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Forord.
Jeg fremlægger herved den 3die og sidste Dee! af Danmarks
Rrigs- og Politiske Historie fra Aarene i807- i809 for Pnblicums Domstol.

Den er Resullatet af 9 Aars stadigt Arbeide -·

de 3 Krigsaar ikke medregnede.
Denne 3die Dee! var ogsaa

!or

storste Delen udarbeidet, og

de fii r-stc 1.8 Ark trykte, da Generalmarchen i Slutningen af
l\farts Maaned iSJS blev slaaet over hele Danmarks Land, og ,·i
alle maatte gribe Lil Sværdet.

Efter 3 Aars Feltliv har jeg aller

oplaget delle Arbeide, og jeg troer ikke, at mine historiske Anskuelser ere blevne væsentligt forandrede ved denne Pause.
Jeg har kun ved de vigtigste Begivenheder og Actslykker
anfiirt Kilderne.

Dersom jeg allevegne havde brugt denne Frem-

gangsmaade, vilde Værket have erholdt en betydelig Udvidelse
og maaskee et lærdere Udseende -

et Skin, jeg ikke har efter-

tragtet.

At skrive Tidsalderens Historie med nogenlunde Selvstændighed og Kritik var ikke en ganske let Sag i vort Land, ved
de under den souveraine Regjering bestaa_ende Trykkeforhold.
Jeg er mig bevidst at have bedomt Begivenhederne og Forholdene med l\fildhed og Kjærlighcd, ligesom jeg haaher, at det
er lykkedes mig at redde flere Mænds haardt krænkede Ære.
Ikke dcsmindre har mit Værk foranlediget et Par Controverser i Blade

og

Tidsskrifter,

h\'oraf een,

der var mere

VIII
rettet imod min Person end imod den Gjcnstand, der omhandledes, findes i l\lilitairt- Ucpcrlorium 2dcn Række, 5tc Uind,
Aargang 1847, Pag. 130-180, og mit Svar sammesteds Pag.

318-3-H.
Paa den anden Side har jeg for min litcrairc Virksomhed
modtaget saa mange Bevisc_r paa Velvillie og Erkjendclsc af Jmndskabsrigc Notabiliteter og Hædersmænd, at samme have larfgl
ovcrveict de ved Controvcrscrnc bavle UbchagcJighcder.
Jeg har bcriirt disse Dcgivcnhcdcr, for at . Læseren kan være
vi~cndc om , at en mililair Skribent stundom maa give efter for
Yissc Forhold og Omstændigheder, og derfor indskrænke sig li! al
anfiirc Aclslykkcrnc uden Ilcmærkningcr, stundom endog uden Forbindelse med den /ivrige Tcxt.

Delle vil, saa haabcr jeg, ikke

ovcrsccs \'cd Værkets kritiske Ilcdiimmclsc.

Jeg er mig l\fang-

lcrnc fuldkommen bC\·idsl.
fij_iibenhavn 1852, Mai 1.

Forfatteren.
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under samme Navn ved Armeens hoire FJ6i (See Il Bind, Pag. 520-522)
hidtil havde havt.
4de Infanteri-Brigade, under Commando ar Oberst
ro. m. Grev Cronstedt, bestaaende af:
2 Balailloner ar Sodermanlands-Regiment.
1 Bataillon ar Sådermanlands-Vargering.
2 Batailloner af Wcslgolha- Dal-Regiment.
i Bataillon af Westgåtha-Dal-Regimenls-Vargering.
1 Bataillon ar Elfsborgs-Landværns-Brigade.
1 Escadron af Liv-Regiment-Husarer.
1- 6pundigt kjiirende 8dtteri af Gotha-Arlillcri Regiment.
4de Brigades Hovedqvarleer var Strand, Nordvest for Vestra-Ed;
Tropperne 13ac i Leir, nemlig: Westgiitha-Dal-Regiment og Varge•
ring Norden for Strand, Siidermanlauds-Regimenl ved Habol, Siidermanlands-Vargering og Husar-Escadronen ved Veslra-Ed og Briga •
dens Jægere ved Spåns-Liane.
5te Infanteri-Brigade, under Commando ar Oberst
m. m. Belfrage, bestaaende af:
2 Batailloner ar Elfsborgs-Regiment.
i Balaillon ar Elfsborgs- Regiments-Vargering.
1 Bataillon tandværn af Elfsborgs-Brigadc.
2 Batailloner af Bohuslehns-Regiment.
i Escadron af Liv-Regiment-Husarer.
1- 6pundigt kjiirende Balleri af Gåtha-Artilleri Regiment.
5te Brigade Iaae ligeledes i I,eir; nemlig: Elfsborgs ,1 llaloilloner og Husarerne ved Hiistesllee, Boliuslehns-Rcgiment ved Dyne,
nær Kysten, paa ()stsiden af Dynekilen.
Reserve-Brigaden, under Commando af Oberst, Baron
m. m. Bung';, bestaaende af:
2 Botailloner ar Skaraborgs-Regimcnt.
1 Bataillon af Skaraborgs-Regiments-Vargering.
1 Balaillou afSkaraborgs-Landværn,som blev organiseret i Sklifde.
i- 6pundigl kjiircnde Batteri af Gåtha-Artilleri-Regiment.
i - Spundigt Haubilzballeri paa 4 Piecer afGiilha-Aa-lilleri-Regiment.
Denne Brigade var forlagt i Tiirtedalen.
Cavalleri-Brigaden, under Commando af Oberst m, m.
Aminoff, bestaacnde af:.
2 Escadroner ar Liv-Garden til Hest, hvorar i Escadron var
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cl>mmanderet til Generalstabsvagt hos Armeens hiiistcommanderende General,
2 Escadroner af Liv-Regiment-Husarer og Westgolha-Dragoner.
B1·igadechefen paalaae desuden lnspeclionen over det ved Brigaderne fordeelte Cavalleri,
Ar Livgarden til Hest stod
Escadron i Leir ved Hofde.
Artilleri-Brigaden, under Commandu af Oberst, Baron
m. m. Armfelt, bestaaende af:
1 combineret "kjcirende Batteri, bestaacnde af 3- Spundige
Haubitzer og 3- 6pundige Canoner.
i Balleri, bestaaende af 4 korte Haubilzer.
3 Batterier 3pundige Parti ~Canoner af Giitha - Artilleri - Regiment, hvoraf det ene Batteri var det forhen omtalte Battrri
Bjergcanoner,
lnspeclionen over de til .Brigaderne fordeelte Batterier paalaae
desuden Arlilleri-Brigadechefen.
Artilleri-Oberst, Baron m. m. Silfcr1kolcl forble\' som llrigadechef hoistcommanderende over Artilleriet i Fæstningerne samt A1 lilleriets Hoveddepot i Gothenborg.
De svenske Tropper, som i Anledning ar denne ny Form,lion
maatte forandre Opholdssted, saltes i J\larche, saaledes at ingen
vigtig Position derved blev blolleL
Kong Gustav den IV Adolph havde saaledes vel forcliibigen
opgivet Angrebet paa Norge, men, hvad vi allerede have a111iirl
(Il Dee!, Pag. 5-18 og 5i9), blot for al have en desto slorre disponibel Styrke til al angribe Danmark med; og da Generallieutenant Moore ikke vilde underslotte Kongen i Udforeisen ar denne
Plan med det engelske Bjælpecorps, men meget mea·e foa·Jod Golhenborg den 3die Juli og vendte tilbage til England med sit Corp$ 1
saa vilde l\ongen ikke desmindre udriire sin Plan med egne Krmftcr,
og angribe Sjælland og Kjiibenhavn ved en l.andgang paa Amager,
uagtet Jngenieurchefen Generallieulenant llfannerskantz i en underdanig
Forestilling beviste de derved forbundne Vanskeligheder. I Enden
af Juni Ml!aned, befalede Kongen ikke desmindre Sammentrædeisen
af en Comile, bcstaaende af ovennævnte Generallieulenanl Jllan11rrska11tz, Vice-Admirnl, Grneraladjulanl af Soelaten Rayalin , General•
feltt1iimester Helvig, Generalmajor og Gene1·aladjulanl af Lnnclelatcn
Tibell og Oberst og Overadjutanl Sure"!ain, for al 1111dersiigc :\lulig•
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heden af et saadanl Angreb og afgive sin Erklæriug over el af
Kongen selv udkastet Project om en Landgang paa Amager.
Da Ko ugen den 30te Juni afreiste til Ålandsiierne, befalede han
Comileen, al oversende sin Betænkning didhen, hvilket ogsaa kort
derpaa skete, og hvori den siigte al bevise Umuligheden af et saadant Foretagende, deels a~ Mangel paa Beleiringsmateriel, og deels
fordi den stiirste Styrke, Sverrig kunde disponere over til el saadant
Angreb, ikkun helob sig til 16000 Mand, paa eu Tid, man regnede
at Sjælland var besat med 26000 Mand, Fra denne Tid af synes
Kongen al have opgivet dette mere end ukloge Project, da alene
Krigen i Finland fordrede flere og sliirre Opoffrelser, end Sverrig
var i Stand til al yde.
Fra norsk Side var, ifiilge ovenslaaeude Formering af de gjensidige Armeer sondenfjelds, nemlig: circa 6,500 Mand Norske (See
li Deel, Pag. 405-406) imod circa 1.7000.Mand Svenske, (See li Deel,
Pag. 430-434) et Angreb physiskl umuligt, ikke at medregne at
den norske Armee manglede Alt - for at udfore et saadant Angrelh
Kong Frederik den Sjette indsaae ogsaa delle, og befalede derfor, under
30le Juni, Prinds Christian August fiilgende:
.... ,,lndm rebe i Sverrig ansees ikke for raadelig,
,,for in den Russerne, e lier vi fra S j æ 11 and k a II komme
,,Dem til Hjælp; imidlertid er en Invasion meget for"n ii den, for at ved I i g e h o Ide Skrækken og for at kunne
"m ii de Russerne, 11 a ar de kom m e, m a aske og s a a for al
,,borlfiire eller brænde de Svenskes Magaziner" ••••
Denne Ordre er af stiirste Vigtighed, og tjener som Basis for
de kommende Begivenheder, hvorfor den anfiires slrax her, og vi
ville oftere komme tilbage til den.
Den norske Armees hæderlige Kamp og [?orhold imod Fienden
var, hvad yi allerede have omtalt, (Il Deel Pag. 562), den nærmeste Foranledning til Dannebrogsordenens Udvidelse, idel el pri,-at
Selskab i Trondhjem sammenskjiid en Sum Penge, for med el Hæderstegn, en Medaille, al beliinne de_ tapp,este Triindere af Brigaden
S la f fe Id l , som saa ofte havde været i Ilden og ved flere Leiligheder havde udmærket sig, hvorfor denne Brigade havde erhvervet
sig et beriimmeligl Navn og var dengang, saa al sige, i Alles Munrle.
General v. f{rogh i Trondhjem modtog foreliibigen Selskabets Tilbud, hvilket han under 2,l}de April indmeldte baade til Kongen og
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til Prinds Christian August. Denne sidste meldle under 121e Mni
til Kongen, at han ikke kunde dele den Anskuelse, al private Mænd
uddeelte saadanne Hæderstegn uden allerhoieste Tilladelse.
J{orl
derpaa foreslog Prindsen, eller Generalcommandoen sondenfjelds,
igjennem den norske Regjeringscommission Kongen, al nogle Hæderstegn maalle bevilges Lil de Personer af Armeen, som udmærkede sig
imod Fienden, • og vedfoiede Prindsen en Tegning af en Medaille,
som han vilde have vovet al lade forfærdige i Norge, hvis han dertil havde seet Muligheden,
Prindsen had derfor Kongen om Tilladelse til at denne Medaille maalle hlive _p1·æget i Altona, og anbefaJede aller Sagen til Kongens allerh~iesle Opmærksomhed og Naade,
lmidl11rtid havde Kongen allerede under 6te Mai 1.808 befale!
Nedsællelsen af en Commission, for at tage unde1· Overveielse, paa
h,·ilken Maade Dannebrogsordenen kunde udvides og inddeles i flere
Classe.r,
Denne CommissiQ11 bestod af: Slalsminister Grev Bernstorff, Overhofµiarskalk llauclt, Generalmajor, Grev Baudissin,
Cancellipræsidcnt Kaas og Biskop Jlu11tm·.
Kongen svarede derfor under 21de Mai paa Prinds Christian
Augusts Andragende af 1.2te s, l\J, saaledes:
, , , . ,,l Henseende lil at belcinne de af vo1· norske Armee,
"som udmærke sig, med næderslegn, da bifalde Vi aldeles Deres
,,Durchlauchtigheds Mening I at sligt ei Lor skee af private Mænd,
"da Vi selv forbeholde Os at belonne ethvert Individ af Vor brave
"norske Armee, som udmærker sig; men Vi kan ei endnu o,·ersende
"det Hæderstegn, som Vi dertil har bestemt, hvilket dog vist ikke
"skal blive forglemt, og Deres Uurchlauchlighed haver al give enln•cr
"Mand, som udmærker sig, saave_l af Officierer, Undcrofficiercr, som
"Gemene, Lofte om at skulle erholde . et sligt offenlligt Hæderslegn
,,af Os."
General v, Krog!, erholdt forst under 21.de Juni folgende S,·at·
fra Kongen:
, •• , ,,I Anledning af Diu Rapport af 29de April, som Vi nu
,,have modtaget, tilkjendeQirn Vi Dig herved I al det i lndberetnin"gen omlalede Selskab haver Du at tllkjeodegive Vor Tilfredshed og
,,Velbehag med dels Nidkjærhed og gode Hensigt, men al det hliver
"Vores Sag at belonne Vore Undersaallet· og Krigere, som udmærke
"sig, og at Vi ikke ville.forglemme ~elle, men onske derimod, al do
,,Penge eller Pengesværd, som fornævnte palt"ioliskl sindede Selskub
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"vil indsende og give, anvendes til at hjælpe paa Blesseredes og
"Syges Pleie og paa de for Os og Fædrelandet faldne brave Mænds
"efterladte Koner og Born, hvorved den gode Hensigt af disse
,,Penges Anvendelse fuldkommen opnaaes" , , •.
Man maa, hvad allerede er omtalt, billige Kongens Anskuelse:
al Uddeleisen af Hæderstegn eller Ordener ikke kan og bor være
nogen privat : men en Regjerings-Sag, og af denne Aarsag udkom
under 28de Juni 1808, paa Kong Waldemar don ll's Flldselsdag, el
Kongeligt aabenl Brev, som befalede Dannebrogsordenens Udvidelse,
Delle smukke, Kongelige aabne Brev lyder saaledes:
"Da vore Fædres Scepter midt under en byrdefuld Krig lagdes
i
Vor
Ha and, folie Vi os styrkede ved Tillid til Forsynet, ved
11
,, Tanken om den retfærdige Sag, Vi havde at fo1·svare, og ved at
"skue henover del Folk, Vi ,•nre kaldte Lil at bestyre. Vi mindedes
,,hvad delle Folk stedse var, og hvad Vi selv kjendte det at være :
"tro mod Gud og Konge, sindigt og vindskibeligt i Fred, kjækt i
"Farer, redebont til at opoffre Alt for Fædrelandets Vel; og Vi saae
,,med landsfaderlig Glæde, at de kommende Dage ikke mindre end
,,Fortiden, under Krigens Tummel som under Fredens 1~01ige Sysler,
,,maatte blive rige paa hæderlig Daad I paa udmærkede H11ndlinge1·,
"og del danske l\fonarkies Undersaatler fre mdeles lyse blandt Europas
"Slægter ved urokkelig Kjærlighed til Konge og Fiideland, Vi have
"nærmere seel delle stadfæstet ved mange usvigelige Beviser, Del
"blev derfor el af Vore inderligste Onsket· fra den Tid, Vi tiltraadte
11•Regjeringen I at stifte el Pant paa indbyrdes Hengivenhed mellem
"Os og dette Vort Folk I til et VidnesbJrd for Alle, om hvor hoit
"Vi agte, og hvor meget Vi allraae at bel6nne sande Fortjenester i
,,enhver Classe af Statens Borgere. Overbeviste om, al den Retskafne,
"uæst Religionens og Moralens Tilskyudelser I anseer Æren som den
,,reneste og ædleste Drivefjær til del Gode, og at han, næst en til"fredsstillende Selvbevidsthed om at have gavnet, finder værdigsl Lon
,,i sin Fyrstes og sine Medborgeres Agtelse, fandt Vi, at Vort lands1,raderlige Oiemed sikkl'est kan opnaaes, ved et udvortes Tegn paa
,,erkjendt Borgerværd, Vi have dertil valgt det Danncbrogens Kors,
,,der fra Waldemar den Seierriges Tider hædredes i vort Flag og
"Bauner og prrdede Danerkongens trofaste Mænd, som et ridderligt
"Ordenstegn. I det Vi derfor give den af Vor FJrfaders Oldefader
,,fornyede Dannebrogsorden en slorre Udvidelse, ville Vi, overeeQs-
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,,stemmende med Hans Hensigt, end mere forhoic Ordenens Glands,
"ved at udmærke Enhver dermed, som i sin Stilling og Virkekreds
,,maatte kjendes værdig til udmærket Hæder. De særdeles Pligter,
"som paaligge denne Ordens Medlemmer, foreskrives disse i Ordenens
"Slatuler; Vor allernaadigste Villic i Henseende til dennes nuvæ1·cndc
,,Indretning i Almindelighed kundgj6res herved samtlige Vore Undcr,,saaller, uden Hensyn lit Stand og Alder. Den erhverves ved ud"mærkede Forljenesle1· og Handlinger, saasom: ved fortrinlige Beviser
,,paa. Tapperhed, Indsigt og Mandighed hos Krigeren; paa Troskali,
"Indsigt og Nidkjærhed hos Embedsmanden; ved Opoffrelser for
,,Konge, Fædrelaud og Medborgere; heldig med Anstrengelse for,,bundcn og for Sia len gavnlig Udfiirelse ar vanskelige Foretagender;
"Nationen hædrende lfremskridl i Videnskaber og Korister; sind1·ige
,,Opdagelser, h"v oned nye Velslandskilder aabnes for Staten; saml
"almeennyttige, nye og heldige Anlæg i Landets Agerbrug, Industri
,,og Handel,"
,,Denne Ordens Anliggender skulle, tilligemed Elephanl-Ordenens,
"bestyres ved en Forsamling af Riddere under Nam af Ordenens
,,Capilu1 1 i hvilket Vi, som Ordens-Herre, Selv ved hoilidelige Leilig,,heder præsidere."
,,Dannebrogsordenen inddeles i 4re Classer, hvis Medlemmer alle,
,,dog med forskjellige :Benævnelser, Prærogaliver og Decoralioncr,
,,ere Riddere af Dannebrogen. Enhver Ridder skal have gjennem,,gaael Ordenens lavere Classer, forend han kan optræde i de boiere.
,,Dog forbeholdes Ordens-Herren, for særdeles udmærkede Handlinger,
,,med de hoiere Classers Decoralion at benaade endog dem, som ikke,
,,have gjennemgaael Ordenens lavere Classe1·,"
,,Ridderne ar Dannebrogsordenens isle Classe kaldes S lo r"c om mande ur er, og ere Medlemme1· af Copitulet. Dem ,gh•es
,,Prædiealet: Excellence, Rang næsl efter Fellmarskalker og General"Admiral-Lieutcnanler. Naar Vi finde for godt at meddele denne
,,Grad af Dannebrogsordenen lit en Prinds ar det kongelige lluus,
"eller til en Ridder af Elepbanlen, som enten forhen er benaadet
,,med Dannebrogsordenens andre Gradet·, eller ikke endnu har været
,,indlemmet i bemeldte Orden I saa er del vor allernaadigsle Villie,
,,at delle dem forlenede Ordenslegn skal ans~es soin el særdeles
,,Beviis paa Vor Kongelige Naade og Udmærkelse." ·
,,Ridderne af 2deu Ctasse kahles Storkors. Deres llang er
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,,overst i Rangforordningens 2den Classe, Dem gives militaire Hon,,neurs ligemed General-Majorer."
"Ridderne af 3die Classe kaldes Co mm and e urer, De erholde
, 1militaire Honneurs ligemed Stabsorficierer,"
"De, som hen hore til Ordenens 4de Classe, kaldes Riddere af
"Dannebrog en, og erholde militnire Honneurs ligemed subalterne
,,Officierer."
"Ridderne af Dannebrogsordenens 3die og 4de Classe tillægges
,,ikke nogen særskilt Rang, som Riddere; men skulle, som af Kongen
"udmærkede Mænd, allevegne udenfor deres Tjenesteforhold ansees og
,,behandles, som de fiirste iblandt deres Ligemænd."
"Enhver, som benaades med en hiiiere Grad af Ordenen, aflægger
"Decorntionen for den lavere Grad. Derimod skulle de Riddere af
,,Dannebrogen, som benaades med Elcphant-Ordeuen, fremdeles ved,,blive at bære Dccorationen for den Classc af Dannebrogsordenen,
,,af hvilken de ere .Medlemmer.''
,_,Foruden disse 4re Classcr af Riddere, ville Vi endvidere med
,,Dannebrogskorset i Siilv henaade hver den, Vi skjiinue saadan Ud,,mærkelse værdig. De, som dermed henaades, kald~s Danne bro g s,,m æ n d, honoreres af enkelt Skildvagt med skuldret Gevær, og
"sliulle, som ,af Kongen udmærkede Mænd, allevegne udenfor deres
,, Tjenesteforhold ansecs og behandles, som de fiirsle blandt deres
,,Ligemænd. De have Adgang til alle Ordenens hiiilidelige Moder.
"For iiivrigt at sælle alle Ordenens Classer og dens Afdelinger i en
,,indbyrdes hædrende forbindelse, ville Vi, som Ordens-Herre, afvex"lende bære ethvert af de for Ordenens Classer bestemste forskjellige
"Ærestegn, saavel som Dannebrogsmændenes Siilvkors, og befale Vi
"tillige allernaadigst, at alle Medlemmer af Ordens-Capitulet, foruden
,,de dem iovrigt tillagte Decorutiover, bestandig skulle bære Danne,,brogsmændenes Hæderstegn.''
"Den 28de Juni hvert Aar skal, som Danerkongens, Valdemar
"den Andens Fiidselsdag, og som den Dag, paa hvilken delte Vort
"aabne Brev er udfærdiget, være fastsat til fælleds Hiiitidsdag for
,,Elephant- og D~nnebrogs-Ordcnen. Capilulel sknl paa den Dag hol"des i Frecleriksborgs Slotskirke, hvor alle dets Medlemmer, saml de
"tilstedeværende Riddere og Dannehrogsmænd, biir mode; Ridderne
"af Elephanten saavel som Storcommandeurerne og Storkorscnc af
,,Dannebrogen i den for dem ved Statuterne liestemle Hoitidsdragt,
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"Den regjercnde Konges Fodsclsdag er Ordensdag for Rid tlerno
"af begge Ordener,
Ved denne Hihtid mode Elephant-Ord.enens
"Riddere, saml Dannebrogsordenens tvende f6rsle Classer, i deres
"Hoitidsdragt i Capilulet paa Rosenborg-Slot; og de ovrige Classers
,,Riddere, samt Dannebrogsmændene, anvises der ligeledes be,,horig Plads.''
"Den i5de April, som Dannebrogsordenens anden Kongelige
,,Velgjorers, hoisalig Kong Cliristian den Fcmteø Fodselsdag, er Danne."brogs-Riddernes særskilte Ordensdag, og mode Ridderne, saavel som
,, Dannebrogsmændene, saaledes som forhen er meldt, paa Roscn,,borg-Slot."
"Capitulet- holder vaagent Oie med alle Ordens-Medlemmers
,,Forhold, og indb_ereller til Os, om nogen skulde feile imod sin Or,,dens Pligt. Det er bemyndiget til at forlige Tvistigheder, som irnel"lem Ordenens Riddere indbyrdes kunne opstane, Det modtager ved
,,dets Kantsier eller Vice-Kantsier ethvert Andragende, som vedkorn,,mer Ordenen!'
,,Naar nogen Dannebrogsmand, eller Ridder, skulde ved Dom"stolene vorde tiltalt eller saggivct for saadan Handling, som kunde
,,medf6re legemlig Straf, eller Ærens og den olTenllige Agtelses For"tabelse, skal det være Domstolenes Pligt, uforlovel derom al gjore
"Indberetning til Vort Slesvig-Holsteenske Cancelli, paa det samme
"kan foranledige Ordens-Capilulels Forestilling til Vor allerhoieste
,,Resolution, om den Tillalle, eller Saggivne indtil videre skal forby"des at hære sit Ordenstegn, San man ei heller nogen Dorn, der
"medforer legemlig eller vanærende Straf, exeqveres paa et .Medlem
"af Ordenen, forinden Ordcnslegnet, i Folge en af Capitulet fattet og
,,af Os alleroaadigsl saoctioneret Beslutning, er ham frataget,''
En nærmere Bestemmelse angaacnde Dannebrogsmændenes Pligter og Rettigheder er fastsat i en Kongelig Forordning af 28de Januar
1.809, og som indeholder:
,, , •• Det er vor Kongelige Villie, at en saadan Tænke- og Handle"maade, som haner Vei til Ridder-Værdighed for den, hvis Stilling
,,fremhod Leilighed til i det Store at arbeide for almeent Ucld,
,,skal aahne Adgang til Dannebrogsmændenes Samfund for Enhver,
"der, ved klog og redelig Stræben · for Brod res Vel og ved ædel
,,Dand, i en engerl' Kreds hnr gavnet Fædrelandet".
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"Enhver Dannebrogsmand bor af enkelt Skildvagt honoreres
,,med skuldret Gevær, og ville Vi allernaadigst, at han, som en a! Kon,,gen udmærket Mand, allevegne udenfor hans Tjenesteforhold skal
,,ansees og behandles, som den fiirste blandt sine Ligemænd".
,,For, saavidt muligt, at raade Botl paa uformuende Dannebrogs,,mænds trykkende Kaar, have Vi und.er ·capilulets Forvaltning hen"lagt et Fond, af hvis aarlige J~dlægler Vi vjlle tildele dem iblandt
"Dannebrogsmændene, som Vi efter Omstændighederne maalle finde
,,særdeles værdige eller trængende dertil, en aarlig Uuderstottclses"Bjælp, hvis Slorrelse og Forogelse Tid efter anden Vi i ethvert
,,enkelt Tilfælde ville bestemme, med nllernaadigsl Hensyn paa en"hvers særskilte Fortjeneste, Kanr og Alder; hvorved fornemmelig
"vil komme i Betragtning den længere eller kortere Tid han maalle
1,have staael i Vor Tjeneste eller være benaadel med Dannebrogs11mændenes Hæderstegn. Og skal denne Underholdningshjælp i
,,intet Tilfælde kunne sælges, pantsættes, eller belægges med Arrest,
"ei heller deri kunne gives Udlæg, pna det al den desvissere maa
,,komme dem til Gode, hvem Vi allernaadigst tildele samme''.
"Naar en Dannnbrogsmand ved Diiden afgaaer, er det Pligt for
,,alle der paa Stedet værende Dannebrogsmænd, at folge ham til
"Graven; og bor del Hæderstegn, ham var forundt at bære, lægges
"over hans Kiste paa en sorlovertrukken Pude. Det aftages, .naar
"han nedsænkes i Jorden, og indsendes af vedkommende Foresalte
,,til Vort Ordens-Capilul''.
nFremdeles ville Vi, al en Sum, liig den Underholdningshjælp,
"der var den afdllde Dannebt·ogsmnnd aarligen tillagt, skal udbetales
"hans Bo, for eel Aar fra Dodsdagen at regne, samt al Ovrighedcn
,,pna Stedet skal hære Omsorg for, at Bekostningen til hans larve11Jige, men hædrende Jordefærd deraf udredes."
Dannebrogsordenen og sammes Hæderstegn bærer Valgsproget:
,,Gud og Kongen", og Aarstallene t219, 167i og i808, tilkjeodegive Ordenens Stiftelse af Valdemar den Seierrige, og dens Fornyelse
og Udvidelse af Christian den Femte og Frederik den Sjette,
Vi gjentage, al Forordniugerne om Dannebrogsordeoens Udvidelse indeholde All, hvad der kan begeistre for den, og al den
Pension, som blev tillagt trængende DanoeLrogsmænd, tillige tydede
paa Kongens Velvillie og alvorlige Bestræbelse, for at de med dette
Hæderstegu hcn11adcde tillige skulde nyde et muterielt Gode, hvilket
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ogsaa hidtil er fulgt overeensslr.mmende med l.ovgivert!ns Ord og
Villie, saa al sanre l\fange have havt Anledning til at velsigne
}'rediTik den Sjettes Minde,
Del er her ei Stedet at undersi:igt:, naar og paa hvad Maado
Dannel,rogsordenen er fremstaaet; Lærde"') have forsi:igt det, men
kun frembragt hi:iist ringe og UP.aalidelige Resultater.
Er det
Sandhed, at Danske -deeltoge i Korstogene og kjæmpcde under
Gottfried af Bouillon og hans Efterfi:ilgcre i det Hte og 12te Anrhundrede ved Nicæa, Antiochien, Ccsarca, Edessa, Tibcria, Jin usalem etc., saa synes det at være en meget rimelig og tilladelig Slutning, at de danske Ordener, i Særdeleshed Dannebrogsordenen,
stammer fra Korstogene, i hvilke enhver Nations Krigere forsamlede sig
under det nationale Banner. Dannebrogsordenen har desuden saa
megen Uighed med de geistlige Ordener: Johanniler-, Tempelherre- og den Tydslrn-Orden, al man ret vel tor og kan udlede hiin
Orden, ·ligesom disse, fra de rnrdensheriimle l{arnpe paa Syriens og
Lille-Asiens Grund og Kyster, om Christi hellige Grar, Vare e11d
de nævnte trende Ordener ikkun reen geistlige med de deri Indtrædendes Formaal og Liifle om Lydighed, Kydskhed, Armod og uafladelig Kamp med de Vantroe, og Ordenstegnet kun at betragte som
et ydre Symbol paa, at den, som bar det, var indtrandt i en saadan
l~ore11ing1 saa \'are Virkningerne af el sligt Samrund, eller Orden, der
frembragte Resultater, saasom: den stiirste Fornegtelse af alle Slags
legemlige Godet·, den hiiiestu Ilcgeistring for all Ædelt, Stort
og Godt, den uegennylligste o ·poffrelse af Liv og Formue og den
sandeste og reneste Enthusiasme for Reli gion, Ære og Dyd saa store og vigtige, at kloge llegenter opfattede disse begcislrende Virkninger og benyllede de sa~me Midler, endog under andre
· verdslige Forhold, for at lede Undergivne og fængsle dem til deres
Interesse1· og ophi:iiede Personer. l\fen derved bleve Ordener til cl
andet Organ, hvorved de tabte en stor Deel af den religieuso og.

*) I. Undcrsogelscr om de danske Ridderordcners Oprindelse ,•cd lliskop
Dr, Frederik .111Unte,·. Kjii bcnhnvn 11:1 22.
?.. Recension nr Hrrr Biskop, Dr. 1'1Unter's Undcrsogclscr om de dnnskc
Riddcrordcners Oprindelse ar Landsdommer Dr. Gusta v Ludvig Bado11,
l\Jobenhavn I 822.

hellige Durt, hvormed deres fiirste Opri11delse var forbunden, lstedetfor hellig og religieus Iver, udmærked~ Fortjenester og Gjerninger, traadte ofte Smigreri, Forfængelighed og Egoisme, for at
vinde og fortjene dem, saa at man vel ior sige, at, hvis de verdslige
Ordener endnu fremkaldte og befordrede store og beriimmelige Handlinger, saa fremkaldte de maaskee ligesaa ofte menneskelige Svagheder,
Feil og Ufuldkommenbeder. Fra delte Synspunkt betragtet ere de i
del sidste halve Aarhnndrede saa talrige oprettede Ordener maaskee
snarere at ansee som el Onde, hvorunder Menneskeslægten lider,
end som et Midde) til at fremkalde store og udmærkede Handlinger.
Den, som fiirst opfandt Ordener, har lilfulde kjcndt de Ufuldkommenheder, Svagheder og Lidenskaber, som bevægede sig i den
menneskelige Barm, og, beregnede herpaa, have Ordener tilfulde opfyldt deres Bestemmelse.
Saalænge det er muligt ved streng og
niiiagtig Control at udfinde den virkelige Fortjeneste, den ophiiiede,
uplettede Dyd og Ære, saalænge gjiire Ordener endnu deres store
og gode Virkninger, og deres Antal, som dermed beliinnes, kan under
sædvanlige Forhold og fredelige Sysler ei være stort.
Men, gaaer
man derimod i denne Retni11g videre og uddeler Ordener hyppigcn•,
uden slig stre11g Undersiigelse og Overbeviisning om Vedkommendes
sande og vit·kelige Fortjeneste, saa begynder fiirst de skadelige Virkninger, ja! Ulykker, al vise sig, idet dej som ikke hore med iblandt
de Udkaaredes Tal, ved Sammenligning snart troe al finde sig ligesaa
meget, om ei mere berettigede til Udmærkelse end hine. Den Smerte· og
Sorg, som en saadan antaget Tilsidesættelse foraarsager, maa man have
seet og iagllaget fra et lavere Standpunkt, end Giveren, for rigtigt at
~unne bedomme dem; thi, ved en enkelt Personligheds tilsyneladende
Fåveu1· blive ofte Hundreder ulilfredsse , om ei stundom hnardt
snørede; ja I det er ikke vanskeligt at nævne Exemplet· paa, at ellers
fornuftige og kloge Mænd have fundet deres Diid af Sorg ovm·
virkelig eller imaginair Tilsidesælle!se og deraf dybt fiilt Krænkelse,
Man var imidlertid af Dannebrogsordenens Udvidelse berettiget
til at ,·ente store Forbnal.mioger, Ordenens Ælde og historiske ErindringH - om disse vare correcte, eller ei, gjorde herved Intet til
Sagen - dens Stifters gode og ædle Hensigt og Villie med den,
Ordenernes l'inge Antal og Sjeldenhed paa hiin Tid m. m. bidrog
især til at Dannebrogsordenens Udvidelse blev modtaget med stor
Opmærksomhed og Begeistring, saa al deo hos Folket hidtil for slige
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Udmærkelser slumrende Ærgjerrighcd og Forfængelighed fik ved
den en kraftig Næring og Virksomhed. l\fen i Dannebrogsordeuens
Organisation og Statuter fan~tes adskillige Mangler, som for en Deel
hemmede de Virkninger, man havde tilsigtet at frembringe ,·cd
denne Ot·den.
Naar man betragter Dannebrogsordenens Inddeling i 4 Classer,
saa finder mun, at Ordenens 1.stc Classe, eller Slorcommandenrcrne,
aldrig har tall mere end 2 3 l\fedlcmmer, alle af det Kongelige
Huus, eller af dPn med samme beslægtede Familie, En Ordensclasse, som ikkun tæller 2 3 Medlemmer, er ikke alene over0iidig, men
endog skadelig, da Ordenen derved, saa at sige, beråves den 1.ste Classe og
foraarsager Misforniiielsc hos saadanne håic Embedsmænd, især Fremmede, som formedelst deres Fodsel eller Embeds-Stilling troe sig
berettigede lit ikkun at kunne bcliinncs med en Ordens 1stc Classc,
men som i Danmark ikke kunde komme Pyramidens Top nærmere end til 2den Classe eller Storkors, og derved ansaoe deres
Stilling og Personer tilsidesalle, om ei krænkede.
Denne Mangel
er fors! bleven hævet ved cl Kongeligt aabent Brev af 2ide Februar
1842, hvori det hedder: ,,Kongen har fundet sig foranlediget til at
"bestemme, at Dannebrogsordenen herefter kun skal inddeles i 3de
,,Classer, saaledes at Storkors skal danne 1ste Classc, næstefler
"Storcommandeurer af Dannebrogsordenen, Commandeurer 2dcn Classc
,,og Riddere 3die Classe''.
Storcommandeurerue synes saalcdes ei mere at udgjiire nogen
Ordcns-Classc, og det vilde maaskc have været mere hensigtssvarende,
ifald de to filrste Classer vare blcvne forenede i een Classe , cleell
i to Afdelinger: med og uden Brillanter. Da en Orden vedvarende
skal være en Spore for den menneskelige Virksomhed og Ærgjerrighed,
saa synes sammes Inddeling i 3 Classeratvære for indskrænket. Commandeur-Classen kunde maaske derfor uden nogen væsentlig Forandring
deles i :l Afdelinger, hvoraf den laveste Afdeling bære alene Dannebrogskorset om Halsen, den derpaa folgende Afdeling Dannebrogskorset paa
Brystet og den hiiieste Afdeling begge Dele, Saaledes som Ordenen fra
Oprindelsen blev indrettet, kunde en yngre :Mand, som allerede vnr
bleven beliinnet med Ordenens 4de eller nuværende 3die Classe,
naar han paany udmærkede sig, ikkun beliinnes med Commandeurkorset, hvilket atter lettelig kunde blive formeget, og de hoiere
Orclensclasser derved tabe i Værd, 'Oa derfor det Tilfælde indtraf,

a

a

15
11t en Premierlienlenanl af SiieJaten,

Fq_lsen , und_e r de da beslaaende Ordensforbold, for lapper Daad maalle beliinnes med Commanrleurkorset, saa siigte Kongen for Fremtiden at undgaae Manglerne
med de faa Ordensclasser, ved at give Dannebrogsmændenes Hæderstegn, ifiilge Kongeligt aabent Brev af 28de Januar 181.2, den
Udvidelse:
.••• ,,At det Dannebrogens Siil'vkors, b,•ilket V~ bestemte lil,
"ved Siden af begge Vore Ordener, at være el udvortes Tegn paa
,,erkjendt Borgerværd, herefter ei skal være Medlemmerne af Vort
,,Ordens-Capilul samt Vore Dannebrogsmænd alene forbeholden;
"men al Vi, ligesom Vi fiude en Fyldestgjiirelse i Selv at bære
"dette Hæderstegn, endvidere', saavel nu som i Fremtiden, dermed
"ville udmærke dem iblandt Vore Riddere af Dan11eb1·ogen~ som ved
"uafbrudt Iver for Vor Tjeneste og Fædrelandets Held have beslræhl
"sig for end ydermere at forlige de Forljeneste1·, for hvilke noget
,,af Ordenens Hæderstegn blev dem tildeelt."
"Vi ville derfor allernaadigst have de Bestemmelser herom, der
,,indeholdes i Vort aabne Brev af 2Sde Juni 1808 og Vor Anord"uing for Dannebrogsmændene af 28de Januar t809 , udvidede og
,,nærmere forklarede derhen: at, naar det maatle behage Os al bc"naade. nogen Storkors, Commandeur, eller Ridder af Danneb~ogen
"med Dannebrogsmændenes Hæderstegn , da skal delle af ham altid
"bæres ·tilligemed Ordenen I og tjene ham til et nyt, udmærkende
,,Tegn paa Vor Kongelige Naade ogYelbehag; og skal hverRidder
,,af de benævnte 3 Clas ser, der saaledes med S oI v korset ben a a,,d es, som Danne h ro g s mand navuligen op fores paa Dannebrogs,,mændenes Liste".
Herved var nu den anden væsentlige Mangel ved Ordenens
Organisation for en Deel hævet, • Imidlertid manlle del synes noget
paafaldende, at selvsamme Person kunde belonnes tvende Gange med
den samme Decoration; den ene Gang af Guld, den anden Gang
af Solv.
l\fen den 3die og vigtigste Mangel ved Dannebrogsordenen heslaaer deri, at Dannebrogsmændenes SO)vkors ikke blev indlemmet i
Ordenen, uflder sammcs Vte Classe, saaledes, at hver den, som ved
udmærkede Handlinger og Fortjenester af Konge og Slat gjorde sig
værdig til Delonning med en Orden, uden Hensyn til Rang eller
Stilling i Samfundet, altid fiirst blev belonnet med Ordenens
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5te Classe, eller Decorationcn i Solv, og det·efler, ved fornyet Udmærkelse, ligeledes uden Hensyn til Rang eller Stilling i Samfundet, blev belonnet med Ordenens hoiere Grader. Del synes ogsaa,
som om denne Plan har været tilsigtet, og al den franske Æreslegionsorden har tjent til Forbillede ved Dannebrogsordenens Udvidelse, men al den bavle Hensigt aller er bleven opgiven, som
en, efter Datidens Anskuelse, noget for liberal og demokratisk Forholdsregel, der, som sagl, den Gang ikke laae ·j Tidsaanden. Men,
da Dannebrogsmændenes Solvkors ikkun er et Hæderstegn, som
almindeligviis tildeles Underofficiercr og Menige ar tand- og Soetnten
og med dem i Classe staaende af den civil-militaire Embeds- eller
Horgerstand, saa har man oftere havt Exempler paa, at Mænd, som
ellers ved deriis Stilling, Formue, Vir~sombed og Uafhængighed henhorle til den dannede eller hoiere Borgerclasse, saasom: Fabricanler,
Kjobmænd o. dsl. viste sig misfornoiede ved at hædres med Dannebrogsmændenes Solvkors, eftersom de derved troede sig stemplede
og degraderede, som henhorende lil Underofficiers- eller Menig•
mandsclassen. fol gen heraf har da været den, at llere saadanne Mænd
ikke have været at bevæge til at bære det dem givne Hæderstegn;
en Vægring, som ikke kan være Giveren behagelig, da hans Hen5igl
ikkun var al ære og hædre, men ikke at nedsætte, eller snore.
Giveren har vel nogle Gange rellel en mulig stedfindende Feillagelse,
ved senere at bclonne Dannebrogsmænd med Ordenens dåværendc
,ldc Classe eller Guldkorset; men ogsaa i saadanne Tilfælde er del
befalet, al Ordenen skal bæres paa en saadan Maade, at del kan
sees, at den Pnagjældeode bar forsl erholdt Siilvkorset og senere
del gyldne Kors, saa at en egentlig Opt·eisning overcensslemmende
med Hensigten derved ikke opnaaes, Ligcsaalidt er Grundfcilen i
Staluterne endnu rettet; ei helfor• kan den rettes, uden ved al lade
Alle, uden Hensyn til Fodscl og Stilling, blive lige deelaglige i
Ordenens sidste eller Jn,·esle Grad; thi ligesanvist som vi af Forordningen af 28de Januar 1812 have sccl, at alle Ordens Grader
kunne tildeles _Dannebrogsmændenes Hæderstegn, som et nyt Beviis
paa "Kongelig Naade og Velbehag", ligesaavist maa Slilvkorsel · alcnu
kunne bæres af alle Samfundets fortjente Medlemmer, &Om cl lignende Beviis paa "Kongelig Naadc og Velbehag'', hvorl'ed m1111
undgik Ubehageligheder, mager og Misfornoielse fra deres Side, man
vilde ære, og Ordenen vilde derl'ed endmere stige i Agtelse og Værdig-
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hed, ved at omslynge Tapperhed, de borgerlige Dyder og andre Fortjenester af Samfundet med de selvsamme mægtige Baand.
Ved DannehrogsordPnens Udvidelse under 28de Juni 1.808
beskikkedes fi>lgende Officianter for bemeldte Orden, nemlig:
Til Ordens-Cantsler: Gcheimeraad, Grev llfoltke.
Til Viee-Cantsler: Cancellipræsident, Kammerherre Kaas.
Til Ordens-Se1.retair: Geheimeraad, Generaltoldkammer-Præsident, Kammerherre Moltkc.
Til Ordens -1\Jarchal: Generalmajor, Kammerherre I Grev

v. Baudis.~in.
Til Ordens-Skatmester: den tydskc Cancellipræsident, Kam- ~
merherre Mosting.
Til Ordens-Ceremonimester: Deputeret, Kammerherre Sehested.
Til Ordens-Biskop: Biskop, Professor Munter.
Til Vice-Ceremonimester: Kammerjunker, Capitainlieutenant
Barden{lcth.
Til Capiluls-Secretair: Legations~aad /Jfanthey.
Til Ordens-Historiograph: Professor Abraham Kall.
Til Ordens-~iskopens Y.icarius: Slotspræst Liebenberg.
Kong Frederik den Sjette begyndte derpaa at uddele Dannebrogsordenen ifi:ilgc dens Bestemmelse, og, da den norske Armec siden
Begyndelsen af ~pril Maaned havde staaet i Felten og leveret mange
beri:immelige Fegtninger, var det en Selvri:ilge, at Leiligheden til
individuel Udmærkelse især ga\'es i denne Armee. Under 1.ste Juli
opsendte derfor Kongen til den commandcrende General siiodenfjelds,
Prinds Christia11 August, 4 Guldkors for Riddere af 4de Classe og
20 Solvkors for Dannebrogsmænd; og • under 13de Juli tilstilledes
Prindscn aller 8 Guldkors og 80 Siilvkors, fur i Kongens Navn ai
uddeles til de OHicierer, UnderoHicierer og Menige, som især havde
udmærket sig imod Fienden.
lfiilge kongelig Fuldmagt fandt 1111 de fiirste Ordens-Uddelinger
Sted. Prinds Christian August, der til fulde kjendle den menneskelige Svaghed, som kaldes Jalousi, lod med Hensyn til Berettigelsen
til Siilvkorset, foruden Vidnesbyrd af vedkqmmende Foresatte, endvidel'e forlange Vidnesbyrd af 4 6 Cammerater, som havde været
nærvæ,·ende Ag Oienvirlner til den HundJing, der qvalificerede sig
til Udmær~else. Ocl var saaledes Belingclscrne fur l\laria -Theresia-
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Ordenens Erhverv11lse, som den i den osterrigske Armee velbekjendte •
Anfol'er her lod bringe til Anvendelse.
Omtrent midt i August Maaned berciste Prindsen den værmelandske Grændse, og uddeelle selv Hæderstegnene til dem, som dermed skulde belonnes ved Brigaderne, med al den Hiiitidelighed, Omstændighederne ti'node, foran Fronten af de en Parade opstillede Troppeafdelinger, som ved Matrand beslode af 3 Grenadecrbatailloner, og
ledsagede denne Uddelels"e med hegeistrende og patriotiske Taler.
Ved Siietaten blev samme Ceremoni iagllagel og besiirgel af Commandeur Fisker.
Man vil maaskec lroe, al den sondenfjelds commanderende
General havde fiirsl og fremmest - hvad saa hyppigen secs at skee
- belo1111et Brigade- Commandeurerne, Cheferne for de stiirre Afdelinger, sine A~juta11ler, Galopins og nærmeste Omgivelse med de
fiirstc Ordener. Men nei; her sec vi ham aller, som kyndig, dygtig og taknemmelig Hærforcr, ild.an al tildele de ham oversendte faa
Decoralioncr til de OHicierer·, Uniierofficierer og Menige, der havde
deelt Krigens Besværlighe~er og flere G11nge udmærket sig imod
Fienden. Han valgte ikke en Gang en eneste af de Officierer, som
Kongen under 30te Juni (See: li Bind, Pag. 561.) havde forfremmet
paa anliirt Grund af Tapperhed, hvorimod hans Valg faldt paa efternævnte 10 Officierer, hvis Fortjenester og Daad tillige'!led deres Navne
b)eve offeollig bekjendtgjorle paa folgende Maade:
Til Riddere af Oa1111ebrogsordenens ,Jde Classe udnævnes:
i) Obersllieulenanlv.Ræder af2dettrondhjemske Infanteri-Regiment, og
2) .Major v. Stabel af det norske Jægercorps, som begge have
udmærket sig ved Overlæg, Conduile og rask Resolution, den
25de April ved Kjclaasen, den 18de Mai ved Jahreu, og hvor
<le ellers ere blevne licordrede.
3) Major v. Krebs af del norske Jægercorps, som har udmærke!
sig ved Overlæ 6 og Conduile, den 19de April i Holand, den
5te Mai i Riidenæs, og hvor han er blevcn beordret.
4) Major v. Fisker af nordenfjeldskc Infanteri-~egiment, som har
udmærket sig ved Overlæg og Conduite, den 7de Mai ved
Orjebro og i den Tid han der har fort Commandoen.
5) Capitainlieutenant Wulff af So Etaten, der, som bekjendt, hor
udmærket sig ,·cd tvrnrle hæde1·lige Sotræfuinger.
6) Capih1i11 v. Sadolin af oplaudsLc Infanteri-Regiment, som har
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udmærket sig ved rask Resolution og Conduite, den iSde April
i Aft'airen veil Lier.
7) Premierlieutenant v. Thambs ar soodenfjeldske Infanteri-Regiment,
som har udmærket sig ved fortrinlig Cooduite, den 15de April
ved Stikle, den Sde Mai ved Skotsberg og den iOde Juni ved
Præstebakke.
8) Secoudlieutenant v. Qvisli11 af samme Regiment, som har udmærket sig ved Conduite og utrættelig Aclivitet, den "29de April
ved Gribsrod, den 9de Mai rnd Ge~delund og den iOde Juni
ved Præstebakkc.
9) Premierlieutenant 11 . Hatcthau,en af norske Jægercorps 1 som bar
udmærket sig \'ed Raskhed, Activitet og Conduite, den i9de
April i Roland I den i5de Mai i Rodenæs , og hvor han er
bleven anvendt
iO) Premierlieutenant v. I/ride af s6ndenf1eldske lnfanleri-Regimenl,
som har udmærket sig ved rask Resolution og Conduile, den
iOde Juni ved Præslebakke, og hvor han er bleven beordret.
Paa lignende Maade uddeelte Prindsen 48 Hæderstegn for Danne
brogsmænd, og anfihle ved hver. især, ligesom ved Officiererne, de
tappre Handlinger; hvorved de havde gjort sig værdige til slig Belonning. Prindseu beholdt saaledes ikkun 2 Decorationer af hver Classe
tilbage, for al bortgives ved forefaldende Leilighed.
Samtlige disse Udnævnelser bleve under 22de September stad. fæstede· af Kongen, og de ovennæ\'Ole vare saaledes de fors te, som
bel6nnedes med Dannebrogsordenen efter dens Udvidelse; med
Undtagelse af Elephanlridderue og Ordenscapilulets .Medlemmer, Overofficianter og Officianter, som under 10de August samtlige udnævntes
enten til Dannebrogsmænd, eller til Riddere af Ordenens -!de Classe.
l\lod de af Prinds Christian August med Dannebrogsordenen
helllnnede Krigere maatte Jalousien forslumme; Ingen formaaede al
pecJe paa nogen mere værdig dertil; selv den offentlige Stemme
maatte billige Valget, hyorved den Udmærkelse, som saaledes
blev de ovennævnte til Deel, nodvendigviis maatte have en dobbelt Værd.
Dog glemte Prinds Christia11 Åugusl ikke heller
civile Mænd, som arbeiderle for Kon gens og Landets Vel og Hæder;
og anbefalede under i5de Juni alter Stiftamtmand Thyge,on og Amtmand Grev l'edrl-Jarlsberg paa ilet Varmeste til Kongen til Bellluning
for dere3 Opoll'rclse, Patriotisme, Jver og gode Villie. Senere blev
2•

20
Dannebrogsordenen hyppigere uddcclt og ophiirtc at være cl for den
dermed Betonnede absolut Beviis paa særegen ·Udmærkelse; hvorimod
det ikke var sjeldent, at Rcclamationer paa Ordenens Tild!!lelse fandt
Sted af saadanne Mænd, som dertil troede sig ligesaa meget, om ci
mere berettigede end Andre, det· med Ordenen vare blevne bel/innede. Derved tabte Ordenen en Deel af sin sær~gnc hiiie historiske
Interesse og den poetiske og begeistrende Duft, som fra Nationens
Side i Beg·yndelsen omgav den eller de dermed udmærkede,
Efter en saa activ Krig som. den, der allerede fra det tidligste
Foraar var flirt i Norges Fjelde og Skove, var del en Selvf~lgc,
at Armeens Munderingsvæsen maatle være i den sletteste Forfatning,
og al Soldaten deelviis vilde have været nii:;en 1 ifald Medborgerne
ei havde ydet ham deres Dcellngelse og Hjælp; men Districternc
afhjalp en Deel af Manglerne, ved al samle og indsende til Armeen
Skoc, Striimpcr, Skjorter, Buxcr, Lærred, Vadmel, m. m.
Prinds
Christian August , klagede vel jevnligen til Kongen over Troppernes
mangelfulde Beklædning; men, da Norge ci besad Midler til al afhjælpe Manglerne, maalle dette skee fra Danmark.
Kongen var i
denne Retning meget activ, og befalede under 30te Juni, at Generalcommissariatscollegiel i l<'orening med Fellcornmissn1·intel skulde,
ifolge Reqvisition nf Intendanten fot· den norske Ål'mce, opsende fra
Efteraaret 1808 til Fornarct 18 09, fra Kjiibenhavn, Fyen og Jydland
lil Norge: i2,000 Munderingskjoler med Veste, 40,000 Par Skoe,
ligesaa mange Par Buxer, Stovletter, Stromper og Skjorter, samt
i50,000 Alen grovl Vadmel til Overkjoler.
Kong Frederik den Sjette havde snaledes gjort hvad hans Pligt som
Armeens hoistcummanderende General fordrede; men de, som del blev
paalagt at udfore Kongens Befaling, synes ikke al have opfyldt hans
Hensigt og Forventninger, Dog vare Vanskelighederne i at opfylde
Jem ogsaa store.
Med Provianteringen gik d'e t ikke bedre; under i .'i de Juni og
9de Juli skrev Prinds Christian August til Kongen: ,,Til Oclobcr
"ere vi aldeles udtomte; Noden begynder i en hoi Grad at vise si g
"i Dere Egne, saa at jeg seer mig nodsaget til at komme Beboerne
"tii Hjælp fra de militaire Magaziner, i Haab om ny Forsyning til
"September Maaned'' og beder Prindsen om: ,,at driftige Mænd maalle
,,commilleres til at hesorge Udskibningen fra Vestkys ten ar Jydland.
,,·F lere af vore Post- og Provianls~ibe ere tagne af Fionden. For al
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"sikkre Provianllransporten h11r jeg ladet ørmere 4

~

5 Skibe med

,, 12 å 16 Canoner og Canonerne dertil stobe."
Under 22de Juli svarede Kongen Prindsen, ,,at Commandeur"Capitain Ri1brigh ar Såetalen var beordret til Norre-Jydland, for
"at besorge og anordne Transporten af Fiidevarer til Norge, saavel
"fra Ost- som Vestkysten". Men man borte kun lidet om ham og
hans Virksomhed.
Dcrimocl horte man destomere om de mægtige Englændere,
som foi·stode al forekomme alle Bestræhelser i denne Retning, saa
al saavel Armeen som Folket i Norge leed Nåd og Mangel paa del
Alleruodvendigsle. Hvad der var muligt al samle eller finde i Landet blev enten kjiibt af Regjerings-Commissionen, eller af Eierne skjenket til Armeen (Sec: Il Bind, Pag. 539-540), Den halvmodne
Afgrode blev afskaaren, tærskel og spiist, hvorved der blev lagt Stof
til Sygdomme.
I mange Districter sogte man at hjælpe sig med
Barkebrod; i andre Dislricter blev der af en Forening eller el Selskab *) foiet Foranstaltninger til al samle islandsk Mos, som, præpareret til Mecl og bagt til Brod, var meget nærende; men, da Mossen
ikke fandtes i betydelig Qvaulilet, var delle Middel ikke "Bf Vigtighed for den store· 1\Jasse. Begge Sorter Brod spisles desuden ikke •
uden Modbydelighed af Almuesmånden.
Det var en Selvfålge, al Englænderne, som spærrede Forbindelsen imellem Danmark og Norge og bortloge de Oeste Korn- og
Proviantskibe, ogsaa gjorde Landet andre Afhræk. Saaledes bleve
de under 20de Juni 1808 for Fæstningerne, I..andbatlerierne øg
de nationale Skibe fastsatte og befalede Kjendingssignaler ogsaa erobrede af Englænderne, hvorfor under 6te Juli nye Signaler bleve
befalede, hvilke under i3de s. M, opscndtes til Norge. Men denne
Forandring varede ikke længere end til den 1.6de Juli, da de otter
bleve forandrede for de danske Capere og Landbatterierne. Kort
derpaa lod Koogen ved Parolen den 24de Juli befale: ,,Ethvert
,,Skib, som til horer eller fores af Vore Undersaaller, er pligtigt
"at legitimere sig ved de af Vore Kystba.terier, det passerer, og hvo
"der forsommer denne Pligt og ved Skud fra Batterierne bliver
"tvungen Lil al opfylde denne Vor Befaling, skal vær.e pligtig Lil al
•) Af ileue Selskab valgtes en Direclion: ,,Lil Udbredelsen
.,ske 1\fosses og andre tjenlige Kornsurrogaters Brug,"

ar den

islamt-
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"betale Værdien ar de Skud I som ere gjorle for deres Skyld, og
,,hvilken Sum strax erlægges lil vedkommende Batteri, som indsender
,,Pengene til Vorl Artilleri-Corps.''
Under Sde Juli befalede Kongen, al cl Sapeur-Corps, en Bataill911
paa 800 Mand, inddeell i 4 Compagnier, . skulde oprettes i Sjælland, for at bruges ved Forskandsningers og Batleriers Anlæg. Hen •
siglen med delle Corps blev ei ganske opnaaet, især derved, al det
senere blev recrulerel fra Liniens ved l{rigsr·et domte og forskudte
Individer, hvorved del blev mere Armeens Straffebataillon I end en
Elilebataillon,
Den 2den Juli Kl. i om Middagen ankom 1.inieskibet Prinds Christian Frederiks tappre Chef, So - Capilain Je,scn, med l 20 Mand, for en
Deel ar bemeldte Skibs Besætning, fra Gothenborg til Helsingor, og
sleeg i Land under almindeligt Hurra- Ra11b- fra Canonfartiiiernes
Besætninger. I hans Folge vare f3 Chirurger, som havc!e tjent i deu
preussiske Armee, vare fangede af Franskmændene i Slaget ved LUbeck,
derpaa lraadle i dansk Tjeneste, og 11u aller fangede af Englænderne paa deres Reise imellem lydland og Norge og opbr.igle til
Gothenborg, hvorfra de sendtes tilbage til Danmark.
Den 25de Juli reiste Kongen til Helsingor og Omegnen, hvor
han forblev indtil den 29de Juli. ·

• Efleral den svenske Armee havde forladt Norge, Llev Krigen
mellem de lo Armeer paa Norges La11dgrændse ikkun fiirt ved Demonstrationer og Slreifparlier. De fattige Beboere paa den norsk- svenske
Grændse vare ved Krigen næsten aldeles blevne odelagte, saa al Landet i Oere ~Jiles Brede ikke frembod de ringeste Ressourcer til I{ rigsfolkets Underholdning I Transport m. m., og, da Manglerne vare
omtrent hgeslore i begge Armerr, er del en Selvf61ge, al de offensive Bevægelser bleve omtrent lige umulige for begge Parler; dog
vare de Norske med al deres N6d og Mangler i den folgerrde
Perfode ligeaaa aclive og offensive I som de Svenske, hvilket vi nu
nærme1·e ville omtale,
Den 29de Juni beordredes Capitain v. Værnskjold af Brigilden
Holst og sondenfjeldsk~ Infanteri-Regiment, med 120 Grenaderer og
50 Jægere til at forelage el Slrciflog over Svinesund ind i Sverrig,
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ror at ophæve den svenske Feltvagt i svensk Svinesund.
Under
Bedækning ar 9 Canonchal oupper indskibed.es C.ommandoel om Formiddagen Kl. lO i Sponvigen og overriirles til Leervig-Hugten paa
svensk Side, hvor Commandoel debarqueredes, og r~ kkede derrra rasl.t
frem over 1<1eldene imod en Huusmandsplads, Salbuebakken kaldet,
hvor der Llev laget i UnderorHcier og 3 Mand til Fange; dernæst
marchered e man imod Se Iæter, hvor en Skildvagt blev fanger, og
derpaa rykl.edes imod n ensk Svineslmd, hvor Fellvaglen 1 bestaaende
ar Fændrik Rose11tvist, l Trompeter, L Tambour og H Mand, blev
taget til Fange.
Capitain v. Værnskjald log derpaa med sit Comm11ndo en Stilling paa H6iderne s6ndenfor Svinesqnd, hvor han udsatle Vedetter og udsendte Jlatrouiller; men, da disse meldte, at de
Svenske rykkede frem med 1 Bataillon af Bohuslehns~Regiment, under
Bl'igadechefcn, Oberst v. Belfrages egen Anforsel, saa besluttede
Capitaineu al trække sig till.,age for en ,saa overlegen Styrke, bvorerter Commandoet aller f6rtes tilbage over S\' inesundet, uden at have
Ankommen paa norsk Grund lod Capitain
mistet en eneste Mnnd.
v. Værnskjold sit Commando forQJere en Kjæde langs Sundet, og
imellem denne og de paa den modsaltu Bred posterede Svenske
begyndte nu en levende Muskelild, hvorved de Norske, understollede
ar 2-;3unpdige Canoner under Arlillerilieuten11nt v. Bentzen, Commando,
lede et Tab ar i Artillerist og i Grenadeer, samt i Hest, som bleve
saarede.
De Svenskes Tab var ei heller betydelig!; dog beklagedes den nnge, lappre, dannede og elskelige Overadjutant, Capitain,
Gre,• Aæel Oxenstjerna·, som faldt for et Jægerskud fra et Huus
paa den norske Svinesunds-Bred.
Nær Stranden
ved Svinesund er den elskelige unge l\fands
Minde opbevaret til Erterverdenen vrd en lnscrip•
tion , som er indhugget i en Klippe, saaledes :
Capitain v. Værnskjald blev meget rost for sin
gøde Conduite \'ed denne Leilighed.
Den 29de Juni foretog ogsaa et andet norskt Detachement en
Recognoscering igjennem Enningdalen, og spgte al trirnge frem i Egnen
af Hofwe i Ryggen ar Oberst Belfrages Brigade; men, udt'n al der
forefaldt noget Videre, gik de Norske tilbage.
Samme Dag, den 29de Juni, foretog den svenske So Officier 1 Major
Rahmen med 9 Canoncbaloupper en Recognoscering imod Hva16erne,
hvorved han erfared_e, at den norske Canonllottille havde forandret Stil•
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lingen i. Rollekilen paa Ostsiden nf Kirke-0 og paa Vestsiden af
Nordre-Sand6, nærmet sig den Svenske Kyst, og ganet til Ankers deels
paa Ostsiden ar Hcrliil O, og deels paa Vcstside11 af Sondre-Sand/i,
Det svenske Hovedqvarteer forlagdes den 1ste Juli til Vestr·a-Ed.
Natten imellem den iste og 2den Juli foreloge de Sve11ske en
Recognoscering, under Oberst Brandstriims Commando, til Enningdalsliro
og toge 1 Underofficier og 2 1\Jand Norske til . l<'ange.
llen 2den
Juli foretoge de Svenske ogsaa en anden Recognoscering med 488
Mand fra Hiisteskee og Hofwe over den norske Grændse imod
Ber~y, som da nærmede sig paa en Afstand af ¾ Miil, saa at en
Fegtning med de . der posterede Norske begyndte, _hvorved disse
nogle Batte gjennemskudte.
havde 2 Blesserede og de Svenske Saaledes vedbleve de to Armeers Forposter at fot'elage gjensidige
Angreb paa hinanden, især paa Liinningsdagene; for al bemægtige slg
hinandens Proviant; men den norske Havrevelling var saa sll'l ~ at
de svenske Soldater, som vistnok ikke vare forvænte med Hensyn
til Foden -- ikke vilde spise den, naar det stundom var lykkedes
dem al overvælde de Norske.
Da de Svenske havde trukket en Deel af deres Tropper fra
Værmeland til Armeens venstre l<'liii i Dalsland og Bohuslehn, og
derved ei vare i Stand til behorigen at bevogte Store- Lee-So og
den svenske Grændse, saa blev, ifolge den hoistcommanderende
Generals Befaling, ved Veslra-Ed udrustet en Pram, som blev
besat med 2- 3pundige Canoner, saml nogle Baade, der bemandedes med Infanteri, hvilke, under Lieulenant ved del topographiske Corps, Tersners Commando, lobe ud den f>te Juli, for at recognoscere Store-Lee-Soens vestlige Bred op til Tiicksmark.
Lieutenant Tersncr steeg flere Steller i Land paa den norske
hvor han kun forefandt svage Pos teBred af bemeldte So,
1·inger, der trak sig tilbage verl hans Ankomst, men slet ingen
Flaader, eller Pramme, som tydede paa, al de Norske havde i Sinde
at foretage nogel Angreb over bemeldte So; hvorpaa Lieutenan\
1'crsner den 7de Juli gik tilbage til Vestra-Ed, medforende 4.4 smaa
Baade, som· han havde borttaget paa den norske Side af bemeldte So.
Den 5te Juli ankom Ovet·adjutanl, Obersllieutenant, George Adlcrs ·
parre Lil Eda-Skandse, og overtog Commandoen over den iste lnfontcriBrigade, t:ller en Deel af de i Værmeland forlagte sv.enske Tropper.
Obcrsllieutenanlen log sil Hrigadcq1•arlccr paa Sophielund, og erholdt
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SlabsadJulanl, Cnpitain August Ankaraviird og Lieutenanl Baron
Rudbiick til Tjeneste ved Brigade-Staben.
Pludseligen conce.ntrerede de Svenske -lsle og 2den Brigade omkring Eda-S kandse, og lngenil!urmajor Vinblad erholdt Ordre til i
sliirste Hasl al istandsætte Befæstningerue ved bemeldte Skandse,
Svenske Spioner havde nemlig bragt den Efterretning, at de Norske
ved Midskoug havde samlet 7000 l\tand, hvormed de vilde angribe
de Svenske baade over Skillingsma, k og ove1· Halgaboda, saavel i
Fronten, som i begge Flanker. Delle stærke Troppecorps's Tilværelse
,ar kun Opdigtelse , eller Overrlrivelse af slet underrettede Spioner;
thi de Norskes Styrke ved Midskoug bestod , som vi allerede vide
(See: li Oeel, Pag. J91), ikkun af 3 Grrnadee,·balailloner, 3 lelle Compagnier, ooget Cavalleri og Artilleri, ttlsammen 2000
2200 Mand,
lmidleriid gik dog en Dee! af de svenske Spioners Beretning i
Opfyldelse. Den 61e Juli beordredes nemlig Obcrstlieulenant v.
Ræder med henved 600 Mand af 2det trondhjemske Jnfanteri--Regimenls Grenadeer-Bataillon og en Dee! Skielobere til al foretage el
Streiflog Ira Vestmarken ind i Sverrig, med det Hverv, al omgaae
og alarmere de Svenske ved Eda i venstre l:<'lanke og Ryggen. ludmarchen skele fra Midskoug over Skillingsmark, langs den vestlige
Side af Gr ændse-Soerne forbi Ostervallskog imod Tocksmark, en Vei
af omtrent 5 norske eller 7
8 danske Mile, Da TOcksmark
var besat af de Svenske, beordredes Capitain v, Stang, med sin
Grenadeer-Division al besætte Veien til Tocksmark og sende Patroyiller imod rlelle Sted. Med Resten af Detachementet, ci.-ca -l-00
4;10 l\land, vendte Obersllieutenaulen sig til Venstre, gik om Natten til den 7de Juli igjennem cl Vadested paa Tocken-So, hvor
Vaodct gik Folkene til Bæltesterlel, og derpaa i forcerel Marche imod
Jlirnskog-Bro og Kirke, ad hvilken Vei man haabede al kunne omgaae Posteringen ved · Eda i Flanke og Ryg, og afbryde Forbindelsen imellem den 2den og 3die svenske Brigade. Men, da Detachc111e11lel ankom til Broen over Vrangselven, ved Jiirnskog, , stod
den i lys J,ue, antændt af de Svenske. Da det ikke var muligt,
paa anden Maade al komme ove.- bemeldte Elv, og da de Svenske,
fra Tocksma.-k, kunde fortrænge Divisionen Stang og angribe Detachementet i Ryggen, medens det fra Eda blev angrebet i Fronten og
i Flanken, og saaledes aldeles afskj~re det Tilbagegangen over Vi!destedet
til Norge, saa maalle 01.Jerstlieulenant v, Ræder nodvendigviis gaae
0

a

a

a

26
tilbage fra sin rarerulde og isolerede Stilling saalangt inde I P'iendcns Land, repasserede Vadestedet, Irak Divisirfnen Stang til sig,
og fortsalte Tilbagemarchen over Broen ved Skillingsfo1·; lil Adolphsfors, hvor en Stilling blev lagen bag Broen og Elven. Men, da dt•n
til 5 Dage af Mandskabel medtagne Proviant var fortæret, og da
hverken Levnelsmidle1· vare al erholde, eller Heste at opdr i,·e, for
at transportere dem, ei engang fra Norge, saa maalte Detachementet,
for at erholde Brod og Levnetsmidler, gaae- lilhage over Græpdsen,
hvor del ankom den 9de Juli om Aftenen, mlen al have seet nogen
Fiende, fiilgelig uden Tab, Uog var del paa den hoie Tid; at Til•
bagetoget skele; thi allerede va1· Obcrstlicnlenant Lagerbring med
300 Mand og 2 Canoner detacheret fra 2den Brigade ved Eda , for
at forfolge Oberstlieulcnant v. Ræcler, ligesom lignende _l<'orbercd~lser
vare tagne ved 3die Brigade.
Den 9de Juli om Morgenen foretoges en anden Recognoscering
fra den norske Postering ved Midskoug 011er Magnord og Morast
til henimod Eda Skandse, l'imeligviis for al gjore en Diversion, eller
for at understolle Detachementet under Oberstlieutenant v. /læder, fra
hvem man Intet havde erfaret om Resultatet af hans Expedition.
Recognosce!'ingen imod Eda bestod af en Deel af Grenadeerbataillonen MUiier og :l Compagni let Infanteri, til,ammen omtrent
400 Mand, under Ohersllieulenanl v. Miillcrs Commando , og blev
ledsaget af Brigade-Chefen. Ved Fremrykningen vege de Svenske
Forposter allevegne tilbage, og Detachementet besalle endog uden
Kamp de fo1·ladte meget respeclabfe svenske Forskandsninger ved , den
60 Alen lang .l\forastbro, paa Vrangs-Elvens s3'dlige Bred, og fortsatte Marchen henimod Eda-Kirke, fra hvis Taarn Gener11lmajor v.
Staffeldt ved Hjælp af m Kikkert betragtede Eda Skandse og den
ved samme værende Position, hvilke vare saa respcctable, at de ikke
~unde erobres af Detirchementer paa 3
400 Mand, saafremt Besætningen opryJdte sin Pligt. Ohersllieutenanl v. ;l!iiller hcfnledcs
derfor aller al gaae tilbage til Norge, men hlev ved l\Jorastbro indhentet af el svensk! Detacbeme111, som, paa l\felding om de' Norskes
Fremr) kuing, detacheredes om Eftermiddagen Kl. 4 fra l ste Hrignde,
bestaaende af 200 Mand af Nerike og Værmelands Regiment, :170
Jægere og 1.2 Husarer, All under Commando af Capitaiu Miirner. l)c
Norske, som havde besat Relranchemenlerne ved Morastbro med el
lille Detachement eller en Feltvagt I trak sig efter el let Enga-
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gement tilbage o,·er Broen, hvorved de Svenske fik 1 Mand hlesseret. Da de Norske havde forsaml ~t afkaste eller opbrænde Træbroen ved Morasl, gi!. Capilain Miirner over samme, og fordrev dem
fra en Position ved Morast-By, h\'Or Husarerne gjorde to .Fanger,
samt erobrede llriid og Proviant til en Division for 5 Dage. De
Norske feg•ede ved denne Leilighed, som det lod, ikke med deres
sædvanlige Tapperhed og Dristighed ; thi i delle besværlige Terrain
kan den mindsle Trop i lang Tid opholde betydelige Afdelinger;
men ikke dcsmindre synes det, som nm de neppe stærkere Svenske
ved denne Leilighed overalt beholdt Overhaand, hvilket ellers ikke
pleiede al være Tilfældet i denne Krig, naar omtrent lige store Afdelinger kjæmpeife imod hinanden, Capilain !tliirnor erholdt ved
Morast en Forstærkning af 2 lnfa11teri-Compag11ier og 1 Officier
med 16 Husarer, men ophorte ikke desmindre her med Forf1ilgelsen,
og gik tilbage til Eda, hvor han ankom om Morgenen Kl, 1 den
iOde Juli.
Samme Na~ Kl. :12 slet blev fra 5te 81·igades Hovedpo-stering
i Hofwe, i Bobuslelm, under Majc>r, Grev Stackelberg, Commando,
Capitain Striim delacherel med 2 Compagnier Infanteri og 45
Jægere under Lieutenant 1-'ryæell, Commando, for, i
Colonner,
al angribe den pousserede norske Poslering paa H1iiderne i Hofwedalen, idet Lieutenant Fryæell med den venstre Colonne angreb den
hiiire Fliii, J.ieulenaut Braun med den h1iire Colonne den venstre
Fliii, og Lieutenant Petterson, der under Capitain Striiins Overcommando flirte Colonnen i l\fidlen, angreb Fronten. De Norske hak
sig ved dette overlegne Angreb tilbage over -Grændsen li( Derby,
efter en levende lid og et Tab af 1 Mand diidelig saaret og 4 Fangne,
hvorimod de Svenske ikke lede noget Tab.
General Armfclt klager paa denne Tid, og med Rette, over
den Maade, h,·orpaa Commaodoen, fra oven, blev fiirt i den ham
underlagte Armee, idel oftere Troppeafdelinger bleve commanderedc
bort fra Vestarmeen ,·ed direcle Ordres fra Stockholm, uden al slige
Ordres forinden gik igjennem hans Hænder. Saalelles blev, til F:xempel, i Begyndelsen af Juli Maaned Balleriet Gr.thcn, som stod paa •
. et Punkt af Grll'ndsen, der hve1·t Oieblik var udsat for Angreb, ved
en saadan direct Ordre borlcommanderet.
Paa denne Tid udkastede en ung svensk Lieutenaut 1 Baron ArmfeU,
en Son af den hiiistcommanderende General, en Plan til Oprettelsen af et
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Fruenlimmer-J,andværn, som Faderen i el Brev af 5te Juli til
Obersllieulenanl Adlersparre ansaae saa vigligl, al del burde executeres
en grand, Riglig11ok er Qvindekjiinnel ikke just det Kjiin, man sædvanlige11 benytter lil Krigsfærd; men, dersom Bonde-Frucnlimmer.ne
i noget Land kunne benylles i Krigen, saa er det vistnok i Sverrig,
hvor de i physisk Styrke og energisk \'illie neppe slaae tilbage for
Mændene. Det er ogsaa bekjendl nok af den svenske Historie, at
Qvinderne i Sverrig mere end cengang have grebet til Vaaben og
kjæmpet mod Landets Ficnder, og overho,•erlel vare· • ligesaa ,·el
iivede i Vaabenbrug og Hærgang, som Mændene, saa al Brugtl11 af
Sværdet og Rokken \•ar dem lige kjær *), Del synes forresten ikke,

• ) Iblandt 0ere Excmpler hcrpaa, mea riet 1ære os tilladt her at anfiirc cl
Segn, som endnu er hekjcndl i hVl'rt l:luus og næ1 nes uf hvert Individ
i Kronoberg-Lehn i Smonlnnrl , nemlig: ol Smoolonds-Qvlnder omkring
Wexill, enfiirlc af en Qvinde ved Nn1·n Blenda eller Bliinda fra Kungallerred, i det !Jrle Aarhundrrdc, pen en Tid J\lændenc vare med deres
Konge, ..4 l le, paa et Ledingslog Oster paa, have ved Dansii-Dy og Densiiensllrl'dder , undel en Scirr over de Danske, anfilrte af Taxa, og, da denne
hlev knuusl af en over ham nedfalde11d1, Steen, ble1·e de commnnderede
af Tumblinger; i hrilket Slag den danske Kon s e Oluf, der deeltog i
samme, blev dræbt med alle sine l'll1111!'r og den hele Hær, hvon-ed
Fædrelandel hlev reddel.
Da l\Jændene kom hjem, ble, c d\'fCS Qvinder bcliiuncdc med rlllgc11de
endnu for en Deel gjældc111lc Pri1ilcgier:
I. Skulle l\Jand og Hustru, llroder og Siistcr gaae i lige Arv.
~. Skulle Qvinderne til evig Erindring IH·rom (de, som Sl'h' kunde
1111ska1Te sig d, l) bære et S~jærft ), de andre en Iilædesliste 0111 Li1 et.
:!. Skal ingrn llnmkrentc regnes hiiirre 1•11d -i Or i Skat.
,I. Skulle alle Jomfruer, Pigrr og Enker h81'e Trommer foran sig
11aa deres Bryllupsdag, for at mindes clcres ridderlige Færd j og, cla denne
Skik afsknncdcs ,ed en Kirkelov af HIB!l, e1holdl de ved en l'orordning
af 16!11 deres gamle Rct!ighed tilbage.
5. Skulle de U\•rrrdcr, hvorfra Fruentimmerne samledes til hiln
Vaabendand, i Fremliden kaldes \'lirens-Herred,
da Q,•inderne deri
he,·de dannet el Værn for G6thnrigcl.
Desuden foræredes Heltinden Blenda, foruden andre Gnier, VcrlnudnGaord, l11 or hendes Gro, finde~.
Se e: Ny-Smll.lands-Deskrifning iuskrlinkt till Wexiii-StirL P. lVic1elgreen, Wexio 1844- IH4;j, lsta Delen, Pag. '.!8·?-29'1.

nr

ti En milrkebl11 Qvinde,lngc me~ lilborende h61rodl SkJerf, 1aaledu ,om den endna llldeoh
bier•• nf Qvindekjilnnel I Viren•-llerred, opbenrca I Rlg11rklTCI i Slockbolm.
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at det armfeltske Forslag har gjort videre Lykke, og det kunde vel
heller ikke hjælpe stort, at creere nye Armeer af saa lidet disciplinariske
Elementer, saalænge Staten hverken havde Midler til at fode, klæde,
udruste, eller Lil at commandere det nye udskrevne talrige Landværn.
Den i Norge herskende Nod og Mangel foranledigede den derværende Regjeringscommission til at ndlæ,Pke ettivert Middel til
Hjælp. Saaledes ansogte bemeldte Commission under 16de Juli Kongen: ,,om han ikke ved sit Gesandtskab i Rusland vilde udvirke
"Tilladelse til at russiske Krigsskibe, som, efter Ry giet, fra det hvide
,,Hav skulde convoyere russiske Handelsfarloier lil den norske Kyst,
"efterat have tilendebragt denne Forretning, maalle bli\'e benJ Ilede til at
"c,mvoyere danske Sk_ibe imellem Jydland og Norge, dække de
"danske og norske Kyster og holde Communicalionen imellem Jydland
,,og Norge fri for fiendtlige Krydsere''•
Dette Andragende oversleeg l{ongens Kræfter. Dersom Englænderne ei havde været stærkere til Sues, end al nogle russiske Krigsskibe
kunde have holdt dem en echec, saa vilde Russerne sikkertigen have
viist sig i Ostersoen og Bælterne; men da delle netop ikke var Tilfældet,
san vildr. saadanne mindre · Afdelinger af den russiske Flaade, uomtvistelig snart være blevne ops1igte 1 blokerede, angrebne og odelagte af
de overlegne Englændere, paa samme Maade, som dette skete med
danske Flaade-Afdclinger, der isolerede sig ud paa det aabne Hav.
Paa den norske fu·ændse fortsalles gjensidige, smaa Anfald og
Drillerier, og de Svenske bleve ogsaa der dagligen forstærkede. Saaledes ankom den inde Juli Jonkjiipings Landværns-Bataillon, den
1.4de sammes Vargerings-Balaillon og den 15de Jonkjopings-Regimenls-Bataillon til Tanum i Bohuslehn, hvorfra de lo sidstnævnte
Batailloner marcherede frem til Hofsæter. De Norskes Antal derimod formindskedes daglig, deels ved den fieudllige lid, deels ved
dræbende Sygd mme. •
Den :L6de Juli foretoge ogsaa de Svenske, anfiirle af den
for omtalte Lieutenant Tersner med siu armerede Pram og 60 Mand,
indskibede paa Baade, aller en Recognoscering fra Vestre Ed opad
Store l.ee-Soen forbi Bradten, !\Josebæk, Mosvig~n til Tolsby og
Lexerod, samtlige Steder beliggende paa Soens norske eller vestlige
Bred, iclet Lieutenanlen med 8i,sætningen steeg i Land den 16de
Juli Kl. 2 om Morgenen, ¼ l'tliil siindenfor Brndten, og marcherede
derpaa langs Stranden, medeus Bnadeue fulgte Troppernes Bevat-
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gelse. En lille norsk Postering, som fandtes ved Tolshy, trak sig
ved de Svenskes Anmarche tilbage over Broen til Lexeriid, og tog
Poslo paa de derværende Hiiidcr nordenfor Bækken, hvorfra den
gav en Salve, som de Svenske besvarede, uden Tab paa nogen af
Siderne. De Svenske overskrede imidlertid ikke Bækken, men indskibede sig alter i Tolsbyvigen, efterat have forvisset sig om, at de
Norske hverken byggede Flaader, eller Farliiier, hvormed- de havde
offensive Hensigter,
Den 19de Juli om Eftermiddagen angreb el norsk Recognosceringsparti en fra den 3die svenske Brigade udsat Feltvagt ved Ærletjern,
¼ Miil sydlig for Tiicksmark, og kastede den under gjensidig heftig
Ild tilbage, hvorefter de Norske trak sig saa hurtigt tilbage, at Major
Klingspor, som ilede til med Forstærkning, ei 'mere kunde naae dem,
og Feltvagten indto~ sin forhen bavle Stilling.
Da de Svenske havde erholill Efterretning om, al de Norske
forstærkede sig baade i Egnen af Skillingsmark ; v·ed Magnord og
Emlcrud, ¾ Miil iislenfor Mangord Toldsted, saa beslullede Obersllieulenanl Adlersparre, med en Afdeling af 1.ste Brigade al forelage
el Angreb paa deres Posteringer ved .Magnord og Emterud, og, da
han af Erfaring var vidende om, al de norske Vedeller og Fellvagter vare om Natten meget aarvaagne og vanskelig al overrumple,
saa beslullede Oberstlieulenanlen al foretage Angrebet og forsiige
en Overrumpling ved biiilys Dag.
Til denne Hensigt detacheredes den 19de Juli om Morgenen
Kl. 6 Ueutenant, Stahsadjulant, Baron Rudbiick med 100 Jægere
og 100 lnfanlerisler fra Posteringen ved Eda, til Hiiire over Aas,
for paa Skovveie at omgaae og komme Emterud i Ryggen; paa
lignende Maade detacheredes Stabsadjutant, Capilain August Ankarsviird,
Kl. 7 samme Morgen, med el lignende Antal Jnfanleri og 1.6 Husarer, samme Vei, over Aas, for al angribe Emlerud i Fronten,
eller fra den sydlige Side; Overadjnlanl, Baron Henning Vrangel
gik med , en lignende Styrke samme Vei, som Capilain Ankarsviird,
og endelig afmarcherede Kl. 8 Major Wulf af Nerike og VærmelandsRegimenl med tOO Jægere, 200 Mand Linie-Infanteri, i Escndron
Hysarer og 2 Cånoner langs Landeveien til Magoordbro, Angrehet
skulde skee samtidigen Kl. 11 om Formidda_gen.
Mod en saa overlegen Magi af 1000
1100 Mand kunde de
s~age norske Fclh·agler og Posteringer ikke huld~ Stand, da de ikkun
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bestode
smaa Detachementer ar iste Aggerhusiske-Regiments Gre•
nadeer Bataillou, af sondenfjeldske Skielober-Bataillon og af del leerdalske lette Compagni.
Men del værste var, at de Norske
virkelig blcve overraskede, og derved lede el Tab ved Magnord af
i dod og 2 haardl saaredr, og v_ed Emlerud af 2 Underofticierer og
i8 Mand af det leerdalske lette Compagni, saml t Chirurg, hvilke
loges til Vanger, foruden en Deel Baga~e og Levnetsmidler, der
erobredes*). ' Dog tumlede Lieutenant v. Froat af Grenadeerbataillonen med sit Mandskab sig raskt og modigt med de Svenske, som i
deres Rapporter i~ær rose Husar-Cornel, Baron Frederik v·. Essen,
for Tapperhed.
Omendskjondt man ei kan sige, at de Svenske just vandt store
Resultater og Fordele af denne Krartanslrengelse og delle Overfald,
bleve ikke desmindre nogle af de norske Posteringers Befalingsmænd
anklagede for ikke ved deone Leiliglu:d ganske at have opfyldt der~s
Pligt; af hvilken Grund den cJmmanderende General lod anordne
el Stabsforbor, for nærmere at undersoge Sage.ns Sammenhæng.
Paa Tilbagemarchen fra Maguord til Eda modtog Obersllieulc- •
naul Adlersparre Rapport om, al de Norske vare i Anmarchc fra
Skillingsmark mod Adolphsfors, og al Fortropperne allerede vexlede
Skud med hinnnden. Ouerstlieutenanl Adler,parre marcherede derfor, istedetfor til Eda, med sit Hovedcorps over Torgelsrud, Lasserud, Oleru ,1 mod Skillingsmark og Skillingsfors, hvorimod Lieuteuanl Poignant af Værmelands-Jægere marcherede med el Sidecorps
eaa i. 70 Jægere og U Husarer nordligere, langs Rigsgrændsen til
Rangestad, til hvilke Steder de Svenske ankom den 2ide Juli
tidlig om Morgenen, og hvor de erfarede, at de Norske Aftenen i
Forveien vare gadede tilbage over Grændseu.
Oberstlieulenant
Adltrsparre lod Capitain Baumann med Uplauds- og Helsinge-JægerBataillon samt Lieulenanl Bel/rage med Værmelands-Jægere ryJ.ke
efter dem mod Grændsen, hvor de seenl paa Aftenen, paa den svenske
") ,, Vi 1ara" - skriver 0bersllieulenanl Adlersparrø i sin Rapport om
denne AO'aire - ,.rorundrade all i en Flilt-Slalion och i delle Land 6nda
"de dyra.sle Llikerheler", hvilkcl dog neppe vil sige andel, end al nogle
Colonialproducter, Risengryn o dsl, som Present rra Slæderne, ho1·de
rorviltlt'I sig Lil Forpostt'rne, som l\!odsætning Lil, al man ogsaa saae
Felt1'8glrrne trække 1111a Post me,I en Porlion tlir Klip-Fisk u,IPnpaa
Tornys trene og Havru i en Pose.
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Side, stodle paa el Detachement af det norske Jægercorps uncler
Capitain Hal,'1 Commando, som cfler nogle Skud trak sig tilbage,
Jægerbataillonen llaumann rykkede derpan ind i Norge over Hiigsæler
og Rud Lil Almindingen; men efter et korl Ophold og megen Larm,
som skulde tyde hen paa Forelageqder mod .Malrand og Midskoug,
trak de Svenske sig tilbage til Skillingsfors og derfra den 23dc
Juli Lil Adolphsfors og Eda.
Den svenske Veslarmee leed nu pludselig en Formindskelse,
idel, ifolge Kongens Orqre af !Ode Juli og Generallissimus's Her•
lugen a( S1idermannlands Ordre ar 1.5de Juli, Regimenierne Uplond
og Helsingeland af 2de11 Brigade og Veslmannlaud ar 3die Brigade,
tilsammen 6 Batailloner eller circa 3600 Mand, afmarcherede Lil Orehro,
for under Oberst, Grev Schtvcrins Commando, 111 fiires i forcerede
Marcher til Grifslehamu, og der indskibes til Fi11land, Oberst llrandstr.iim af Veslmannlands-llegimel)l blev for sin Person tilbage \'Cd
Vest-Armeen, for al o,,ertagc Comma11doe11 af sammes 5te Brigade.
2dcn Brigade v11r her\'Cd hleven, saa at sige, opliist, hvon•ed 3die
• Brigade ei længer kunde blive slaaendc paa Linien og i Passene ved
Tocksmark og Ostervallskog, saasnarl Skillingsmark, Kiila og Jarnskog vare ubesatte. Den Sdie Brig,ule indtog 1Jerfor den 2!1cn
August en concenlrerct Stilling ved Jiiruskogboda, hesalle ,le Posler,
som 2den Brigade forhen havde indehav! ved l{iila og Adolphsfors,
og tillagdes fra nu af Navn nf 2den Brigade.
General Armfclt sogte at dække det lidte Tab og den vidt udstrakte Grændse vecl Ily vende Corps, idet hans Plan ,·ar, som hal!_
;elv skriver, fra nu af, al paralysere den norske Armces Activilel 1
hvilket han ogsaa mrsterligen forstod og udfiirle.
Vestarmeens Svækkelse, i Forening med den herskende store
Mangel og Niid, maa ogsaa have været Aarsag til, al Kongen af
Sverrig sendte General Armfclt den Ordre, som ankom til ham den
22de Juli om Aftenen: al henvende sig i Kongens Navn til Prinds
Christian August og foreslaae ham en Vaabenslilstand paa saodnnne
Vilkoar, al den maalle foranledige et Afslng. En Sl'ensk Parlcmentoir overbragte ogsaa til Prindsen en Skrivelse fra Generalen, i
hvilken han foreslog en Ncgociation, og til den Hensigt had om
Tilladelse ni maallc sende Oberst, Uaron Pos,c til ham fra sit Uovedqvarleer i Vt>slra-Ed. Prindsen svarede General Arm(clt meget hiifligt, hlhod hnm en Vaabenstilstanrl til rlcn 29de Juli om i\Jorgcncn, og

tillod Oberst Possc at komme til Hovedqvarlerel i Hafslund, hvor
han indfandt sig den 2 8 de Juli. Oberstens medbragte Forslag bestod
ikkun i en Vaabenslilsland paa 11 Dage, for at m:ln kunde besorge lndhoslningen i Grændseprovindserue. Prindsen var meget hiiflig imod ham,
men lovede Intet, og sagde, al et skriftligt Svar skulde inden i2 Timer
blive sendt, hvorpaa Obersten erter et kort Ophold reiste samme
Dag tilbage til Vestra-Ed, hvor han ankom Natten til den 29de
J\Jli,
Da Prindsen gjennemskuede de Svenskes Hens-igt ~ saa var
Sl'arel kort og negativ!: ,,al han af sin Konge ikke var bemyndiget
"til al slulle nogen Vaabensiilstand; men dersom General Årmfelt
"vilde sende en Parlemenlair lit Kjobenhavn, eller tillade en af
"Prindsens Adjutanler at reise derhen igjennem Sverrig, saa vilde
"han ophore med Fiendllighederne i 6 Dage, forudsat at de Svenske
"gjorde ligesaa.'' General Armfclt svarede: ,,al ban hertil ikke var
,,bemyndiget, men foreslog Prindsen at sende en Adjutant o\.tlr Jyd"land"; hvortil Prindsen atter svarede: ,,at delle Forslag formedelst
"Veiens Læ11gde og Usikkerhed ikke kunde fore til Oiemedet"; bvorpaa
intet videre Svar fra General Armfelts Side paafulgte. Under 2'7de Juli
befalede General Armfclt ogsaa t>bersllieutenant Adlersparrr., at slige,
under et parliculnirl Paaskud, al erholde en Samtale med Generalmajor
v. Staffeldt, for al indprænte ham -,,plugga uti honom",- al Fred imellem Danmark og Sverrig nu var del Vigtigste af Alt. Adlersparre havde
dm 29de Juli en saadan Samtale med General v. Staffeldt, hvilken
ogsaa nalurligviis forblev uden ,·idere Fiilger.
Men under i8de
August lod General Arm(ett, igjennem Ober3l Baron Posse, Prindsens Generaladjulant, Major v. Mailænder, i en Skrivelse unclerrelle
om, al Generalen nu havde erholdt sin Konges Tilladelse for en
uorsk Officier ,,al reise igjennem Sverrig Lil Kjobenhavn, hvis Prind"sen heraf vilde betjene sig; og, hvis Fiilgerne deraf skulde blive en
"Vaabenstilslaud, saa kunde samme vel ogsaa lede til Negocialioner
"om Fred."
Generaladjutanl Mailænd(r svarede ifiilge Prindsens
Befaling Oberst l'oue: ,,at Prindsen maatte henholde sig til del
"skriftlige Svar, som hnn havde sendt General Jrmfelt, Dagen
"efter Oberstens Afreise ;'' og for/ivrigt !Jemærkedes: ,,at samme
"ikke ansaae en Vaabenstilstand, der ifiilge Oberstens Skrivelse ll\·ert
,,Oieblik ved en hlliere Ordre knude brydes, som svarende til
,,Oiemedel" •••.
·
Prindsen meldte samme Dag til Kongen, at han ikke havde
D ■ nm, Krl11b.
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modtaget det gjorte Tilbud om Vaabenstilstand, fordi det forekom
ham, som om de Svenske gjerne ug trængende iinskede at erholde
samme.
I sine private Breve kalder General Armfelt paa denne Tid
Prindsen ar Augustenborg "lilla Prindsen''; men i det Hele viser
han ham megen Agtelse, og anstillede sig endog fornærmet, fordi
Priudsens orticielle Svar af 28de Juli og Afslag paa Vaabenstilstanden
ikke var affallet paa en saa ydmygende Mande, som Generalen havde
ventet.
I Begyndelsen af August Manned havde Vestarmeen f iilgende
Styrke, Stilling og Sammensætning:
iste I II fan ter i-Brigade, under Oberst Lcjonstedt, som
den 7de August blev alliist af Oberst Bunge, Iane omkring
Eda, med venstre Fliii til Kiila, for al bevogte Veiene over
Skillingsmark og Magnord. Foruden de ovenfor (111 Bind, Pag. 2)
nævnte 6 lnfanteri-Batailloner erholdt istc Brigade ved 2den
Brigades Opliisning endvidere:
1 Bataillon af Liv-Regimr.ntets Grenaderer.
1 ditto af Uplands-Vargering.
i
ditto af Vestgiitha-Dragon-Regiments Vargering; dernæst
havdes
2 Escadroner Husarer.
1- 6pundigt Haubitz Balle ri.
i- 6pundigt kjorende Balteri og
i combinerel Batteri, bestaaende af 6pundige Canoner og 8pundige Haubilzer.
2den l n fan teri-B rig ad e, under Oberst, Baron Ceder,trom,
med Hovedqvarterel i Vestra-Ed, var forlagt i Cantonnements
derfra til Jarnskog, stod i Forbindelse med fsle Brigade, og
bevogtede Veiene til Romskogen, lfwarsby, Ostervallskog og
Tiieksmark, saml 11dsatt1: Poster paa Trankil-Landet og paa den
osllige Side ar Store-Lee-So. ·Forbindelsen imellem de vidtudstrakte Fliiie holdtes ved en Postkjæde, som gik over
Rænkefossen og Thorskog til Veslra-Ed og som dækkedes af
den omlalede med Canoner armerede Pram og med Infanteri
besatte Bande, hvilke krydsede i Store-Lee-Soen.
Denne Brigade bestod ikkun af:
i Bataillon af Dal-Regimentel.
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1. Batailloo af Dal-Regimenlets Vargering.
2 Escadroner af Liv-Regiment Husarer og
1- 6pundigt kjorende Batteri.
3 d i e I n fan ler i - B rig ad e, under Oberst, Grev Cron,tedt,
med Hovedqvarleret i Strand, -} l\Jiil Nordvest for Vestra-Ed, paa
Lee-Soens vestlige Side, bestod af de allerede (lll Bind, Pag. 3)
nævnte, dengang til 4de Brigade horende Tropper, som cantonnerede fra Strand til henimod Ri.ifsmarken og bevogtede Veiene fra
Budalsvigen og Jacobsrud 1 saml holdt Forbindelse med 5te Brigade,
Brigade-Batteriet var placeret ved Hogsæter; hvorimod et
Batteri • Parli-Canoner var fra Artilleribrigaden detacheret til
denne Brigade.
4 de Infanter i - Brigade, under Oherst Bel/raga, bestod af
den (lll Bind, Pag. 3) næ,·nte 5te Brigade, som endnu var forlagt
i lo Leire, med Undtagelse af 11 Escadron af Liv-Garden til
Hest, som var detacheret hertil ~fra Cavalleri-Brigaden, hvilke
cantonnerede ved Hofwe. Denne 81·igade blev paalagt al bevogte
Kysten af Iddefjorden.
5te Infanteri-Brigade, under Oberst BrandBlriim, men
fra 17de August under Generaladjutant Th. Cederstriim, og fra
3 September under Major Stålhammer, blev forlagt foran Mon,
i Toftedalen, i Saghult, Lovisaholm, Hogsæter og Wasbon,
for at indtage Terrainel og holde Forbindelsen imellem 3die
og 4de Briga/ie, saml observere de foran liggende Dele nf
Grændsen, Vciene over Måsakasa, Enningdalen o, s.
Denne
, Brigade bestod af:
4 Balailloner af Calmar-Regiment, Vargering og 1,andværn, som
ankom den 6te, 7de og Sde August.
i
ditto
af Jemtelands-Regiment,
} detacherede hertil fra
1. 'ditto af Vestmanlands-Vargering,
2den Brigade,
i
ditto af Skaraborgs-Regimenl.
1. ditto af JonkJopings-Regimenl,
i
dillo
Sliaraborgs og Jonkjopings-Landværn.
Brigade , Batteriet var detacheret Lil Udevalla, hvorimod Lil denne
Brigade var fra 3die Brigade beordret 1- 6pundigt kjorencie
Balleri og fra Artilleri-Brignden 1 Batteri Parti- Canoner,
Ca v a 11 e 1· i - Brigade 11. under Obersl ,jmino/f, med Hornd-
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qvarleret i Tanum, bestod af Vestgiitha-Dragon-Regiment, hvoraf
dog flere Afdelinger vare detarherede,
Artilleri-Reserven, under Oberst Baron Armfelt, bestod
ikkun af i-Spundigt Haubilz-Batleri i Udevalla, med Parken for
Armeens hiiire Fliii i Carlstad og for venstre Fliii i Udevalla.
Magazinerne bevogtedes af i Bataillon af Elfsborgs Landværn, under Major v. Zelow. Paa Skjærgaardsllollillen var indskibet 1 l Bataillon af Bohuslehns Lantlværn.
Obersllieutenanl Jii.rta udnævntes til Intendant for Vest-Armeen.
Den 5te August forme1·cdes et særskilt flyvende Corps, under
Major, Overadjulanl Ankarsvltrds Commando, med Hovedqvarleret i
Jiirnskog, ~vis Bestemmelse var al vedligeholde Forbi11delsen imellem
Armeens Fliiie, og med mindre Ardelinger al forurolige de Norske,
De hertil anvendte Troppeafdelinger bleve . tagne af 2deu Brigade.

Vi vende derpaa tilbage til Krigsbegivenhederne.
Den 2den August Kl, 3 om Moi·genen blev den norske lt'ellvagl ved Krogstrand, besfaaende af Lieulenant v. Schnittler og 26
Maud af det nordenfjeldske lnfanleri-Regimeut, angreben fra to Sider,
nemlig, fra Krogen af 20 Mand og fra Bjiirneriid af 30 Mand,
Ikke desmindre lykkedes det Lieutenanl v. Sclmittler al tilbagedrive
og forfolge de Svenske, uden al lide noget Tab.
Samme Oag udgik de Svenske igjen fra Vestra-Ed, langs StoreLee-Siien, paa en Recognoscering, beslaaende af i50 Mand Infanteri og 100 Mand Jægere af Veslgiitha Dal-Regiment under Major
SJ,aldebrands Commando, indskibede paa t Canonprnm, en mindre
Pram og 20 sliirre og mindre Baade, flirte af den lidt omlalede
lopographiske Officier, Lieulenanl Tcrsner, for al erfue de Norskes
Forehavende i Olleisvigco, Giosbue og Olle, hvor Rygtet havde fortalt, at de samlede Skyl~.
Den 3die August om Aftenen lob Escadren ud fra Traned og
ankom i Dagbrækningen den 4de til Olleisvigen, uden , formedelsl
Taagen, paa Soeu al være opdaget af de norske Posteringer,· og landsalle Besælninge~ i Eskevigen, i Miil sondenfor Giosbue, i Odemork,
formerede sig strax i Kjæd_e, og marcherede derpaa ad en Omvei
igjennem Skoven, for at omringe Giiisbue, hvor de Norske havde en
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Feltvagt under Commando af Lienlenant v Hammer ar '2det aggerhnsii ke
Infanteri-Regiment, Feltvagt-Commandeuren var imidlertid, tl'ods den
tykke Taage, saa betimeligen ve<l sine Patrouiller I.Jl~ven underrettet om
de Svenskes Landgang og Angreb, al han fik Tid til at trække sig
uden Tab li Ibage fur Overmagten, men maatte lade nogle Elfecter, el Landkort, en Paroljournal: en Deel Ammunition m, m, i Stikken, og tog derpaa
en Stilling i Skovkanten, norden for Giosbue, hvor en heftig lid begyndte,
for hvilken de svage Norske maatle trække sig tilbage, forful gte af svenske Jægere, under Fændrik Gullcnspets Commando, til Skoven sydenfor
Otte, h\•or de Norske aller salte sig og begyndte liden paany; men,
da Major Skoldebra11d fulgte med Hovedcorpset og rykkede frem
med samtlige Jægere til Olle, ¼ Miil fra \'iig, maalte Lieutenant
v, Hammer atter trække sig tilbage, Imidlertid rykkede Obersllieulenant v, Petersen af 2det aggerhusiske Infanteri -Regiment med
den hos sig havende Division frem til Fellvaglcns Undsætning,
Saasnart de Svenske bemærkede delte, og tillige borte Cenonskud
fra Viig, som de anloge for Signal til den supponerede •norske Flottille paa Lee- Soe11 til at lohe ud, vendte de pludselig om, og ilede
ombord paa deres Fartoier ved Gioshue, uden der, eller ved Otte
al have opdaget Canoner eller Forskandsninger, og seilede tilbage
samme Vei de vare komne, med forende 3 store Baade; som kort i
Forveien vare dragne over Land fra Bo fjorden, eller Odemarkssoen
til Store Lee -Soen, Derimod ville de Svenske ved denne Recognoscering have erholdt Efterretning om, at de Norske paa bemeldte So,
i Havnen ved Viig, havde bygget to Flaadebatlerier, hvert besat med
3 Canoner, og al 2 andre vare i Arbeide, hvis Formaal dog synes
· at være aldeles defensivt, nemlig, for at forsvare den af de Svenske
anlagte Canonvei fra Sollerud, og for at spærre Retrailen for de
Soexpcditioner, hvormed de Svenske muligen vilde nærme sig, eller
angribe Ladesledet ved Sollerud,
Samme Dag, den 2den August, beordrede Capitain rPUnker, af
Generalmajor v. Low::ows Brigade, et Detachement, bestnaende af 8
Underofficierer
60 Mand under Lieutenant v. LiUiowø Commando,
ind i Sverrig, for, om muligt, al opsnappe de svenske Patt'ouiller,
som gik fra Tocksmark over Ostervald til Gaardcu Aubon, og for
tillige al demolere de der muligen værende l<'ellforskandsninger, som
kunde være de Norske til Skade. For at udfore denne Ordre,
marcher~de Lieulenant v. Lut,ow med Hovedst1rken over Oulerud

og
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Sæteren til Anbon, medens Corporal Guttorm Jensen med 16 Mand
beordredes til al tage Veien over Jovald Sæteren og HaugbolleGaard til Anbon, hvor han til en bestemt Tid skulde indtræffe og
angribe de der muligen værende Svenske i Ryggen. .Men Anbiin var
ikke besat af de Svenske, hvorfor de to nu forenede Afdelinger
marcherede til Ostervald, hvor Detachementet ved Svensbon demo•
lerede 2 forladte Forskaadsninger, ved Gaarden Lund 2-mindre ditto,
paa et Bjerg ved Veien til Ostenald Kirke en Redoute, forsynet
med Grave og spanske Ryttere, ved Kirkebiin en trekantet Redoute
af Tommer, samt i en dyb Dal imellem Tocksvandene, ostenfor
Tiickskirke, en Deel Jord- og Lov hytter, hvori de S,·enske havde
camperet. Detachementet vendte tilbage, uden al have seel nogen Fiende.
1 de forste Dage af August Maaned fandt en norsk Palrouille i
Skoven ,·ed Præstebakke en sYensk Faneslang, hvoraf det hvide Taft
var afrevet.
Da den maalle ansees at være en Trophæ fra
AO'airen den 10de Juni, hlev den, som saadan, afleveret med de
ovrige erobr.ede Sager til Frederikssteens Fæstning.
Den 8de August beordredes Capitain v. Griinvald af nordenfjeldske Infanteri-Regiment, med cl Delachcmeul al foretage en Recognoscering mod de svenske Forposter ved Mon og Skåtahollet,
indenfor Jacobsrud, ved hvilken Leilighed 2 svenske Infanterister
bleve tagne til Fange.
lf61,ge Kongens specielle Befaling, blev af General v. Krog I,,
nordenfjelds fra, bcor,lrel tvende Indfald i Svenig: det ene fra
Værdalen til Jemteland, del andet fra Riiraas til lforjedalen,
deels for at recognoscere og forurolige de Svenske, og deels fo1· at
erfare, hvor langt Russerne vare rykkede frem, ug for om muligt ,
at sætte sig i forbindelse med dem.
1. Det fra Værdalen til Indfald i Jemtelandbcstemtc
Detachement blev afgivet af Brigaden Schmeltow og commnndcret af Mnjor
11, CpldnJin af iste trondhjemske lnfanteri-Hegimenl; det bestod ar:
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Dragoner til Hest,
ditto til Fods,
Musketerer,
Skielobere, og
Regimentsartillerister med 2 Amusetter og 6 Haandmorlcn•r,

lait 6-14 ~and, foruden Officicrer og Underofficierer.
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Den 8de August liltraarlte Detachementet "Marchen.
Efter
Brigadeschefens Disposition, gik en Afdeling, Hovedcorpst-t, frd Værdalen langs med Værdals- og Inna-Elvene; en anden Afdeling gik
sydligere fra Færen langs med Forra-Elv og l<'æren-So, hvilke tvende
Afdelinger sl1idtc •sammen ved Skarstuen, den fiirste Jt'jeldstue, ¼Aliil
indenfor den svenske Grændse; en tredie Afdcli11g, under Anfiirsel
al Capitain v. Hirsch, gik endnu sydligere, fra Merakcr la11gs op med
Stordals- og Tcvla-Elvene til Gaarden Handol, for al ophæve et
der liggende svenskt Corumando, men som betids trak sig tilbage,
uden at kunne indhentes, hvorefter Capitain v. Hirsch march1•redc til
Sta, paa Are-Elvens hoire Bred, ligeoverfor ~uve-Skandse, hvor han
forenede sig med Hoveddelachemenlel.
Alle Detachementer vare
belemrede med megen Bagage, den fornodne Proviant og Fourage,
da i Sverrig lnt~l var al finde. Hovedcorpset maallc allerede den 9de
August holde Rastdag paa Skarstuen, fordi den Afdeling, som marcherede over Færen, formedelst den besværlige og slette, dog ikkun
3 Mile lange Vei, ikke naaede Skarstuen forend Kl. t 1. om Aflene11.
Den i.Ode August marcherede de to paa Skarstuen f.o renede
Afdelinger til Staldkjernstuen og havde saaledes passeret det 7 ~ile
brede Grændsefjeld, me11 kun seet en lille fiendllig Patrouille; den
H!e marcheredes til Borsoen, hvorfra de Svenske havde borttaget
alle Baade og l<'arloier, hvorfor Major v. Coldevin lod forfærdige
Flaader, for al sætte over Borsli-Sund, som er 350 Alen bredt,
saa al han ved Overfarten blev opholdt 24 Timer og derfor forst
den 13de Aug!Jsl naaede Duve-Skandse, som er beliggende poa AreElvens nordlige eller venstre Bred, Skandsen, der vel nyligen var
bleven istandsat , men var uden Skyts og Besætning, blev . dcrpaa
demoleret af de Norske.
Den 15de August marcherede Mojor v. Coldevin med sit Corps
til Jerpe-Skandse , et vel befæstet og besat lukket Værk, paa den
nordlige eller venstre B~ed af de Soer og Vandlob, som fra Kalisilen falde i Storsoen , og han lod endnu samme Dag foretage de
forni:ldne Forberedelser og Recognoscerirfger, for al angribe bemeldte
Skandse.
Imidlertid gjorde Majoren, forinden Angrebet begyndte,
et skriftligt Forsag paa, at overtale den i Egnen hoistcommanderende
svenske Officier, Obersllieulenant v. Tideinann, til at overgive Skahdaen ; men Obersllieutenanten tænkte vel: ,,kom og tog den." Ikke
desmindre besvarede ban Opfordringen paa folgende smukke og
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værdige Maade: • ,,Jeg er befalet al forsvare denne Post til det
,,Yderste. Deres Opfordring hat· jeg , sendt til Oberst og Brigade"chef, Generaladjutant 'Engclbrechten.
Kan Herr Majoren ikke
,,oppebie Svar herpaa , hvortil udfordres 5 Dage, da mane De be,,gynde Deres Operationer, naar De oehager."
Delle S1•ar modtog Major v, Coldevin den 1.6de August om
i,·o,·middagen Kl. :1.0, _hvorefter han rykkede fra sit Qvartee·r paa
Gaarden Svenstad ned til Stranden , og placerede Amuselterne og
Haandmortererne paa en lille Hiiide, Skicliiberne og Musketererne,
underslotlede af sluttede Reserver, i Kjæde langs Stranden, og Bagagen
ved Svenstad dækkedes af Dragonerne til Fods.
Jerpe-Skandse var.armeret med 1-Gpundig og 3-4pundigeCanone,·,
og i samme commanderede Capilain ved Jemtelands-Regiment Poignant;
desuden opr/irte de Svenske i storste Ha~t lo Ballerier ved Sundet og
besatte del ene med 2 og det andet med 3-4pundige Canoner, og
imellem Batterierne ,·ar anlagt Forhug, bag hvilke ~ægere og Donder
1·are posterede. Ilden begyndte fra begge Sider med megen Livlighed o~ Eftermiddagen Kl. 2A, og varede til Kl. åå ; dcrpaa begyndte
den igjen Kl. 7 og varede lil Kl. 9, da de Svenske kun fortsalle
Skydningen med enkelte Skud. Men, da Sundet er fra 400- 800
Alen bredt, saa kunde Musket-Ildens Virkning ikke være af B~tydenhed, hvorfor de Norske under Aetionen sendte el Detachement til
Venstre eller nordpaa, for om ~uligt der at forfærdige Flaader lig paa
dem at sætte over Sundet; men Slriimmcns Magt gjorde Udforeisen
heraf umulig; ligesaa gjorde man et Forsog paa, paa hiiire Fliii,
paa det enesle Sted, hvor en Overgang var mulig, omendskjondt Sundet
der er. 800 Alen bredt •- at forfærdige lignende l.<'laader; men
endnu samme Aften opforte de Svenske ligeove,·for et Batteri paa 3
Canoner og erholdt tilmed hele Nallen Forstærkning af 1''olk, Skyts
og Ammunition, saa at Overgangen o,er Jerpe-Sund, i Nærheden af
Skandscn, var umulig uden stort Tab, og for med Detachements at
omgaae Skandsen i 0ere Miles Afstand ,•ar Corpset for svagt, Havde
de Norske ogsaa erobret Skt1ndsen , kunde de ,·el have demoleret,
men med de havende Hjælpemidler og Levnelsmidler ikke kunnet
forsvare den, saa lidt, som man erobrer Lande og Provindscr med
Detachementer paa 6- 700 !\land. Det norske Detachement maallc
allsaa uodvendigviis aller gaae tilbage, saameget me1·e, som Regnen
gjorde Veiene ufremkommelige ,og derved Tilforselen af Ammunition
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og Levnetsmidler fra Trondhjem næsten umulig, hvilke alene kunde
bæres paa Hesteryggene, eller som del i Landet hedder: paa Klov.
De Norskes Tab i denne Affarre bestod i 1 Diid og 5 Saarede;
de Svenskes i 1 Underofficier, Sjaberg diirl, og Adj utanl Berlin og
i Artillerist saarede.
Den i 7de August om Morgenen tiltraadle de Norske derfor Tilbagemarchen, hvorved Skieliiberne dannede Arriergarden, og ankom samme
Dags Nat Kl. 12 lil Duve-Skandse; den 18de &alles over Elven, og marcheredes, for at undgaae Borsiisund, lit Tangbiil, og den i9de igjennem
Skurdalsporten til Meraker ved Stordals-Elven i Norge. Ikkun det
snaasenske Skieliiber-Compagni blev sendl tilbage over Borsii- Sund
og Fjeldsloerne, for al miide og dække den fra Trondhjem ventede
Tilfiirsel.
Om Russernes Forelagender og Stilling havde man ikke kunnet
erhol,le nogensomhelsl Underretning. Major ti, Coldevin roser i
sin Rapport for udviist Mod og god Conduite paa dette Tog i Særdeleshed: Capitain Ulrich ti, Knoph af 2del trondhjemskc- og
Ueutenanl t1, Schulti af isle trondhjemske Infonteri-Regimenl, hvilke
begge commanderede Artilleriet; dernæst Lieutenanterne ti, «luver
af Skieliiberne, ti, Coldevin af Dragonerne og v. Va,muth af iste
trondhjemske lnfanleri•Regiment, Sergeant Knudløn af del kongelige
Artillericorps og Corporalerne Schøvig, Siverl,øn og Schat1haug.
2. D et fr a R ii r a a s ti I I n d fa I d i H e r j e da I e n bestemte
Detachement blev afgivet af Brigaden Bang , under Commando af
Brigadechefen selv; det bestod af:
30 Dragoner,
300 Musketerer,
:150 Skieliibere,
50 Mand ar del ri!raaske frivillige Bj ergcurps, under Capitain Flor.
28 Regiments-Artillerister med 2 Amusetter og 2 Haaudmorlerer.
Jall 5 58 Mand, foruden Officierer og Underofficierer,
Den 8 de August tillraadte ogsaa delte Detachement Marchen
over den svenske Grændse til Malmagen , hvor 5 svenske Jægere
bleve løgne til Fange, og hvor Detachementet deeltes i lo Afdelinger:
den ene, under Oberst Bang, egen Cummando, marcherede den lige
Vei imod Liusnedals-Værk; den anden, under Commando ar Major
v. Krabbe af 2del lrondhjemske Jnfanteri-Regiment , marcherede til

42
Venstre eller imod Nord imellem Fjeldene: Storskjer\'erne, Glasbjer•
gel og Hesteklippen, gjcnnemvadcnde Liusne•Elv, til Vallarnc, l,eliggendc paa Elvens venstre Bred, for langs Elven fra den hoirc
Side og bagfra al kunne angribe Uusnedalsværk, som var besal med
det refsundske Jæger•Compagni ar Jemtelands•Regiment, under Capi •
taiu Orboms Commando,
Da de Norskes Anmarche var blevcn opdaget ar en Observationspost paa Funncsdalsbjergel, havde de Svenske hurtigt
rammet Liusnedal, saa al ikkun Major v. f(rabbc med Avantgarden
havde el let Engagement med en lille Afdeling, som ha\'de besat
samme og skjod ud af el Duus; men efter en kort Modstand trak
de Svenske sig tilbage, erterladrnde det færdigt slaaende Maaltid, en
Deel Ammunition, Proviant, Munderingssorter, cl Feltapothek, nogle
chirurgiske Jnstrumenler m. m •• hvilket blev laget i Besiddelse, hvorimod al privat Eiendom blev respecteret, med Undtagelse. af 22 Rifler, som Beboerne havde betjent sig af paa Toget til Brekke den
isle April (See: Il Bind, Pag. 447-448), og de dengang ravede
5 Stude, 44 Par Skier og 3 Huder barket Læder,
Om Russernes Stilling og Forelagende kunde ei heller delle
Detachement erholde nogensomhelst Efterretning; derimod erholdt
~an Vished om, at der i Herjedolen ingen 0ere Troppe•· fandtes eud det omtalte refsundske Jæger-Compagni, saml at LangaaSkandse hverken var istandsat eller armeret.
Da saaledes Ir.let
videre var at gjare, tiltraadte Detachementet Tilbagetoget den 14de
August, maskerede samme, ved at lade el Detachement gaae imod
Tenaas, og, efter at have antændt Yarden paa Funnesdalsbjerget, kom
det den 16de August tilbage til Roraas uden nogetsomhelst Tab.
Oberst v. Banu roser i sin Rapport i Særdeleshed Major v.
Krabbe for god Conduile og ufortroden Activitet.
De lo Detachementschefer og de ar dem i deres Rapporter
nævnte Officierer bleve under 4de Octobcr 1808 udnævnte til Riddere af Dannebrogsordenens 4de Classe, ligesom de nævnte Underofficierer til Dannebrogsmænd,
Natten til , den i2te August foretog et norskt Detachement paa
circa 240 Mand en Recogno~cering over Midskoug til Vingångs-Toldsted i Elvedalen, hvor det foi·blev lil den i4de August, da del gik
tilbage over Græudseo, uden at have seel nogen Fieode.
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For at fastholde General v. Staffcldt med sin Hovedstyrke ved
Malrand og clerved forhindre ham i at tournere og forurolige den
svenske Postering ved Eda, besluttede Chefen for den 1ste svenske
Brigade, Oberst Runge, at angrihe og alarmere samtlige norske
Posteringer imellem Hel(!eboda og Tiicksmark I pan en Udstrækning
af omtrent 6 norske eller 9 danske Mile, hvilket Foretagende begyndte Nallen til den 1 lde og fortsattes lil den 17de August, hvorved adskillige smaa Fegtninger fandt Sted, hvori de Svenske tabte
i Diid. Det Overadjutant, Baron Ankar,viird underlagte flyvende
Corps, rensede Tiicksmarken for norske Patrouiller og Recognosceringsparticr, og tog Nallcn til den 16de August 7 ~renaderer til
Fange, idet to svenske Oetachementer, det ene under Capitain Tiirnblads og del andet under Fændrik l(lingspors Commando, lagde sig i
Baghold i Hanefjeldet, medens Maj or Klingspor og Overadjut:mt
Ankarsviird marcherede ad Veien til Han, og med denne Overmagt
overfaldt 2 smaa norske Patrouiller.
Oen 17de August alliiste Generallieulenant, Præsident for Krigscollegiet og Generalinspecteur over Cavalleriet, Baron, Bror Cedør,triim,
General Armfett i Commandoen over Vest-Armeen; og samme Dag
overtog ogsaa Generaladjutant, Baron, Thure Cederstriim Commandoen
over 5te Brigade, istedetfor den tappre Oberst Brandslriim, som erholdt Ordre til at overtage en Commando i l<'inland, Samme Dag
erholdt de \'ed Vest-Armeens Cavalleri-Reser1·e værende 2 Escadroner af Liv-Garden til Hest, saavelsom den ved hte Brigade
værende Bataillou af Oplands- og ved 5te Brigade værende Bataillon
af Vestmannlands-Vargering, ligeledes Ordre til Opb1·ud og Marche
til Grifslehamn,
Den 20de Augusl tillraadte Vestarmeens nye Ohef en Reisc fra
Hovedqvarteret i Vestrn-Ed til Slrllmstnd, Armeens venstre Fl6i,
Venersborg og Erla, og kom den 30te August tilbage til Vestra-Ed,
Eo svensk Recognosccring, som den 22de Augusl udgik fra
4de Brigades Leir ved Hofwe I fangede 2 Mand af norske JægerCorps,
Den 25de August blev en af de ved Bratfjeldet i Enningdalen staaende norske Felh·agter, 1.2 Mand stærk, under Commando
af Foureer St1·iim af det nordenfjeldskc lnfenleri-Regiments iste Grenadeer~Compllgni, angreben pludselig en Front af en stærk svensk
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Palrouille, som nedskjiid Skildvagten for Gevær. Foureer S lriim
angreb imidlertid und'er Hurra-Raah . med sine overblevne i i Mand
de Svenske og drev dem paa Flugten med Tabet af en efterladt
Dod. Natten til den 28de August blev en norsk Patrouille, bestaacnde
af i Underofficier og (i Grenaderer, i Tiicksmarks Sogn omringet
af en Snees svenske Husarer, hvorved i Grenadeer blev taget
til Fange.
Den isle September udgik atter fra Vestra•Ed 2 Canonpramme og en Infanteriafdeling, indskibet paa 7 store Fartoier,
unde1· Commando af Overadjulant, Major Bergenslrålc, paa en Recognoscering og _ en Krydstour paa Store-Lee-Soen. Besætningen blev
samme Dag landsat ved Sund I beliggende paa Soens iistligc Bred,
osteofor Nosemark.
Den 2den September om Morgenen Kl. 3
afgik Flottillen nordpaa, og ankom Kl. 11 til Troldiien, hvor Fart1lierne lagde til Land ,paa den svenske Side af Store-Lee-Sifon, medens
nogle af de mindre Baade udsendtes paa Recognoscering imod Nord,
saavel igjennem Smuggcsund, som til OtteiS\'igen. Paa indliiben
Rapport om I at ingen norske Farliiicr vare al see paa Slien I lod
Major Bergenstråle i Pram og 3 Baade blive tilbage ved Troldoen,
medens han med Resten af Flottillen seilede op ad Otteisvigen, lidt
fo1·bi Skromsholmene, hvor han saae nogle norske armerede Patrouillcbaade fra begge Strandbredder trække sig tilbage lil Otteisvigen,
mellem en af hvilke og den svenske Flottilles Anvantgarde vexledes
nogle Skud, dug uden Virkning paa nogen af Siderne. Men I da
de Svenske borte et Canonskud nordligst i Ollcisvigen I vendte de
atter om, forenede sig med den ved Troldiien tilbageladle Dee! af
Flottillen, og ankom I efter korte Ophold paa forskjellige Steder for
at hvile, til Vestra-Ed den 3die September Kl. 7 om Aftenen, uden
at have bemærket, al de Norske havde offensive Planer til Hensigt
paa bemeldte So.
Natten til den 2den September forelog fra Eda Overadjutanl
Ådlersparrø, med et Detachement, som ifolge norske Rapporter bestod af i Bataillon af Nerike- og Værmelnnds Regiment, 400 l\fand
V ærmelands eller Carlstads Jægere, 2 Escadroner Husarer og 3
Canoner, el Angreb paa de norske Posteringer ved Vilsherg i Koldalen, nær ved Rigsgrændsen, paa Vrangs Elvens ,•esllige Bred .
Detachementet marcherede samlet paa Hovedlandeveien til Morast,
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hvor 2 Afdelinger Jægere under Capifainerne Lilje1trom1 og Lagerlofs Befaling detacheredes til Venstre, for over Bjerge og igjennem
Skove at rykke over Grændsen til Kaldalen og i Morkel snige sig
ind paa den der posterede norske Postering. Magnord-Bro blev besat af Infanteri, Husarerne og Canonerne, for at tjene Jægerne til
Soutien. Begunstigede af !\forket og af Taage, nærmede Jægerne sig
uopdagede, indtil de vare ganske nær den norske ved V1lsherg
postere,Je Fellvagt, der blev commanderet af Lieutenant v. Krogh
bergenhusisl(_e lnfanleri-RegimPnt, som saaledes overrumpledes af stor
Overmagt. Ikke desmindre forsvarede Lieutenant v. Krogh sig med
megen Tapperhed, og forsogte endog paa at drive de Svenske til•
bage; men efter en Times levende Feglning maalle han vige for
Overmagten. Da de fiirste Skud horles af de Svenske ved Magnord-Bro, reed et Detachement Husarer paa 58 Mand, under Ritmester Liljehok,_Commando, igjennem Vrangselven, og rykkede med
Hurtighed frem i!]lod den retirerende, chargerende norske Feltvagt,
som fra alle Sider blev angreben af de i 3 Troups deelle Husarer,
anfiirte af Cornellerne, Baron Frederik v. Essen, Baron Carl Knorring
og A:tel Vahlstcdt, hvorved Lieulenant 11. Krogh med i Underoflicier
og 32 Mand maalle give sig fangne, efter det hæderligste og tappreste Forsvar, saa al kun enkelte Mand undkom. Endog Overadjutant Adlersparre siger i sin Rapport af 3die September herom:
"den surprenerade Fiendens Forsvar var denna Gång utmiir kt af
"mycken ens kild tapperhed, hvarfiire ochså ibland Fangarne funnos
,,svart blesserade' 1• l.<'orresten var Tabet paa ingen af Siderne be,,.
tydeligt. De Svenske vare endog saa opmærksomme, den 3die Sep•
lember at sende en Orficier, Lieutenant v. Ugglu. af VærmelandsJægere, som Parlementair med deu fangne Lieutenant v. Krogh,
Rapport om hans bavle Uheld til Generalmajor v. Staffeldt, en Opmærksomhed, som dog kun maa betragtes middelbart, eflersom han
tillige var paalagt det Hverv, al spionere.
Medens de Norske saaledes bleve foruroligede i deres Fron•
lalstilling ved Magnord, rykkede Overadjutant, Baron Carl Ankar1v1.trd fra Skillin@smark ind i Norge over Tallehraiit~ imod lngelsrud, for at true dem i hllire Flnnke og Ryggen,
Den 3die September erholdt den 5te svenske Infanteri-Brigade
en ny Chef i Major ved Calmar-Regiment, Stdlhammer, idet Oberst,
Baron Ceder,triim blev udnævnt til Vest-Armeens Generaladjulant.
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Den 5te September i Dagbrækningen blev af Major 11. Krcb, et
Detachement, under Commando afC11pilain 11, Mundt af det nordenfjeldskc
lnfanleri-Regimenl1 beordret til at angl'ihe de ved de svenske Gaai-de
Måsakasa og Korru11ger6d paa Grændsen af Enningdalen slaaende
svenske Feltvagter, under l.ieulenant ..4:ielson. Det norske Delacheme11t angreb forst en Palrouille, som var udsendt fra Måsakasa til
l.ianoarne i Toftedalen, og tog samme, paa :l Underofficier og 1
Menig nær, lit Fange, . Lieutenant Axclson trak sig derpaa tilbage,
venstre Fliii stiittet imod Siindre-Kirkevand; men ogsaa her blev han
angreben af de Norske fra Korrungeriid Siden og kastet tilbage til
Hiiiderne imellem l\U.sakasa og Boxungeriid, efter et Tab af 11 Fimger og, endeel Vaaben, hvorpaa de Norske trak sig tilbage, og de
Svenske. indtoge deres forhen bavle Stilling.
Den hoislcoruma ndereude svenske Generals 'Hovedqvarteer forlagdes
den 7de September fra Vestra-Ed til Ve_nersborg, hvorimod Gene •
raladjutanten, Baron Cederstriim forblev i Vestra-~d. For at forstærke Armeen i Finland, hleve stadigen Tropper beordrede fra VestArmeen. Jfiilge Kongelig Ordre af 30te August afmarrherede saalcdes fra
3Llie Brigade (See: III Bind, Pag. 35) den 6te September 2 LinicBatailloner og 1 Bataillon Vargering afVestgiitha-Dal-Regiment, og den
7de September ligeledes 2 Linie-Balailloner og 1 Bataillon Vargering af
Siidermannlands Regiment, alle 6 Balailloner i forcerede Marcher til
Gene. Brigadechefen, Oberst, Grev Cronstcdt fot·blev endnu ved VestArmeen, som Chef for den bavle 3die Brigade, der ·ligesom hele
Vest-Armeen erholdt Erstatning for del lidte Tab baade ved Vargering og
Landværn, saa at denne Armee 1 hYad Tallet angik, endog var stærkere end forhen, og lalle i Enden af September Maaned ikke mindre
end 22,938 Combattanler. 3die Brigade bestod derfor efter den skete
Delachering og erholdte Erstatning den 10de September af:
1 Bataillon af Skaraborgs-~egiment.
1 ditto
~itto Vargering.
2 ditto
ditto Landværn.
1 dillo
ditto Vargerings-Jægere.
i ditto a( Jemtelands-Regiment.
i ditto af Veslgiitha-Dal-Regimenls Landværn.
i Escadron af Liv -Regiment-Husarer og
1- 6pundigt Balteri.
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Man seer heraf, at denne ene Brigade var nl!lsten ligesaa stærk,
som den ·hele lige overfor slaaende offensive norske Armee.
Den 9de September rykdede de Svenske aller med en betydelig Styrke imod den norske Grændse i Skillingsmark.
Major 11.
Arntzen, som commanderede de norske Troppeafdelinger der i Egnen,
udsendte Lieut~nant 11. Colbjornsen med en Patrouille af i6 Skielobere, som miidte de · Svenske ved Grændsen og angreb dem
strax; men, erterat have vexlel nogle Skud, erfarede Lieutenanten, at de vare ham langt overlegne og at de sogle at afskjære
ham Tilbagetoget, hvor.for han manlle gane tilbage.
Den næste
Dag foretog Maj'or 11. An1tzen selv en Recogu.oscering imod Hogsæter
i Skillingsmark, hvorpaa de Svenske uden Fegtning trak sig tilbage
fra det sidstnævnte Sted.
Den f2te September foretoge de Svenske en stærk Recognoscering til Derby i Enningdalen, nærmest for al o~e og vænne deres unge
Vargerings- .og Landværns- Tropper lil liden, og for at lære dem at
lljende Landet og Te'rrainet. Af disse Grunde udsendtes el comhincret Detachement af Bohuslehns-Regiment og sammes Vargerings-Jægere,
af Elfsborgs-Regiment og sammes Vargering og af Landværn, tilsammen , ifolge svenske Rapporter, 500 Mand, under Anforsel af
Capitain Striim af Bohuslehns-Regiment, med den Ordre, at omgaae den
norske Postering ved Tyslingmoen paa Enningdalselvens vestlige Side.
Desuden pousseredes over Vasbon et andet Detachement, under
Anfiirsel af Major Griinhagen, beslaaende af en Afdeling: af Jonkjopings-Regiment og sammes Vargering, Calmar Landværn og 2
Canoner; og endelig pousseredes samme Vei et 3die Detachement,
under Anforsel af Major Rappe, bestaaende af en Deel af CalmarsRegimen~ Disse to sidste Detachementer udgjorde tilsammen, ligeledes ifolge svenske Rapporter, 900 Mand.
Da disse to forenede Detachementer ankom til Signeby, blev
Eoningdalsbro samt Stillingen bag Broen besat af Major Griinhagens
Detachement med Feltvagter, som udsendte Palrouiller imod Gulgaardeoe. Resten under Major Rappe marcherede frem paa Veieo
til Berbf med en Avantgarde, bestaaende af 75 Jægere og i Peloton af Calmars-Regiment, unqer Commando af Stabsadjulant,
Lieuteoant Bay og Fændrik af Liv-Grenadeer-Regimeotet, Baron
Rehbinder. Da de paa den ostlige Side af En~ingdals-Elven værende
Svenske om Formiddagen Kl. 81 af Skydningen erfarede, al Affairen
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var begyndt ved Tyslingmoen, blev Marchen fqrceret, saameget Ter•
rainet og den tykke T aage gjorde det tilraadeligt.
De Svenskes Anmarche blev allevegne betids opdaget og meldt
af de norske Patrouiller; men Slyrken og Hensigten kunde ei opdages formedelst Taage. Feltvagten ved Tyslingmoen, under Commando af Ueutenant ti, Smith af nordenfjeldske Regiment, blev alle1·ede
Kl, 8½ om Morgenen angreben af Capilain Stram med stor Overmagt
og efter del tappreste Forsvar dreven tilbage.
~'cltvagten ,•ed
Sondre-Huset ved Enningdalsbro, hvilken blev commandcret af
Lieutenanl ti, Birck af sondenfjeldske Infanteri-Regiment, trak sig
ifolge Ordre tilbage igjennem et Vadested i Elven, •harcelerede derefter de Svenskes ,·enstre Flanke og besatte Roers-Bro.
Til Felt,·agternes Understottelse rykkede Capitain ti, Butlenschon af bergenhusiske Jnfanleri-Regimenl frem med 60 Mand I med hvilke han i
Forening med Feltvagterne angreb de S,·enske; men deres O,·ermagl
var endnu for stor, til at han kunde vinde Fordele over dem; omsider ankom Major t1. Krebs med 200 Mand og 2 Amusetter, og
,forstærkede den levende Ild, som nu varede i henved 2 Timer;
men ogsaa han blev nodsaget til at vige for Overmagten, og paa
Retraiten indtraf for ham det Uheld, at, ved ()degaarden, Hestene for
den ene Amuset bleve skye og afkastede Kudsken, hvorved fremstod
et Ophold, saa at, omendskjondt Canonen blev slæht et Stykke tilbage af Lieutenant ti, Brou11 og hans Mandskab, blev den dog
omsider omringet og tilligemed 6 Mand taget af en Afdeling af
llohuslehns-Regiment, under Anfiil'scl af den tappre Licutenanl Braun,
som ved denne Lcilighed blev haardt saaret, hvol'ved de Svenske paa
en kort Tid standsedes, og Major v. /(rebs derved erholdt Leilighed
til at indtage en Position ved Roe1·s-Lade paa Hoiderne imellem Odegaarden og Derby-Bro, hvor de Svenske ble,•e opholrlte indtil Kl. 10&
om Formiddagen, da Avantgarden ~f det igjennem Enniugdalcn fremrykkende Detachement undf.r Major Rappe kom i Sigte, af hvilket
Major ti. Krebs blev truet i den venstre Flanke; og, da han paa
samme Tid under el almindeligt Hurra-Raab blev angreben af C11pitain
Striim, hele Afdeling, blev han tvungen til at gaae tilbqge over
Roers- eller Berby-Bro, men tog dog atter Stilling paa EnningdalsElvens ostlige Side. De S,·enske fulgte efter ham, og I.Jcsalle den
af Major ti, lireb, paa Hoiderne foran Broen bavle Stilling. Overmodig af de vundne F~rdele, rykkede Capitain Stram to Gange ned
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af Raiderne, for al storme Broen, men blev begge Gange modtaget
af en saa levende Jld, at han efter betydeligt Tab maatle gaae tilbage til de forladte Haidcr. Capitain Striims Angreb paa BerbyBro blev samtidig understallet af Avantgarden af Major Rappts Detachement under Commando af Lieutenanl Bay og Fændrik Relibinder,
der forsagte paa at vade igjen;1em Elven; men ogsaa disse blevc saa
djærvt modiagne, at de maatle vende tilbage efter betydeligt Tab,
hvoriblandt Adjutantrn, Baron Otter, som blev haardt saaret i begge
Armene og erholdt senere et ·3die Skud i Laaret. Obe1·st Poise,
der fulgte med de Svenske, sendte endelig Kl. 12 om Middagen
til Broen en Parlementl!_ir, som foranledigede en Sammenkomst og
Samtale imellem Major v. Krebs og Capitain Striim, der forlangte
en fri og uhindret Retraite, hvilket ikke blev antaget. Capilainen forlangte
derpaa een Times Vaabenstilstand, der indrammedes af Major v. Krebs .
paa ! Time, i hvilken de Svenske trak sig tilbage, og efter Fo1·11ibet
af samme bleve de forfulgte af Major v. f{rab,, som derpaa indtog
den forhen bavle Stilling. De Norske tabte i denne Affaire 6 Mand
dade, og 3 Officierer, nemlig: Capitain v. Lohmam1 af del bergen•
husiske, Ueutenant v, Smith af det nordenfjeldske og Fændrik 1liolter
af det lellemarkiske Infanteri-Regiment og 12 Mand saarede, samt
23 Fanger, af h\'ilke 5 vare saarede. Dll Svenske angave officielt
deres Tab til 4 Mand dade, og 4 Officiercr, nemlig: Lieutenanterue
Braun, Baron Otter, Rosenmiiller og Petterson, 2 Sergeanter og 4
Mand saarede.
De Norske kjæmpede ved denne Leilighed under den tappre
Commandeur for norske Jæger-Corps, Major v. Krebs, med megen
Tapperhed og stor Ære; han roser i sin Rapport i Almindelighed
alle Or6cierer og Mandskabet, eu Roes, som Ingen J..an forringe ved
uogensomhelst tvivlende Bemærkning, da 2-:lOO Norske l.jæmpede
omtrent 4 Timer imod i del Mindste 600 Svenske; i Særdeleshed
nævnes med Udmærkelse: Major v. ·Fischer, Capitain v, Biitte111chiin,
Lieutenaulerne v. Birck, v. Smith og v. Rustad, saml Fændrik Mollcr.
Lieulenanl v. Rustad, som var bleven detacheret, for al dække Major
v. J(rebs's venstre Flanke, blev af 01'ermaglen drevet hen imod
Enningdals-Elv, og maalle, for al redi:le sig, med sit Mnndsknb
svamme eller vade over Elven; meu, da han fandt Leilighed til al
foruye Angrebrt, ,•adedc han tilbage; kor! derpaa mnallc han igjen
Danm. Krlgsh, fr• 1ell7-9, 111. 811111,

4

50
vige for Overmagten, og svommede eller vadede saaledes for 3die
Gang ove1· Enningdals-Elveu,
•
Capitain Striim roser i sin Rapport ogsaa i Almindelighed alle sine
Officierer og 1\Jandskahet for Tapperhed og god Conduite, og nævner
Lieulenanlerne Braim, Otter, Bay, Rehbinder, Rosenmuller og Pauli,
D@ 15te September erholdt den 3die svenske Brigade alter
e,p.. ny Chef i Oberst m, m, Bunge, isledelfor Oberst, Grev v.
a,;,mstedt, som, irolge Kongelig Befaling, den 13de September afriisle til Ge0e.
Den 17de September overtog Generaladjulant
P~yrq1( Comma11doen over 4de Brigade, ligesom samme Dag en
Bptaillon af Jonkjiipings-Landværn erholdt Ordre, snarest muligt at
afmarchere til Stockholm.
Den i9de Seplemher blev nordenfjelds fra Færen og Sul af
Generallieulenanl, Grev Schmetlows Brigade aller foretaget el lille
Indfald i Sverrig, med et Detachement, bestaaende af 8 Underofficicrer og 97 .!\.fond under Commando 11f Premierlieuleuantcrne
v. Holst og v. Langeland, for at udfore el Overfald paa Skarstuen,
hvor, ifiilge Rygtet, de Svenske skulde have henlagt cl betydeligt
Comm,rndo. Overfaldet fandt Sted den 2Ode September om Morgenen; men man fandt og fangede ikkun 4 Mand af Jemtelauds
Jægere, hvorefter Detachementet uden Tab gik tilbage lil Nm·ge.
Den paa Norges Grændser tidlig indlræffend.e Vinter, som ledsages af Regn, Snce og Kulde, foraarsagede, al ved October
Maaneds Begyndelse maalle Krigsforelagenderne lidt efter lidt standse,
saa al sige, af sig selv. Obersllieulenant Adlersparre, som commanderede Forposlerne foran Eda, sendte derfor, ifolge hiiiere Ordre,
den Ole October sin Adjulant, Capilnin Ankarst•ård til Generalmajor v.
Staffeldt mctl Forslag om at ars lulle en II Vaabenstiltsland, saalænge den
"sh-lle Aarstid varede.'' Prinds Christian Aiigust, der i Betragtning af
Armeens J\Janglcr og Savn ansaae denne Vaabenhvile ogsaa fordeelaglig for den norske Armee , lod derfor General v. Sta(feldt
under 13de October svare Ol>erstlieutcnant Adlersparre: ,,at Prindsen
"ikke \'ar uvillig til at indgaae den foriinskede Vaabenslilstand, for at
"give sine Undergivne Hvile, naar General Cederstriim de11il var
,,befuldmægtiget af sin Konge, og kunde give sit Æresord paa,
"at Betingelserne for Vaabenslilslanden samvittighedsfuldt skulde
,,blive opfyldte; men ikkun pan fiilgendc Betingelser:"
1. ,,At de Tropper, som nu slaae ved den norske Grændse,
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"ei blive brugte i Skaane imod os, eller i Finland imod vore
,,Allierede."
2. ,,At Vaabenslilstanden ikkun sluttes paa en bestemt Tid af
,,4 Uger og indbefatter saavel Armeen som Flottillen, der er statio•
,,neret paa Norges Kyster."
'
3. ,,Efter ovennævnte Tids Udlob maa den opsiges 4 Uger
,,i Forveien,"
4. ,.Begge Armeer skulle cantonnere indenfor deres egne
,,Grændser og ikke extendere sig længere imod Nord''.
5. ,,Communicalionen mellem begge Riger bliver fremdeles
,,forbuden."
6. ,,Parlementairerne sendes enten til Svinesund, ellerlil Magnord.''
Prinds Chri,tian August indmeldte til Kongen under 14de
Octoher disse Underhandlinger, med Tilfoiende, at det ikke kunde
hjælpe at slulle Vaabenstilslanden paa kortere Tid end 4 Uger, saafremt Folkene skulde kunne reise hjem og der nyde nogen Forfriskning og Glæde; forst om 4
5 Uget· haves Skiefore, og Overgangen af vpre Allierede, hvis den finder Sted I kan neppe skee
forinden. I samme Skrivelse gjentoges de gamle Klager om Mangel
paa Alt, nemlig: Klæder, Proviant, Krudt, Medicin, m. m.
Da denne Vaabenslilstand, hvad vi senere nærmere ville erfare,
ikke endnu kom i Stand, maalte Krigen fortsættes fra begge Sider;
men denne Aclivilet kostede mange Offere.
Den norske Armee,
som endnu Iaae i Hytte-J.eire i den meest ubeboede Egn ved Grændseo, uden tilstrækkelig Beklædning, Næring, Medicin og Lægepleie, blev·
om Efteraaret angreben af voldsomme Sygdomme, saasom: Blodgang,
Nerve- og Forraadnelsesfebre o. s. v., hvilke Lortrykkede Officierer,
Underofficierer og Menige i stort Antal. Kirkegaardene \'ed Kongsvinger
og ved Eidskoug maalte endog udvides, for at kunne rumme de lalrige Offere, som den her staaende staffeldtske Brigade sendte dem,
saa al de friske og tjenstfrie Krigsmænd havde lilstt·ækkeligt Arbeide
med at begrave deres ulykkelige Cammerater; den dæmpede Tromme
lod lang Tid uafbrudt igjennem hine Sorgens og Nodens Grændsedale. Dog gik det ikke meget bedre i den svenske Armee. Disse
Grændser egne sig ikke til Krigsskueplads for Mennesker, men i
det hoieste for ,·ilde Dyr, eftersom Skove I Bjerge, Moser, Vande
_og Orke~er bedække Landet i mange Miles Brede, og ikkun hist
og her paa en opdyrket Plet Jord findes en Hytte, knap stor nok
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til at rumme en lille, fattig Familie, men som forrcslcn ikke kan
tilbyde Andre hverken Ly eller nogelsomhelst Hjælpemiddel. Vil
man derfor fore Krig i disse Egne, maae Midlerne dertil tilveiebringes andelsleds fra, d. e. fra andre Lande, eftersom Norge selv dertil lidet kan bidrage. Er altsaa Tilfcirselen til Norge, som dengang,
spærret af fiendlligc Krydsere, saa lader en Krig sig ikke fore paa
Grændserne af delte Land, uden al udsætte Armeen for Undergang
formedelst Nod og Mangler, hvilken Sandhed i hiin Krig, som i
alle foregaaende Krige, tilfulde og paa den meest siirgelige Maade
har stadfæstet sig. Al erobre et Land, som Norge, maa ansees for
umuligt, naar Folkel vil fors111re sig, da Landet paa utallige Steder
frembyder saadannc Terrainforhindringer, som kunrie standse den
mægtigste Fiende i hans Seiervindinger. Hald det 1... 08 lykkedes
Nordmænrlene ved deres tarvelige Forsvars- og Hjælpemidler al bolde
de Svenske ude af tandet, maa man, næst de tappre Anfiirere og
Tr!]pper, ikke glemme den Andecl, Tcrrainet havde i dette Forsvar.
Ogsaa Prinds Christian August's Talenter maae ikke heller oversees;
thi en sædvanlig General havde fortvivlet under Vægten af Surgerne og Vanskelighederne, for al finde de lit l:t'orsvn~el nodvendige Personligheder og Midler.
, Recognosceringerue pan Store-J.ee-Siien fortsattes stadig af de
Svenske. Saalcdes lob den ofte omtalte Flotlille, besat med Land
tropper af Calmar-Regimenls-Vargcring og Slcaraborgs-lleg iment, ud fra
Vestr11-Ed den 7de Oelobr.r om Eftermiddagen Kl. 5, under ComlJ?ando af Slabs -Adjutant ltt-ok,
naaede ved fm·ce1·et Roening
Hoidcn af Mossevig den næste Morgen Kl. 3, og landsalle 1 Time
sildigere, i Morkel, 84 l\Jand & Miil nordcnfor Tolsby. Canonprammene og Baadene, som beholdt den fornodne IJesælning, bleve,
medens Tropperne vare landsatte, under Direclion og Commando
af So-Licutenant Siidcrslriim !'f Gotheborgs Escadrcn, fiirlc til
Sigorct, et lille Huus paa den fremspringende l{yst, i Miil iislenfor
Mossevig, hvor den skulde oppebie Tropperne. Paa Veien did blev
Tolshy- Vigen og Kysterne recognoscerede, Tropperne marcherede
efter l.anclgangen forst til Tulsby, som allerede for 2 Dage siden
vn forladt .nf de Norske; derpaa fortsattes Marchen i Oere Colonner, for omringende at angribe l\fossevig, som \•ar besat af 1 Underorticier og 30 Mand, hvilke, ved Vedellernes Skud, bleve underrettede om de Svenskes Angreb, der var af saa stor Overmagt, at
4
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de Norske ei kunde modstaae samme, men m~alle efter lapper Modstand hurtigt træk ke sig tilbage, ~fter el Tab af 1 Diid, 2 Saarede
og 10 Fangne; h,•orimod de Svenske tabte i Diid og 1 Saarel. Men
ved Alarmen og Skydningen ved Angrebet paa Mosseviggaard kaldtes
de norskll Reserver og Piquels hurtigt Lil Hjælp, h,·orpaa de Svenske
iilsomt trak sig til deres Baade ved Sigiirel, indskibede sig slrax,
stak i Siien og seilede over til den modsalle Bred, til Sandvigen,
Opholdet i Laud havde
hvor de ankom Kl. 5½ om Morgenen,
fiilgelig kun varet omtrent 1 Time I saa al de forfiilgende Norske
fandt Strandbredden ,•ed Sigclrel aldeles forladt af de Svenske.
Flollillen seilede samme Dags Middag fra Sandvige~ Lil Otteisvigen; men, inden den naaede Skromsholmene, blev den overfaldet
af en Orcan, ledsaget af Regn og Taage, som uodle den til at gaae
tilbage til Sandvigen; næste Formiddag Kl. 10½, den 9de Octabe r, seilede 1 C.anonpram og en Dee! af Baadcne atter op ad 01leisvigen, og, saasnarl de Norske bemærkede deres Nærmelse, liisnedes,
som sædvauligt, el Canonskurl qg flere Muskelskud Lil Signal, Efter al
have recognosceret Kyslen og borttaget en Baad i Lovig, gik Flottillen atter tilbage til Sandvigen og derfra til Veslra-Ed, hvor den
a~kum den ·lile 0ctober Kl. 3 om Morgenen, efter i Stormen al
have tabt en Dee! Ankere og i Regnen fnaet Ammunitionen bedærvet,
Den medb1·agte Efterretning om de Norskes Styrke og Stilling var
i enh,·er Henseende upaalidelig og overdreven.
Ved Matrand forbleve de norske Tropper endnu staaende i
deres Leir. Forp~sllinien, som var formeret især af !elle frapper
og Skarpskylterne af de trondhjemske Grenadeerbatailloner og som
en stor Dee! af Sommeren og hele Efleraaret blev commanderet af
Obersllieulenant v. Ræder, forblev ligeledes staaende i den forhen
bavte Stilling, med Hovedposten eller Hovedsåutienet ved Skotterud, en
Gaud og nogle smaa Huse, ½ norsk Miil foran Matrand, eller nærmere mod Magnord og den svenske Grændse. Regn, Slud, Storm
og Snee begyndte at vise sine skadelige Virkninger paa Krigernes
Sundhed,
De Svenske, især den virksomme, utrættelige og ærgjerrige

.Adlersparre, iinskede gjerne at forurolige og angribe de svagere
Norske i deres . lidende Tilstand, og bad oftere om Tilladelse dertil
hos den hiiistcommanderende General, Cederstram, Men denne svarede paa disse Forespiirgs•er' under 13dc, 14dc og 16de October,
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stedse del samme: ,,mine Hænder ere bundne af hoiere Ordres, som
:,befale, al den h6ire Fl6i skal gaae defensivt til Værks; jeg kan
"saaledes ikke give mit Samtykke til noget almindeligt Angreb mod
,,denne Floi".
Denne Ordre maa den B6islt·ommanderende ved Eda og Overadjutant Adlerspan·e have fortolket, som de onskede; thi den 19de
og 20de October blev den norske Forpostlinie alarmeret og angreben
langs hele Grændsen.
Den 19de OctolJer henimod Middag indl6b nemlig Melding om,
al stærke svenske Afdelinger havde ladet sig see ved Grændsen, og
bcnimod Morkningen meldtes fra Forposlerne ved T6llefsb61 og Ingelsrud, Gaarde, beliggende vestenfor Vrangselven, hvilke vare IJesatle af
2dcl trondhjemske Regiments Grenadcer-Skarpskylter-Division, at en
svensk Patrouille ogsaa havde viist sig ved Pladsen Vangen, nær ved
Græuds•rn. · Den hele norske Forpostlinic maalle derfor Nallen imellem den i9de og 20de Octobcr forblive under Gevær i Kulde,
Slud og Storm, og i Vand langt op paa Benene.
Dagen derpaa , den 20de October, blev ved Middagstid del
elverumske Skiel6ber-Compagni, som ogsaa havde Feltvagt paa den
v; sllige Side af Vrangselv en, angrebet af en betydelig Styrke, beslaaende af Cavalleri, Infanteri og Jægere, hvilke trængte frem over
Gaardene Gaustad og Tranum, hvorpaa Feltvagten eller Compagniel, efter
at have vexlet nogle Skud med dem, trak sig bag B6rje-Aae11 - der
mod Ost falder i Vrangs-Elvcn - og besatte Borud-Broen over samme
ved Reppeshuus. Noget senere paa Dagen bleve Forposternc i Fronten, ved l\fagnord, ligeledes angrebne af stor Overmagt, bestaaende
af Infanteri, Cavalleri og 3 Canoner, og trak sig derfor tilbage til
Repliposten ved lllaugsmoen og, i Forening med samme, til Hovedposten ved Skotterud. Samtidig hermed blev det hoffske Skiel6berCompagni , som under Major v. Årnt:m, Commando havde besat
Forposlcrne længere imod Vest, ved Rud eller Brustad, ligeover for
Bogsæter, ligeledes angrebet, og trak sig tilligemed Skarpskytter- •
Divisionen af _2det trondhjemske Grenadeer - Bataillon bag Borje-A,,
for at forsvare Overgangen over samme; og endelig blev ogsaa paa
samme Tid det vingerske Compagni af den norske lette lnfanteriBataillon, s·om havde besat Fellvaglerne ved Sætren og Boltet
oslenfor Magnord, paa den 6sUige Side af Næs• So, angrebet af
Overmagt, og l~ak sig tilbage li! Tukcn. Saaledes var hele Linien
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alarmeret, og angreben, h,•orfor Brigaden Staffeldt traadte under Gevær, for, om foroodent gjordes, at soulenere de truede Punkter og
Hovedposten ved Skotterud, af hvilken Aarsag en Division ar Grenadeer-Bataillonen MUlle1· detacheredes frem til Borud-Broen paa BorjeAa, for i Forening med de allerede nævnte 2 lette Compagnier
og Grenadeer-Divisionen al forsvare Overgangen over samme.
Neppe var Forsvaret saaledes ordnet, forend de Svenske aller
paa alle Punkter trak sig tilbage, forfulgte af de Norske, som derefter indloge deres tidligere havte Pusteringer. Major v. Arntzcn
udsendte derpaa en Recognoscering uuder Lieutenant v. Schnabels
Commando, bestaaende ar 2 Underofficierer, 2 Spillemænd og 32
Mtluige, hvilke paa Grændsen sliidte paa en Afdeling Svenske, som
efter nogle Skud fra begge Sider trak sig tilbage, fo1folgte af de
Norske til H1igsæter-Gaardene i Sverrig, hvo1· Lieutenant v. Schnabel,
formedelst det indfaldende Miirke, atter vendte om,
General v, Staffeldt roser i sin Rapport sine Undergi vne for
god Conduite og meget Mod, overalt hvor de sliidte paa de Svenske.
Disse kom atter tilbage til Eda, angivende at have gjort 3 Fanger,
Det maa her være Forfatteren tilladt, ved nogle Linier al erindre sin ~ Is kede Fader, som ved denne I,eilighed paadrog sig en
Sygdom, der foranledigede hans Diid.
Ved de Svenskes Fremlrængeu og Alarmering den 19de Oetober maalte nlidvendigviis Forposlcrne Natten over blive slaaende
under Gevær i del meest ublide Veir, og, da Of6ciererne saalidt som
Mandskabet vare forsynede med de i delle Clima niidvcndige Klæder og Feltreqvisiter, havde disse Mangler hyppige og haarde Sygdomme til Fiilge, hvilket allerede er herort.
Saaledes blev ogsaa Obersllieulenanl v. Rædcr, som allerede
Ieed af Feber, karl efter den stormende, kolde og vande Nt1l
imellem 19de og 20de Ocloher, haardl angreben af Sygdom; men han
blev dog endnu liggende i sin Leirhytle, i det Haab, der at restitueres, for paany at kunne færdes imellem• sine Forposter; dog
uden behorig Pleie, styrkende Næringsmidler, Varme m. m. kunde
en Syg ei retableres under saadanne Forhold, paa el saadanl Leic
og under en saadan ublid Himmel. Efter faa Dages Forlob maalle
ban derfor af sine Grenaderer lade sig bære til rlen lille By Le iren, kaldet, ved Foden af Kongsvinger Fæstning, hvor han blev
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indlagt hos Fæstnings •Fon·alter 1lyn11ing, hos hvem han fandt el
venligt Huusly 01; en kjærl-ig Pleie, men ci Hjælp imod Sygdommen, som
tverlimod snart udartede til en voldsom Nerve- eller Typhus•Feber,
hvoraf han borlkaldles fra denne Verden den 1.3de NuvemLer Kl. 7½
om Morgenen, til Foresallr.s og Undergivnes store Sorg og Dceltagelse og sin Kones og 9 Dorns h,·oraf ~ uforsorgede uoprcllelige og smertelige TaL,
Den, der kjendte denne Mands Nidkjærhed, Tappe.-J1ed, Redelighed, Ucgennyllighed og Dcellagelse imod Alle og i alle Livets
l!'orhold, maalle niidvendigviis skjenke ham, om ei nitid en deeltagende Taare, saa dog en ,·enlig og kjærlig Erindring.
Med dt n Glands og Hæder, som de i Leir forsamlede Tropper kunde yde, blev den saa tidlig hedengangne Befalingsmand og
Ven den 2'lde November ledsaget Lil sin stille Grav, paa Kongsvinger Kirkegaard, af sine Grenaderer og omtrent 80 Officierer af
den staffelcltske Brigade, og blev den af Blomslcrkrandse omslyngede
Lijg-Kisle baaret alene af Officiercrne ad den med Blomster beslroede
Vei under Militair Musik til Graven, hvor en Tale blev holdt af
Feltpræsten Rynning, og en Sang, forfallel af Premierlieutenant v. Sommer•), afsjunget af nogle Damer og Orficierer og nccompagnerel af
Musiken. Et Monument visc1· Vandreren den Æclles stille trav,

...
•) Nm·ærendc Obcrstlicute11anl, Ridder v. Sommer, Commandonl poa Rosenborg-Slot i Ujobenha,•n. Denne, ror et Arbeide i en Lcir at ,·ære,
smukke Sang lyder saaledes:
Aller Trommen dæmpet lyder
Siirgelig, og Hurnel gyder
Ved sin melanchulske Rilsl
Gysen i det spændte Bryst.
Hoiti<lsfnltll og langsomt drager
Toget did, h,·or TanrneL klager.

Hrnd Du ,·ar - Din Id at gavne,
Vetl Din Bortgang tungt vi savne,
Kjær ror Kongen, for Dit Land,
Dydens Ven og oplyst l\fand
Stedse vil Din ltlræL signes,
Ak! men sjclden encrlignes I

Graven venter al modtage
Stovet, som blev her tilbage,
Ædle Kriger I da Din Aand
Lostes af hvert jordiskt Donntl.
Solighetl Du hisset nyder!
0 I tilgiv! vor Taarc flytlcr.

Ei Du agled Dodens Fue;
J\Jodig Du Din Tronderskare
Forer gjenncm lid og Damp,
For Dil Fodeland I Komp.
Hen til Seier Du den leder;
Frødorik lonoer Dig med Hæder.
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Var Oberstlieutenant v, Ræder, som vi vide, den rlirsle, der
efter Dannebrogs-Ordenens Udvidelse udnævntes lil Ridder af ben:eldte
Orden, saa var han o~saa den Corste, som vect Dciden aflagde den,
Hans Virksomhed og Gjeminger bevares ikke desmindre endnu i taknemmelig og kjærlig Erindring af en yngre Slægt i de Egne og i de Dale,
hvor han en heel Sommer me.rl utrættelig Iver og uhoielig Tapperhed
kjæmpede for Kongens og Tvillingrigets Held og Hæder.
Oberstlieutenant v, Ræder var fodt den 2den August 17-51 paa
Gaarden Sjolseng, i Nærheden af Sundals Præstegaard, ved SundalsElven, i det nordenfjeldskc Norge, hvilken Gaard var beboet af hans
Fader, som den Gang var Cnpitain i 2det trondhjemske JnfanteriRegiment. Ung kom han til Danmark I hvor han under 17de Mai
1769 udnævntes til Secondlieutenant i Kong Christian den 7des Regiment, den 17de April 1782 til Premierlieutenant, den 13de April 1787
til Capitain ved 2det trundhjemske Infanteri- Regiment; den 20de
Marts 180 L tillagdes ham Majors Anciennetet , den iste Mai 1808
udnævntes han til Oberstlieutenant og den 2·2ae September s. A. til
Ridder af Dannebrogsordenens daværende 4de Classe. Han var altsaa, da han diide, ikkun 57 Aar gammel, Hans hele Stilling og Forhold sy,ntes at love ham en lykkelig og hæderlig Alderdom, som den
uboielige og ublide Skjebne ei vilde unde h11m og· hans utrostelige
Efterladte.
Mere vover Siinnen ei al skrive og sige om sin hoit- elskede
og uforglemmelige Fader. Fred med hans Stiiv I
Den anstrengende Krig og det ublide Clima fordrede, som

.

.

Saae pu Kummers Tnare rmde,
KjærliR blid llu den rorsvinde,
Slandsede den Usles N!id,
Deette limt med ham Dit Briid,
Hastig glemmes Krigens Ære
Evig lljrrtets Roes vil være.

. Venner, Blirn og trorasl Mage
Ene har det Hnab tilbage:
,,Samles skat vi der igjcn,
,,Hvor Du gik for lidlig hen.
,,Nattens Mulm ror Lyset viger,
,,og'·ar Dliden Liv opsllger".

Graven lukkes - qvægsom Hvile
Ener daedruldt l.lv Dig smile!
"Vnr ei denne Tappre- værd
,,Hellens Dlid i Ledingsfærd 1"
Dine Vanbenbriidre splirge,
Gaae fra Graven hjem og slirge,
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oftere omtalt, mange og smertelige Offere, Saaledes maae vi iblandt
flere beklage Tabel af Oberst v. Juul, Commandeur for sonden•
fjcldske Regiment og lnterims-Commandant paa Frederikssteen I en
dygtig og ridderlig Kriger, som dode den 1.9de November, beklaget
af Mange, især af 7 uforsorgede Born, der vel arvede deres Faders
hæderlige Vandel og uplettede Navn, men tillige hans Trang og
Armod, Ligeledes diide i Enden af November paa Kongsvinger, af
den iste lrondhjemske Grenadeer-Bataillon, Capitain v. Jlalck, en meget
dygtig Of6cier, o. O. Ogsaa tabte Armeen flere Officierer og Befalingsmænd ved ulykkelige Tilfælde; saaledes omkom Capitain
v. Brock ar sondenfjeldske Regiment, der. om Nalten den 18de
August 1808 alene visiterede Fe Il vagterne, ved at falde i et Kjær
og drukne, Mange andre Officierer afskedigedes formedelst Alder og
Svagelighed; s~alecfes t. Ex. den 29de September alene af veslerlehnske
Infanteri-Regiment: i Oberstlieutenant, 2 Majorer og 2 Capitainer
paa eengang 1 hvorved Mangelen paa Befalingsmænd og Oflicierer overall var meget folelig.

For al forekomme Insulter af S\'enske, ·bevæbnede Bande imod
norske, ubevæbnede Farliiier, som færdedes paa lddefjordeu 1 befalede
Generalcommandoen den 22de Octoher en Expedition , der under
Commando af Capitain ./Jlagnussen si. ulde borttage alle de Baade,
som han traf paa svensk Side; men ved Ankomsten vare disse dragne
op paa Landet, og de Norske ophævede ikkun 2 Vedeller, som
senere hleve sendte tilbage til den hoislcommanderende svenske
Officier med Trusel, ikke at forurolige de norske ubevæbnede ~aaile;
hvilken Trusel dog ikke frugted.e meg~t; thi Natten mellem den
3ite October og iste November vexledes aller Skud imellem Feltvagterne ved Svinesund i Anledning af de forbipasserende Baade;
dog uden Tab paa nogen af Siderne.
Det ublide Veirligt gjorde det umuligt længere at fortsætte de
gjensidige Recognosceringer og Streiftog, hvilke desuden ikke kunde
fore til nogel væse11tligt Resullat. En Krigsforing paa den beskrcrne
Maade · kan derfor vare meget længe, og man ansees, som en sand
Ulykke for Folket, da sammes Lidelser derved forlænges, istedetfor at
Krigen burde have været afgjort i e.l korl, men kraftigt Felttog,
Formedelst det overordentlig slette Veir, Mangel paa Fiidemidler,
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Klæder og deraf f6Jgende forogede Ania! -af Sy@'e lod Prinds Chri•
1tian August i Enden af October Maaned Tropperne trække lidt
længere tilbage fra Grændsen, for al forskaffe dem noget bedre
Pleie.
2000 Tdr. Rug vare vel ankomne fra Danmark; men, da
1''orbrugen alene for Armeen i del sondenfjeldske Norge belob sig
til 5000 Tdr. om Maaneden, saa kunde det ankomne Qvantum ikke
hjælpe meget. Mangelen paa Beklædningsmidler va1· især stor, da
ingen saadanne vare ankomne fra Danmark; ikke mindre Mangel
havdes paa Krudt, Meqicin og flere Fornodcnhecler. Derimod bragte
Caperne fra deres heldige Expeditione1· tilstrækkeligt l<'orraad af Colo•
nialvarer og Spiritus o. s. v .. , ligesom ogsaa private Skibe ankom
med slige Varer; deriulandl Skibet "Kronprinds Frederik", under
Capitain Acheleye, tilhorende Agent Duntz{eldt i Kjobenhavn, hvilket
Skib i Enden af August Maaned ankom direcle fra Batavia til
Bergen med en riig Ladning Sukker og Catre.
Ogsaa de Svenske folte del ublide Veirs Paavirkning, hvorfor
Tropperne forlagdes fra deres Leire ved Grændsen længere ind i
Landet.
Allerede den, 30te October afmarcherede Jiinkjopings- og
Calmars Landværns-Balailloner til Syd-Armeen; Cavalleriet gik deel•
viis hjem til deres Districter; den 22de November marcherede
Jemlelauds-Bataillon til sin Hjemstavn; den 27de November forlagdes Halvdelen af 5te Brigades -Infanteri og Jægere Lil de nærmeste
.Byer omkring Brigadens Stilling i Dyne og Hiisleske. Derimod sendtes
den 28de November 1-3pundigt Balleri aller frem fra Carlstad til
Eda, og Stillingen ved Vestre-Ed forstærkedes med 3 Redouter.
Felttoget paa den norsk-svenske Grændse 1808 ophiirte saaledes af sig selv.
Men Noden og Tilstanden i Norge var ogsaa i
hiii Grad siirgelig og beklagelsesværdig; og den f/.ilgende Historie
er for en stor Deel et bestandigt Refrain af Klager over Niid og
Trang fra de norske Aulho1·ileter og Befalingsmænd. Vi maae, for
at kjende denne Trang, lade den commanderende General, Priods
Christian August, selv tale.
• • • • ,,De i Felten liggende Tropper vare benimod Hosten næsten
"aldeles nogoe.
Efter Munderings-Reglementet for den norske
"Armee skulde en Overmu11dering for de hvervede Tropper bolde 3
,,Aar og for de nationale Tropper :12 A a-r, hvorefter saa,,danne Uniformer skulde gives til Land værnet, som sa'aledes anvi"stes en aldeles udslidt Uniform, fol'inden de erholdt samme.
Al
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,,sandanne Uniformer ei kunne udholde nogen Campagne, især unnr,
.,,som her, Tropperne bestandig maattc I.Jivouaquere, et· oicns~uligt.
,,De R~gimenter, som i Aarel 180 skulde have havt nye Uniformer,
•,,erholdt, uagtet Kongens beslemle Befaling af 30le Juni ug de af
,,den norsl,e Arm ee-Jntendaul gjorte Reqvisilioner, dog ikke op"sendt d~t Allermindste. Fiilgen var altsaa den, at man saae Folk
"marchere mod Fienden, uden at de i Ordets egentlige Forstand
"kunde skjule deres Nogen hed; thi man kunde virkelig see den
"nogne Krop paa flere Sleder. Saaledes paaklædte, maatte de i en
"ublid Aarstid bivouaquere og dl' rlil lide Sult, da Magazinerne i
"Frederikshald og Frederiksslad undertiden vare saa udlomte , al
"iutel kunde lilveiebringes uden ved Hjælp af private Folks Velvillie
"og Drirti ghed. Nationens Gavmildhed afhjalp tildeels l\J an gele11 paa
"Klæder; Enhver gav hvad han havd e , og derved fik man al see
"graae og blane Soldaler, isledctfor riidc; men Hjælpen ,•ar knn
"ufuldslæ111lig , og l\Jan gclen paa Levn etsmidler kunde de forsulledc
"Indbyggere ei afhjælpe for Armeeu.
Mit Fot·slag til Kongen, al
"Armeen, som behovede en aldeles uy Reldædnirrg, maalle erholde
,,graae Unifo1 mer, blev afslaaet, ligesom Approbationen paa del a(
"Kjobmand Maribo gjorte Forsl,1g, om al anlægge en Klædefabrik
,,i Norge, hvorfra den norske Armee kunde forsynrs med Klæde,
"blev, omendskjoudl Kammerherre Rosenkranlz stillede fuldkommen
,,Sikkerhed for de af Kjiibmaud lllaribo forlangte Forskud (See:
"li Bind, Pag. 50) - trnkket saa meget i Langdrag, at Planen ei
,,mere kunde bringes til Udforelse." '
,,Folgen af en Campagne uden de fornodne Klæder og Levnels"midler begyndte imod Vinteren alvorlig al vise sig.
Smilsomme
"Sygdomme udbrod, hvorved ogsaa mange Læger borldode, og de
,,fra Danmark opsendte Læger Jig~som Medicinen blev paa o'ver,,farten horllagne af Fienden. De Syges Antal tiltog derfor saa over"ordenllig, al det blev vanskeligt at skaffe Lai arelher; men denne
"Nod blev afhjulpen derved, at patrioliske Borgere fly lied~ ud af
"deres Huse og overlode dem til Hospitaler. Ikke mindre stor var
"Mangelen paa Lazarethreqvisiler.
Hidtil havde de i Nærheden
,,Roende villigen givcl hvad de havde af Sengeklæder og andre For,,nådenheder; men ·disse kunde .ikke mere strække lil. En BekjenJt"gjorelse fr~ mig i Aviserne om den existerende Mangel havde den
"Virkning, al de i del Indre af I.andel Boende strax berellvilligell
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"siigte at afhjælpe Niiden, og Enhver gav hvad han eiede, og de
,,~ostbareste Tepper ansaaes ei for gode til at siinderskjæres, for
,,dermed al dække de syge Soldater.''
,,Epidemien udbredte sig ogsaa til Almuen og rasede der end"nu heftigere end ved Armeen.
Der fandtes Huusmandspladse i
"Idd og Marken Fogdcri, hvor alle Menneskene vare bortdiide, og
,,Husene slode aldeles tomme'', , , •
Delle Billede er til visse siirgeligl; Almue'smanden siigle Hjælp
hos Prinds Christian August - som vrl kunde lroste, men ikke
hjælpe dem.
Kong Frederik de11 Sjette var i hiii Grad ulykkelig over denne
Niid, som han ei heller formanede al åfhjælpe, og, da de Svehske
lede ligesaamegen Niid som de Norske, saa var del rrnlurligt, at
man siigte at slandse den ved det eneste Midrlel , man havde nemlig ved en Vnahenstilsland .
Vi have allerede omtalt, at General Armfclt i Juli og August og General Cederstram i Oclober Maaned forgjeves forsiigle paa at underhandle
om en Vaabenstilstand med den hiiistcommanderende norske General.
(See: III Bind, Pag. 32, 33 og 50) . Senere paa Efteraaret sendte Kongen
af Sverrig, efter indhentet Samtykke og Tilladelse af den danske Regjering, sin Generaladjutant, Oberst Borgenstjcrn"a i al Stilhed fra Åland
til Sjælland, for at have en Sammenkomst med en dertil af Kongen
af Danmark valgt Person, hvem han kunde meddele sit Ærende og underhandle om samme. Kongen af Danmark valgte hertil Commandanten i
Kjiihenhavn, Generr1lmajor, Grev v. Baudissin, som den 20de October
havde · den forlangte Sammenkomst med Oberst Borgenstjerna paa
Marienlyst-Slot ved Helsingiir.
Oberstens Hverv llestod i al melde Kongen af Danmark: •,,at
. ,,en Vaabenstilstand var sluttet den 29de September i Hovedqvarteret
"Lotho i Finland imellem den svenske og russiskeArmee,'' - hvilken
Efterretning endog officiel stod indrykket i den danske Statstidende
af 24de October '.180.:, ,,og al Kongen af Sverrig derfor ogsaa
"onskede at slutte en lignende Vaabenstilstand med Danmar"k, for
"dererter al slutte en separat Fred." Hensiglen med delle Forslag
var altsaa, om muligt ,,at fo1·maae Danmark til at skille sig fra sine
,,hidtil bavle Bu11dsforva11dle og forene sig med Sverrig og England.''
"Uigtignok antog den svenske Rcgjering, at delle Skridt vilde koste
,,Danmark Holsleen og Jydland, men den antog tillige, al delle Tab

62
,,vilde rigeligen blive erslallel ved den derved fremkaldte frie Handel;'!
og, for al give sine Forestillinger end mere Vægt, lovede Kongen af
Sverrig, dog uden dertil al have Kongen af Englands Samtykke, ,,at
"Danmark, i Tilfælde af en Fredsslutning, skulde erholde sin tabte
,,Flaade tilbage."
El saalidet mnliveret og baseret Forslag kunde
naturligviis ei fore til noget Maal.
Oberst Borgenstjcma erholdt
derfor kun del Svar: ,,at det ,·ar den danske Regjering ubekjendl,
"at Rusland · og Sverrig havde slultel nogen Vaabenstilstand; og i
,,alt Fald maalle en saadan ,·ære en reen militair, imellem Armeerne,
;,samt al l{ongen af Danmark ikke vilde eller !!unde indlade sig paa
,,at slulle nogen separat Vaabenslilstand, eller Fred, uden i For,,bindelse med sine Allierede".
·
·
lsledetfor al disse Underhandlinger skulde befordre Hensigten,
virkede de snarere i modsat Relning, og forbitlrede de ovrige krigforende Magter imod Sverrig.
l{rigen blev allsan forlsal til Lands og Vands paa den allerede
hel!jendte, lidet active Mande; og under de for Haanden værende
Omstændigheder kunde den ei heller ret vel fores anderledes.
Men Mangelen i Norge pan Fode og Krigsfornodenheder tiltog mere og mere. Alle Kongens Bestræbelser synlcs ikl!e al fore
til noget Resullat, da de givne Lorter, formedelst Englændernes
Bloquering af Danmarks og Norges l{yster, ikke kunde opfyldes.
Ikke de&mindre skrive,· under 18de November Kongen til Prinds
Christian August herom:
•••• ,,Alt skal gj1ires 1 for al skaffe Korn og Fodemidler til Norge;
"Skibe ere derlil salte i Reqvisition i Herlugd1immerne, i Jydlaod og
,,i Fien; Fellcommissnrialel er beordret at sende Munderingsstykker;
"Medicin sendes ogsaa. I ·de sidste 4 Uger maae nver 00 Skibe
,,være nfgaaede med Korn fra Jydland".
Under 20de November •
skriver Kongen aller: ••. , ,,I denne Tid afgaaer fra Jydland 200
,,Centner Krudt, 3600 Geværer, 700 Sabler m. m.''
Noden måa have været slor pna Krigsfornodenheder, især paa
Krudt og Canoner, eftersom den danske Regjering, hvilket vi i
X VJI Capitcl nærmere ville erfare, var nodsagel til al henvende sfg
til begge sine Allierede, Frankrig og Rusland, for al forskaffe sig
del Nodvendige, hvotover man ikke kan f01·undre sig, naar man
lijender den Barndomslilstand, hvori Danmarks og Norges J.nndfor.

svarsvæsen og Armeens Materiel dengang befandt sig, efter en
hundredeaarig Fred.
•
Men Kongens samtlige Bestræbelser for al lilveiebringe det
Manglende havde I som sagt, ringe Folger for Norge.
Delle Land
maalle derfor hjælpe sig selv og ved egne Midler; og til Udforeisen af denne Plan sendte den norske Regjerings-Commission
Amtmanden i Buskeruds-Amt, den aclive og unge Grev Herman Vedel,
med cl Creditiv paa i00,000 Rdlr. paa de Kjiibmænd, som forte
Provisioner til Norge, i Begyndelsen af September Maaned til Jydland, for at opkjobe og overfore Korn og l.evnetsmidler, og fragtede
til den Ende alle de brugbare Skibe , man kunde erholde i Norge,
hvilke bleve assurerede, Prinds Christian August bad allerunderdanigst Kongen om at berale Generalcommandoen i Jydland, al understolte Grev Vedel i Opnaaelsen af hans Hensigt , og sendte desuden
fra Norge 3 Canonbaade, som stationeredes til Forsvar ved Jndskibningsstedet paa den jydske Kyst, og 6
7 armerede Brigger til at
convoyere Skibene. Men til Uheld for disse Foretagender, rimeligviis
dertil foranlediget ved Spaniernes Opriir i Fyen og paa Halvlien,
havde Kong Frederik den Sjette, den f2te August, ved Parolen befalet:
"Det forbyde\ herved paa det Strengeste, at ingen Capere, andre
"Fart1iier eller Baade maae afgaae fra Sjælland eller Oernes Kyster, og
,,naar enkelte Stafetter eller Courerer skulle afgaae til Provindserne,
"da maae disse ligeledes stoppes, med mindre de cre forsynede med
"Beviis fra vor tjenstgj1irende Generaladjutant, under hans Navn og
,,Generaladjutanlstabens Segl". '
Ved denne Parolbefaling bleve vel kun Oerne satte i Blocadetilsland, men af den commanderende General paa Halvlien, Landgrev
Carl af Hessen, blev· den udvidet at gjælde for Jl·dland og Hertugdommerne tillige; og, omendskj1indt Modificationer i Befalingen fandt
Ste.d ved Parolbefalingen af f7de August, saa virkede den dog skadeligt paa Norges Proviantering og vanskeliggjorde Udskibningen til
Norge, hvorfor Prinds Christian August forsl maatle udvirke Ophævelsen af den givne Parolbefaling, inden ban kunde erholde den
Tilf1ir~el, man trængte til, hvorved lang Tid gik tabt. Da derfor i
Begyndelsen af October Maaned 1808 endnu ingen F6demidler vare
ankomne til Norge, maatte den commanderende General i Landistricterne udskrive Rug paa 14 Dage
i Maaned og tillige appellere
til den private Godgj1irenbed, hvorved fra mange Districler og mang-

a

a

64
foldige private Personer indkom betydelige Bidrag og al den Hjælp
og Underslollelse, de formaaede al yde, Alene fra Grevskabet Lnur•
vig erholdt Armeen 1096 Par Skoe, :1.5-!9 Par Slriimper, 711. Skjor- .
ler, 257! Alen Vadmel, 23:1. Alen Lærred, 26 Par Buxer, en Dcel
Huder og Skind 1 saml f61 Rdr. 38 Sk, i rede Penge. Ogsaa fra
Private i Danmark ankom megen Hjælp. Comm1teen i Kj iihenhavn
for de af veldædige Borgere indsamlede Bidrag til de n~rske Krigeres Understollelse med Levnetsmidler m. m. (See: li Bind, Pag.
540-542) anviste under iste October aller 15000 Rdr. til Prinds
Christian August, og opsendte li1 Norge desuden en heel Skibsladning med Smor, Flesk, Ost, Gryn, Tobak, Brændeviin m. m., hvilken ogsaa uhindret ankom til sin Bestemmelse.
Men den sliirsle Ulempe og Besværlighed, som den engelske
Blocade foraarsagede, var Posternes vanskelige, usikkre og uregelmæssige Gang imellem Norge og Danmark, hvorved al Orden i
Corresvonda11ce11 og i Forretningsgangen maalle ophiire af sig selv,
eftersom man ikke kunde regne pna, al Regjeriugscommissionens, de
commandercnde Generalers og Author;lelcrnes Indstillinger saavelsom
Kongens Svar kunde ankomme til deres Bestemmelse. En Postgang
var vel etableret imellem Norge og Jydland, nemlig, Christiansand og
Frederiksværn i Norge - Fladstrand og Agger i Jydlond; men hyp pig
bleve Posterne tagne af Fienden, eller kastede overbord, for ikke al
tages. Saaledes bleve Oere Brevposter, som den 13de Juli afgik fra Christiansand paa Postbaaden I) ri s I i g, tagne nf den engelske Culler"
brig (? a II c y fra Leilh den Ude Juli om Aftenen imellem Skagen og
No1·ge, idet PostliaaJen kuldseilede, hvorved Skipper Sigdalsen og
5 Mand druknede; Postbaaden G a Io p, fiirt af Skipper Reel,, som
den 21de Juli afseilede fra Agger med 7 Postsæ'kke, blev den 22de
Juli Kl. 11-1.2 om Formiddagen taget ar den engelske C11lle1 hrig
Constance 3 Mile fra Christiansand 1 efleral Postsækkene vare
kastede overbord, og saaledes kunde l'i aufiire mange Dere lig11e11de
Exempler herpaa, hvorved naturligviis en Mængde Breve, Hnpporler
og Ordrer gik tabt; andre Ordrer ophold les i Maaneder, og onkom
saa sildig, at de ci mere kunde udfores, eller og del vo.- stundom
forbunden med Vanskelighed al finde ud af dem, dd do nyere
Ordrer, som ofte ankom seuere, 1·efcrerede sig til de wldre, hvis
Jndhold man il1kc kj em.lte, eller de tilligemed Duplicalcr og Triplicnter aldeles forsvandt.
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Da vi vide af den Kongelige Jnslruction til den norske RegjeringsCommission (See: iste Bind, Pag. 376-377), at den nalurligviis,
naar det var gj1irligt, skulde indhente Kongl. Resolution paa dens
vigtigste Bestemmelser og Foretagender, og at andre A ulhor1leter af
Frygtsomhed eller Vane indstillede endog de mindste Bagateller til
Kongelig Sanction (See: JI Bind, Pag . 77), saa kan man lelteligen
opfatte Ulemperne og Vanskelighederne ved en Regjering, som foraarsagede saa ofte forgjeves Arbeide, stundom Vildfarelse og ikke
sjelden Misstemnin~ fra alle Sider, især fra den norske RegjeringsCommissions, hvis Virksomhed stundom ,·ar af ringe Belydenhed og
reducerede sig ikke sjelden til Expedilionen af Kongelige Befalinger.
Ved disse Ulemper steeg Noden og formeredes Utilfredsheden ;
og, da man stolede paa den Hjælp , der var lovet fra Danmark, og
var uvidende om, hvorvidt de givne Forhaabninger kunde opfyldes, forsomte man i Norge tildeels at benytte egne Hjælpemidler, indtil man
erfarede, at Blocaden forhindrede Hjælpens Ankomst; men da var
det næsten for sildigt al hjælpe sig selv.
Vi have oftere omtalt, at den nor,ke Regjerings -Commi~ion
var sammensat af de meest hæderlige, patriotiske, dygtige og redelige Mænd, som Landet eiede, der af Hjertet vare Kongen' og Staten
hengivne og derfor med Redelighed og Værdighed forestillede Kongen Norges Trdng og Nod. Vi maae til Bekræftelse herpaa atter
komme tilbage paa bemeldte Commissions Indstilling til Kongen af
13de Mai 1808, foranlediget af 3 modtagne Kongelige Forordninger
af Sde April, som angik Norge, og som der skulde bringes til
Udforelse (See: li Bind, Pag. 395-396). Denne Indstilling, som
deelviis var sal i Chilfre, blev 3 Gange nedsendt lil Kj1ibenhavn, forste
Gang, dateret den 13de Mai, og sidste Gang den 16de September,
men hvoraf ikkun den forst afsendte ankom til sin Bestemmelse,
dog ikke forend den Sdie October; den var saa lydende:
Christiania den 13de Mai l!:108,
Fra den Kongelige interimistiske Regjerings-Commission for Norge.
"Til Kongen I
,,Med sidste Fladstrands Post modtog Commissionen 3de Konge,,Iige Forordninger af 8de April sidstleden, ved hvilke der paahydes :"
a) ,,En _ aarlig Afgift til Skalkammer Afdrags -Fo11det i 14 Aar af
,,al saavel privilegeret som uprivilegerel Matriculskyld i Norge.
b) ,,Ligeledes for 1-1 Aar en videre Forhoielse
den ved ForordDanm, Krigsh. fra 18U7-9.

Ill. DlnJ.
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,,ningen af iste October t802 paabudne aarlige Argift af Be"siddelse, Nytte og Brug af Jorder og Tiender i Norge, og
c) ,,For 8 Aar en ny Bygnings-Afgift i Norge".
"Saamcget og saa dyht Commissionen foler, at Regjeringen
,,under den Krig, med hvilken Tvillinglandel påa en ligesaa skjæn"dig som uhorl Maade er anfaldet, behover Midler til at afbode
"Vold og hcvne de skete Fornærmelser; saa overheviist den er, at
"Deres Majestæts landsfaderlige Hjerte ikkr. uden Nodvendighedens
"trængende Bud har samtykket i Midler, der lægge nye Byrder
,,paa Deres Folk, saa gjor del Kald, hvormed De1·es Majestæt i denne
"farlige Tid har hædret os, og Commissionens Stilling os det til
"Pligt, ligesaa frimodigen som allerunderdanigst at forestille Deres
"Majestæt, al vi frygte, al BekjendlgJ6relsen af nye Paalæg i denne
,, Tid, saavidt Norge belrælfer, ikke kan tilveiebringe den tilsigtede
,,Fordeel, men muligen vilde fremkalde hoist skadelige Folger.''
"Norge slaaer i denne Tid i Kamp mod den fra Nabolandet
"indlrængle ~'iende, der forer en Partigænger Krig, og for det Meste
,,tillader sig en Fremgang, de1· ikke svarer til den, de Svenskes Tap"perbed og loyale Fremgang underVaaben, forhen med god Grund tillagle
,,Roes. Paa de fleste Steder rove og plyndre de som Tartarer,
,,ikke blot de Levnetsmidler, til hvilke de, udsultede i deres eget
,,Land, rimeligen trænge; men uden at respcclere Krigslovene, rove
,,de privat Eiendom, og gjore de Strækninger ode, igjennem hvilke
,,det er lykkedes dem al trænge. Fra Sosiden trues Norges Kyster
"dagligen af Anfald af Sverriges Allierede, hvis Skibe jevnligen
, ,signaleres udenfor samme. Norge haaber al bekjæmpe disse Fien"der; Kampens ligcsaa hæderfulde som heldige Begyndelse viser, at
"de Norskes Mod og Troskab er gaaet i Arv fra Forfædrene og
"spaaer el hæderligt Ufald af Kampen. Men Norge har en Fiende
,,at bekjæmpe, hvorimod .Modet Intet formaaer, og denne er Hun11geren. Uagtet alle Commissionens Anstrengelser, uagtet alle dens
,,fra Begyndelsen a'r dens Arbeider, efter Correspondance-Protocol"lens Vidnesbyrd, gjorte Forestillinger til Deres Kongelige Mnjeslæl
"og Deres Collegier, har det, fordi dens egne Virkemidler vare all
,,for indskrænkede, fordi den iltke blandt Kornhandlerne fandt den
"Eorgeraand og den Kraft, som den under den nærværende Crisis
,,burde have ventet, og endelig, det gjor os ondt at maalle sige det,
,,fordi vi ikke fra dem, som Norges Provideringsvæsen paalaae, med
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"behiirig Kraft og Virksomhed ere blevne undel'sliiltede, ikke kunnet
"lykkes Jen al opnaae sit Hoved-Onske og vigtigste Oiemed, som
"var, i den arvigte Vinter og medens Siien var seilhar og Faren for
,.Riivernes Anfald forsvunden, at see Norge, men især det agger,,,husiske af 2 til 3, ja nogle Egne af flere paafiilgende Misvæxt:,Aar plaget Stift, lilslrækkeligen provianteret. Hvad Commissionen
"har kunnet gjiire, har den ved Amtmand, Grev Vedel Jarlsberg og
,,Stiftamtmand Thygesans . ligesaa patriotiske som velvillige Under"sliiltelser udrettet; men dette er langtfra ikke tilstrækkeligt. Med
,,hvad der i Magazinerne fandtes i Behold og hvad Regjerings- Com,,missioncn har formaael at tilveiebringe, hlev erter Udregning Ar1,meens Fornodenheder al afholde i G Maaneder. Overskudcl heraf
"maa anvendes til at afværge Hungersnoden il.Jlandt Deres Majeslmls
,,norske Folk''. ·
,,I denne Henseende har Commissionen været nodt til at lil1;5laac fiilgende Kornuddelinger: Aggershuus-Stifts Kjiibstæder 6000
,,Tiinder, Aggershuus-Aml 6200 Tdr., Smaalehnenes-Aml 6000 Tdr.,
,,Buskeruds-Amt 3800 Tdr, Bralsberg-Amt 3000 Tdr., Jarlsberg,,Grevskab 1000 Tdr. og H~demarkens-Amt 400 Tdr. Foruden disse
"Forstrækninger fordre Krigens Fiilger , al alle de Egne, i hvilke
,,de svenske Tropper ere indrykkede og under deres Streifuinger
,,have borttaget ~aavcl 'Fode- som Sædekom , maae gives extrao1·di"naire Fourneringer, saavel til Uvels Ophold, som til at tilsaae
"deres Jorder, hvis ikke Hiislens Haab fo1· disse ulykkelige Egne
"aldeles skal forsvinde. At bekjendtgjiire nye Paalæg i et saadant
"Tidspunkt vilde, om det end ei kjolnede Fædrelandets Forsvareres
,,Mod, hvis paalideligste og tappreste Antal beslaaer af den troesle
,,og lappreste Bondesland, dog rimeligviis ikke medfore den tilsig"tede eller nogen Virkni-ng 1 da alle de Egne, i hvilke Krigen have
,,raset, iblandl hvilke vi især skulde nævne det under Misvæxt for"hen sukkende Smaalehuenes-Amt, saavelsom de for Krigs -Udbrudet
"fo~st udsalte Egne: Vingers Præslegjeld, Urskoug, Hiiland, Riid~næs
,,og Marker m. O., ere salte i den beklageligste Forfatning, at rime"ligviis de ordinairc Skaller ikke ville ku1111e inddrives uden ved
"Udpantning; og al denne vil blive uden Virkning, da Fienden ikke
"har efterladt noget, hvori Udpantning kan forelages, uden deres
,,Jordbund, og denne vil ei kunne sælges for nogen taalelig P~iis,
,,saalænge. Krigen varer, Langt fra al kunne udrede nye S.kallcr,
5•
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:,qvalificere allsaa disse beklagelsesværdige Egne sig i hoiesle Grad
"til at .anbefales til Deres Majestæts Naade til Eftergivelse af, eller
"Lindring i de suLsisterende. Denne Landets trykkende Forfatning
"imellem lo Fiender, Deres Kongelige Majestæts Kald til os, vor
"undersaallige ikke mindre end vor Borgerpligt har derfor givet ~s
"Mod til at vove at udsælle Bekjendtgjorelsen af denne Kongelige
"Befaling, hvis Udfiirelse i dette Tidspunkl vilde medfiire skadelige
,,og imod det store Maal, hvortil Nationens Tapperhed og Anstren1.i;elser stræbe, aldeles stridende Folger; og vi have efter denne
"vor Overbedisning og ,·or · Ktmdskab til Landets Trang, indtil
"Deres l\Jajestæts allernaadigst bestrmle Villie nærmere kan vorde
,,Commissionen tilkjendegivet, herom ved Circulair-Skrivelser til
,,alle Stiftamtmænd og Amtmænd gjort de - forniidne Foranstaltninger".
"Men da det er let at indsee, at Stalsudgirternes 1',orogelse
,,fordrer forhiiicde Indtægter, og Toldafgifternes næsten totale Stands"ning gjor en Erstatning i de !{ongelige Intrader nodvendig, saa
,,vil Commissionen vove med næste Post al indgive sit allerunder"danigste Forslag om andre Paalæg, som vel ikke ville synes at
"kunne indbringe det samme som de 3de ved de anforte allerhiiiesle
"Forordninger paabudne Skaller, men, ved Muligheden i at inddrive
,,dem, virkelig meget mere. Hvad Norges Provisione1·ing angaaer,
,,saa seer Commissioncn, i et Tidspunkt, da vi fore en dobbell Krig
,,med England og med Sverrig og allerede har gjort den sorge"lige Erfaring, at forventede og foranstaltede Kornladninger
"opkaprcs ikke alene paa Soen, men miilt i Fladstrands Havn og
,,under dens Ballerier,
ethvert grundet Haab om Titrorsel dag-_
"ligen mere og mere forsvinde. l denne vigtige Hensigt overlade
,, Vi allerunderdanigst til Deres Kongelige Majestæts Dom og aller"hoiesle Bedommelse, om der ved nogen krartfuld Foranstallning
,,enten ved Convoy, eller paa and1·e Maader kan være noget at gjore,
,,for at betrygge Norge, men især Aggershuus-Stirt for den o,•er"hængende og ellen nundgaaelige Hungersnod. Der har kun været
"Norge een Ressource levnet, nemlig: over Nordstrandsklit-Miille
"og Lokken, det e1· al sige, ove1· Jydlands nordvestlige l{anl al slige
,,Korn hidbragt, hvilket vi paa denne Overfart havde haabel at sik"kre for Englændernes og Svenskernes Roverier, da disse egentlig
"hidtil havde holdt deres Slalione1· i Caltegattet; og, uagtet delle
,,Haab ved den senere indliibne ubehagelige Efterretning, ~t el Korn-
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"skib i delle Farvand af en engelsk Cutterbrig ogsaa er bleven
,,raget, betydelig er formindsket I foranstalte vi dog i disse Dage,
"saavcl for Regjeringens Regning, som igjennem en ved Patriotisme
"fremkaldt og af Regjerings-Commissionen ved Creditiv underslollet
,,privat Association, en dobbelt Expedition Lil denne Kant af Jydland,
,,hvilke begge bestyres af paalidelige Mænd, som selv med alle Far,,tiiier, Sandskuder og andre Baade, de ved Stiftamtmand 1'hygeaon&
,,virksomme Underslollelse fra Chri,liansand, som det nærmeste Stift,
,,kunde lilveiel.Jringe, henreisc til lydland, for, saavidt muligt, at op"fylde delle Commissionens sidste Haab, at udrette noget for Norges
,,Providering''.
"Delle er Alt hvad der nu for Tiden staaer i Commissionens
,,MHgl. Det Ovrige maae vi overlade til Forsy,net og Deres Konge,,lige Majestæts landsfaderlige Omsorg''•

Moltke.

Allerunderdanig!.
Rosenkrant:.
l<'alseu,

Men • denne af den norske Regjerings-Commission med de
Kongelige Forordninger tagne Bestemmelse fandt ei Bifald af Kongen, som meget mere, ved et Rescript lil bemeldte Commission af
f 6de October, tilkjendegav den sin Misbilligelse herover, paa folgende Maade:
••.• ,~I HenhoJd til vor interimistiske Regjerings- Commissions
"allerunderdanigste Forestilling af 13rle Mai d. !,.. , som Vi fi.irst
· ,,modtog den 3die October, tilkjendegive Vi samme herved, at,
,,omendskjondt Vi beklage lndfordringen af de af Os under Sde April
"d. A. paabudne nye Skaller vilde være trykkende i Særdeleshed fo·r
"visse Districler af Vort Rige Norge, saa troe Vi dog I at, siden
"Krigens Byrder ere uadskillelige fra nye Paalæg for Vore kjære
"Undersaatter, saa havde Publicationen af disse Vore Anordninger
"været rigtigst, især naar Vor interimistiske Regjel'ings-Commission
,,tillige havde bekjendtgjort, al, ifolge Norges nuværende Forfatning,
"troede Commissionen sig bemyndiget til at udsælle lndfordringen
,,af disse Skaller, indtil at samme havde ,gjort nærmere allerunder,,danigst Forestilling til 0s1'.
Det er ikke vel muligt for nogen Anden, at sætte sig paa det
Standpunkt, hvorfra en Regent og Souver~in bedeimmer sine Undergivncs Handlinger; men vistnok tabte den Kongelige Værdighed
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mindre ved al de Kongelige Anordninger bleve upaaagtede af de
3 Regjeringsmcdlcmmer, end al de bleve bekjendtgjorte for det
store Publicum, og tillige meddeclt samme, al de iklrn skulde bringes til Udfiirelsc. Vi ll'Oe derfor, at under denne Forudsætning
Regjcrings-Commissionens Fremgangsmaade bor betragtes som den
relle; thi en Befalingsmand, der er paalagl under egel An- og Tilsvar at udfore hoiere Ordrer, udforer af disse saameget og saamange,
han kan; derimod bor neppe offentlig bekjendtgjores hvad ham endvidere er befalet, men som ha11 ikke formaaer at efterkomme.
Den Kongelige Misbilligelse af den norske Regjerings-Commissions Fremgangsmaade var derfor vistnok af en skodelig Virkning,
eftersom derved fremstod en Misstemning imellem Regjeringen i
Danmark og hemeldte Commission i Norge, hvilken vel ikke lammede dennes patriotiske og redelige Handlemaade imod Kon ge ;og
Slat, men, som det synes, hlev dog Regjeringscommissionens vanskelige Forholil og Opgave derved endnu vanskeligere og besvæl'ligere
al opfylde og lose.
Imidlertid viste Kongen p!)rsonlig Prinds Christian August al
mulig Opmærhomhed og Velvillie, hvilket fremlyser af en Skrivelse
fra Kongen Lil Prindsen af 4de October, altsaa Dagen efter al Kon ~
gen havde modtaget Regjerings-Commissionens Indstilling af 13de
Mai, hvilken Prindsen , formedelst sin Fraværelse ved Armeen, ikke
havde unr!erlegnel.
•
Efter al Kongen fors! havde meddeelt Priodsen , al Assurancer
og Præmier for Skibe med Proviant 'fra Jydland til Norge fremdeles ·
vare gjældenrle, og al han fra Sjælland og Oerne havde t111adt, at
58000 Td r, Byg maalte udfores til Norge, veduli,er han saaledes:
•••• ,, Vi have af Deres Durchlauchligheds Rapporter med særdeles
"Velbehag erfaret, at Vor norske Armee fremdeles saa hæderligen
,,veduliver al gjore sig Vor allerhiiiesle Tilfredshed og Naade værdig,
"og Deres Durcblauchlighed ville forsikkt-e samme, al Vi erkjende
"dens, som ogsaa hele Nationens Værd, og al Vi intet oprigtigere
,,onske, end at kunne bidrage til ilens Lykke og Held.
"Deres Durchlauchlighed, som e1· Armeens Auforer, kan Vi
"ikke noksom takke for al den Nidkjærhed og Iver, som De ved
"Deres udmærkede Talenter og Heogivenhctl for Os stedse giver Os
"de slorste Priiver paa,
med Erkjendllighed bifalde Vi aldeles
"Derrs hele Fremgangsmoade. Hvad Norges Proviantering angaaer

og
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"da kan De være overbeviisl om, at alle mulige Midler anvendes til
,,denne vigtige Sags Fremme, siden delle er en Gjenstand, der frem"for Alt er Os maglpaaliggcnde, og Vi haabe ei heller, al alle Vore
,,ovrige Bestræbelser skulle blive fruglesliise".
,, Vi 1inske Deres Durchlauchtighed og alle Vore kjære not ske
,,Undersaatter del Held og den \' elsignels·e, deres Troskab og Hen•
"givenhed for Os fortjene, og forsikkre Dem om Vor landsfaderlige
,,Kjærlighed".
Imidlertid gik Efteraaret til Ende; Kongens og Prinds Christian August', Breve og Deµecher kunde af de anfiirle SperringsForhindl'inger ikke fore til den for1inskede Overeensstemmelse i Handlingerne, eftersom Sp1irgsmaalene og Svarene ikke harmonerede med
hinanden. Prindsen skrev om Hjælp, om Nod og Trang - Kongen
svarede med de bedste Lofter, at Alt var beredt til Afsendelse og
at det altsaa bver Dag kunde ventes ; men enten negligerede vedkommende Embedsmænd og Collegier Kongens Befalinger, eller de
vare ikke i · Stand til at efterkomme samme; thi Lil Norge opsendtes
slet Jnlot, trods Kongens Befaling af 30le Juni (See: .III Bind, Pag 20),
saa at Kongen under 9de November aller tilskrev Feltcommissarialet
saaledes:
,,Den commanderende General sondenfjelds i Norge har ind,,meldt til Os under 1.4de Oclober, at Armeen under hans Com17mando trænger h1iilig til Mundering saavel for Officierer, som Ge11mene, at ikke een Alen Officiers Klæde og ingen Epauletter ere
"at faae m. m. og endnu mindre kan det Bebovede for Mandskabet
,,erholdes; thi af det fra Danmark forventede er Intet ankommet.
"Da Vi heraf see, al den yderste Trang finder Sted, som kan have de
,,skadeligste FOlger for Armeens Operationer, saa paalægge Vi her•
"ved Feltcommissariatet, paa den hurtigste og bedste Maade at træffe
,,saadanne Foranstaltninger til Opsendelsen af alle Sorter Munde,,ringsstykker, at dennt! · Mangel snarest muligt afhjælpes''.
Men selv den·ne Kongelige Befaling hjalp intet, eller kunde af
de bekjendte Sperrings- Forhindringer ikke bringes Lil Udfore Ise;
man maalte altsaa hjælpe sig selv, som man bedst kunde.
En ikke mindre Mangel havdes i Norge paa Medicinalvarer, hvorfor Apotheker, Professor Maschmann blev sendt fra Chrrstiauia til Danmark, for at opkjobe Apotbeker-Varer; men selv der var der Man-
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gel paa disse, saa at Stabschirurgen fiirst maalte sendes til Hamborg, for at kjolrn hvad man derar uehiivede til J\filitair-Elatens Brug.
I Danmark var man derfor i Dere Henseender il1ke bedre
faren end i Norge, Saalcdcs manglede man i riirslnævnte Land saa
aldeles Steenkul, al Kongen under 23de October var nbdsngel til
al tillade Commissiu11e11, som var paalagl al forsyne Kjiibenhavn med
Brændsel - trods det tidligere Forbud ikke al have nogen Forbindelse
med Landets Fiender (See: li Bind, Pag. ,J 7J - !at slutte en
Contract med Interessentskal.Jet for Steenkulsgruberne ved Hiiganass
i Sverrig om Leverancen af et helydeligt Qvaulum Stceukul , som
derpaa fartes i svenske Fartiiier og under svenskt Flag uanfegtede
forbi Kronborg-Fæstning og Ballerierne ved Indliibet til Kjiibenhavn
til denne SlaJ,
Den 1.Sde Octoher afreiste Kongen fra Kjiibenhavn til en Revue
ved Kjoge, og derfra over Borreby, hvor han forhlev "Lil den 24de
October, til Kiel, hvor han ankom den 28de Ocloher. I Kongens
Fraværelse forte General, Prinds Fredcril, af Oessen Overcummandoen
paa Sjællar!d med upderllgte Oer. Den 2Lde November forlod Kongen
aller Kiel, og t·eiste over Gollorp, Gravensleen, Nyborg og TranekjærSlot til Nakskov, hvor han ankom den 27de November, og hvor han
udstedte Befaling om, al han aller overtog Commandoen ove1· Sjælland m. m., og reiste derpaa samme Dag 01•er Saxkjiibing og Vordingborg til Korsor, den 28de til Sæbygaard, den 29de til Uivenborg, og kom deu iste Uecemher tiluage til Kjobenhavn.
Den 4de November erholdt Prinds Christian August paa Elafslund Efterretning om, at Russerne og de Svenske havde den 29de
September i Lolho slullel · en Vaabenslilsland, som del hed, paa
ubestemt Tid og med 8 Dages Opsigelse.
Vi vide (See: III Bind, Pag. åO-j 1), at Prinds Christian August
under 14de Oclober havde mddl Lil Kongen de Forslag, der vare gjorte
ham ar den svenske hoislcommandcrende General, Cederstram, igjennem
Oberstlicul~nant Adlcl'sparrc, om al slutte Vaabenstilstand paa Norges Grændser, og paa hvilke Conditioner Prindsen var villig Lil al
indgaae paa en saadau. J\fen Kougens Bemyndigelse hertil maatle
han fiirst erholde. General Cederstram lod imidlertid længe intet nærmere hore fra• sig herom; dog endelig tilskre\' han under 7de Novem ber Prinds lhristian August og meldte ham, at han nu nf sin Konge
vnr bleven aulhoriseret til al slutte en Vaahenslilsland med de Nol'skc.
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Men ligesom General .u. Staffeldt ved Sammenkomsten den 13de
October spurgte Oberstlieutenant Adler6parre, ,,om den svenske boist,,commanderende General dertil var befuldmægtiget af sin Konge'', sporger General Ccderslriim i sin Skrivelse af ide November Prindsen,
oru han nu af sin Konge var bleven bemyndiget til at slulle nogen
Vaabenstilstand, eftersom Prindsen under 29de Juli (See: III Bind,
Pag. 33) havde svaret General Armfelt, da der den Gang var
Sporgsmaol om en lignende Vaahcnslilstand: ,,at han af sin Konge
"ikke dertil var bemyndiget''; og tilfoier Generalen: ,,at, saasnarl
"han herpaa havde erholdt fyldestgjorende Svar, kunde Betingelserne
,,og det Videre let aftales''.
Delle Brev erholdt Prindsen fiirst den 18de November; og,
da han ikke besad den omtalte Kongelige Bemyndigelse , som han
dog hvert Oieblik ventede al erholde, opsatte han foreliibigen al svare
Generalen p:ia hans Brev, ligesom han ogsaa ventede at erholde en
niiiagtig Rapport over Beholdningerne i samllige Magaziner, paa
hvilken det da vilde beroe, om han muligen var nodsaget til at
indgaae en saadan Vaabenstilstand, om end paa kort Ttd; thi af
Beklædningsgjenslandene vare endnu ingen og af Provisioner kun et
ringe Qvnntum ankomne til Norge.
Imidlertid vare de svenske Tropper deelviis blevne trukne tilbage fra den norske Grændse.
Da General Cøderstriim intet Svar erholdt paa sin Skrivelse af 7de
November, tilskrev han Prindsen aller under 1. 7de November, hvilke~
Skrivelse Prindsen ogsaa erholdt samme Dag som det forste Brev
af 7de, nemlig den 18de, hvori Generalen fornyer sit And ragende,
eftersom han befrygtede , al hans forste Brev ved el eller andet
Tilfælde mul igen var gaael tabt , og beder derfor I at Svaret maatte
sendes ham til Svinesund ved en Adjutant, som tillige var Parlementair, og med hvem Iran mundlligen kunde tale og afgjiire. Stridighederne om Seiladsen paa ldd{!fjorden og i Svinesund, da hans
Onske gik ud paa at gjiire Krigen saa lidet trykkende som muligt;
men .yttrede foriivrigt intet positivt om Vaabenstilstand.
Efter endnu al have ventet 2 Dage, svarede Prindsen General
Cederstriim under 20de November undskyldende, saaledes:
,,En Reise, hvorfra jeg netop er komm.,en tilbage, ha1· forhin"dret mig fra at svare paa de tvende fra Hr. Generalen modtagne
"Breve; men tla Alfairernes Beskaffenhed have meget forandret sig
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"Deres Excellences Onske Lil General v. Staffcldt, har jeg troet
"del overeensslcmmende med min Pligt, at udbede mig Kongens, min
,,Herres, nærmere Ordres, hvilke endnu ikke ere ankomne. .l\Ien,
"for imidlertid at imiidekomme 'Deres Excellences Onsker, og for al
,,soulagere Tropperne i en Aarstid, som ikke egner sig til Krigs,,fiirelse, er jeg bemyndiget til al give mit Æresord paa, al de
"Conditioner, man ved Afslutningen af en Vanbenslilsland maalle
"komme overeens om, skulle blive holdte fra vor Side; og da jeg
,,e1·farer, al Deres Excellence er bemyndiget lil al indgaae en lig"nende Forpligtelse, saa foreslaaer jeg Dem en Vaabenslilsland paa
"14 Dage med 14 Dages Opsigelse og under de Vilkaar, som
,,Generalmajor v. Staffeldt har bavl den Ære nt meddele Overadju"tanl Adlersparre den Sde og 9de forrige Maaned.
Dersom Deres
,,Excellence er bemyndiget til al indgaae disse Conditioner, de eneste,
"som ere mig tilladte I vil man lelleligen komme overeens om de
,,iivrige mindre vigtige Punkter, saafreml Deres Excellence vil sende
"en Officier med behiirig Fuldmagt til norsk Svinesund, som kan
"afslutte Vaahenstilstandeu med den Officier, som jeg til samme
,,Hensigt vil sende did med en lig1,1ende Fuldmagt fra min Side,
,,Fiendllighederne ophiire, som Brug er, saalænge Underhandlin,,gerne vare".
Under 22de November melder Prindsen til Kongen disse Underhandlinger, og anforer de Grunde, som have hev æg el ham til at
gaae ind paa dem, nemlig:
1) Magazinernes Beskaffenhed.

Hiilge Rapport af iste November,
vilde den 22de November i l\fagazinerne være Rug, til Uriid, for
44 Dage, Rugmeel for 27 Dage, Bygmeel og Byggryn for
noget over 7 Maaneder, Erler for 2 Dage, Flesk for 103 Oage
Qg Brændeviin for 52 Dage.
·

2) At intet bestemt vidstes om de lovede Munderingssorter.
3) Efter de sidste Rapporter var de Syges Antal saare betydeligt
og deriblandt 35 Officierer.

,1) Den stiirsle Deel af Magaziuernes Kornbeholdning bestaaer af
del i Landet udsbrevne Korn , Kan dette ikke leveres tilbage
in natura, da er Hungersniid uundgaaelig inden Vinterens Udgang.
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5) Paa Ro0ollillen hersker Mangel og Sygdom ligesom i Landarmeen.
6) Frederikssleens Magaziner ere næsten udtomte, og Byen selv
blollet for Alt.
7} Vore Vinterposteringer har sm svageste Side paa vor venstre

·Floi, hvorfor Tropperne altid ville forblive der concentrer~de.
Det vilde derfor være meget at 6nskc, at Fiendtlighcdcrne ei
begyndte paany, forinden vi ere komne i Forbindelse med vore
Allierede.
_
1

8) Delle Tidspunkt kan ci antages at ville indtræffe, forinden den

pQa S1ieu overmægtige Fiende nodes ved Aarstiden til at trække
sig tilbage, og Isen i Sundet og den bolhniske Havbugl kan
letle Operationerne over samme, hvilke, paa saadan Tid, kunne
fra Norge af nnderstolles især ved vor Overlegenhed paa Skieliibere. Det er derfor klogt, at spare paa. vore Ressourcer.
General Cederstriim meldte i en Svarskrivelse paa Prindsens
Brev af 20de, som ankom den 22.de November: at Generalen
6nskede, al den omlaledc Sammenkomst maatle finde Sted den f1ilgendc Dags Middag , den 23de November, og at ban sikkert boabede , at man overeensslemmende .med de ham givne lnstructioner
vilde komme overeens, til d~t for6nskede Oiemeeds O pnaaelse,
General Cederstrom sendte Oberst, Baron Poue, Pri11ds Chri,tian
.August Maj;r v". Darre, hvilke til fastsat Tid m6dtes i norsk Svinesund. Negociationerne begynslte; men man kunde ei komme til nogen
Afslutning, fordi de Svenske vægrede sig ved at indvilge i de af
Prindsen opstillede tvende Hovedbetingelser, uden hvilke denne ei
vilde eller kunde indgaae paa nogen Vaabenstilstand. lmidll'rtid ind·
gav Oberst Poue tilsidst et Forslag eller cl Project, hvilket fremkaldte
et Slags endelig Overeenskomst, og bestod af (j Punkter:
1) Der skal være Vaah.enstilstand imellem begge Armeer

og de
ved Grændsen posterede Skjærgaards0ottiller, regnet fra det
Oieblik, Documentet undertegnes, og med 1-t, Dages Opsigelse
fra een af Siderne.
Til dette Punkt blev den-- 24de November af Major v. lJarra
paa Prindsens Befaling bemærket, at naar Tropperne skulde
kunne nyde den for6nskede Hvile, som er den eqeste Bevæggrund, hvorfor de Norske have entreret paa Vaabenslilslanden,
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saa kan Te1·minen for denne ei srolles kortere end pac1 l4 Dage,
og derpaa ansees vmlvarende, indtil Opsigelsen sl.eer, der ogsaa
antages al sl.ulle vare :1.4 Dage.
2) Under Vaabenstilslanden skulle Tropper ci afsendes fra VestArmeen til Skaane, med mindre el Anfald fra dansk Side gjiir
delle niidvendigt.
Ved dette Punkt blev af Prindsen ~jorl den Bemærkning, al
han ei kunde indgaae paa denne Artikel anderledes, end at Vaa•
benslilstandeu ei maalle benylles Lil al lade nogensomhelsl Troppeafdeling marchere til andre Punkter, og al fiilgelig de Tropper
og den Flollille, som operere imod Norge, kunne, saalænge
Vaabenslilstanden vedvarer, ikke anvendes imod Danmark, eller
sammes Allierede,
3) Tiden for Vaabenslilstaudens Opsigelse regnes fra del Oieblik,
Brevet, som indeholder Opsigelsen, bliver afleveret ved Grændseposteringen i . Svinesund.
4) Lanrlsgrændsen bliver G1·ændselinie11 imellem Armeerne, som
gjensidigen forlægges hver i sil eget Land.
5) Communicationen imellem Landene vedbliver at være spærret,
og enhver Svensk , som træffes i Norge, eller Nol'dmaud, som
træffes i Svcrrig, skal behandles som mistænkt.
6) Parlementairer modtages alene i Svinesund.
Delte Actslykke blev den 23de November foreliibigen underskrevet af Major v. Darre og Oberst Passe. Men Dagen efter modtog Prindsen et Brev fra General Cederstram, hvori han meldte, al
han ikke kunde indgaae paa de af Prindsen tilfiiiede Bemærkninger,
uden Kongens udtrykkelige Ordre, hvilken han vilde indhente, og
venter at kunne modtage den 4de eller 5te Decemher, i hvilken
Tid han vil ansee Negociationerne som ikke afbrudte, og al iillsaa
Ficndtlighederne ei maae begynde uden efter 48 Timers Varsel.
Paa delte Brev svarede Prindsen under 25de Novembe1·, at han
i O\'ereensstemmelse med disse Betingelser har givet de fornødne
_Ordres til sine Forposle1·.
lndcn Kongen af Svcrrigs Svar kunde ankomme, · ventede
Prindsen ogsaa al modtage sin I<onges Befalinger, og indmeldte
under 25de Novemher del hidtil Passerede i disse Underhandlinger,
Den 6te December modtog Prindscn General Cederstromø Svar,
hvori han melder ham, al han ifiilge sin Konges Ordre ikke tor
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antage andre Condilioner end dem, som fra s,•ensk Side ere fremsalte, men vel at Fiendllighederne kunne, som i nærværende Oieblik,
henstaae in suspenso med 48 Timers Opsigelse fra een af Siderne,
Disse Underhandlinger meldte ogsaa Prindsen samme Dag den
6te December i Detail til Kongen.
Svaret til General Cederstrå·m blev af Prindsen holdt tilbage
næsten 2 Dage, til den 7 de De c e m her om Aftenen, i del Haab,
al Kongens Svar og Befalinger omsider skulde ankomme; dog forgjeves,
Prindsen svarede omsider Generalen: ,,at han endnu ikke havde mod,,taget sin Konges Resolution , men at han, indtil denne ankom,
,,indvilgede i den gjorte Proposition."
Men 10 Timer efter Afsendelsen, den Sde December, nnkom
pae eengang tvende Kongelige Depecher, nemlig: af 11 le og 20de
November. Under . Hte November skriver Kongen, med Hensyn til
Underhandlingerne:
•••• ,,at indgaae en Vaabenstilslar1d med de Svenske er ikke
"tilraedeligt, efter at el Afslag paa et' lignende Andragende er givet
,,den af Kongen af Sverrig til Sjælland sendte Adjulant (Borgen•
"stjerna; see: III Bind, Pag. 61- 62). Skulde De imidlertid ved
,,Omstændighedernes Bydende see Dem nådsaget til at indgaae en
"saadan, maa det ikkun skee af Dem, og den vil ikke af Mig blive
"ratificeret.
Al opsætte Angrebet, til Vinterforel begynder 1 er
,,rigtigt, og delle bifaldes''.
Under 20de November skriv~ Kongen: ,,Den under 29de Sep"tember mellem Sverrig og Rusland slullede Vaabenstilsland er
' ,,ikke bleven ratificeret af Keiseren, men strax hævet''.
De af Prindsen anfårte Grunde for Vaabenslilstandens Nådvendighed foranledigede ham Lil at oppcl'iie Kongens nærmere Resolution
paa hans Rapporter af 25de November og 6te December, og han
haabede al kunne benytte Tiden til at soulagere Tropperne 1 saa al
den mellem dem he1·skende Sygdom, som var i Aftagende, ganske
skulde ophore, forsyne Mandskabet med ·Klæder, og lil Opmuntring
at permittere enkelte af de Gaardmænd I som mcesl trængt_e til at
komme hjem.
Ogsaa blev fro svensk Side i ovenstaaende Correspondance fore•
slaaet: al udvexle Krigs(augerne I som, ifolge de fra den cåmmanderende svenske Gene1·11I uanmodet indsendle Navne-Lister paa de
i svensk Fangenskab . værende Norske, ikkun bestod af 2 Offtcierer
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og få! Menige, medens de i Norge værende svenske Krigsfanger
beliib sig til 35 Officierer og i 1 1200 Underofficiere1· og Menige.
Den 20de December ankom aller til Prindsen en Kongelig

a

Ordre ar 5te December, hvilken ogsaa indeholdt den Befaling: , ,at
,, Vaabenstilstand ikke maa sluttes". Prindsen melder derfor s; m.me
Dag aller til Kongen den indledecle og bevilgede Vaahenslilsland
af 7de December, og skriver: at han endnu vover al oppebie Kongens
Befalinger paa sine Rapporter af 2,'>cle November og 6te Decemher,
og haaber, at han af de anfi.irte Grunde kan ,•ente bestemte Ordres, til
hvilkenTid han, ved de daglig aftagende l{ræfler, atter skal være acth·.
Noden og de Kongelige Befalingers forsinkede Ankomst var,
hvad vi saaledes have viist, Aarsagen til, at Prindsen ei kunde opfylde Kongens Befalinger,
Den indgaaede Overeenskomsl imellem
Prinds Cliristian August og General Cederslrom bJev derfor slaaende
ved Magt, og, hvad vi ogsaa senere ville erfare, under 18dc December omsider ogsaa biraldt af ~ongen.
El smerteligt Tab havde Regjeringscommissionen, ja hele Norge,
ved Etatsraad Enevold False11s pludselige Diid den l6de November
i Christiania, ,,erteral'' - hvad Regjeringscomrnissioncn under 19dc
'
November melder til Kongen - ,,hans Sindskræfter
kort forhen vare
"saa kjendeligen svækkede, at han efter sin Læges llaad maalle
,,frasige sig a Ile Forretninger''.
Etatsraad False11 var et af Regjeringscornmissionens dygtigste, og
:irbeidskyndigste Medlemmer og e'n af Norges bedste, ædleste og
meesl oplyste Sonner. Ædel Mand med hoitbegavet Aand og folende Hjerte, varm Patriot, besjælel af utrællelig Virksomhed, lfonge11 og
Landel med Troskab hengiven, Medlem ar alle Norges Velrærds-Commissioner, Redacteur og Udgiver af Budstikken, i Forening med Grosserer John Collet Hovedpersonen for JndsamlingPn ar Levnetsmidler og
Forniidenheder for Armeen, og Befordrer ar alt Ædelt, Stort og Godt til
Norges Htld og Hæder - . folie og kjendte ingen bedre end han
Landets Stilling, No,l og Trang. Men denne store og anstrengende
Virksomjled og de dermed forbundne Byrder og Sorger kunde hans
ædle Hjerte i Tidens Længde ei hære, men nedbriid aldeles hnns
Aand og legemlige ICræfter, hvilken Tilstand endog forværredes ved
Efterretningen om Kongens under 16de October tilkjendegivne allcrhoieste Utilfredshed med Regjerings-Commissionens Handlemancle og
ved Efterretningen om den Medfart, som vederfores de ved Kjiiben-
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havns Beleiring commanderende Generaler, saa at den allerede nedtrykte, forstemte og aandelig lidende Mand ei mere var i Stand til
nt bære sine Lidelser, men endte dem 53 Aar gammel, da han om
Aftenen paa den omtalte 1.6de November gik hjem fra Skuespilhuset, ved
at styrte sig i Havet. - Fred merl dit Stov, ædle og ulykkelige Falsen I
Idet Regjerings Commissionen under t9de November indmeldte
dette slirgelige og beklagelsesværdige Dodsfald, bad den i d) heste
Underdanighed om al cl nyt og kyndigt Medlem maalle bli,•e indsat
i Regjerings-Commissionen ; ,,men' ' - tilfiiier den - ,,forinden han
,,har gjort sig bekjendt med de i Commissionen forefaldende For"retninger, tilstaae vi frimodigcn, al vi ikke kunne vente el saadant
,,Savn fuldkommen erstattet ved Kammerherre Kaas's Bistand''.
Omendskjondt Prinds Christian August ha,vde undertegnet ovenstaaende Indstilling fra Regjerings-Commissionen, gjenlagcr han under
22de November til Kongen den Bon: ,,at Regjerings- Commissionen
"maalle erholde nogle duelige og active Medlemmer, helst indriidte
,,Nordmænd, eller allerede værende norske Embedsmænd 1',
Den ovenfor omtalte Kammerherre, forhenværende Capitain i
Siietaten, Geo-rg Conrad li'aas, en Broder til Cancellipræsidenl Kaas,
havde en Tid været Minisier ved Hoffet i Lissabon, og blev ifolge
Bekjendtgjorels e i ·den danske Statstidende af 1.6 September uventet
udnævnt til Medlem af den norske Regjerings-Commissioo, en Udnævnelse, som meget ubehageliger, overraskede bemeldte Commissions
ovrige Medlemmer. Men Skibet, hvorpan Kaas reiste til Norge, forulylkede i Nærheden af Christiansand, saa al man ikke har erfaret
videre om ham, end at der, ilolge Indberetning fra Amtmand Liivmskjold af 21.de November, ,,var indstrandet nogle Meubler i Bamble1,Sogn, som sees at have tilhol't bemeldte Kammerherre Kaa,", hvoraf
man sluttede, al han, med flere Passagerer, var omkommen paa
Reisen til Norge, hvilket Prinds Chriltian Augu,t under 22de November ogsaa indmeldlil til Kongen,
Etatsraad Falsen, Dod blev ogsaa meget beklaget af Kongen,
som i hans Sted under 15de December udnævnte til Medlem af den
norske Regjerings - Commission Deputel'el i det Kongelige Vestindiske · ·
Rente- og General-Toldkammer, Etatsraad Tander-Lund, en fodl
Nordmand af ualmindelig Dygtighed, sjeldeo Patriotisme og Retskaffenhed.
Men destoværre ankom 1'iind,r-1.und illke heller til Norge; thi
0
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eflerat han havde indskibet sig i l.<'ladstrand til sin nye Bestemmelse,
borte man ikke mere til ham; han er, ligesom Kammerherre l(aas,
tilligemed sine Ledsagere bleven begravet i Biilgerne.
Foranlediget af Prinds Christian August's Melding af 22de Nove~bcr om Kammerherre Kaas's Dåd, og paa Grund af hans Bon
om at nogle nye .Medlemmer maatte blive ansatte i Regjerings Commiss ionen, udnævnte ogsaa Kongen, under 19de December, Amtmand i
Buskeruds Amt, Grev Herman Vedel-Ja1·lsberg til Medlem af bemeldte
Regjerings -Commission. Grev Vedel var en talentfuld, kundskabsrig
og activ ung l\fand, hvis Udnævnelse til denne vigtige Post fandt
almindelig Anerkjendelse, især hos Prinds Christian August, der saa
ofte og saa varmt havde anbefalet ham til Kongens Naade.
Men
derved fandt denne .ærgjerrige Mand ingen Anledning til at paaskjonne den store Udmærkelse, som var bleven ham til Deel,
men snarere til al anvende sin Dygtighed og sine Talenter i en Ret•
ning, som var ' den danske Regjerings Jnte1·esse modsat og altsaa til
ubodelig Skade.
Det synes, som om Grev Vedel, der hidtil ,havde
forsvaret Tingenes gamle Orden med Liv og Blorl, nu pludselig forandrede sine Anskuelser og traadte i conseqvent Opposition imod den
danske Regjering.
I Begyndelsen af 1809 udnævntes ogsaa Arnimand i Smaalelmenes-Amt, Sommerhjelm, til Medlem ·af den norske RegjeringsCommission.
Af andre Personelforandringer forefaldt i denne PeriJde, i de
hoiere Poster, saare faa, og de reducerede sig til den commanderende General i Niirre-Jydland, v. JJfoltke, som under 3die August,
ifolge Ans6gniog, erholdt Afsked, og i hvis Sted ogsaa blev udLigeledes
nævnt den sygelige 91ding Generalmajor v. Bardenfleth,
blev under 6te September Siicapitain Rothe, en af Ma_rincns meest
udmærkede og dueligste Officiei'er, udnævnt til Vice-Gouvemeur over
Bornholm og Chrislians6, for at understoti8-den altid syg værende
virkelige Gouverneur, Commandeur og Generaladjutanl Ko/od •
. Vi vide og have oftere omtalt, al Kongen ugjerne krænkede
nogen af sine gamle, red1:lige, hengiv,ne og næsten altid fattige
Embedsmænd, ved al afskedige dem, saalænge de nogenlunde lmude
varetage de dem paalagle Embedsforretninger; hans Velvillie og
gode Hjerte lod ham glemme og oversee, al Statens Tjeneste il< ke
sjelden leed ved udlevede og syge)ige Embedsmænds Forvaltning.
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• Denne V:elvHlie strakte sig ikke alene til de hoiere, men endog til
lavere, activ- militaire Grader. Saaledes befalede Kongen under 27de
l\lai 1808: ,,Da Overbefalingsmændene, Majorerne v. C. og v. I.
"besidde Svageligheder, som ei godt tillade dem at ride, saa skulle
"de isledelfor Fourage til i Hest tilstaaes hver el Vognpas paa fri
,;.,efordring i deres Districler." Naar Militaire ikke kunne besorge
deres daglige Tjeneste til Hest, er det neppe at antage, at de til
Vogns kunne bedre an fore deres Unde1·givne og beseire Landets Fiender;
thi del er ikkun med vældige Slag af den sunde og kraftfulde Arm, at
Fienden overvindes og drives over Landets Grændser.
Efleral vi have omtalt Krigsbegivenhederne til Lands, ville vi her i
samme Periode samlet omtale de mærkeligste af Sovæmels Actioner og
enkelte Caperes og Skipperes Foretagender paa Havet, og slulleligen
de forskjellige fiendllige Angreb paa Danmarks og ~01·ges Kyster.
Da man i denne Sommer havde gjort Prover med Stykbrandgranater , med 4 Huller af 36 , 24 og 18 Pd. Ca li her, og
disse Prover havde viisl sig meget virksomme, bleve saadanne Stykbrandgranater under 7de September af Kongen befalede at anvendes af Roflottillen og Kystl;iatterierne. De vare saaledes Forlobeme til Brugen af de
af Oherst Paia:hans senere projeclerede og indforte horizontale Bomber.
A. Actioner paa Havet.
Caperforer Wulffsen, som command~rede en Skonnert paa 8
4pundige Canoner, blev den 25de Juni i Sundet, imellem Smidstrup
og Humlebæk, jaget af en engelsk Canonbaad og 4 armerede Far\oier, og trak sig derfor ind under Humlebæks-Balleri; men, inden
Wulffsen naaede dette, blev han indhentet og beskudt af Englænderne,
som endog noget efter erholdt en Forstærkning af 1 Canonbaad og
3 armerede • Fartoier, saa al Caperen blev beskudt af 9 Farloier,
Wulffsen gik derpaa til Ankers · lige ud for Telegraphbakken ved
Sletren, hvor han, understottel af en Afdeling af sjællandskeJæger-Co~ps,
under Commando af Major v, Scholten og Capitain v. Kleist, samt i Haubitz og i-3pundig Cjinon - aabnede en Canonade paa Englænderne,
søm varede fra om Formiddagen Kl. 10¾ til om Ertermiddagen Kl.
2, da de trak sig tilbage, uden al have tilfiiiel Wulffser,, eller de
bam un~erstollende Afdelinger nogelsomhelsl Tah.
Samme Dag, den 25de Juni, om Aftenen Kl. 9½ afseilede Solieutenant J. J, Suensson med 6 Canonchaloupper fra Kjoge sydefter
Danm, Krlgab.

rr1 1~07-9. Ill. Blud.
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mod Stevns, og tik orn ~Iorgeneu Kl. il den 26de Juni et cngclskt
Linieskib i Sigte omlrenl 1 ! Miil lil Luward.
Kl. 3! styrede
Linieskihet ned paa Cano nchaloupperne, som oppebiede samme san
nær Landet, de kunde flyde, og, da de vare komne hinanden nær
paa Skucl, begyndte en Canonade fra begge Sider, som varede
noget over 1. Time, hvorefter Linieskibet stod til Scies, forfulgt
i J\llil af Canonchaluupperne, som i Aclionen ikke lede noget
Menneske-Tab. Under Fegl11ingcn kom Ueutenanl Sue11ssons egen
llaad paa Grund, men blev under den liendllige lid aller halet Dot.
l\Jaanedslieulenanl Skandsgaards Canonchalouppe maatte formedelst
erholdt Grundskud lamlsællcs paa· l\Jandehovcrl; dog blev den repareret saa hurtigt, al den næste l\Jol'gen Kl. 6 kunde fiilgc de andre
Canonclrnloupper.
Si:ipremierlieutenanl J(luuman11 , som i Juni J\laaned med 4
Canouchaloupper blev detacheret fra Gliickstadt, for al krydse paa
Wallel'ne, kom Nalten imellem den 21.de og 22de Juli tilbage til
GIUckstadt, medbringende 4 med engels~e Varer ladte Priser, der
kom fra Helgoland, og som han havde laget i Nærheden af Wangerort,
Den 22de Juli erobrede Caperforer Duus fra l\ji:ibcnhavn med
sin Caper, udenfor Sæby, efter en levende Fegtning den svenske
Caper Lykke I i g, paa 6 Ca noner og t9 Mands Besætning, fort af
Capilain Ole Norin, og indbl'agte samme den 29de Juli til Aalborg. Det var den samme Caper, som i Mai J\faaned foretog Ri:iverierne paa Seieri:i og Nexeli:i (See: 11 Bind, Pag. 555-556),
Capilainlieulenanl Schonlwider var, hvilket vi allerede have omtalt, i Sommereu 1808 stalioueret med en Division Cano11haade i
Store-Bell, hvor han ofte gjorde Priser, som han udskjar af ficndtlige Convoyer, me11 ogsaa havde flere hæderlige Fcglningcr med
Orlogssldhe, hvil~et vi stl'ax nærmere ville IJerellc,
Saaledes tog ·
Capilain Schiinlieidcr den 25de Juli" ud af en S\'ensk <;onvoy 4 Skibe,
som han iudbragle til Fyen, omcndskjiindl han blev beskudt af en
svensk Krigsbrig.
De engelske Krigsskibe, som fulgte Convoyen,
udsendte vel, for ni fut'svnrc hine 4 Skibe, nogle armerede Farti:iier,
som dog trak sig tilbage, da Canonchaloupperne gjorde l\fine til at
angribe dem,
Torsdagen den 28de Jul.i, Kl. 3 om Eftermiddagen, signaleredes
en engelsk Fregat fra Tanningen ved Udskjærene ved Stavanger. Solieute11a11l Gt·ove, som commanderedc cle 2 stavangerske Canonchaloupper,
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gik slrax sydpaa; Kl. G½ var Frcgallen omlrcnl 2 Mile veslenfo1·
Haastecn-Grunden, og, da den Kl. 9 om Aftenen nærmede sig Landet og udsalte 3 armerede Bareasser, som gjorde Mine til Landgang
paa Tanoingen, for -al borttage 5 der liggende Jagter - bleve Vardernc
tændte. Lieutanant Grove styrede nu sydligere, for at afskjære Bareasserne fra Fregatten; men, da de bemærkede delte, og tillige erholdt 6 Skud fra Tanoingen, ilede de i S. W. Retning tilbage til Fregatten, som de naacde, eflerat 11\'er Canonchalouppe ogsaa havde givet
dem 2 Skud, hvorefter Canonchaloupperne beskjode Fregallen, der indtog Bareassernes Besætning og holdt Lil Soes, uden at besvare liden.
Oen 2den August forenede Capilainlieutenanterne Schonheider og
J. A. Suensson samt Premierlieutcnaut C. Wulff deres Canonbaade i
Store-Bell, for at angribe en engelsk Orlogshrig, som laa ved
Knudshoved; men den lettede den samme Dags Eftermiddag Anker
og seilede ned til Aggerso, hvor den aller pnkrede Kl. 5½, Her
blev den Kl. 10 om Aftenen angreben af de forenede Canonbande,
21 i Tallet, og efter ¾ Times tapper Fegtning imod en rigtignok
0eerdobbelt Overmagt, og el Tab af 2 D6de og 6 Saarede, overgav den sig. Det var Briggen lhe Tigress, under Commando af
Capitain Greensworth, armeret med 10- 18pundige Canoner og 268pundige Morterer, og en Besætning af 45 Mand, hvoraf en Midshipman og 8 Matroser, som vare i ChalouppeA foran Briggen, for
at buxere den, fandt Leilighed til i Nattens Morke at undkomme.
Briggen blev ·ar :1(j Canonbaade buxeret ind i Nakskov-Fjord,
hvor den aukoru den 3die August om Formiddagen Kl.11, meget ramponeret, men blev snart istandsat., og brugtes derpaa imod Fiendcn,
Canonbaadene havde herved intet Tab.
Den 9de August forefaldt i Nyborg-Fjord en hæderlig Fegtning
imellem den der liggende Sodefension, under Commando af S61ieutenanlerne Rask og Roseniirn, og en Deel engelske Krigsfortoier, som
allerede er omtalt paa sit relle Sted. (See: Il Bind, Pag. 219221 og 546-o.17.)
Den 18de August lettede et engelsk Linieskib, som laa i
Kjoge-Bugl, Ankeret og seilede nordpaa; men i Miil Syd for
Dragor fik det Vindstille, hvorfor den sammesteds med 12 Canonog 4 Morteer-Chaloupper liggende Capitainlieutenant Lars Fabricius
gik del i Mode, og, da de kom · hinanden paa Skud, begyndte fra
begge Sider en levende Ild ; men I begunstiget af en let og foiclig
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Vind, seiled~ Li11ieskibet til llalmiir, forfulgt i 1¾ Time af den
Canonhaadene lede herved
danske Flotlille med en levende lid,
intet Tab,
Den 29de August blev eu fiendllig Fregat signaleret paa Hoiden af Ny-Hellesund i det sydlige Norge, hvilken Fregat udsatte eu
umerel Slup, for at borttage en Jagt, som kom seilende veslerfra. To
Canoncha)oupper, commanderede af Solieutenanterne Fo11ss og Beck,
ilede til, for at afskjære Slupi:en fra Fregallen; meu, saasnarl den
opdagede Canonfartoierues Hensipl, ilede den tilbage til Fregallcn,
efter at have erholdt eet Canonskud fra Lieutcmant Becks llaad og
en Deel Geværskud af Lodserne i Hellesund, som havde besat Klipperne imod Havet.
I Begyndelsen af September i\Jaaned reddede Caperforer FWr11er
med siu Caper \'ed Vigso 4 med Kornvarer ladede Skibe fr;i al lages
af en svensk Caper, og jagede den et Par l\lile, uagtet den svr.uske
Caper var stiirre end haus.
Den 3dic September laac 2 engelske Brigger ved Sprogo i
Store- Bell. De 3 ovenfor nævnte So-Officierer: Scho11hcidcr, Suensson og Wulff, forenede aller deres :! 1 Cauonfarliiier, for al augribe
dem, og, omcndskjondt det blæste sl~rkt, blev Angreuet udfort
samme Dags Aften Kl. 10.
Men efter en kort Feglning stak Briggerne pludselig Ankerlougene fra sig og toge ~'lugten, efterladende
sig en uy med 2- 24pundige Canoner a11nerel Canonchalouppe,
hvis Besætning de dog mcdtoge. Canonbaadcnc, som forfulgte Briggerne 1 k Time med Skud agter ind, havde i denne Action cl Tab
af 2 Dodc og 2 Saarede,
Farloierne selv ha\'de kun lidt ubetydeligt.
Den i8de Oclober forefaldt en snare alvorlig Feglning imellem
Canonnottillen i Sundet, uestaacndc af omtrent 30 Fartiiier under Anforscl af Comm<1ndeur lfrieger, og det engelske Linieskib Africa.
En engelsk Convoy lol, nemlig uemeldte Dag ind til Malmor,
hvilket foranledigede Commandcur li"rieger til at gaae med sin hele
Fiollille til Dragor, hvorfra hau bemærkede, al adskillige Co!Tardiskiuc
ved lndseilingen til Malmor vare komne paa Grund og 1,Jcvc dæl,kedc
af den svenske Cano11nottillc; ligeledes bemærkede Commandeurcn~ al
cl engelskl Linicskib, kommende sydfra, styrede Coursen til Malmor,
hvorfor han med sin hele .Magt salte over til denne Havn, fur al afskjærc Liuieskibel fra samme, og for tillige at ophrronde cl pon
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Middelgrunden staaende Coffardiskib. Oa Linieskibet bemærkede, at
del ei uden Kamp kunde naae Malmiirs Havn, vendte del om, og
styrede imod Syd, men blev forfulgt af den • danske CanonOottille,
indtil det Kl, 4 om Eftermiddagen ble,• nodsaget til at vende for
Falsterbo-Rel', hvorved del indhentedes af Flottillep, og en Kamp
imellem denne og Linieskibet begyndte, som varede med den slorste
Herlighed i 2 Timer~ under de bedste Forhaabninger om en lykkelig Seier for Flottillen; men pludselig sank Flaget paa Africa, efter
hvad man senere erfarede, nedskudt fra Flollillen; og, eltersom det af
denne blev antaget, at Linieskibet havde stroget sit Flag og overgh•el
sig, saa satte Canonfartoierne, foranlediget enten ved et feilagtigl, eller
misforslaael Signal, jublende og under almindeligf Rurra-Raab ind
paa Linieskibel, i den Hensigt at tage det i Besiddelse, hvorved
Oere af Canonfarliiierne kom Linieskibet saa nær under Bougen, at det
maalle sætte af meJ IJaadshager; dog ligesaa pludselig blev Flaget atter
heiset, og det glalle Lag af Kugler og Skraa haglede odelæggende
ned over de aabne Baade.
Da del neppe er muligt fra )al'l liggende Canonhaarle al entre eller bestige el Linieskib de v i v e force,
saa var hervctl intet andet at gjore, end at trække sig tilbage og begynde
Kampen paany. Denne blev allsaa fornyet og endnu forlsat k Time,
indtil Morkel Kl. 6! faldt paa, hvilket forhindrede Commandeur
l(rieger fra al iagttage den svenske Canonllolhlles Bevægelser, hvorfor Forsigtigheden. bod ham at trække sig tilbage til D_ragor, hvor
han ankom Kl 1.l om Aftenen, efter et Tab af 25 Dode og 3 !
Sa11rede, iblandt de sidste l\faanedslieutenanterne lljerulf og Gedde.
Næsten alle disse Folk tabtes ved del uheldige nære Angreb pa,,
Linieskibet, og de Tappre maalle saaledes bode for en til visse
tilgivelig Uforsigtighed,
Ogsaa Unieskibet maa have bavl el ikke ringe Mennesketah,
thi det var paa Skroget saa forskudt, at man paa Oere Steder kunde
see tværs igjenoem det, saa al del med Nod og Neppc i synkefærDen derdig Tilstand naaede Mal mor, hvor det blev repareret.
værende svenske Canoullotlille, under Commando af Oberst!ieuteoant
Diedrichs, forholdt sig ved denne Affaire aldeles stille, og understollede ikke sine Allierede. Ko,,gen af Sverrig lod derfor nedsætte en
Overkrigscommission, for al undersoge Omstænrlighederne ved denne
l\lnngel paa Aclivitet.
Den 25de November lob Capitainlieutenant P. IVulff ud fra
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Fredet·iksværn i Norge mecl Briggen J, o ugen under hans egen Commando, Briggen Se ag u 11 under Prem:crlieutenant Buddc's og Skonnerten Hæm næs paa 12- 24pnndige og 2- 6pundige Cnnoner under
Maanedslieutenanl Jlarendorffs Commando , paa en Kryd stour i
Callegatlel. Næste Dags Morgen opdagede man en fiendllig Convoy
paa 49 Seilere, med 3 Orlogsfregatter i Spidsen, 4 Mile 11ordenfor
Skagen og omtrent lk Miil fra de 3 danske Krigsskibe, Convoyen
var desuden, saavidl man kunde skjiinue i .Morgendæmringen, dæk•
ket af 1 Fregat og 4 Brigger og rimeligviis af endnu Oerc Krigsskibe
omkring Convoyen, hvorfor Capitain Wulff ansaae det raadeligl, at
~olde nordligere og ikke indlade sig med den,
Men Kl. to om
Formiddagen opdagedes ret forud en Cutterbrig, som under dansk
Flag skjod adskillige Skud, og nu gav Cap1111in IVulff ved Signal
Ordre til Premierlieutenant Budde, med Seagull al jage bemeldte
Cutterbrig. Denne Ordrn blev hurtigt bragt til Udforelse, Cutteren
opseilet og angreben; men, erterat den havde skudt 4 Skud, slt·og
den sit Flag og overgav sig i ovennævnte Convoys Paasyn, uden at
nogen af Orlogsmændene ilede den til Undsætning. Del erob1·ede
Skib var en svensk Cullerhrig, G rippe n kaldet, under Commando
af Lieulenanl Jllolberg, armeret med 4 Canoner og 1 l\lorlcer og
besat med 40 Mand, Skiltet var ganske nyt og forste Gang i Soen,
og havde samme Dag taget en dansk Jagt, lastet med Tron, hvilken nu ligeledes blev tilbageerobret.
Et Par raske Handlinger ar Skippere maae her endnu finde Plads.
Skipper Saren Nielsen fra Kragero, forende en Brig for Kji.ibmand J. To11dcr sammesteds, seile!)e forsl i December l\laaned til
Danmark med Trælast, men maalle formedelst Modvind og fiendllig
Forfiilgelse Oere Gange vende tilbage til norske Ravne.
Nytaarsaften lob han aller ud, og blev under den jydske Kyst tagen og
besat af en svensk Caper, som bragte Skipperen og 5 Mand over
paa Caperen.
Kort derpaa tog og besalle Caperen ogsaa en Brig
fra Laurvig, og bragte ligeledes ar Besætningen Skipperen og 4 Mand
ombord paa Caperen. Da Vinden var N. 0 , , maatte Caperen gaae
med sine Pris~r til England istedetfor til Sverrig, paa hvilken Rcise
de norske Skippere tilbode Caperforereu deres Assistance, hvilket
Tilbud han modtog. .Men, da Nordmændene fik Oie paa deres
Lands Kyster, grel.te de alle 11, ifolge Aftale, til Værge, og tvang
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de ombord paa Caperen værende 2 l Svenske li1 at overgive sig og
Skibet, paa hvilket de heisede del danske l1 lag ovenove; det svenske,
til Tegn paa al Skibet var erobret, og styrede nu dermed til Norge,
Da Pl'iismesterne pa;i de lo tagne og besatte norske Coffardiskibe
saae, at Capercn var i de norske Fangers Vold,. styrede de ei læn•
De norske Skippere vare
ger efter denne, men sogte at undflye.
imidlertid ci tilfredse med al have erobret Caperen alene, men salte
efter, indhentede Priserne, og tvang dem ved Canonskud li1 Overgivelse, hvorefter Skipper Niellen forte Caperen og begge Priserne
lykkelig ind i en norsk Havu, hvor Priserne bleve tilkjendte· Skipperne og deres brave Mandskab.
I de sidste Dage af December Maanetl blev en Galease, fort
af Skipper Leopold og lilhiirende Kji:ibmand J, Nielsen i Odense,
paa Reisen fra Norge laget af en svensk Caper og opbragt til MarCaperslrand, men maatte formedelst lis ankre udenfor Havnen.
foreren tog nu Skipperen· og i Matros ombord til sig, men locl
Styrmanden Niels Pedersen . fra Stige ved Odense og lo Matroser
blive ombord paa Galeasen, og satte af sin egen Besætning 1. Priismesler og 4 Matroser over paa samme.
Nytaarsaften fandt disse i
Skibet et Anker Viin, hvormed de hiiilideligholdl det gamle og indviede del nye Aar paa en saadan Maade, al de alle berusede bragtes
i deres Kiiier.
.Medens de Beskjænkede sov Husen ud, vækkede
Styrmand Pedersen sine to Landsmænd, lukkede Lugerne og Kahyt•
diiren til, kappede Ankeret, og ved Hjælp af en fiiielig Oslenvind bragte
de Skibet lykkeligen til Krager6.
B.

Actioner paa Kyslern.e.

Den ::JOte Juni seilede fraKjiibenhavn en Caper, Patriot kaldet, fort af Capitain Biidker og besat med -1.6 Mand, omkring
Saasnarl de ved Fyens Kyst sta ·
Sjællands Odde forbi Refsnæs.
tionerede engelske Krigsskibe fik den i Sigte, udsendte de 1 Canonbaad og ,J, Bareasser, bemnndede med omtrent 200 Mand, for hvilken
Overmagt Caperen trak sig ind under Refsnæs I hvorfra den indbragtes til Sallbæk.
Den engelske Canonbaad begyndte derpaa al
skyde i Land, medens Bareassernes Besætning fors/igle paa al lande.
Da l<'ændrik v. S~hl af fyenske Infanteri-Regiment rykkede med el
Com_mando paa 40 Mand imod dem, dreiede B11rcasserne aller af, begave
sig omkring RefsnæE-Pynten og landsatte hurtigt omtrent i50 l\Iand
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sammes sydlige Side.
Men ved en fra Callundborg tililende
ug af alle V~abenarler bestaaende Troppe-llorstærkning indskibede
de landede Englændere sig Iigesaa burligt, uden al have erholdt
Tid til at gjiire nogen væsentlig Skade.
Den 7de Juli l?m Morgenen Kl. 6 observerede man fra Varden
ved Christiansunrl aller lo Fregaller, som styrede imod Landet, men
som fol'medelst Vindstille fors! den Sde Juli om Morgenen KJ. 9,
erter at have seih-1 · omkring de Oer, hvorpaa Christiansund ligger,
og paa denne Tour borttaget et lille Farloi ladet med Kufferter
m. m. · - Hib ind ad Omsundet til Marcussundet, hvor et med
10- Spundigc Ca noner armeret Flaadebatteri, under Commando af
MaanedsHeutenant B1·eckan, var stationeret, og som strax aabnede en
levende lid paa Skibene, hvilken disse kraftigt besvarede. Flaadehalteriet vedblev sin lid, indtil del aldeles havde forskudt sig, hvorefter del haledes til Land, for at forsynes med ny Ammunition, som
slt·ax bragtes det. Herved erholdt Tonder's Batteri paa 5 • Spundige
og Kaasbiils Battrri paa 4- Spundige Canoner, hvis lid var maskeret ved Flaadebatteriet - nu Leilighcd til at aabne deres Ud I som
fortsalles 2 Timer, eller til Kl. U, da Skibene heisede et hvidt
Flag, hvorefter Chefen for samme sendte en Parlementair i Land,
der blev modtaget ved Flaadeballeriet, med nedensloaende Brev
Nr. 2, efter at han tidligere ved en Bonde havde sendt Brevet Nr. 1
til Kjiibmand John JJ/oscs i Christiansund. Man erfarede heraf, at de
to engelske Orlogsmænd vare Fregalleri:ie T a ri ar paa 48 Canoner,
under Commando af Joseph Bakcr - den selvsamme Fregat I som
den 16de .l\1ai 1 under en anden Chef, af Siipremierlieutenant Bjelkc blev
forjaget fra Bergens Leed (See: li Bind, Pag. 5!7) - og the
Signa te, paa 32 Canoner, under .Commando af Capitain Ditch.
p1111

Brevet Nr. 1 var saalydende:
Ombord pae Hans brittiskc Majestæts Skib Torter den Sde Juli 1808.

"Ved Krigs-Begivenhederne er et lille Fartiii, ladet med Kufferter
,,m. m., som tilsyneladende er privat Eiendom og Dem tilhiirende,
,,faldet i mine Hænder. Da det ikke er mit Onske eller min Hen11sigl at borttage Eiendomme af denne Natur I er jeg meget bered,,villig til al tilbagelevere dem, naar De dertil vil give mig Leilighed.''
,,Jeg benytter tillige denne Leilighed til at anmode Dem om,
,.at tilkjendegive den hiiistcornmanderende civile eller mililaire J?er"son, at den Magt, jeg har deu Ære at anfiire ved denne Havn, er
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,,tilstrækkelig til at 6clclæggc Byen; men, tla mit Oiemecl ikkun er,
,,at erobre de der liggende Sl.ibe saavolsom alle olTentlige- So- og
,,Krigsmaterialier, saa lo1•er jeg, naar dette uden Modstand tilstaaes,
"at al privat Eiendom saml alle ubevæbnede Personer skulle blive
,,uantastede, og ingen Skade tilfiiies Byen.
"Jeg udbeder mig den Ære af Deres Svar, og er min l Herres
,,meget hengivne Tjener''.
J. Bakcr,
Ch~f for de udenfor Christinnsund slationrrcdc Kong!. brilti~kc Skibr..
Brevet Nr. 2 var saalydende:
Omhord clc, paa Torter den Bde Juli 1808.
Til den overste Magistrats-Person i Christiansund.
"Dersom De modsælter Dem min Magt, vil delte blot have
,,Byens Odelæggelse til Fiilge. Jeg tragter ikkun efter ~'artiiierne.
,,Jeg er min Herres etc.''
J. Bakcr.
Dette sidste Brev blev modtaget af den i Christiansund Riiistcommanderende I Major v. Bruun af 2del trondhjcmske lnfanleriRegiment, der besvarede Brevet saaledes:
,,Saalænge Chrisliansund' har Nordmænd, Krudt og Kugler,
,,tænker man aldeles ikke paa nogen Overgivelse".
Endelig modtog Major v. Bruun ved den som Parlementair
ombord sendte Kjiibmand Nicolai Knudzon I Seclionscbef for K)·stværnet, fiilgende Svar:
Ombord paa Tortur den 8de Juli 18118.
Til den iiverste Magistratsperson, eller Gouverneuren i Chrisliansund.
,,Da jeg har bragt i Erfaring, at Skibene i Havnen ikke ere
,,af den Vigtighed, som efter Beskrivelsen var bll•vet mig forestillet,
,,skal jeg med den f6rsle f6ielige Vind begive mig bort''•
,,Da jeg for6vrigt ikke 6nsker at tilr6ie privat Eiendom nogen
"Skade, saa skal jeg ikke skyde paa Deres By, med mindre der
,,skydes paa mig. Jeg benytter denne Leilighed Lil al tilbagesende
,,nogle Artikler af tilsyneladende privat og huuslig Beskaffenhed,
"hvilke denne Morgen ere faldne i mine Hænder, og hvilke jeg
"skriflligen har P-rklæret Ilerr Moøes skulle tilbageleveres. Jeg har
,,den Ære etc."
J. Baker.
Da dette Forslag blev antager, og de to smaa Jag ler med deres
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Besætning leveredes lilbage, saa afseilede Skibene umoJesteredc samme
Dags Eftermiddag Kl. 4. De Norskes Tah i denne lan ge Canouade
bestod alene i een Landværnssoldat, som blev skudt paa Tonders
Batteri. Englændernes Tab kan vel ei heller have værel af Belydenbed, efter~om de Norskcs Canoner vare af cl saa liHe Caliber.
Christiansunds Garnison blev strax efter forstærket fra Trondhjem
med 1.50 Musketerer, 50 Riffelskyller, 50 Artillerister, saml
2- 3pundige og 2- fpundi gc Canoner. J\Iajor v. Bruun og Chefen
for Flaadehalleriet, Maanedslicutc nant Brccl.an, bleve almindelig roste
for TappP.rhcd og god Conduite i denne AITaire, og , som Folge
deraf, af den commanderendc General nordenfjel_ds, v. lfrogh, igjennem Priuds Christian August, anbefalet Kongen, hvilken Anbefaling
Prindsen under 13de Juli indsendte, idel han benyttede J,eiligheden
- til aller al anbefale Commandeur L. Fisker (See: li Bind, Pag. 5'.!
og <112-414), saml sine AdJulanter, v. 11/ailændcr, v. Holst og
v. Darrc, til Kongens Naade. Om rfenne sidste skriver Pi-indsen:
•.•• ,,Jeg er pligtig at bemærke, at de fiirsle Affairers heldige
,,Udfald for det meste ere at tilregne hans Activitet og Talent.
"Disse bevægede mig til al afsende ham fra Moss til Holand, fordi
"jeg formodede Fiendens Hensigt; og Udforeisen viste, at jeg ha1·de
· ,,bedomt ham rigtigt. Jeg er pligtig al henlede Deres J\fajestæts
,,allernaadigste Opmærksomhed paa denne Officicr, om h\'ilken jeg
"tor paastaae med fuldkommen Over·beviisning, at der findes foa i
,,Hoislsammes Armee, som ligne ham i tocal-Kundskab, Talent,
"Aclivitel og mililaire Kundskaber, hvorhos han med Conduite og
,,god Opdragelse forener en meget agtværdig Characteer."
Det er en kjær l'ligt, her alter· al kunne hædre denne dygtige ng
ædle !\lands Minde (See: Il Bind, Pag. 402). Prindsens Adjutanter
maalle naturligviis danne sig efler deres ophoicdc Monster og udmærke sig, som ~an, ved Dygtighed, Activitet, Alvor og Beskedenhed;
thi den sande Dygtighed er altid beskeden, og behi:iver ingen , andre
Midler, for al gjiire sig gjældende eller vinde Anerkjendelse. Major
v. Br1mn blev af lfongen udnævnt til Ridder ar Dannebrogsordenens
4de Classe, og Maanedslieutenant Brccl.an til Dannebrogsmand.
I Mai J\Jaaned {808 krydsede den engelske Orlogsbrig C I i o,
under Commanclo af Capitain Thomas F. Battgh, omkring Froroerne, og erholdt derved Underi·etning om, at nogle danske Fartoier
skulde ligge i Thorshavn paa Stromso , og at delte Sted var stærkt
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befæstet. Capitain Battgh troede derfor, al det var hans Pligt. at
forsage paa al erobre Oen, B1:fæslniugerne og de i Havnen formeenlligen liggende Skibe, hvorfor han den i5de Mai lob ind
i Havnen, og gik Kl. 1 l om Formiddagen til ' Ankers i et halvt
Canonskuds Afstand fra Thorshavns Castel. Slrax derpaa afsendte
han Lieulenant Sinhouse til Commandanlen, Capitain v. Liibner, med
en Opfordring om oieblikkelig Overgivelse af Caslcllet og Befæstningen Lil Hans brilliske Majeslæt, medens Skibets 1.ste Lieutenant
Pl"ck ed 44 Mand samtirligeu blevc landsatte I for al understotte
Opfordringen og tage Fortet i Besiddelse, Da Commandanten antog,
at Modstand med den af omtrent 20· Mand beslaaende Besætning vilde ,·ære forgjeves, samtykkede han næste Dag i Overgivelsen paa fiilgende for ham og Staten meget ufordeelagtige Vilkaar:

i

-

i) Castellet med de til samme horende Batterier, monterede med

21 Canoner, samt alle derværende Vaaben, Ammunition og
andre Krigsfonaad overgives til den brilliske Magt.
2) Garnisonen 'udmarcherer med Krigshonneurs, og maa i ingensomhelst Egenskab tjene imod Hans brittiske Majestæt i Lobel af l Aar,
3) Al privat Eiendom respecteres; hvorimod Alt, hvad der er Stats-

Eiendom, stilles til Erobrerens Disposition,
Givet under vor Haand og vort Seil i Thorshavns Castel
den 16de Mai 1.808.
Jste

Peck.
Lieutenant paa Clio, ·

Liibner. .
Commaodanl paa Tborsham,

Lieulenant Peck log derpaa Oen i Besiddelse og beisede det
engelske Flag paa Caslellel , hvorefter de sammesteds forefundne
61 Geværer, 26 · Halvtonder Krudt, en DeeJ · Ammunition og andre
Krigsfornodenheder ble,e deels bragte ombord paa Clio , deels
odelagte, Canonerne fornaglede og afslaaede Tapperne I Castellet
demoleret, Barakkerne I Husene og Magazinerne i samme ruiuerede; og, da alt Krigsværne! saaledes var lilinletgjorl, og ingen Skibe
fandtes i Havnen, seilede Capilain Baugh bort, efterladende sig
i ur1irt Tilstand det i Handelens Magazit1cr liggende betydelige Qvantum af Tælle, Tran, Fisk, Uldvarer, Fjædre m. m., som var Staten
eller Kongen tilhorende og som , ifiilge Capitulationsbetingelserne
i § 3, nu tilh1irte Erobreren, eller Hans brittiske Majestæt.
Men en engelsk privat Caper, S a I a mi o e, tilhorende den om-

92
bord ,•ærende Generullienlenant, Baron v. Hompesch *) og under
Commando af Capitnin 1'homas Gilpfo, hydSl'de (11111 denne Tid li geledes under Færiierne, og liib derfor den . I ste Juni I 08 ind til
Thorshavn, hvor Capitain Gilpin strax landsatte en Deel af Skibets
Besætning, for ogsaa at erobre Castelkt. Men, da han erforede, at
samme for omtrent 14 Dage siden var bleven erobret og clel'nulerel
af Capilain /Jaugh, forlod Capitain Gi/pin samme Aften Thorhavn,
uden al borttage Noget, eller molestere Indbyggerne.
Dog, i
Siien· erfarede han -1·imeligviis af den medtagne Lods, Ski11pe Hl!11scn, eller en anden Indvaaner, som drev Fiskeri under Oen - al
Kongen af Danmark var den eneste Kjiibmand paa Færiierne, p:ia
hvis Regning Handelen der blev dreven, under Bestyrelse af en Forvalter ved Navn Miirck, og al der i Thorshavn fandtes el l\1agazin
eller Oplag af Varer, saml en Dee I rede Penge, hvilke lilhi:irte
Kongen, og som af Capitnin Raugh ikke vare lngne i Besiddelse.
Som Fi:ilge af disse Oplysninger vendte Capilain Gilpin og General
llompesch 2drn Pindsedags Aften, den (itr. Juni, tilbage til Thorshavn, og lagde Skibet for Anker, tæt ved Landet, ligeoverfor Handelens Pakhuse.
En halv Time derefter gik Generalen med sine
Officierer og en Troup bevæbnede Matroser i Land og log nu, ve1I
Hjælp af be\'æhnet Magt, til lnrlhyggernes sli:irsle Forskrækkelse, de
Kongen lilhorende Varer og EITecter saml alle de Penge, han
kunde linde, i Besiddelse, haade de, som Lilhiirle Kongen, og de,
der tilhiirte pr-ivate Jnslitutioner eller private Personer, indladede clerpaa saa mange Varer i Skibet, som det kunde rumme,
hvorpaa han forlod Thorshavn den 9de Juni om .Morgenen, og seilede til Leerwich paa Shctland, h\'or Varerne bleve bragte i Lantl.
I Thorshavn blr.,· 1 Officie1· og 2 Mand tilbage, fbr at bevogte de
") ·Demeld!e Generallieutenan!, Baron v. Hompøsch, 47 A11r gammel og
ugirl., ,·ar fod! paa Bollhcim-Slot i Weslphnlen, og ha,•t1e i de sidste 12
Aar boet i England, i sit eget Huns i Battersen-Fietds, undtagen nonr
han I Kongens Tjeneste rnr udenfor England. Dn haps Foder hnHle
vrorcl en ar de s 11100 tydske unn1rongige SoU\•erainer, sno hn,•dc Gen eralen nldrig vær~t nogen S lots eller Fyrstes Undersaat, eller Dyes Borger, hvorfor hun troede der ikke paohvilede ham ForJ)li gtelsc r imod
Nogen, fraregnet de, som iriifge hans mifitaire Forhold h,·ilede poo hum
mod Kongen ar England, den Lydske Kciser og Kongen ar P reusse n;
hvorfor han nu flirte Krig og drev Roveri pna egen Baoud, men dog
under tingelskt Flag.
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tilbageværende Varebeholdninger, eller for al sælge dem til Indbyggerne paa Generalens Vegne og derfor aDægge ham Rigtighed ved Til•
ha_gekomsten.
Den 27de Juni kom Capilain Gilpin med Salamine
tilbage til Thorshavn men uden General Hompesch, som var
~aaet fra Skibet paa Shetland og derfra afreist til London og
indladede nu den storste og værdifuldeste Rest af Varerne, hvormed
han den 2 8 de Juni alter afseilede til Shelland, og hvorfra de bragtes til London. Af Uld varerne blev vel ogsaa en Dee! borllagne;
men, da det blev Capitain Gilpin betydet, al de tilhiirle Private,
!,leve de strax lev,·1·ede tilbage; ligeledes blev en Dee! Fiskevarer,
omendskjiindt de vare Regjeringens Eiendom, tilbageleverede, da der
blev anfiirl, at man paa Oen havde Mangel paa Fiidevarer; ja Capilain Gi/pin var endog saa galant, at forsyne Gouverneuren med Thee,
Ale, Purter, Viin, Ost, Kjiid m. m. af Skibets eget Forraad, eftersom deraf ·var total Mangel paa Oen. Senere gik Capilain Gilpin
ogsaa til lslaud, hvor han i og omkring Reikiavig drev lignende
Riiverier.
Efter disse trende Besiig paa Thorshavn udstedtes ved Bortreisen gjensidige Beviser af Authorileterne paa Stedet og af de Engelske, for at retfærdiggjii1·e hinandens Handlemaade; de vare saalydende:
,,Je;; bpvidne1· herved, at jeg ikke uden Protestationer af Com"mandanten og Magistraten har laget den offentlige Peugecasse i
,,Besiddelse saavelsom Varetagerne, lilhiirende Kongen af Danmark.
"Beliibe_t i Pengecasserue udgjorde 12,033 Rdr, 22& Sk., af
,,hvilke jeg dog gav tilbage til Magistraten den Summa, som til,,hlirle Hospit(llet og den geisllige Enkecasse"*).
Thorsham !len Bde Juni 11:IOB.

Hompesch.
*) I Originalsproget er denne mærkværdige Attest saalydeodc:
"I certif"y having, notwithslnmling all protestalions of the Commandanl
, and J\lagislrales, laken possession of the public moncy-cassa ond of
,,the stores of marchandiscs helonging lo lbe King of Dannemark.
"The amounl of the money-casso wos lwelve thnuscnd amr lhirty
,,three danish Reichslhnler and lwcnly-two and a half danish Shilling,
"out of which howcvcr I rclourned lo lhc l\fagis troles lhe moncys
,,dcslined for lhc Hospital ond lhosc for the widows of poor clcrgy."
1'horshnn, 8thc June, 1808,

llompesc/1.
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Dernæst:
,,Jeg bevidner herved, al Skibet Salamine, en privat Krigs"Brig, kom tilbage til Færoerne den 27de Juni og bortforte Resten
"af Varclagerel m. m., tilhiirende Kongen ar Danmark.
Under
,,min (Iaand'' *).
Den 28de Juni 1808.
Thm, Gilpin.
ncrolini;smond over Skibet Solomine.
Endelig, for at besvare denne Artighed, udsledle da ogsan
()ens Authorileler fiilgcnde Beviis:
,, Vi underskrevne Commandant over Færiiernc og sammes Fort,
"saml Landfogden for bemP-ldte Ocr, boende i Byen Thorshavn paa
"Slromsii, den sliirsle ar Færiiernc, bevidne herved under Tilbu1I
"Eed, al den private Caper, Salamine, Capitain Gilziin, som forlod
"dette Sted den Sde Juni, kom ~ilbage den 27de Juni, og borllog
"hvad der var tilbage i de Kongelige Pakhuse, hvorimod al privat
"Eiendom blev respecteret, og ingen Vold af nogensomhelst Slags
, 1udiivet imod Indbyggerne".
,,Dette bevidne vi under vor Haand og Segl''•
Thorshavn den 28de Juni 1808.

ar

L. Labner.

V. Hammershaimb.

Saaledes miidles og adskilles de ellers paa andre Steder pan
Liv og Diid kjæmpende Danske og Englændere i disse iidc Egne,
som de bedste Venner, og gave hinanden ved Afskeden endog godt
Skudsmaal om gjcnsidig Vclvillic og Pligtopryldelse.
Den mililnire Historieskriver kan ikke biralde den hele her brugle
Fremgnngsmaadc, men man niidvendigviis have den bcslemlc Anskuelse, al intet befæstet SIP-d, del være stort ell~r lille, nogensinde
biir overgive sig, uden efter at dets Modstandsevne er udloml, d. e.
overvældet af en stormende Fiende, eller iidelagl og udhungret ved
en Beleiring, l<'iendernes Antal være hvilketsomhclsl. Den Skik, vi

•) Ocnne ALLest er saalydcndc:
,, This is lo ccr~ify, lhol lhc Salominc , pri,•atc Brig of wor, rctourncd
"10 Forti 011 lhc 2ithc or June and look away lhc rcmolndcr of lhc
,,King of Danncmprks marchandiscs-stores &-, withncss my hond,"
June, 28th 1808.

1'hm. Gilpi11.
Comander of thc Solomine.
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allerede forhen have seet anvendt ved Erobringen af de danske Colonier, at tælle sine Modstandere, og, naar man finder dem nogle
Mand stærkere end Besætningen, da strax at overgive sig, fordi
Forsvaret muligviis vil være uden Nytte, eller koste Menneskeblod
- er en af de for·kasteligste og 'beklagelsesværdigsle Undskyldninger,
den borgerlige Fredsommelighed er i Stand til al opvise, og man
maa derfor kun beklage, men ikke fremfore cl Ord til Undskyldning
ror en saadan Handlemaadc, paa Steder, hvor man ventede heltemodi Kamp, eller hæderlig Undergang, hvorl'ed Nationalæren, Patriotismen og OpofTrelse for Konge og Land alene finde Næring og
Tilfrcdsstillelsc, og Efterkommerne lysende Excmpler til Efterlevelse.
Den 10de Juli 1808 kom Capitain llaugh paa Orlogsbriggcn
Clio aller tilbage til Thorshavn, og kastede Anker paa samme Sled,
som forsle Gang, men lellede Ankeret korl erter, og lagde sig paa
Frcderiksvaag. Capitainen foregav, at han dennegang kom ircilge
hoiere Ordres , for af Commandanten og Landfogden al erholde
Skudsmaal ol'er sin egen Opfiirsel ved sin Nærværelse fra 15de
lil 17de Mai, men i Særdeleshed for at udbede · sig Rapport
om Generallieutenant v. Hompesch's ' og Capitain Gilpins Forhold
de 3de Gange, de havde været paa Thors'havn, samt en noiagtig
' Fortegnelse over de af dem bortflirte Effecter og Varer, hvorhos han
gav Haab om, at det Borttegne skulde blive bragt lilbage, eller i
det Mindste ersiallet Kongen af Danmark, eller Handelscasscn, med
Penge, Efter iilsomt at have erholdt de forlangte Rapporter og
llorlegnelser, afseilede Capitain Baugh den 12te Juli fra Thorshavn til
Shelland, hvor han haabede at ankomme den fiilgende Dag og endnu
træffe Capitain Gilpin, inden han havde udlosset de sidste Gang fra
Thorshavn bortforte Varer.
lfolge denne Fortegnelse og dermed i Forbindelse stnacnde
Taxering, bortforte 6euerallieulenanl, Baron Hompesch og Capitaiu · Gilpin i to Transporter fra Thorshavn
Varer og Effecter, Handelen tilhorende,
laxerede til en Værdi af • ,
25,019 Rdr. 44½ Sk,
I uventarium
83
u11
Rede Penge i Handelens Casse, deels Sedler,
•. , ,
deels Solv
6,082
86
,,
Een Vexel, stor
600
Trlsammen 3 ·1 ,785 Rdr. 66 Sk,
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Transport 31,78 ~ Rdr. 6G Sk.
Dog regnede man, al Producler af circa
1300 Rdr. Værdi bleve af Generalen ovcrladte
til Fattige og Syge.
Desuden bol'llogt>s i rede Penge tilhorende
private Personer eller Institutioner, saasom:
Oens 38 l{irker, Thorshavns-Skole, Låugthings - Huset o, a., dog fraregnet 2 2 3 Rdr.
93! Slc. , som tilhorle Præstc-Enkccasseu og
•
som paa l<'orlangende blev leveret tilbage
5,46-!
2 -l
Tilsammen 37,2-!9 Rdr, 90 Sk.

=

lfolge denne af Forvaller llliirck forfattede Opgh·clse, som
under 1stc Juli 1808 ble,· indsendt Lil den færoeske llandels-Direction, ravede Generallieulcnant llompesch og Capitain Gilpin saaledes
i Varer og Etrecter for 25,1.02 Rdr. 76 Sk. og i rede Penge
12,147 Rdr. 1-1 Sk., saa al de Varer, som de lode tilLage,
ifiilge samme Opgivelse, ikkun havde en Værdi af circa 6000 Rdr.
Samme Dag, som Capilain Gilpin sidste Gang forlod Færoerne,
nemlig den 29de Juni, reisle Capitain P. P. Nolso paa sil lille fær•
oeske Skib Freya ogsaa fra Færiierne med en Ansogning fra
Indbyggerne til
det engelskii Admiralitet, hvori de forestillede
samme deres ulykkelige l<'or-fatning, og bad om Tilladelse for Nolsii
al gaae med sit Fartoi Lil en Havn, hvor han kunde erholde
Provisioner. Men ved Skagen traf han den Sde Juli paa det engelske Bombeskib t h e Fur y, under Commando af Capitain Gibso11,
der, uden at tage Hensyn til Capitain Nolsii's Forestillinger, erklærede ham for god Prise og opbragte ham Lil Gothcnborg, hvor
Skibet forliste, eller blev saaledes beskadiget, at det ikke mere kunde
gaae i Soen. I Gotheaborg fik Nolso de der værende engelske
Admiraler Keats og Bcrtie i Tale, hvem han underrelt~de om sin
Skjehne og Færoernes Nod; de misbilligede Capitain Gibsons Fremgangsmande, og sendte Nolso paa et engelsk Skib Lil London med
en Anbefaling til det engelske Admiralitet. Ved Ankomsten til Lon•
don henvendte han sig til deu danske Kjohmand og Consul Jens
Wullf, som kraftigeu understollede haJI) i hans Anliggender, forte
ham til th e A dmil·a Ily• Prize-Court, hvor han blcvforhiirt med Hen•
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syn til Aarsagen Lil hans Reise, Færocrnes '.filstand m. m., hvorcrte1·
befal~des: at der for engelsk Regning skulde for Nolsu kjobes og
udrusles cl Coffardi-Skib, der skulde lades med Korn og J~evnetsmidler I med hvilke han skulde afgaae til Færoerne og bringe en
Relourladning tilbage af 6ernes P1·oducter. Nolsu afseilede seent paa
Eflera11rel 1808 fra England med Skihet No rth-S t ar til Færoerne,
som derved frelstes fra Nod Vinteren over.
Consul Wulff sorgerle derefler for, at de af General Hompesc/i
og Capitain Gilpin paa Færoerne og paa Island under engelsk Flag
begaaede Roverier docum!)ntariskl bleve bevistr, og en Proces anlagt
ved den engelske Admiraliletsret, for at den danske Stat og de Private
paa Færoerne kunde erholde det lidte Tah erstattet. Dette lykkedes ham

ogsaa meget godt; thi under 21de Januar l812 meldte Consul IVulff til
Geoeraltoldkammeret, at han ifiilge Admiralitetsrettens Decret af 27de
November 1811 havde erholdt Provenii!,ll nf de ved Caperen S a I am in e, General v. Hompesch og Capitain Gilpin, rovede Varer og
Effecter paa Thorshavn frigivet. Delle Provenii udgjorde :
For de rovede Varer m. m. • • • !Sterling 2676 13 sh. 4 d,
Hvorfra dog Lilev fraregnet Omkostningerne ved Processen med. , • , 233
3
4 Erholdt, Rest
!St. 24-!a 10 sh, ,, d.,
Desuden i rede Penge, deels Solv, deels Sedler, omti·ent
4000 Rdr, d, C., hvilke Summer fore11ih,igen deponeredes i den engelske Bank.
Disse Penge bleve senere remillerede i engelske Papirer, og
under 23de Marts 18 l3 af Bank- Comptoirel i Kjobenhnvn indbetalt
til den færocske Handels-Casse med 63,125 Rdr. 72 ·sk. Courant og
af Direclionen reparteret imellem de ved Roverierne Skadelidte.

=

Den 2tde Juli om Aftenen gjorde en engelsk Fregat, ved at
udsende 2 armerede Bareasser, et Angreb paa 4 Coffardiskibe, som
laae ved Lokken paå Jydlands Nordvest-Kyst, vare ladede med Korn og
Fedevarer, og bestemte til Norge. Ved den paa Kysten commandcrende Premierlieutenant v. Gluds Raskhed, (See: li Bind, Pag. 556)
. blev Englændernes Angreb atter afslaaet med et Tab for os af
'L Mand, som fik et Been knuust ved en Bombe.
Tre engelske Capere, som
Enden nf Juli l\faaned krydse,Jr..
7
Danm, Krig,h, rro 1007-!l, fil, Bind.
• 1,

98
nær Luudel imellem Refsnæs og Draxholm, skji:ide med Kugler og
Kardælsker efter Huse og Miiller. Ved tililende 4 Canoner ridende Arblleri, hvoraf 2 placeredes ved· Havnsi:i-Mi:ille og 2 ved
Alleshauge, saml noget Infanteri, bleve Caperne snart bragte til al
afstaac fra deres Forct11ge11de, og fjernede sig fra Landet.
Den 29dc Juli angret, en engelsk Fregat og en svensk r.aper
atter Ballcricrue \'ed Li:il,ken, medens
a1 merede Bareasser entrede
og bemægtigrdc sig 3 der hggc111le Korn ·ki!Je. !\len ved· Prcmicr-

a

lieulcnanl v. Gluds raske Forhold, Battericrues og Jægernes lid
blevc Fieudcrne ogsaa denue Gaug, efter 2 Timers Anstrengelse og
Kamp, d1evne paa Flugten, og maalle forlade Skibene saa iilsomt;
al de efterlode. paa samme 1 Matros, 5 Sabler og nogle Haandværksredskaber. Vort ·tab bestod i en saaret Jæger.
Den iste August vare 4 danske Capere gaaede ind i en licndtlig Convoy i Store-Bell, hv or de Ltle,·e angrebne af nere stærkt armerede
Bareasser, hvorfor de rnaalle trække sig ind 11nde1· Landet ved Asnæs; men, du de fo1-fulglc3 he1·1il, maalle de slige Understi:illelse under
Lerkenl,orgs Batteri , hvor Caperne længe !,leve beskudte af Englæudcrne, dog uden Virlming. En Canonchalouppe, som Dagen derpaa blev udsendt fra el engclskt Krigsskib, n,crmede sig Refsnæs,
hvor Besætningen forsi:igle puo ul lande, m1:n blev af Tropper paa
Kysten drevne lilbag,.
Den li le September Kl. 8 ½ om Formiddagen signaleredes en
fiendllig Fr·cgat, som styrede imod Hilleroen ved lndlo!Jet lil Flekkefjordcn i Norge, og Kl. lO udsultes 3 Barcosscr, hvoraf de 2 roede
mod Rosvaag paa Hilleroen, og den 3die vestefter. Da del netop
var Si:indag, vare Rosvaags I ndvaanel'e forsar~lcde til Gudstjeneste
( Kirkehavns Kirl.e, som Kyslværnsmændene strox forlade I henlede
deres Vaallen og forsamlede sig paa Kysten, nemlig: llosvaags Kystværnsafdcling, under · Commando af Secliouschef Janssc11, besatte
Rosvaaggrunden saml en lille Holm ved lndliibel til Havnen med
i!O Mand, hvorimod Kirkehorns Kyslværnsafdeling under Commanrlo
af Divisionschef Lcmvigh besålle Kysten ,·ed Kirkehavn, ved
Kjællernæs-Skjær, og bemandt'de tillige en Baad, som blev forsynet
med eu .Jpundig Canon. 1''ra den ligeoverfor liggende Kyst af
Listerland sendte Divisionschef Jonas Lund U Baade til Hjælp,
bemandede med 1.jO Mand Landværn, hvoraf 2 Daade under Hodea11fi:irer Am1111md Abra/1a111son l11orsc forenede sig med Le111vigl11 Af-
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deling ,·ed Kirkelia,,n, og de i2 Bande forenede sig med Jans,i;n,
Afdeling i Rosvaag.
na de engelske Bareasser llom de yderste Skjær nær paa Skud,
bleve de modtagne af Lemvighs Afdeling med en levende lid I som
blev besvaret med Kardælsker fra Bareasserne under gjensidigc
Hurra-Raah.
Da Janssen ved Rosvaag sa~e, al Lemvigh var i
Action med Pienden, indskibede han en Deel af sin Afdeling paa
Baadc I og ilede ham med dein lil Hjælp , hvorpaa Fregntten ved
Signalskud kaldte sine Barcnsser tilbage, forfulgte af Baadene I indskibede Bareassernes Besætning, og gik om Nallen lil Soes. De
Norske lede herved inlet Tab.
Landvæmet opfyldte ved denne J,eiligherl fuldkommen sin Bestemmelse, og udmærkede sig baade ved Activitet og Mod. I Rapporterne 'nævntes især mrd Berammelse Divisionschef Lemvigh og
Rodennflirer Dahl, som begge udnævntes !il Dannebrogsmænd.
Den 24de October an;;reb en engelsk 'Escadre, bestaaende af:
2 Linieskibe 1 1 Fregat, 1. Brig, 1. Cullerbrig og 3 Bombeskibe,
Bomhardererne aabnede
Fæstningen Chrislianso I fra Ost-Siden.
deres lid om J\lorgenen Kl. 7& og fortsatte samme unfbrudt i 4
Timer, til Kl. H½, i hvilken Tid omtrent 300 Romber bleve kastede
iod i Fæstoiogcn. Kl. 9 avancerede Hovedescadren I passerede en
I i go e llæstningens Ost-Side og gav den flere glatte tag, hvilke Fæstningen besvarede med saamegen Kjækhed, Orden og Kraft, 11t Escadren maalle afstaae fra sit Forsæt, og med uforrettet Sag vige
tilbage, Fæstningens Commandant 1 So-Capitain Kohl, blev omtalt
med Berommelse for sit kjække Fo,·hold • ved denne Leilighed.
Fæstningens Tab bestod i : 6 syenske Krigsfanger dode I som
bleve dræbte af en Bombe, der faldt i Fangetaarnet; Capiluin l{ohl
og 6 Mand af Garnisone11, i Kone I i fremmed Skipper og l
svensk Matros saarede.
Byguingernc vare ogsaa blevne meget
beskadigede.
Den i6de Nyvemher gjorde en stærkt armeret engelsk Barcasse
et Angreb pan Oen Anholl I hvilket Angreb ogsaa blev afslaaet af
Oeos Kystmilice uuder Anforsel uf J<'yrinspecleur, Lieutenant Ju,te,en,
Ved Commandeur Fi,kcrs Aclivitet og Dygtighed var det norske
Soværn fremstaaet · og forågrt ved Patrioters ydede Pengebidrag og

.
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Velvillie, saa al sige, uden Statens Undersliillelsc.
Hiilge den af
Commandeurcn forfollede officielle Fortegnelse, som under 28de
Octobcr 1808 af Prinds Cllri1tia11 .August blev indsendt til Kongen,
beslod Norges Soværn dengang af:
i) 2fl Canonchnloupper, hver armeret med 2- 2!pundige Canoncr
og J, af dem med 4pundige Haubilzer. Desuden vare 3 Canonchalouppcr under Bygning.
2) 40 Canonjoller, hver armeret nwd l- 21pundig Canon, eller
Haubilz.

3} l Hornbardeer-Barcasse lit ·I- iOOpunclig Morleer.
4} 3 flydende Ballerier i del sondenfJeldske Norge, armerede med
21pundige Canoner.
5) En llecl Kyst Ro-Defensions Fartiiicr, hidtil anvendle ved Forsvaret af del nordlige Norge, og hvoraf Oere ,·are under Byg-

ning.

•

G) En seilende Di\•ision, bcslaaende af: Orlogsbriggen Lou gen, under
Siicapitainlicutenarit P. Jl'ulffs Commando, armeret med t8i8pundige Canoner, og Orlogsbriggen Se ag u I I, under Prcmierlieutenanl Buddcs Commando, armeret med t6-:l8pundige Canoner, hvilken Brig i Begyndelsen nr Oclober Maaned hnvde lidt
Haveri ved at lobe påa et Skjær, og som derfor i lamgere
Tid var ubrugbar; Skonnertbriggen Hæm næs, et priisdiimt
liendlligt Coffardiskib, under Maanedslieulenaul J'arcndorlf•
Comma11do, armeret med 12- 24pundige Canoner; 4 Defensionsskibe, under Commamlo af S6 -Premierlieutenanlt'rne Dorn,
Grove og Lund, armerede med 2~pundige og i8pundige
Canoner; og endelig be,alle Siietalen 2de Kyslbalterier inde i
Chrislianiafjord1m, i Balleri ved Vallii-Saltværk og et Par
audre Steder.
Oen bergcnske Flottilte blev i Sommeren 1808 commandcrel af
Sopremicrlieutenanl Bjelke, den trondhjemske af Capitainlieulenanl
Motzfeldt, hvilken sidsle dog fiirsl ankom til Trondhjem den 2-tde
September med 1\-Jaanedslieulcnanl I/olm, ·l SkibshygmestP.r, t Smed
og 1 Qvarleermester·, eflerat den fiirsle Canonchalouppe, som blev
kaldet Tron rl hjem, • va1· lohet af Stahelen den 6te Augu&t. Ved denne
kyndige Bistand havde Arbeidet sa,1 god l-'rem 6 ang, at i Begyndelsen
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af Oclobcr Maaned 2 Canonchaloupper kunde detacheres •til Chri stiansund.
Prinds Chriltian Auguat anl1efalede ved denne Lcilighed aller til Kongens Naade Commandeur Fiskør, som den, man
for del Meste havde at lakke for delle Resultat, ligesom det maalle
· for en stor Deel tilskt-ives denne dygtige Orficiers Administration,
at Norge, som ved Krigens Udbrud manglede alle Slags Krigsmaterialier, allerede !1avde samlet saameget, al Kongen under 6tc Novemher kunde meddele den commanderende General i Norre-Jydland, Generalmajor v. Bardcn{l~lh, al han havde befalet Prfod5
Christian August, at nedsende fra Norge del foruodne Skyts til
Fladstrands Armering, da Danmark dertil intet eiede.
Mod Aarets Slutning begyndte de krigforende Magter, som
det synes, ved enkelte gjensidige Galanterier, at nærme sig hinanden.
Da l. Ex. en svensk Morleerchalouppe var stran1fot paa Bornholm,
og de lo commanderende Officierer paa samme havde mistet deres
Eq,·ipage, lod Kong Frederik den Sjette, ved Ordre af 2:3de December, dem fuldstændig eq,·ipere paa sin Regning. [)en h/iistcomrnan •
derende engelske Soorficier i Sunder, Admiral /Jertic, viste sig og~aa
forekommende, ved Tid efler anden al sende danske l{rigsfangcr til .
hage til Relsingor, hvorfor ogsaa Kongen uefalede under 7de
December, at de herværende engelske Krigsfanger sl,ulde afsendes
• til Commandan·ten paa Kronuorg, . for al overfores lil bemeldte
Admiral.
De store og forogede Udgifler, som Krig'-m foraarsagede Landet, maallc niidvcndigviis virke skadeligt paa Danmal'ks og Norges
Pengevæsen, idet Laan bleve gjorte og Papirspengene uden Tnl
forogede, hvorved Solvpengene næslen aldeles forsvandt. Del var
saaledes let al forudsee, al, naar man fulgle delle System! Fl'ankrigs
Skjebne, efter Mandat- og Assigual•Perioden, ogsaa maalle foreslaae
Danmark.
Alene den Sum, som fra Krigens Udbrud i April til
Udgaug~n af iSOS blev anviist paa de norske Casser lil den norske
· Landarmees Gagering, trods sammes næsten utrolig l 1ve Besolding,
beliib sig til 3,44-2,275 Rdr. 82! Sk., der yar del Fleerdobbelte ar
den Sum , som Landet i samme Tid indbragte, Og do@ er i hine
3! Millioner ikke medregnet Omkostningerne til Armeens Beklædning, Armering, Ernæring etc. etc., hvilket , som vi vide, blev opsendt in natura fra Danmark.
..
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Dr.l er allsaa hcgribeli gt, al under saadanne Forhold maalle Pengevæsenet stadigen forværres, og Represcnlativcrne, Sedlerne, mere og
mere falcle i Værd.
l'ari -Coursen var efter de daværende PengeForhold 125Rdr Couranl i Sedler, for 100 Species; men allerede
i llegy11delse11 af Aarel 180 faldt Coursen til 1.16, den 15de Maris
til 155¾, den 2Jdc Juni til 1(i2, den 16de August til 17! og den
30te Dccembc1· til 190, og saaledcs rcdl.Jlcv ,den: sla.digcn al falde eller
forvæt're sig det hele folgende Aar 1800, hvilket vi nærm ere ville erfare,
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XTI. Uapitel.
Somme~ Felttoget i Finland, fra den 7de Juni
til Vaabenstilstanden i Ollrnjoki -den f9de November, og den svenske Armees derpaa grundede
Tilbagetog til Torneå, indtil Udgangen· af
Anret t. 808.

V

i have i XIII Capitel (See: II Bind, Pag. 286- 375) omhandlet
Russernes Angreb paa Finland, og vi maa nodvendigviis fortsætte Be-.
skrivelsen af en Krig, der f/irles i Overeensstemmelse med den
danske Regjerings Planer og Anskuelser, og folgelig greb væsentlig
ind i Krigsbegivenhederne imeilem Danmark og Sverrig (Se e: PI an)),
Vi vide altsaa, al de svenske Overbefalingsmænd i Begyndelsen
ar Felttoget, ja' endog længere end det i eget Land er undskyldeligt,
troede Russerne at være Tang! stærkere end de vare, og anloge de
indrykkede Colonner for Avantgarderne for ligesaamange efterfolgende
Armee-Corpser, hvis Styrke Rygterne overdreve; men, efterat den russiskeArmees Styrke omsider var bleven dem bekjendt, begik den hoistcommanderende svenske General, [(ling,por, den uoprettelige Feil, al !række
sig tilbage uden Slag, eller alvorlig Modstand. Dog gjorde ogsaa Rus serne et stor! Feilgreb, ved ikke al relle deres Hovedangreb over
Kuopio mod Uleåborg, i hvilket Fald deri svenske Armee vilde V8;rc
bleven aldeles afskaaren, og derved Finlands Erobring hurtig eodl;
thi, erterat den svenske Armee havde forlad! Tavaslehuus og Bjorncborg, var sammes Tilbagelogslinie bekjendt, og del var visselig en
Forblindelse af den boislcommanderende russiske General, Buxhowden,
at antage, at den svenske Armee vilde forh1de Finland uden Kamp
og !række sig over den bothniske Bugt, Qvarken, fra Wasa til
Umeå, eller gaae nordenom bemeldte Bugt til Tornd.
General
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lluxhiiwden indsaae ogs na efter Slaget ved Siildajoki sin Vildfarelse;
men begik nu en ikke mindre Fcil, l'ed al give General Bulato{f
en saa ringe Styrke, at han blev total slaael ved Revolax (See: li Bind,
Pag. 310- 3;12).
De lo Armeers haistcommandcrende Generaler vare de1for omtrent lige store Hærfiirerc, om end begge forrestr.n vare erfarne
Armee-Bestyrere, især General Klingspor, som var bleven udnævnt
Lil Hærforer, eflerat han havde været Armeens General · Intenda nt;
men derimod mangl~de ham Krigerens og Hærforercns Egenskaber:
Djænhed, personlig Tapperhed og den Evne al kunne lede, ordnr.
og beherske All; hvorimod General Buxhii:wden dog ,·ar en praktisk
Soldat, om ikke Feltherre. Begge Anforerne vare gamle; dog den
svenske ældst; ingen af dem elskede Vaahenbragel; ingen af dem
deelte Krigernes Farer og Bes1•ærligheder, eller opmuntrede ved deres
personlige Nærværelse de Stridendes Mod i l{ampen, men bediimte Alt og ledede Hærens Br.l'ægelser paa Afstand og ifolge Andres
Beretninger.
Hvad den russiske Hærforer forsamle i Begyndelsen af Felttoget, ·
indhentede han senere; hvol'imod den svenske Hærfiirer aldeles forsamle, med Kraft og Energi at benytte sig af sin Modstanders Feilgreb, omendskjiindl Oberst Sa11dels, 'trods Aarstiden og de slellc
Veie, ved sit Exempel viste ham Maaden al fore Krigen paa.
({unde Fcltmarskalk Klingspor ikke besl!1lle sig til , selv at gaac
offensiv til Værks, burde han have giver Oberst Sandcls en storre
Magt al operere med , hvorved del vilde have været ham muligt al
rykke længere frem, maaskee endog over den russiske Grændse, i det
Mindste til al holde sig omkring Jorois, hvorl'ed han vilde være
bleven staaende i en for Russerne over0iiiende og faretruende Stilling, og bnve hindret dem i at erholde Forstærkninger og Armeefornodenheder fra denne Deel af Rusland; hvorimod Kling,por og
Sandels vilde saameget lettere have erholdt Forstærkninger fra Sverrig, eller fra Finlands Almue. Understottet af SkjærgaardsUaadeh,
kunde den svenske Armee have afskanel den russiske Armee fra
alle dens Ressourcer og derved bragt den i stor Forlegenheil, maaskec
en,log tvunget den til at forlade Finland; thi alene Oberst Sundcl1'1
l:<'remrykning foraars agede stor Skræk i de tilgræudsende russiske
Provindser, især i Egnen af Nyslolt og Willmanstraud, eftersom man
havde bortdraget den storste Deel af Besætningerne i disse to Fæst-
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ninger. Men ved Sveaborgs og Svartholms Capilulalioncr erholdt
Ceneral Bua:hiiwde11 en llcel Tropper disponible; desuden blev om
Foraarel fra det Jndre af Rnsland, i forcerede Marcher, stundom endog transporteret paa Vogne, sendt General Bua:hiiwden til Forstærkning den 61e Armee- Division, som bestod af :14 Balailloner *) :1.5
Escadroner, :1. Sapeur-Compagni , 2 l Canoner og nogle 3pundigc
Eenhjorninger, lilsammcri over 7000 Mand, under Commando af General
Barclay de Tolly. Disse 7000 Mand udgjorde vel ilke meget over
Halvdelen af de :t.2000 Mand Forstærkning, som General Bua:liiiwden
havde forlangt; men lirlt ellet lidl ankom flere Tropper, saa at den
til 23,500 Mand sammensmeltede russiske Armee ved S<iLumerfelttogels Begyndelse lalle omtrent 33,000 Combatlanler; hvorimod Feltmarskalk Klingspors Armee lalle omtrent GOOO og Oberst Sandels's
Afdeling paa samme Tid var smellet sammen til 1600-:l 700
Comballanler.
Vi have ogsaa forhen erfaret, at Generalieutcnant llajcwski erholdt Commandoen efter Generallieutenant Ttttschkoff I, at hans ArmeeCorps blev forstæ,·ket til næsten 7000 Mand af alle Vaabenarter,
og at han havde erholdt det Hverv, i Forening med General Barclay
de Tolty at slaae baade Fellmarskalk Klingspor og Oberst Sande/s,
Russernes Plan til Sommerfelttoget var derfor: al General Rajewsfci
skulde true Feltmarskalk l(lingspors Tilbagetogslinie· ti l Wasa, medens
General Barclay de Tolty, eflerat have ladet 3000 Mand blive slaaende
i Kuopio imod Oberst Sandels, skulde med Resten af sil Corps kaste
sig imellem dennes og Klingspors Armee-Afdelinger, og true dem begge
eller en af dem med Angreb f Ryggen,
Hvis Klingspor kastede
sig ove1· Barclay ·de Tolly, skulde llajEwski omgaae /(lingspor og
afskære ham fra Uleåborg, og saaledes btinge ham under en dob-

Rajewskis Slottepunkt var Tammersfors ; Barclay de Toltys var
og Willmanslrand, paa hvilke Slæder den siilstnævnle lod
en Repli af 8 Balailloner og 5 Escadroner.
de andre russiske Armee-Afdelinger havde General, Grev
Kamenski besat Kysten fra Hangi:i-Urld til Lovisa, med del Hverv,
at dække Sveaborg og Kysten der omkring, og General I Fyrst

belt Ild.
Wihorg
forblive
Af

*) Nemlill: Gardens Jægere, Livgrenederernc, det Azotrske- NisolTskc- VelikiLukska og Revalskc-Linie-Inrentcri-Rcgiment, samt deL 3dle og 4.de
Jæger-Rl'gimeot,
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Bagration besatte I.andel fra Tavastehuus fil Åbo og Kysten derfra
lil Bjiirneborg.
Ved Ud.foreisen af denne Plan haabede General Buæhowdcn i
korl Tid at lrnrme gjenerobre hele Finland, omendsl!jiindl Generalerne Rajrtvski og llarclay de To/ly vare adskilte, og allsaa ikke i
Slnnd lil ni understolle hiuanden, saa at, hvis en af dem blev slaaet,
Al Udmaalle den ;inden niidvendigviis ogsaa trække sig tilbage.
faldet blev ;inderledes, retfærdiggjor· iklie Gc11eral lluæhiiwtlcn, Misgreb, at adsprede sine Arrnee-.-\fdclinger uden Forbindelse med
hverandre.
Kongen af Sverrig havde derimod den Plan , i Forening med
del ved Gothenborg værende engelske Hjælpecorps (See : Il Bind,
Pag. 267-285) at· gjore en Landgang i den finske Bugt i Ryggen af den russiske Armee, i Egnen af Wiborg, eller i del Mindste
ved Udlobet af Kymene-Elv, indtage Wiborg-Fæstni11g, forurolige den
russiske Armee i Flanken og Ryggen, og med Streifcorps true Petersborg og Willmanslrand, medens den klingsporske Armee angreb den
i Fronten.
Denne tilvisse meget storartede og slrategiskt rigtige
Plan strandede paa den hiiistcommnnderende engelske Generallieulennnl J/oores Vægring at ville understolle den, eftersom de ham
givne Ordres forbode ham at fjerne sine Tropper fra Kysten, eller
al sætte dem under svensk Overbefaling.
Da denne store Plan ikJ.e kunde bringes til Udfore Ise, synes det
ikke, at Kongen havde nogen anden storartet Plan , til Krigens Forelse i
Finland, men forte den i adsplittede Landgange med smna Afde•
li~ger pna den finske Kyst, i den b othniske Bugl, hvilket vi senere
ville erfa1·e, og valgte til den Hensigt Ålands Oerne lil sil Hovedqvarteer og til Udgangspunktet for næsten alle Lnndgangsforsiig og
Krigsforetagender i dette Felttog,
General Bua:howden havde im_idlerlid i den 7 Uger lange Stilstandsperiode (See: li Bind, Pag. 343-3-14) ikke været uvirksom.
Garnisonen i S11eaborg var bleven forstærket med en Deel af 17de
Armee -Division og nogle Marinetropper ;
ved Isens Bortgang
blev Fæstningen ogsaa forsynet med Levnetsmidler og Ammunition i stor Mængde, som henfortes under Bedækning af 2 Frogaller og 3 Schebekker, under Commando af Grev Heyden;
Befæstningerne ved Porkala-Udd og Hango-Udd bleve forsynede
med Garnisoner; ved Indlohel til Åbo blev opfiirt stærke Batterier,
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og hele Finlands sydostlige Kyst blev bevogtet ved Posteringer, som
communicerede med hverandre ved Telegrapher.
Med Ilensyn ti] I.andels indre Bestyrelse bemærke vi: at Russerne lode Indbyggerne afvæbne og aflægge Troskabseed til den
russiske Keiser, forinden de vare blevne !oste fra deres Eed Lil Sverrigs Konge; Postgangen hlev reguleret; ligeledes Forholdet imellem de
courserende M onler; Sognestrevnerne og Markederne bleve deelviis
forlmdte; Pensionisterne bleve betalte af den russiske Regjering; Li.isgængere og lildeels den krigsrangne og hjempermitterede svenske
Garnison paa Sveaborg bleve anvendte til offentlige At-beider o. s. v.
Vi have forladt Oberst Sande~ med den 5Le svenske Brigade
i Warkaus og sydlig for samme paa Bredden af Saima Si.i (See:
li Bind, Pag. 349-350), hvor han, efter al have forstærket sig fra
Uleåborg med Wasa-Regiment, i- 6pundigt Batteri og i Escadron
karelske Dl'agoner, oppebiede de fremtrrengenrle overlegne Russere,
som den 7de Juni viste sig ved Kivisalmi, et Pas Vesten fol' Kuopio ' paa Landeveieu til Gamle-Carleby, hvilket Pas var besat af
Oberst Fahlander med savolaxske Jægere, Efter nogle Skud fra
disses sikkre Ril],er trak Russerne sig tilbage,
Den i2te Juni a11grebe Russerne med omtrent 2000 Mand,
5 Canoner og 2 Eenhji.irninger den svenske Postering ved JoroisPas, hestaaende af omtrent 300 Mand Savolaxsere og i- 6pundig
Cunon, under Major Grotenfclt1 Commando, som forsvarede sig i
lo Di.ign imod flere Angreb. Men formedelst et den l 3de Juni indtræffende Sneeveir lykkedes det Russerne ubemærket at opkaste el
Batteri, hvorfra de den næste Dag aabnede en levende Cnnonild,
under hvis Beskyttelse de sloge en Bro over det derværende Vandli.ib, paa hvilken de trængte frem, og hvorved Major Gl'otenfelt Kl. 3
um Eftermiddagen blev ni.idsaget til at trække sig tilbage til Kuvansi,
hvor Broen blev i.idelagt; men da russiskt Cavalleri, med Jægere
bng paa Hestene, satte igjennem Vandl6bet, maatte Major Gro(anfelt trække sig tilbage til Warkaus.
Imidlertid havde en anden russisk Aldeling fra Willmanstrand
over St. Michel nærmet sig Kutumliki, som de Svenske , havde befæstet og som blev forsvaret af Capitnin Soderhjelm med 1.00 Mand
Oslerbotlninger, 40 Dragoner og 2 Canooer, Kutumåki blev den
-Ude Juni angreben S\mtidig med Jorois og af omtrent samme

108
Styrke; men ogsaa her fors1·arede de S1•enske sig imod den store
01 crmagl i 6 Timer, forgjevcs ventende paa Ouersl Fa/1l'.111dor1
Underslollelse, hvorefter de Lrak sig tilbage til Suanejoki, hvof- de
lraf Oberst Sandr.ls, som med sil lille Corps v~r rykket frem hertil
fra Kuopio til Undsætning. Major Schildt, som var beordret, med
sine . Vesterbollninger til at forstærke Major Grotenfelt, Irak sig
ogsaa, af Frygt for at afskæres, tilbage fra Warl<aus over Paukarlaks
til Suanejoki; men, da Oberst Sandcls endnu var for svag til al
modslaae den nu forenede russiske Armee-Afdeling under General
Barclay de TMly, Irak han sig den 15de Juni tilbage til Henriksnæs, 1¼ Mi il Syd for Kuopio, hvor harl gjorde Holdt, for al
oppebie Oberst Fahlande,· og hesorge .Magazincrnes Flytning 01·er
den l .Miil brede Kallavesi-So til Toivala, hvor han havde til llcnsigt al fors1·are sig 1il del Yderste.
Oberst Fahlandcr , der, som ommeldt, var posteret ved l{i1·isal111i,
erfarede Begivenhederne ved l{ulumilki for seent til al forene sig med
Capitain Siidcrhjclm. Isoleret og omringet paa alle Sider af Russerne,
tænkte den tappre Falllandcr ei p.1a Overgivelse, men samlede nogle
Baade, hvilke han besteeg med sin Afdeling, efter at have 6delagt
alle Forraad og Effceler, som ei kunde medtages, og, efter flere
Dages Ophold paa Soerne, angrebrn fra alle Sider, landede 111111
omsider ved Kartula , og forenede sig dnpaa med Oberst Sandel,
ved Henriksnæs, hvor han blev modtaget med.almindelig Glæde, da man
der allerede havde anseel ham og hans tappre Vaahenurodrc for tabte.
Oberst Sm,dels fortsatte derefter Tiluageloget igjennem Kuopio, og
forte selv Arriergarden, bestaarnde af 350 Mand og 2 Canoner.
Den 18de Juni havde Bagtroppen, anfort ar Lieutenant Collia11dcr,
etr levende Feglning, hvorved der vandtes Tid til Overfarten over
Kallavesi-S6 til Toivala , hvor hele Corpset forsamlede sig, og tog
Position i rle der opkastede Forskandsninger, som forstærkedes ved
Palissaderinger, Forsænkninger og nogle med Canooer armerede
Fart6ier paa Kallavesi-So, og udstrakte sin venstre Floi til Karelen,
der forsvaredes ar Biinder. Saaledes foruroligedes Russerne i Flanken og Ryggrn i flere Miles Afstand. Retraiten over Kallavcsi-S6
foraarsagede de S\'cnske et Tab af 1 Underoffieier og 20 Mand
dode, 1. Officier, 1. Underofficier og 30 Mand saarcdc snml 10
Fangne: Oberst Sandels', hele Corps bestod nu af 1- 6pundigt
og 1- 3puodigt Batteri, 100 Mand Cavalleri. og 1657 Mand Infanteri.
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General Barclay de Tolly, Slyrke angaves derimod til 5 a 6000
Manrl, og hans Tab var vist ikke mindre stort end de Svenskes.
Russerne rykkede derpaa den 19de Juni ind i Kuopio, som
de besatte med 5 Balailloner, noget Cavalleri og l Balleri, under
Commando af General Rakhma11off;. med den iivrige Styrke skred
General Barclay de Tolly lil Udforeisen af Hovedplanen, al trænge
Feltmarskalk l1'li11gspor lilbage til Tomeå, eller til den vestlige Bred
af den bolhni°skc Bugt, og marcherede derfor den 22de Juni til
Rautalampi I for al forene sig med General Rajcwski. Paa denne
Marche blev han opholdt nere Dage ved Overgangen over Sundet
ved Kivisalmi, hvor Broen var h1·ændl af de Svenske, hvorfra en
Avanlgarde pousseredes Lil Koivislo, og mindre Afdelinger rykkede frem Lil Linlulaks. Oberst Sandels benyttede General Barclay
dø Tolly's l<'raværelse fra Kuopio, for, under Anfiirsel af Major
Du11cker og Capilain Malm, med 240 !land, som indskibedes paa,
20 Baade, at gaae mod Syd langs SIJerne til Paukerlaks, 3 Mile bag
den russiske Armee, for al bemægtige sig en russisk Transport
med l.evnelsmidler, som kom fra Warkaus.
For at aflede Russernes Opmærksomhed fra dette Foretagende,
angreb Oberst Sandels selv Kuopio med 600 Mand og 4 Canone1·,
indskibede paa 60 Baade, Nallen imellem den 25de og 26de Juni,
hvilken Styrke var deelt i to Afdelinger, anforte af Majorerne
Ahrenkihl, Schildt og Roos. Men, efter den lappreste Kamp fra om
Aftenen Kl. 11 til om Morgenen Kl. 4 og efter et Tab af Fændrik
Krærner og 15 Mand diide og 1 Underofficier og H Mand saarede,
maatte~ de Svenske aller trække sig tilbage til Toivala.
Imirllertid ankom Major Duncker samme Dags Eftermiddag til
Paukerlaks, hvor han steeg i Land og Cordeelte sit Detachement
saaledes, at, da Transporten om Aftenen KJ. 9-10 ankom fra
I.eppiivirta, blev den angreben fra alle Sider, og, efter at Bedækningen havde lidt el Tab af 1 Officier og 10 Mand diide eller saaredo
og i Underof6cier og 8 Mand fangne, blev hele Transp~rten, bestaaende af 200 Vogne og 500 Artilleriheste, lagen, og, da de Svenske
ei kunae mcdflire den , blev samme brændt, og Hestene dræbte.
Den 26de Juni om Aftenen kom Major Duncker uden Tab tilbage
til Toivala.
D11 General Barclay de Tolty, som med sil Corps var ankommen til Kivisalmi, erlwldt Eflcrrclning om rlrn Fnr~, hvori General
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Rakhmanoff og hans · Tr-ansporler svævede, vendte han tilbage lil
Kuopio, hvor hnn ankom den 301e Juni, og indskrænkede sine
Opcrali 1111er lit al oprclhold c Forbindelsen med Gcne1·al Rajcwski og
forslærke ham med tvende Reg imenier under 0berst Wlastorlf.
For al drage Uusserucs Opmærksomhed bort fra Lintulnks,
hvor J\lajor Fica11dt befandt sig i slor Forlegenhed ligeoverfor en
helydclig russisk O vermagt, foretog Oberst Sandels den :JOte Juni
aller cl Angreb paa l{uopio i l Afdelinger, under .Majorerne Dunckcr
med 5 GO .l\land og 2 Canone1· og Grolenfelt med ·I 50 l\land og
2 Cannner, CapHainerne Siidcrhjelm med 2.JO l\fand og llttrmam1
med 200 Mand og 2 Canoncr, All under Oberst Sandels's egen Ovcrcommando. Begunstiget af en tyk Taage, skele Landgangen ved
Midnatslid med Orden og Hurtighed, 1i g Angrebet udfortes med
Mod og Dristighed. Men , da Major Duneleer, som skulde forelage
Hovedangrebet, !,lev opholdt af uventede Forhindringer, kom han for
sildig Lil al undcrsti:itlc de t;dligere skele Angre!, af de iivrige
3 Afdelinger, hvorfor de Svenske efler den lappresle Kamp blcve
ll•ungne Lil al indskibe sig igjen, med et Tab af Licutenanl Webcr
og 20 l\land ili:ide, 3 Ofllcierer og 50 Mand saarcde, og 1. Officier,
2 Uuderof6ciercr og 20 30 l\land fangne. Alle 4 Afdelinger kom
den 1ste Juli om Morgeuen tilbage Lil Toivala. Uusserne augi,·c
selv deres Tab dc11 25de og 30le Juui til omtrent L300 Mand,
hvilket synes næsten at være overdrevent.
Fol'uden disse Hovedangreb, foretog Obersl Sandels daglig mindre Angre!, paa ICuopio .
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Russerne besad paa Saima-So en Ca11onllollille, som var slalionerct ved Willma11sl1·and; Saima Si:ien staaer i Forbindelse med Haukivesi-Si:i ved Nyslutt, og med de Karelske-Soer, og danner fra den
Gi til den 64° nordlige Brede el sammenhængende Vanddrag fra
Nord lil Syd, der igje1111em Wuoksen har sil Udliib i tadoga-Sii.
Nogle uf disse Vande og Seier staae i Forbindelse med hinanden verl
Sunde, som ere seilbare; andre Sunde ere ikke seilba,:e, men Siierue
adskilte ved Næs og Bjergaase.
For ogsaa al kunne bekjæmpe
~ Oberst Sandcls paa Va11del, lode Russerne 7 af de lellesle Canonfarti:iier transportere fra Saima-So, over en Laudlunge Oere :100
Alen bred og el lies,•ærligl Næs, si:iurlenfor Warkaus, lit KallavcsiSii, hvo.- de ankom den 5le Juni. Aniailet paa disse Canonfarlliicr
IJlev senere fo1·i:iget, og, da de bleve understollede af Landballerier, mantlc
01,ersl Sat1del1 Ira nu af ophiire med sine Angreb paa Kuopio,
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Vi vende tilbage til den klingsporske Armee, som vi have
forladt (See: li Bind, Pag. 3113-315) i dens Uvirksomhed omkring Kalajoki og Braheslad, med Hovedqvarteret i sirlslnævule Stad,
Fra den 3die svenske Brigade gjorde Undcroflicier Hakø med nogle
Mand en heldig Recognosce,ring paa den russiske Stilling ved Kelvio,
hvorved han fangede O Mand. Major Fiea11dl af samme Brigade
e1·ohrede den Sde Juni med 200 Maud et Mngnzin i Perho, hvor
Russerne foruden nogle Dode og Sanrede tabte t Officier, 6 Underoflicierer og 8 j Maud Fanger. Nogle Dage C:crpaa borllog Majoren 2 betydelige T1·ansporter i Saarijarvi, hvorved General Rajcwaki
mistede Levnetsmidler for sin Armee-Afdeling for en Maaued, og
blev uden Sværdslag nodsagel til at forlade sin befæstede Stilling
paa Gamle-Carleby- Elvens venstre Bred; ligeledes beordredes Generalerne Kasatschkoffsky og Kniper med 5 Batailloner, noget Cavalleri og 9 Canoner tilbage til Lappo, for at besælle samme og de
,1 der sammenstodende Veie; General Demidoff med 2 Batailloner
og 200 Kosakker at besælle Wasa; det 24de Jæger-Regiment nt
besætte Lintulaks , og med Hovedcorpset log General Rajews/.i den
i8de Juni en Stilling ved Lillkyro, paa Slorkyro-Elvens venstre
Bred, medens General Jankowitach med Avantgarden besatte NyC.arleby, som han l>efæstede med et Brohoved.
Underrettet om Russernes Till>agetog, rykkede Kling,por omsider efter dem den 12te Juni til Pyh!ijoki, den 13de til Himango,
den i 5de til l.oth9 og den 17 de til Gamle-Carleby ; den 23de Juni
llytledcs Hovedqvnrteret til Jacobsstad, Avantgarden i Soklolby,
hte Brigade i Pyhiijoki 1 2den i Sundby, 3die i Lepplaks og 4de
i Maringais, Major Fieandt stod med 650 Mand og 2 Canonc1· i
Perho, og havde Ordre til al forurolige Russerne i J.nppo og . bortInge deres fra Saarijiirvi over Lintulaks kommende Transporter.
Da Kongen af Sverrig havde underrcllel Feltmatskalk Klingspor
om, at han vilde forelage en Landgang ved Wasa, besluttede l{l-ingspor
al angribe Ny-Carleby, og afsendte Major v . Hertten med en ringe
St)rke, for al recognoscere samme, hvorved han fangerle i Oflicicr
og 8 Kosakker.
Angrebet paa Ny-Cnrleby udfortes den 24de Juni om Morgenen Kl, 4 af General Adlercreuts, som til den Hensigt om Afleoen
den 23dc Juni forsamlede 2den Brigade under Oberst v. Diibeln og
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3die Brigade under Oberst Gripenberg ved Sundby, 1;} J\,Jjjl nordenfor Ny-Carlehy. Dispositionerne til delle Angreb vare:
General Adlcrcrcutz skulde sætte sig i Spidsen af l:Jdie Brigade,
og ryl,kc Kl. 1! om l\lorgenen frem paa llovedlandeveien; Oberst
v. Dobcln skulde med 2den Brigade paa Sideveie rykke med Hurtighed imod Byen og afskære All, hvad der befandt sig paa Elvens
nordlige Bred ; Major v. Otter med 1. Balaillon af OslerbollcnsRegime11t og Major Elias Furullj_clm med 1 Balaillon Nylæ11dingcr
skulde rykke frem paa Sideveie, gaae paa Baade over Ny-CarlebyElv ved Drakns, Ryssa-Gaardenc og Nederjeppo, og · tage Russerne i
hiiirc Flanke og Ryggen, ug endelig skulde Capitain La11genskold
med 200 Mand paa Baade passere Elven ved Udliibet, slige i Land
paa sammes sydlige Bred, og angribe den venslre Flanke.
Da Oberst v. lJobcln, som skulde angribe f1irst, blev opholdt
af de slelle Veie, saa begyndte den kamplystne Ge11eral Adlcrcl'eutz,
efter at have ventet nogen Tid forgjeves efter ham, Angrebet, kastede
de paa den nordlige Side af Store-Carleby-Elv værende Russer tilbage over Broen, som de anlændte og forlade. Nu flirst ankom
Oberst v. Dobeln; men General Jankowitsch havde allerede forla(!l
Ny-Carleby, og trak sig tilbage paa Veiene til Lappo, hvor han
blev modtaget med en levende lid af l\Jnjorerne Otter, og Ful'ul,jolms
Flankecorps; men, da delle ikkun var svagt, lade Obersterne v. Dobeln og Gri]Jenbcrg sælle Detachemenler lit Unclersliitlelse paa Baade
over Elven; dog, forinden disse ankom, ,•ar General Jankowitscli
alh•rede gaaet lilhage ad Vcien !il Wasa, forfulgt ar Major v. Otter
og- Capilain Langenskiild; General Jat1kowit.~c/1 samlede sine i Uorden
komne Tropper · ikke Hirend ved Juulas, hvorfra han Irak sig tilbage over Munsala til Wiit-o, hvur han den 25de Juni aller falletlu
J>osto. De Svenske indqvarlercrle 3die Brigade i Ny-Carleby og
2den Brigade siindenfor Byen; deres Tab i denne Affaire bestod ikkun
i :l Dod og 2 Saaredc; Russernes Tab derimod bestod i 10 Diidc,
10 Saar~de, saml i Oflicier, :I Underofficier og 61 Menige fang11c.
Paa den11e Tid havde forskjellige Personer fra Finland fundet Leilighed til al nærme sig Kong Gustav Adolph og forsikkrel
ham om, at Finnerne allerede paa flere Steder havde drevet Russerne paa 1''1uglen, erobret eller brændt de russiske Mogaziner etc.
og al svenske Tropper ikkun hehiivede al stige i Land paa l{ysten,
saa vilde Almuen gribe til Vanhen. Oisse Efterretninger i Forening
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med den paa Åland samtidig Coreraldne Opstand foranledigede Kongen til } l furetage to smaa Landgange paa den finske Kyst.
Den isle Expedition , som blev commanderel af den forhenværende Chef for Vest-Al'meens venstre Floi, Generalmajor v. Vegesack (See: li Bind, Pag. 500), skulde foretage en Lanc!_gang i Nærheden af Åbo, ind!age denne By, og derved understolle Feltmarskalk
Klingspar i hans Operationer. General v. Vcge,acks Corps dannede 3
snakaldte Brigader; den f6rste Brigade bestod af Garde-Regimenterne
til ,Fods, 1. Escadron af Garden til He~t og :1.- 3pundigt Batteri
under Major Tarnerhjelm, Befoling ; den 2den Brigade bestod ar
2 Batailloner af Uplands-Landværn under Oberstlieutenant Reutercrona, .og den 3die Brigade bestod af de to resterende Batailloner
al Uplands-Landværn under Obersllieulenant, Baron Vrang el, samt
213 Mand finske fri\·illige Skarpskyller, under Lieutenant v. Veges<l{:k,
tilsammen omtrent 2000 Ma~d, hvoraf 1400 Mand vare Landværn
og uiivede Bonder, som bleve indskibede i Billholms-Sund under
Bedækning af :I. 8 Canon.chaloupper, Såttunga-Escadren kaldet, commanderede af Obersllieulenant Jonuon, hvoraf Hovedstyrken den
:l.9de Juni om Aftenen Kl. 7 steeg i Land ved Lemo-Odde, & Miil
Sydost for Åbo, medens en mindre Afdeling steeg i Land ved Kemillo,
hvor den foruroligede General Tutschkoff His Posteringer.
Landgangen blev hurtigt iværksat ved Lemo, hvor Livgarden lil
Hest •og Gardens Jægere under Ritmester Brobergs Commando formerede Avantgarden, under hvis Beskyl:telse de frivillige Bånder
hurtigt opkastede en Forskandsning paa Landingsstedet; iste og 2den
Brigade med Canonerne rykkede dcrpaa frem til Ala-Lemo , efter•
ladende Replier paa :l.00 Mand ved Kuslo og Kakskertao, og en Time
efter Landgangen begyndte allerede Fegtningen imellem Fortropperne
og varede uaCIJ1·udt til Kl. :1.2½ om Natten. Oberstlieutenant Reuter•
crona erholdt derpaa Ordre til med 1 Bataillon at understolte Gardeos
Jægere ved Yller-Lemo, hvor den russiske Oberst Wadkoffski for•
gjeves sogle med 2000 Mand <!Ir 6 Canoner at trænge de Svenske
tilbage, som, efter at de havde fornyet deres Ammunition, begyndte
Fegtningen aller Kl. 2 om Morgenen; dog nu erholdt Russerne en
Forstærkning under General Baggohufvuds Commando, hestaaende
af 2 Infanleri-Regimeoter, nogle Escadrooer og 6 Canoner, hvorved
Kampen blev endnu mere levende, og fortsattes snaledes til næste
Formiddag Kl, iO, allsaa i i4 Timer med :I.& Times Ophold. Mea,
Danm. Krlgsb.
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da Russerne var" omtrent dobbelt saa stærke som de Svenske, og anforles of Generalerne 1'utschkoff I, Baggoliufvud og Borasd"11,
samt Obersterne Wadlcoffski og Tschoglokoff, som alle fegledc i
Spidsen for Angrebseolonnerne, ligesom de for f1irsle Gang oplivedes
i Kampen ved den hiiistcommandercnde Generals Nærværelse, hvis
Hovedqvarleer endog var nær ved ni el'ob1·es af de Svenske - sna
var det ingen Under, at Russerne udviklede en sjeldcn Tapperhed
og Anstrengelse, Men ogsaa de svenske Tropper saavcl som General v. J'cgesack fegledc ~cd sliirslc .Mod og Tapperhed. !, To
Gange" - skriver Generalen i sin Rapport til Kongen - ,,afsloges
,,Fiendens Angreb og kunde ikke bringe Svenskerne til at vige;
"Deres l\Iajestæls Garde kjæmpede saaledes, som en Garde bor
,,kjæmpe, og de frivillige Skarpskytter have ~laaes som ærlige Fin"ner, ligesom Landværnct gjorde hva_d man kunde vente sig af
,,samme"
Ritmester Broberg gjorde endog Tjeneste med sine Hestgardister
til Fods og erholdt derfor Geværer; men, da Russernes Antal stedse
tillog, da de mere og mel'e udbredte sig, og med en slorre Afdding
endog truede at angribe de Svenske Ira Tepelå, og da Ala-Lemo af
Russerne blev stukken i Brnnd - san blev Tilbagetoget befalet, hvilket
udfortes med Orden og Rolighed, hvorpaa lndskilmiugen skele under
Canonchalouppernes og det opkastede Balleries llcskytlelse, med ikke
mindre Orden og Hurtighed, saa at Alle vare om Bord den ·20de
Juni om Middagen, uagtet Russernes heftige Forf1ilgelse. De Svenskes
Tab beslod i Slabs11djula1!l, Capilain Ratnsey og 85 Mand diide, og
:13 Officicrer, 6 Umlerofficierer og 109 Mand saaredc. Russerne
augave deres Tab _til flere Officierer og henimod 500 Mand dode
og saarede,
Om Aftenen Kl. 7 lettede den svenske Transportllaade Anker
og lagde ud igjennem Kustij-Sund 1 dækket af Canonfart~ierne 1 uden
at foruroliges af den 4- l\liil derfra liggende russiske Canonflollillc,
og sc_ilede derpaa Lil Åland, hvor Tropperne bleve landsalle,
Den 2den Expedition Lil Finland skulde derimod forelages imod
Wasa, i Forbindelse med Kling,pors Angreb og Besællelsen af Ny-Cai·Ieby, og eoremanderes af Generaladjutaut, Oberst J. Bcrgc11Strålc, forhen Hiiistcommanderende over Nord-Armeen, Oberst Bcrgc11strålc indskibede sig, ifiii(e Kongensllefaling, med 1.090 Mand Vesle1·bot1ninger
og Jemlclændere samt ,:t Canoner den 22de Juni i Umeå, og landsalle
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sine Tropper den 24de Juni om Aftenen, uden Modstand, i Ryggen af
den -russiske Armee ved Osterhaukmoby, noget nordenfor Wasa,
hvorfra Marchen tiltraadtes til Qvellaks, ¾ Miil fra Landingssledet,
paa hvilken Matche 1. Capitain og nogle Mand bleve tagne til Fange
ar Fortropperne, og erter nogle ubetydelige Fegtninger trængte Oberst
Bergqnstråle frem til Hostvesi-By, ¼ l\fiil fra Wasa , hvor han gav
sine Tropper 1 Times Hvile, hvilket meget maa misbilliges under
saadanne Omstændigheder; hvorerter han under Hurra-Raab angreb
Byen igje1Jnem den vestre Toldport, uden at træffe paa Modstand, indtil
han naaede Kji'ibmandsgaden, hvor Fortropperne bleve standsede ar
en levende Gevær- og Cardæskild fra l Canoner, som vare plåcerede i
Korsgaden og bestroge alle didhen lobendc Gader, Den hoistcommanderende russiske G~neral Demido1f, som, misledei ar et falskt Rygte, var
rykket ud med Hovedstyrken og 2 Canoner, for at mode de Svenske paa
Veien til Smedsby, var imidlertid hurtigt vendt om, og kastede sig nu
-ogsaa over Oberst Bergenstråla og tog ham i Ryggen, hvorved opstod ~n 8 Timers lang Kamp fra Gade til Gade, fra Huus til Huus.
Under disse mislige Omstændigheder vilde Oberst Bergenstråle trække
sig tilbage; men den · tappre Oberstlieutenaut Knorring gjorde
liam opmærksom paa de farlige Folger de1·af, og foreslog, at
man hellere skulde mode Russerne udenfor Byen og senere erobre
denne tilbage. Men, ligesom denne Plan skulde bringes til Udforelse, blev Obersllieutenanl /{norring truffen ar en Kugle i Hovedet
og faldt dodelig saaret ned af Hesten, Planen standsede saaledes af sig
selv; og, da Capitain Sandman, som fra Qveflaks var bleven detache1·et
med 176 Mand langs Karpero-Veien, imellem Kysten og Hoveq_slyrk;m,
for al angribe Wasa fra den vestlige Side, udeblev, saa bleve Oberst
Bergenstråle, Qbersllieutenant Knorring, Major Amneus og 15 andre
Officierer saml 230 Mand tagne til l<'ange og 1 Canon erobret, efter et
betydeligt Tab af Dode og Saarede, hvoraf 400 Svenske og Russere
imellem hverandre bedækkede Gaderne. Iblandt de Dode var Ballerichefen, Lieutenaut Håra og Regimenlsqvarteermester 1'urdfjell.
Imidlertid reddede sig en Deel Svenske, og deriblandt Capitain
Sandman med sin Afdeling, tilbage til 'Haukmo, hvor de samledes
af Major Ul/hjelm, inds'ldbedc sig den 26de Juni om Aftenen
Kl. 7 og afgik strax til Sva1·toerne. Paa Retrailen forfulgtes de
Svenske heftigl af Russerne, 11'.!en de forsvarede sig ined en levende
lid 1 indtil saavel lofanlet·iet som Artilleriet aldeles havde forskudt
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sig. En anden Afdeling reddede sig imod Nord paa Veien til Orava~s, hvor de·n forenede sig med den klingsporske Armee, og dannede der den 6le eller saakaldle s ve II ske Brigade under
Oberst v. Essens Commando.
Wasas Indbyggere, som, ~vad der var naturligt, havde sympathiserel med deres Landsmænd, maalle haardl blide for denne SJmpalhi
og udholde lo Dages Plyndring og Mishandling af Russerne, hvilket
vnr en Grusomhed, hvorved General DcmidofT ikke hædrede sit Navn,
Uiilge svenske Erterretninger lob han omkring, truede me~ al gjiirc
Wasa lige med Jorden, og opmuntrede sine Soldater til Plyndring
og Odelæggelse.
Biinderne omkring Wasa havde sendt Bud til Umeå og tilbudt sig al
ville understolte de Svenske i Tilfælde af en Landgang og et Angreb paa
Wasa, saafremt de kunde erholde Befalingsmænd og Ammunition. Af
denne Grund beordredes Siilieutenant Lund til l{orsiierne, hvorfra han
landsatte Lieulenaulerne ll-idderhjcrta og Jacob1on med 43 .!\land Jemtelændet·e ved Sundom, i Bugten ved Slråkan, for at opbyde og samle 8011derne sondenfor Wasa, hvis Antal allerede den 26de Juni var steget til
250 Maud og dag li gen voxede; J.ieutenanl llidderltjerta befæstede sig
i et lille Pas ved Sålfs-By, hvor han havde i 3pundig Canon og
2 Gaffelbosser, og fangede imellem den 26de og 28de Juni med sil
lille Corps 4 Officierer og 122 Kosakker, samt erobrede en Mængde
Levnetsmidler og Materiel, sllm fortes ombord paa Lieulenant Lund,
Farliiier, der nu laae ved Bliststen,
Det mislykkede Anfald paa Wasa var heller ikke til disse tappre
Biinders Fordeel ; imidlertid forblev Lieutenant lliddcrl,jerla hos dem,
og besluttede at understolte den klingsporske Armees Foretagende imod
Wasa, ved al angribe Russerne bagfra. Dog oppebiede qeneral Rajewski
ikke delte dobbelte Angreb, men lod Wasa riimme deu :lste Juli og
concenlrerede sin Hovedarmee ved Salmis, med Avantgarden ved Lappo.
Landgangene ved Åbo og Wasa mislykkedes, fordi de dertil
anvendte Troppeafdelinger vare for svage; thi Befalingsmændene
saavelsom Tropperne fegtede med udmærket Bravour og Udholdenhed. :Men , omendskjiindr Generaladjulant v. Tibell gjorde Kongen
opmærksom paa Troppernes ringe Antal, · de deraf flydende farlige
Fiilger, at man lidt knude regne paa Biindernes Opstand og Medvirkning, og at det derfor var mere hensiglsret, at forene disse lo Afdelinger i een, elle1· indlemme dem i den finske Armee - saa var Kongen
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ikke al bevæge li1 at afstaae fra de engang faltede Planer, saalidl som
han var at formaae lil al forstærke disse Afdelinger fra andre Punkter, formedelst hans Planer paa Norge og Sjælland.
Paa denne Tid erholdt svenske Embedsmænd, som besad Eiendomme i Finland, · igjenneni deres Inspecteurer en russisk Ordre, som
indeholdt, inden 8de Juli 1808 skriftlig at indsende deres Troskabsccd li1 Keiseren af Rusland; i modsat Fald vilde deres Eiendomme
blive confiskerede, Iblandt saadanne Embedsmænd nævnes General
Armfelt og Landmarskalkeo, Grev Axel Fersen. General Årmfelt skriver
herom til sin Ven Obcrsllieulenant Adlersparre under 5te Juli i808: ,,Nu
"kunne vi med den bedste Villie af Verden ikke beholde hvad vi
"eie: Russerne ere uartigere end Franskmændene; thi i Pommeren
,,brode de sig ei om Personerne, men blot om Penge og rorligl Gods",
Vi ville nu gaae over til Begivenhederne paa Havet.
Admiralerne Nauckhoff og Cederstram, som commaoderede den saakaldte "stora-flolla'' (See: Il Bind, Pag. 375), afseilede med samme fra
Carlscrona den 3die Juni, og ankom den Ute Juni ved ludlobet til den
finske Bugt i Hiiide med Hango-Udd, hvorfra den sendte en Afdeling li1
Jomfrusund under Oberst Gegerfelts Commando, medens Resten vedblev
al krydse, for at forhindre den russiske Flotlilles Udlob fra Sveaborg, hvilket dog ikke var gjorligt med Linieskibe og Fregatte1·, saa at 22 Canoncbaloupper, 6 Canonjoller og 4 Transporlski!:>e, under Miakinin', Commando,
ubemærket liib ud til Skjærgaardeo ved Åbo. Udrustningen af den
ovrige i Sveaborg_ værende Flotlille blev opholdt derved, at et
Krudlmagazin med 1000 Centner Krudt sprang i Luften, hvorved et.
Marinemagazin brændte, og hvorved Russerne ogsaa lede· et Tab af mange
tlode og ~aarede, iblandt de sidste Artillerichefen, General Wonnoff,
Saalænge Sverrig besad Einland og· en veludrustet Skjærgaards0aade i Sveaborg og Åbo, havde man forswnt at vedligeholde de
gamle Skjærgaardsfarloier, som laae i Stockholm, Admiral Hjelmstjerna blev nu overdraget Commandoen over dem, og ban lod dem
istandsælle og udruste; men ·Antallet. paa disse Farloier udgjorde i
Slutningen af Juni og i Begyndelsen af Juli Maaned ikkun 22 CanoncbaIoupper, 8 Galeier og 2 imod Nord detacherede Canooharcasser, af hvil•
ke Admiralen med 18 Canonchaloupper og 6 Galeier i Slutningen
af Juni Maaned var i Skjærgaardeo ved Åbo, hvor han den SOie
Juni med Avantgarden, bestaaende af 3 Canoncbaloupper, Kl, 21 om
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Eftermiddagen angreb den russiske Skjærgaards0ottille paa 28 Canonbaade i det" sondre lndliib i Sundet mellem K1·ampa og Hanga. Holmen; men, inden Admiral fJjclmstjerna havde nærmere undcrsogl
Russernes Styrke og Stilling I droge de sig bag Krampholmen tilbage til Bockholms-Sund 1idenfor· Åbo, forfulgte af de Svenske, som
tabte i denne Fegtning Lieutenaqt Holmen og 4 Mand dodc og 7
Mand saarede,
Da Kong Gustav den IV Adolph indsaae Umuligheden i baade
at erobre Norge og Sjælland (See: I I Bind, Pag. 278-279), beslutlede han personligen at lede Krigs-Foretagenderne til_Lands og Vands
imod Sondre-Finland, og gik li1 den Ende den 3Ote Juni paa Kastelholmen
i Stockholm ombord paa Konge-Jagten A mad is, havende i sit Folge ViceAdmiral og Gencraladjnlant af Soetaten Rayalin, · Capilainlieutcnant,
Gre,· l'ipcr, Oberst, Baron /Joye, Gcneralauditcur, Grev Gyllcnbo,·g,
Cabinetssccrclaircrne Wcltcrstcdt og Hedcrsfjerna samt Livmedicus
Dr. Weigcl, og ankom den 4de Juli lil Pitkiiluoto ved Wlipsa, el
Canonskud udenfor Bockholms -Sund og 1 Mi il fra Åbo, hvo~ Admiral
Jljelmstjerna Iane med den svenske Canon0ottille1 med Undtagelse af
een Division paa 4 Canonchaloupper, der Iane i Jomfrusund under
Commando af Capilain Solfcrarm.
Forend Kongen fol'lod Stockholm, udnævnte han Heriugen af
Siidermanland til Generallissimus over Armeen i Sverrig og Generalmajor
Tibell til Armeens tjenslgjorende Generaladjutant, Dernæst indsallc
ban ogsaa pn Regjerings-Commission, bestaaende af: Rigets Drost,
Grev Carl Wacl1tmcist,r; Rigets Marskalk, Gcnerallieutenant, Grev
Axel Fcrsen; General og Ambassadeur, Baron Stedingk; Overslatholder i Stockholm, Grev Samuel Ugglas;
., Krigspræsidenten, Gene-.
rallieutenant, Baron Bror Cederstrom; Cancellipræsident og Udenrigs-Minisier, Baron El1rerilteim; Hof•Canlzler, Baron Wctterstrdt
og Generalmajor Tibell•
Samme Dag Kongen ankom liJ SkjærgaardsOaaden, befalede han
at foretage en Recognoscering imod den russiske Skjærgaards0aade,
hvorefter Kl. 6 om Aftenen _8 Can~nchaloupper under Capiluiu
Wirsen.t Commando beordredes til at angribe den russiske Canonflotlille, som slrax rykkede ham imiide; hvorpaa :10 Canoncbaloupper
og 6 Galeier rykkede frem til Capitain Wirsens Undcrstollclse, under
Kongens egen Anforsel; hvorpaa en levende lid begyndte ,- der
varede i 5 Timer, under hvilken Kongen roede i en Chalouppe
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omkring imellem sine CanonfBl'toier; hvorefter den russiske CanonOoltille
Irak sig lilbage under sine Landbatterier, og den svenske lagde sig
for Anker ved Wavsa-Bolmene, hvor den blev liggende i 14 Dage
og •blokerede den russiske Flotlille. De Svenskes Tab i denne Affaire
bestod i: l.ieutenant Gecrs og 6 Mand dode, Lieutenant Rudberg og
4 Mand saarede, samt nogle beskadigede Baade. Russernes Tab
var neppe mindre, Flottillens Hoistbefaleude, Miakinin, blev haardl
saaret, 3 Canonchaloupper bleve skudte i Sænk, og flere betydeligt
beskadigede.
Herefter indskrænkede den svenske SkjærgaardsOaades Foretagender sig lil at forurolige den russiske Armee med Landgange hist
og her paa Kysten af Finland fra Kasko til Åbo, hvorved mindre
Posteringer bleve overfaldne og bortsnappede; blandt de virksomste
nævnes Lieutenant Thornton, paa Orlogsbriggen Frede ri k, som
havde taget sin Post i Kaskos-Havn, og Fændrik Carisien, som
udsendtes fra Linieskibet I<' åd er n es Ian de t, hvilken sidste gjorde en heldig Landgang i Purumpiiii Viig og ved Dragsfjårds Capel,
siindenfor Åbo.
Ko'!gen af Sverrig seilede efter Fegtningen ved Wiipså den 4de
Juli til Jomfrusund, for al irspicere den der liggende Division Canonchaloupper, under Capitain Siilferarm, Befaling• og Afdeling af
OrlogsOaaden, under Commando af Oberst Gegerfelt, og forblev Kongen liggende her nogle Dage, hvorpaa han afgik til Åland, paa hvilken• Reise hans Jagl nær var gaaet under i Storm og ved at slode
paa Klipper og Skjær, saa al han tilbragte i3 Dage paa denne Reise,
nemlig, fra den Bde Juli, da han forlod Pitkiiluoto, til den 21deJuli, da ban
ankrede ved Kastelholmen, og tog den 24.de Juli sit Hovedqvarteer i
Griilsby,
Ved · Ankomsten til Åland udnævnte han Generalmajor
v, Jlegesack til sin ljenstgjorende Generaladjulant.
Med ol'ennævnte Deel af Ca~onOottillen og OrlogsOaaden bevogtede de Svenske den russiske Fiollille i Jom(rusund; men ved
at fordybe del smalle Sund, som nd~killer Kimilto fra Fastlandet, undkom de mindre dydtgaaende russiske Farloier derigjennem, og, medens
Capitaig Solferarm den 21de Juli rykkede frem med ti Canonchaloupper, for al forhindre denne Gjennemgang, deels ved Forsænkninger
og deels ved Magt, rykkede 40 russiske Canonchaloupper under
Grev Heydenø Commando ham imllde, hvorved Kl. 2l om Eftermiddagen en levende Fegtning begyndte i Saudo-Sund, &'om varede i
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3 Timer, hvorpaa de Svenske maalle trække sig for denne 3- J
dobbelte Overmagt omtrent 1000 Alen tilbage, efter el Tnb af 1.ieulenanl Rudbcclt, · Stykjunker Lilja og 20 l\fand diide samt 2 Officierer
og 2'2. Mand saarede. Russerne lrde ogsaa et betydeligt Tub af Diide
og Saarede; iblandt de sidste · den Hoislcommanderende Grev Hcydc11,
Den 28de Juli foretog Lieutenant Råberg, som med Krigsskonnerten Celerilas laae til Ankers ved Liiko, k Miil udenfor Nystad, en tandgang paa Kaibirle-Odde, drev den der posterede sussiske
Postering paa Flugten og erobrede :I. Canon.
I Slutningen af Juli Maaned havde de Svenske betydeligt foroget deres Canonllollille; ved Åbo laae nemlig 13 Canoncbaloupper
og 8 Galeier; imellem l{usto og Kakskerla 4 Canoncbaloupper, samt
imellem Kamitto·O og Fasllandet 22 Canonchaloupper, tilsammen
39 Canonchaloupper og 8 Galeier. Admiral, Baron R. Cederstrom,
som commanderede Orlogsllaaden, blev ifolge Kongl. Ordre af :I.ile
Juli allost i Commandoen af Admiral Naucl,lioff. Bemeldte Flaade lalle
paa hiin Tid 10 Linieskibe, nemlig: Gustaf den I V Ado I p h paa 78
Canoner, Vladislaff paa 76, Dristigbeten, Faderneslandet,
Gustaf den III Adolph, Frederik, lran og Manli,gheten
paa 74, Tapperbeten og Forsigtigbeten paa 66 Canoner;
5 Fregatter: Eurydicc paa 46 Canoner, Chapm1111 paa ,J4,
C a mi 11 a og B e 11 o n a paa 42 og Ja r a mas paa il4 Canoner;
Cullerbriggen De I p hin, og de bevæbnede .Coffardiskibe: Corvellen
der Biedli rmann, Briggerne Frederik, Svalan, Blomm"lln,
E ko n o mi en og V a k s a m h cl en, Skonnerten C e I er i t as og et
Aviso-Fartiii, nvilke sidstnævnte krydsede i den nordlige Deel af den
bothniske Havbugt, saa at den hele svenske Orlogs-Flaade paa tlenne
Tid bestod af 70 slorre og mindre Fartoier.
Russernes Skjærgaardsllaadc i Åbo-Skjærgaard bestod derimod
af 106 Farl1iier, og Orlogsllaad~n fra Kronsladl af 8 Linieskibe,
nemlig: Blagadalh paa 120 Canoner, Gabriel paa 1:1.8, Nords tj e ru en, A m y c l ten, B o r e as, Eg I V se v o I o d og M i c ha e I
paa 74, Canoner; 8 Fregatter: Hero, Argus og Rapid paa 50
Ca noner, T h e od o r og S c h ar li i v og paa 44, P o 11 u x paa 2-!,
Melpomene paa 20 og Lisette paa 18 Conouer, samt 2 Corveller og 2 Cuttere, under Commando af Admiral Ka11ikoff,
Efter Gustav den IV Adolphs Afreise fra Stockholm befalede han Gelieralcommandoen paa F11sllandet at oversende Tropper
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til Åland, og man erholder af 'disse isolerede og forvirrede Befalinger
el Begreb om Kongens Maade al fore Krigen paa; thi Troppernes
Oversendelse befaledes ikke paa een Gang, men lidt efter lidt, eftersom Rappol'lerne indlåb og i Fiilge af del oieblikkelige Indtryk, disse
frembragtP. 1 paa fiilgende Maade:
Den 1.ste Juli Dagen efter Afreisen: 2 Escadroner af Lfrgarden til Hesl og i- 6pundigt Batteri skal afgaaa fra Vest-Armeen
til Åland.
Den 3 die J u I i: Kronobergs-Regimenl skal i· forcerede Mar?her afgaae fra Syd-Armeen til Carlscrona, hvor det skal indskibes
og stode til Flaaden , ved Hangii-Udd, og der oppebie nærmere
Ordres.
Den 6 te J u I i: Commandoel'ne af Garderegimenterne paa Åland
skulle forstærkes til 300 Mand ved hvert Regiment, OslgiithaLandværnsbrigade skal afmarchere til den Havn , som !)r nærmest
Åland, for at sælles over til samme.
Den 1.0de Juli: Regimenierne Upland og Westmanland o~
1 Bataillon a( Helsinge-Regiment (See: lll Bind, Pag. 43) skulle i
forcerede Marcher afgaae fra Vestarmeen til Uplands-Kyster, for at
overfllres til Åland, tilligemed 1 Ba!U!ri Gpundige Canoner og 1
Disse Tropper skulle erstattes fra
Batteri Spuodige Haubitzer.
Sydarmeen,
Den 2 den Au gus I: Livgrenadeel'bataillonerne og sammes 2de
· Vargeringsbatailloner saml 1- 6pu11digt Batteri skulle iilsomt afgaae
fra Sydarmeen, indskibes og afseile til Hangii-Udd, hvor de skullo
oppebie nærmere Ordres.
Den 9 de Au gus l: Livgrenadcerhataillonerne og Ballerict
skulle afgaae til Åland istedelfor til Hango-i.Jdd; ligesaa skulle Vargeringsbalaillonerne af Regimenierne: Up land, Kronoberg, Helsinge
og Weslmanland afgaae til Grislehamn.
Den 10 de Au gus I: Helsiuge-Regiments Vargeringsbataillon
(som deoga11g laae i Gelle) skal ikke afgaae til Grislehamn, men
indskibes i nærmeste Havn og afseile til Bjorneborg, hvor den skal
·
oppebie nærmere Befalinger.
Den 14 de August: De i Skaane endnu værende Afdelinger
af Dronningens- og E11gelbrechtens-Regiment skulle afgaae lil Åland,
Den i 6 de Au$ 11 s t: Livgrenadererne skqlle ikke fortsæt kl
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deres forcerede Marcher, men afgaae til den nærmeste Havl'I ved
Ostcrsiien, hvor de skulle indskibes,
Den :l 9 de Au gus l: Livgrenaderernc med det 6pundige Batteri skulle indtil videre forblive i Sverrig,
Paa denne l\faade fortsattes disse Befalinger unde1· 2 de August,
7de og 19dc September o. s. v., hvorved Tropperne, især Livgrenadererne , i flere -Maaneder marcherede frem og tilbage i del Indre
ar Sve'rrig.
.
Saaledes forsamlede Kongen paa :Åland de fra Sverrig an~omne
Tropper i et Armee-Corps, som forstærkedes med finske Bonder og
Ålands- Landværn, hvilke allerede under :lste August gaves Navn
af den Sondre-Finske-Armee, hvorimod den klingsporske
Armee fra samme Tid af blev benævnet den Nordre-Finske-Arme e.
Kongen sysselsalte sig hele Sommeren igjcnuem med hensiglslose
og con fuse Lan.dgangsplaner, unodvendig strenge Ordres med Hensyn til Bevogtning afOerne og med stive og formelle Vagtparader, hvilke,
i Forening med hans krydsende og modsigende Befalinger, ubillige
Fordringer og Domme, afkræftede og kjedede alle def!l, som stode
mere elle!' mindre umiddelbart under ham.
Men foruden at fore Krig med Sværdet, J,jæmpcde l{ongen ar
Sverrig ogsaa med Pennen, idel han deels lod Andre tilskrive, deels selv
tilskrev sine Fiender truende Breve; saaledes befalede han Admiral
llayalin, at tilskrive General Bua:howden el af Kongen selv concipercl Brev, dateret Jagten A mad is den åle Juni 1808, saalydeude:
"l'tlin Herr General !11
,,Uagtet Deres Regjering, fra Fiendllighcdernes Begyndelse imel1,lem Svenig og Rusland, ved sin Fl'emgangsmaade synes al have
,,anvendt alle imellem tlannede Nationer hidtil ubekjendle Skridt,
"saa al Intet af hvad den foretager sig mere hurde forbause, saa
,,har Kongen, min Herre, dog ikke uden en dyb Bedriivelse erfaret,
"at flere iblandt hans finske Undersaaller i hundredeviis sogc
":it unddrage sig del Aag, man vil pnalægge dem, og, omendskjiindl
"Uer6s Excellence hoilideligen bar lovet, ikke al ville anvende dem
11i denne Krig, be nu ikke desmiudre vil tvinge_ dem til al tjene
"imod deres retmæssige Monark, og al en Dee) af dem anvendes pa11
"deu russiske SkjærgaardsOaade, Hans Maje,stæt kan vanskelig tvivle
"om Sandheden af denne Efterretning; men for MtJ11neskelighedens
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"Ære skulde han i denne Henseende gjerne onske at blive
,,gjendreven'',
,,Om man, i den Hf'nsigt al besmykke delle Brud paa Folke"retten og den almiode1ige Morals forste GrunJsætninger, mul igen
,,vil foregive den uretfærdige Troskabseed til den russiske Keiscr,
"som man aftvinger Indbyggerne i svenskl Finland, saa skal Deres
,,Excellence kun derved erindres om en ny Voldsgjerning, ubekjendt
,,indtil vor Tid, som forresleo er saa frugtbar paa forbausende Ny1,heder. Aldrig har man sagt al raade over et Folks Samvittighed
"og Skjebne, inden en Fredstraclat har afgjort sammi:, Og, eftersom
"man har begyndt Fiendllighederne uden foregaaende Krigserklæring
11 og med Opfordring til Opror, saaledes have Fol gerne af denne
,,Krig aldrig været mere forfærdelige eller skadelige, end i nærvæ,,rende Tilfælde".
,tKongen, min Herre, har derfor befalet mig at meddele Deres
,,Excellence disse uomtvistelige Sandheder og paaminde Dem om, at
,,den Tid vil komme, da De ville forlryde en Opfilrsel, der saa lidet
"stemmer o\'ereens med Ærens J.ove og Lovene for en aaben og
,,redelig l(rig imellem lo Nationer, som fordum hoiaglede hinanden'',
,,Indholdet af delle Brev gj1ir alt Svar over06digl; ingen For•
,,klaring !kan retfærdiggjore hvad der i Sagernes nærværende Stil1,ling ikke lader sig retfærdiggjore, Del tilkommer saaledes ikkun
,,Begivenhederne al tale".
Endnu inden noget Svar var ankommet paa ovellSlaaende Brev,
lod Kongen General-Auditeur, Grev Gyllcnborg 2 Dage derpaa,
under 7de Juli, atter til4krive General Buxhowden fiilgende Brev:
,,Herr General!"
,,I de under Deres Navn udgaaede Proclamalioner til de ulyk"kelige Indbyggere af svensk! Finland, der ere underkastede Deres
,,Aag, have De lovet dem, at de skulde beholde de svenske I,ove;
"og, da del er al antage, at Oeres Excellence kjender disse Love'S
"Indhold, saa bar Kongen, min Herre, befalet mig at erindre Deres
,,Excellence om, al denne tov, som De hvert Oieblik paaberaaber,
,,udlrykkeligen fastsæller Straf for den, som soger al forlede Folket
"til Opror imod sin retmæssige Konge, Jeg overlader til Dem selv
"at bedomme, om denne Lov ikke er anvendelig i nærvll!rende
,, Tilfælde?''
"Hver Dag erholder Kongen Efterretninger om, al !ndbyggerue
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"paa de finske ()er, som nu beskyttes af Hans Majestæts Flaade 1 og
,,fiilgelig ikke befinde sig under Deres Despotisme, ikke desmindre
11 modlage de stærkeste Opfordringer til al indgaac paa Skridt, som
,,de afskye. En saadan Opforscl afviger fra · alle sædvanlige, Regler.
"Naar man saa lidet agter sig selv, at man vil forfore el Folk til al
,,bryde sin Troskabseed, kan man ikke vente at blive beskyllet af
,,Folkeretten, men derimod al forfolges af Lovens Strenghed''.
loden General Bua;howden havde modiaget delle sidste Brev,
svarede han Admiral Rayalin paa del af 5te Juli, dateret Hovedqvarterel Åbo den 8de Juli, i cl langt og billcrl Brev, som begynder saaledes:
,,Herr Vice-Admiral"!
"Dersom Hans Majestæt Kongen af Sverrig har b<:falet Dem
,,at sige mig personlige Uartigheder, saa kan jeg forsikkre Dem om,
,,Herr Vice-Admiral! al Derl!s Brev af 5le Juli fnlclkommen rel"færdiggjiir hans Tiltro; men, hvis denne Befaling muligen befrier
"Dem fra lagllagelsen af den Anstændighed, som er brugelig iblandt
"dannede Folk, saa befrier den Dem ikke fra at være conseqvenl
1,i deres Udtryk".
General Buxltowdcn gjennemgaaer derpaa med Hel<J og med
megen aandelig Dygtighed alle Klagepunkterne i Admiralens Brev og
beviser deres Urigtighed; han skriver saaledcs: al Kongens Fader,
Gust{l,v den Tredie, i 788 uden Krigserklæring gjorde cl Indfald i
det wiborgske . Gouvcrnement, i del Oieblik, da Russerne, stolende
paa Kongens Tænkemaade; mindst ventede det; al svenske Officicrer
forledede de svenske Bånder til Opriir; at de fra Sveaborg frigivne
Krigsfanger, imod deres givne L1iflc, Val'e blevne overlalcde til al
gribe til Vaaben imod Russerne, o. s. v., og slutter saaledes:
•••. ,,Idet jeg opfylder min Pligt og bestræber mig for, at for"tjenc Bifald af min Monark, som det ikkun tilkommer at bediimme
,,min Opfiirsel, skal jeg overeensslemmende med hans ædle Hensig"ter bidrage, saameget del afhænger af mig, til at lindre den retfærdige
"Krigs uundgaaeligc Byrder for det finske Folk og befordre dets
,,Rolighed, Sikkerhed og Velstand. Og, om jeg end ved denne Opfiirsel
,,skulde have den. Ulykke at mishage Kongen af Sverrig, saa skal jeg,
"fast i mine Grundsætninger, af Ingen kunne formaåes til al f01·andre
,,<lem. See I del er All, hvad jeg har al svare paa hans Trusler.''
Hvad det andet Brev ar 'ide Juli, fra Grev Gyltenborg,
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angik, saa lod General Bw,;hiiioden sig ei heller skræmme deraf.
Det er ogsaa eu til Gal~nskab grændsende Uforstand at ville true en
fiendtlig General med Lovens Strenghed, paa en Tid Loven ei har
nogen Kraft; thi Krigen er over l,oven og bestaaer folgelig af Vold,
og i al Fald, er den Stærkere Loven , idet han dicterer den, eller
hvad han vil der skal være Ret, General Bw,;howden Jod derfor
sidstnævnte Brev sende tilbage med fiilgende Paaskrift:
11 Eftersom nedenstaaende Raisonnemenl fuldkommen kau anven;
"des paa de svenske Forfiirere, som slige at forlede og bringe til
11 0pror Hans Keiserlige russiske Majeslæls Undel'Saalter i hans finske
,,Landskaber, overlader General en Chef over den Keiserlige russi"ske Armee til Herr Grev Gy lienborgs Omsorg, med Hensyn til
1,disse at anvende Lovenes hele Strenghed, og underretter ham til,,Iige om, al han herefter ikke mere modtager saadannc Reqvisitio"ner, da han ikke veed at anvende dem, eftersom han endnu ikke
"har alle svenske Commissairer i sin Magt. Forovrigt skal den, som
"herefter overforer saadanne afmægtige og frugtestose Trusler, faae
,,Svar af hans Canoner''.
"lf1ilge Befaling af Hans Excellence General en Chef over den
,,Keiserlige russiske Armee''.
,,Bovedqvarteret Åbo den 9de Juli 1808,"

Schroetter
Co llegii-Assessor.
Ikke tilfreds med disse Ydmygelser tilskrev Kongen af Sverrig
under 21de Juli :1.808 selv Keise1·en af Rusland erterfolgende Epistel, som i ingen Henseende havde Form af el Brev, men forst
senere blev tillagt et saadant Navn, og var saalydende:
,,Hans Majeslæt Kongen af Sverrig beder Hans Majesæt Keise,,ren af Rusland al betænke sin Oprlirsel imod sin gamle Bundsfor1,vandt, en Konge, som regjerer over et frit og selvstændigt Folk,
,,og imod dette samme Folk, hvis Troskab Keiseren bar forsllgt at
,,forlede paa den meest uhlirte og stodende Maa.de''.
"Kongen . erklærer, at han skal vide at forsvare sine egne og
,,sine !roe Undersaallers Rettigheder til det Yderste, at ban skal an"vende alle de Midler, Forsynet bar anbetroel ham, at han allid skal
,,siige at sætte Grændser for de Planer, ved hvilke Keiseren af Rus"tand v11 befæste sit Riges Magt. I det Kongen af Sverrig tilgiver
"sin Fie ilde, overlader han Revnen til den almægtige Gud; men, da
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,,denne Gud har til Kongen af Sverrigs Beskyttelse og Forsvar an" b_etroet ham del Riges og de Undersaatters Selvstændighed, som
,,han regjerer over, ved Retligheder, der err. ligesaa hellige, som
"uomt1·istelige1 saa skal han ved Paakaldelsen af denne samme Guds
,,Deskyllelse bringe sine Fiender til at skjælve".
Denne Skrivelse blev ligel.edes sendt tilbage, lagt i el Omslng,
hvorpaa var skrevet Kongen af _Sverrigs Adresse, og forseglet med
Keisel'ens Segl. Saaledes forte Gus(a'IJ dc11 IV .Adolph personligen Krig mod Russerne.
Næsten værre var Forholdet med Kongens eneste Allierede,
England. General lJloo'l(· Bortgang med det engelske Hjælpecorps
gjorde el dybt Indtryk paa Kongen, hvilket udal'tede til et saadant
lJad, at han nu omgikkes med den Tanke, al bemægtige sig og opbrænde den engelske Escadre i Ostersoen, og al lægge Beslag paa de
engelske Colfardiskibc, som laae i svenske Havne. Delle Udbrud af
en afmægtig llevn blev vel forhindret .af Kongens Omgivelse, men
en vis Kulde opstod imod del londonske Hof, hvilken yllrede s_ig i
en Befaling lil der. svenske Minister ved bemeldte Hof, al indgive
sine Noter paa Svensk, og den nflog ikke derved, al Ilerr Thornton
endnu nogle Gange gjorde Forestillinger til del .svenske Hof, om al
slutte Fred, eller at Kongen ar Sverrigs sidste Brev af 25de Juni
1808 til Kongen af England forblev ubesvaret. Ikkun de 100,000
!St~rling maanedlige Subsidier, som England med storsle Noiagtighed betalle, vedligeholdt nogenlunde Venskabet imellem Kongen ar
Sverrig og den engelske Regjering.
I Særdeleshed var Kongen ar S,•errig misfornoiet med den en-.
gelske Minister, Tltor11ton, paa hvis Frt!ds-Forslag Kongen, i et Brev
dateret Griilsby den i9de August 1EOS, befalede Udenl'igsminisleren,
Baron E!ircnlleim at svare:
•••• ,,Angaaende Fredsunderhandlingerne med Danmark og Rus,,land, tillader jeg Dem her1·ed al ytlre til den engelske .l\linister,
"at, hvis disse med Sverrig i Krig værende !\fagter ville gjore Mig
"1'"oreslillinger om : Indledningen til Fredsundel'handlingerne, skal Jeg
,,selv dcrpaa give det Svar, som Omstændighederne samt mil Riges
"Hæder og Selvstændighed fordre, men at Jeg ikke kan modtage
,,noget indircele Tilbud i denne Henseende''.
Imidlertid havde den svenske Minister i London, Adlerberg, allerede erholdt Ordre til at forlange Berr Thornton, Tilbagckaldebe;
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men, da delte ikke skele saa hurtigt, Kongen onskede, saa erholdt
.Adlerberg Ordre li1 al gjiire Paamindelse derom, Et nyt Brev fra
Kongen af Sverrig til Kongen af England, dateret Griilsby den 29de
August, indeholdt ikkun: al Kongen af Sverrig endnu 'ventede Svar
paa sin Skrivelse af 25de Juni, tilligemed det Onske, al erholde en for•
nyet Forsikkring fra Kongen af Englands Side om en ubrodelig Alliance
med Kongen af Sverrig imod den fælleds Fiende; og, da Ministeren
Thorntons Tilbagekaldelse varede længere, end Kongen irf Sverrig
havde haahet, tabte han Taalmodigheden, og forb(ld Baron Elmmheim, at have nogen Relation med ham, hvilket skete kort erter at
den russiske Flaade var indespærret i Ballisch-Port, og paa en Tid
de engelske Admiraler havde Befoling fra deres Regjering, ikke at
• henvende ~ig med deres Meddelelser til nogen anden end til Berr
1'homton. naron Ehrenheim udfiirie vel Kongens Befaling, men !ll!lm
en diplomatisk Forholdsregel, eftersom Kongen allerede var bleven
underrellet om Thornton, Rappel.
Vi vende nu tilbage til Operationerne til Lands,
Major Fieandt, som befandt sig ved Lintulaks, var bleven forstærket med 2 Batailloner Savolaxere, under Commando af Majorerno
Grotenfelt og F-urumark, samt 2 Canoner.
Den :lste Juli afsendte han Lieutenant Harlin med et Detachement paa 70 Mand til Mlilliinen, paa Veien til Kuopio, for at forurolige Russerne; men Delachemenlel maalle trække sig tilbage, uden
at opfylde Hensigten; hvorimod Major Fieandt den 2den Juli selv
blev angreben af en hetyqelig Overmagt under Commando af Oberst
Wlasdorff, og af denne tvungen til at tt·ække sig tilbage til
Perho, efter et Tab af 2 Officierer og f36 Mand dode, saarede
og fangne. Russern.e tabte Major Barbarisofl og 250 Mand I men
vandt den Fordeel, al Oberst Wtasdorff kom i Forbindelse med General Rajcwskis hiiire Fliii.
For at recognoscere Russernes Stilling ved f.appo, detacheredes
Major ~hrenroth med :1 Bataillon, 2 Canoner og :12 Dragoner, som
besalle Lappo den 8de Juli, idel Russerne flygtende forlade samme,
J Forbindelse hermed detacheredes Capitain Born med 60 Mand
til Ylislaro, hvilket Detachement blev undersliiltel af Major 11. 'Otter,
som stod ved Slorkyro; Wasa blev derved den 7de Juli atter besat
af de Svenske,
Til Major Ehrenroth, Forstærkning beordredes
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fste Bataillon Karelske-Jægere, under Commando af Major Fredenskold,
fra Kaubave til Lappo, medens Major Tujulin beordredes aller at
besætte l{auhave med 2deu Balaillon Karelske~Jægere. l\fen Opholdet i L:ippo varede kun kor!, eftersom General Rajcwski den
Sde Juli paany rykkede frem med Hovedcorpset fra Salmis til Lappo,
angreb Major Ehrenroth med s1or Overmagt, og kastede ham,
efter el Tab af 20 Mand dode og saarede, tilbage, hvorved Capilain
Born ogsaa blev nodsaget til al trække sig tilbage fra Ylislaro, dog
uden Tab.
Medens den klingsporske Armee under Commando af Obersterne,
Grev Cronstedt, Gripenberg, v. IJiibcln og Pal'mfelt i smaa Dagmarcher
rykkede frem mod Neder- Hiirmii, blev Major Fieandt med omtrent HOO
l\Iand den 1 iteJuli aller angreben v_ed Kokasaari af Obersterne Wlastorffs
og'"Kulneffs forenede Afdelinger, unde·r General Jankowitsch's Overcommlmdo, beslaaende ar omtrent 3000 Mand af alle Vaabenarter, Efter en
Kamp i 8 Timer og et Tab af 7 Ofllcierer og :161 Mand dode og saarede,
Irak Major Ficandt sig tilbage til Dunkarsbro, hvor han blev forslærk et med Obe_rst v. Essens svenske Afdeling; hvorpaa General
Jankowitsch aller trak sig tilbage, og Major Fieandt rykkede frem
og besalle Perho og Karstula.
• Da Russerne ved Angrebet paa Major Ficandt hnvde til Hensigt at trænge frem til Gamle-Carleby i Ryggen ar den klingsporske Armee, og da en til l(auhave pousseret Afdeling under
Obersllieutenant ll/arti11aus Commando den 12te Juli af Russerne blev
kastet tilbage - saa heslullcde omsider Fellmarskalk lllingspor at angribe den nu i en fo1·deelagtig Stilling ved Lappo concenlrerede General
Rajewski, hvilket Angreb, som sædvanligt, blev overdraget Generalmajor Adlercrcutz til Udfiirelse.
Til den Hensigt forsamlede Generalen ~en :13de Juli noget
over 3000 Mand, ved Neder-Hiirmii, hvor han Jod slaae en Bro
over Iliirma-Elv, paa hvilken han samme Dag gik over Elven og
marcherede til Kauhave, hvo1·fra Russerne uden Fegloing trak sig
tilbage, efterladende sig Cavalleri-Afdelinger, for al observere de Svenskes Bevægelser, Oberst, Grev Cronstedt donn~de Avantgarden med
sin Brigade, og Oberstlieutenant Aminofl forte FortroJTpen med i
Escadron Drogone1· og en Dee) Jægere, hvilke den · i4de Juni om
Morgenen Kl. 3 kom i Action med Russerne.
I delle couperede
I.and var Angreusmaaden altid den samme, idet nemlig der paa
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J.andeveien blev posteret f a 2 Canoner samt en sluttet Inranleri-r
Afdeli,gg, og paa hver Side af denne formeredes Jægerkjæder saalangl ud
i S~ovene, man kunde komme. Huveflcorpsel fulgte paa r.andeveien
i slullede Colonner, ved hvilket General Adlercreutz opholdt sig. Da
!le S, enske nærmede sig Lappo paa I!} Miil, blev Russernes Modstand heftigere, og de gik, endog over til Angreb og kastede de
svenske Fortropper tilbage, hv.orfor General Adlercreutz befalede
Oberst Cronsteåt at rykke frem med i Bataillon Savolax-Jægere
under Commando af Capitain Brunnw, som blev nnderslotlel af den
anden Savolax Jæger-Batail!on under l\lajor 7'ujuli11, hvilke i spredt
Orden, med Heftighed og under Hurra•RaaL angrebe Rµsserne; og,
da de havde fcglet længe med udmæ1·ket Tapperhed, lidt en
Deel Tab og vare udmattede, vilde Generalen lade dem a01ise af
Oberst Diibølns tappre Bjorneborgere; men de ikke mindre tappre
Savolaxere vilde il.ke lade sig aDose, og svarede: ,,Bjorneborgernes
,, Tapperhed er noksom bekjendt; vi ville ogsaa gjlirc hvad vi kunne,
"og en Kamp, som denne, tilkommer os som Jægere; dersom vi vige
"tilbage, da er del Tid al a0osc os.'' Slige heltemodige Yttringer
af de lappre finske Krigere Ondes hyppigt i delle Felttog.
Jo mere de Svenske nærmede sig l.appo, jo heftigere blev Modstanden, Savolaxerne bleve derved standsede i deres Premrykping1
hvorfor de bleve underslotlefle af en dobbelt Kjæde af 2 Savolnx-Linie•
Jnranteri- Batailloner under Commando af Majorerne Elireriroth og
Tornes. Derved avancerede vel de Svenske aller" men saa langsomt, at
de ikke fiirend om Ertermiddagen Kl. -1 fik l.11ppo i Sigte fra Hoiderne i en Afstand af 2 a3000 Alen. Terrainet er dererter aabent
og bestaaer af Ager og Eng. Paa Elvens nordlige Bred ligger
S lo rh yen og L eoh la I a-By; paa den sydlige Lap p o-Kirke, Præs te•
gaa rden og nogle Huse, som ere for·bundne med Storbyen med en
Bro, hvorover Landeveien gaaer til Wasa; ved Kirken gaaer Veieo
lige ud til Nurmo og llmola, og næryed I.eobtala var en Bro over
Elven for Fodgængere.
Russerne stode opstillede foran Storbyen, med Lappn-Elv i Ryggen, og venstre Floi var slottet imod s,amme Elv, som nedenfor Storbyen
boier sig imod Nordvest, og hoire Fllii til r.eobtala, med Cavalleriet paa denne Floi; Artilleriet, beslaaende af 8 Canoner og :?
Baubitzer, stod foran Fronten eller imellerii Intervallerne.
Artilleriet aabnede liden; og det svenske Artilleri tvang det
Danm . Krlgab. rra 1807-9. Ill . Bind.
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russiske Cavalleri til at !række sig hag Leohtala-By. General Adlr.rcreut: Jod i Begyndelsen Russern~s hiiire Fliii kun svagt a»grihe,
hvilket Angreb lidt efter lidt forstærkedes, hvorimod han paa den
venstre FHii underholdt en levende Ild af 4de eller Oberst Cro11stedls Brig~de. l\fon derpaa beordredes 2den Brigade 1mder Oberst
Dobeln og 4 Canoner nt gjennembryde Russernes venstre li'liii, medens
3die Brigade under Oberst Gripenberg skulde angribe deres hiiire
Fliii. Men, da en russisk Afdeling var trængt frem til Alapææ-Hy
i Ryggen af Oberst v. Dobel11s Brigade, beordredes Oberst Gripe11berg med 2 Bataillbne1· lil fiirst al liaste Russerne derfra tilbage, hvilket
lykkedes, og dererter ile Oberst v. Dobeln lil Forstærkning, tilligemed
'en Bataillon af Savolax-Linie-Infanteri, som under Commando af Oberstlieutenant Lade dertil blev hcordret fra Reserven. Indtil Ankomsten af denne Forstærkning havde Oberst v. Dobeln med sine lappre
Bjiirneborgere, under Commaudo af Obr.rstlieutenant Eel, og Major
Gronhage11, en svær Kamp a.t bestaae.; men da den ved Leohtalaby
bag Russernes Centrum værende Bro, som sikkrede derPs Tilbagetog, blev stukken i Brand af Byens Indvaanere, hvorved · Ilden ogsaa
udbredte sig lil benævnte By, hvor Russerne havde anlagt cl Hospital,
saa udfiirte General RajewsT.-i under den heftigste ]Id og med stor
Orden en Frontforandring, trak sin venstre Fliii tilbage, og liltraadte Til-•
bagetoget, som skete over en med Faskiner belagt Mose, atter til Salmis.
Den indh1·ydende Nat afbriid omsider Kampen, som havde varet
i 1.3 Timer, og de S,•enske beholdt Bataillepladsen. Oberst v, Dobelns
eller 2den Briga1le besatte den af samme erobrede Storby; 4de eller
Oberst Cronstedts Brigade bivouaqverede; 3die ell~r Oberst Gt'ipcn bergs Brigade besatte Lappo, og :lste eller Oberst Palmfelts Bl'igade,
som havde dannet Reserven, besalle Forposterne imod Salmis.
Generalmajor Adlcrcrc11/z roser i sin Rapport alle sine Undergivne for Tapperhed, men fremfor alle Savolax-Jægerne og Oberst
v. Dobel11 med sine Djorneborgere; dernæst nævner han med Udmærkelse Oberst Cro11stcdt, som i 8 Timer anfiirle sine Jægere i Ilden,
og en l\fæugde andre Ofliciernr. De Svenskes Tab bestod i Capilain .Aminoff, Brigadcadjutant B.aron llamsay, Licutenanterne lllum,
Gcstrin og Qvantcn diide, og :1.2 Officierer saarede, samt 108 Menige
'diide eller haardt s!larede. Russerne, som ikke fegtede med mindre
udmærket · Tapperhed, angive deres Tab til omtrent 400 Mand,
Seieren ved Lappo var vel hæderlig for de Svenske, men ikke af-
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gjorende, hvorfor ogsaa Russerne ikkun trak sig to smaa Dagmarcber
fra Valpladsen. Havde Feltmal'Skalk Klingspor efter een eller to Dages
Hvile alter angrebet Russerne, havde han rimeligviis vundet en
let og mere afgjorende Seier; men han vilde forinden oppebie de Forstærkninger, Kongen havde lovet ham, saavelsorn Udfaldet af de tilsigtede
Landgange i Russernes Flanke og Ryg. Denne Venten eller Opsættelse,
som er det Fordærvi:Iigste overalt i Krigen, naar man kan hjælpe
sig selv, havde ogsaa ved denne J.eilighed de skadeligste Folger, og
det er forunderligt, al den tappre .Adlcrcreutz ei formaaede at virke
mere paa Overgeneralen til Armeens Fordcel; thi hele Folgen af Slagel
ved Lappo indskrænkede sig til at lade :Major Fieandt kaste Oberst
JJ'/astorff, som havde alliisl General Jankowitsch, tilbage til Saarijarvi
og at poussere nogle mindre Afdelinger til Lappljard, Bjorneburg og
Tammerfors, hvorimod Hovedslyrken blev staaende indtil 20de Juli
i Lappo, paa hvilken Dag Oberst Palmfeldt med 1ste Brigade marcherede til Salmis, og Oberst v. Dobeln med 2den Brigade til
llmola og Kauhajoki, for ' al forstærke Major v. Otters Afdeling, som
blev slaaende paa A1·meens yderste hiiire Floi indtil Midten af September Maaned. Den 22 Juli afmarcherede Obersl Cronstedt med
4de Brigade til Ti!stenjoki, for at tjene iste Brigade, der dannede
Avanlgurden og \'ar rykket frem til Ruanobro, til Reserve. Imidlertid Irak Russerne sig l!ilbage og forskandsede sig ved Alavo, hvorpaa 4 svenske Balailloner besalle Salmis, hvortil ogsaa 4de Brigade
'ankom den 28de Juli, og hvor Oberst Cronstedt tillige erholdt Commandoen over isle eller Oberst Palmfeldt, Brigade og over 6te eller
den svenske Brigade under Oberst v. Essen.
Fellmarskalk Klingspor forblev nu alter uvirksom. Men en Commandeersergeanl Roth af Ruovesi-Compagni af Bj1:lrocborgs-Regimenl
mod e11 Underofficier Spof og 40 Maud tilfoiede General Rajewslci
st<lrre Bek~mring og Skade, end hele Kliogspors Armee.
Bemeldte Sergeant• Roth afmarcherede fra Armeen kort efter
Slaget ved Lappo, og gik paa ttbanede Veie igjennem Skove og
Moser frem til Egnen ar Ruovesi, for al forurolige Russerne i Flanken !lg Ryggen. Allerede den 19de og 20de Juli bemægtigede han
sig en stor Transport, beslaaende af Meel og Brod, og en anden
Transport med 73 Heste, ~om kom fra Orivesi, og hvis Bedækning
enten blev dræbt, eller taget til Fange; den 21de Juli tog han et
russiskl l<'arliii, lastet med 500 Sække Meel; og, af Frygt for en
99
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lignende Skjebne, blev el Mogazin i Vil·dois af Russerne selv stuk•
ket i Brand. Dcrpaa begav Se1·gca11l Roth sig paa Bande til Visuvesi, hvor cl bredt Sund afskærer tandeveien imellem Tammerfors
og Wasa, og hvor han opbrændte den over Sundet værende Bro;
ligeledes opbrændle han den 1.00 Favne lange Bro ved Ruovesi; der•
paa lagde Roth sig paa en lille Holm, hvorhen han havde medtaget alle
Baade, og hvorfra ban gjorde hyppige Udfald og lidelagde flere russiske Transporter sMvel paa Soen som paa tandeveiene, og vovede
endog den i3de Juli cl forgjevcs Angreb paa Tarnmerfors. Pan
denne Maade var Gr.neral Rajcwski i flere Dage afskaaret fra alle
andre Troppeafdelinger, berovet Levnetsmidler, uden Efterretninger
eller Ordres, og bragt i saadan Forlegenhed, at han den 23de Juli
i Alavo sammenkaldte et Krigs1·aad, beslaaende af Generalerne
Demidofl, Janlcowilsch og KosatschkoffsktJ saml Obersterne Erickso11,
Fralaff, Stcgma11, Turtscl1aninoff og Kulnrff, hvem han mcddeelte
sin store Forlegenhed, og at Veien til Tavastehuus var afskaaren
og Transporterne borllagne. Efter at Krigsraadet var bleven bekjendt med alle Omstændigheder, tog del den Beslulni11g, al ArmeeCorpset skulde trække sig tilbage til Tavastchuus. l't!en Dagen efter
afholdt Krigsraad, den 24de Juli, ankom General lt"fimrnski - som dog
nær var bleven fangen af Sergcant Rot/1, og som af General Buxl,iiwden
var bleven udnærnt til Hoistrommandercnde i• den nordlige og mellemste Deel af Finland - og aOosle General Rajl!Wski i Commaudoen.
C.eneral J(amcnski fandt ogsaa Tilbagetoget niidvendigt, hvilket udflirtes i lo Colonner lil Tavuslehuus og Kuhmois, og blev dækket
ved h:ende . offensive Bevægelser, den ene af Oberst Wlasdorff mod
Sauijiirvi og· den anden af Obe1·st Sabancjeff mod Orivesi; og, idel
General /(amenslci tillige holdt Alavo besat, lykkedes del ham at
gjorc l:<'eltmarskalk f(lingspor uvirksom, imedens han Irak sig tilbage.
Sergeanl Roth blev af Oberst Saba11rjeff ogsaa nodsagel _til at gaae
tilbage til sil Corps.
En stor Deel finskt Reserve-Mandskab og Blinder vare imidlertid ankomne til Åland, og forlangte at blh·e brugte til Fædrelandets
Forsvar. De bleve formerede i en Batai11011 paa næsten i000 Mand,
under Commando af Stabsadjulant, Capitain Gyllenbogel, mynslrede
af Kongen, derpaa indskibede og landsatte den 30te Juli ved
Kasko, og loge den 2den August en Stilling ved Finnebybro, hvorfra Capilain Gyllenbogcl satte sig i Forbindelse med Fellmarskalk l(ling-
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,par. Den forhen omtalte Lieutenant Ridderhjarta, som aaflirte de
frivillige Blinder ved Wasa, havde ved Nerpes-Kirke en Fegtning
med Russerne, som opbrændte Byen og lidelagde Broen. Indbyggerne i Nerpes vare llygtede, med Undtagelse af ~ogle Bunder, som
Russerne grebe og ophængte paa en Bakke; overhovedet begik Russerne
mange Voldsomheder, Brandstiflelse1· og Plyndringer saavel her, som
andelsleds. Major Sjoma11 ankom til Benvik med 12 Canonchaloupper, og skulde overtage Befalingen, for at Caaonchaloupperne og
Infanteriet kunde bevæge sig i Forening til el Angreb paa Christincslad. Men Major Sjoma11 blev fanget af Russeme, næsten i samme
Oieblik han satte Foden paa Land, og Ueutennnt Ridderhjerta, som
den 23i.le Juli havde hjempermiltercl alle Bånder, og derved var
bleven svækket, maalle del'paa efter el tappert Forsvar og med Tab
trække sig tilbage, og forenede sig kort derefter med Capilain Gyllenbiigels Afdeling, som han fulgte under Resten af Felttog11t.

Imidlertid havde Oberst Sandel, ei heller været uvirksom. Da
han erfarede, al Russerne transporterede Canonchaloupper til Kallavesi So (See: llI Bind, Pag. iiO), heordl'ede han Major Arnkihl
med 500 Mand og 2 Canoner, som bleve indskibede paa 50 Daade,
til Konnus-Fors, hvor Canonchaloupperne skulde drages overtand, og
hvor ban skulde soge at forhindre deres Transport paa Landet, eller
angribe og entre Canonchaloupperne, ifald de vare ankomne paa Soen.
Men ved Major Arnkihl, Ankomst vare de allerede bragte paa Soen,
hvor en Feglaing fandt Sled, hvilken havde til Folge, at MajQr
Arnkihl efter et ringe Tab måalle trække sig tilbage til Toivala.
Fra nu af kunde Russerne derfor beherske Kallavesi-Sii og let
forurolige Oberst Sandel1'1 hoire Flanke; hvorfor h1n fordoblede
sin Opmærksomhed paa sin Modstander og detacherede i bemeldte
Flanke Major v. E,sen med Oslerbollningerne til Maaninga-Capel og
Capitain Soderhjelm med 30 Mand og 2- 3pundige Canoner til
Ruokovirta - Pas, som blev befæstet og gjort impassabelt ved nedrammede Pæle, Ligeledes blev Mustavirla-Elv berogtet ar Major
v. Esaen.
Alletede den 9de Juli foretoge Russerne med 6 Canoncbalouppe1·
og en Mængde Baade det filrste Angreb paa de Svenskes Leir ved
Toivala; men de IJleve ;ilvorligen modtagne og arvisle af de svenske
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Ballerier; 2 Canonchaloupper erholdt Grundskud, og deres Besætning
maalle gaae over paa anclre Chaloupper.
Oberst Sandels, som var fjernet 60 svenske Mile fra den iivrige
Armee og var uden Haab om Forstærkning, men derimod dagligcn blev
svækket ved Sygdom og Feglninger, lod af Forsiglighed, i Tilfælde
af cl Tilbagetog, udsiigc en god Position ved Palois-Pas i Nærheden af Ide n s a I mi, hvilket han lod befæste af Biiudcr; hvorpaa han lod sine uniidvendige Forraad og sin Bagage lidt efter lidt
afgaae til Idensålmi.
Under disse Forberedelse1· erfarede Oberst Sandals, at Russerne
under Anfiirsel af Generalmajor Alea:cjeff vare ri kkede ind i Karelen
og havde den 17de Juli besat P e I g j lin- i. Men, da del russiske Corps
især hestod af Cavalleri, ansaac Obersten del ikke for farligt i hiin
gjennemskaarne Egn, hvorfor han blot sendte Cornel Brandc11borg og
Underoflicier llrunow did, for al anfiire Biindeme og iagllage Russernes Bevægelser.
Den 23dc Juli forsamlede Russerne aller deres Canon-Flotlille
\·ed Telko-Holmen i l{allavcsi-Sii, hvorfra 3 Canon_chaloupper og
20 Ba11de, hesalle med omtrent 500 ~fand, toge Coursen imod
Maaninga, hvorfor Oberst Sm1dcls afsendte 1001\tand af Wasa-R1•girnenl til Major v. Essens Forstærkning, hvorefter Resten af Flollillen
lilligemed cl slort Anlal Baade og Pramme, besalle med Lanclingstropper, om Aftenen Kl. 8 nærmede sig Toivala. Da de svære
Pra.mme ei kunde fiilgc Baadenc, og de svenske Batterier mod toge
Russerne med en virksom Canonild, vendlc de aller tilbage !il
T.elko-Holmen.
Imidlertid var den imod .Maaninga delachcrede russiske Flotlille
ankommen dertil om Nallen, og dens Besætning rykkede nu imod
Capitain Sodel'hjclm ved Ruokovirla, siigte at oprivc Forpælingen og
omgaae hans venstre Flanke; men, forstærket ar ovenmeldle -100
l\fand af Wasa-Rrgimenl, afviste Capitain Sodcrhjclm alle Angreb,
hvor;ed 1 Canonchalouppe erholdt Grundskud, og 7 mindre Farloier
bleve aldeles siinderskudle af Canonerne, hvorefter Russerne trak sig
tilbage; dog senere landede de ved Veiiniilå-lly, hvor de udiivede
Plyndringer og Vold,
Da Oberst Sandcls af disse Angreb erfarede, at han •ei bchiivede at frygte den russiske Flottilre, detacherede han <len 2-Jde Juli
i Compagni Sarnlax-Jægerc, under Anf1irsel af l\fajor JJlalm, til Kn-
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relcn, for i Forening med Almuen at fordrive Russerne derfra; men,
da man senere erfarede, al de vare trængte frem til JoensuuPas, og al ikkun el ringe Antal Bonder vare bevæbnede, detachere•
des endvidere 1.20 Mand af Uleåborgs-Bataillon, som laae ved Jånnenvirla, med 2- 3pundige Canoner til Major Malms Forstærkning.
Inden bemeldte Forstærkning ankom, havde Major Malm allerede
den 31te Juli sat over Siien til Hammarlaks, 2¼ Miil Sydost for
eller i Ryggen af Joensuu-Pas, for al afskære Russernes Tilbagetog; men ved Rygtet om de Svenskes Ankomst vare de gaaede tilbage; hvorefte1· Majoren ogsaa gik tilbage til Joeusuu med en
Deel Bylte.
r ..
Efter Fegtningen i Sandii-Sund den 2 lde Juli blev den .svenske CanonOollille forstærket med 1.0 Canonchaloupper, som hidtil
havde ligget udenfor Åbo under Obersllieulenant Jonuon, Commando,
saa al de nu havde 22 Canonchaloupper ved Sa11do-Sund og el
Batteri paa 4.- 24.pundige Carioner paa Riifvoreholmen ligeover for
Piiistarpiiii-Odde. Russerne havde derimod 80 Canonfartoier, under
Befaling af Capitain Dodt, en dansk Siiofficier, der fulgte Grev
Hoydcn i Commandoeo, hvilke bleve understlltlede af 5 faste Batterier og en J:ægerkjæde langs Stranden af Fastlandet og Kimitto-0 1
hvorfor Russerne vare saa forvissede om at kunne besei1·e de Svenske, at General Bu:r:howden ined sin Sti,ib indfandt sig paa Kimillo-0,
ror at være Vidne til en Fegtning, som Russerne begyndte den
2den August om Morgenen imellem Kl. 2 a 3. De Svenske forsvarede sig med -beriimmelig Tapperhed, og Seieren var længe uafgjort; men omsider trængte Russernes venstre Flili, ved Hjælp
af en Reserve paa 20 Canonchaloupper, den svenske hiiire Flili lilbage, hvorved Russel'lle kunde bag fra beskyde det svenske Batteri
paa Riifvareholmen, hvilket udgjorde deres Hovedstiillepuullt i Slagordenens Midte, hvorefter Russerne, deels paa Baade, deels vadende,
gik over del smalle 2 å 3 Fod dybe Sund til Sando. Obersllieutenant Jonuon trak sig, efter at være bleven diidelig saaret, langsomt og
med Orden tilbage. Men i det samme ankom Admiral Hjelmstjerna,
der var bleven opholdt af Modvind, med 7 Galeier og 9 Canoncbaloupper fra Holmii til Mundingen af Sando•Sund, og standsede dermed
• ikke alene Russernes Forfiilgelse, men angreb dem paany, og forts.ilte Kampen - som allerede havde varl!l benimod 5 Timer - fra

136
Kl. 7! til H & om Formiddagen, uden at Russerne kunde h·ænge ud
af Sundet; men, då Blæsten lillog, og Admiral Hjelmstjcrna frygtede
for den ved Åbo værende russiske Escadre, saa trak han sig till,age
til Pargas ved Holmiien, hrnr han ankom Kl, i om Middagen,
Fegluingen havde været meget heftig, og Canonfarti.iierne vore komne
hin:111den saa næ1·, at Aarerne sltidte sammen, hvorfor Tabet ogsaa
var betydeligt, De Svenske tabte Obersllieute11.~nt Jonsson, Lieutenanterne Marin og Arosin og 69 Mand diide, 7 Officiercr, 2 Underofficierer og 93 Mand saarede, 2 Olficierer, 5 UnderofficierP.r og
35 Mand fangne, saml de 4- 21pundige Canoner paa Uiifvareholmen,
Russerne angive deres Tab til imellem 2 a300 Mand diide og saarede,
samt nogle Canonchaloupper og Jolle1· skudte i Sænk.
General Buxhiiwdcn, der fra en Klippe betragtede Kampen,
begav sig derpaa tilligemed sin Stab til Wcstankarr-Gaard, for al spise til
Middag; ruen, da han tilfældigviis kastede el Blilc ud af el Vindue, opdagede han i Geværskuds-Arstan,l en Trop svenske Soldater formere sig
til el Angreb paa Gaardcn. Generalen befalede hur·tigt sin Adjutant,
Oberst Ansliclm de Gibory, med den derværende Stabs-Vagt at opholde de Svenske, og imidlertid flygtede han og reddede sig - omendskjondt den russiske Vagt blev af de Svenske fordreven ind i den
nærmeste Skov - ombord paa sin Skjærgaardsllollille, me11 saa
iilsoml, at han maatt.e Jade sin Kaarde, sine Ordenstegn og det opdækkede Bord med del derpaa værende Siilvtiii, i Stikken, hvilket faldt
i del svenske Landværns Hænder,
De her pludselig til Syne komne Svenske vare en Afdeling af
et Detachement paa 956 .Mand, for sliirste Delen bestaaende af Uplands Landvæm, med (i. 3pundige Cnnoncr, hvilke, under Commando
af Oberst Palen og Bedækning af 4 Canonchaloupper, vare beordrede til at foretage en Landgang i denne Egn; men, opholdte ved
Modvind, skete Landgangen liirst den 2deu August ved Skogby, i
den saakaldlo Norra-Låogviken, og, da Russerne havde henvendt
Opmærksomheden paa Kampen i Sandii-Suod, var Oberst Palen
uopdaget landet og rykket frem lit henimod Westaukarr i Ryggen af
de imod den svenske Skjærgaar4s11aade rettede Ballericr, i Sigte af
Sando-Sund. Da Obersten af Biinderne havde erfaret, ol General
Bu:z:hiJwden med en talrig Stab befandt sig paa bemeldte Goard, tog
han sine Dispositioner, for al fange ham; og, idet flere Afdelinger omgik Gaarden, laae den Afdeling 1 som skulde angribe samme forfra,
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skjult i Skoven; og det var denne Afdeling, som General Buxh6wde,i
opdagede igjennem Vinduet.
· Man bebreidede Oberst Palen I al hans Dispositioner tnedtogc
for megen Tid 1 da det gjalt med Hurtighed at kaste sig over Russerne, hvorved Obersten berovedes den Ære at lage den russiske
Overgeneral og hans Stab til Fange; og, da Husserne snart erholdt
Undsætning af de Tropper, der kort i Forveieu vare vadede over
til Sand6, hvilke under Commando ar Generalerne lfonovnitsin og
T11t1chkoff III, Oberst lvelitsc/6 og Capilain Neidhardt, omringede og angrebe Oberst Palen fra J Sider, saml da Erterrelning indHib fra Admiral Hjclmstjcrna, al Ud16bet ved Saudo var besat af
Russerne, og at fålgelig Angrebet paa Kimitto var hensigllost - saa
trak Obersten sig tilbage til sine Fartoier, vel levende forfulgt, men
uragle dog Tropperne og Canonerne alter ombord; derimod blev ved
Sofolkenes Ukyndighed efter Indskibningen to Farloier erobrede af
Russerne; paa det ene befandt sig i Compagni Landværn, paa del
andet Artilleriet. De Svenskes Tab bestod derfor omtrent i i50
Mand dode, saarede og fangne; iblandt de Saarede var Oberst Palen.
Russernes Tab var neppe mindre end de Svenskes.
S6-Lieutenant Råbcrgh paa Orlogsskonnerten C e I er it as I som
i denne Tid laac til Ankers ved Loko, gjorde i Lobet af August
l\Jaaned flere mindre Landgange paa den finske Kyst, hvorvJid han
gjorde nogle Fanger.
Den russiske Canonflottilles Overmagt foranledigede Kongen af
Sverrig, fra Grålsby den 6te August iSOS, egenhændig al tilskrive
General Tibell folgende Befaling:
• , , • ,,Foreningen af den russ\ske Flotlille ved Åbo og Kimillo,
,,som nu kan finde Sted, giver den russiske Skjærgaards0aade en be"tydelig Styrke, Jeg befaler derfor Sovæsenets Adminislralion at
"lade bygge 50 Canonbaade, der ikke alene maae være af letteste
"Slags, som snart kunne være fæ~dige, men som. koste mindre og
,,fordre mindre .Bemanding'' • , .•
Kongen paalagde i samme Brev Overcommandoen al fordoble
OpmiJ;rksomheden paa Forsvaret af Stockholm og sammes Skjærgaard.
Som Folge . heraf befalede GeneralJissimus, Hertugen af Sodermanland , paa General Tibells Forslag, Nedsællelseu af en Comite, bestaaende af: Admiral Lagel'bjelke, Ingenieurgeneral Mannerakantz og
Generalmajor TibeU, for at udkaste en Plan til Forsvårel af lndlob~
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til Stockholm 1 hvilliet blev oversendt Kongen, der befalede, al del
Nodvendige slrax skulde bringes til U<lfiirelse.
Af· ovennævnte 50 Canonfartoier udlob 20 Canonbaade og i
Morteerchalouppe, under Commando af Major Bmncrona, allerede den
5te Ocloher fra Stockholm til Flottillen ved Kysten af Finland.
Den svenske OrlogsDaade, under Commando af Admiral Nauckhoff, laae endnu i Jomfrusund.
Den 16de August tilbageerobrede den derfra udseudle Capitain
Nordenskold et af Russerne taget svensk! Coffardiskib , lastet med
Levnetsmidler, bestemte for Flaaden. l\fcn Natten imellem den 16de og
17de August angrebe Russerne med en Qeel Canonchaloupper og et
Dydende Batteri Linieskibet F ii d;e r n es Ian det under Capilain
Ficherstroms Commando, hvilket vel mistede 2 Do1le og 1 Saaret,
men forsvarede sig saa tappert, al Russerne ilde tilredte maalle lage
Flugten. Til Gjen~jeld besluttede Admiral Nauckhofl' al angribe
Russerne med Flaadens Bar-casser og Chaloupper, hvilket Hverv blev
overdraget Flaadens Flag-Capitain, Obersllieulenanl lfruscnstjcrna, med
2i Bareasser og Chaloupper, inddeelle i 3 Afdelinger. Den forste,
bestaaende af 10 Fartoier, under r.ommando af Capilain Nordenskold,
skulde angribe !il Ve11slre og entre Galeien S I yi- b j ii rn; den anden,
beslaaende ogsaa af 10 Farliiier, under Commando af Lieulenanl
Dreycr, skulde angribe til Hoire og entre Galeien II ja Ima r; den
3die kfdeling, bestaaende af ! Fartiiier, under Commando af Oberstlieutenant Knuensljer11a, dannede Reserven og skulde angribe i Midten. Lieutenanl Cronstedt erholdt Befaling til at entre een Brig, LieutenanC Erlandsso11 en anden, og Lieutennnt !,forcen en 3die, hvilke
5 nævnte russiske Skibe laae isolerede osllig i Fanandet af 1,ofofjorden, de to Galeier i en Kabellængdes Afstand fra hinanden, med
to Brigger paa venstre og cen paa hiiire I?loi.
Andre Fartiiicr
vare befalede at angribe de russiske Canonchaloupper, som maalle
vise sig. Efter at alle disse Fol'be redelser vare gjorte og Signaler aftalte; satte de Svenske sig den 17de August Kl. 11 i en stille og
mork Nat i Bevægelse, uden at opdages af Russerne forend i
! Miils Afstand. Kl. 1. lagde den tappre Capitain Nordenakiild . om•
bord og entrede Goleien S ly r b j o r n, som vel efter en Times ha ard
Kamp blev erobr!_!!, men næsten odelagt af den ve(! Siden af samme
liggende Hj arm ars Canoncr; og, da den endelig borlforles,
kom den paa Grund og blev . forladt. Den til Hoire af S ty r b j ii 1· o
0
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liggende Brig Eg 1e paa iO Canoner blev derimod erobret af Lieutenanterne Cro118ledt og Rumph og lykkeligen bragt til Jomfrusund. Den
nf Lieutenant Dreyer commanderede Afdeling kom clerimod ved Oproeningen til Lof1ifjorden i Uorden, saa at sammes Hverv, at entre
Galeien Hj a_l ro ar, ei blev ~ragt til Udforelse, da alle Fartoier i
Nattens Morke samledes omkring S ty rbj or n.
Paa den anden
Side vovede den tilkomne russiske Canonllollille ei at angrrbe de
Svenske.
Af Besætningen paa Styrbjorn blev næsten alle dræbte, hvoriblandt
dens Chef. Antallet paa de Fnngnc bestod _ derfor kun i Oberst
Herbusch, Chef for Escadrens Lnndll·opper, Capitain Sam'bulataff, Chef
for Skonnertbriggen Eg 1e, og 2t Mand. De Svenske lable: Solieutenant Front og Lieulenant Rcule11sparre af Kronobergs-Regiment og
63 Mand dorle; Capitain Nordenskold, 3 Lieulenanlcr og 111 Mand
saarede - til visse et betydeligt Tab, som beviser, med hvilken Tapperhed Russerne havde forsvaret sig, og hvor dyrt de Svenske betalle
de vundne ringe Fordele,
Admiral Nauckhoff roser vel de unge Officierers tappre Forhold,
dog med den Bemærkning: ,,at der udfordres længere Krigserfaring,
,,inden man lo~ vente den fuldkomne Udforelse af en Plan , som
,,svarer til Udkastet. Denne Erfaring erholdes ikke uden Opolfrel,,ser, og jeg troer derfor, at de unge Ofliciere1·s modige, men min,,dre heftige Forhold vil have lykkeligere Folger· i Fremliden."
Den svenske OrlogsUaade i Jomfrusund blev detJ 24 August
forstærket med to engelske Linieskibe, hvert paa 74 Canoner, under
Commando af Admiral Sir Samuel Ilootl, nemlig: Admiralskihet
~en ta ur under Capltain Wcbley og I m p I a ca b I e under Capitaio
blartin, hvorpaa el almindeligt Angreb paa den ved Hango-Udd
beliggende russiske Orlugsllaade, som nu bestod af 9 Linieskibe, 9
Fregatter og nogle mindre Farloier under Commando af Admiral Kattikaff, beslemles til næste Dag, den 2 ~de August. Admiral Nauckho/f
erholdt den engelske Lieutenanl Thampson og Admiral Hood den
svenske r.ieutenaul, Grev Rosen lil Hjælp.
Den. forenede Fla_ade afseilede med stærk osllig Vind den 25de
August tidlig om Morgenen. Da de engelske Skibe vare langt
bedre Seilere end de svenske, hvilke i det Hele kun vare i maadelig Tilstand og fyldte med Syge, hvoraf nogle Skibe havde 200 saa vandt Englænderne snart i del Mindste 1i Miil Forspring fra
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det nærmes le svenske Linies_kib, Tapper h et en. Den 26de August
naaedc imidlertid I m p I a ca b I e den russiske Flaade , angreb strax
Linieskibel V se v o Iod og gav del Oerc Lag.
Admiral Hood kom
ogsaa op og brasede bak, for al oppebie Angrebet af den russiske og
Ankomsl~n af den svenske Flaade; me!I, omendskjiindl den russiske
Flaadc var 48 Canoner stærkere end den forenede svt•nske og engelske Flaade, saa Oygtede Admiral f{anilwff, favoriseret af en foielig N.O. Vind og ikkun nær forfulgt af de lo engelske Linieskibc,
og undkom lykkeligen med hele l•laaden trl Ballisch Port, med Undtagelse
af Linicskibet V se v o Iod, under Commando af den tappre Capilain
lludnrff, hvilket ankrede udenfor Havnen, dækket af Revet under
Hågon, Erter Solens Nedgang holdt Admiral Hood med Centaur
ned paa V se v o Iod, og kom derv~d paa Grund, men bragtes af
samme ved I m p I a ca b I es Hjælp, hvorefter han alle1· holdt ned 11na
Y s cv o Iod, opfangede dels Bogspryd i sin Storvant, fastsurredc
del der, kappede Ankerlouget, og gav nu del ene glatte Lag efter
det andet ret forind, entrede og erobrede samme, efter den lappresle
og meest udmærkede Modstand og et Tab for Russerne af omtrent
300 Mand dode og saaredc, medens Englænderne ikkun lable 9 .Mand
diide, og Lieutenant Lawless, 2 Underofficierer og 63 Mand saarcde,
Vsevolod havde 7-! Canoner ligesom Centa ur, og, da Skibet var
saa forskudt, at del ikke kunde medfiires, blev del brændt,
Den russiske Flaade blev 1111 blokeret i Ballisch-Port og oftere
beskudt eller hekastet med Bomber af den allierede Flaade, som den
30te August blev forstærket med !I engelske Linieskibe, 1 F1·egat og
nogle mindre Fartoier, under Commaodo af Vice-Admiral Saumarc.c
paa Admiralskibet Victor y, som fra samme ·Dag tog Overcommandoen, og detacherede 5 Linieskibe og_2 },'regalier, for al bloquere
Kronstadl, medens Capitain Mackcn:ie paa Orlogsbriggeu t h e C ru i z er
afsendtes til den engelske Gesandt Thornton i Stockholm, for at melde
ham den russiske Flaadcs Indespærring og udbede sig svenske Landtropper og Brandere, for at angribe Landbatterierne ved lndliibet lil
Havnen og brænde den russiske 1-'laade, hvilket Andrasende Ministeren den :!die September m_eldle Statssecretairen, Baron Wetterstedt.
Men den svenske Regjering formaaede ikke al opfylde disse
Onsker, eftersom Tropperne overall bleve brugte, og Brandere ei
vare færdige, eller kunde tilvciebringcs i kort Tid.
}Ian maalle allsaa hjælpe sig selv. Den 3llie September 8trndle
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Admiralerne Saumare.c og Nauckhoff Flaadens Flagcapitain, Marti11,
som Parlementair til Admiral Ka1iikoff, og bad ham betænke sin
farlige Stilling, med Tilbud om, at, hvis han vilde overgive det halve
Antal af sine Skibe, vilde man tillade ham uhindret at afseile til
Kransladt med den anden halve Dee!. Men Admiral Kanikotf var Mand
og Soldat, og svarede derfor ridderligen : ,,at ban hellere vilde sællc
,,Ild paa sin Flaade , end indgaae paa de foreslaaede Vilkaar; deri11mod gjorde han det Forslag, at, hvis man vilde tillade ham uhindret
"at afseile med sin Flaade til Kronstadl, lovede han , al den der
,,skulde blive desarmeret og ei mere brugt i denne ~rig."
Da paa delle Forslag intet Svar fulgte, begyndte Fiendtlighederne
paany.
Imidlertid skjulte Admil·al Saumare: ei for Admiral Nauckhoff,
at han ikke kunde længe fortsætte Blocaden, og al han endog ansaae det bedre, at den russiske Flaade gik tilbage til Kronsladt, end
at den ove1·vintrcde i Ballisch-Port, i hvilket sidste Tilfælde den næste
Foraar vilde kunne 16he ud saameget destidligere. Kongen af Sverrig var derimod' saa forvisset om · at erobre den russiske Flaade, at
han i et Brev af 7de September til Keiser Ale:ra11der berorte denne
Erobring, som uundgaaelig, hvilket vi nærmere ville erfare.
Men det synes, som om Englændemes Virksomhed betydeligen
var kjolnet, og at de benyttede Leiligherlen til al varetage mere
deres egne Interesser end deres Allieredes, samt forsogte paa at
erholde Fred og Alliance med Rusland, hvortil de anloge delle Land
lilboieligt, deels formedelst Flaadens Indespærring, deels formedelst
• General Wellingtons lilkjæmpede Fordele i Portugal og Insurrectionens
Fremgang i Spanien; og, for at Russerne ei skulde forblive uvidende
herom, oversendte Admiral Saumare: til Admiral Kanikoff jevnlig
de engelske Journaler, som indeholdt de officielle Efterretninger her-.
om, Ogsaa tilskrev Admirl!l Saumare:, fra Admiralskibet Victor y
ved B a It is c h- Port den i 7de September 1808, Keiser Alea;ander
et Brev, i hvilket Admiralen i Korthed meddeelle de nyeste Efterretninger fra Spaninen ,og Portugal, og tilfoier:
•••• ,,Man bor haabe, at disse Efterretninger skulle formaae Fast,,Iandsmagterne til al forene sig med Storhrillanien, for at give 1len
,,Fred tilbage, som er saa onskelig for Menneskehedens Velfærd."
,,Da jeg veed, at denne Gjenstand meest ligger min Konge saa"velsom hans Bundsforvandle 'Kongen af Sverrig paa Hjertet, saa
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,, vil, ifald Deres Keiserlige Majestæt nærer samme Foleiser, Intet
"forskaffe mig storre Tilfredsstillelse, end al kunne have den Ære
,,at meddele disse Foleiser lil min Regjering og at ophore med flere
,,ficndllige Forelagender, paa del Vilkaar, at Deres Majestæt vil give
"Befaling til sin Krigsmagt at ophore med Fiendlligbederne imod
"England og dets Bundsforvandle, og trække sine Tropper ud ar
,,svenskl Finland,,
Den 18de September ankom den engelske Minisier ved del
svenske Hof, T/iornlon, til Admiralskibet ved Baltiscb-Port, og den 19de
September tilskrev han den russiske Marine Minisier, Admiral Tc/1icltagoff, som netop befandt sig i bemeldte Havn, ligeledes el Brev,
hvori han gjcnlager hvad Admiral Saumare: havde skrt'vel til Keiscren, og sporger: ,,om der ikke gives noget Middel, for paany al
)orlige 3 .Magter, som aldrig burde have været uenige, og hvilket
.,,Forliig udgjiir Europas og den lidende Menneskeheds Haah"?
I\Iinisteren fortæller endvidere i sil Brev: ,,ol den russiske Flaade
i,i Mundingen or Tajo vil blive erobret .,af den engelske, at den
,,russiske Flaade i det adriatiske Hav vil seent eller tidlig have samme
HSkjebne, og gjor ogsaa Admiralen opmærksom paa den russiske
,,Flaades farlige Stilling i Ballisch-Port'', og sluller saaledes:
• • . • ,,Del tilkommer Deres Excellence, det tilkommer I-Ions Kei,,serlige Majeslæls oplyste l\Jinistre at domme, hvorvidt del er muligt
,,at gjore en Ende paa denne Tingenes ulykl(elige Tilstand, og
"ol fornye de Venskabs-Ilaand, som i saamange Aar har udgjo1·t
,,Nordens Lykke og Sikkerhed, og som fordum har bidrogel saa,,rnegel til at \'edligeholde Europas Selvslændighed' 1• •
Begge ovenanfiirle Breve bleve afsendte med somme Parlemenlair til Baltisch-Pol'l; men, da Admiral 1'cliicllagoff allerede var
,?frcist derfra lil I>etersborg, sao bleve Breveue afsendte derhen; bvorpaa Minisier 1'hornto11 under 24de September erholdt del Svar:
,,at Admiralen ci besad nogen Fuldmagt lil at underhandle; at ·Kei. ,,seren var fraværende fra sin Hovedstad, men at han havde sendt
,,Boislsamme 'del fra Admiral Saumarcz ankomne Brev og en Copi af det,
,,han selv havde erholdt fra Ministeren 1'/iornlo111', og slullcde saalcdcs:
,,om end de russiske Escadrer gik lable, saa vilde Rusland derved
"sikkerligen ikke bringes til al forandre det System, som det havde
,,antaget." Foreliibigen hortes intet vidci-e herom.
Mangel paa Levnetsmidler, betydelige Sygdomme iblandt Skibenes
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Besætninger og Erteraarsstormene tvang den forenede engelske-svenske
Flaade til al ophæve BlocadeQ og fjerne sig fra Kysten, hvorpaa
den svenske Flaade afseilede til Carlscrona, med en peslaglig
Sygdom ombord, den engelske til Oslers1ien og den russiskti
til Kronstadl. Da Kongen af Sverrig erholdt M<!ldiug om si11
Flaades Tilbagekomst, befalede han den slrax at 11ihe . ud paany,
og indtage den bavle Stilling ved Rogervik , med saamange Skibe,
som lrnnde gjilre Tjeneste , og al levere den russiske Flaade en
Bataille, hvis den skulde forslige paa al 11ibc ud, samt sæl(e 5 a6000
Mand i Land i LiOand. Under 1.5de Oclober skrev Kongen endog
egenhændig til Admiral Saumarez og anmodede ham om at undersl1ille den svenske Flaades Operationer med saamange Skibe, som
mulig!.
Da den svenske Flaade maalle adlyde sin Konges Befaling,
den atter ud fra Ca; lscrona, men kunde for~e·delsl lis ikke mere naac
lndl1ibet tii den finske Bugt, langt mindre landsælle Tropper, og
maatte altsaa aller gaae tilbage til Carlscrona, efter at Besætningerne
,ved Slrabatser og Lidelser vare reducerede saameget, at Skibene
knapt besad det forn1idne friske Mandskab til al mauoeuvrere dem
med. Nogle engelske Krigsski6e opholdt sig derimod i Osters1ien,
saalænge Aars liden tillod d cl.
Por de af Englænderne den 26de August udenfor Baltisch-Porl
udviste Tjenestt.>r udnævnte Kongen af Sve_rrig, i Lemlands Præstegaard paa Åland den 15de October, Admiral Sir Samuel Hood lil
Commandeur ar Sværd-Ordenen med det sore Kors, Capilainerne
Webley og lllartfo til Commandem·er og Lieutenanl Thompøon lil
Ridde1· af Sværdordenen.
Kongen af Sverrig befalede ogsaa sin SkjærgaardsOaade al afgaae Lil Skjærene ved Helsinge, for al .hindre den russiske Fiollille
udenfor Åbo fra at sende sine Canonchaloupper Lil Nys!ad, hvilket
Hverv blev panlngl Oberstlieutenanl Brandt med 35 Canonchalouppcr, som den 30te August slodle paa 44 russiske Canonchaloupper
i Gr1inviks-Sund, i en Stilling imellem Holmene ved Vesterby og
Friisilæ, færdige til at modtage de Svenske , som begyndte Kampen
ved Middagstid i begge Sundene, med Major Solferarm, Afdeling i
Spidsen, og (orlsalte Kampen til Kl. 6 om Eftermiddagen, da Russerne trok sig tilbage til Palva-Sund, forfulgte af de Svenske til
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Kl. 8 om Aftenen; hvorpaa disse gik tilbage til Gronvik-Sund, hvor
de ankrede Kl. 11.
De Svenskes Tab bestod i: 1. Canonchalouppe, som sprang i
Luften, og 1, som blev skudt i Sænk, 4 Offieiercr dode, 3 Officiercr
saarede, og umlrent 200 Underofficierer og Menige dode og sanrcde.
Russernes 'fab beslod i: 1 Canonchalouppe, som sprang i Luflcn, og
8 Canonchalouppe1·, som bleve skudle i Sænk; iblandt de sidste den
Hiiislcommanderende, Brigaderen Soutwanoffs Chc)louppe, 1 Transportfartiii og flere Baade, samt vissellgen ligesaamange Diide og Saaredo
som de Svensl1e, der tillige erobrede den russiske Chefs Standnl'I,
nogle i Sænk s'kudte Canonchaloupper, der senere oploges, saml en
Deel Canoner, Tougvær'k, Segl, Aarer m. m., hvormed Sundet og
StorfJorden vare bedæk'kede,
Som Fiilge af denne Seier lod Kongen af Sverrig den 4de
Srptember afsynge et hiiilideligt te De u m paa Ålandsiierne.

Vi forlode Fellmarsl!alk Klingspors Armee i Enden af Juli
Maaned i Egnen af Salmis og J.appo med Ho,•edqvartcret i Lappo. De
Svenskes Seiervindinger, Russernes Tab og Tilbagetog I den djæne
Sergeant Roilt's Fremgang og den imellem de russiske Tropper i
det no1·dlige Finland udbrudte smilsomme Sygdom luruarsagede ikke
ringe Bekymring, seh i Petersborg I saa al der endog var Splirgsmaal om al concenlrerc den over hele Finland adsplittede russiske
Armee ved Tavastehuus, og at gane defensivt frem, indtil den kolde
Aarstid favoriserede en Angrebskrig.
Men, forinden Kciscr Alexander log nogen Beslutning herom,
lod han den finske Armees Stilling og Beskaffenhed undersiige af
Oberst, Marquis Paulucci; Qg, da Resultatet af denne Undersogelse
blev forelagt G~neral Buxhowdcn til 1iærmere Overveielse, beslullede
han al fortsætte Angrebskrigen , hvilken Beslutning Keiseren stadfæstede.
Af denne Aarsag blev den russiske Armee i Finland forstærket,
og Armeens hliistcommanderende General befalet - det koste hvad del
,·ilde - al trænge den svenske Armee tilbage over den bothniskc
Bugt. Fellmarskalk Klingspor gav Russerne, ved sin sædvanlige
Uvirksomhed I Tid til at foretage saa,•el Armeens Undersiigelse, som
dens Forstærkning qg 'Udrustning m. m.
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Som Folge heraf ankom i J.iibel af August Maaned General,
Grev IVittgimstein med 9000 Mand af alle Vaabe11arle1· lit den sydlige Deel af Finland; el a n det Co r p s paa 8000 Mand, hvorihlandt
5 Escadroner Cavalleri saml :12 Canoner, rettede Marchen imod den
mellemste Deel af Fi11land, for, efter Omstændighederne, al undsælle
Generalerne Bagration, Tutschkoff eller Kamensky, hvilken sidste
stod ligeoverfor Klingspor; el tre di c Co,. p s paa 1000 Mand under
Commando af Keiserens Adjutant, Fyrst Dolgoruki rykkede frem fra
Sordavala ved Ladoga-Soen, igjennem Kareten imod Oberst Sandels's
venstre Floi, saa at den russiske Armee i Slutningen af August
Maaned :1808 talte 4-4,547 Mand Jnfanteri, foruden 3000 Mand paa
• Skjærgaardsllottillen, 8000 Mand Cavalleri og :186 Cononer. Paa
samme Tid lalle den svenske Armee i Finland omtrent 11,1.00 Mand
af alle Vaabenarler, med henved 40 Canoner, Ober&t Sandels's Afdeling ved Toivala paa 1150 Mand og General Vegesacks endnu fraværende Corps paa omtrent 2000 Mand heri indbefallede; dog foruden
Besætningen paa Skjærgaardsllaaden og 4 ~000 Mand paa Ålandsoerne
under Kongens umiddelbare Befaling. Jlisse sidstnævnte Tropper, som
under iste August tillagdes Navn af gen Syd - Finske - Arme e,
deeltes i lo Afdelinger, Den iste Afdeling, under Commando
af Generalmajor v. Vegesack, bestod af Regimenterne Opland, Vestmanland, i Bataillon af Helsinge og :1 .IJataillun af sammes Vargering samt i- 6pundigt Batteri. Den anden Afdeling, under Commaodo af Generalmajor v. Lantingshausen, bestod af 2 Escadrouer·
Livgarde til Hest, 3 Gårde· Unie Batailluner, Kronobergs Regiment,
Vargeringsbalaillonerue af Regimenterne, Up land, Kronoberg og
Veslmanland samt i- 6pundigt Batteri og i ditto 8pundige Haubilzer.
3 Bataillooer Osl-Golha-Landværn, omtrent 2000 land stærke, noder
Commando af Oberst Skoldebrand, hvilke vare bestemte til at forenes med den Syd-Finske-Armee, blevc i Midten af August
beoi:drede til Sundswall, for at tilbagedrive det fra Trondhjemsstift gjot,le Indfald i Jemteland og Berjedalen (See: lll Bind, Pag.
38-J2). Fcllmarskalk Klingspors egen Afdeling udgjorde saalerles
i det Hoiesle 6000 Mand, hvoraf e II Af d e I in g var i Kauhajoki under
Oberst v Diibeln, e n a n den Af de I i n g i Christinestad under Capitain
Gyllenbå'gelog en tredie Afdeling i Lintulaks under Obersllicutenant Fiea11dt. Fra ilulningen af Juni til Beg) ndelsen nf August Maaned, paa en 'rid den russiske Armee, som var fordecll over hele Finland,
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kun utlgjordc 23,547 Mand, og den af Feltmarskalk Kling,por commanderede A1·mee-Afdcling var omtrent Jigesaa stærk som den, hans
Modstander General Rajewslci commanderede - rorte Kling1por sig
ei ar Stedet; men, da hiin var bleven forstærket med W,000 .!\fond
Infanteri, 1200 l\Jand Cavalleri og 46 Canoner eller til omtrent del
Dobhellc af Klingspor, Corps, saa gjorde den S\'enske commanderende General l\Jine til offensive Bevægelser. Dog rykkede ogsan
General /{amenski den Ude August fra Tammerfors over Jiimsli
og Jyvåskylii til Saarijiin•i, hvorfra Oberst Wlastoff marcherede med
6 Batailloner og 7 Canonet· til Karstula imod Obersllieulenanl Ficandt.
General Usc/iakoff, som fulgte den syge General Scltepclrff ,i Commaudoen, ryHerlc til l{auhajoki og trængte Major v. Otter tilba ge til Kurik- "
ka, hvor Oberst v. Dobeln med sin Afdeling ankom til hans Undsætning.
Oberst v. Dobeln tog derefter, hvad vi have omtalt, Stilling ved
Kauhajoki. Den 9de August afsendte han Capitain Konow med eel
ComJ)øgni til llyyppæ-By, for at afskære Russernes Forbindelse imellem
Kelturi og Nummijårvi. Den fiilgende Dags Morgen Kl. i den iOde
August overrumplede og- fangede Capitain Konow en Afdeling Kosakker, hvorefter han trak sig hurtigt tilbage, da Russerne med
Overmagt af alle Vaahenarler rykkede frem fra Tavastkyro og fra
Lappfjard, hvorfor l\Jojor Gyllencrcut: og Capilain Uggla med 3
Compagnier saml Capitain /fonow sendtes dem imiide, Oberst v . Diibeln opstilleile derpaa i Balaillon af Bjiirneborgs-Regiment, under
Obersllieutenanl Furuhjelms Commando, foran Byen Kauhajoki; paa sammes venstre Side opstilledes 3 Compagnicr Bjorneborgcre, under
Commando ar J\Jajor Gronliagc11; ved Kirken og Præstcgnarden
2½ Compagnie1· Osterbottninger, 1. Eseadron og :3 Canouer, saml
~ Miil bug ved Byen I ved l{nutila Gjestgivergnard, Bjorneborgs
Liv-Bataillon med noget Cavallcri, All u11der Ohersllieutenant Eekø
Commando.
J denne Stilling blev Ohersl v. Dobel11 under Hurra- Raa~ an11rebe11 ar Russerne, og Ohcrsllieulenant l-'uruhjch11 efll;! tappert
Fom•ar tnengl tilbage, hvorefter Byen blev angreben af Jnfanteri
og Artill eri. Kampen var længe uargjiirende, og de Svenske forte
deres sidste Rese1·ve i lldcu; men ikke desmindre rykkede Russerne
frem til Forhugniugerne ved Siden ur de svenske Canoner, som modloge
dem Ine.I Cardætsker, hvorpan Major Gro111tagea angreb deres venstre FIi.ii, og Capitain Grip111berg og Licutenanl Brokel angrebe Flllnken
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og, da en russisk Haubitz bragtes til al tie, saa maalle Russerne
vige tilbage, hvorpaa de Svenske aller under almindeligt Hurra-Raab
rykkede frem paa alle Punkter, og forfulgte de Flygtende A: Miil,
til P a I ja k k a - Mose, hvor Russerne afkastede Broen, ligesom den
Miil længere tilbage ved Pen den en • By værende Bro, hvorhen
Oberst v. Dobeln forfulgte dem med sin Avantgarde.
De Svenskes Tab i denne 8 Timer varende Kamp bestod i iO
Dllde samt 2 Officierer og 41. Mand saarede; Russernes Tab maa
have været noget stiirre.
Da Capitain Gyllcnbogel errarede, at Russerne med deres Hovedstyrke vare rykkede frem mod Kauhajoki, bcsalle han samme Dag med
sine Landværnsmænd Pielaks, Tjiik og Chrislinestad, og salte sig i
Forbindelse med Oberst v. Dobeln, hvilket skele uden væsentlig
Modstand fra Russemes Side, efter et Tab af 6 Mand diide og saarede,
f Forbindelse med Angrebet paa Kauhajoki gjorde Russerne
ogsaa en Bevægelse mod Alavo, som l'ar besat af Oberst Palmfclt
med en Deel af hans Brigade, medens Resten af den stod længere
tilbage ved Sarvikka, Palmfalt, der ikke var nogen udmærket, eller
lapper Personlighed, Irak sig hovedkulds tilbage, afbrændte Broen ved
Sarvikka, og, omendskjondt han ei blev forfulgt, standsede han ikke
forend ved Ruona.
Major Tujulfo med 2 Batailloner Savolax-Jægere og 2 Canoner erholdt Befaling lil Dagen derpaa aller al besætte Sarvikka og istandsælle den der odelagte Bro; een Bataillon
Karelske-Jægerc forlagdes til Kuhalampi, som Repli for Posteringen
i Sarvikka.
Efter Træfningen ved Kauhajoki blev Oberst v. Dobeln og
Capitain Gylle11bogel beordrede til al rykke frem til Lappfjiird og
Nummijårvi; men, da den svenske Armees hliire Fllii saaledes stod
længere frem end Midten og venstre Fliii, saa erholdt Generalmajor
Adlerl:f'eutz Ordre Lil
angribe og kaste Russerne tilbage fra Alavo,
for at komme i HGide med Ober;t v. Diibelll.
Til den Ende brod Feltmarskalk klingspors Corps den i6de
August i et regnfuldt Veir qp fra sin befæstede Stilling ved Ruona
og bivouaquerede Nallen over; men den 17de August var Veiret
smukt, saa at l\larchen henimod Middagstid kunde fortsælles. Den
nuværende Generalmajor Gripe11berg med 3die Brigade, forstærket
med 1 Hataillon Savolai--lnfanteri under Major G, Ehre11rotl1s Com•
m·ando, h\'ilkcn dannege A,·antgarden for 3die Brigade, marche1·ede
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paa en Sidevei ostenfor Sarvikka til Alaloysii og Alavo i Ryggen
paa Uusserne. Nuværende Generalmajor, Grev Cronstedt, der var
Næsh·ommandercnde, '1irte Commandoen over EJovedcorpsets Avantgarde, bestaaende af: J Batailloner, under Commando af Oberst
Palmfelt llg Major 1'ujuli11, saml 2 Canoner, hvilke marcherede paa
Hovedlnndeveien ; derpaa fulgte 4.de Hrigade med sine Canoner og
lilsidst i Bataillon af Vesterbollens-Regiment under Oberst v. EBBan,
Kl. 1 i stodle den svenske Avantgarde ved Rdjnla paa den russiske
Avantgarde, som erter lapper Modstand maalle trække sig tilbage;
men længere frem ved en lille Bæk erholdt Russerne Forstærkning og gjorde nu en fornyet, haardnakket Modstand, hvorved General Cro11stcdt Llev haardt saaret i Spidsen af Fortropperne, hos
hvilke han efter Sædvane opholdt sii, og allid dt•r, hvor liden var
heftigst, hvorefter Commandotn af hans Brigade blev overdraget
lngenicur-Ouersl Ce1lergreen. Men trods Russernes Tapperhed bleve
de dog slnaede tilbage ved et Angreb af 2 Balailloner af Åbolebns
Regiment under Commando af Obersllieutenanterne Reuterskiild og
Reuterkroi1a, undersliittede af Jægere og 2 Canoner, hvorpaa Russerne trak sig langsomt til Alavo, paa hvis Hiiider, ved Kirken, de
forsiigle al sælle sig paany; men I saasnarl de 'o pdagede Generalmajor Gripenbcrgs Ardeling i Anmarche paa Veien fra Alatoysli,
forandrede de Stilling og trak sig noget tilbage I hiiire Fliii slottet
til Alavo -So og venstre til en Skov, som var stærkt besat med Jægere, 4 Canoner og 2 Haubilzer opstilledes paa en Hoide foran
Byen Alavo, medens Hoverlcorpset slod foran Leiren ved Harklinen,
og en douliell Kjæde af lette Tropper var draget fra Slien til Skoven over Marken foran Hiirkonen under Commando ar Obersterne
Eriksson og Saba11ieff.
Generalmajor Gripenberg havde nu forenel sig med Hovedcorpset og dannede fra deu Tid ar Reserven, med Undtagelse ar 1 Balailllln, den saakaldte svenske Af de I in g, under
Obel'sl v. Essen, hvilken erholdt Ordre lil at forstærke hoire Floi,
og i Forening med den stiirsle Deel af isle Savolax- og NylandsJæger-Batailloner at gaae frem igjenncm Skoven og angribe Byen
Hårkiinen.
Reslen ar i,te Brigade og 3die Bataillon af Savol.ixlnfanteri-Regiment rykkede frem imod Roiko; de karelske Jægere
besatte en Dal nær ved Sben, noget foran Roiko, og Artilleriet, med
Umllagelse af Haubilzerne, som ikke kunde finde Plads, opkjlirle
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paa en Hoide lil HISire af Roik6 1 og begyndte sin Ild, som var meget
levende fra begge Sider, hvorved de Svensl.e lede m<igel især ,1f
Russernes Granater. De karelske Jægere, som derimod l;avde foraarsaget Russerne stort Tab, bleve nu selv haardt angrebne og
maatle !række sig tilbage; men, forslærkerle af 1 Bataillon Savolax•
lnfanleri under Anf6rsel af den tappre Obersllieutenant Lode, ryk kede Alt frem, uden al 16sue cl Skud, indtil læl foran rlen russiske
Linie, hvor de Sl'enske gave en Salve, og derpaa med fældet Gevær
og under Hurra-Raab, underslollede af de eflerf61gende Balailloner,
angrebe og gjcnnembrode Russernes Linie.
Paa hoire Floi fegtede
de Svenske med ikke mindre Tapperhed og Lykke. Obersllieulenant
Høutercrona med Åbolehns )elle Bataillon, understiiltct af nogle Canoner under Lieutenanl Lind, gik raskt frem og rensede Skoven,
hvorpan Russerne iilsoml Irak sig tilbage o~ bleve forfulgte 11 Miil
ad Veit'n til Tammerfors af en Deel øf Oberst Palmfelts Brigade
med lo Baubilzer under Capitain [(urtens Commanrlo. Morkel og
den afbrændte Bro ved Olkonen standsede Forf61gelsen.
lfolge General Adlercreutzs Udsagn var Balaillen ved A.lavo den
alvorligste, som hidtil var forefaldet i denne Krig ; thi Russerne,
hvis Styrke udgjorde omtrent 4000 Mand, ha,·de et Tab af omtrent
700 Mand diide og saarede, iblandt de sidste ObeFst Eriksson og
Capitain Røusch, hvilken sidstnævnte blev fangen tilligemed omtrent i40
Mand; og de Sveuske I hvis Styrke udgjorde m:ntrenl 3000 Mand,
havde Fændrik Hau61en dåd, 9 Officierer saarede saml 300 Under•
officierer og Menige dllde og saarede,
Denne Seier var vistnok hæderlig for de Svenske; men dei1
indtraf i det Mindste 14 Dage for sildigt, for at være dem til væsent•
lig Nylle, Imidlertid standsede Fellmarskalk Klingspor denne Gang
ikke paa Valpladsen, men beordrede nogle hundrede Mand, under
Commando af Oberstlieutenanl Reuterskold, til at omgaae Russernes hiiire
Fliii, hvilken ringe Styrke foraarsagede, at Oberst Erikuon fortsatte Til•
bagetoget, efter at have opbrændt Her ran an By og den derværende Bro. Bemeldte By blev dog nogle Dage senere, efter en levende Fegtning, aller indtaget af den svenske Avantgarde under
Commando af Obcrsllieulenant Wetlerltoff, og Broen istandsat. Ligeledes beordredes Major G. Ehrenroth med 2 Batailloner, 1 Compagni
Jægere, 25 Dragoner og 4 Canoner ad Veien til Jyvåskylii, for at
erobre Russernes Bagage; og, da han erfarede, at Russerne tiav«le
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laget Posto ,·cd det ;{ Miil fra Et s c ri Kirke vil'rcnde Pas, delache •
rede han Capitain Borgenstrom metl 80 J,cgcre, for at afskære dem
Tilbagetoget; men Russerne kastede sig med deres hele Magt over
ham, og sloge sig saaledes igjennem denne ringe S1yrke, med Tabet
af 2 t .Mand diirle og saarede, i Officier og -12 fangne, samt den
slcirstc Dccl af Uagagcn; hvorimod de Svenske ei tabte en eneste
Mand.
Den klingsporske Armce rykkede dcrpaa frem til Tammer•
fors, efter et Haundgemæng i Passet ved Wirdois 1 hvilket Russerne
manlle forlade.
Paa den svenske hiiire Floi blev i disse Dage nuværende Obersllieutennnt v. Otter, som med een Bataillon Bjiirneborgere var
posteret ved 6 mos s a, angreben med Overmagt af den russiske Oberst
Bibikoff, og efter 2 Timers tappert Forsvar trængt tilbage til Traskvik,
hvor han efter erholdt Forstærkning aller fattede Posto.
En russisk Afdeling under Oberst Wlastoff Irak sig, som allerede
er omtalt (See: III Bind, Pag. 132), tilbage fra Lintulaks til Saarijarvi, hvor den forskandsede sig, og Ohersllieutenant flicandt rykkerle
derfor frem til Kars.tula med Forposterne ved Kalmari. Her blev han
underrellet om, at en Transport med Levnetsmidler var i Anmarche
til Oberst W/astoffs Armee-Afdeling, og, for 11t lage eller lidelægge
samme I detacheredes Lieulenant G. 11-1. J.'icandt med et Commando,
som paa Biveie gik den russiske Postering i Ryggen, til MolllilliDy, hvor Transporten skulde passere igjennem, og hvor han skjulte
sig i Skoven, tæl ved Landeveien. Medens Lieutenant Ficandt Ina
der, passerede en Vogn forbi, h,·01·i der sad nogle russiske OHicierer, esco1·teret af Kosakker; men, af Fry gi for at hans egentlige
Hverv kunde mislykkes, lod h11n Vognen uhindret passere I og erfarede senere, al Officiercrne vare Generol Kamcnsl.i _ med sine Adjutanler, hvilke saaledes undgik, Dod, eller Fangenskab. De Svenske
vare nltsaa her aller uheldige.
Orte smilede Lykken dem paa den
forunderligle Maade i mode; men de forstode ei al benylle den, De
Undergivne kjæmpede med udmærket Tapperhed ligesom BefRlingsmændene; men der manglede dem ofte Klogskab og Krigserfaring.
Russerue besad i denne Retning vistnok intet Fortrin ; men O,•ermagten
hjalp dem, hvor de havde feilet. Hvilken Triumph havde det ikke været for de svenske Vaabcn, forsl at have fanget General Buxhiiwdoll
(Sce: III Bind: Pag i3H) ved Åbo og nu Generallieulenont f(a-
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men,ki, som ansaaes for at være den . dygtigste russiske General i
Finland? Vel iidelagde Lieutenanl Fieandt den kort derpna ankomne
Transport paa omtrent iOO Vogne; men denne I<'orcleel kunde
umuligt opveie og frembringe den samme oplivende Virk ni rig, som
General Kame11skis Diid, eller Fangenskab. Lieulenanl Fieandt Irak
sig efter Transportens Odelæggelse uden Tab tilbage til ICarslula.
General Kamenskis Ankomst erfarede man snart; thi den 2fde
August blev Oberstlieulenant Fieandt, som med sin Afdeling, der
ikkun bestod af 1253 Mand, havde indtaget en stærk Stilling ved
Karstula, ·imellem 2 Siier, angreben af omtrent 3000 Mand, og
efter 16 Timers Kamp total slaael efter et Tab af 1 diid og 6 saarede Officierer og u05 Mand dode, saarede og fan«ne, og dreven
tilbage til Linlulaks, knapt medfiirende 3-iOO Mand.
I de svenske Rapporter nævnes ved denne- Leilighed med Udmærkelse Major H listesko og Lieutenanl Reiher, der begge forsvarede
Canouerne; men Virkningerne af General A dlercreutz' s Seier ved Lappo
bleve ved denne Ulykke aldeles lilintetgjorte.
Oberst Sandels havde oftere gjort Feltmarskalk Klingspor opmærksom paa hiin Veis Vigtighed, samt at Russerne pan de<°n lelteligen kunde trænge frem og besælle Gaml_e-Carleby, hvorved de Svenske
vilde blive indspærrede i Finland, og Krigen være afgjort uqen
Sværdslag.
Men til Lykke for de Svenske benytlede General Kamenski ikke Seieren, for at indtage Ny- og Gamle-Carleby, men lod blot
Oberst Wlastoff forfiilge Oherstlieulenanl Fieandt til Linlulaks, og gik selv
med Hovedstyrken til Alavo, hvor han indtraf den 25de August.
Som Fiilge af 'Nederlaget ved Karstula, indsendte Fellmarskalk
Klingspor, under 21 de og 22de August meget nedslaaende Rapporter
til sin Konge, hvori han siger, al han anseer Finland for tabt, og
tænker endog paa at redde den finske Armee over den bothniske
Bugt til Sverrig; men under 29de August svarer Kongen paa
disse Rapporter, værdigt og mandigt:
••• , ,,Del er Min \ illie og udtrykkelige Befaling, al Finland skal
,,forsvares • , •. De ene!l'le Fartiiier, jeg vil sende Dem, skulle over"fore Tropper, Vaaben og Levnetsmidler; men de skulle slrax vende
"tilbage, paa det ei Nogen, Jeg vil sige, nogen Finne, skulde glemme
,,saameget sit Land, at han kunde forlade del i Farens Stund. Men,
"hvis Deres egen Sundhed fordrer Rglighed og Stilhed, saa er Herr
nGreven Herre Lil selv ai skille si1,; fra en Armcc, som ~c~~r~ber
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,,sig for nt gJore sin Pligt p:ia rlen meest ærefulde Maade."
Vi kunne ikke unrlladeat skjæuke disse Kongelige 01'd vor fuldkomne
Sympathi. Krigerens og !.sær den hoistcommanderende Generals eneste
Bestræbelse kan kun være enten Seier - eller hæderlig Undergang.
Oberstlieutenanl v. Otter, som efter Træfningen ved l{auhajuki
blev detacheret til Nummijiirvi, 2¼ Miil paa hiin Side TavastkyraSkov, med 5 Compagnier af Osterbottens- og 98 Mand af WasaHegiment, 20 Dragoner og 2 Canoner, erholdt den 24de August
en Forstærkning af i Bataillon Bjiirneborgere, 6 Dragoner ~g 2 Canoner, under !\lajor Gronhagens Commando.
Den 28de August om Morgenen Kl. 4½ angrebe Russerne_ med
alle Vaabenarter, tinder Generalmajor Uschakows Commando, Oberstlieutenanl v. Otter, dog uden at vinde Fordele over ham; meget mere befalede denne Major Granhagen at rykke over Bækken, som adskilte de
Kæmpende, og al omgaae og nngribe Russernes hiiire Fliii; men paa
samme Tid angrebe Russerne de Svenske med deres venstre Floi, hvilket
Angreb blev slaael tilbage af Cnpitain, Baron Strombc,·g med Osterbollningerne, hvorefter Major Gyllencre1i: og Capilain Uggla angrehe Russerne paa hele Linien, kastede dem tilbage og forfulgte dem over i l\liil.
Russerne angive deres Tab til 2 Officierer og 50 Maud d6de og
saarede, · samt 2 Officier·er og 4S Mand fangne; de Svenske til f
Underofficier og 1.4 Mand dode, og 11 Officiel'er, 3 Underofficierer
og 73 Mand saarcde.
· Wilge Kon·g ens Befaling indskibede Generalmojor v. Vagcsack
sig i Midten af August Maaned paa Åland, mecf den Syd - Finsk P.
Armees iste Afdeling, hestaaende af: 6 Batailloner, 2 Escadroner og i Batteri, tilsammen omtrent 2000 Mand, for aller (See:
III Bind, Pag. H.:3-t 14 og 145) al foretage en Landgang i Finland,
dennegang ved Bjorneborg, og trænge frem til Tammerfors; men
formedelst lavt Vande og Mangel paa Lodser landede Generalen
forst den 28de August ved Christinestad, med Undtagelse af Vestmanlændingerne, som ved Storm bleve fordrevne til Kasko. Generalmajor v. Vcgesack rykkede strax · frem med sit Corps, forenede sig med
2den Brigade af den klingsporske Armee, som formedelst Oberst 1.1.
Dobelns Sygdom blev commanderel af Oberstlieutenanl Furuhjclm, og
med Capitain Gyllenbogcls fr~villige Corps i Egnen af Lappfjiird,
hvilket Sted blev besat,

153
Russerne, vidende om General Vegesack, Ankomst, angrebe
Lappfjiird den 29de August med omtrent 3000 Mand og 4 Canouer
De Svenske
under Commando af Obersterne Bibikoff og Gibory,
modloge Angrebet roligen, og General v, Vege,ack beordrede endog
1 Bataillon af Helsinge-Regiment til al angribe Russernes ,·enstre
og 1 Bataillon af Uplands-Regiment til al angribe hoil·e Floi, medens
Resten, hvoriblandt Capitain Gyllenbogels Fricorps, angreb Fronten.
Et saa overlegent Angreb kunde Russerne ei modslaae, og maalle derfor
trække sig tilbage, indtil Morkel standsede Forfolgelsen; men de indhentedes Dagen derpaa af de Svenske ved Omossa, og forhindredes af
Major 1.1heda med Nylands-Dragoner ug Helsinge-Jægere fra al afbrænde
Byen og den derværende Bro.
De Svenskes Tab i deune Aff'aire bestod i: 2 Officierer og 15
Mand dode, og 1 Officier og -!3 Mand saarede. Russerne tabte i
Dode og Saarede benl'ed 200 Mand, samt 2 Officierer, 4 Underofficierer og 7i Mand fangne.
Afsendelsen af den Syd-finske-Armees 2den Afdeling
blev derimod opholdt, fordi de til samme horende Tropper endnu
ikke vare ankomne til Åland.
Den af Oberstlieulenant Furumark commanderede 2den Brigade,
med Undtagelse af 1 Bataillon Bjorneborgere, som forblev hos
General v. Vege,ack, erholdt derpaa Ordre til al marchere lil Kuorlane
og forstærke den svenske Armees venstre Fliii. Men , inden den
naaede did, erholdt den Efterretning om, at Generalmajor Gripe11berg, som havde besat Kuortane med Avantgarden af Fellmarskalk
Kling,por, Armee med 3 Batailloner under O.berstlieutenant Wetterhotf,
var den 31 le August blev en angreben af Russerne I¼ Miil sydfor,
eller foran Kuorlane, og nodsaget til at trække sig tilbage til RuonaBro, som deelviis blev afbrændt. Her stode nu Klingspors og Kamen•
skys Armee-Afdelinger ligeover for hinanden i el Canonskuds Afstand.
Den 2den svenske Brigade tilligemed Gyllenbogels Fricorps bleve for.
medelsl dette Tilbagetog beordrede til Llllkyro.
Vi maae nu vende tilbage til Oberst Sandels, ved T9ivala, der,
hvad vi allerede vide, detacherede til Karelen (See: I Il Bind, Pag.
:134-135) Major Malm, som, efterat han var bleven forstærket med 120
Mand Uleåborgere, gik paa Baade over Joensuu-Pas til Tohmiijiirvi
og derfra til Pelgjiirvi:.Sogn, hvor, i Egnen af Reikka, Russeme havde
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forsamlet -1 Compagnicr Jægere og 500 l\fnnd Cavalleri.
Major
Malm gil1 nu offensiv lil Værks, dclachcrcde Cornel llrandcnburg
med i :iO Mand, hvoraf 100 vare B6nder, for igjennem Pelkinsanri
at omgaae Russernes venstre Flanke; en anden Trop B6nder detache,
redes over Matkaselkå, for at angribe Russerne fra Buskiala-Siden,
medens Majoren selv, den 9de Augusl, angreb Fronten med i60 Mand
Infanteri, 200 B6nder og 2- 3pundige Canoner.
Sergcant Roscnqvist angreb en russisk Feltvagt hag fra, dræbte 7 og fangede 14
~and. Russerne trak sig nu tilbage til Pelgjårvi, hvor de havde deres
Hovedstyrke, som blev yderligere forstærket med ti Compagnier
under Oberst Adamotoit:'s Commando, hvorfor Russerne aller gik
over til Angreb; men, da Cornet Brandenburg angreb dem i Ryggen,
og Major Malm fornyede Angrebet i Fronten, maalle de efter 6
Timers Kamp trække sig tilbage, . dog uden al lilive forfulgte af de
udmattede Svenske, som i denne Alfaire tabte L Orticier, i Sergeanl
og 18 Mand d6de og 1 Orticier og 34 Mand saarede; Russerne
tabte 31 Fangne og et belydeligt Antal D6de og Saarede.
Major Malm var for svag til . al vo\'e noget Angreb paa Sordavala, hvorfor han med Hovedstyrken gik tilbage lit Tohmåjårvi,
kun efterladende sig en Fellvagt i Heikka.
Oberst Sa11dc/s vedblev al holde T oivnla besat, omendskjiindt
Russerne med deres Canonchaloupper, som stadigen forii gedes, beherskede Passet imellem Kuopio og Toivala.
Da;; ligen foruroligede
de gjensidigen hinanden, saa al der paa Kallavesi- So opstod en lille
S6krig imellem de russiske Canonchaloupper og nogle svenske armerede
Baade; desforuden gjorde~ af IH•gge Partier, men især af de Svenske,
djærve Angreb med mindre Afdelinger til Lands. Saalcdes detacherede Oberst Sandcls Obersllieutenant Christicrnin med 300 Mand
paa Baade til Warkaus, for al odelægge l\ussernes derværende
Mngaziner; men, da de Svenske fandt Veien spærret, maaltle de gaae
med uforrettet Sag tilbage. En anden Afdeling paa 50 Mand, under
Commando af l<'ændrik Schoult:;; og Cornet Nandelstadl, beordredes
ogsan til at for·etage en Recognoscering· paa Baade, saalangt de kunne
komme. \'ed PuJonsaari-Odde st6dtc Detachementet paa en russisk
Vagt, som for stiirsle Delen blev nedhugget; men ved Julkula sl!idte
det paa en stærkere Postering, hvorfor det vendte om, uden al have
lidt noget Tab.
For at ficvogte den i Ryggen af Oberst Sandcls, fra Raimå til
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Kasurila, . med Forhug dækkede Vei, detacheredes Capitain Gyllengahm med 100 Mand og 2 Canoner, og, for al forhindre Russerne
fra al plyndre enkelte Gaarde og Huse paa Holmene i Kallavesi-So,
detacheredes Liculenant Fieandt med 50 Mand paa Bande til
Waajasalo-Holmenc, hvilke stege i Lnnd i Egnen af KarhunsalmiSund og trængte frem til Witbakanta, hvo1· del russiske Armee-Corpses
Generalstab og en Deel andre Oflicierer vare tagne hen fra de ved
Stranden liggende Canonchaloupper. Lieutcnant Fieandt angreb Gaarden i fuldt Lob; men, da de Svenske vare blevne opdagede af en
russisk Feltvagt, undkom atter de her landstegne Officierer til deres
Fartoier. Erter en l<'egtniog med noget lililende Infanteri, som havde
besat Leskclii Gaard og af hvilket de Svenske ble11e afskaarnc fra
deres Baade, indskibede de sig, efter el ringe Tab, Netop da Indskibningen var iværksat, ankom Major Duncker med en Forstærkning
af 150 Mand, som nu vare uden Nytte, hvor(or Majoren indskibede
sig med, Lieulenanl Fieandt,
Capitain Burman beordredes derpaa
med lOO Mand at besælle Waajasalo-Holmene, hvorved Russernes
Strciferier paa samme opborte,
Imidlertid havde Russerne i Kareten aller erholdt betydelige Forstærkninger, hvilke havde taget Stilling ved l\uskiala-Kirke; men, Jaasnart Major Malm blev underrellel derom, rykkede han fra Tohmåjårvi, dem imode, hvorpaa de slrax trak sig tilbage over Grændsen
til Sordavala. En russisk Afdeling paa 3000 Mand med 6 Canoner,
under Fyrst Dolgoruki, va1· ogsaa rykket frem fra Nysloll over Karimaki til Kides Sogn,' i Major Malms hoire Flanke, hvorfor Majoren
erholdt Ordre til al tl'ække sig tilbage til Joensuu-Pas, og, da han ogsaa her blev truet med el overOiiiende Angreb - til Taipale paa
Veien til Kuopio.
Oberst Sandel, sluttede af Fyrst Dolgoruki1
Bevægelser i hans venstre Flanke, at han ved disse Demonstrationer
vilde foranledige ham til at forlade Toivala. .Men, for al forhindre
Russerne fra at trænge frem igjennem Kareten, detacherede Oberst
• Sandel, alt~r 300 Mand med 2 Canouer, under Obersllieulenant
Chri1tiørnin1 Commando, til Major 1'lalm, Forstærkning ved TaipalePas. Kun saalænge han var i Stand til at forsvare samme, var det
Oberst Sandels muligt al beholde sin Stilling ved Toivala.
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Wilge Obersllieulcnant Fieandts Nederlag ved Karsluln den 21 de
August (Sce: III Bind, Pag. 1,j I), maalle Fcllmarskalk 1(/ingspor
hurtigt trække sig tilbage med den S\'enske Hovedarmee lil Ruona,
som han lod befæsle.
Saaledes havde de Svenske blodl og seiret
ved Kauhajoki, Alavo, Nummijiirvi, Lappfjiird, Omossa og Kuorlnne,
uden ringeste Nylle for Konge og Land.
lngenieur-Obcrst Cedergreen erholdt nu m;d den 4de Brigade del Hverv, al be1•oglc Veien fra
Lintulaks med en til Miinkijårvi pousseret Forpost med 2 Canouer
under Commando ;if Oberst Aminoff. Oberst Essen besalle Salmis
med den s ve ns k e B ri gade, for al forhindre Russerne fra at omgaae Ruona vestenom Kuortane-So.
Alle General /(amenskis Foretagender gave lilkjcnde, at hans
Hensigt 1•ar at angribe de Svenskes 5tilling ved Ruona, og, da han
rykkede frem over Sarvikka, blev Posteringqn i Månkijlirvi, med
Undtagelse af 1. Ball~illon - Jægere, kaldet tilbage til Ruona.
Det
derværende Pas dannes af en Mose, hvorigjennem lober fra Nord
til Syrl en 3000_ Alen lang og 9
10 Alen bred Bæk, som falder
i en lille Jndso, Nis o u s kaldc·t, og derfra i KnorIane-So. Om Foraaret st,,aer 2-3 Alen hoit Vand over Mosen, hvorfor den derover
hyggede Bro, hvorpaa Veien gaaer fra Wasa til Tammerfors, er 330
Favne lang.
Paa Passets 1•estlige Side ligger Byen Ruona med
nogle andre Huse, og paa den oslligP. Side Byerne Muslopiiii, Sipola
og Heroj11, hvilke sidste den 3 tle August vare besalle af General
Kamenski, som •samme Nat lod opkaste et Brystværn imod den
svenske hoire Floi, der stollede sig imod en fra den lille lndso
fremsky :lende Odde.
De Svenske loge deres Stilling i den spidse Vinkel, som dannes
af Veiene fra Alavo og Lintulaks, omtrent ¼ Miil fra Toppunktet,
og havde paa hoire Floi foran R~ona opkastet et Balle11i, lidt nordligere .
ved 1.andeveien fra Alavo el 11ndet, ligesom Uere Punkter af Linien
vare forstærkede med Fellforskandsninger, besatte med Ca noner og
Infanteri, og venstre Floi slotlede sig til l<'orhug paa .den nordlige •
Side af Veiene fra Linlulaks, hvor tillige var opkastet en Fellforskandsning, besat med 4 Canoner, hvilket Forsvar var blevet anordnet
af Generalmajor Gripcnbcrg. De Svenskes Styrke u~gjorde 3500 Mand;
Russernes omtrent 9000 Mand.
Den iste September om Morgenen Kl. 6 ankom Generalmajor
.Adlercrcutz til den svens ke Position, for at lede den forventede Kamp
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der aahuedes ar General Kame111ki Kl. Hl med en levende Canooad!l,
som besv81'edes ligesaa levende af de Svenske, General Kamen,fci
boldt sin venstre Floi tilbage, og forstærkede den hiiire, med hvilken
han omgik og angreb de Svenskes venslre Floi, h1·ilkel Angreb
General Adlercreutz hatde forudseel og derfor laget sine Forholdsregler, hvorCor Russerne blcve kaslcde tilbage til Heroja - By
med el Tab af 2 Officiercr og 50 Mand som fangne.
General
Adlercreutz angreb nu ifol?:e sin Tour, men ogsaa forgjeves, Heroja.
Disse Forsog bleve gjentagne paa begge Sider, indtil Træthed og
Morkel hindrede Kampens Fortsættelse.
General Kamenski havde Dagen i Forveien detacheret 2 Balailloner, 2 Escadroner og 2 Canone1· , for over Wiilal·a og Kursi 11t
omgaae Kuortane-Mose og ved Sal mis lage de Svenske i Ryggen;
men delle Detachement udeblev, forvild e! i den veiliise Egn. General
AdlercreutJ' havde imidlertid erfaret Russernes Hensigt, og da han
tillige rrholdt Melding om, at Ohersl Aminoff1 som holdt Miinkijiirvi paa
Linlulaks Veien besat, var bleven angreben og trængt tilbage, saa
frygtede ban for, under disse Forhold, med en svag og udmattet
Armee at kunne modstaae et fornyet Angreb, hvorfor Generalen
sammenkaldte et Krigsraad, hvori der blev beslullet, al den svenske
Armee, med Undtagelse af 1 Balaillon, skulde under Beskyllelse af
Miirket trække sig i Miil tilbage til Positionen ved Salmis, hvor
man paa en mindre udstrakt l.inie besluttede al gjiire fornyet og
haardnakkel Modstand.
General Kamen,ki, som var fortvivlet over sit mislykkede og
blodige Forsog, al beseire de Svenske ved Ruona, besluttede ligeledes
al trække sig tilbage, og havde allerede sat Artilleriet og Bagagen i
Bevægelse til Alavo, da Chefen for Arriergarden, den tappre og
aclive Oberst Kulneff, bemærkede, al de Svenskes Vagtild kun brændte
svagt, hvorfor han selv undcrsiigle Omstændighederne, gik over den
omlalede lange Bro, og opdagede nu, at de Svenske vare gaaedc lil•
bage. Oberst KulncO meldle sin Opdagelse til General Kamen,ki, som
slrax vendle om, men var allerede kommen saa langt tilbage, al ban
ikke mere kunde forurolige de Svenske i deres Tilbagetog.
Denne de Svenskes Tilbagegang fra Ruona var tilvisse en stor
Feil, som maa beklages og som de dyrt maalle betale, idel Felttogets Ende de1·ved fremskyndtes. Havde derimod G<!nerol Kaincnski
ll'ukkel sig -tilbage lil Alavo, saa vilde de Svenskes Sag have faael
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el ganske andel Udseende, idet saavel Tropperne som Befalingsmændene ya1·e bl evne oplivede; og , naar man havde naaet nogle
Uger længere frem, vilde l<'elttogel, formedelst den fremrykkede Aarstid i disse nordlige Egne, være standset af sig selv, især af Russerne, som maatle i lang Afstand efterfore deres Levnel~midler og
Ammunition, og tilmed lede meget af Sygdomme. General /Juxhowden saavelsom General Kamenski onskede derfor ,·cd afgjlirende
Foretagender at ende Felttoget, Endnu et tabt Slag , liigt ilet ved
Ruona, vilde have gjort· de russiske Soldater og deres Befalingsmænd
aldeles mistrostige, og del blodige Felttog vilde uomtvistelig være
endt, Nu derimod var Forholdet omvendt; den russiske Soldat
antog al være Seierherre og rykkede derfor med fornyet !\Iod frem,
for at angribe de Svenske ved Salmis den 2den September. .Men,
uagtet det moralske Element niidvendigviis maatte være sliirre i den
russiske end i den svenske Armce, saa var dog .Modstandsevnen i
denne langt fra ophiirl; meget mere maa man med Beundring betragte
den lille, efter den blodige Kamp ved Ruona end mere i Autal og
Kraft reducerede, svenske Armee , besjælet af Kjærlighed til Frihed
og Fædreland, atter at blolle sit Bryst, og med sjeldent Mod og
uhlirte Anstrengelser at kjæmpe mod den overlegne Fiende. Saavel Ven som Fiende mna beundre el Heltemod, som synes at tilhore en forsvunden Tid, hvorpaa den nyere Krigshistorie ikke har
talrige Exempler al opvise, og. med hliidende Hjerte ueklage, at saa
uhorte Anstrengelser, saa store· Opoffrelser og Lidelser ikke forte
lil undre Resultater, end Underkastelse under el fremmed! og frygtet
Herredomme. Rigtignok betaunede Kongen af Sverrig med l iberalitet enhver Krigsmands lappre og gjæve Handlinger, som kom til
høns Kundskab, med Avancements, Ordener og Optagelse i den hoiere
og lavere Adelstand, saa al Dere Befalingsmænd belonnecles paa alle
3 Maacler og stege i de iå Aar, Krigen varede, 2 3 Grader. Sanledes blev blandt andre Generalmajor Adlercrcutz under 30te August
udnævnt til Baron ; men, formedelst K1·igens hurtige og active Gang, de
deraf riilgende mangfoldige udviste tappre Handlinger, kunde disse
fonglfra olie bli1•e bemærkede, optegnede og indmeldte, eller , om
end delle var skeet ....:. ved Begivenhedernes voldsomme Ende - dog
ikke blive beliinnede. Gaves der end i den svenske Armee enkelte
Individer, som muligcn ly Ilede mere til Russernes smigrende og
forlokkende Lofter, end til J•'æd relandets og Pligtens Slemme, saa
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gjorde det slorre Fleertal saa meget desmere deres Pligt, saa at det
bliver dcslettcre at bedække disse Ulykkeliges Navne med Forglemmelsens og Sorgens Klædebon, der passer sig bedst for den Fædrelandets Son, som _ nogensinde kan gll'mme sit Lands Fol'deel, eller.
har ·nogen anden Tanke end den, der stemmer overeens med hans
Konges og hans Fædrelands Ære, Lykke og Held.
General Adlercreutz havde ved Salmis opstillet den lille svenske
Armee, med h1iire Floi stiiltende sig imod bemeldte By, beliggende paa en i Kuortane - So udspringende Odde, hvorfra en
Sandryg skyder sig i en skraa Retning imod Landeveien henimod en paa
Veiens venstre eller iisllige Side liggende Gaara, hvor Sandryggen laber
sig i Engen og Skoven. Paa denne Sandryg, nær Landeveien, i
Midten nf de Svenskes Stilling, var Artilleriet placeret. Omtrent
l Mi il foran Sal mis deler Landeveieo fra Lappo sig i to 6rene;
den hoire ga aer til Ruona, den venstre lil l.intulaks. Paa delle Sted
var Arriergarden, bestaaende: af 1 Bataillon Tnvasti;huus-Jægere og
2 Canooer, under Commando af Obersllieutenant Adlercreutz, placeret.
Af Hovedcorpset opstilledes 1ste Brigade paa hiiire Flili i
Salmis-By og bag ved Sandryggen, 4.de Brigade opstilledes til Venstre af iste Brigade, og den yderste venstre Fliii, som strakte sig
ind i Skoven, bestod af 1 Bataillon Ny lands-Infanteri og NylandsJægere. I denne Stilling oppebiede de Svenske Russernes Angreb,
der begyndte den 2den September om Morgenen Kl. 6 i et stærkt
Regnveir, som vedvarede hele Dagen. Arriergarden blev fiirst angreben , hvorfor t Linie-Jnfanteri Bataillon under Oberstlieutenaot
Obin,ki og t Bataillon-Jægerc sentiles til dens Forstærkning. General Adlercrøutr;, som altid var der, hvor Fal'en var stiirst, opholdt
sig ogsaa nu ved Arriergarden og ledede personligen sommes Forsvar; men, uagtet ni Aostrengel~e, blev omsider Jægerkjæden paa
begge Sider af Veien gjeonembrudt. af de stormende Russere, som
kastede sig bag om oi; spærrede An·iergardens Tilbagetog, hvorfor
General Adlercreulz maallt! redile sig med sin Stab igjennem Skoven
tilbage til Hovedstillingen, hvorved dog en af hans t\djutanter, Lieutenant
Kling,por, blev tagen til fange. Den svenske Reserve ilede nu Arriergarden til Undsætning og drev for en kort 1 id den russiske Overmagt
tilbage, hvorved Arriergardens Stilling b1beholdles. Men, uagtet Ile
Svenske kjæmpede med uhiirt Anstrengelse og Tapperhed, og General Adlercretltz siigte med Cardætsker ni standse de russiske Colon-
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ner, blev han dog niidsagel til at drage Arriergarden, hvis fleste
Officicrcr vare dræb le eller saarede, tilbage, hvilket udriirles kjæmpende Skridl for Skridt, saa al Kl. var U om Formiddaizen, da
Arricrgarden naaede Salmis. Efler 5 Timers Kamp havde Russerne
·
saaledcs ikkun vundet ~ Miils Terrain.
Hovedcorpserne stode nu ligeoverfor hinanden; Anfiirerne ordnede
Masserne lil fornyet Kamp; dog i længere Tid herskede almindelig
Stilhed, og ikl.e cl Skud liisnedcs fra nogen af Siderne. General
K amensl,i var nemlig bleven forhausel over den tappre Modstand,
han havde miidt, og syntes al være raadvild med Hensyn til Valget
af Angrehs-1\laaden og Angrebs-Punktet, og hans Tropper hehiivcde
ogsaa Hvile. Efter al have udhvilet sig, hcgyndte Russerne Canonaden paany, Kl. 2 om Eftermiddagen, hvorefter General Kamcnski
foretog el Frontal-Angreb imod den svenske Slilling, hvilket blev
afslaael. Derpaa angreb han med en stærk Colonne venstre Fliii,
hvilket Angreb ogsaa 1.Jlcv afslaaet af2den Halaillon afSavolax-Regiment,
undersollel· af 2 Canoner under Lieutenant Smith, som med Cardætsker aldeles sprængte den russiske Angrebscoloone. Kampens Raseri
tillog nu over hele l.inien, og Russerne aogrebe aller den svenske venstre
Fliii - dog bleve de ogsaa nu slaaede tilbage; endelig angrebc flere
Colonner fra Skoven af del svenske Centrum, især den de1·liggende
Gaard, og kastede omsider 2den Bataillon ar Savolax-llegiment tilhage.
Klokken var nu 5 om Eftermiddagen. Kampen havde altsaa paany
varet i 3 limer og vilde sikkerligen endnu have kostet meget Blod;
men, da Russerne tillige med en betydelig Magt vare trængte frem
til l{auhajoki, hrnrfra de lrnnde true Lappo i den svens ke Armees
Ryg, eftersom Veieu derhen over llmola ikkun blev forsvaret ar i
Bataillon, under Commaudo af Ohersllieuteoanl v. Otter, saa befulede
Feltmarskalk Kli11gspor General Adlercreut: at trække Armeen tilbage.
Omendskjondt den angivne Grund for Tilbagetoget hverken kan hifuldes eller forslaaes, saa tiltraadtes dog Tilbagetoget til Tiistenjoki,
1 ½ Miil fra Valpladsen, i temmelig god Orden, hvorimod de lappre
Nylændere paa Armeens venstre Fliii, ved Armeens uformodede Tilbagetog, bleve overladle til deres Skjebne og afskaarue; men Russerne vare saa udmattede efter den lange og haarde Kamp, at de
ikke forfulgte de Svenske, hvorved de afskaarne Troppeafdelinge1·
ad Omveie aller forenede sig med Hovedcorpsel.
Saaledes endtes den 3 Dage varende Kamp ,•ed Kuorlane
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Ruona og Salmis, den 31le August, :lsle og 2den September, og
udgjii1· vel et hæderligt, men siirgeligl og blodigt Blad i den svenske Krigshistorie, thi lable Valpladse kunne lilvisse hædre en Armee; men Tilbagetoget fra Ruoua forte, destoværre I - dog del
siir gelige Tilbagetog fra Sal mis efter sig.
Denne 3 Dages lange Kamp kostede meget Blod. Russerne, som
fiirle store Masser i Ilden, maatte niidvendigviis have det slorste Tab,
som regnedes af alle Grader til 1200 Mand. De Svenske angive deres
Tab til omtrent 800 Diide og Saarede, hvoriblandt 4 dode og omtrent 20 saarede Officierer, samt 100 Mand fangne, tilsammen circa
¼Dee) af deres Styrke,
General Adlercreuti omtaler den svenske Armees Tapperhed
og Udholdenhed med fortjent Roes, og paaslaaer, al den ingensinde
hidtil havde herpaa aflagt mere glimrende Beviser; især var Kampen
ved Ruona haa1·d og blodig, og Finnerne strede som Lover.
Men
ogsaa Russerne kjæmpede med ikke mindre Tapperhed, og Balaillepladsen i l Miils Udstrækning var Vidne til begge A1·meers Daad,
idet den var hesaaet med de Faldnes Liig. Begge Armeer lede i
hine 3 Dage ogsaa meget af de !delige Marcher, Bivouac's i det
slette Veir og utilstrækkelig Fot·pleining. Intet Seierstegn erobredes
paa nogen af Siderne. Rigtignok bleve lo svenske Canoner demonterede, men ikke desmindre reddedes de fra al falde i Russernes
Hænder. Befalingsmændene vare i begge Armeer overalt tilstede, anfiirle og opmuntrede de Kjæmpende; og i de svenske Rapporter
nævnes med Beriimmelse Generaleme Adlercreutz og Gripenberg,
Obersterne Cederstriim, ti, Essen, Jl.euterskiild o. n.
Den 3die September fortsatte den svenske Armee Tilbagetoget
til Lappo, hvor Feltmarskalk Klingspor log sil Bovedqvarleer, og
hvor han deelle sin Armee saaledes: 1sle Brigade beordredes over Kanhave Lil Neder-Hårmå; ti, Essens svenske Brigade til Lillkyro i
3die Brigade til Hanhikaski , for at danne Arriergarden ; 4de Bi'i••
gade til Ylislaro, hvor den ankom den 6te og hvilede til den 10de
September, paa hvilken Dag 3die Brigade kom i Hiiide med samme
paa den hiiire B1·ed af Slorkyro-Elv. ·
Den russiske Armee, som deels var bleven standset af den afbrudte Bro ved Lappo, deds var udmattet af den lange Kamp, rykkede den 10de September efter den svenske Armee, gik Kl. 1 om
Middagen igjenoem el Vadested paa Slorky1·0-Elv og overraskede
Danm, Krlgah. fra IE07-9, Ill. Bind.
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4de Brigade, paa samme 'fid Forposterne bleve angrebne ved llmola,
hvorfor el hurtigt Tilbagetog var de Svenskes eneste Redningsmiddel.
Russerne havde endog faael el Par Haubilzer over Elven, hvis Jld
foraarsagede Uorden i de svenske Balailloner, der dog hurtigt blev
redresseret, og et Compagni Jægere beordredes til at standse de fra
Ilmola fremrykkende Russere, indtil 4de Brigade fik Tid til at indtage P-11 Position bag en Bæk, som ved Tuokkala falder i StorkyroElv. Derpaa fortsatte Brigaden sit Tilbagetog til J.illkyro, hvor den
sllldle sammen med den svenske yderste hoire Fliii-Ardeling, som
under Commando af General v. Vegesack Irak sig tilbage fra Løppfjård, og til den Endl' marcherede 10 svenske Mile i 2 Dogn.
Oberst v. IJobeln beordredes ligeledes til al begive sig i forcerede
Marcher fra Omegnen af Chrislinestad til Ny-Carleby, for al understotte Oberstlieutenant Rcutcrskold, drr med 3 Balailloner var bleven
tvungen til al forlade Hiirmå og trække sig tilbage bl Ny-Carleby,
som Russerne havde nærmet sig paa i Miil.
Saasnarl Feltmarskalk ltlingspor erfarede Russernes Bevægelser, besluttede han sig lil aller al riimme Wasa, og lod til den
Ende de lierværen de Forraad og Magaziner saml f 100 Syge og
Saarede transportere over den bothniske Bugt til Umel, hvorimod
de russislie Krigsfanger maalle fiilge med Armeen imod Nord. I
Wasa fandt Russerne derfor ikkun 4000 Pd. Meel og omtrent 20
haardl Saarede.
Feltmarskalk /(lingapor forelog sit Tilbagetog fra Lappo til NyCarleby over Ylislaro og Lillkyro, en Vei, som er 5 svenske Mile længere end Veicn over l{auha ve, fOf' desbedre al kunne l,eskytle eller
bortfore Forraadene i Wnsa og forene sig med General v. Vegesacl,.
Denne Marche fo1·vildede General Kamenøki, som antog, al Feltmarskalk Klingspor vilde gaae til Wasa og derfra overflire sin Armee
til Sverrig; og General Adlercreutz bestyrkede ved sine tagne Forholdsregler baade Russer og Svenske i denne Tro, saa at de .Ye11ige i
den svensk-finske Armee antoge Overgang~n for afgjort, og foranledigede, nl 60 Mand af Savolax-lnfanleri-Regiment gik over til Russerne,
fordi de ikke vilde forlade deres· Land. For altsan al forhindre den svenske Armees Indskibning og tage den til Fange, rettede General Kamcn,ki
ogsaa sit llovedcorpses Marche imod Wasa, og sendte ikkun 2000
Mand under Commando af General l(osatschkoffsky over Kauhave til
Ny-Carleby og et mindre Corps under General IVla,toff imod
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Ga!Dle-Carleby, hvilke Afdelinger vare for svage til at være Klingapar farlige; ligesaali_!U siigte Kamenski at forhindre General v. Vegesack
og Oberst v. /Jobeln, hvilke, hvad ovenfor er fortalt, slode i Egnen
af Christinestad, fra al forene sig med Kli11gspors Arruee. ObersUieutenanl Jiieandt, som efter ~ederlaget ved Karstula den 21de August
havde trukket sig tilbage til Lintulaks, og hvis Styrke efter delte
Nederlag udgjorde i det Hoiesle 550 Mand, maalte nu ogsaa trække
sig tilbage for Generalmajor Wlastoffs Overmagi, der besatte GamleCarleby, medens General Kosatschkoffsky truede Ny-Carleby. l<'el!•
morskalk Klingspor rar saaledes afskaaren i sin Retraite imod Nord,
saamegel mere, som Broerne ved Kauko og Himango vare brændte
irlilge Feltmarskalkens Befaling. Den svenslrn Armees Frelse brroede
allsaa paa, at Oberst v. Dobeln i Forening med Obersllieutenant Reuterskiild, og Capitain Gyllenbogels-Afdelinger vare i Stand til at aahne
den spærrede Vei ; og, for at samme kunde udfores, sendtes Generalmajor Gripenberg med sin Brigade tilbage til Oberst v. Dobelns og
Obersllieutenant Fieandts Forstærkning.
For al opholde General Kamenski, indtil den i Norden spærrede
Vei all~r var aabnet, tog General Adler.creuu en Stilling ved Oravais; og, ·ifald det havde været muligt f9r de Svenske med en mindre Styrke, i en forskandset l'osition, at opholde Russerne, medens
Hovedstyrken sendtes tilbage til Ny- og Gamle-Carleby til Oberst
v. Dobelns Forstærkning, ligesom og i det Tilfælde at General Adlerci·euti kunde have havt Haab om at slaae General Kamen•ki, saa
vilde Positionen ved Oravais og det deraf fiilgende Slag have v111ret
bensigtsret, idet_ mindste at undskylde; men et saadaut Haab turde han
neppe nære, eftersom General Kameriskis Corps talte omtrent 8,500
Comballanter, medens Fellmarskalk Klingspora Corps ikkun bestod ,af
3,500 Combattanter, hvorfor Stillingen og Slaget ved Oravais var til
stor Skade for de Svenskes fremtidige Operationer og Forsva1·el af
Finland; thi, da man ikke her turde haabe at vinde Seier,, saa vare
Tidspunktet og Stedet at opoffre den sidste: Blodsdraabe endnu ,ikke
komne.
Den 18de September Kl. iO om Formiddagen angreb General
Kosatschlroffsky ved Juutas, ½ Miil sydlig for Ny-Carleby, Oberst
v. Dobelns Brigade og Capilain Gyllenbogels frivillige Corps. Oberst
v. Dobeln Iaa syg i bemeldte By, og, da han borte Canontordenen
og erfarede, al hans elskede Bjorneborgcre vare i Kamp, hævede
11•
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Loyen sig Ira sin Sygeseng, steeg til Hest og ilede til Bataillepladsen, hvor han overtog C ommondoen, ordnede Forsvoret, afslog
Russernes Oere Gange gjentagne heftige Angreb, kastede dem
tilsidsl aldeles tilbage, og Corfolgle dem, indtil Morkel afbriid Fegtningen, hvorefter Russerne om Natten trak sig to Mile tilbage til
Ekois; og, omeudskjondt de der erholdt Forstærkning, fortsolie de dog
Tilbagetoget til Neder-Hli.rmå. All delle udforte den tappre v. Dobeln
med Tropper, som i 14 Dage næsten uafbrudt havde marcheret, i
de to sidste Dage vare uden Hvile, og som efter denne blodige
Kamp endog bleve staaende hele Natten under Vaaben i Vand langt
op paa Benene. Efter al den tappre og elskelige Oberst v. IJobeln
saaledes ved sin personlige Deellagelse og Dygtighed havde aabnel
Veien for Fellmarskalk Klingspor, indtog han atter sin Sygeseng,
fra hvilken han ei mere stod op i delle Aars Felttog.
General Adlercreutz, som med Hovedarmeen havde taget Position
ved Oravais, ikkun 2l Miil fra Juntas, burde og kunde ei længe
forblive uvidende om hvad der var skeet til hans Fordeel, og burde
fiilgeligen strax have trukket sig tilbage og ikke modtaget den ulige
Kamp i en Stilling, som ei engang var befæstet.
Den djærve og utaalmodige General Kamenski derimod b·esluttede at angribe Oravais, og om muligt - del koste hvad det vilde med et eneste Slag paa J.iv og Dod med sin overlegne Kraft al lilintelgjiire sin Modstander og ende del langvarige Felttog, hvilket
ellers, formedelst Aarstiden, Troppernes Udmallelse og den tiltagende
Sygdom iblandt dem, Ietteligeu kunde blive afbrudt paa en utilfredsstillende Maode.
Den 13de September om Aftenen sliidte General Kamcnslci ved
Wiirii paa General v. Vegesack, som efter et tapperi l;orsvar trak sig
tilbage lil Oravais; og allerede samme Dags Formiddag havde 4de Brigade besat den af Indbyggerne forladte By. Batnillepladseu er beliggende
¼ Miil sydlig for Oravais-By, der, hvor I.aodeveien fra Wasa Jiiber
forbi lo Havbugter; som hver optager en lille Bæk. Fra den nordligste Hnvbugt udgaaer en lav Eng, pan hvilken en Mængde Bolader slode, hvilke deelviis blevc nedrevne, for al ljene Jægerne til
Dæ~ning; en Hoide paa den nordlige Side af denne Eng behersker det nærmeste Terrain imod Syd, og paa denne Håide blev det
svenske Arlilleri elaceret; til Hiiire af bemeldte Hiiide befinder sig
en utilgængelig Klippe, som strækker sig ud imod Havkysten; til
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Venstre en slor Eng, og ovenfor samme cl sidl Kjær; Landskabet
imellem de lo Havbugler er bcvoxet med Skov og er bjergrig!.
Ved den sydligste Bæk og Havbugt opstilledes Arriergarden, be•
slaaende af Helsinge-Regiment og 2 Ganoner, under Commando af
Oberst v. Plateri, som blev angreben den 1.4de September, om Morgenen Kl. J-5, med stor Ue(ljgbed af en overlegen Styrke, bestaaende al' alle 3 Vaabenarter; men ban forsvarede sig mandigt. og
ved Hjælp af en Bataillon karelske Jægere bleve Russerne opholdte
her indtil Kl. 11 om Formiddagen.
Imidlertid opstillede General
Adlørcreut.r _siL Hovedc·o rps, nemlig: een Balaillon af General v. Vegesack, Troppecorps besalt!cl Bjerget lil Hiiire af Veien III henimod
Havet; Terrainet nedenfor samme blev bestriiget af de paa Hoiden
placerede Canoner, ~aa at hiiire Floi maalte ansees for at være
næsten uindtagelig; til Venstre af Can,o nerne, paa Engen , som
dannede Positionens Centrum, opslilledes en anden Bataillon, under
Commando af den tappre Oberst Brandstram (See: III Bind, Pag. 43);
·Jæogere til Venstre ved Engen og i Skovkanten posteredes Oberst
v. Essen med Veslerhottningerne, og yderst paa venstre Fliii, henimod
Kjæret, Savolaxerne under Cornmando af Oberst Cedergreøn, som
med 3 Batailloner indtog en spredt og dækket Stilling bag de omtalte Hillader, Resten af General v. f'ege1ack1 Brigade med en
Deel Oslerbollninger og det ubetydelige Cavalleri blev placeret til
Reserve bag Cauonerne paa begge Sider af Veien,
Efter at Arriergarden havde forsvaret sig til del Yderste, og
• sømmes Anfiirer, Oberst Platen, var bleven saaret, maalle den trække
sig tilbage til Reserven, for al udhvile sig og erholde ny Ammun!lion.
Ru,serne angrebe nu med stærke Colonner, understiittede af en levende
Canonade, de Svenskes Centrum og hiiire Fliii, medens Oberat Kulneff blev detacheret, for samtidig at angribe deres venstre Fliii,
og inden korl Tid var Oberst KulneffI samtlige Batailloner i Haandgemæng med de Svenske. General Kamenaki lod ham efterhaanden
forstærke, og omsider var den hele russiske Magt engageret, uden
at sammes store Overmagt kunde tvinge de Svenske, som forsvarede
sig med urokkeligt Mod, til al vige. Kampen !iltog i Heftighed, ertersom A~grebene afsloges; Blodhadet var frygteligt; de russiske
G·eleder fortyndedes, og Soldaterne afmalledes crter sa:1 mange mislykkede Angreb.
Da den koldblodige Genf!ral ~dlercreut; bemærkede dette, li~e-
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som og al Russerne mere og mere svækkede deres Centrum, for
med deslo sliil're Magt al kunne angribe venstre Fliii, saa befalede
han Oberst Brandstram, med 2 Batailloner og 2 Canoner at angribe
Russernes Centrum. Den tappre Brandst,·om udforle Angrebet med
megen Kraft, og i faa Oieblikke vare de foran ham værende Afde- •
linger, Tirailleurer m. m, ved Hjælp af Bajonetten overalt kastede
lilbll,Se, og Dyglede i Uorden, forfulgte af de Svenske, i hvis Spidse
vare Generalerne Adlercreut: og Vegesack hvilken sidste endog
var bleven saaret - og kaP,pedes i Tapperhed ligesom deres Vaabenbrodre og Undergivne. Efle1· denne Gjennembrydning gik den
svl'nske venstre Floi ogsaa over til Angreb, hvorved Vesterboltoingerne
bleve sr.mdsede af en lredohbelt Række Infanteri-Ild fra el Bjerg, den
ene hoiere end den anden, og maalle endog gaae nogel tilbage; men,
understollede af de paa Engen adspredte Savolaxere og senere fra
Reserven af 1 Balaillon Oslerhollninger og 1 Balaillon Weslmanla;1ds-lnfanteri, bleve Russerne atter bragte til at vige, og forfulgtes
over begge Engene til den sydligste Bæk, hvor Kampen endnu fort-·
saltes i 3 Timer, indtil omsider General Kamcmski Irak sig mod
Landeveien, paa hvilken han fortsalle Tilbagetoget ug forfulgtes over
k Miil af de Svenske, Men pludselig erholdt Kamenski her en Forstærkning af 4 Batailloner I som han i Begyndelsen af Dalaillen havde
beordre! i forceret Marcbe fra Wasa til Oravais. Denne Forstærkning af benved 2000 Mand reddede General Kamen,ki, som i
Spidsen for samme kastede sig heltemodig imod de Svenske, der
nu aller maatle vige. Havde General Adlercreut: gjort Holdt, efter
at Gjennembrydningen havde fundet Sled, vilde han være forbleven
Seierherre, selv om den omtalte _Forstærkning var ankommen; men
den heftige Forfolgelse havde denne Gang, hvor rigtig den ·ellers
under andre Porhold maatle være, formedelst Overilelse og Uforsigtighed de skadeligste Folger for de Svenske, og afgjorde Resten af
Felllogr.t lil Russernes Faveur.
Ved de Svenskes heftige Forfolgelse vare nemlig Tropperne
blevne afkræftede, adspredte og henforte lit en ufordeeloglig Stilling
ved en lille Indså, hvilke Omstændigheder alle vare lll Russernes
Fordeel, saa al de Sveuske, som nu bleve angrebne fra lo ~ider af
en dræbende lid, maalle trække sig i Uorden tilbage. I l\lidten påa
Laodeveien dækkede Obersllieulenanl Drufwa med Uplæodingerne
Tilbagetoget; paa venstre Flili droge Savolaxerne, Oster- og Vester-
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bollningerne, under Beskyttelse af Artilleriet , sig 1gJennem Skoven ,
og over Eugene til de Steder, de forhen havde besat; men hoire
Fllli, bestaaende af Svenske og Finner imellem hinanden, blev paa
Tilbagetoget afskaaren og trængt ud paa Odden imellem de to
Havbugter; dog I omendskjlindt de ei forstode hinandens Sprog,
kjendte og vare de tilfulde besjælede af Ærens Love, som byde: at
Soldaten hellere blir gaae under, end overgive sig med Sværdet i
Haanden. Omgivne ·enten af Havet, eller ar Russernes tætte Rækker,
forenede de sig i en Messe, og med fældet Gevær ban~de de
sig Vei igjennem deres Fiender, hvorved vel Mange faldt, men den
stlirste Deel reddede sig, med Undtagelse af dem, som vare yderst
ude paa Odden; dog selv af disse reddede sig mange ved at svommc
over Havbugten.
Morkel og Taijgen, som bleve formerede ved Krudtdampen, og
gjensidig Mangel paa Ammunition foraarsagede, al Skydningen og
Canonaden aftog, hvorimod Kampen endnu fortsattes med det blankt'!
Vaabeu under gjensidige Hurra-Raab, indtil man aldeles udmattet
opborte med Myrderiet, som havde var~t noget over i4 Timer; og
var dette Slag det blodigste qg længslvarende , som var leveret i
denpe Krig. Uvidenhed um Styrkeu af den Forstærkning, General
Kamen,ki bav~e erholdt, og Mangel paa A...mmunition foranledigede • ,
Generalerne Adlercrøut.: og Pøgesack, beskyllede af Nattens Morke,
til at træk-ke sig tilbage lil Ny-Carleby, hvorved Afdelinger af Svenske
og Finner imellem hinanden dannede Arriergarden, indtil den næsten
til det Halve sammensmeltede tide Brigade lidt efler lidt samledes
om N,tten og fra Munsala overtog Arriergardens hæderlige Hverv.
'f.il Lykke for de Svenske var det russiske Infanteri saa udmattet, at
det ei kunde forfolge dem, og €avalleriet blev hertil ei anvendt, saa
at mange afskaarne Afdelinger e_rholdt Leilighed til at forene sig
med deres Batailloner.
Denne KJmp, som grændsede til Raseri, og hvori Svenske og
Finner kappedes i Mod og Hdboldeuhed, var den sidste, den foren~de klingsporske Hær leverede, og kos_tede store Offere; paa
mange Steder laae Russere og Svenske geleclerviis benstrakte dode
paa Jorden i en slirgelig Orden. De i;venske. angive deres Tal>
til 35 Offlcierer og omtrent 1200 Man9 dode, saaredc og fangne
eller til lidt mere end l Deel af deres Styrke paa Batailledagen. J~landt
de S11arede nævnes Generalmajor v, Yege,ack; Obersterne '!rand,tror,i
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og v. Platen.; Oberstlieutenantcrne Surcmain og v. Otter; Majorerne
Ehrcnroth og Cedergreen; Capilainernc Striim, Lirirlcnberg, Kaulbars,
Sten o, Il. Russernes Tab var neppe l'ingere end de Svenskes, men
rimeligviis endnu stor re, eftersom deres Armee var stærkere end
den svenske •
. Slagel ved Oravais gav den svenske Armee, saa at sige, Hjertest6del, da den deri tabte en stor Dee! af sine bedste Oflicierer.
General Adlercreutz var tilvisse en duelig Kriger og tai;per Soldat;
men han, og langt mindre Feltmorskalk Klingspor, var neppe aldeles
fortrolig med den nyere Feltherrekonst; thi i saa Fald vilde og
hurde de ikke have leveret Slagel ved Oravais, men derimod burde
Genet·al Adlercreutz, da han den i3de September om Eftermiddagen
horte Canontordenen fra Egnen af Ny-Carleby, ved Junias, have opereret
paa den indre Linie, medens Generalmajor v. Vegesacl, opholdt Genel'al
Kamenski ved Oravais, og slrax have sat sig i Bevægelse med Hovedstyrken til Juulas, og kunde altsaa den 1Jde September om Morgenen have angrebet General Kosatschkaffsl,y i Ryggen, medens
Oberst v. Diibeln angreb ham i Fronten, og saaledes aldeles tilintetgjort ham. Derpaa burde General Adlcrcreutz med sin egen, v, Dobelns,
Gripenbcrgs og v. Vegesacks forenede Armee-Afclelinger have angrebet
Gen.eral Kamenski, og vilde 1·imeligviis ogsaa total have slaaet ham, hvorved
Fellloget vilde have været endt til de Svenskes Faveur. Vistnok er det
vanskeligere at manoeunere, end at fegte, eftersom rlen forslc Konst,
som t1lh6rer Feltherren, ikkun saa sjelden findes hos de Commonderende,
hvorimod Troppeafdelingerne og deres Befalingsmænd, . h,•is Hverv
det især er at fegte, næsten altid hæderligen opfylde deres Bestemmelse;
men, naar Feltherren overeensslemmende med Strategiens uomst6delige
Grundsætninger forstaaer at flire sine llærafdelinger til Kamp paa rette
Sted og til rette Tid, saa lettes Tropperne uendelig meget i deres blodige Pligtopfyldelse, for al vinde den Seier, som maa være Maalet for alle
deres Bestræbelser. Strategien, Planen, som vi gjerne vilde kalde Krigens
aandelige Deel, og Taktiken, Udforeisen, eller den legemlige Krafts
Anvendelse, ere visseligen begge n6dvendige, for at vinde Seier; men
uden Strategiens rigtige Anvendelse vil Taktiken alene ikke have nogen afgjorende Vi1·kning pan Udfaldet af el Felttog. Disse Anskuelser linde ikke
altid Anerkjendelse, og man troer derfor; al Befalingsmænd, som med
Held forstaae at anfore en taktisk Afdeling, ogsaa kunne med samme
Held udfore strategiske Foretagender, og folgelig stundom overdrages
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saødanne Hverv, uden al besidde de dertil fornodne 'Egeuskaber, eller
eugang kjende Strategiens allerfiirsle Grundtheoremer.
Generalmajor Gripm1berg, som med sin Brigade var beordret lil
Oberst v, Diibelnø Forstærkning, ankom forst paa Bataillepladsen ved
Juutas, da Slagel var endt, hvorfor han fortsalle Marchen til GamleCarleby, som var bleven indtaget af den nuværende Generalmajor Wlaatolf, efter al Oberstlieutenanlerne Fieandt og Reutererona havde trukket sig tilbage. General Gripenbørg stodte ved Kronoby paa General
Wlastotfs-Corps, som angreb ham den 15de September om Aftenen;
men Gripenberg slog Russerne tilbage, hvoreller disse overgave GamleCarleby, uden at have lilfoiel lndvaanerne nogen Skade. Paa samme Tid
angrebe ogsaa Russerne Obersllieutenant Fieandt ved Ka11ko-Bro; men
de bleve ogsaa her slaaede, hvorpaa de trak sig tilbage til Neder-Wetil,
hvorhen General Gripenberg forfulgte dem.
Saaledes var Forbindelsen med Oberstlieu'tenant Fieandt aller aaben, og Fellmarskalk
Klingsporø Tilbog~log sikkret, alene ved v. Di.ibelns og Gripenbergø
Seire, saa at Blodbadet ved Oravais ikke havde nogen lnd0ydelse paa
den aabnede Forbindelse og var f1ilgelig med Rensyn hertil aldeles
unyttigt og hensigtslost.
E'fter Tabel af bemeldte Slag syntes der
nu kun ot være en eneste Udvei til Redning for den svenske Armee
tilbage, den nemlig, som Gripenberf! og v, Diibeln havde aabnel mod
Nord, omkring den bothniske Bugt, igjennem Polarsladen Torneå,
til Vesterbolten. Men denne Mening kunne vi aldeles ikke dele.
Oberst v. DiJbeln vår ogsaa en al de Faa, som havde en anden
Anskuelse og som endog den 14de September, altsaa paa Batailledagen
ved Oravais, fm•eslog den commanderende General en Chet at lage
en anden, modsat Vei, hvilket evigt mær·kværdige Forslag, som tilkjendegiver denne Krigsmands Dygtighed, strategiske · Kundskaber
og Tapperhed, er saalydende:
,, Vi bor med hele Ar·meen gaae over Lappo, Alavo til Virdois, til
-,,hvilken Egn Fiendens Reserver, Ammunition, de gjorte Fanger og
"deres Blesserede ere hlevne afsendte. Vi have tre Dages Forspring
"og ingen andre Tropper imod os, end General Kosatschkolfskis
,,Afdeling, som jeg Dagen i Forveien har kastet tilbage over Neder,,Bårmå, Fieandts Corps skal figurere hag Gamle-Carleby; Gripen11bergs Corps skal i forceret Marche gaae fra Kronoby over Lofhacka,
Lintulaks og Jyvåskylå og forene sig ved Påjåne-Soens Bredder."
"Uden Kamp vil Armeen komme til Tammerfori, og denne
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"Bevægelse vil drage de russiske Tropper i Åbo til Tava~tehuus
,,ligesom den Dee! af den l'USsiske Armee, som fcilger gs fra Kysten.
"Dæliked! af Piijiine-Siiens Vande, hu·e vi ikkun en korl Frontlinie
,,at forsvare.''
~
,,Alle Kongens tandgange ville herefter lykkes; Russerne v11d
"Tavastehuus ville komme imellem en dobbelt lid; Nordre Finland vil
"blive befriet; Levnetsmidler ere lettere ai erholde i del sydlige
"Finland end i del nordlige, som har været Krigstheateret for begge
"Armeer hele Foraaret og Sommeren igjennem; alle Patrouilleringer
"bor foretages imod Kymene-Elv, og Keiseren af Rusland skal
,,aldrig mere faae at bore tale om sin Armee, Blive vi slaaede ved
,, Tavaslehuus , træ Il ke vi os til boge til Grændsen af Rusland, all id
"medtrækkende den fiendtlige Armee, og fremkalde Bestyrtelse i
"Petersborg; og si Heriigen vil Fortolkningen af "Johannes Aaben •
"baring ," selv i Vintertiden, fore de svenslle Tropper over den
,,bothniske Bugt til vor Hjælp. Seire vi ved Tavastehuus, vil Rus,,land vist aldrig mere tænke paa at erobre Finland.''
"Min Anskuelse er drn, at, hvis lilsidst Alt skal tabes, er
"Stedet, hvor det skeer, ligegyldigt, naai' blot Tid vindes; Petersborg
"eller Torneå bliver eel og del samme. 11
Paa delle aldeles strategiskt rigtige og mandige Forslag S\'arede
General Adlercreut.r:
••.• ,,Projectet er noget djærvt, dog vel begrundet; men, erter•
"som Excellencen (Feltmarskalk Klingspor) nu er 1,ortreist, og han
"desuden har fattet den Beslutning, at forene hele Armeen , for at
,,kunne operere med Kraft, saasnart Omstændighederue tillade det,
,,og da Subsistencemidlcrne desuden let !lunde blive umulige al lil,,veiebringe, saa vover jeg ikke at forelage denne Expedition,"
Det maa ikke destomindre glæde enhver Krigsmand al læse
Oberst "· Dobeln, geniale og strategisk rigtige Plan , samt den
Vistnok _
Rolighed og Korthed, hvormed han havde affattet den .
fordrede dens UdCorelse mere end sædvanlig Dygtighed og Kyndighed fra den Commanderendes Side; men, da man almindeligviis antog,
at General Adlcrcre11tz besad saadanne Egenskaber , saa smerter det
os at maalle meddele, at han ikke sogte at aflægge Beviserne
herpaa, ved at bringe v. Vobelna Plan til Udfiirelse; thi denne vilde
uomtv-istelig have bragt den sveoslle Armee store og heldige Resultater,
efle1·som den russiske Armee, som derved vilde være bleveo afskaaren
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fra sine Ressourcer, umuligt vilde kunne have suhsisteret i hine
Polaregne.
Klingspar og Adlercreut: undlade her at erhverve sig
Udlidelighed ved deres Krigsbedrifter og ved al redde Finland for
Sverrig, Ingensinde er en Plan udkastet med st11rre Sandsynlighed
for at lykkes, end den ar Obe1·st v. Diibeln, og hans udtalede Anskuelse: ,,at, hvis lilsidst Alt skal tabes, er Sledet, hvor det skeer,
"ligegyldigt; Petersborg eller Torneå bliver eet og det samme'', maa
fremkalde Beundring, Enthousiasme og Deeltagelse for en saadan
Kriger, om end han, destoværre I ei erholdt Leilighed til at udfore
sin mandige og begeistrende Plan.
Vi have tidligere omtalt, at Feltmarskalk Klingspor hverken var
l<'ellherre, eller Soldat, og at han folgelig ikke forstod at udkaste
eller udfore Planer, men at han, medens Armeens tjenstgjiirende
Generaladjutant, Generalmajor Adlercreutz, ledede den svenske Armee
paa Bataillepladsen t almindeligviis opholdt sig i sil Hovedqvarteer,
eller saalangt bag ved Armeens Ryg, at hans fine Organer ei bleve
generede ar Skudene, som han ei kunde laale at hore. Denne Omstændighed var Grunden til, at man beskyldte Fellmarskalkeu for
Feighed, og derimod ansaae General Adlercreut.: for ikke alene at være
en med brusende Tapperhed udrustet Soldat - hvilken Roes vi oftere have
omtalt al maalle tilkomme ham i Ordets strengeste Betydning , men
tillige at være en duelig og kyndig Feltherre, hvilket Prædicat man
neppe tor tillægge ham , eftersom hertil udfordres mere Rolighed,
si/irre strategiske Kundskaber og andre Egenskaber, end man tor
antage Generalen besad,
I saa fald vilde han eller enhver stor
Feltherre og Strategiker selv have udkastet en saadan Plan, eller grebet
den, som v. Diibetn lilbiid ham, med begge Hænder, sat den paa
Spidsen ar sin Kaarde og sine Bajonetter, og bragt den til Udrorelse,
saameget mere, som det var let at forudsee, at det ikke vilde gaae
den svenske Armee værre, naar den kastede sig paa den ru~siske
rmees Communicationer, end naar den mod forestaaende Vinter
trak sig tilbage til det h11ie Norden, hvor Alt manglede den •
.Muligvii• vilde i forste Tilfælde den svenske Armee ogsaa være
gaaet til Grunde; men i saa TiHælde vilde den under hæderlige
Forhold og med Vaaben i Haand have taget en uforgængelig Ære
med sig i Graven, og dens Undergang have lyst som en evigt
funklende Stjerne for kommende Slægter, hvorimod Armeens Undergang ved Mangel, Lidelser, Sygdomme I stille For~vivlefse, Deser-
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tion, Capitulatio~, tildeels paa vanærende Vilkaar, og forraadt af sine
egr.e Befalingsmænd o. s. v., ere Billeder, hvorfra Oiet vender sig
med Beklagelse, uden at efterlade sig begeistrende Spor, eller
væsentlig Nytte for Staten, Medborgerne, eller Erterkommerne,
hvilket.. dog bor være den sande Hensigt for hver den., som opoffrer sig for Konge og Fædreland.
Anderledes vilde vi maaskee have hedomt Fellmarskalk Klingspors
og General Adlercreut:'1 Forkastelse af Oberst v. Diibelns Forslag, ifald
de - efter at have forenet den hele svenske Armee, inden de forlode
l<'inland, enten ved Ny- eller Gamle-Carleby, hvor Gripanberga, v.
Diibelns, Reuterskiilds og v. Ficandts Afdelinger samledes ved HovedArmeen , eller længere imod Nord ved det velbefæstede Himango,
eller ved andre Pa~, eller da Armeen liom i Forbindelse med den
lappre Oberst Sandcls's Corps - endnu engang havde vovet det Yderste
og fegtet til sidste Blodsdraahe. Kun af saadanne Aarsager var Tilbagetoget mod Nord at undskylde; men ellers burde v. Dobelns Plan være
bleven fulgt, som det eneste Middel, hvorved Landet kunde være bleven
forsvaret endnu i lang Tid, Armeen have erholdt Forstærkning, og General Bu:rhowden være bleven bragt i den allerslorste Forlegenhed.
Grunden til at denne sidste Dee! af Felttoget havde et san
ulykkeligt Udfald for de Svenske var især den, al Fellmarskalk
/{lingspor paa Veiknuden ved Lintulaks, det vigtigste Punkt paa
Krigsskuepladsen , posterede Oberstlieulenant v. Fieandt med en alt
for ringe Styrke; og, om end Obersllieutenanlen var en tapper Sol•
dat, synes han dog ikke al have været i Besiddelse af de Egenskaber, som hans vigtige Stilling gjorde niidvendig og hvo1·til udfordredes
en Mand af udmærket Tapperhl'd, Energi, Activitet og Talent, med
andre Ord, en Oberst Sa11dels eller v. Diibeln, hvilken sidste, ubotinget, burde have været posteret ved Lintulaks med sine tappro
Bjlirneborgere; i hvilket Tilfælde l<'ehmarskalk Kli11g1por vilde h,ve
havt et urokkeligt Stoltepunkt for sine Bevægelser, saavel imod Syd
som til Siden, og eu aaben Forbindelse imod Nord; men, saasnart
Forbindelsen oordpaa var truet, hvilket indtraf, da Oberstli,eutenanl
Fieandt var bleven slaaet ved Karstula og Lintulaks, vare Klingspors
Bevægelser fremad mislige, hvorfor han maalle forst retablere sin
afskaarne Forbindelse mod Nord, inden han kunde vove at foretage
noget Alvorligt i nogensomhelst anden Retning.
De mange svage og isolerede af Kongen anordne~e LaniJgange
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paa Finlands Kyster vare især Aarsagen til Felttogets mislige Udfald;
thi, dersom disse vare blevue forelagne paa eengang og paa eet Sted,
saa vilde den finske Armee have erholdt en Understotlelse, som ikke
alene vilde have været den af væsentlig Nytte, men endog givet den
Overmagten. Alle disse Landgange, saaledes som de udfortes, havde
derfor aldeles ingen væsentlig Jndflydelse paa Felllogets Gang i det
Hele, men snarere en skadelig, demoralise1·ende Virkning paa Armeen,
derved, at saamange Landgange bleve tilbageslaaede,
Ma~ maa nu derimod ikke forglemme at anfore til Feltmarskalk
Kling1por1 Forsvar, at den finske Armee, inclusive de Frivillige,
l,andværnet og h\'Bd der af Soldaleske fandtes paa .Flottillen i Enden
af August Maaned, ikkun beliib sig til 12,863 Combattanter, hvoraf
609 Mand Cavalleri og 55 Canooer, inddeelte i 6 Afdelinger ellet·
Brigader, hvorimod den russiske Armee en Maaned sildigere talte,
foruden 2500 Recruter, 50,115 Colmbatlanter, hvoraf omtrent 5000
Mand Cavalleri og :1.86 Canoner, inddeelte i 5 Armee-Divisioner
under Generallieutenanlerne Kamenski, Tutschkoff I, Wittgen,tein,
Fyrst Bagration og Fyrst Galitsin.
Mod en saadan Overmagt er
det rigtignok lettere at skrive, end at operere og fegte med Held.
Feltmarskalk Klingspor fortsatte altsaa sit Tilbagetog med
stedse voxende Vanskeligheder, som mere fremkaldtes af Aarstiden
og L~ndets Beskaffenhed, end ved Russernes Foretagender.
Den i7de 'September brod den svenske Armee op fra NyCarleby i Russernes Paasyn, og trak sig nordpau, uden at foruroliges
af Russerne, hvorved den svenske eller- Oberst v. Euens Brigade
formerede Arriergarden, hvilken Tjeneste afvexlede imelleni Brigaderne.
Ved Esse-Bro forefaldt den 20de September en lille Fegtning,
'hvorved de Svenske tabte nogle og 20 Mand. Capitain Gyllenbqgel
dækkede derefter Tilbagetoget med sine Frivillige indtil Egnen af
Lotho og Bimango, ved hvilket sidste Pas Feltmarskalk Htingapor
tog en Stilling, som han lod befæste. Den 2-!de September gjorde
Russerne et Angreb paa de af General Gripenberg commanderede
Forposter og trængte disse tilbage til ¼ Mi il fra Kelvio Kirke; men,
efter at han havde erholdt Forstærkning, bleve Russerne Dagen derpaa kastede tilbage lil Neder- Velil.
Da General Bua:hiiwden var bleven beroliget for den sydlige
Deel af Finland, begav han sig fr11 Åho nordpaa og log sit Hoved-
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qvarleer i Gamle-Carleby, hvorfra han personligen vilde lede del
l\fgjarende Slag, som han havde forberedt; men General Kamcn,ki
havde, hvad vi allerede vide, forekommet ham. Uvidende om Udfaldet af Krigsbegivenhederne i Karelen og ved Kuopio, saavelsom
af Frygt for al den streuge Aarstid og de mange Pas, som dækkede
d~n svenske Armee, skulde lægge ham uovervindelige Forhindringer
i Veien, for al vinde Fordele ,•ed Vaabenmagt, besluttede General
Buæl1iiwdrn at forsage paa en mindre blodig Maade, nemlig ved
Underhandling, al overvinde den svenske Armee.
Det var paa
denne Maade at Generalerne Kame11ski og Suclitclcn havde erobret
Sveaborg, og delle l\liddel vilde de aller forsage her , hvisaai·sag de
indhade Fellmarskalk Klingspor, som indvilgede i det gjorle Forslag, og derfor havde den 29de September en Sammenkomst i Lolho
med ovennævnte to Generaler, hvor man blev enig om folgende
Vaabenslilstand:
,,Der skal være en ubestemt Vaabenslilstand imellem de svenske
"og russiske Trqpper, saavel ved Gamle-Carleby-Elv, som ved
,,Kuopio, al regne fra den Tid, denne Vaabeoslilsland er undcr"skl'even , indtil Ble Dage eflerat den er bleven opsagt fra een af
,,Siderne''.
,,Ingen af Parterne maa benytte sig af denne Stilstand, for at
"lade nogen Troppeafdeling marchere til andre Steder, hvor de under
,,Vaaheoslilslanden kunde benylles."
"De russiske Tropper, som befinde sig i Wasa-Lehn, slrnlle
"beholde deres Stilling ved Gamle-Carleby, og de svenske Tropper
"den indehavende Stilling ved Bimaogo, og ikke udstrække Forposterne
"paa den anden Side af Kannus og Ylikannus Kirke længere end
"til Lesti-Sa og derfra i lige Linie til ldeosalmi Kirke. Paa det al
,,et neutralt Gebeel maa forblive mellem Armeerne, skulle de russiske
"Tropp~r udsælle deres Forposter paa en saadan Maadc, at de ikke
"overskride den Elv, som falder ud ved Junllila.
Ved Kuopio
"skulle de svenske Tropper indtage en saadan Stilling, ·al ldensalmi
,,Kirke bliver neull'al; de russiske Tropper skulle besælle Passet pnn
"den sydlige Side, og de svenske Troppe,· det Pas, som ligger
,,Nol'dvcsl for Kirken. I det Tilfælde at de keiserlige russiske
,, Tropper skulde pila nogen Side være gaaet Jdensalmi-mrke for!Ji,
"inden Overeenskomsten indtræffer, skulle de drages til!Jagc til den
,,herved fastsatte Stilling."
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,,Udvexling af Krigsfangerne skal finde Sled;
,,imod Mand og Charge imod Charge.''
,,Hovedqvarleret Lotho den 29de September 1808",

Kling,por,

Suchtelen.

men Mand

Kamen,ki.

Omendskjondl denne Overeenskomst var en af de mindre
ufordeelaglige for de svenske Vaaben i denne Krig, soa seer man
dog deraf, al Fellmarskalk Klingspor var lige saa lidt Diplomat, som
han var General, og at han lod sig formelig overliste af de kloge r~ssiske
Underhandlere, paa en Tid det var let at indsee, at Russerne ikke
uden en hiiist niidvendig Foranledning, midt i Lobet af deres Seiervindinger, vilde have fore;laoet en Underhandling, Denne For;nledning grundede sig paa .Mangel af Fodemidler, tiltagende Sygdomme
og Udmattelse imellem Krigsfolket, hvorved General Kamenski ikke
saae sig i Stand lil med Sværdet i Haanden at hekjæmpe de Naturforhindringer og beseire de befæstede Pas, som de Svenske boldt besatte,
men som ban ved Hjælp af Underhandlinger baabede at overvinde uden
Blodsudgydelse, hvilket saallldes lykkedes ham. Den svenske Armee
trængte vistnok ogsaa til Hvile efter saa mange Anstrengelser;
men denne Nodvendighed var nu, da Armeen befandt sig bag ved
det af Naturen og Konslen befæstede Pas ved Himango, ikke saa
stor, at man derfor burde gjore nogen Opoffrelse af de tilkjæmpede
Fordele,
Men Grunden til denne Eftergivenhed fra Fellmarskalk
Klingapor, Side kan maaskee for en Dee! soges deri, al Feltmarskillken, medens Underhandlingerne fandt Sled, modtog igjennem
General Klercker Kongens Ordre l!f 7de September, ledsaget af et
unaadigl Brev, hvori han underrettedes om, al Commandoen var ham fratagen og aller overgivet lil hans Forgænger, den gamle Generol
Klercker, samt at l<'eltmarskalken, under Angivelse af Sygdom, kunde
begive sig lil Sverrig. Grunden til denne Afsættelse saavelsom til
Kongens Misfornoielse maa soges i det stedfundne Tilbagetog. ,Men,
for ikke al forstyrre den gode l<'ortlaaelse imellem Underhandlerne,
overleverede Generalerne Kle,·cker, Åminoff, v. Yege,ack og Acllercreutz Fellmars'kalken en Skrivelse, hvori de hade ham: at beholde
Cåmmandoen, indtil Vaahenstilstnnden var bleven sluttet og undertegnet, og paaloge sig da alle 4 samlede Ansvaret, ifald dette Skridt
skulde paadrage ham Kongens videre Unaade.
General 11. Vegesack, som ellers modsatte sig alle Underhandli11ger, der havde den ringeste F.ftergh•cnhed til Folge, var dog ved denne
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Leilighed enig med Fellmnrskalk Klingspor, sna at Underhandlingerne
derved synes al have været aldeles nlSdvendige for den svenske
Armee. Kort derpaa blev General v. Vcgesack, ifolge Kongelig Befaling, beord ret til Stockholm, hvor han blev stillet for en Krigsret,
fordi han ved Landganger, den 29de August imod Kongens Ordre
steeg iland ved Christinestad istedetfor ved Bj6rneborg (Sec: III Bind,
Pag. 105), l\len, omendskj6ndt Generalen af Krigsretten frikjendles
for alt Ansvar, blev han dog af Kongen senere arbitrair doml til
Fæstningsarrest, fra hvilken hau 16rst befriedes ved Regjeringsfor
audringen af t::lde Marts i 09.
•11olge Vaahenslilstanden overlod i'' eltmarskalk Klingspor til Russerne Overgangen over Gamle•Cadeby-Elv og nogle Mile af den
gjennemskaarne Egn ved Kysten imod Nord, hvilket dog var mindre
skadeligt, eftersom Kli11gspor hverken vilde eller kunde forsvare den;
men - hvad der var ,·ærre - Feltmarsk alken hortgav ogsan de af Oberst
Sandel, med Mod og Klogskab erh\'ervede Fordele, hvilket dog
synes ene at være skeet af Uagtsomhed, eftersom Ordene i Overeenskomslen ere af de snue russiske Underhandlere fremsatte paa en
sandan Maade, al de aldeles ikke forraade noget Offer fra svensk
Side, alle1·mindst at Oberst Sandels skulde romme sin længe forberedte stærke Stilling ved Palois-Pas, eftersom Vaabeuslilslanden blot
indeholdt: ,,at ldensalmi-Kirke forbliver neutral; de russiske Tro pper
"skulle besælle Passet paa den sydlige Side, og de svenske Tropper
,,del Pas, som ligger Nordvest for Kirken'' , samt "at, hvis de kei·,,serlige russi~ke Tropper skulde paa nogen Side være gaaet lden11salmi-Kirke forbi, skulle de drages tilbage til den herved fastsatte
"Stilling". Den kloge General Suclltelen lod derved fremsk inne sit
velvillige Sindelag, og at del var Russerne og ikke de Svenske, al ·
lermindst Oberst Sandcls, som skulde gj6re Opoffrelser. Jkke desmin~1·e maalte denne, ifolge 01·cnstaaende Couvention, r6mme PaloisPas, som Russerne selv ansaac for uiudtageligt, hvorfor deres Hensigt med Conventioueo ene \'ør, al erholde dette Pas i deres Magt;
thi den af Keiser Alexander u11der hans 1'' raværelse i Tydskland
indsalle Rcgjering forkastede Conventionen, efter at dens Jndl iold
var bragt til Udforelse, og f61gelig dens Hensigt var opnaact.
Oa
Oberst Sandels altsaa var hleven nodsaget til uden Sværdslag al overgive sin uindlagelige Stilling, s1indcnfol' ldeusalmi -Kirke, blev Vaobenstilstanden opsagt af den ham ligeoverfor staaende General 1'utscl1koff I.
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Men inden vi omtale disse Tildragelser, ville vi fiirst omhandle
Begivenhederne i September Maaned ved Oberst Sandel,', Afdeling,
den Sondre-Finske Armee og Skjærgaardsflaaden.
Oberst Sandel, beholdt sin Stilling ved . Toivala og i Karelen,
omendskjondt Russerne paa begge Steder sogte at trænge frem med
Overmagt,
Ved Toivala foruroligeqe han dem stadigen. Saaledes
overrumplede Lieutenanl Tiger,tedt den Ude September Kl. 3 om
Morgenen i Wassila-Husene, ½ Miil foran Kartula-Kirke, et russiskt
Recognoscerings-Detachement 1 dræbte Anfiireren 1 Lieutenant Lepatinski og 14 Uhlaner, og log 2 Officierer, 1 Uhlan og t9 Heste
til Fange. Samme Dag erholdt Oberst Sandcls den uventede Efterretning , at Oberstlieulenant Jiiea11dt var bleven slaaet ved Karstnla
(See: III Bind, Pag. i 51), at han, som Folge deraf, var bleven
oodsaget til at trække sig tilbage over Dunkars til Kronoby, og at
Lieutenant Fiea11dt var givet Ordre til med el Detachement at tage
Veien til Uleåhorg, opbrænde alle paa denne Vei værende Broer,
og derefter forene sig med Oberst Sandel,', Afdeling. Uagtet disse
meget ufordeelagtige Efterretninger besluttede Oberst Sa11d6ll, indtil
videre at beholde sin Stilling ved Toivala og blot at trække sine
vidt adspredte Afdelinger noget ,i'ærmere sammen, Forelobigen for-:
blev i Karelen Uleåborgs-Bataillon under Major Bosin, hvorimod t Bataillon Linie-Infanteri, 1. Jæger-Compagni og 2 Cano!1er forlagdes tilbage
til Alapitka -By, med Forposter mod Saarajani, paa Veieu til Idensalmi, hvor Veien afgaaer til Nilsia og Karelen; en anden Infante1·iBataillon og 2 Ca noner detacheredes til_Kasurila, for at . forsvare Ind- ,
lobet til Raimii og for at vedligeholde Forbindelse imellem Posteringerne ved Toivala og l\faaninga. Omsider blev ogsaa Major Boain
beordret tilbage fra Karelen og forlagt til laala, for at bevogte Veien
fra Nilsia til ldensalmi '!led en Post ved KallVi.
I denne Stilling blev Oberst Sandel, staaende , omendskjiindt
Russerne vare ham langt overlegne og havde 30 Canonchaloupper
paa Kallavesi-Sii, hvo,·med de Dag og Nat foruroligede de Svenske,
der lede meget af Anstrengelse, Kulde og Sygdomme,
Dea 28de og 29de September foretoge Russerne ved Kuopio
usædvanlige, haardnakkede Angreb. De i Karelen staaende Tropper
vare nemlig om Aftenen den 27de trængte frem til Jiinnenvirta; og,
at s ætte disse over det 500 Alen brede Wa a jas a I mi - Su n d, som
adskilte dem fra Toivala, rykkede U Canouchaloupper og en Deel
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P1·amme, liesalle med Tropper, frem lil Jiinnenvirla. Under Beskyllelsle
af Resten af Canonchaloupperne landsalle Russerne Dagen dcrpaa
I nfanleri paa Oberst Sandels's begge Fliiie, hvil kel med Heftighed
angreb sammes Forpostc.r; men, da disse erholdt Unde1·st1ittelse, bleve
Russerne slaaede tilbage og flygtede ombord paa deres Fartiiier, efter
at, have •lidt el betydeligt Tab. Imidlertid vare omtrent 1500 l\Jand
salte over Waajasalmi-Sund, hvilke rykkede frem mod Oberst Sandela's
,·enstre Floi, medens Flottillen rellede sin Cours imod den hiiire
Floi'. Under saarlanne Forhold og med en Styrke af ikkun ·1-100
Mand kunde den tappre Sandels ei længere forsvare sin Position
imod en Styrke af circa 8
9000 Maud, der omgave ham paa
3 Sitler. Som Fiilge heraf forlod Oberst Sandels den 30te September om Morgenen med sin lille Skare Toivala , som han havde
forsvaret i 3l l\taaned imod stor Ov.crmagt, og trak sig tilbage til
Alapitkii, hvor han aller log Stilling.

a

Kongen af Svcrrig forblev endnu i Griilsby paa Åland. Da
en Fahnejuuker ved Navn Lju11gberg var kommen did, og havde
forsikkret Kongen om, at J 2 a 1:3000 finske Blinder stode færdige
Jil al gribe lil Vaahen og gjiire fælleds Sag med de forste svenske
Tropper, som landede i Finland, saa beslutlede Kongen aller at foretage
en Landgang sammesteds, og udnævnte Generalmajor, Grev Lantings/1auscn til Chef for del dertil bestemte Troppecorps og Oberstlieutena11l Lagerbring til O,·eradjulant ,·ed samme, medens Fændrik Ljungberg udnævntes til Overslhefalenrle for den af ham omlalle talrige
finske Bondearmee, og en Soldat af Liv-Garden til Hest til hans
A<ljutant. Bemeldte l.jungberg havde ogsaa fortalt Kongen de meest
urimelige Ting om de af Russerne begaaede Grusomheder, og navnligen: al liere af Wasa's Borgere rare hlel'nc plyndrede, hudDetlede og
myrdede; al Bonder vare blevue ophængte ved Benene, stegte ved en
søgte- . lid og q1•alte ved Rog; al Qvinder vare blevne ·mishandlede
o. s, v., h1·ilke Fortællinger saaledes oprorle Kongen, al han
tilsl!l'ev sin Keiserlige S1·ogcr, Alexander, el Brev, der blev trykt og
fulgte som U1l_ag til Jn ri k es Tid ni n g e II af 14de September 1808,
og var saalydcnde:
,,Deres l{eise1 lige l\fajrstætl''
,.Æren og l\le11ncskelighede11 tvinger mig til al gJore nlvorlige
,,Forrstillinger imorl de utallige Grusomheder og Uretfærdigheder,
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,,som ut.liives af de russiske Tropper i svenskt Finland. Disses Frem1,færd er alt for bekjendt og bekræftet til at jeg behover al an•
"t) de dens Virkelighed; lhi de ulykkelige Offeres Blod raahe Hevu
"over dem, ·som have befalet saadanne Grusomheder. Maalte Deres
,,Keiserlige Majeslæls Hjerte ikke være ufolsomt imod de Foreslil•
,,linger, Jeg seer mig foranlediget til at gjore i mine troe finske Undl•rsaat11ters Navn 1 Denne Krig, der er ligesaa uretfærdig, som unaturlig, hvad
,,er vel dens Hensigt? om ikke andet vækker den den storsle Af.
,,sky for del russis~e Navn. Er del en Forbrydelse af mine finske
,,Undersaaller, ei at have ladel sig forlokke af Lofter, der ere lige11saa falske som de Grundsætninger, hvorpaa de ere byggede? Til•
,,kommer del en Regent, deraf at gjike en Forbrydelse?''
,,Jeg bes,•ærger Deres Keiserlige Majest17t al lade Krigens Ulyk"ker og Grusomheder ophore, hvilke ville paadrage Deres Person
"og Rige del guddommelige Forsyns Forbandelse. Halvdelen af
"mine finske Stater er allerede befriet af mine tappre finske
i, Tropper; Deres l{eiserlige Majeslæts Flaade er blokeret i Baltisch
-,,Port, uden Haah om at kunne undslippe derfra, uden som erobret
,,(See: III Bind, Pag. iJ.1); Deres SkjærgaardsUaade har nylig lidt et
,,betydeligt Nederlag, og hvert Oieblik landslige mine Tropper i,
;,Finland, for at forstærke dt>m, som skulle vise dem Veien til
,,Hæder og Ære''.
11 1 miL Ho1·edql'arLccr den 7de SepLember 1808".
Gustaf Adolph.
Genqral Lantingshausens. f.orps bestod af 2 Escadroncr af LivGarden til Hest, 3 Hatailloncr af Garden dl Fods, Kronobergs-Regiment, 1 Bataillon af Westmanlands-Vargering, 1 Batteri og 4
Hnubitzer, hvilket Corps tilsammen talte 2654 Mand.
Der, 7de Septembe1· erholdt General Lantingshausen sin Instruction, hvori befaledes I.Jam: at landstige ved Helsinge, tage Postering
ved Lemo, besælle Åbo, fort.I rive alle russiske Tropper imellem sin
og General v. Vege,acks Armce Afdeling, og derpaa forene sig med
den klingsporskc Armee.
Generalens Co1·ps manglede meget i den niidvendige Krigsudrustning; og, da han under .Jde September fra Eknæs meldte Kongen, nl der kun var met.lgivet ham 30 Skud pr. Mand og ligesaamange
i Reserve , o;; derfor had om mere Ammunition, svarede Kongen
ham under 7de September: :,Da Generalmajor, Grev lantings/inu.mi
12•
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,,bar meldt den Mangel, der muligen kunde finde Sted paa ·Ammu,,nilio~, saa har han derved opryldt hvad der paaligger ham'' ••• ,
Dog mere Ammunition erholdt ban ikke. Generalen besluttede derfor al slaaes, saalænge Ammunitionen strækkede til, og· derpaa aller
al gaae ombord paa sine Skibe.
Den 9de September afseilede General La11ti11gshaus1m med sit
Corps fra Bomarsund , og liom den 10de til Djurmo, hvor han erholdt Ordre, at argaae til og lande ved Lokalaks. Modvind og haardt
Veir opholdt Flollillen indtil den 16de September ved Li:iperto,
hvorfra 300 Mand ar Vestmanlands Vargering, under Commando af
Major Stjernstram, blev detacheret til Gronviks-Landel, hvorfra de
paa Baade fo1·tes over til Tiifsala, for derfra al komme Russernes
Posteringer ved Jerpilii . og Helsinge i Ryggen. Ved Jiirvenpåa opstod den 16de Seplemticr, som Fiilge ar denne Landgang, en Fegtning, hvori Russerne tahle endeel l)ode og Saarede samt 34 Fanger, hvorpaa Majo1· Sjernstram samme Dag vendte tilbage til Loperto. Dagen derpaa, den i 7de September, landsalle General Lan•
tingsl,ausen sit Corps ved Waranpaii-Odde paa Lokalaks , I.andet, hvorpaa Avantgarden, bestaaende ar 300 Jægere af Livgar·deu og Kronobergs-Regimenl, under l\Iajor Arfvr.dsons Commando, strax rykkede ¾ Miil frem til l.okalaks Capel, hvor Majoren blev angreben
af en 01·erlegcn Styrke med ;J Canoner, men forsvarede sig med saamcgen Tapperhed, at Russernes lid maalle tie.
Den slette Vei til Lokalaks Llev hurtigt repareret, saa at næste
Dag, den 1 Bde September, ,1 Canoner• kunde transporteres til For•
slærkning for Avantgarden, som om Morgenen Kl. 6 aller blev angl'eben af Russerne, hvis Antal, under Commando ar General Tschoglokoff, slr.dse fo1·ogedes ligesom Artilleriets, og lrnede General Lantingsl1au1ens hoire FHii, paa samme Tid, som Russerne med stærke
Colo11ner angrehe Centrum, hvilket sidste Angreb dog blev tilhageKampen havde varet 8 Timer, fra Kl. 6 til 2, da de
slaaet.
Svenske maalle uddele d1ires sidste Rest af Ammunitionen, som
dog ikke var mere, end hvad Arriergarden kunde behove paa Retraiten. Generallieutenant, Fyrst Bagration, som nu var Hoistcommanderende omkring Åho, ilede General Tschoglokoff til Hjælp, og
salte sig selv i Teten af en Afdeling, som skulde over0oie Gener·al
Lantingshausen, hvis Udfald denne ikke vovede at oppebie, men
trak sig, heftigt forfulgt ar Russerne, med s11a megen Orden til-
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bage, at om Eftermiddagen Kl. 6, den i Sde S nptemher, alle Tropper
vare ombord, uden 111 en eneste Mand blev fongen, eller noget .M,,.
lcriel gik labl, men derimod lede de Svenske et Tab af 2 Oflicicrer
diide, hvoriblandt Brigade-Adjulant, Baron Adelsvltrd, en meget udmærket Officier, og 8 Officierer saarede, samt 1.30 Underorticierer
og Menige dode og saarede.
Under de for Haanden værende Omstændigheder og den havende
Udrustning, hvortil maa regnes en l.<'ellcasse paa 900 Rdr. Banco,
kunde man P.i vente noget bedre Resultat af denne Landgang, der
saaledes ganske forfeiledes, saa al de faldne Oft'ere ikke bragte
Fædrelandet den ringeste Nytte.
Jmidlerlid lod Kongen af Sverrig sig ikke afskrække fra al fornye disse Landgange, da han antog, at det mislykkede Udfald ikke laae
i Planen og Udrustningen , men i Befalingsmændene. General Lantingshau,en nedlagde derfor efter Tilbagekomsten Befalingen over sit
Corps, og i hans Sted udnævntes Oberstlieutenanl Lagerbring, med den
samme lnslruclion 1 som hans Forgænger havde fil aet, og den Ordre:
snarest muligt al fornye Angrebet paa den finske Kyst. Hans Corps blev
forstærket til 3387 Mand med 14 Canoner og Haubilzer. · Men fore1,1 d
Afgangen !3iigle Oberstlieutenant Lagerbring skriftlig at bevise Kongen
Umuligheden af at udfore del ham givne Hverv; dog uden nogen Virk•
ning. Kongen vilde selv overvære delle Angreb, hvisaarsag han afgav
Commandoen paa Åland \il Oberst v . Normann, og indskibede sig den
2-!de September med sin Omgivelse atter paa Jagten A mad is; men, da
han den 2 3d~ September ankom • lJI l.ehmiikurko-Sund, madte han
allerede sine lilbageslaaede Tropper. Man fristes deraf næsten til al antage, al Kongen ikke havde havt den alvorlige Hensigt, al overvære den af Lagerbring foretagne Landgang, eftersom han allerede •
Dagen i Forveien var ankommen · til Grchll'iks-Sund, omtrent i Miil·
fra Valpl{ldsen, hvor han blev liggende.
Obersllieutenant Lagerbring landede nemlig den 26de Sepleål·ber om Formiddagen ved Helsinge, og rykkede slrax, uden at finde
væsentlig Modstand, frem til Jårvenperi, hvor Russerne mere kraftigt forsvarede sig; men efter en Times Fegtning blev Byen stormet
af Gardens og Kronobergs-Jægere, og Russerne trak 'sig hurtigt tilbage,
efter et ringe Tab paa begge Sider. Herfra detacheredes Ritmester
Hlinkotostro,u med en Batåillon [nfanteri og iO Cavallerisler lit
Kuosta, for at bevogte Veien til I..okalaks. Da Oberstlieulenant
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Lagerbring Dagen derpaa erfarede, at Russerne samlede en betydelig
Magt ved I{uosta, log han sine Forholdsregler, for ei at omringes af
Russernes Overmagt, rykkede frem med Resten ar sit Corps bm
Morgenen Kl. 5, og stodle k Time derefter, nogle hundrede Alen fra
Forposterne, paa Russerne, under Commando ar Generalmnjor Bag-'
gohufl)ud, hvorved Fegtningen begyndte. Af dennes Gang antog man
Russerne for meget stærke; thi de forsvarede sig med slot· Bravour, ikkun vigende Skridt for Skrid!. Omsider, efter 6 Timers S\'001'
Kamp, bri:id de Svenske ind, under Hmra-Haab, med fældet Gevær,
og tvang Russerne lil al trække sig, igjennem Skov og Kjær, oYer
Ujerge og Moser, tilbage til Wiais, efter cl betydeligt Tab i Diide
og Saarede, 40 Fanger og en Deel Materiel og Bagage, De Svenske
tabte i.O J\Jand di:ide, og .5 Officierer og 64 l\land saarede.
Men, omendskji:indt Obersllieulennnt Lagerbring to Dage efter
hinanden havde slaact Russerne, gjort Fanger, erobrer Krigs-1\laleriel
m. rn., blev han tlog samme Oag beri:ivet Commandoen, idet Generaladjut~nt, Oberst, Baron /Joye, den 27de September om Aftenen,
ankom og medbragte den Kongl. Ordre, al han var udnævnt til Chef
for Armee-Corpset, elle•· den saakaldte 2den Afdeling af den
S1indre-Finske-Armee, og Oberstlieutenanl Lagcrbri11g til Chef
for sammes Avantgarde.
Da Generallieutenant, Fyrst IJagration antog de Svenskes Landgang
clennegang for langt alvorligere end sædvanligt, ilede han General Baggo•
hufvud til Hjælp med betydelig Forstærkning, og, da han var bleven underrettet om, at Kongen af Sverrig skulde selv være nærværende, besluttede han at forekomme de Svenskes Angreb. Oberst Boye, som lige1edes var vidende om, al Russerne havde forstærket sig om Natten,
-og vare posterede ved Kuusta, i Miil fra Wiais, besluttede ligeledes
ved et kraftigt Angreb at fordrive Rusrnrne "fra deres Stilling.
Til den Ende befalede han Obersllieutenant Lagørbril}U, ined
2 Balajlloner at marchere over Hemois, Nopperla og Randa, lage
Russerne i Ryggen, og at være ved Kuosta den 28de September ·
RI. i2& om Middagen, paa hvilken Tid Oberst Boye vilde begynde
Frontalangrebet
Obe1·st Boye's Disposition var meget god; men
Fyrst Bagration var ingen s.cdvanlig General, der oppebiede sin
• Modstanders Angreb, men, som sagt, forekom dei. Obersllientenant
Lagerbring stodle derfor allerede Kl. 10 om Formiddage•} uventet paa
Russerne, omtrent 2000 Alen fra Lokalaks Veicn, foran en lille Eng, i
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en tyk Skov, hvor de havde opstillet en stærk Kjæde undrr Com•
mando af General ~orosdin, som havde Ordre til at omgaae de
Svenskes venstre Fl1ii; men . da han nu stiidte paa Ober,llieutenanl
Lagerbring, beslullede han fiirst nt odelægge dennt, og derpaa udfore
sit egentlige H,•erv.
Den tapp·re Oberstlieutenant Lagerbring kjæmpede mctl megen
Bravour imod General Boro11dins Overmagt; men, efleral ha,·e afslaaet
flere Angreb, bleve de Svenske overfloiede og gjenncmbrudte af
sluttede Masser, og nodsagede til Kl. it! at trække sig tilbage,
efteral henved Halvparten af deres Styrke bedækkede Valpladsen.
Ogsaa Russernes 'Fab var betydeligt .
Paa lignende Maade blev Oberst Boye, Hovedcorps forekommet
i sit AngrelJ af Generalmajor Baggohu{vud, som iværksatte Attaquen
med saa megen Hurtighed, at de Svensile neppe havde Tid Lil al
anordne deres Forsvar, forinden de russiske Canoner spillede paa
de Afdelinger, der vare opstillede til Angreb, men nu overraskedes
v.ed selv at see sig angrebne.
Imidlertid brod den s venske Linie
under Hurra-llaab frem og trængte Russerne nogle Gauge tilbage;
men disse kom hvergang forstærkede igjen.
Netop· nu :mkom Rapport fra Obersllieutenant Lagerbring, som
bitd om Forstærkning, for at kunne dække Hovedcorpsets venstre Fliii.
Oberst Boya befalede derfor den eneste disponible Bataillon, han
havde af Kronobergs-Regiment, under Commando af Capilain Jluncktell at kaste sig i Mellemrummet, som adskille General Borosdin
fra Oberst Boye, Hovedcorps, hvorved han kunde underslolle saavel
Oberstlieutenant Lagerbring, som Oberst Boyø1 venstre Fl1ii.
Der fattedes kun Iidei i, at Capitafn Muncktell havde afgjort
Kampen til de Svenskes Fordeel. Men General Adørkcu, Chef for
Geuerallieutenant Bagrations Generalstab , standsede med en Sværm
'firailleurer hans Fremskridt 1 ,imedens General Bagration samtidig
med Rl serven selv angreb Wiais; en anden Afdeling omgik Oberst
Boye, hoire Fliii, for at afskære ham Tilbagetoget; en tredie
Afdeling, under ·Commando af Major Beck, blev sendt over en Bjergryg, for direct at spærre de Svenske Tilbagetoget til Helsinge, og
endelig blev General Boro1din beordret til at rykke frem mod
Helsinge.
Dtss~ forskjellige kraftige Bevægelser tilintetgjorde alle Oberst Boyes
Planer og Bestræbelser, og tvang ham til et Tilbagetog, der under saa-
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danne Omstændigheder hverken kunde foretages med Orden, • eller .
uden Tab.
Major Torncrhjelm, som med sin Bataillon ar Livgarden \'ar bleyen
detacheret til Venstre ind i Skoven, for at understotte Gardens Jægere
under Oberstlieutenant Lagerbjellce, trængte der i Forening Russerne
til!Jage, og befandt sig saaledes isolerede fra det ovrige Corps, som
allerede havde liltraadt Tilbagetoget, uden at de derom nre blevne
underrettede; dog omsider erholdt de ogsaa Ordre til at trække sig tilbage igjennem Skoven, hvilket udr5rtes imod Veien til Wiais, idet
Torncrhjelm med Garden havde Avantgarden; men, da de ankom til
denne Vei, saae de ikkun russiske Tropper, hvis Canoner strax spillede
paa dem. Der blev altsaa intet andel Middel tilbage, end al vende
sig imod Pinipajo, ad Veien til Merla og Kuosta, hvorved de ikkun
bleve svagt fotfolgte, og unrlkom saaledes til Helsinge, Obt-rst Boye derimod forenede sig ved Hemois med Oberstlieutenant Lagcrbri11gs Afde•
Jing, og_de trak sig nu fot·enede ogsaa tilbage til Helsinge, idet Oberstlieutenant Lagerbring personligen forte Avanigarden, som bestod af
Kronohergs-Bataillon, under Capitain M1mcktcll, og 2 Canoner.
Hovedcorpset blev stra:x embarquerel under Bedækning af Major Tornerhjelm, som fors! efter nogen Venten havde erholdt den manglende
Ammunition, hvorpaa ogsaa han erholdt Ordre lit al indskibe sig;
men, da han med sin Bataillon ankom til Indskibningsbroen, ,·nr der
ingen Baade, og disse maalle fors! hentes fra "Transportfartoierne, hvorved fremstod Uro, Ophold og Trængsel; ei heller fandtes der Canonchaloupper til al dække Indskibningen, hvilket havile til Fiilge, al de
Svenske tabte 5 Canoncr, samt i i Oflicierer, IO UnderofOcierer og
364 Mand fangne, samt 4 Orticierer, 3 Underofficierer og 160
Mand saarede.
Valpladsen var bedækket af omtrent 1000 Liig,
Svenske og Russere imellem hinauden.
Ritmester Klinkowstriim, som den 26de Septemhor blev detacheret til Kousta, for at bevogte Lokalalis Veien I var med sin: Forposter rykket frem til Hermansaari-By. Her blev han ogsaa angreben;
men ved Hovedcorpsets Tilbagetog erholdt han Befaling til al
trække sig tilbage, og kom efter et ringe Tab til Helsinge og lykkelig
ombord paa Transporlflaaden.
Dersom Kongen ci havde beordret 12 Canonchaloupper• tit
Kohiluoto, omlrenl 1 i Miil fra Helsinge, hvilke der ved forsænkninger og store Anstrengelser i flere Dogn opholdt den fra Palma-
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Sund fremrykkende russiske Skjærgaardsflaade, saa vilde denne, hvad
vi strax nærmere ville erfare ( Pag. 187 -188), hoist rimeligt have
afskaaret de Svenskes Tilbagetog fra Helsinge og i det Mindste lilfoiet dem el endnu langt betydeligere Tab.
Vi have allerede omtalt, al Kongen af Sverrig den 28de September, om Eftermiddagen Kl. 5, havde det uventede Syn fra Jagten
A mad is, som formedelst Modvind laae til Auken i LehmlikurkoSund, al see Transport-Flaaden med Resten af Oberst Boye, TroppeCorps om Bord , komme, som Flygtninge tilbage fra Helsinge.
I
sin fiirsle Overraskelse befalede Kongen Obersten, al vende om; men
Modvind, og tjldeels Helsinge-Byes Brand, som lelteligen kunde forplante
sig til Transporlfarloicrne, gjorde Udforeisen af denne Ordre umulig,
hvorfor Tilbagetoget blev fortsat til Åland; hvorimod Kongen endnu
forblev nogen Tid ombord paa sin Jagt, liggende til Ankers ·ved
Såltungarne og ved Granboda.
Oberst Boye ankom til Åland den
29de Seplemher, hvor hans Corps blev forenet med de ovrige derværende Troppeafdelinger, og nu givet Navn af Å 1ands-Af de I in g,
over hvilken han, ved Kongens Ordre af 29de September, blev
udnævnt lil Chef,
For at operere i Forbindelse med Generalmajor Lanting,hausen,
og Oberst Boye, tvende Landgangsforsog, havde Kongen af Sverrig befalet, al sammendrage i• Gefle tvende andre Troppecorps, under
Commando af Oherslerue SkiildebrOAnd og Otto v. Cronatedt. Oberst
Skiildobrand, Troppecorps bestod af 4 Balailloner Liv-Grenaderer
og 2 Batailloner af sammes Vargering, tilsammen omtrent 3000 Mand,
hvilkr. havde benho~l til Vestarmeen, derpaa bleve beordrede til Sydarmeen, og marcherede nu frem og tilbage, een Gang paa Veien til
Carlscrona, en anden Gang langt op V Smaaland, og erholdt tilsidsl
Ordre al gaae i . forcerede Marcher til Gefle (See: III Bind, Pag.
!21-1.22), Oberst Cron1tedt1 Corps bestod af 2 Batailloner af
Sodermanlands og 2 Batailloner af Vestgotba Dals-Regiment med
deres 2 Vargerings-Batailloner, tils11mmen omtrent 3000 Mand, der
ogsaa havde henhorl, til Vestarmeen, hvilke afseilede (ra Gefle den
21de og 22de September-, med U_!ldtagelse af enkelte Afdelinger,
som afseilede for, andre .bagefter, men alle styrede de Coursen
til Ålands nordlige Skjærgaard , hvor de skulde slode sammen med
Generalmajor Lanti11g1hau1en1 Afdeling, som kom fra Åland, og
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med nogle af Kongen beordrede Krydsere, som skulde bringe dem
nærmere Befalinger om l.andganllsslederne.
Dersom denne Forening havde fundet Sted ove1·eensslemme11de
med Planen, vilde disse Landgange upaatvivlclig have medfiirt vigtige
Resultater; men Ulykken forfulgte dem. Oe fra Gene afseilede Ardelinger bleve· ophuldte af Storme.
Da de omsider aukom til
Forsamlingsstedet, sogte de flere Dage forgjeves efter de Krydsere,
som skulde bringe dem Ordres om 1.andgangssledel; og, for al formere Uordenen, havde Bataillonschcferne erholdt særskilte og fra hin•
anden afvigende Ordres. Ved de svære Storme bleve Trarrsportfarloierne
kastede hid og did, deels imod hverandre, deels paa Kysten, og lede
Skibbrud; eel 6puudigt Batteri, under Capilain Jernskold, strandede
ved den finske l{ysl, og gik tabt, med Undtagelse af .Mandskabet og
storsle Delen af Hestene; 2 Compagnier af Oberst S/,oldebrandaBrigade drev op til Nordre"Finland, hvor de forenede sig med Fcllmarskalk l{lingspors Armee-Corps; en Deel af Transportfarloierne
reddede sig til forskjcllige svenske Havne, især til Måsseslens Havn;
andre udholdt Stormene paa Havet, og reddedes efter mange l<'arer,
Besværligheder og Lidelser. Efter 2 Dages Ophold i MåssestensHavn lob Transportnaaden der atter ud, og sogte Krydserne ved Ålands
nordlige Skjær, dog endnu uden al finde dem, hvorfor Oberst Skoldebrand befalede, al styre Cou~scn 1il .oko ved Nystad; men paa
givet Signa) efter Lodser kom ingen ud, og, da en Række af Ild•
signaler paa Kysten lilkjendegav ham Russernes Nærværelse, befalede
Obersten at styre til J.okalaks; men nu opstod uye Storme, i hvilke
Skibene bleve adskille, og el Skib, med 1. Officier og 90 Livgrenaderer ombord, forliste eudog lolal ved lndlobel til GeOe. Brigadechefen med ' 5 Skibe kom ind li! Oregrund, hvor han. forefandt
Vestgotha-Dals-Regimenl og sammes Vargeriug, under Major Bay,
Commando, henhorende til 01,ersl Cronstedt, Brigade, hvilke kort i
Forveien vare indkomne i Havnen, efter ligeledes at have forgjeves
sogl Krydserne ved Åland . Saaledes var af helt: deu store Expedition paa omt~eut 6000 Mand, som lob ud fra GeOe, ikke en eneste
Mand ankommen til Sondre- Finland. I \'estgotha-Duls-Uegimenl og
iblandt l.ivgrenadererne 1 ·hvilke saa længe havde været sammenpakkede
paa Skibene, udbredte sig endog en peslarlel Sygdom, som i l.obcl
af 2-:J Dage bortrykkede mange Folk
Ikke desmindre erholdt
begge Brigadecheferne Ordre til aller at lobc ud til en ny Expedi-
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tion , og, i den bothniske Bugt, al lilbe langs med den svenske Kyst
imod Nord indtil Hoirlen med den klingsporske Armee, og derpaa
· sætte over Havbuglen, ind i en sikker Havn i Finland, Men, inden
Transp• -Flaaden kuude udfore denne Befaling, ankom en ny Ordre,
som bod I al Tropperne skulde debarqueres og forblive i Sverrig.
lmidlcrticl havde General Lantingshauuns, Obersllieutenapt Lagerbrings
og Oberst /Joyes Landgange fundet Sled uden fJndersloltelse af
Oberslernc Slciildebranils og Cronstedts Armee-Afdelinger.
Saaledes endtes disse Landgangsforsog" hvortil de beordrede
Tropper tilsammen lalle henved 10,000 Mand, og folgeligen vilde
denne Styrke, hvis den i Forening havde angrebet Gel)eral Buæhiiwden i Ryggen, hdve været af vigtige, maaskee af afgjorende Folger
for Feltmarskalk Klingspors Operationer. Det mislykkede Udfald
havde vistnok, for en Deel, sin Grund i Elementerne; men fornemmelig
maa det tilskrives de forvirrende Foranstaltninger og Ordres• som
ene udgik fra Kongen selv.
De russiske Overbefalingsmænd vare paa denne Tid saa forbitlrede paa Kongen af Sverrig, al cle endog neglerle at modtage de
Parlementairer, som ankom direcle fra ham; hvorfor ogsaa den Person, spm Kongen afsendte til det russiske Hovedqvarleer, for al
gjore en . Proposition om Udvexling af de den 28de September
tagne Fanger, maatte være klædt i l<'eltmarskalk Klingapor, Livree en Ydmygelse, Kongen syntes godt al kunne taale,

Vi vende nu tilbage til Begivenhederne til Siiet.
Ohers(lieulenant Brandt, som i Fiskii Havn havde repareret sin
Escadre efter 4ffairen i Gronviks - Sund den 30le August, gik
1en 1.0de September aller ud, og lob f!irst ind til l.operlo og derefter til Gronviks-Sund, hvorfra han detacherede Capilain dø Brunøkø
lil,. · Helsinge, hvor han erhotdt Kongens Befaling, at afgaae til
Kahilllolo og Palvo-Sund, hvor ban ankom den 15de September.
Obersllieutenant Brandts Avantgarde stiidle samme Dags Eftermiddag
Kl. 2 paa Russernes Recognosceringsfartoier, som trak sig tilbage,
uden at gjore alvorlig Modstand, hvorpaa Obersllieutenanten sendte
en Afdeling Canonchaloupper til Indlobet af ~ronviks•Sund, og ventede
me4 Resten ude paa FJorden, for at modtage Kampen, Fra el boit
Bjerg saae man ogsaa ·den russiske CanonOottillc, beslaaende af 40
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<;;anonchaloupper og JoJIPr, bevæge si_g hl'nimod Åbo 1 hvor dt•n for enede sig med 2 nydende Ballerier, 2 Cullerbrigger, 1 Cullcr og
i tremastet Farti:ii, hvilken Overmagt mere oplivede end nedslog de
Svenskes Stridslyst. Oberstlieutenant Brandt benyttede sisaar Russernes Fraværelse til at undersoge Grom·iks Sund, og lod tillige alle
de Sunde, som Russerne kunde benytte, besælle med Canonchalouppc1·,
for derved at forhindre Adgangen til Tofsala og Helsinge, og allsna
ogsaa dække Oberst Boyes Landgang sammesteds.
Men samme Dags Aften, den tlide September, kom Russerne
tilbage med hele CanonUollillen, og lagde sig til Ankers· imellem
Satavais sondr~ Odde og Kahiluoto-Sund, ligeoverfor Oberstlieufenant
Brandts hoire Floi, og om Morgenen Kl. 4, den 16de September,
bebudede deres Bevægelser en forestaaende l{amp; men Taage forhindrede de Svenske fra at see disse Bevægelser. Omsider adskilles
Taagen, og nu opdagede man Russernes talrige Canonchaloupper, der
under en velklingende Musik rykkede mod de Svenskes bilire Floi,
som paa Geværskuds Afstand modtog dem med en saa virksom Ild,
al Russerne ikke alene maalle standse deres Angreb, men de svenske
Canonchaloupper rykkede endog frem og dreve Russerne tilhilge til
deres forsle Stilling. Dog, begunstiget af den lykke Krudtdamp, som
skjulle Russernes Bevægelser, gik en Deel russiske Canoncholouppcr
bag ved Kurjoluolo-Odde og trængte frem i Sundet af samme Navn
imellem Talismari og Tersala-6, saa at de Svenskes venstre Floi
blev angreben fra lo Sider, hvorved Canonchaloqppen Nr. 39 blev
truffen af en Granat fra det russiske Flaadc-Balleri, og 0oi i Luften til ligemed Besætniugeu, hvoriblandt dens unge Chef, Lieutenant IVessbcrg.
Paa en anden svensk Canonchalouppe, under l.ieutenant llo1cnsviirds
Commando, bleve Canonerne demonterede, hvorfor den maalle forlade
Linien; hvorpaa forstden venstre Fliii og derefter, Kl.10 om Formiddagen"'den hele svenske Linie trak sig med Rolighed og Orden tilbage,
og ankom om Eftermiddagen Kl. 5 aller til Gronviks-Sund, efter el
T!!b af 1 Officier og 29 Mand dode, og t Oflicier og 53 Mand
saarede af So- og Landlropperne. Russernes Tab var neppe mindre,
og af deres Fartoier bleve 1 Orlogscullcr og 3 Canonchaloupper
skudte i Sænk, Efle1· Affairen tog en Dee! af Russernes Canonflollille S/illing bag Vl'd Kahiluolo og Leikki.luolo -Landet, medens
Resten fordeelle sig omkring Holmene osten- og vestenfor Farvandet
til Palva- og Grouviks Sund,
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J Begyndelsen af October Maaned befalede Kongen af Sverrig
Admiral Hjelmstjerna, med en Dee! af GaleiOaaden at forstærke Skjærgaards0aaden i Grånviks-Sund.
Efter forskjellige Udfarter og Bes6g hos bemeldte Skjærgaards0ande I kom Kongen den 8de October tilbage til Åland, og tog fra
nu af sit Ho\·edqvarteer i Lemlands Præstegaard. Oherst Boye udnævntes nogle Dage efler, istedetfor Oberst bfeli11, til ljenslgj6reode
Generaladjutant, og Generaladjutanl Peyron til hans Eflermand, som
Commandeur for den ålandske Armee-Afdeling.
Den svenske Flotlille blev liggende i Gr6nviks-Sund, fur al vente
paa en Forstærkning af nogle Canonchuloupper fra Såltungarne.
Af Russernes Cnnonfart6ier lagde en Dee! sig ved Hakenpiiå, under
Tofsala, medens de stiirre Farloier og en Dee) Canonchaloupper
og Joller laae beredte til at rykke frem fra Palva -Sund. Saasnart
de Svenske havde erholdt deu forventede Forstærkning, befalede
Admiral Rayalin Major Sjoliolm, med 2i Canonchaloupper al tage
en Stilling ved Ostansjii, og spærrede han de mindre Farvande i de
nærliggende Sunde med nedrammede Pæle, bag hvilke Canonchaloopper posleredes.
Russer.oe rykkede nu frem med hele deres Styrke, hvoraf 26
Can_onchaloupper og 20 Joller lagde sig ved Uipo, imellem de lo
svenske Afdelinger, medens nogle og 30 andre Farl6ier rykkede
frem imod ~ajor Sjoholm.
Den 1ste October om Morgenen begyndte den russiske Flotlille
Angrebet med en levende lid paa en Dee! af den svenske Flotlille
ved Leikkiluoto, hvilken fortsattes, dog mindre heftig, hele nagen,
uden væsentligt Tab paa nogen at Siderne.
Da Russerne havdl' oprilrt 4 Ballerier ved Leikkiluoto, og ved
Helsinge begyndt paa lignende Ballerier, og da de ved Hjælp
af Batterier kunde indeslutte de ved Lehmiikurko-Sund liggende 26
svenske Canonchnloupp1•1·, saa besluttede Admiral Rayalin at trække
dem bag ved Lehmiikurko, hvo1·imod Russerne trak sig til PalvaSund.
Den tjenstgjiirende Generaladjulant af Marinen, Vice-Admiral
Rayalin, siigte paa denne Tid, paa Grund af Alderdom, om sin
Afsked, som han erholdt. .
Den Hte Oclober ankom Contra-Admiral Hjelm,tjerna med
Galei0aadeu. Brigade-Adjutant Losc/1 kom samme Dag tilbage fra
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en Recoguoscering
Palva-Suud, hv_origjennem I 07 russiske Fartoier nogle Dnge i Forveien havde trukket sig tilbage. Lo,ch
fandt Russernes Skjæ1·gaards0aade beliggende ved Patois-Odde, ved
Hangii-Krnmp og omkring Salava-Holmene, og de sliirre Fal'Loier
ved Wåpsii-Sund.
Hermed , slulledes delle Aars Campagne til Socs. Den s1•cnske
Canon-Flollille tilkommer den Ære, at have den hele Sommer kjæm•
pel imod den russiske Overmagt, uden al denne kunde bringe den
til al fol'lade Ål.Jos Skjærg ,111rd, fiirend l{ulden og Isen tvang den
til at trække sig tilhage til Ålands-Skjærene, hvor den endnu forblev
liggende saalænge som muligt, saa at den fiirsl i Enden af November
og i Begyndelsen af December Maaned kom i Havn ved Stockholm.
Besætningen paa Canon0ollillcn bestod for en Deel af Laudværnet, Nationens unge Siinncr, som var udskrevet til militair
Tjeneste, iliilge Forordningen af 14rle Marts 1.808 (Sec : li Bind,
Pag. 41.!J-422). Delle Landværn leed meget af Mangel paa Beklædning, Fode og andre Forniidcnheder; men det blev ogsaa ilde
behandlet paa andre :\laader. Saaledes t. Ex. blev Stockholms Landværns • Bataillon, 640 Mand stærk, som for stiirslc Delen hestod
af Haandværkere, der i Foleisen af deres Frihed havde hegaael nogle Uordener paa Gaderne, pludselig samme11lrnldte, for ·
deelte i Compagnier, givet Nummcre, qg 40 Mand udtagne og
afleverede til Marinens Befaliogsmænd, der slrax vilde fore disse
Folk - som de stode og gik - til Skeppsholmen og omho1·d paa de der
udrustede, gamle Canonclialoupper, under Admiral lljelmstjcr11as
Commando, hvilke skulde argaae, saasnart delle Mandskab var kommen .ombord . Ufo!'beredle paa et saa pludseligt Opbrud, bade de om
Tilladelse til at gaae hjem, for at hente ICl.cdcr og Linned, hvilket
billige Onske blev alslaaet. Opbragte herover, neglede de at gaae
over Skcppholmsbroen, og, da man med Magt vilde bringe tlem Lil
Lydighed, bleve de endmcre ophidsede, og cl blodigt Optrin var uror
.._ \'ed al bryde ud , hvorfor Auloi-ilelcrnc m~alle give efter og Lilstnac
den rorlangte Tilla9else, at gaae hjem Nallcn over, Den riilgc11dc
Morgen indfandt tie sig Alle aller paa Skeppholmsbrocn,
Stockholms Landværns - Balaillon blev, ligesom • de <ivrige
r.andværns-Batailloner, 61·et nogle Uger i Vaabenhrug af Gardecorpornler, og derefter sammendraget
en Leir, hvor der her-
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skede liden Orden og Lydighed, efte1·som Befalingsmændene beslode af
Oldinge, eller unge, uvidende Personligheder. Piiaklædningen, Armeringen og Udruslningen vare ogsaa megel mangelfulde ,•ed alle Batailloner, hvilket er saameget mere undskyldeligt, som det er vanskeligt
for elhverl La'nd, pludselig at tilveiebringe mange og dygtige Befalingsmænd og det Nodveudige for en saa talrig Armee, lkke desmindre kjæmpede I.andværnel med slor Bravour og Ære ved forskjellige Landgange i Finland, ved Vest-Armeen og a. SI.
,Men paa Canonfortoiel'Oe gik del dem meget ilde, fordi det
lange Ophold og de udslaaede Besværligheder pna de aabne Baade,
i den kolde Aarstid, uden tilslrækkelig Beklædning, Næring og Pleie,
foraarsngede smitsomme Sygdomme iblandt dem ligesom ved
I.and-Armeen. Da den finske Canon0ollllle kom tilbage til Stockholm, fandt man Syge og Saarede uden Bedækning liggende i Bunden af Farloierne og fastfrosne i det i Baadene værende Vand, saa at
man maalle hugge disse ulykkelige Mennesket· · los af Isen, for at
kunne fore dem i Land; hvorfor ved Ankomsten, eller faa Dage
efter, alene Skjærgaards0aaden havde over 2000 Mand angrebne. af
en pcslarlel Felt- Sygdom. Men hvad der forllgede det Onde var, at
man ved Ankomsten til Stockholm ikke var forberedt paa deres •
Modlagelse, saa at de Syge forelllbigen maalle lægges paa Gaderne
og Torvene. Elendigheden var derfor ubeskrivelig, og forværredes
derved, al Sygdommen med slor Heftighed inden faa Dage ogsaa
angreb de Beboere og deres Familier, der af Medlidenhed havde optaget
Syge i deres Huse, og truede saalcdes med al udbrede sig ov_er hele
Landet, hvorved Anstalterne til de Syges Pleie bleve saa meget mere
vanskeli~gjol'te, lmidlel'ti<l° lykkedes del for Hospilals-Adminislrationen
og Lægerne, i Lllbel af faa Dage at tilveiel1ringe 2000 Senge i Stockholm, Orollningholm, Marieberg, Liljeholm, Manilla og 0. St., saa al
man l, unde borttage de Syge fra de private Huse, hvorved Faren for
Sygdommens videre Udbredelse blev, om ikke ganske hævet, dog
noget formindsket. Ikke destomindre dode i de lo fiirste Maaneder
dagligen omtrent 30 Personer; dog aflog i Enden af Januar Maaned
:1.809 Dodeligheden saameget, at ikkun
Personer dllde daglig,
og i Fehruar Maaned ophiirle den usædvanlige Diidelighed ganske;
men rigtignok var paa hiin Tid sl11rsle Delen af de omtalte 2000
Syge - nedstegne i deres stille Grav.
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Vi have ovenfor omtalt, at Kongen af Sverrig kom, efter sin
sidste Udfl:1gt den 8de October, tilbage til Åland. Udfaldet af de
sidste Landgangsforsiig maalte naturligviis smerte ham saamegel mere,
som ban ikke kunde indsee, al Skylden heri fo1· en stor Deel laae
i hans egne Misgreb, ufuldstændige Ordres, planlose Dispositioner m. m.
I det forste Udbrud af sin Uvillie vilde Kongen stille OberslJieutenanl Lagerbring for en Krigsret, formedelst del af ham anforle
mislykkede l.andgangsforsog, rimeligviis nærmest dertil foranlediget,
fordi han forud havde gjort Kongen opmærksom pan Umuligheden
af al udfore de ham givne Befalinger; men Generalacljutant, Oberst
Boye forhindrede del ved sine kraftige Forestillinger, hvorved han overbeviste den ellers ubiiielige Konge om, al Obersllieutenant Lagerbri7!g var en udmærket og med stor krigersk Dygtighed udrustet
Soldat. Derfor faldt Kongens Uvillie paa Garderegimenterne, som
ikke synes at være lilevne Jigesaa varml forsvarede af Generaladjutanlen, hvilke derfor, ifiilge en Bekjendtgjiirelse til den ålandske ArmeeArdeling og senere for hele Armeen og Landet, blevc slralfede paa
folgende, hl visse haarde og vanærende Maade:
,,Det er Kongens naadige Villie og Befaling:
"Eftersom Relraiten den 28de September fra Wiais til Helsinge blev
"iværksat med stor Uorden af Liv-Garden til Fods, den svenske Garde og
,,den finske Garde, og saasom de ikke ha,·e opfyldt deres ufravigelige
,,Pligt, ved kraftig Modstand at opholde Fienden og redde Artilleriet,
,,men ~erimod Kronobergs-Regiment til det Yderste forsvarede Embar"queringen; og da Hans Kongelige Majeslæt ei anseer del rigtigt, al de
,,efter denne deres Opfiirsel vedblire længere al være Gardc-1\egimeuler,
"saa bar Hans Kongelige Majeslæt i Naade Lefalcl 1 al de ophiire at
"være Ga1·de-Regimenter og skulle i Fremliden bære Navn efler
,,deres Chefer".
"Oen svenske Garde opliises og fordeles imellem de lo andre
"ovenfor nævule Regimenter. De Befalingsmænd af den forhem·ærende
"svenske Garde, som derved blive overcomplelte, skulle, indlil de
"kunne' indsælles i Nummer ved andre Regimenter, beholde deres

,,Gage",
,,Ho1·edq1·arleret i Lemlaods Præslegaard den l~le Ocloher 1808."

Gustaf-Adolph.
M clill .
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Den forste Foruedl'else forte andre efter sig, til hvis Udforelse Kongen fandt en ny, ligesaa tjenstvillig Generaladjutant, som
den Afgaaede, Melin, i Oberst Boye. Man seer heraf, at den, der
har Magien, næsten altid finder Redskaber til al udfore hvad Magthaveren onsker og forlanger,
Overbefalingsmanden for den uheldige
Landgang ved Helsinge undslog sig ikke for al udstede f61gende
tvende Brigade-Ol'dres:
f) ,,lfiilge Hans Majestæt Kongens naadige Befaling, a0everc de
"forhenværende Garde-Regimenter deres herværende Faner til den
"tjenstgjiirende Generaladjutant paa Åland, som indtil videre bevarer
,,dem i sit Qvarleer".
,,Hovedqvarterct Grlilsby den I5dc October 1808".
Efter Befaling.

Boye. Kongens tjcnstgjilrendc Overadjutont.
2) ,,lfiilge Hans Kongelige Majestæts naadige Befaling skulle Officie-

1:ferne ved de forhenværende Garde-Regimenter slt·ax a0ægge de hvide
"Fjederbuske og anlægge gule. Den 1ste..December a0ægges de hidtil
"brugte Uniformsknapper og i deres Sted anlægges glatte hvide, runde
"Knapper. Underofficiererne og de Menige a0ægge de lange hvide
"Uldgarns Fjedre (Ståndarne) og erholde for Fremtiden gule. De
,,paa Hatten hidtil baarne Vaabenplader a0ægges ligeledes".
,,Bovedqvarteret Griilsby den llidc October 1808".
Efter Befaling.

Boye.
Disse - fornedrende Straffe og denne offentlige. Beskjæmmels.e
vakle naturligviis almindelig Forundring og lt'orbauselse over hele
Sverrig samt stor Forbittrelse i de beskjæmmede Regimenter, hvis Officierer næsten alle tilhorle Landets fiirsle Familier, og hvoraf mange
endog ikke vore nærværende \'ed del'es Re;;imenler, eller en Gang
vidende om det stedfundne Tog til Helsinge, men kjæmpede og
blodte for Konge og Fædreland paa andre Punkter af Landets vidl~trakle
Grændser, og havde for deres der udviste Mod og Bedrifter erholdt
Hæderstegn og Beliinninger. De ved Helsinge kjæmpende Garde-Regimenter kunde ~i heller selv bebreide sig , saa lidt som de kunde
bebreide nogen anden , at have glemt sig selv eller deres Pliglea· i
hiin ulykkelige Kamp. Ikke desmindre adlilde de tause Kongens BeDonm. Krlgsh. fra letl7-9.
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foling, og argave deres Fauer, som de hidtil havde fulgt med Ære
og fot·svarel med Liv og Blod.
Oberst Fleutwood, Major Tornerltjelm og Major Åkerhjelm,
Cheferne for de 3 forskjellige Garde-Regimenter ansiigte derfor om, al
deres Forhold paa Retraiten til Helsinge den 28de September maatte
blive retligen undersiigl; men paa denne Ans ligning svarede Kongert:
"Da del af Begivenhederne og Udfoldet i det omlalle Tilrrulcle
,,er tilstrækkelig oplyst, hvad der udfordredes til Han s Majeslæl9
,,Kundskab om Forholdene i Almindelighed og til Grund for hans
,,allerede tagne Beslulning, saa linder Hans Kongelige Majeslæl del
,,ikke forniident at anordne en Undersogelse, . som i saadanne Til,,rældc er over01idig, hvorimod del slaaer Enhver frit for, ved vcd11kommcnde rette Domsloel al faae sin Sag undersogt, hvor1il han
,,ifiilge I.oven og Krigsartlklernc kan være bet·elligel''.
'
,,HovedqlDrlcrcl i Lemlands-Præslegaord, den lSdc Oclobcr l80b".

Gustaf Adolph.
Frederik Gyllenberg,
Gencralaudileur.
. Hvilken Domstoel der er den rette, naar en Krigsret ikke er det,
er vanskeligt at sige, Imidlertid maa en saa godt som souverain
Konge have Ret og Myndighed til at degradere, opliise eller, paa anden
l\faade al straffe el Troppecorps, som ikke har opryldt sin Pligt,
clkr Kongens Forventning ligeover for Fienden; og vistnok maa det
have smertet den enlhousiasliskc lfonge al erfare, at hans Garde ikke
foretrak en ærefuld Diid oml<ring Canoncrne hellere, end al see disse i
Russernes Vold; men intet Oienvidne, ingen Forfatter tillægger Garden nogensomhelsl Skyld i del lidte Uheld; og selv om delle havde
været Tilfældet, maa man være meget vaersom med al straffe en heel
Troppeafdeling paa en saa krænkende l\faade, som her fandt Sled. Del er
derfor meget al beklage, al l_(.ongen, som det synes, ikke var omgivet
med ~raftige Mænd og saude Venner, som h:i\'de vovet al sige ham
Sandheden og modsætte sig Udfærdigelsen og Contrasignationen nf
ove11sl;1aende Actstylcker, saameget mere, som Garderne, ifiilge de
meesl autbentiske Kilder, vare aldeles uskyldige i Cononernes Tab,
eftersom Garderne bleve indskibede paa et andet Sted og allerede vore
beordrede ombord, inden Canonerne ankom til lndsldbsningsstedet,
saa al Garden hverken blev eller kunde blive opfordret til at forsvare dem. Skulde nogen bære Skylden for det lidte Uheld, mnallo
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det derfor være Oberst Boye, som forte Overcommandoen, men
neppe nogen anden, hvorfor den Garden vederfarede haarde og beskjæmmende Slnf meget bidrog til endmere al kjolne de mægtige
Familiers Forhold lil Kongen og paaskynde de for ham og hans
Huus ulykkelige Begil·enheder, som indtraf den 13de Marts 1809.
General, Baron v. Stedingk, der efter sin Tilbagekomst som Ambassadeur i St. Petersborg blev hldt lil Åland, for al være Kongen en tro og
kyndig Raadgiver,siger selv, al han fik ham aldrig al see, og blev folgelig
heller ikke adspurgt, saalidt som nogen Anden. Kongen fulgte kun sine
egne Ideer og troede selv at kunne være Alt og lede Alt, saa at
de commanderende Generaler i Finland, paa den norske Grændse, i
Skaane og paa Åland ikke maatte foretage nogen Bevægelse, uden
efter hans egen Befaling. De paa ÅlaJJd værende Tropper · og Canonchaloupper brugtes kun til al vaage over Kongens egen Sikkerhed. Nedsunken i Drommerier, sorgmodig og mistroisk, havde hans
Hovedqvarleer det meest morkc Udseende, man kunde tænke sig*).
Misfornoielsen med Kongen var derfor allerede paa Åland almindrlig,
og, underrettet herom, havde han helst sit Hovedqvarleer ombord paa
sin Jagt Amadis, og j den sidste Tid hellere i Lemlan·ds Præslr.
gaard end paa Griilsby Kongegaard.
·
Der blev derfor allerede d~n Gang omtalt den Plan imellem de
• forbittrede Officierer af den oplosle Garde, al afsætte Kongen; men
del ly~kedes de ældre Officie1·er og især den ljenslgjorende Generaladjutatant, Peyro1i, at forekomme et saadanl Udbrud af Misfornoielse og Hevngjerrighed. Imidlertid er del al antage, at Kongen
maa have erholdt Underretning om disse Forhold; thi den iste No•
vembe1· om Morgenen Kl. 6 afreiste ban pludselig paa sin Jagt fra ··
Lemlands-Præstegaard til Signildskjær, landede efter udholdt ~Horm
og Modvind paa Havet den 3die November om Eftermi~dagcn
Kl. 4 i Grislebamn, og ankom den 4de November om Morgenen
· Kl. 8½ lit Haga-Slot. Ulykken fulgte den ulykk'elige Konge overalt. Ved at und0ye Stormene paa Landet - blev ban fotfolgt af
Storm og Modvind paa Havet - og omvendt.
Med Kongens Afreise ophiirle den ålandske Armee-Afdelings
Foretagender for dette Aar, og de paa Åland værende Tropper ind-

•
") See: Ml!moires posthumes du Feldmarl!chal, comte de Stedingk, par le
grufral, comtc de Djornstjcrno, Pnris 1817, li ( Parliu, Pag. 10 - 12.
13•
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toge derpaa Vinlel'qvarterer. Paa samme Tid ophiil'le ogsaa _Rus•
sernes Virksomhed paa delle Sled.
Efter lCongens Tilbagekomst til Stockholm overtog han igjen
Generalcommandoen i Sverrig, Hertugen af Sodermanland Commandoen over Kyst -Armeen, og General Tibell blev den 5te November aller
udnævnt til Kongens ljenstgjorende Generaladjutant for Landarmeen,
Strax efter Kongens Tilbagekomst overgav Krigsdepartementet til
ham en udforlig Rapport over Armeens mangfoldige Fornodenheder,
hvilken Kongen befalede skulde tilstilles Finantscommileen, for at <len
kunde udfinde Midlet· til al tilveiebringe dem. General Tibell indgav
under 7dc November ogsaa en lang Forestilling til Kongen om Oem
Gjenstande, der angik hans Embedspligt, og hvorafHovedpunklerne vare:
'i) De · paa Åland værende Tropper vilde, saasnart Havet lagde
til, være i en farlig Stilling, hvorfor han foreslog at trække
dem tilbage til den sven ske Side af den bothniske Bugt,
2) 1,andværnels Beklædning, Armering og Udrustning vare i den
beklagelsesværdigste Forfatning, hvorfor General Tibcll foreslog. al disse Fornodenheder, som forhen bleve leverede fra
Landdistricterne, maalle blive anskaffede for Statscassens Regning.
3) Al Vacancerne i Linie-A1·meen maalle blive erstallede af Londværnet.
4) Vacancerne i Landværnel derimod fraraadedes besalle af Landet,
eftersom Generalen befrygtede, al en ny Recrutering vilde have
farlige Fiilger.
Kongen indvilgede i disse Forslag, med Undtagelse af Ålands
Ramning, eftersom han havde lovet Indbyggerne, at forsvare dem Lil
det Yderste.
Den N ord - F i ns k e A r m e e - A f de I in g havde hele Oclober
Maaned \'aabenhvi!e, hvilket vistnok var skadeligt med Hensyn til Felllogels Udfald, men de1·imod niidvendigt for de af Kamp og Miiie
paa det sidste Tilbagetog udmallede Tropper og deres Befalin&smænd.
Hidtil havde den linske Armee for det meste fundet sin
Underholdning paa l{rigsskuepladsen; men, eftersom den storste Dee)
af Laudet maatte overlades til Seierherre·rnc, blev Mangelen stor.
General Tibell modtog ,·~I Kongens egenhændige Ordre, dateret Lemlands Præstegaard den 21de October, til at befale Krigsdcparlemenlel
nl siirge for Fodemidler og andre (?omiidenheder for den finske
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Armee; mrn, da hemeldte Departement hverken havde Penge, eller
Credit, og lvertimod var i stor Gjæld for lidligere modtagne Leveraniser, saa var den Kongelige Befaling vanskelig al udfore. Imidlertid lykkedes det dog ved den paa Åland værende Armee-Iutendanls
Bestræbelser, at forsyne delle Punkt med de fornodne Levnetsmidler,
idel man overtalede den engelske Gesandt til al give Fohkud paa
de engelske Subsidier; og ved den Nord-Finske Armee hjalp man
sig vecl god Huusholdning og ved al medfore Forraadene paa Tilbagetoget saalænge I indlil Krigsdepartementet vandt Tid dg erholdt Midler til al tilveiebringe del Nodveodige for samme.
Under den Nord-FinskeArmees Tilbagetog maalle Armeens Proviantering skee fra de langs Kyslen folgende Fartoier, og var el vigtigt
Hverv for dem, som vare anhelroede Udforeisen af samme. Overhovedet
er Povianleriugen og de Syges Bevogtning, Transport og Pleie overalt
ansvarsfulde og moisommelige Raid , som sjelden anerkjendes eller
belonues, som de fortjene; men i deHc paa Følk og Veie fattige
Land var dette Hverv forbundet med end storre Vanskeligheder;
hvo,-for det er en kfær Pligt at omtale, al General-l11le11d11nten, Oberst
Jagerlwrn, Cornmcrceraad Nyberg, Ovcrjægermesler /(lingstedt, Forraads-lnlendant, Ohersl Silfverltjel17!, Sygchuns-lntendtnt, Oberst Platen
og fslr. Felllæge Bjcrke11 erhvervede sii:- den almindelige Anerkjendelse for deres Bestræbelser og Virksomhed i al opfylde Armeens og den hoistcommanderende Ge11erals Forvenlning og Onsker,
i delle besværlige J<'elllog.
Vi .have allerede omtall 1 at General Klercke1· havde den 29de September aDost Gene1·al h'lingspor som boislcommiinderende General over
den Nord-Finske Armec. Var denne forreslen tappre og værdige Olding
allerede ved Felllogels Aabning for gammel lil al commandere en
Armee, var han ikke bleven yngre og dygtigere siden den Tid, især
under de nu fores.laaende, næsten fortvivlede Forhold. ·
Omendskjondt det borte til en af Betingelserne for Vaubenslilstanden af 29de September, at ingen Forandring maatte finde Sled
med Tropperne, blev ikke desmindre den Ide svenske Brigade under
Commando af Oberst Aminoff detacheret til O~crst Sandcls's Forstærkning, og marcherede 33 svenske eller omtrent 41 42 danske
Mile, for at naae denne Bestemmelse.
Imidlertid havde Oberst _Sandels begyndt Tilbagetoget f~a Alapitkii lil l'alois-Pas, hvor han i l,ohet af Sommeren liavcle forberedt
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en Stilling, som lm11dc trodse Modstandernes efter svensk,i Efterretninger nu havende syvdobbelle Overmagt. Han havde endnu ikke
naael delle Sled, da han modtog Efterretningen om Vanbenstilslan ·
den ar 2!Jdc September 1 hvori det var bestemt, at ldensalmi-Kirke
skulde forblive neutral, og at folgelig Oherst Sandals maatlc dri,ge sig tilbage norcienfor bemeldte Kirke. Da Obersten nodig vilde forlade det
\'elbcfæstede Pnlois-Pas, aabnede han en Underhandling med sin
l\lodslander, Generallieutenant Tutschkoff I, for, om muligt, at forblive
i Besiddelse af sin Position; men disse Forsog vare natnrligviis forgjeves, idet General Tutschlcoff bcraabte sig paa Vaabenstilslandens
Ord. Oberst Sandels havde ogsaa slrax indseet Russernes Hensigt
med den sluttede Vaabenstilstand; men erholdt ved denne Underhandling en yderligere Overbeviisning herom, og beredte sig derfor
paa at erfare Folgerne af den.
Imedens hans Tropper indtoge
Canlonneme11ls i Pardala og Walkiais Byerne, lod han tillige opfore
Batterier paa den nordlige ·Side af Wirta-Bro. Snart erfarede han
Rigtigheden af sine Beregninger, da han og ikke Hovedarmeen,
hvor Vaahenstilstanden var sluttet - den i9de October modtog folgende Skrivelse:
,,lfolge den commanderende (ieneral, Grev BuxMwdens Befa,,Jing al opsige den Vaabenstilstand, som er blevcn slullet imellem
"de svenske og russiske Nord-Armeer, underretter jeg Dem, Herr
.,Brigade-Chef! herved om, at i Dag olie Dage Kl. 1 om Efiermid,,dagen ville Fiendtlighederne begynde paany; hvorom jeg over11eensslemmende med Conventionen herved underretter den svenske
,,Armee. Jeg har den Ære at være &:.••
,,Ho1·cdq1·orleret Savojlirvi Onsdugcn den 19dc October 1808.

Tutschkoff,
Generallieutenant.
Oberst Sandels afsendte slrax en Coureer til General Klercker

i Lotho med Efterretningen om denne Opsigelse, som skele her,
for al Russerne med forenet Styrke kunde angribe Oberst Sandel&
uden imidlertid at foruroli ges af den svenske Ho,•edarmee, der 1
ifald Sandel& blev .'llaaet, vilde være niidsagel til uden Sværdslag at
forlade sin befæstede Stilling, for ei at blive afskaaren.
General
li'lercker opsagde derfor ogsaa Vaabenstilstanden den 23de October,
hvorpaa Oberst Sandels beredte sig pao Forsvar, men lod tillige Armeens
Bagage og Train samt de Syge og Saarede transportere til Ulea-
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liorg, da hans Hensigt ikkun var, ved Wirta-Bro at opholde Russerne
soalænge han formaaede. Imidlertid paaskyndtes den ham til forstærkning
sendte 4de Brigades Marcbe, saa al den, den 27de Ot·lober1 ankom
til .Walkiais; men, da den blodige Kamp ved Wirta-Bro, som vi
strax ville omtale, allerede var afgjort, vendte Brigaden samme Nat
tilbage til Wierima, undtagen Savolax-Jægerue, som rykkede frem
til Valpladsen.
·
lfolge Russernes Opsigelse af Vaabenstilslanden kunde de Svenske
vente, at Fiendtlighedcrue vilde begynde b_estemt den 27de October Kl, I.
Allerede den 26de Octoher om Eftermiddagen leirede ogsaa russiske
Troppeafdelinger sig ved ldensalmi-11.{irke. For at indhente Efterretninger om deres Forehavende, afsendte Oberst Sandels, den 27de
October om Middage~ Kl. 12, Capilain Brusin Lil General 1'ut.,cl,koff med nogle Breve, samt for al splfrge efter den lilbageladte, syge
Brigade-Adjutanl v, Fieandts Befindende; ved Tilbagekomsten skulde
Capitain Brusin inddrage de Syd for Wirta-Bro udsalte l:<'orposler
og derpaa afb~ække Broen.
Ved ldensalmi-Klrke blev Capitain Brukin modtaget af .Generollicutenant J:,'yrst lJolgoruckis Adjutant, Grev Tolstoi, som vel modtog
Brevene, men gjorde Capilain Brusin tillige opmærksom paa, at Vaabenstilstanden om nogle Oieblikke var udloben, saa at en længere
Samtale ikke kuude finde Sted, hvorfor Capitain Bru,in strax maatte
vende om, og blev endog, medens ban samlede og trak Forposterne sondcnfor Wirta-Bro tilbage, harcellecet af det russiske
Cavalleri, saa at Broen formedelst Russernes heftige lid ikke mere
kunde fuldstændigen afbrækkes, hvilket Uheld alene maa falde den
ellers saa opmærksomme og aal'vaagne Oberst Sandeb til Last, da
Stedet var alt for vigtigt Lil at udsælle dette Arbeide til sidste Oieblik og Broen var 200 Alen lang.
Imidlertid udbredte de russiske Stridskræfter sig langs Wirla•
Elvens sydlige Bred, hvis talrige Skyts aabnede en levende lid
mod de Svenske paa den nordlige · Bred og deres Skyts svarede
Jigesaa levende, saa at ved deres Granater 3 Gaal'de tændtes i Brand;
men, uagtet den virksomme lid og Savolax-Jægernes sikkre Skud,
hvorved General, Fyrst Dolgorucki og 2 af hans Adjulanter faldt, trængte
dog omtrent 1000 Mand Russere med uimodstaåelig Magi over
Broen og stormede Kauppila•Gaard, hvorfra Savolax-Jægerne maalle
vige tilbage til Forskandsuingerne ·; men ogsaa disse bleve angrebne
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ar Russerne unde1· Musik og Hurra-Ranb med <'n beundrin gsværdig
JJravour og vare allerede trængte over Graven og ind i Skyde-.
skaarc11e, da de i Nærheden værende s,•enskc Ardelinger knapt 600
Mand stærke, anfiirle af Oberst Fahlander, Majorerne 11/alm e og
Du11cker, styrtede fra Hiiidernc ned paa Russerne og angrebe dem
med B11jo11etle11 i Flanke11 og Ryggen. Efter en blodig Feglning,
hvori en stor Dcel l\usserc hlev nedlagt og en Dcel blev fangen,
flygtede Resten i Uorden tilbage over Broen, beskndt af Cardætsker fra det efterfiilgcnde svenske Artilleri, eller trængt ud i
Elven, hvor de druknede.
De Svenske besatte derpaa Broen paauy med Skyts, og en levende lid begyndte imellem 22 russiske og
10 svenske Canoner og Infanteriet fra begge Flodbredder, hvilken
frembragte en overordentlig stor Alarm i disse ellers saa fredelige
Egne, og ved,•arede til m. 7 om Aftenen, da Morkel og Russernes
flere Gange mislykkede J?orsog paa aller at trænge over Broen om•·
sider gjorde Ende paa Kampen.
Efter Ildens Ophor sendte Oberst Sandels en ~arlementair til
General Tulschkoff, med Anmodning om at bortlage de haardt
Saarede og begrave de Dode, som laae paa den svenske Side af
Broen.
Generalen takkede for Tilbndet, og , had om 2-1 Timers
Vaabenhvile, for at kunne iværksætle delte, men lilfiii!'de tillige, at,
omendskjiiudt han de1111eg11ng var bleven forhindret i at udfore sil
Forsæt, • skulde han næstegang bedre anordne og udfore Angrebet. For at erholde destomere Tid til al forberede sig til Forsvaret,
eller, om forn/idenl gjordes, til Tilbageloge!, svarede Oberst Sandels,
at General Tulsc/ikoff havde al vælge imellem 36 Timers Vaabenslilsland, eller iiieblikkelig Fortsællelse af liampcn; Generalen valgte
del fiirste Alternativ.
•
Valpladsen var bedækket med Liig. Russerne angive deres Tal,
i 0/ide og Saarede lit: 1 General, den ommeldte Fyrst Dolgorucki,
2 Oberster, 30 Officiere1· af lavere Grader og 5 11 600 Menige, samt
2 Officierer og 72 Mand fangiie.
De Svenske angive deres Tal,
li!: 2 Oflicierer, 2 Underofficierer og 32 Mand dode; -16 Officierer
og 251 l\land saaredc,
Oberst Sat1dels'1 Hensigt med denne Kamp var, som allerede er an•
fort, blot al opholde Russerne saalænge som muligt. Ikkun den ufuldkomne
Afkastning afBroen over Wirla • Elv var Anledningen til den hmgvarige og
l.,lodigc lh•gtni11g; thi, dersom Il roen havde været aldeles iidclagt, vilde
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Angrebet have været umuligt; ml'n halv orlelogt, som den var, kunde
de over Broen sendte russiske Afdelinger e: hurtigt og kraftigt nok
understolies, og saaledes isolerede maatte de nodvendigviis lettere
kunne kastes tilbage og i saa Fald lide et stort Nederlag, naar de
repasserede Broen, end ifald den havde været i uskadt Tilstand.
Vaabenhvilen blev paa begge Sider anvendt til al begrave de
Diide, soignere de Saarede og ruste sig til fornyet Kamp: Russerne
samlede ogsaa Baade og forfærdigede Flaader, paa hvilke de den
28de October om Aftenen overforte Tropper til Niiralanniemi ; andre
Afdelinger afsendtes til Lappiniemi, og Canonchaloupper holdtes i
Beredskab i Nærheden, ·for saaledes fra alle Sider ni omringe og
angribe Oberst Sandels, som herved foranledigedes Lil Nallen imellem
den 28de og 29de Oclober, medens en Deel karelske Dragoner underholdt Vaglihfcn, i al Stilhed og i bedste Orden al tilll'æde Tilbagetoget Lil Wierima-By, 2 s1•enske Mile fra Wirta, hvor Resten af 4de Brigade var ankommen Dagen i Forveien og nu beordredes til al danne
Arriergarden, hvorpaa Tilbagetoget fortsattes til Salahme-By, 1 Miil
fra Wierima, hvor en Stilling blev taget, med hoire Floi slottet
imod en So og dækket ved nogle opkastede Fe!lforskandsninger,
medens vensl~e Fllii blev forstærket ved Forhug. Salahme-By, som
ikkun bestod af 2 Gaarde, blev besat af Staben, hvorimod Tropperne
maatte bivouaquere i dette kolde Veir, som afvexlede med Regn og Snee,
hvilket, i Forening med Mangel paa Levnelsmidler og en utilstrækkelig
Beklædning, snart blev af de alvorligste og sorgeligste Folger.
Til Oberst Sandcls Forstærkning var 700 Mand af Liv-Grenadeer-Regimentet, under Commando ar Capitain Gyllenskiild, landet
paa Finlands Kyst, og af Obersten befalet, over Muhos at afgaae
lil Sarli.isniemi Cappel, for al hevogle den derigjennem til Kajane
liibende Vei; men, da Karelen kun v;ir svagt besat af Russerne,
heordr_ede Oberst Sandels 300 Mand nf denne Forstærkning til
Arriergarden ved Wierimil.
Paa denne 'fid erfarede Ober:st Sandel,, at ban omlreot midt i
October Maaned var bleven udnævnt til Generalmajor, en Befordring
og Udmærkelse, han fuldkommen havde fortjent. Oberst eller nuværende Generalmajor Sandals liesad megen Dygtighed i at forskaffe
sig tilforladelige Efterretninger om sin Modstanders Styrke, Stilling
og Rensigler, og formedelst denne Kundskab besluttede han, ved et
Angreh at forekomme Russerne, som havde den Plan over Sven-

ninmiild al overrumpl; de svenske Forposter paa venstre Flili, saavelsom de i Wierima-By liggende Tropper. En Recognoscering,
som de Svenske udsendte den !)de - November fra Wierima, kom til•
bage, efter at have lidt en Deel Tab.
Men nu beordredes Major
IJunckcr med omtrent iO00 Mand, hvoriblandt de nysankomne 300
Livgrenaderer under Commando af Lieutenanl Slcn-Piper ; al snige
sig frem omtrent 5 Mile til ldensalmi-Kirke, og der fange den russiske Generalstab, gaae over og ii,delægge Wirta -Bro og angribe de
nordenfor samme ved Frederiksdal og Pardala-By værende russiske
Troppeafdelinger under Generalerne Gertschoff og Alexejeff, hvilket
sidste Angreb skulde udfores Natten imellem den 10cle og Ute
November Kl. 12, paa hvilken Tid Generalmajor Sandels vilde fra
Wierimii foretage et Frontalangreb med Resten p( sine Tropper, eller
omtrent 500 Mand og 2 Canoner.
l\Jajor Duncl.cr afmarcherede den 9de November Kl. 2 om Morgenen
til Svenninmiiki, hvor han hvilede en Dee I af den folgendc Dag, saa al
han, da Marchen fortsalles, midt om Nallen, den 10de November, stodte,
omtrent ¼Miil fra Wirta-Bro 1 paa en russisk Fellvagt, som blev overrumplet og fanget uden at kunne losne et Skud. Men Russerne maatte
være blevne underretlede om Major Dunckers Tog, eftersom de havde
draget en betydelig Dee! af deres Styrke fra Palois til ldensalmi Kirke og lciret 2 Batailloner ved Wirta-Bro 1 paa hvilke nu de Svenske
sliidte aldeles uformodet. Major lJlalm, som forte Avantgarden,
kastede sig med saa megen Tapperhed over dem, at, ifolge svenske
Efterretninger, den ene af disse Batailloner strakte Gevær; hvorimod
den anden, som imidlertid havde erholdt Tid til al ordne og op_stille sig, gjorde en kraftig Modstand og opholdt de Svenske, indtil
I<'orstærkning ankom fra ldensalmi-Ki1·ke; hvorpaa den fangede
Bøtaillon, som man ikke havde bavl Tid til at afvæbne, optog sine
Geværer og deeltog paany i Kampen , medens en Garde-JægerBataillon omringede Major Dunckers venstre Fliii.
Angrebet var
saaledes mislykket, hvorfor de Svenske gjorde et saa hurtigt og
ordentligt Tilbagetog, som Nattens Morke og Vanskelighederne lillode.
Lykkeligviis forfulgte Russerne ikke de Svenske længere end l Miil,
Ikke desmindre tabte de Svenske omtrent 250 Mand dode •) og saa'") Iblandt ,le Diide ,·or en hi~torisl1 Prrson, SergcanL Schat, lowit: , der
som ung l\1ond cummanderede 1788 Grændscposlcringcn ved )VuoLcn-
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rede, iblandt de Sidste 5 0fftcierer, samt 5 0rticierer og circa 50
Mand fangne. Iblandt de fangne og sanrede 0rHcierer var den lappre
Major Malm, som meget blev. beklaget. Russernes Tab var ved
denne Lcilighed naturligviis ringere end de Svenskes.
Generalmajor Sandcls afgik derpaa med den ovrige Deel af sin
Afdeling den 10 0ctober om Eftermiddagen fra Wierima til Walkiais;
men, da han ikke bemærkede de Raketter, som Major Duncke,• skulde
opkaste til Tegn paa al ha!)S Foretagender vare lykkedes, gjorde ban
Holdt, og ventede forgjeves paa delle Tegn til næste Middag, hvorpaa han vendte tilbage med nogle fangne russiske Uhlaner og indtraf i Wierimii den 1 ile November om Aftenen, og Major Duncker
den 13de meget forstemt over del mislykkede Foretagende, som foriivrigt ikke kunde lægges Nogen til Last, men alene maa tilskrives
Tilfældet, hvorpaa i Krigen ofte de bedst lagte og udforle Planer strande,
Generalmajor Sandels havde nu haabet al kunne yde sine Under•
givne nogen Ro; men allerede Dagen derpaa, den 1,lde November,
ankom Ordre •fra General lilcrcker, strax al bryde op og marchere tilbage til Uleåborg, og saalede~ blev Generalmajor Sandels anden Gang,
nemlig Corste Gang ved Patois og nu ved Niileksensaari, nodsagel til
uden Kamp al forlade sin Stilling og sine Forskandsninger, som ban
dog forinden demolerede,
Grunden til dette Tilbagetog var, at et
betyde!igt russisk! Streifcorps , under Commandq af Generalmajor
Ericksson, paa Biveie var rykket frem til Wihanli, hvorfra han kunde
true saavel General Klercker, som Generalmajor Sandels Tilbagetog,
og afbryde Forbindelsen imellem dem, . hvorfor den sidstnævnte
maalle iilsomt gaae tilbage til Frantsila, hvor han ankom den i8de
November, uden at blive meget foruroliget af Russerne,
Vi have allerede omtalt, at "General Klercker den 23de 0clober
opsagde Vaabenslilstanden, dog uden at foretage nogen offensiv
Bevægelse. Men blev General Klcrcker end staaende stille, saa var
General Kamenski mere activ og lod de svenske Posteringer ved
Sippo Pas, foran Kalajoki, den 5te November, angribe og kasle tilbage, hvorpaa Russerne s)oge en Bro over Sippo•Aa, paa hvilken de
lrængte frem og angrebe Dagen del'paa alter de svenske Forposter,
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selmi, da den blev angreben af Sl'enske, forklædte som Cosakker,.
hvilken Begi,•cnhed angaves som Grunden til Angrebskrigen, og blev
uptegcn i den svenske Krigserklmring som en af Aarsagerne til somme.
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som Irak sig tilbage til Rovedcorpsel paa Knlajoki-Elvens nordlige
81'ed. nusserne v_edblcve denne Dag og de tre folgende Dage her
deres lid uden væsenllig Virkning; dog sloge de til sidst en Bro
ove1·. Kalajoki-Elv, i 1\liil 6stenfor .Alavies Kirke, over hvilken de
slrax dehoucherede.
Oberst, Grev Schwerin, som nu ogsaa var ankommen til Finland fra Vest-Armeeu med 1 Bataillon af CJplands- og t Batnillon
af Westmanlands-Regimenler (See: li( Bind, Pag. 1.21.) og som
her commanderede Forposlerne, erholdt Ordre til, baa~e al forhindre
_ Russerne i Broens Bygning og i al komme over samme; men han
betænkte sig forlænge paa begge Dele, indtil det var for sildigt,
og, da han bande manglede Brod og Fourage, trak han sig efter et
ringe Tab tilbage, dog rnrst efter at have uden ringeste N6dvendighed ladet afbrænde Kalajoki Kirke, hvori de nærmest boende Indbyggere havde opbevaret deres bedste Eiendele, der saaledes bleve
tilinletgjorte af de Svenske selv.
Oberst, Gre,· Sc/1werin er os
bekjendt som Commandeur for den 2den Brigade ved Angrebet paa
Norge den i;ide April 1808 (See: Il Bind, Pag. 431 og 457-'168),
og hvorved han ikke udviklede stor strategisk og taktisk Dygtighed.
Vi have ikke fundet Anledning til al forandre Mening med Hensyn
til Oberstens krigerske Egenskaber ved denne Leilighed.
Russerne havde i6vrigl bedre bcnyllcl Vaabcnstilslanden, end de
Svenske. De havde nemlig samlet Proviant og Fourage, ordnet
deres Foretagender og sal de forskjellige Troppeafdelinger i Forbindelse med hverandre, hvilket sidste de Svenske tildeels havde forsaml, saa al Generalerne 1(/crckcr og Sandcls ikke kunde unJerstolle
hinanden. General /(lerckcr var vel noget legemlig raskere og havde
en stærkere Sjæl end Fellmarskalk f(li11gspor; men han var forovrigt
~ldre end denne, hvorfor ogsaa f(lcrcl,er formedelst Aareues Vægt ,
blev overvældet af Begivenhedernes .Mængde og Beskaffenhed, som han
ikke uden Vanskelighed formanede al bære. Under de for Haanden værende Omstændigheder, de dagligen stigende M6isommelig·
heder og Besværligheder og .den ublide Himmel nær Polarkredsen,
kunde blot en Mand med Ungdom, Dygtighed og Kraft commandere.
I den Kamp, som nu forestod, skulde del afgjiires, hvem der skulde
være Herre over Finland I og man kunde snart tælle Dafene, ja
l\lerr -en saadan alvorlig ({amp vindes
Timerne indtil Afgj6relsen.
ei af Oldinge mf'd Slav i .flaand 1 men ikkµn ilf deJJ brusende og
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kraftige Ung dommelighed, der beherskes a( den Sindighed, som
Videnskabernes Studium udover paa sine Dy1·kere. Overcommandoen
over den finske Armee burde derfor allerede for længe siden være
givet enten en v. Vegesack, en v. Diibeln, en Sandels eller en Adlercreut:;
og en Regent , der besidder saadanne udmærkede Personligheder i
sin Armee, som de 4 nys nævnte, og alligevel vælger svage Oldinge,
som Klingspor eller Klerckcr, for al tilbageerobre del nu næsten
ganske tabte Finland,, fortjente ikke at gjenvinde det, og kan i al
Fald ei beklage sig over Ulykken eller Skjebnen, naar del mislykkes, Del er forresten atter el Exempel paa, hvor ofte Middelmaadighcden forstaaer at gjore sig gjældende og finder e!' all for skadedelig og vigtig Virksomhed .og Anerkjendelse i alle l.aode og i
næsten alle Livets Forhold og Stillinger.
Den svenske Hovedarmee stod nu i en befæstet Stilling ved
Himango , og del var her, at de Svenske burde have samlet alle
deres Stridskræfter, for al opholde eller tilbagekaste Russerne. Ved
Opfordring til Landets vaaben(ore Ungdom, vilde Armeen endnu
være hleven belydeligen forblærket, ligesom ogsaa Fodemidler vilde
være ankomne fra nære og fjerne Egne. Men - enerat, hvad vi ovenTor have omtalt, Oberst Schwerin den Ode November var 1,Jevcn.
kastel tilbage fra Sippo og Kalajoki, og da Armeen leed Mangel paa
l.evnetsm1dler og Fourage, Antallet paa de Syge formedelst den kolde
Aarstid og m1iisommelige Tjeneste daglig !iltog, og Russernes Overlegenhed var meget betydelig - begik General Klercker den
store Feil, at forlade sin Mfæstede Stilling ved Himango og trække
sin Armee tilbage li! Pyhlijoki, paa hvilket Tilbagetog A1·riergarden
under Commando af Obersllieulenanl Reuter,kiild allerede den i lle
November om Middagen blev angreben ved Ypperi, saavel paa begge Floie,
som i Centrum, hvilke Angreb dog bleve afslaaede. Ikke desmindre
Irak Obersllieulenant Reuterskiild sig ¾ Miil tilbage til Wiret, hvor
Russerne fornyede deres Angreb paa de Svenskes venstre Floi; men
ogsaa her bleVe Russerne slaaede tilbage, ligesom den tredie Gang
de forsagte paa at storme den paa Hovedlandeveien værende Bro,
som blev bestrogen -med Cardælsker. De Svenske" beholdt saaledes
seirende Valpladsen.
Denne Fcgtning, som varede lil Kl, iO om Aftenen 1 var den
_ sidste alvorlige i denne Krig , og kostede de S\'enske omtrent 40
Oiide og Saarede; iblandt de sidste vare 2 Officierer.

Dagen del'paa den i2te November, da Russerne med forliget
Styrke hel'edte sig paa el nyt Angreb, befalede General Klercker, al
iraavel Arriergarden som Hovedarmeen skulde trække sig tilbage til
den nordlige Side af 11yhajoki-Elv, hvorefter Broen over samme blev
brændt.
Men, da Russerne truede med at angribe de Svenskes
vensh·e Fliii med en stærk Colonne, som gik over Marijlirvi, og
deres Ryg ved Afdelinger, der gik over den nu tilfrosne PyhajokiElv, og da Armeen tillige lecd Mange;! paa Fourage, saa Irak Geueral
lilercker sig den 14de November med Hovedarmeen tilbage til Salo,
Ilrahestad og Paljoki, medens Arriergai'den blev staaende i Piehenki;
og, då den her den 16de November blev heftigt angreben, trak den
sig tilbage indtil l Miil fra Salo: Da Russerne detacherede
Generalmajor E riksson med et betydeligt Detachement til Wihauti,
hvorved General /{lcrcker knude tages i Ryggen, og Fol'bindelsen afskæres med Generalmajor Sa11dels, gik General /(lcrcker med Hovedarmeen tilbage lil Siikajoki og beordrede Sa11dels al gaae tilbage ti I
Franlsila; og, for at vedligeholde Forbindelsen imellem dem, bleve
Revolaks og Pavola besatte med 3die Brigade.
I denne Stilling paa Siikajoki -Elvens nordlige Bred agtede Ge• ncral Klercker at oppebie Russernes Angreb, og muligen for·mere
Stedets Navnkundighed ved en ny Seier; thi Generalmajor Adlercreut:, som den 18de April i808 her udfiirte sin fiirste store
Vaabendaad (See: Il Bind, Pag. 336-338), var endnu Armeens
tjenstgjiirende Generaladjutant.
Vel vare de Svenske nu færre i
Antal, men derimod mere provede, mere overbeviste om, al besidd~
Kraft og Evne til al modstaae og tilbagekaste Fædrelandets Fiendel',
Ved Frantsila vare nu 4de og 5te Brigade forenede, som derimod
vare adskille, da de under Obersterne Cronstedt og Sandels beseirede
Russerne ved Revolaks den 27de April og ved Pulkkila den 2den
Mai i808.
De11 svenske Armee stod vel paa en for den hellig Jordbund;
men den hoistcommanderende General, der var iisnel ar Aarenes l\fagt,
forstod ei al oplive Krigeroes Mod, som naturligviis maalle være
nedstemte ar Tilbagetoget, Kulde, Maqgel paa Levnetsmidler, Fourage, Klæder, Læger, Lægemidler m. m., og som under Po181'kredsen vare forladte af alle dem, af hvilke de havde ventet Understiillelsc. Vel lede Russerne ogsaa af de samme Mangler og Besværligheder, og vare fjernede fra del'es eget Land og Hovedmagåzinerne; men
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Seiel'hen-crne lide altid mindre og finde stedse Oere Rossourcer og
Hjælpemi:iler, end de Overvundne. De paaskyndle derfor deres Bevægelser og anvendte deres hele Kraft, for at udfore de d1·istigsle
og kraftigste Forelagencler.
General llw~hiiwden havde ventet, al General Tutschkolf I med
sin Overmagt skulde kunne beseire General Sandels. General - Ka111en1ki skulde derfor ikke opsige Vaabenslilslanden og begynde Angl'ebet, forend General TutschkofT havde gjort saa store Fremskridt,
al Forbindelsen med Kamenski var lil veiebragl, og at de lo Colonner
forenede kunde rette deres Bevægelser paa Uleå borg. Men den af
Generalmajor Sandels ydede uventede og heltemodige Modstand ved
(densalmi foranledigede Buxhowden til al befale Kamenski, al vove Alt,
istedetfor at angribe den tappre Sandel,, beseire den mindre standhaftige
og kloge General Klercker, hvorved del langvarige Felllog kunde endes.
Jfolge denne Ordre detacherede General Kamenski Generalmajor Erikmm med en betydeli g Styrke til Wihanti, og beordrede e~
anden Afdeling over Haapajiirvi til Pulkkila, bvill.:en sidste Afdeling
formedelst Veienes Ufremkommelighed 11lter mn11tte vende tilbage.
lstedetfor nu al falde over disse lo isole1·ede russiske Afdelinger,
hvilket fandt Sted om Foraaret paa omtrent de selvsamme Steder,
tabte General Klercker l!' atningen ved de af General Kamenski foretagne Bevægelsrr, og beordrede Tilbagetoget.
Imidlertid indlraadte i disse Dage en streng Kulde, hvorved
Soerne, Elvene, ja endog Hnvkysten blev belagt med )is, saa al Sofarten
pludselig ophorle, og mange med Levnetsmidler ladede, i Sigte 11f
Kysten værende sV'enske Fartoier, friies ind imellem Skjærene og kunde
ikke uaae Kysten. Siikajoki-Elv, som dækkede Armeens Front, lagde
ogsaa til, og Broen over Uleå-Elv i Ryggen af Armeen blev bortreven af Jisgang; og, da Russerne fra Wihanti truede med at
trænge frem til Limingo, imellem Generalerne Klercker og Sandel,,
blev de Svenskes Stilling med hver Dag mere farlig, ligesom Sygdommene tiltoge i den Grad, at, ifolge General Klef'ckers Angivelse,
omtrent 6000 Mand laae i Hospitalerne; Fodemidlerne aftage, og
Transportmidler fandtes ei; saa at Tropperne vare udsatte for de
storsle Lidelser og megen Elendighed I hvilke forte et endnu værre
0111.le: det moralske, Misfornoielse og Fortvivlelse, tilligemed de
vanærende Folger: Ligegyldighed mod Ærens Bud - efle1· sig; hvol'ved
Soldaterne forlededeg til bobeviis at forlade de Faner, de havde svoret
0
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at ville fiilge i Liv og Dod. Paa kraftigt, eller overhovedet paa noget
Forsvar var der saaledes ikke mere at l~nke, men blot paa al linde
en Udvei, for at Armeen ikke skulrle blive aldeles tilintetgjort af
Maugler og Russernes Vaaben.
De russiske Generaler, der vare noiagligen underrellede om de
Svenskes trykkende og fortvivlede Omstændigheder, forsogte pao at
underhandle, hvorved de vilde foreskrive dem de haardeste Betingelser.
Men Ge11eral Adlercrcutz , som fra svensk Side var hefulet
at fiire disse Underhandlinger, afviste alle vanærende Forslag med
Foragt, og forsil.lirede med sin bekjendte Hellestemme: ,,at han og
,,hver Mand i den svenske Armee hellere vilde omkomme paa Slc"dct, end antage et eneste Vilkaar, som havde mindste lJdseende af
"Russer11es Overmod og som ikke var baseret paa gjensidig
"Billighed'I.
Underhandleren ,•ed Sveaborg, General Suchtclen, var ogsaa tilstede ved denne Leilighed, og havde ueppe ventet cl saadant Svar,
hvilket nedstemte General Kamens/cis Fordringer, saa al han mundlligen
bevilgede de Svenske 2 Dages Vaabenhvile, under den Betingelse,
at lien svenske Arrier·gade skulde trække sig til bage til Olkijoki og
Russerne besætte Brahestad den 16de November. Denne Vaabenslilsland reddede den svenske Armee, eftersom et pludseligt Toveir, •
der indtraf den 18de og 19de November, nær var blevet samme
mere fordærveligt end den forhen havre Kulde, Under delle Toveir opbr0d nemlig Siikajoki-Elv, hvorved lsen og den opsvulmede
Flod borttog den lange, enesle Bro, paa hvilken de Svenske kunde
iværksætte deres Tilbagetog og truede med at ·oversvomme sine
Bredder.
Dersom General Kame11ski havde angrebet den svens~e
Armee i denne forlegne og farefulde Stilling, vilde den være bleven
tilintetgjort, eller fanget; men den ridderlige General Kamenski holdt sit
givne Ord, som Mand af Ære, og, efter at Floden havde foraarsaget
en Decl Skade paa sine Bredder, ophorte deus Voldsomhed, hvorpaa
den svenske Armee uhindret kunde fortsætte Tilbagetoget.
Efter Udliibet af den paa 48 Timer slutlede mundtlige Vaabenslilstand, slulledes en ny i Olkijoki, hvilken var saalydende:
1) ,,Strax efter at denne Conveotion er ratificeret, indtager den
,,svenske Armee sin nye Stilling langs Grænds.en af Uleåborg11 l,ehn, eller en Linie,
som licgynder bagved Kemi - Kirke og
,,gaaer igjennem Paisavanra, .l\fustil•aara og Porkavaara. Kemi-
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"Elvens begge Bredder forblive altsaa i den russiske Armees
,,Hænder".
2) ,,Den svenske Armee rummer Uleåborgs-By inden LO Dage,
,,al regne fra denne Conventious Underskrift, saa at de
"s,·enske Tropper evacuere Staden senest den 2f,!de 1 og de
"russiske Tropper rykke ind deri den 30te November. Den
1,ovrige Dee! ar Landet, som overgives til den russiske Armee,
"ski\l forlades af den svenske Armee ovcreensslemmende med
,,den 1\larche-Route, hvorom mon paa begge Sider er kommen
,,overeeus; og skulde nogensomhelst Hændelse, f, Ex. Iisgang,
,,indtræffe, saa skal dertil tages Hensyn, for al give den sven"ske Armee den fornodue Tid til at oprette det indtrufne
,,Ophold",
3) ,,Den svenske Arriergarde trækker sig ogsaa tilbage overec:nsstem1,mende med den Marche-Roule, hvorom man er hleven enig;
"men alt det, som den russiske Avantgarde finder efterladt af
,,den svl'nske Armee, saasom: Syge, Forraad, Bagage m. m., an,,sees for god Prise".
4) ,,Den svenske Armee forpligter sig til, hverken at odelægge,
"sælge eller fordele til Indbyggerne de Magaziner, som den
,,nodsages til at efterlade sig".
ål ,,De11 svenske Armee medtager hverken fra Uleåborg, eller
~,noget ondet Sted, den fgrlader, nogen Civil-Embedsmand, ei
,,heller Ting eller ;,ager, som lilhore Provindsen''.
6) ,,Den svenske Armee tilbagesender de Lehnsmænd, Præster,
"Embedsmænd ag andre Indbyggere, der muligviis ere blevne
,,medtagne fra de Steder, som Armeen allerede har forladt,
.,hvorved deres Heste og andre Eiendele medfiilge; dog kun
:,i det Tilfælde, al delle slieer efter deres eget Onske''.
7) ,,Nærværende Convention ratificeres af de respective Armeers
,,hi.iistcommanderende Generaler, og Udvexlingen skai skee, sil11digsl inden i Morgen Aften".
,,Olkijoki den l!Jde No,·cmber 1808".

Baron .Adlerc,·eutz.

Grev Kamenskij.

,,Gjældende den 20de November 1808.

Bua:howden.
luden denne Convention blev ratificeret
slog han fillgende Tillæg:
Daøm. Krlg,h, fra 1EITT-9, Ill. lllnd,

ar General

Klercker, fore-
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n ,,Den

mellem begge Armeer afsluttede Vaahcnslilsland ,·arer

,, t l\faaned fra den Dag 11f al regne, den svenske Armee har·
,,passeret Grændsen af Ulcåhorg-1.ehn, eller til den 12te Ja"nuar 1809, og IJiir Vaaucnstilstanden i alle Tilfælde opsiges
,, t5 Dage, inden l•iendtlighederne begynde".
2) ,,Under Vaabenstilslanden maae de Keiserlige russiske Tl'opper
,,ci gaae over Kemi-Elv".
,,HoYedql'arlcrct Limingo den 20de November 1808".
h.'lercl,cr.
OmendskjOndl disse lo Punkter ei bleve formelt ratificerede af
General /lux/1owde11, saa meldte dog General Kamc11skij i et Brev,
dateret Brahestad den 20de November: ,,at den h1iistcommanderende
,,russiske General, for at komme General T{lerckers Onsker i Miidc,
"Jo,·cr paa sit Æresol'd, ikke at begj'nde nye Operationer, fi:irend
"2 Uger efter al den svenske Armee bar indtaget sin Stilling
"overecnsstemmende med Conventionen, under den Forudsætning, at
"fra svensk Side Operationerne ei heller begynde 11irend efter Udliihet
,,af samme Tid".
Denne Vaabenhvile standsede al videre Blodsudgydelse, endog
fra General Sandels's Side, hvor en Kamp var rnm· ved aller al bryde ud.
General 1'utschkoff I havde nemlig gjort Forberedelser til al angribe
General San dels med sin forenede . StyrJ.e, som nu udgjorde henved
i0,000 .l\Iand; Skud vexledes allerede ved Forposlerne, og General Sandcls's mundtlige Sendebud lil den ru.ssiske General med Efter•
retningen om den afsluttede Vaabenslilstand blev viisl tilbage, under
Paaskud af at del var en l{rigslist, da i samme Oieblik en svensk
og en russisk Stabsofficier ankom med den afslullede Conve~tion og
med Ordres til Fiendllighedernes Ophiir.
Delle 4ars Campague var altsaa nu sluttet, men ikke Tilbagetoget og dets FOlger.
General li'lerckcr erholdt ved Conventioncn Tid til al bortfore sli:irsle
Del~n af Armeens l\lagaziner, og ved al ilusaugc Jsen paa Kysten bragte
han ogsaa de med Arlillet·i- og Udruslningsgjenstande lastede Skibe
i aaben Si.i, saa at de kunde afgaae til den svenske l{l'sl.
lsledPtfor den af Jisgangen hor·tfi:irte Bro over Uleå Elv uyg•
gedes en Flydebro over samme, paa hvilken den svenske Armee
foretog sil Tilbagetog overeensslcmmendc med Convenlionen; men
uberegnelige og ufo, udseelige Besværligheder skulde endnu bekjæm-
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pes, hvilket maalle blive saameget mere vanskeligt i denne Aarstid
under 65° a 66° Polhoide, igjennem en lidet befolket Egn, hvis
Beboere vare blevne aldeles udsuede og forarmede ved Krigen som Tropperne manglede baade Klæder og Fodliii. Ikke desmindre
haabede General Klcrcl.cr, uden betydeligt Tah at naae Torneå, eftersom han ikke antog I al Russerne kunde folge ham merl nogen belyrlclig Styrke igjennem disse ode Egne, og vilde han i saa Tilfælde
komme nærmere Moderlandet, og altsaa kunne vente I lettere al
erholde Forstærkning og Erstatning af del l\fanglencle.
Den _ 5te December ankom til Stockholm Efterretningen om
Conventionen af 19de November saml om den Nord•Finske-Armees
Mangler og .Savn, hvilke foraarsagede Krigsdeparlementel store
oeconomisl<e og Kongen ikke mindre strategiske Sorger I eftersom
man maalle befrygte, at, naar den nordlige Deel af den hothniske
Bugt friis til I vilde Russerne gaac tværs over samme og afskære
den svenske Armee Tilbagetoget fra Norden I paa samme Tid Armeen truedes af de Norske fra Jemteland. General Tibell foreslog
derfor l{ongen under Gie December, al give den Nord-Finske-Armee og Nordafdelingen en fælleds Chef og forlægge alle Tropperne
i og omkring Umeå, for dermed at dække saavel Veien til Veslerhot. len som Overgangen over den bolhniske Bugt,' Kongen bifaldt Forslaget
og befalede derfor de lo Armeers Forening under Navn af NordArme en, med H ovedqvarleret i Hernosand, hvoraf den finske At-mee
skulde danne den 1ste Afdeling, med Bovedqvarlerel i Umeå, og
Nordafdelingen 2dcn • Afdeling J mt:d Hovedqvarteret i Sundsva!I, l\Jcn, da Kongen ci antog, at Russerne vilde vove en O\'ergang over den bothniske Bugt, forandrede han senere denne Bestemmelse derhen, at t Brigade forlagdes til Umeå, . i Brigade lil Pitel'l
og 2 Brigader skulde blive liggende ved Torn eå.
Den 23de November begyndte den Nord-Finske-Armee sit Til•
bagelog brigadeviis over Broen ved Uleåborg, hvilkeu By, ifolge
Convenlionen ar 19de November, Punht 2, senest den :::01e November skulde overgives Russerne. 23 Officierer og omtreut 1200
Syge og Saarede maatte lades tilbage i Uleåborg tilligemed en Deel
l\funderingssager og Armee-.Materiel.
General Sandels, som den 25de November brod op fra Franlsila og indlrnf den 27de i Uleåborg, hvor Capitain Gylle11sklild stiidte
til ham med Resten af Uv-Gr·en11dererne og Kojnnc-Bataillon, er•
14*
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holdt nu det ærefulde Hverv, at danne Arriergarden og optage og
med flire Alt, hvad der ar Armeen maalle være ladt tilbage, saasom:
Syge I Erterniilere, Flygtninge, Armee-Forraad og Effecter m. m,
paa del at disse overeensstemmcde med Conventionens 3die Punkt
ikke skulde falde i Russernes Hænder. Tilbagetoget maalte des•
I
aarsag blive saameget mere besværligt for Arriergarden.
De ved L:mde-Veien tyndt beliggende og ar Indbyggerne, af
Frygt for Russerne og den ar den svenske Armee medliragte Feltsyge,
almindelig1·iis forladte Il1·er og Boliger afgave ikkun ringe Beskyttelse
mod Kulden og end færre Ressourcer til al varme og mætte de ar
Kulde og Hunger skjælvende og udmattede Krigere, som derfor i
deres usle Paaklædning ikke sjelden maatte bivouaquere i dyb Snee,
Uveir og usædvanlig streng Kulde. Den sædvanlige og eneste Næring, endog for Ortlciererne, bestod i Byg- eller Havremeelsgrod,
kogt og dyppet i Vand,
Disse heldagelsesværdige Forhold i Forening med den Tanke
hos Finnerne, al de nu for bestandig skulde forlade deres Bjemslavn,
Venuer og Frænder, foraarsagede e11 Deel Misfornoielse og Desertion ililandl dem, · dog mete ved ydre Paavirkning end ar egen
Overheviisning. lmidler·tid slæbte• den ar Nod og Mangler nedboicde
Levning ar den Nord. Finske-Armee sig til Moderlandets Grændser, og
General Klcrcl,er forlagde den 5te December sil Hovedqvarlcer
til Torneå.
Arriergarden ankom den Ute December til KcmiKide og den 13te lil Torneå. Samme Dag forlagde General BuxMiwdcn sit Hovedqvarlecr til Uleåborg.
De egenllige svenske Tropper bleve derpan forlagte længere ind
i Sl'errig, og Veslerbottningcrne endog paa deres egne Gaarde, for
al skaffe deslomere Plads og Næring for Finnerne, som lagdes i
tætte f.anlonnemenls i og omkring Torne&. Disse lælle Qvarlel'er
i Forening roet.I Feltloges Besværligheder og de udslandne Lidelser
foraarsagede, al den Feltsyge, som allerede havde viisl sig paa Tilhngelogcl, nu pludselig kom til Syne som en peslaglig Sygdom,
der formedelst l\Jangel pan Hospitaler, Læger, Pleie og l\Iedicin tog
aldeles Overhaand, og fordrede mange og smertelige Offere.
Omendskjondt Forposlljeneslen i en Kulde ar 3 ~0 b 400
vistnok maalle være saare besværlig for den s a II de 1ske Brigade, saa
var dog Dodeligheden mindst i denne. Den opmuntrende Sindsstemning, som i Almindelighed besjælede tie yngre Officicrcr i denne
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Brigade
virkede ogsan oplivende paa de Menige.
Julen, denne
Finnernes og Nordboernes sliirsle og gladeste Fest, blev derfor '
feiret af Krigerne i og omkring Polarstaden, uden at forstyrres af
Elendigheden, Fellsygen og Dodens Omgivelser.
Den i Olkijoki sluttede Vaabenstilsland varede til den 27de
December, forlængedes derefter paa ubestemt Tid, forst med 96 Timers og dcrpaa med 5 Dages Opsigelse, og vedblev uafl.,rudt
til Udgangen af Marts Mtaned 1809, i l11•ilken Tid den svenske
Arriergade blev, _som ommeldt, commanderet af Generalmajor San•
dels og Forposlerne ar Obersllieulcnnnt Ehrenroth, I samme Tid
hlev den russiske Avantgarde commanderct af Generalmajor Alcxejeff
og Fm·posterne af Major Barborickc11. Under denne Vaabenstilstand
bleve de gjensidigen krigsfangne Officicrcr udvexlede,
Aaret 1808 nærmede sig til Ende; og i del lange og blodige
Felllog havde den svenske eller finske Armee i mere end 90 Slag
og Fegtninger a0agt de mee'!it hædr.ende Beviser paa 'Tapperhed,
Udholdenhed og Fædrelandskjærlighed 1 men ikke desmindre lidt store
og uoprcllelige Tab, nærmest foranledigede af Mangel paa en kyn•
dig og dygtig Overbestyrelse og Overgeneral. Men al den Ulykke,
SO!D ,•ar skeet, alle Krigens smertelige Offere og uhorle Lidelser,
all det Blod, som var 0ydl paa Fædrelandets Aller, alle de morke,
truende Skyer, som endnu vare samlede paa Polarlandels ellers saa
lyse Himmel - vare dog ikke i Sland til al udslukke Haabels sidste
Gnist hos den tappre finske Kriger. Den svensk-finske Armee forblev liggende omkring Toroeå, og haabede, al del nye Aar skulde
medfore glædeligere og lykkeligere Begivenheder for del ulykkelige
·Fædreland og dem selv •.
Imidlertid forlode de bedste Anforere Armeen, deels ilolge
deres eget Forlangende, deels efter Befaling, Saaledes afreiste den
4rle Januar 1809 Generalerne Adlcrcreutz og Sandel, til Stockholm,
v. Dobel11 over Stockholm til Åland, Grev Cro11stedt, der, som vi vide,
blev saaret i Slagel ved Alavo den 17de August, lod sig fore over den
bothniske Bugt fra Wasa til Umeå 1 og den hilistcommanderende,
gamle, men agtværdige General Klercker tog sit Rovedqvarteer i Herniisand, omtrent 70 svenske Mile fra Armeen i Torneå, saa at Commandoen over Armeen der blev fort af Generalmajor Gripcnberg,
Den af Sciervindinger, Bcrommelsc og T11pperhcd udmærkede
russiske Armee maalle naturligviis være besjælet og, oplivet af ganske
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andre og modsatte Folelser eud dem, hvoraf den svenske Armee opli,,cdes; de russiske Krigere nærede naturligviis det Haab, al Krigen
,•ilde blive endt ved deres Modstanderes Undergang og derved Hensigten af deres Bcslræl.Jelser opnaaet,
General Buxl,owden, som Rusland kunde Lal,ke for denne ,·igtige Erobring, ansogte nu om sin Afsked, som ban erholdt, og forlod Finland; og i hans Sted udnævntes General lhwrring, for hvem
det Hverv var tilbage, at slulle Fred<rn; thi finland var allerede uigjen"kaldclig tabt for Sverrig, erobret af General Buxhiiwdcn og hans
Rrigcrcs lapprc Sværd.
Under 2lde Januar 1.809 blev General Klingspor aller udnævnt til Chef for Nordarmeen og General-Gouverneur i Nordland,
og Generalmajor Adlercrcutz til Generaladjulant ved bemeldte Armee.
Det syues saaledes, at Ko(!gen af Sverrig ikke vovede at girn
Commandoeu til Andre, end de lo Oldinger Klcrcker og Klingspor,
med hvilke han vexlede i Commandocn over Armeen i Finland,
l delte lange og moisommelige Felttog ledede Generalmajor,
Baron Tibrll det hele mililaire Commandovæsen og Administrationen
fo1· de i Felten staaende 4 Armeer, uemlig: Syd-Armeen, Vest-Armeen,
Nord, Afdelingen og den finske Armee. End,•idere var General 1'ibelt
Vice-Præsiilent i Krigscollegiet, Vicepræsident i Krigsde11a1·tementet,
Chef for det lopographiske Corps, .Medlem af Finantscomileen og af
l{rigsraadel; og, da Viceadmiral og Generaladjutant for Soelalen,
Baron llayalin afreistc til Gulhland, for der at overtage Fo1-retningerne som Landshiivding og mililair Commanåant, befalede Kongen under
5Le December 1808 Generalmajor Tibcll ogsaa al overtage Generaladjulantsforretningerne for l\larinen, omendskjiindt Generalen erkl_ærede, at ban ikke forstod sig paa Sovæsenel. Til at understolte sig i
Udforeisen af de mange ham paaliggende Pligter og Forretninger
brugte Generalen under hele Krigen ikkun een Over-Adjutant, Major
Pcyro,i, og, naar Omstændighederne fordrede det, stundom een
Ci,·il-Beljenl til Reenskrivning.
Ar disse to Officicrcr og stundom een Skriver bleve alle de Forretninger udfortc, som udfordredes til al commandere og lede Administrationen for ovennævnte 4 i Fellen slaaen~e Armeer, saml hvad der
henhiirle til Oprellelsen af Var·geringen og Land"ærnel m. m., hvilket Lyder paa en sjclden Dygtighed og cxcmpellos Acli1·itet hos
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General Tibell og Major Peyron, og bor derfor het· fremhæve5 som
et hoist mærkværdigt og fiilgeværdigt Excmpel.

Inden vi slulle dette Capilel, maae vi her samlet omtale Sverrigs indre Anliggender og den ved Krigen fremstaaede Forvirring
i tandets Finantsvæsen.
Krigen kosler allevegne mange materielle Offerc og mange
Penge (See: li Bind, Pag. 43). Del var let at forudsee, al det fattige Sverrig ei vnr i Stand til al underholde 4 Armeer og en talrig
Flaade paa Krigsfod i længere Tid, uden derved al odelægge Landets Pengevæsen. De s6rgelige Fiilger udebleve ikke længe, og
mange Gange maalle Krigsdepartementet svare paa de Kongelige
Ordres, al de af Mangel paa Pengemidler ci kunde udfores, omendskjiindt Kongen med egen Haand havde skrevet under dem: ,,Deparle•
mente! skal'' - ved Ikke-Opfyldelsen - ,,indestaae for J.,'61gerne".
I sin Fol'legcnhed befalede Kongen, fra Grålsby paa Åland den
t4de September, Nedsællelscn af en J.,'inants- Comilee, beslaaendc af:
Rigsdrnslen, Grev Wachtmcistcr; General, Grev Toll; Over-Stal holderen, Grev Ug glas; Præsident, Baron Lagerlicim; Slatssecretairerne
Lagerbring og Llaron Rosenblad; Landshiivdingerne Håka11sson og
Schenbom og Generalmajor Baron Tibell, hvilken Ordre var eoutrasigneret af Wctter·stedt. Denne Comitee skulde I overeensstemmeude
med sil Navn, s6rge for Landets Fiuanlsvæsen og anvise Krigsdepartemenlet de til Krigeus Fiirelse n6dvendige Pengemidler. Underi6de November befalede Kongen ogsaa Nedsættelsen af et l{rigsraad, som blev paalagt, al foreslaae de for næsle Felllog ni:idvcndige
Forsvars- Anstalter til Lands og Vands og Troppeantallet, fo ruden
en bevægelig Armee paa 24000 Mand, der maalle være disponibel
til hvilketsomhclst Hverv, Kongen maalle befale den. Krigsraadet
afgav i kort Tid Rapport over den Styrke, Armeen ifolge dels Ansi! uelse b·urde have; hvorpaa Krigsdepartementet og Marineforvaltningen erholdt Befaling til at calculere Omkostningerne for en saadao
Styrke paa eel Aar, hvorved udkom en Sum af 26 Millioner Rdr.
Banco, og nu I.Jlev Finants - Comileen beordret til at angive Midlerne,
hvorfra denne Summa kunde erholdes. Finanls -Comiteeo afgav allerede
under 2 Lde November sin Uclænkuing didhen, ni delle Aars Felttog alle.,.
rede havde kostet Landet 14 .l\Jillioner Hdr, B11nco, hvoraf ik kun omtront
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var bleven dækket red de engelske Suhsidicl'; at Sverrigs
bevægelige Capilal efter I?inlands Tab ikkun Utlgjorde circa rn l\Jil.
lioner Rdr, Banco; al Armeen, foruden Sold, Beklædning, Ammunition,
m, m., behovede 850,000 Touder Sæd af alle Slags, 4 Millioner
Lpd, Ho og 2! Millioner Lpd. Halm, og slutlede derfor sin Betænkning med den Erklæring, al Comileen ikke vidste al angive Midler
til Underholdning for mere end i Maaned for den nuhavende Armee og Marinr. Denne Erklæring blev grundet paa Landets daværende Tilstand, idet nemlig, med Tabel af Finland, ogsaa tahles
1 Deel af l,andets lndlæglcr, Armce m. m.; at Tilliden til Rcgjeringcn var tabt og med den Lysten, især hos de hoiere Stænder, til
al sjore videre Opoft'relser, og at Almuen klagede især over den
Maade, lworpaa dets unge Sonner, som tjente i Land værnet, ble\'e
behandlede, og den sorgelige Maade, ·hvorpaa de bleve opoffrede af
Mangel paa Subsislencemidler og Pleie,
Kongen regnede imidlertid mere paa sin retfærdige Sag og Forsynets
umiddelbare Ileskyllelse, samt det Haah, at England vilde tilslaae ham en
Forogelse i Subsidierne end paa sine redeligsle J\Jænds Raad,
og befalede Land- og So-Krigsdeparlemenlcrne, al indgive et Overslag paa, hvormange Tropper og hvormeget Soværn der paa 1 Aar
kunde holdes for :l5 Millioner Rdr. Banco, hvilket Sporgsmaal
strax blev besvaret; og nu erholdt Finanls-Comileen Hefaling til al
forskaffe disse 1.5 Millioner, ved Hjælp !lf en almindelig Krigs~kat.
Men, efterat Finants-Commiteen ved Beregninger havde beviisl
Umuligheden i al inddrive denne Summa i det for Ressourcer blottede
Land, sluttede den sin Indstilling, som var dateret Stockholm den
25de Dccembe1· 1808 og underskreven nf Lagerheim, Håkan11so1t og
Tibell, paa en for redelige og patriotiske Mænd værdig Maadc, ved
at oplyse Kongen om Landets Tilstand og Nod, og hvilke sorgelige
Folgcr en saa stor, extraordinair Krigsskat vilde foraarsage, og sogle
ganske al frnraade den,
Jkke desmindre befalede Kongen, under 28de December 1808,
Overslalholderen, Grev Ugglas og Stalssecrelairerne, Baron llose11blad
og Lagerbrit1g al forfallc cl Udkast til en Forordning til en Krigsskal paa
5 Milliouer Rdr. Banco, deels i Penge, deels i andre 1-'ornoden•
· heder, Disse 3 I\Jænd forfattede vel Odkastet, men erklærede ogsaa
undcrdanigst, al Paalæggel, ifolge deres Overbc,·iisning, vilde være
for tt·ykkende for de Skalteydende pg medfot•e deres Ruin. Dog
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tog Kongen ci heller Hensyn til dette Raad, men · lod Udkastet til
Forordningen forelægge Stalsraadet til nærmere Droftelse~ hvor det
mi:idle samme Modstand, den nemlig: ,,at Skallen var for stor og ,•ilde
,,fi:ilgelig ikke kunne inddrives, men let foraarsage forlige Fiilger.''
Kongen lod derpaa Stalsraadet svare, ol Paalægget maalte kunne
indkomme 1 naar det blev rigtigt fordeell, hvilket Stalsraadel havde at
undersoge, hvorpaa under . 7de Januar 1809 udkom en Kongelig
ft'orordning om Udskrivningen af en almindelig og cxtraordinair
Krigsskal paa 5 Millioner Rdr. Banco.
Noget efter Midten af November Maaoed anlfom den ny engelske
Minister, Herr Merry, til Stockholm og mediiragle til Kongen af Sverrig
el privat Brev fra Kongen af England, dateret Winsor-Slot den
Sde No,·ember 1808, hvori han gjorde Undskyldninger for forsl nu
al have besvaret Kongen af Sverrigs Breve af 24de Juni og 29de
August, og tillige forsikkrer, al han ikke alene vil opfylde sine Forpligtelser, men endog med alle de Midler, som slaaer i hans Magt,
understolle Kongen af Sverrigs hellemodige Besh'æbelser for Europas
Frihed og Selvstændighed. Af sit Miaisleril!m havde Ministeren Merry
erholdt det Hverv, al underhandle om de af Kongen af Sverrig forlangte forhoiede Subsidier og tillige al soge at formaae ham til at
slulle Fred med sine Fiender.
Det engelskr. Ministerium var nemlig bleven hehi:irigen underrellet
om Kongen af Sverrigs planli:ise Krigsforelse og for Englands Interesse unyttige Foretagender samt om den Misforni:iielse, som herskede imod ham, hvorfor det ikke ventede noget Godt af en Alliance
med en Konge, som hverken besad Kraft eller Dygtighed Lil al
trodse de ham omringende Farer og Fiender, men forudsaae, at
Sverrig derved \'ilde udsætte sig for en total Undergang, hvisaarsag det afs)og at forhi:iie Subsidierne Kunde England del'imod formaae Kongen til at slutte en separat Fred, vilde del li:ises fra sine
Forbindtligheder imod Sverrig.
Den kloge Keiser Alcxdndcr, der til folde var vidende om, hvor
hurtigt Slalsforholdene kunne forandre sig, i:iuskede derfor ogsaa
mej den sti:irsle Iver og Interesse al ende Krigen med Sverrig og
al erkjendes af de andre Magter som Finlands 8csidde1·. Han
indbod dcrfot· de allierede Fastlandsmagter til en Congres i
Erfurt~ den 12te October iSOS, paa hvilken de forsamlede Souvc-
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rainer elle1· deres Gesandler bifaldt, at Keiserne Napoleon og A lcxa11der
foresloge England en almindelig Fred paa den Basis, at Rusland beholdt det erobrede Finland. Man fortalte ogsaa, at Keiser Alexander
skulde have foreslaaet Sverrigs Deling imellem Danmark og Rusland,
et Forslag, som forilvrigt ikke er baseret paa nogen beviislig eller
bekjendt historisk Grund.
Underhandlingerne i Erfurth bleve formedelst del franske
og engelske Hofs Jalousi forlængede til den 15de December, da
England pludselig afbrild dem og derved tilintetgjorde ethvert llaab
om en almindelig, med Længsel ventet Fred.
Alle de Forsog, som ogsaa i Stockholm bleve gjorte ar Englands befuldmægtigede Minisier, at formaae Gustav den 4dc Adolph
til en separat Underhandling med Frankrig eller Husland, strandede
paa Kongens Ubiiielighed og uforanderlige Had til Reiser Napoleon.
Da lfongcn lianbede en sna1·lig Forandring af de europæiske Statsforhold, hvortil Begivenhederne i Spanien og Bayonne, Osterrigs
Rustninger, Afbrydelsen af Underhandlingerne i Erfurth, Keise1· Napoleons krænkende Magtsprog, o. s, v. vistnok gave en rimelig Anled •
ning - saa vilde han il.ke modtage noget didhen siglende Raad, Den
skjiinne og ædle Dronnings Bilnner paa hen1lcs Knæe lil hendes Gemal, al
lægge sig Omstændighederne, Landets Niid og Folkets On~ker paa Hjer• let, saavel som Landets meest redelige og patrrotiske l\Iænds Forslag i
samme Retning, eller i det mindste at sammenkalde Stænderne og
hore deres Raad - forbleve ligeledes uden mindste Fiilge; og, da vi
allerede ha,·e omtalt (See: Jll Bind, Pag: 61), at del Forslag,
l{ongen af Sverl'ig gjorde Kongen af Danmark, at slutte en separat
Fred med Sverrig og England, ikke heller kunde fore til noget
Resultat, saa var Fiilgcn den, at Krigen i Nol'den blev fortsat.
Det Fredsforslag, som af l{eiserne Alexa11dcl' og NapoMon fra
Gongressen i Erforlh blev gjort den engelske Regjel'ing, blev af
dc11nc ugsaa meddeelt Kongen af S,·errig , for at erfare sammcs
Tanker herom; men Kongen af Svel'rig tilskrev egenhændigen sin
Udenrigs-1\tinister, Baron Elircnheim, fra Haga-Slot den 23dc November 1808 et Drev, hrnri han tilbagesendte det af de lo Kcisere
gjorte 'Fredstilbud og indslultedc en af ham selv fol'fallel Note, som
han befalede skulde oversendes til. hans davrcrcnde l\tinisler i l.ontlon ,
llerr v, Brinckmann, for al indgives til den engelske Regjering, som
Svar paa den af samme gjorlc l•'orcstilling, Denne Nole lilev den
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ii2te December 1808 i Londen afgivet til den engelske UdenrigsMinister Mr. Can11ing, og er i Udtog saalydende:
,,Hans Majeslæt Kongen af Sverrig har med Deeltagelse mod•
,,taget Hans slorbrillaniske Majestæts Meddelelser angaaende de
,.Fredsforslag I som ere blevue gjorte Storbrillanien af Keiseren af
,,Rusland og Napoleon B011apartc. 1'
,,Kongen, min Herre, gjenkjender i Hans storbrillaniske Maje1,stæts Svar paa disse Fredsforslag den Tænkemaade 1 der udmærker
"en Konge og en Bundsfornndf, som Kongen af England; men de
,,Grundsætninger, som uafbrudt have h·det Kongen, min Herre, fore,,skrive ham ikke at skjule noget for en Allieret I som ha1· haud"tcl imod ham med saa megen Ære og Oprigtighed'' • , , , og slulter
med den Erklæt·ing: ,,at Kongen af S\'errig paa intet Vilkaar kunde
,,eller vilde slullc Fred med Frankrigs Keiser 1 eller med den Regje11ring, der er opstaael i Frankrig efter Revolutionen.'!
Delle S,·ar og flere andre Aarsager fremkaldte natunligriis Kulde
imellem den engelske og svenske Regjering; i_hlandl saadanne Aa1·sager maa her anfiires fiilgende. Den eng~lske Admiral Keats I som,
med en Escadre, bestaaende af 3 Linieskibe 1 3 Fregatter I nogle
mindre l{rigs- og Transportfarloier, laae i l\farslrands Havn, forlod
denne formedelst Mangel paa Plads og paa Vand, og afseilede til
Gothenborgs Rbed; dog, da hans Stilling ikke her var aldeles sil.ker,
naar Hdfet friis til, saa meldte Admiralen under 30te December 1.808 til
Ministeren Merry, al han havde beslultel ol afgaae med Escadren til
England og at han havde gil'et en lignende Ordre til Admiral Bertic,
som ·var slalionerc:t i Sundet, eftersom der, saalænge Vinteren varede,
intet Angreb var al befrygte paa de svenske Kyster. Herr Merry
meddeelte unde1· 3die Januar 1.809 den svenske Udenrigs-Minister,
hvad Admiral Kcats havde meldt ham, men yttrede tillige, al han
,•ilde paa eget Ansvar befale Admiralen at overvintre med Escadreb
i Golhenborg, ifald Kongen af Sverl'ig vilde give den ~'orsikkring, al,
dersom Sverrig forandrede sit politiske System, skulde den engelske Escadre ved fiirstc aahne Vande erholde Tilladelse Lil ubehindret
at lobe ud, Baron Ehrenlieim meldte samme Dag •til sin Konge den
engelske Ministers Forslag, hvorpaa Kongen skriflligen svarede:
"Da den en~elske tlegjering bar erklæret, at Admiral Keats skal
"forbli1•c. Vinteren O\'Cr med sin Escadre i S,·e1-rig, saa kan der

220
,,ci samtykkes i sammcs Borlseiling, hvorom Miuisteren JJferry skrift,,ligen skal undcrrellcs." ••••
Admiral Kents forblev nu paa Gothcnborgs Rhed, hvor han friis
ind med sine Skibe; men, da den engelske Regjering antog, al Kongen
af Sverrig iinskede al afsondre sig fra Alliancen med England - hvilket
nærmere vil erfares - og troede, at han allerede var enig herom med
sine Fiender, saa var den nalurligviis mistroisk med Hensyn til
S\·errigs Poletik, og gav derfor Admiral l(eats i l<'ebruar .l\Jaaned
Ordre lil at vende lilbage med Escadren til England, hvorfor Admiralen igjennem sin Minisier bad den svenske Regjering om al
befale 1.andshovdingen i Gothenborg, at yde ham Bistand til Iisning,
hvilken Begjering Herr Merry den f3de Fetlruar meddeelte Baron
E!irenl,cim, som samme Dag meldte den til Kongen, der strax
svarede herpaa:
·
••• , ,,At, saafreml Admiral Keats erklærer, al ha1i ved al liibe
,,ud fra Golhenborg har til Hensigt al beskylle den svenske Syd" Kyst og ikke al afs~ile til England, saa skal den foriinskcde Hjælp
,,til Iisning m. m. tilstaaes.''
Admiral lieats maalle nu hjælpe sig selv, og udisede sin Escadre
i aabenl Vand. Ligeledes tog den engelske Regjering de fornii<lue Forsigtighedsregler, for al beskylle de engelske Handelskibe i Golhenborgs Havn.
Det Herr Jllerry paalagte IJverv, at underhandle med Kl!tigen af
Sverrig om de af ham forlangte forhiiiede Subsidier, ble,· ogsaa udfiirl,
Dog forlangte Kongen af Sverrig ikke alene en I?orhiiielse deri for
Aaret :1809, men endog en Forhiiielse for Anret :1808, hl'orom saa
mange frugtestose Foreslilliriger allerede vare gjorte. Mr. 11lcrry svarede
herlil, at han ikke var bemyndiget til at underhandle herom, og at
han i sit Tilbud for Aaret :1809 ei heller !orde overskride Beliibet
for :1808. Herom opstod nu en Uenighed, som den 6tc December
i80d i en Samtale imellem Kqngen og den engelske Minister end•
og tog en fornyet, alvorlig Retning, da Kongen forlangte, isledetfor de
hidtil modtagne f,200,000 Pd. Sterling aarlig, et Tillæg af 500,000
Pd. Sterling, hvoraf 300,000 Pd. skulde betales i haarde Piaslero
og 200,000 Pd, Sterling i Armee-Materiel og El.feclcr. Desuden
forlangte Kongen, som en ufravigelig Betingels~ inden t2le December et Forslmd paa 300,000 Pd. Sterling i \' ex ler; i manglende
Fald truede Kongen med al lukke de svenske Havne for den engelske
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Handel.
Dagen efler denne Samtale, den 7de December, gjimtog
Baron Ehrenlieim i en officiel Nole til Herr Merry de af Kongen
Dagen forud mundtlig gjorte Fordringer, og Kongen af Sverrig skrev
selv til Kongen af England under 8de December i80o fiilgende ,
Brev:
,,Min llerr Broder I Deres l\Iajestæl vil sikkerligen have er"farel igiennem Deres Minisler den Erklæring, som nærværende
,,Omstændigheder og min Forlegenhed have tvunget mig til at gjore.
,,Dersom lleres Majeslæt er overbeviisl om de personlige FoleIsel',
,,som binde mig til Dem, og hvis De sæller Væl'd paa del Beviis,
"som jeg har givet Dem paa min Troskab og Bestandighed i del
,,System, som forener os, vil Deres Majeslæt let falle, hvormeget
"det har kosfet mig at tage et Alternativ, som er saa modbydeligt
"ror mine Foleiser; og De ville i delle Skridt ikke see andet end
"samme Oprigtighed og samme Redelighed, hvilke i lykkelige eller
,,ulykkelige Tirler skulle lede mine Handlinger."
Ministeren Merry, som befandt sig i en ubehagelig Forlegenhed ved det af Kongen uventet gjorte Forlangende, svarede under
8de December til Baron Ehrenheim: ,,at han, paa det al Forpundct
,,imellem de to Hoffer ikke skulde afbrydes, inden han havde ind11hentel sin Regjerings Bemyndigelse herom, vilde indvilge i at udj,stede Vexler paa det forlangte Forskud af 300,000 Pd. Sterling
,,inden den fastsatte Tid;'' men lilfiiier slulleligen:
• • • • ,,at han paa ingen l\Iaade vu1· autoriseret af sin Regjering
,,til denne Indvilgelse, som blot skeer paa det utrykkelige Vil- '
,,kaar, al ITans Mnjeslæl Kongen af Sverrig oppebier Hnns Majestæt
"Kongen af Englands Svar , paa denne vigtige Gjenstand til Enden
"af Januar Maaned 1809, eller endnu længere, ifald Modvind skulde
"forhindre Svaret fra åt ankomme til den Tid, overeensstemmende
,,med det nf Hans Majeslæt I{ongen mundlligen givne Liifle,''
Dette sidsle Forlangende, at Kongen af Sverrig skulde vente
lil Udgangen ar Januar Maaned paa Kongen af Englands Svar, blev
under 10dc Januar af Kongen paalagt Baron Ehre11heim officielt al
gjenlagc for Heri' . Merry, med den tilfiiiede Forsikkring: ,,at det
,,skulde niiingtig blive holdt."
En usædvanlig streng Vinler opholdt del engelske Cabincls
S\·ar paa disse Gjenstande, hvilket tilligemed Kongen af Englands
Svar, dateret Windsor-Slot den 8dc Januar 1809 1 paa l<ongen af

222
Svertigs Skrivelse af Sde December 1808, farsi ankom til Stoclcholm den 22de Februar i 809, og b_lev afgivet af Hcrr Ilferry til
Kongen i en Audience den 24de Februar, og er saalydende:
"Min Hen Droclcr I Det Bre,, som Deres l\Iajeslæt i afvigte
"Maaned har tilst revet mig, saavelsum den deri gjorte l\Jeddelelse
,,har foraarsagel mig den storsle Smerte, Of del er med den op"rigtigsle DeeHagelse, al jeg hat erfaret Vanskelighederne af Deres
,,Majestæts nærværende Stilling.
,,Men det vilde end mere forurolige mig, hvis den nys fore"faldne Begivenhed kunde have saa ubehagelige Folger, al del iklce
"skulde kunne blive mig mere muligt al understolle Deres l\fajeslæl
,,med den Hjælp, som slaaer i min Magi, Jgjennem min Minister
"ved Deres Majestæts Hof ,·il Deres l\fajeslæl blive underrettet om
"del eneste Forslag, som e1· tilbage, for al undg,rne cl san ulykkeligt
"Udfald,
Jeg haaber, al delle Forslag vil blive antaget fra Deres
,,Majestæts Side. Men, da , det liaacle er ubehageligt og unylligt,
,,al Regenter imellem sig afhandle ·saadanne Gjenslande, saa afbol"der jeg mig derfra; og slullcr mit Brev, i det jeg forsikkrer
"Deri.s l\fajeslæl om, al jeg yder Deres personlige Tænkemaade den
,,fortjente Anerkjendclsc, og beder Deres Majestæt trygt at stole paa
"de Foleiser af Agtelse og Hengivenhed, hvormed jeg har den
,,Ære at ,·ære etc.''
Med samme Leilighed fulgte ogsaa en lang Nole, dateret den 10de
Januar, fra Slalssecretairen Cmming til Hcrr Merry, hvori denne
Llev paalagl: ,,al udbede sig en Audience hos l{ongen ar Svcrrig og
,,i denne Bevidne Hans .l\Jajestæt Kongen af Englands orrigtige
"Hoiaglelse for Rongen af Sverl'igs Person og Tænkemaade og
,,drn levende Andeel, som Hans l\Jajeslæt tager · i sin Bundsforvandles
,,Velfærd og Vedligeholdelsen af Alliancen."
Bemeldte Nole paalagde dernæst Herr lllcrry at erklære: ,,at clcl
,,er af den sliirste Vigtighed, al l{ongen ar Sverrig ei antager, al clcl
,,er llans Majestæt l{ongcu af Englands Hensigt, al opmuntre lfon11gen af Sverl'ig til al fo1 Isætte l{rigen for Englands Hensigter og
,,Interesser."
•••• ,,Del har aldrig været Hans l\fajestæl Kongen af Englands
,,Onske eller Englands Poletik, at tvinge Sverrig til al forlæng,;
"Krigen imod rlels egen Interesse eller Onske ..•• Men, omcndskjii!]dl
"Hans Majeslæt Kongen af England onslcer og erklærer at være

,,beredt paa at fornye Alliancelraclalen, er De dog herved befuld,,mægliget til, paa Hans Majestæts Vegne, bestemt at tilkjendegive, at,
,,hvis Kongen af Sverrig skulde finde det niidvendigt, enten for,,medelst sine Landes politiske Sikkerhed, eller den udvortes Fred ,
"at slutte en separat Fred med nogen eller alle Magter, med hvilke
"han er i Krig, og dertil finde Leilighed, saa vil -Hans l\lajeslæl
,,Kongen af England ikke alene Intet have at indvende derimod,
,,men med Foru6ielse berrie Hans Svenske Majestæt fra alle virke"lige eller antagne Forpligtelser, hvorved han skulde ansee
,,sig forhindret fra et saadaul Skrid Is Udriirelse, og al Hans Maje1,slæl Kongen af England efter denne Freds-Slutning vil ikke des"mindre altid uforandret vedligeholde sine sædvanlige venskabel ige
,,Forbindelser med Sverrlg."
•••• ,,I en foregaaende Depeche bar jeg oversendt Dem el Docu"ment, som af Kongen af Sverrig kan benyttes, for at nalme en
"Forbindelse med Keiseren af Rusland~ i den Hensigt al indlede en
,;særskilt Fred paa den Mande, som maalle ansees al være mcesl
,,tjenlig til Opnaaelsen af el tilfredsstillende Resultat.''
,,De bemyndiges til, hvis Kongen af Sverrig maalle iinske det,
11 al meddele denne Depeche in extenso lil Hans Svenske Majeslæt".
Herr lrlerry erholdt ogsaa Befaling til I i Tilfælde af al Kongen af Sverrig afslog de allerede fra engelsk Side lilbudte Subsidier for Anret i809, at afreise fra Stockholm.
Den af Ministeren Merry forlangte Audience hos Kongen af
Sverrig fandt, som omtalt, Sled den 24de Februar om Formiddagen; men , formedelst den ophidsede Stemning, hvori Kongen under
Samtalen blev forsat I var del Ministeren ilike muligt al meddele
hnm hele Indholdet af 1\Jinister Ca11nings Depeche af i0cle Januar 1809.
Herr IJJerry begyndte nemlig med at fortælle Kongen: _11 al han af
"sin Regjering havde modiaget Bebreidelser, fordi han havde udstedt
Fortrædelig herover svarede
11 Vcxler paa Forskud af Subsidiernc,"
• Kongen:
,,at, hvis den forlangte Forhoielse af Subsidierne ei Llev ,,tilstnaet, ,•ilde han slet ikke slulle nogen Subsidietraclal med Eng~
• ,,land.1' Hertil svarede Herr Merry: ,,at han alene af denne Grund
,, vor hitlsendl af sit Hof, og at, ifald denne Afslutning ei fandt Sted,
,,maalle han forlade Stockholm og lade sin Legationssecretair for,,blive tilbage"; hvortil Kongen svarede: ,,dersom De reiser bort,
"skal Legalionssecrelairen snart fiilge erte1·?'.
Under Samtalen blev
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Kongen alt mere og mere opbragt, deels forn:edclsl Afslaget
paa de forlangte forogi>dc Subsidier, men i Særdeleshed, da Herr
Merr!I meddeelle ham det Sted af Cannings Depeche, som tillader
og lilrnader Kongen af Sverrig al slutte en separat Fred med sine
Fiender, Herover blev l\ongen saa ned, at ban sprang som rasende
omhing paa Gulvet, salle Hallen paa Hovedet, nærmede sig med
truende Miner Ministeren, som ventede paa at Kongen vilde med
den nu ledig blevne Haand trække l{narden og jage ham den igjennem Livet. Ministeren kunde fiilgcli~ intet videre udrcllc; han
gjorde derfor cl dybt ~uk for Kongen, nærmede sig til Doren,
bukkede aller, og gik bort, uden al sige el Ord mere,
Efter AuJiencen foretog Kongen et Skridt, som forsatte hele
Sverl'ig i Bedrovelse og Forbauselse. Han skrev nemlig i sin Vrede
til den Hiiislcommanderende for Vest-Armeen, Generallieulenanl Ceders/rom i Venersborg, og befalede ham al lægge Beslag paa al engelsk
Eiendom og paa alle engelske Krigs- og Handelsskibe i de
svenske Havne, af hvilke sidste et stort Antal befandt sig i samme.
Delle Brev blev hensendt til den syge General Tibcll med Ordre 1
strax at sende det med en Coureer lit sin Bestemmelse. Endvidere befalede Kongen, al der ei maatle gives Lodser til de engelske
Krigsskibe og at disse skulde ·behandles fiendtligt, ifold de vilde
forsiige paa at lobe ud; og, for at man i England ikke skulde saa
hurtigt erholde Efterretning om disse Forholdsregler, elh:r rellere
delle Fredsbrud, befalede Kongen skriflligen Baron Ehre11/ieim, ci al
udstede noget Coureer-Pas til den engelske l\linistcr. Del blev
beslullet, al en aabeubar Krig med England skulde udbryde, saasnarl Kongen var kommen overeens med Danmark om en Fred
eller en Vaabenslilsland_, hvilken dog hverken skulde vedrore Rusland eller Fra11krig; og, for al indlede og paaskynde en saadan Overeenskomst, skrev Kongen af Sverrig egenhændigt el Brev til Kongen af
Danmark, som han ved dette Middel ikke betvivlede at erholde til sin
Bundsforvandl, i hvilket Brev Kongen fortalte, at Sverrigs krigerske Stilling til England allerede \'ar begyndt. Delle Drev, som
blev forfattet, uden al Nogen af Kongens Cabinet derom var vidende,
skulde nelnp afsendes, da en Rapport ankom fra General Toll i
Skanne, som indeholdt, al der fra Sjælland ved Hjælp af Luftballoner
O\'ersendtes Proclamalioner til Skaane, hvori Sverrigs Jndvoonere opfordredes til frivillig Forening med Danmark (Delaillen herom
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findes i næste Capilel). Ved denne Efterretning forandredes pludselig
Gu,tav Adolphs Plan; han rev selv Brevet itu, og, om del end var
blevet afsendt, vilde del nalurligviis ikke haye foraarsagel den allermindste Forandring i Danmarks politiske System.
Dagen derpaa den 25de Februar indfandt Cancellipræsident og
Udenrigsminister, Baron Ehrenl1eim sig til Audience hos Kongen og
traf ham endnu i den selvsamme heftige Sindsstemning som Dagen
forud. Ministeren erfarede fiirst nu deh befalede Embargo paa de
engelske Skibe m. m., hvorfor_ han slrax gjorde Kongen opmærksom paa
de alvorlige og farlige Fiilger af delle Skridt, som vilde lede til et
Fredsbrud med England, Kongens eneste Bundsforvandt, h1•orved
Subsidierne vilde udeblirn og de som Forskud herpaa af den engelske Minister udstedte Vexler protesteres m. m,, og bad om at Embargo-Ordren strax maallr. hli!e tilbagekaldt; men, da disse Forestillinger Intet virkede, spurgte Baron Eårenheim, om Kongen ikke
vilde underretle Hoffet i Petersborg om denne Embargo, for derved at indlede en Fredsunderhandling med samme. ,,Nei", svarede
Kongen, ,,den russiske Keiser skal ikke erfare det fiirend af Avi1,serne'' Da Ehrenh,im forestillede Kongen Umuligheden af al fore
ltrig baade med sine forrige Fiender og med England tillige, svarede Kongen: ,,Jeg skal slaaes med dem alle, men fiirsl og frem"mest med Englænderne, thi de ere hovmodige og næsvise; dem skal
,,Jeg tugte". Disse sidste Ord udtalede Kongen med hertige Bevægelser, sldaende med knyttet Haand flere Gange i Bordet, og, i det
han udstrakte den knyttede Haand mod Ansigte't paa Baron Elirenheim, udbrod han: ,,Jeg ha,· længe nok bemærket, at man har siigt
"al ville skræmme mig til Fred; men Jeg skal vise, al Jeg ikke
Nogen og ei heller af Dem, min Baron'',
,,lader mig skræmme
Denne svarede: ,,min Hensigt er ingenlunde nt skræmme Deres Maje"stæt, men nt opfylde en tro Undersaats Pligt, idel jeg fremh:nver den
"Fare, for hvilken Deres Majestæt udsætter Nationen, Deres Familie og
"Dem Selv, og for at Deres Majeslæt kan erfare, at mine Raad erc
,,uegennyttige, nedlægger jeg, omendskjiindt jeg ikke hesidder Formue,
"herved mit Embede, ifald Deres Majestæt ei troer al kunne f61ge
"mine Raad.'' Hertil svarede Kongen aller: ,,Jeg er kjed af alt
"dette; Jeg horer intet andet end Mangler ·og Vanskeligheder fra alle
,,Sider; Jeg vil diie, men Jeg skal diie med Ære".
Efter denne stormende Heftighed blev Kongen dog omsider
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beroliget ar llaron Ehrenhcim, som forlod ham efter f ½ Times
Samtale, uden dog at erfa_re Virkningerne ar sine Foreslillinger; men
efter nogen Tids Forl1ih erholdt Cabil)elssecretair Wellerstedt Ordre
lil skriflligen at me1dcle den engelske Minister, al Kongen onskede
at tale med ham samme Dags Eftermiddag.
Ministeren indfandt
sig ifi.ilge Indbydelsen, og i ·denne roligere Confcrence blev da afgjort,
~I den forrige Subsidie-Tractal skulde fornyes uden nogen forandring,
og Spiirgsmaalet om Subsidiernes Forhoielse udsælles, "indtil del
engelske l\Iioisterium havde havt Leilighed til at forelægge delle
Sporgsmaal i f>arlameolel. Paa denne Coufcrence fulgte EmbargoOrdrens Tilbagekaldelse, som ligeledes skele igjenoem General Tibcll,
Denne Contra-Ordre ankom til Golhenborg 18 Timer efter den forsle,
som var bleven bekjendtgjorl ved Trommeslag i Gaderne 5
Timer forend Contra-Ordrens Ankomst, og foranledigede stor Bestyrtelse og Forvirring sammesteds.
Embargoen hlev i de ovenmeldte 5 Timer uden Vanskelighed udfort imod den engelske Eiendom i Staden og de i Havnen indefrosne engelske Coffudiskibe, men
kunde umuligt bringes til Udforelse imod de engelske Krigsskibe
under Admiral /(cats, som allerede laae seilklare i aabent Vand,
hvilket Kongen ikke desmindre antog for al være en let Sag,
Til Baron Ehrenl1cim n~vnte Kongen i;enere ikke et Ord om
den udfærdigede Contra-Ordre angaaende Embargoens Ophævelse.
Da Subsidie-Tractaten skulde affattes, opstod nye Vanskeligheder,
idet liongen af Sverrig 1 ,•ed en Nole af 20de l<'ebruar 18 09 fra
Baron Ehrc11/wim til .Ministeren JJlcrry, fordrede indfiirl deri den
Belingelsc, al England skulde forpligte sig til, enten at skaffe Sverrig
Finland tilbage, eller anden Skadeslosholdelse for samme, inden England
slutlede Fred med Rusland, hvilken Betingelse Herr lllei·ry i sil
Svar af samme Dato aldeles neglede at kunne erkjende, eller tage
til Folge ved den fornyede Subsidie • Tractals Afslutning.
Men
omsider formaaede Baron Ehrenhcim al tilfredsstille Kongen, derved,
al lier i Traclalen blev indforl den sædvanlige Formular om Garantien ar de gjensiclige Stale1·, og saaledes afslutledes omsider af
Ministrene, Baron Eflrcnltcim og 11lerry under iste Maris 1.809
den fornyede Subsidie-Tractal imellem Sverrig og England I som
samme Dag blev ratificeret af Kongen af Sverrig og den 2den
Marts afsendt til England, for der al ratificeres. Den bestod ar f61gende 4 Iloved-Artikler:
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Ari. :l.
Hans Majeslæt Kongen af England lover at udbetale til Hans
.Majestæt Kongen af Sverrig den Summa 1,200,000 Pd. Sterling,
som i ligestore Summer af 300,000 Pd. Sterling skulle erlægges
Begyndelsen af hvert Qvartal lil den svenske Minister i London.
Art. 2.
Hans_ Majeslæt Kongen af Sverrig lover paa sin Side al anvende
ovennævnte Summa, for al underholde paa en acliv og respeclabel
Fod sin Lnnrlmagt, samt den foruodne Decl af sin Flande, i Særdeleshed Skjærgaards- Flaadeu, fol' at kunne gjiire den fæll ~ds Fiende
den stiirst mulige Modstand.
Art. 3.
De ovennævnte to l\fajestæler forpligte si,g "desuden tit, ei at
slutte l<'red med Fienderne, forcnd det kan skce fælleds og efter indbyrdes Overecnskomst.
Arl, 4.
Nærvæ1·ende Convenlion skal ratificeres af -de lo conlraherende
Pat•ter, og Uatificalionerne nd,•exles i London inden en Tid af 6
U_ger eflr.r Convenlionens Undertegning, eller fiir, om skee kan.
Men samme Dag, den 1ste Marts, denne Convenlion blev underskreven og ratificeret nf Kongen nf . Sverrig, indgav den engelske
Minister JJlerry til Baron Elmmheim fiilgende vistnok meget niidvendige Nole:
•
•
,,Eflersom ~Herr v 0 Britlclmiam,, Hans Kongelige svenske Maje, ,stæts l\linister m. m. hos Hans Majestæt Kongen af England, har
• nunder 12te December 1808 indgivet en officiel Nole til sammcs
"Regjering, der indeholder en Erklæring i Hans svenske Majestæts
,,Navn, angaaende de Tanker, hvoraf KonJen var besjælet med Hen"syn lit Negolia!ionen med Napolr!on Bonaparte, hvoraf del
"kan udledes, at Hans svenske Majeslæt ikke vil samtykke i
,,Fred med Frankrig paa noget andet Vilkaar, end ved Alleropret"lelsen af delte Riges ældgamle Monarki, og da Alliancen imellem
"Kongen af England og Hans svenske Majeslæt nu er fornyet ved
"en Suhsidie-Traclnl, i hvis 3die Artikel Deres Majestæter have
, 1forpliglet sig til, ikke uden i Fælledsskab og erter indbyrdes Over•
"eenskomst al slutte Fred med Fienden, saa hnr Hans Majeslæt
,,Kongen af England lroel sig forpliglel til at hcnylle denne Lciliglf>•
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"hed, for al undgaae Misforstaae!se ar den Meuing; som Hans
"Majeslæt tillægger l,enævnte Artikel, og paalagt Undertegnede ved
,,denne Nole al erklære, al Hans slfJrbrittaniske Maj.eslæl ikke sam,,tykker i denne Artikel i den Forshind, som deraf kunde uddrages,
"i fold den Note, som llerr v. Brinckmann har indgivet (Sce: IH
,,Bind, Pag. 218-219), var blcven modtagen eller anseet som en
,,Forklaring paa denne Artikel''.
For endnu at have et Baand paa England, neglede Kongen af
Sverrig1 samtidig med Subsidic-Tractalcn al underskril•e en allerede
færdig liggende Handelslraclal med ~ngland, hvilket Baron Ehre11•
/ieim havde sogt at foranledige, for saaledes at befrie Staten fra al
mirede de paa hiin Tid brugelige Presenter mere end een Gang, hvilke
for hvert af Hofferue .bel1ib sig til omlrent 1000 Pd. Sterling. Baron
Elt1·cnhei111 anvendte sin Present til i England at indkjiibe 7-800
Tander Korn I der sendtes til Landshovding Liljehorn i Wenersborg,
for som en Gave al uddeles til Niidlidende i Wcstergothland og
Westgoth~-Dal.
Da Statssect·etair Canning erfat·ede sin værdige
Collegas llandlemaade, offrede ogsaa han sin Present til samme
Oiemed,
Den 2 lde Marts 1809 ankom til Stockholm Efterretningen fra
London om I at den engelske Regjering havde acccpt;rct llalvparten
eller 150,000 Pd. Sterling af. de ar Ministeren Merry udstedte
Vcxler, og den 1 ile April ankom Efterretningen om , at SubsidicTraclntcn ligeledes af samme var bleven ratifi.t, og al Vexlernes
anden Halvpart ogsaa var bleven accepteret.
Man maa saaledes indromme, at den engelske Regjering i tlenne
Sag udviste en hoi Grad af Tolerance, Langmodighed og Hidderlighed, hvilk el geraader den til saa meget mere Ære, som Sverrigs
Alliance i Sandhed ikke v_ar den til væsentlig Nytte, og der efter
Embargo-Bcfolingcns Udstedelse visscligen' var stor Anleduing for den
engclsl.e Rcgjc:_ring til at handle ganske anderledes.
Jmidlel'lid var Gutsav Adolplts Stilling ble ven mere og mere mislig,
h1•ortil Anledningen is.er var: den finske Arrnees Tilhaget11g Lil Tol'11ea;
den dræbende Feltsyge saavel ved Armeen, som ved Landværnct, der, som
omtalt, gik til Grunde midt i Hovedstaden eller i sammesNærhed of Mangel
paa Pleie,Medicin m. m.; Forlægningen af en Dee! af Armeen langs l{ystel'ne af den bothniske Bugt uden synlig Hensigt, uden Opmnnlt-ing, men
derimod med hypvig Omskif111i11g ar Ilefolingsm:rnd; de paa Ålands-Oerne
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værende foruretlede og beskjæmmede Garde-Regimenter, hvis Befalingsmænd ikkun tænkte paa Hem; Beboernes Misfornoielse paa de Mandske Oer med de dem ydede Forsvarsmidler, der ikke svnrcde Lil
deres billige Forventning, og deres Utilfredshed over de alle1·ede
forgje\'es gjorte Opoffrelser, da de ligefnldl vare udsalle saavel for
deres egne Krigsmænds Presninger, som for fiendtlige Slreifcorpsers
odelæggende PlyndringP.r; den under 7de Januar 1809 befalede Krisss'kat; foriigede Krigsrustninger og Udskrivninger af alle Slags; Frygten
for al Russeme skulde over den iisbelagte bolhpiske Bugt angribe det
egentlige Sverrig og Stockholm, ligesom en li gnende Frygt for at en
dansk Armee fra Sjælland skulde over det ligeledes iisbelagte Oresund
angribe Skaane - alle disse Omstændigheder i Forening fremkaldte,
som sagt, en almindelig Misfornoielse, som især i Værmeland og i
Stockholm steeg Lil det Hiiieste, og foraarsagede, al i Hovedstaden
Alling befandt sig i del slårste Vilderede, sne at det var let at forudsee, at denne Tingenes sorgelige Tilslnnd ikkun vilde ende eller
forandres paa en Mande, som maalle ryste Sverrig i sin Grundvold
og begrave under sine Ruiner D en, som man med Ret eller
Uret overalt tillagde Skylden for Landets Tilstand og Ulykke.
Hvorledes denne Tilstand endte, ville vi i det fii°lgende Capilel
nærmere erfare.
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XVII. fJapitel.
Om Begivenhederne imellem Danmark, Norge "
og Sverrig fra Vaabenstilstanden den 7de December f.808 til l\egjeringsforandriogen i
Sverrig den t 5de Marts f. 809.

V

D'Jbenstilslandcn af 7de December imellem den norske Armee s11n·
denfjelds og den svenske Yest-Armee var vistnok niidvendig, og blev ogsaa, hvad vi allerede have omlalt, bifaldt af Kong Frederik den Sjette i en
Skrivelse af 18de December 1808 til Prinds Cltristia11 August, fordi
ci~n, som han siger: ,,af mililaire Grunde vil være os til Fordeel,
"da den med 2-l Timers Opsigelse ikke kan være os til Hinder i
"vore Operationer". ICongen havde desuden under 15de December
befalet Prindsen al være belavet paa, hvis Russerne skulde gjore
Alvor i!f al angribe del egentlige Sverrig, da ogsaa al foretage
en Bevægelse fra norsk Side, bande sonden- og nordenfjelds fra ,
og udlaler under :19de December del llaab, al de Levnetsmidler og
Fornodenheder, som deels Prindsen selv har samlet, og deels formodedes
at være ankomne fra Danmark, ville sætte Prindsen i Stand til, inden
Vinterens Ende, at operere offensiv i (?orening med den norden fjeldske-Armee og med Russerne, og erobre do svenske Havne ved
Cattegallel. l\ongen foreslaaer under 22de December Prindsen, ,·cd
Hjælp af omdragende Finner nordenfjelds fra, al aabne en Forbindelse med den russiske Armee, hvilket Forslag lliiistsamme befalede
den danske Gesandt i SI, Petersborg al lill,jenclegive den daværende
russiske hoistcommandereml~ General i Finland, h'norl'i11g.
Men deu i Norge herskende Niid og Mangel gjonlc alle Plan e1·
uudfiirlige, I Regjeriugens Magaziner fandtes kun Forrnacl til Armeens
Undcrho1dning til Fcbruur l\Iaancds Udgang, men ikke tillige
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Forraad, for al kunne erstatte det af Almuen til disse Magaziner le1·credu
Korn. Indtil den 20de December var endnu ikkun faa J\Iunderingsstyllker ankomne, saa at Prinds Christian August var niidsagel til
at lade de i.Arsenalerne værende Telte skære itu til Skjorter, Lagener,
Sække m. m. lit Armeens Brug. Ogsaå den norske RegjeringsCommission skildrer med meget sorte, ja frygtelige Farver, i en allerunderdanigst !udstilling til Kongen af 2-lde December, Norges Trang til
I,evnetsmidler, og yllrer tillige, al Niideu ikke var bleven formindsket ved
Regjeringens igjennem Renlekammerel og Feltcommissariatet tagne
Foranstaltninger, da Englænderne endnu vedbleve at holde Silen og
optage de danske Proviantskibe, Regjeringscommissionen anseigle
derfor Kongen, om ikke den fornodne Tilforsel kunde tilveiebringes ved Hjælp ar et neutralt Flag, og meldte, at der i
Christianssand laae 3 nordamerikanske Skibe, hvilke kunde fragtes
og vare villige til at paatage sig Korntransporter.
Formedelst denne ubetvingelige Mangel og deraf folgende Syg.
domme aosogte Prindsen Kongen om: ,,at Fiendtlighederne ei maatte
,,begynde, forinden de endelige, afgjiirenrle Operationer gjorde Kræf11ternes yderste Anstrengelse forniiden, og at delte Tidspunkt ei maalle
,,udsættes alt for længe'', Tit Armeens Brug, ved el muligt stedfin deode Vinlerfelllog, lod Prindsen forfærdige de forniidne Skie,
Eflerat Vnabenstilslanden Imellem den norske og svenske Armee
var ~leven sluttet, bleve de norske Tropper trukne endnu noget
længe~e tilbage fra Grændsen og forlagte i vidlloftigere Qvarterer,
tildeels i Barakker, som Tropperne selv havde bygget af Træ, hvorefter Prinds Christian August den 20de December ogsaa forlagde
sit Hovedqvarteer fra Hafslunds-Herregaard til Christiania , efter en
saare moisom·melig og byrdefuld Sommer- og Efteraars-Campagne.
Dog reiste Prindsen den !Ode Januar 1809 alter paa nogle Dage
til Moss.
Paa lignende Maade bleve ogsaa de svenske Tropper forlagte
længere tilbage fra Grændsen i beqvemmere Cantonnementsqvarterer.
Nogle Afdelinger erholdt deelviis Tilladelse til at gnae hjem.
Under Hte December befalede Kongen af Sverrig 1 al de i Værmeland slaaeode T1·oppeafdelinger, eller den forhen saakaldte Vest-Arm e es hoire Floi fremtidigen skulde benævnes den Værme1ands k e A-f de I in g og commandcres ar Gcncraladjutant, Grev
Lejonstcclt, der aller skulde staae undet· den hiiislconunandereode
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General over Vest-Armeen; mc!1 Lcjonstcdt havde tillige at ind_give
directc Rapporle1· til Kongen; dog blev heri under i3de December
atter gjort den Forandring, at samtlige Tropper ved den V ærme1ands k e Afdeling skulde staae direcle undcr'()berst, Grev Lejon•
stedt, som Chef, uden nogen anden immediat Brigade- Com mando
under ham. Hovedqvarleret for denne Afdeling blev forlagt til
Carlslad. lfolge samme Kongelige JJefaling formerede Hovedarmeen
eller ve n s Lre F 115 i ogsaa een Il ri gade under Commando af Oberst,
Baron l'ossc, og Armeens hoistcommanderende General, Baron Ccderstrom, beordredes under samme Dato , at begive sig til Stockholm,
hvisaarsag han den 16de December afreisle fra Hovedqvarteret til
denne sin nye Bestemmelse. I hans l<'raværelse erholdt Vest-Armeens
tjenslgjiirende ,Generaladjulanl, Oberst, Baron 7'/iurc CcdcrstriJm,
Overbefalingen ove1· bemeldte Armee; Oberst, Baron llt111gc erholdt
ogsaa Reiselilladelse til Stockholm, indtil Tropperne aller skulde
sammendrages ved Grændseu.
Paa denne l\Iaade hvilede Vaabnene
i ,de lo krigfi.irende Hære paa den norsk- svenske sondenfjelrls~e
Grændse; dog gjorde enhver af dem Forberedelse Lil fornyet
Aclivitet.
Vi vide (See: Il Bind, Pag. 396 og 397), al Norge havde en
hoistcommanderende General i Priuds Carl af Hessen, som boede i
Slesvig; en commanderemle General siindenfjehls i Prinds Christian
August af Augustenborg; en commanderende General nordenfjelds,
i Nordlandene etc. i General v, Krogh, og en commanderende
General i Bergens Stift, i Generailieutenanl v. llcssalbcrg, hvilke lo
sidstnævnte vare respel'lable Oldinge , men formede! st Alderdom og
deraf folgentle legemlige S,·agheder ude af Stand til p~rsonligen al
lede nogelsomhelsl krigerskt Foretagende. lkke desmindre var enhvc1·
af dem Iloistcommanderende i sit Districl, og folgelig ogsan
hans Villie Lov indenfor samme, og ikkun underkastet Kongens
hoieste Bestemmelse; men denne var vanskelig at erholde under de
daværende Forhold. Fiilgerne af et saadanl deell Commandovæsen
maalle nalurlig,•iis komme lil Syne, saasnarl de commande1·ende
· Generaler ei længere samstemmedc i deres Forholdsregler eller
Handlcmnader, og maalle være af skadelig Virkning pan l{rigsfiirelse11,
Kongens og Landets Tarv.
Da saaledes Vaahenslilsland ,·ar slullel imellem Prinds Cliristian
A1,911st og Generallieulenanl Ccdcrstrli111 ved Svinesund den 7de De-
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cember i808, saa angik denne Vaabenstilstand egentlig kun den
sondenfjeldske Afdeling af den norske Armce og den ligco1·erfor
slaaende svenske Vest-Armee, Oberst Skoldebrand, som commanderedc
den svenske saakaldte Nord-Ar m e e , tog derfor Anledning til al
tilskrive General v. Krogh et Brev, dateret Gefle den 2Gde December i808, der var saalydende:
"Jeg har modtaget den ofåcielle Efterretning, at en ubestemt
,, Vaabenstilsland er slullet imellem Hans danske Majt'Slrots Syd,,At·mee i Norge og min Konges og Herres Vest-Armee.
Fiendt"lighederne kunne ikke begynde paa nogen af Siderne, forend rfter
,,2 Dages Opsigelse, til hvilken Tid er lagt en Frisl af 2-! Timer,
"som er nodvendig, for at Underretningen herom kan ankomme til
,,de respectivc Armeers Hovedqvarlerer''•
,,Jeg smigrer mig med, Herr General I al Deres Excellence,
"ligesom jeg, anseer ~enne Vaabenslilsland at gjælde ogsaa for de
,,Armeer, vi have den Ære al commandere, af hvilken Aarsag jeg,
"bemyndiget til delle Skridt ifolge min Konges Hefaling, har den
"Ære Dl foreslaae Deres Excellence, at formedelst Local-Forskjellcn
"paa den Grændse, <le lo Nord-Armeer have besat, og den storre
"Afstand, der er imellem de lo Armeers Hovedqvarterer, onsker jeg
"at denne Vaabenstilstand • ei maa betragtes som udloben, forend
,,Opsigelsen af samme e1· ankommen til del respective Hovedqvar,,teer af bemeldte Nord-Armee; og, for al give Courererne den der"til forniidne Tid, iinsker jeg endvidere, ~t til de 48 Timer - at
"regne fra den Tid, da disse Courerer have passeret Grændsen af
"Provindsen Jemtcland - maae tillægges endnu to Dage, paa den
1,Maade, al ingen Fiendlligherler kunne begynde imellem de lo
,,Nord-Armeer inden 2 Gange 48 Tim1:r, efteral Courererne have
,,passeret Grændsen af Provindsen Jemteland."
Dette Brev besvarede General v. Krog/i, under 2den Jauuar
-i 809, saaledes:
"Jeg har netop modtaget Deres Hiiivelbaarenbeds Brev af 26de
,,December f. A. og iler med al undel'relle Dem om, al jeg ikl!c _
"har modtaget nogen officiel Meddelelse om, at en Vaabenslilsland
,,er sluttet i Syden af delle Rige, og endnu mindre erholdt Kongen,
,,min Herres Ordre, som kan bemyndige mig til al slutte nogen
"Vaabeoslilstand poa denne Side.
De seer allsoa, min Herre I at
"del ikke afhænge,· af mig, al indgaae paa det Forslag, De har
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"gjort mig, san at, paa denne _Side, Tingene forblive paa samme
,,Fod som forhe~."
Mnu seer allsaa de forunderligste Folger af det omtalte Commaudovæsen, Imedens nemlig den commanderende General sondenfjelds, Prinds Christian August, formedelst Mangel paa alle KrigsFurnodenheder og paa Grund af det ublide Veirs lidelæggende Virkninger paa Krigsfolkel, slullede en Yaabenstilstand med de Svenske,
vilde Oldingen, General v. /Crogh nordenfjelds, midi i lljerlct af
Vinteren, paa en ubeboet ug impassabcl Grændse og uden Hjælpemidler, Klæder, Fode m. m. fore Krig, i de~ selvsamme Land, og
paa de Grændser, hvor de nordei1fjeldske og sondenfjeldske
Anneeafdelingers Floie, saa at sige, stiidte sammen.
Imidlertid er del blot Formen, J>rincipet for Krigsforeisen, hvilke
vi her dadlende omtale; thi i Virkeligheden var det Lil visse aldeles ligegyldigt, om man i disse Orkener, og især paa denne Aarslid, forte
l\l·ig, eller sluttede formel Vaabenstilsland, eftersom denne, hvad vi
af ovenanfiirte Aarsager allerede have seel, n1idvendigviis maatte
finde Sted af sig selv.
Hvilede end Vaabnene, saa rasede paa denne Tid af Anret
Elementerne paa vore Kyster, og derved vandtes adskillige beklagelsesværdige Fordele over Fienderne ved Strandinger. Isen beleirede
ogsaa tidlig Danmarks l{ystcr.
Saaledes strandede den 23de December 1808 paa Bornholm
den engelske Orlogsbrig Fa m a, den selvsamme, som den 9de Augusts. A. blev åf Englænderne erobret i Nyborg Havn (See: li Bind, •
Pag. 220), Skibet var Vrag; men Inventariet og Cnnonerne bleve
reddede. Af Besætningen, bcstnaende af en Chef, Lieut1mant 1'apping,
i Master, 2 Midshipman og 50 Mand, var Lieutcnanlcn og 4 Mand
samt 2 Fruentimmer omkomne; Resten ble, gjort til Krigsfanger,
Den ved Anholt liggende engelske Fyrfrcgat blev i Begyndelsen af Jailuar Maaned i809 af Isen sal paa Strand paa Anholt, hvor
Besætningen overgav sig som Krigsfanger.
I Enden af Januar Maancd strandede en engelsk Cutter, C Io ud i a, paa 10 Canoner og 45 Mands Besætning paa Gjæslinge-Skær,
iå 1¾ Miil S. O. for Lindesnæs i Norge. Af Besæl11ingc11 omkom i4-15 Mand; Resten indbragtes som Krigsfanger til Chrisliansand.
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Den 7de Janua1· 1809 bleve i Sundet Oere Coffnrdiskibe, en

svensk Orlogsbrig og en ditto Cutterbrig, ved sydlig Strom og om•
givne af lis, forsatte mod Nord forbi Kronborg llæstnlng ud i Calle•
gattet, og, da de kom Fæstningen nær paa Skud, aabnede samme
en leven~e lid paa Krigsskibene, hvilken disse bes,·arede; mim, da
Isen forte Cutterbriggen tæt forbi Fæstningen, strog den sit Flag
og overgav sig. Herved indtraf del mærkværdige Tilfælde, al hverken
Fæstningen kunde modtage sin Erobring, eller Skibets Besætning, endog
med den bedste Villie, kunde naae Lundet, idel Slriimmen og Isen
/1orlfiirte Cutterbriggen, saa al ingen menneskelig Magt kunde bringe
den til Ha,•nen, hvorefter den reddede sig til Gothenborg, hvorfra
den, men nalurligviis forgjeves, af Kronborgs Commandant blev
reclameret udleveret,
En svensk Corvet paa 18 Canoner og 72 Mands Besætning
laae ligeledes indskruet i Isen under Moen. Midt Februar 1809
forlod Besætningen Skibet, gik i Land paa Oen og overgav sig som
lirigsfanger, efter at have sat lid paa Skibet, som kort dererter
sprang i Luften.
Men ogsaa ,•i havde adskillige Uheld til Siies, især med de Skihe
og aabne Fartliier, som seilede imellem ·Jydland og Norge, af hvilke
Uheld vi med Beklagelse have omlalt Etatsraad Tiinder-Lu.nd, som
omkom paa denne Tour. Et mindre materielt Tab havde Landet
derved, al Slupskibel Johanne - E I is abet b, fort af Skipper Sa•
muel Thorseu og fragtet af den norske l\egjerings-Commission, for at
fore en Ladning Lærred, Seildug og Provisioner fra Bergen til det
sydlige Norge I forliste og sank Nallen til den 2-lde Februar 1809
i Nærheden af Berrerjord, ved Hitteroen, i Christiansands-Slirt. Af
Besætningen, bestaaende af 9 .Mand, blev ikkun i Soldat frelst,
Dog blev Skibet atter optagrt af den forhen omtalte raske Kyslværnsanf6rer Lcmvigh, og Lasten saaledes for en Deel reddet.
Det nye Aars Begyndelse udmærkede sig ved en Dee! Personalforandringer i Armeen, hvilke dog i Almindelighed lidet gavnede,
eftersom man i de hoiere Grader ikkun stodte paa udlevede Personligheder og Oldinge, hvoraf Oere slet ikke kunde overtage, andre kun paa
kort Tid de dem li Ideelle Embeder. Saaledes afskedigedes under 4de Januar den commanderende General i Norre-Jydland, Generalmajor"• Bardenflelh, fra iste Maris af at regne, efter at have i den korte Tid fra 3die
August 1808 beklædt denne Post; under 13de Januar den commanderende General i Bergens-Stift, Gcncralliculenant v. He,selberg, hvorpaa
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denne sidstnævnte Gcneralcommando, overeenssternmende med Forordningen .11f 20de Januar 1808, blev henlagt under den uol'skc ,\rmees lste
Dil'isions-Comrnando, hvorhos samme Dag udnævntes lngenieur-Obersl
v. Hoff lil Generalmajor og Commandar1t paa Bergenhuus-Fæslning
og Oberst v. Hoclfclt lil Chef for bergenhusiske Jnfanleri-Regimenl,
Ved Generallieutenant v. IVacltcnitz's Dild den 16de December i
Christiania udnævntes Generalmiijor v Ilaælliausen ·til iste Deputeret
i det nol'S'ke Generalcommissarials- Collegiurn, Intendant for den norske
.\rmee og Chef for det norske Landeadetcorps m. m., men forblev
ikke desmindre, som forhen, i Danmark, hvorfra han bestyrede sine ·
vigtige Embeder; under Sde Februar blev Oberst v. Oltmc, Chef for den
norske Artilleri-Drigade, udnævnt til Chef for det hele Artilleri• Corps;
men under 6le April blev han ogsaa afskedige! og remplaeerel af
den til Oberst tldnævnte Oberstlieutenant v, Bccl,; under 8de Februa1·
blev lngenieurgeneral Peyman afskediget og remplaceret af den
til Oberst befordrede Obersllicule11ant v. Si1ckow; under :I.Ode
]\Jarls afskedigedes Oliers! v. Gaardi'T, Ch~f for lellemarkiske JnfanleriRegiment, og blev under samme Dato remplaceret af Obersllieutenant
v. JJaylændcr, Chef for den sunclenfjcldske Armees Generalstab;
under :I.ile Maris blev den commandcrcnde General i l<yen, Generallieulenanl, Baron v. Rantzow afskediget fra 1sle April af at !'egne,
og i hans Sted udnævnt Generallieulenanl, Pl'inds Cluistian af
Hessen, som tillige ud nævntes til Chef for fyenske Regiment Jette
Dragoner, hvorimod Generalm:ijor v. fiarclorff udnævntes til Chef for
Liv-Regimcnt-Ryllere isledelfor Prinds Cl1risUa11 ar flessen, som
dernæst ved l{o111telig Resolution af 17de .Maris el'l1oldl OdenseSlot til fri Disposition; under 6le April erholdt Commaudanten paa
Kronborg, ifiilge Kongeligt Tilbud af 3die s. M., Afsked, og i hans
Sted udnævntes ad interim Oberstlieulenant v. Schecl af Prinds Christian
Frederiks-Regiment; under 12le April afskedigedes Generalmajor
v. Bliiclccr, Chef for Trondhjems Dragon-Regiment, elc, elc,
I denne Periode udkom for1ivrigl ikkun een Kongl. Forordning
af væseullig Vigtighed, nemli~ under :I. 7de December 1808, angaaende
Nedsæltelsen af en .l\fcdicinal- l'ro,·iderings-Commission, besloaende ar
J,æ_gerne, Professorerne Ilerholdt og Sclmmacher samt Slahschirurg 1'å"nder, hvilken Commission især blev paalagt al opsende Medicinalvarer lit
Norge og den norske Armee. Under 24dc s. M, udkom ogsaa et lleglemenl
for Opiisningcn af Gravene og Soen oml,ring l{juhcnhavns Fæstning, etc.
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Vi have allerede omlall, at Danmarks og Sverrigs Bestræbelser
i det forgangne Aar og deres Hensigter med den forte Krig ikke gik ud
paa noget mindre, end at erobre hinandens Lande, Vi have seet,
at ingeu af dem heri kom meget vidt, men desto længere og videre
i gjensidigen at ruinere hinandens Laiide og vække indbyrdes Utilfredshed i dem. Man havde imidlertid endnu ikke paa nogen ar
Siderne opgivet det Mindste af de havte Forsælter; tvertimod forberedte man sig i Efteraaret 1808 og Vinteren imellem 1808 og
1809 paa al angribe hinanden med slilrre Alvor end forrige Aar.
Tilstanden i Norge var i Vinteren 1808 og 1809 meget sl!rgelig, og
Niiden overalt stor, fornemmelig henimod 1''oraarel, da Mangelen var steget til del Hiiieste. Handel og Erhverv hvilede ganske; Levnelsmidlerne
vare meget kostbare, hvorimod de af Caperne indbragte Priser leverede
Colonialvarer, Klædningsstoffer m. m. i tilstrækkelig Mængde, og
disse solgtes til nogenlunde overkommelige Priser, især i Chrisliansand, som dcwved erholdt meget Liv, ja endog et Slags Vigtighed.
Almuen i Norge var ikke desmindre den danske Regjering og
del danske Kongehuus med Liv og Sjæl hengiven; hvorimod der,
som allerede forhen er omtalt, i Stæderne og i de hoiere Stænder ikke sjelden yltrede sig en i længere Tid ulmende Utilfredshed
imod bemddte Regjering, hvem man uretlig beskyldte for at være Aarsagen til den store Nod, der havde bragt saa megen Ulykke over Norge,
fol'di, som man tildeels af Ukyndighed angav, de af Prinds Christia11
August og Regjeringscommissionen foreslaaede Midler ei vare blevne
approberede. Der gaves allerede dengang el Parti i Landet, som
1inskede Opliisningen ar Forbindelsen med Danmark og en Forening
med Sverrig, hvorved man haabcde, at Laudets Lidelser vilde være
til Ende, !\fan tor vel paaslaae og udtale som Sandhed, at det
alene var Prinds Cliristia11 Åugust's Personlighed, som fremkaldt~ den
niidvendige Taushed og Ro iblandt dette Parti og gav Folket Mod
til med Standhaftighed al bære Noden og de deraf folgende Sorger,
Den sveuske Regjering sogte at Lenytte Misstemningen i
Norge til sin Forrfeel, og ved Hjælp af den at understolle de til
Foraaret tilsigtede alvorlige krigerske Foretagender, ved al forsage
paa at revolutionere J,andet I og til den Ende , ved Embedsmænd
eller Agente,·, al indsmugle Proclamalioner over Norges Grændser,
Disse Pl'oclamationer, som kun vare skrevne, men hverken daterede eller
undertegnede · af Nogen, blevc i Almindelighed modtagne med Uvillie,
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De vare saalydende:
,,Til Norges lndbyggere !''
,,Efter at Hans Majeslæt Kongen ar Sverrig, har lilbudel Hans
,,Maj<'slæl lfongen af Danmark Fred, og hoibemeldte Herre har er11klærel, ikke al kunne in~gaae derpaa formedelst de ForbindeIsel',
,,hvori han befinder sig til sine Bundsfonandle, saa maa jeg paa
"min allernaadigsle l{onges og Herres Vegne lilkjendcgivc, at Hons
,,lfongelige l\Iajeslæl, som hnr en særdeles Agtelse . for den norske
"Nation og deraf lager en krartig Anledning til al iinske, at cl
,,fredeligt Forhold maa pa_a del IJurligsle blive oprellet og befæstet
,,imellem de lo til hinanden grænrlsende Riger, fo1·sikkrer Nordmæn11dene herved om Fred med Sverrig og. Hans Kongelige Majeslæ~
,,Mægling til Fred med England, saasnart Kongeriget Norge erklærer
,,sig for cl selvstændigt Uige, hvortil dels geographiskc: Beliggenhed,
,,den fælleds lnle1·essc og nærværende~ Omstændigheder gi1•e det en
,,saa l.9vlig Foranledning".
,,Det vilde være Hans Kongelige Majestæt meget smerteligt,
,,dersom delle Fot'slag ikke blev antaget, og hvis han til Rolighedens
"Gjenoprellelse paa hans veslligc Grændsc vilde være nodsaget til
11 mcd Alvor at foretage Norges Erobring, især da den nol'ske Nation
,inu bcsid1ler Valget imellem at ende Krigen paa en saadan Maadc,
,,som forener Syerrigs Sikkerhed med Norges sande Vel".
Grosserer Carsten Tank- i Prcderikshald og 0cre navngivne norske
Mænd erholdt, som omtalt, saarlanneProclamalioner tilstillede i Breve fra
en svensk Landshovding; men· Tank og Andre si:ndle Proclamalionerne lil Prinds Christian August, som under 1.3de Januar 1809
meldte Sagen til Kongen, der svarede: ,,at slige Po1·slag Intet bely,,dede, naar kuu de mililaire og civile Autoriteter derpaa vare op,,mærksomme"•
.I\Ien ogsaa i Sverrig var man utilfreds; KrigsWrelsen fordrede
sliirrc Olfere, end del fatligc Land og Folk kunde yde; Alliancen
med England fandt ikke Nationens Bifald; med Frygten for Russernes Ankomst paa den egentlige s1·enskc Grund i Fo1·ening med
el Aogreb fra Sjælland voxede denne Ulilfrcdsbed.
Vi vide af f21e Capitel A. (See: Il BinØ, Pag. 158- 246),
at Kong Frede · den Sjette allerede i del tidlige Foraar 1808, ved
Hjælp af el fransl<l-spanskt-holhmdskt Armee-Corps, havde i Sinde al
foretage cl Angreb paa Skaane, samtidig med et Ang1·eb ar den no,·ske Ar•
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mee fi:a Norge, samt Aarsagen til at denne Plan dengang ikke kunde
bringes til Udfiirelse. Men derfor var Planen ikke opgivet; lverlimod var del nu Kongens Hensigt at udfore delle Angreb med ~in
egen Armee og sine egne Hjælpemidler; til hvilken Hensigt h1111
sammendrog den bedste og storsle Dee! af den danske Armee
paa Sjælland, hvilken han organiserede og udrustede i Uibet af Efteraarel 1.80S.
Den til Angrebet paa Sverrig bestemte danske Armee bestod af: 2 l
Balailloner Linie-Infanteri
circa 1.5000 Mand, 5 Bataillioner let In•
fanteri
circa 3000 Mand, 22 Escadroner Cavallel'i = circa 3500
1\Iand, -SO Canoner med en Besætning af omtrent 1600 Mand, 200 Tommermænd og 200 Matroser, tilsammen circa 23-2-1000 Mand, med
hvilke Overgangen over Sundet skulde enten foretages paa Isen paa
def smalleste og beqvemmesle Sted imellem Vedbæk i Sjælland
og Raa i Sverrig norden- og, sondenfor Oeu Ilveen, eller, ifald Sundet ei lagde til, hvilket i Almindelighed kun skeer hvert 6te eller 7de
Aar, skulde Overgangen udfores ved allerede i Beredskab satte Fartiiier.
Ogsaa andre F01·nodenheder vare ikke glemte, inclusive Iissporer,
hvoraf der blev i en Hast forf!)lrdiget mange Tusinder ifiilge Kongens
Befaling til Artilleri-Corpset af 16de December 1808; endvidere
500 Stormstiger ifi:ilge en lignende Befaling :lite Februar :1809, o.s. v.
Infanteriet formeredes ikkun af Jægernes og de lette Troppers
isle Balailloner og af de to forste Batailloner af Linie-JofanteriRegimenterne, som almindeligviis bestode af ugift Mandskab og vare
bedre commanderede end Forstærkningsbatailloneme. De 21 LinieBalailloner vare :
1. Bataillon Liv-Garde til Fods.
2 Balailloner af isle jydske In2
dillo
af danske Liv-Regifonteri-Regimenl.
2 Balailloner af 2det jydske Infa11meut,
2 Batail. af norske Liv-Regiment.
teri-Regimenl (undtagen Grenadeer- og Jæger-Compagoierne).
i Bataillon (den iste) af Dronningens Liv-Regiment,
2 Balailloner af 3die jydske Infanteri-Regiment.
2 Batailloner af Kongens lnfanteri-Regiment.
2 Balailloner af slesvigske Infanteri-Regiment (undtagen G1·ena2 Batailloner af Prinds Christian
deer-Compagniel),
F1·ederiks Infanteri-Regiment.
i Dataillon (den 2den) af fyenske 2 Batailloner af holsteenske InInfanteri-Regiment,
fant ri-Regiment.

=

=

ar
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Linie-Infonlcritls Fordeling i Divisionerne var ikkun bekjendt
eller befalet ved Avanlgarden; hvorimod de iivrige Vaabenarter vare
inddeelle og ere derfor opfortc ved de forskjellige Divisioner.
Denne Armee blev commanderet af Hans Majestæt Kongen selv,
og var inddeell i 3 activc Di\•isioner og i Reserve-Division, hver
Division omtrent 5 a6000 Mand stærk.
iste Division, Avantgarden, som blev commanderet af
Generalmajor v. Ewald, bestod af:
2 Datailloner af 2det jrdske
r
• R .
n,anler1- eg1ment.
i Balai•11 on a f fY611S ke
·
i
dillo af sjællandske og
C
.
.
æger- orps.
i
d1llo - slesvigske
i
ditto - sjællandskel
f
ditto - jydskc og Skarpskytter-Corps.
f
dillo - holstcenske
··
1.iv-Regimcntet Jette Dragoner, 4 Escadroncr.
i- 8pundigt Balleri, 4 lette Spundige Canoner og 2 Amusetler.
Denne Division blev i de forstc Dage af Januar Maaoed 1809
sammendrage! i et tæt Canlonnemenl langs Kysten fra ICronborg og
Helsingiir over Gurre, Tikjiib, F1·edensborg, Karlebo, Gunnerod,
Hirschholm og Jsteriid til Rongsted.
2 den Division, som blev commanderet af General, Prinds
Frede,-ik af Hessen, bestod af:
Omtrent 6 Batailloner r,inie-lnfantel'i.
Slesvigske Ryller-Regiment, 4 Escadroner.
Det holsteenske ridende llalleri.
l Ballcri )elle Spundige Canoner, 6 kjorende ditto og 2 Amuseller.
Denne Division indlog et tæl Cantonnemenl _langs Kysten fra
Rongsted over Smidstrup, Ravnsnæs, Dronnioggaard, Virum, Bagsvær,
Vangede, Gjentofle til Charlollenlund. 4 Linie-Batailloner laac i
Kjiibenhavn.
3 di c Division, som blev commanderet af Generailieuteoanl,
Prinds Cllristia11 af Hessen, bestod af:
Omtrent 6 Balailloner Linie Infanteri,
Liv-Garden til Hest,
2 Escadroner.
Liv-Regimentet Ryttere, 4
ditto.
Husar-Regimenlel,
4
ditto.
Det danske ridende Ballcl"i,
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i kjiirende Balleri.
2 Amusetter.
Denne Division var indqvarteret i Kjiibenhavn, med Undtagelse
af Husar-Regimentet, som var foring! i Cantonnement fra Charlotlen•
lund over Buddinge, Gladsaxe, Miirkhiii, Husum, Briindshiii og
Lygten til Norre- og Oster-Bro.
Reserve - Di vis i o n en, som blc-v commauderel af Generallieulenant v. Castenskjold, bestod af:
Omtrent 6 Linie-lnfanteri-Batailloner.
Prinds Frederik Ferdinands Dragon-Regiment, 4 Escadroner,
1 kjorendc Batteri og
i Baubitzballel'i,
Ogsaa Reserve-Divisionen var indqvarterel i KJiibenhavn , med
Undtagelse af Prinds Frederik 'Fcrdina11d1 Dragon-Regiment I som
var forlagt i Cantonncment fra Norre-Bro, over Vandlåse, Riidovre,
Viersliiv, Hvidovre lit Flaskeki-oen.
To Escadroner af sjællandske Rytter-Regiment I som vare befalede at fiilge efter Armeen, bleve midlertidigen forlagte til SundbyOster og Sundby-Vester paa Amager. Ifiilge Kongelig Ordre af 9de
Februar bleve Matroserne og Tommermændene tagne i Forpleining ved
Feltruagazinerne. Kudskene til Artilleriets og Armeens Train bleve forlagte til Kjiibenhavn, Vesterbro, Frederiksberg og Valdby, og, fo1·
at transportere Trainet, blev der ifolge Kongelig Befaling af 8de Februar af samtlige Kji:ibslæder og Herregaa1·de i Sjælland udskreven 4:00 Heste imod Betaling efter Taxalion. Paa lignende Maade
bleve 210 Slæder og 110 H1:ist1•ogne reqvirerede af Soro- Præstii•
og Holbæks-Amter, til at mode strax paa nærmere Reqvisition og
del befalede Sted.
Saaledes stod ovennævnte Armee marcbefærdig, paa fiil'Sle
Vink al rykke over Sundet iod i Sverrig.
Del var længe siden al Danmark havde bavl samlet en saa
talrig, veludrustet og ovet Armee paa eet Sted; men den havde ogsaa alle gode Egenskaber og Hjælpemidler 81'hov, eftersom den
vilde faae at kjæmpe med mange Vanskeligheder og Besværligheder
formedelst Svcrrigs baarde Clima og Mangel paa Ressourcer til Er~
næring og Forpleining af Folk og Heste i de saa knapt forsynede
svenske GræJ)dse-Provindser.
Den danske Armee var dengang organiseret san stærk, al foruden
Dønm, Krlgsh. rra 1807-0. III, Bind,
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hine 24,000 Mand, som vare bestemte til Angrebet paa Sverrig,
gaves der en endnu talrigere Armee, som blev tilbage og var forlagt saaledes:
Paa Sjælland.
4 Escadroner sjællandske Ryttere. iste og 2den Balaillon ar oldeo3die og 4de Bataillon af danske
borgske JnCanleri-Regimenl.
Liv-Regiment.
i Bataillon Marinere.
3die og 4de Bataillou af norske isle, 2den og 3die Bataillon af
Kj6benhavns-Regime nl.
Liv-Regiment.
1ste, 2den og 3die Bataillon ar Kongens Liv-Cor'ps.
Kronens-Regiment.
Kongens Liv-Jæger-Corps.
2den Balaillon ar Dronningens- Det sjællandske ridende JægercorFs,
Liv- Regimeul,
Del ko~gelige Artilleri.
isle Bataillon af fyenske - Infan- isle, 2den og 3die Bnlaillon borteri-Regiment.
gerlig Artilleri.
Paa Laaland og Falster.
3die og 4de Batailloo ar Prinds Christian Frederiks-Regiment.
Det laalandske Jæger-Corps.
Paa Langeland og Thorseng.
En Escadron af jydske Dragon- 5 Compagnier af Langelands lnRegiment.
fanleri- BataillQO.
Grenadeer- og Jæger-Compagnierne Del langelandske Jæger-Corps.
af 2det jydske Infanteri-Regiment.
Paa Æ ro.
Et Commando æroiske Dragoner.
Grenadeer-Compagniet af fyeuske lnfanleri-Rcgimeul.
Del 6te Compagui af Langelands Jnfanleri-Balaillon.
I Fyen.
4 Escallroner fyenske Dragoner. 4de Bataillon af fyenske JnfanDet fyeuske ridende Jæger-Corps.
teri-Regimeol,
4de Balaillon af Kronens-Regiment. Eet Garnisons• Compagni i Ny3die og 4de Balaillon af Kongensborg,
Regiment.
I N li r r e - J y d I a n d.
i Escadron af jydske Dragoner, Dep6lerne ar fyenske•, iste, 2del
El Delachem. paa 80 !\land af siesog 3die jydske lnfanlcri- RevigskeRyllere ogjydskeDragoner.
giment, omtrent 160 Maud.
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3die Bøtaillon af fyenske Infan- 2den Bataillon af sjællandske og
2den Balaillon af jydske, Skarple1·i-Regimenl.
3die og 4de Balaillon af iste,
skyller-Corps.
2del og 3dio jydske Infanteri- Det jydske Jæger-Corps.
Regiment.
Det kongelige Artilleri.
2den Balaillonaf sjællandskeJægerCorps.
P a a Sam s o og K y h o I m.
Detachementer af del Kongelige Arlilleri-Corps, af fyenske Infanteri •
Regiment og forskjcllige annecterede Batailloner i lydland, samt
Snmøo Milice, tilsammen 6-17 Mand.
P a a T h u n o, S e i c r o, N exe I ii og Les s ii.
Paa Thuno el Detachement paa 50 Mand af 2den Bataillon af sjællandske •Skarpskytler-Corps.
Paa Seierii fOO Mand og paa Nexelii 50 Mand af sjællandske Jæger-Corps.
Paa Lesso iOO Mand af 3dic jydske Infanteri - Regiments 4de
Balaillon,
I H e r t u g d ii m m e t S I e sv i g,
2 Escad. af jydske Drag.-Regiment. 3die Bataillon af oldenborgske
2 Escadroner af holsteeoske RytJufanteri-Rcgiment,
ter-Regiment.
2den Bataillon af slesvigske JægerGrenadeer-Compagniel af slesvigCorps.
ske Infanteri-Regiment.
Hertuginde Louise-Augustø's Liv•
3dic og 4de Bataillon af slesvigJæger-Corps.
ske Infanteri-Regiment.
Del ko1Jgelige Artilleri.
I H er I u g d ii m m e t H o I s l e en.
2 · Escndroner af holsleenske Ryl- 4de Bataillon af oldenborgsk11
ter- Regiment.
lntanleri-Regiment.
2den
Bataillon af holsteenske
2 Escadroner af Husar-Regimentet.
Skarpskytler-Corps,
iste, 3die og 4de Bataillon af Eet Garnisons Compagoi.
Dronningens Liv-Regiment.
Det ,kielske frivillige Jæger- Corps.
3dic og 4de Bataillon af holsteen- Det femerske Jæger-Corps.
Del kongelige Artilleri.
ske Infanteri Regiment.
Den til Sverrig bestemte Armee ventede ikkun paa, at Frosten
skulde brolægge Sundet, Allel'ede ved Juletid indtraf streng Kulde,
som stadig tillog. Almindeligviis er Kulden i vort Land strengest i
den sidste Halvdeel af Januar og den fiirste Halvdeel af Februar
16•

Maaned.
Saaledes ogsaa delle Aar; thi den 15de Januar visle
Thermomeleret Hi° Reaumur under Nul, og saaledes vedblev Thermomelerct hele Maaneden 1gJennem al staae lavt, sædvanlig
6
7° under Nul, hvilket havde den Virkning, al Isen lagde sig
saa fast over Sundet, al Deserleurer gik frem og tilbage imellem
begge Kyster.
Rigtignok udfordres der et meget stærkere Iisdække for at bære
en Armee, end en enkelt Deserteur. Men, om end Isen havde ligget nok
saa fast, saa kan man af de tagne Forholdsregler og givne Ordres
slutte, at Overgangen over Sundet under ingen Betingelse vilde være
blcven forelaget fiirend efler Kongens Fiidselsdag, den 28de Januar,
hvilken Dag blev feiret i Kjobenhavn med stor Pragt og en Ordensfesl,
den fiirsle efter Dannebrogsordenens Udvidelse, ved hvilken Lcilighcd Mange hle,·e decoreredc, hvorililandt 42 Soofficiercr, som udnævntes til Riddere af Ordenens forskjellige Classer; iblandt disse Commandeur Fisker, som blev udnæml til Commandeur af Dannebrog, saml
9 Maanedslieutcnantcr, som lileve udnævnte til Dannebrogsmænd.
Paa samme Till blev der :if Landetalen, Kongens Omgivelse medregnet, ikkun udnævnt 29 Officierer til Riddere af Ordenens forskjellige
Classer, hvoriblandt de 3 norske Generalmajorer, v. Staffeldl, v. Lowiow og v. Holst, der udnævntes til Commandeurer ar Dannebrog.
Soetaleus mauge isolerede og ofte kjække Fegtniuger og de faa Decoralioner, som hidtil vare blevne den til Dee) samt Kongens store Kjærlighed for denue Vaabcuart maae tilslrækkeligen forklare delle Forhold,
hvill.ct end tydeligere fremlyser af Kongens Skrivelse faa Dage i
Forveien, under 23de JanuBI' i809, til Prinds Cliristian Augtut,
hvilken er saalydcode:
,,Da Chefen for Vort Kongerige Norges Kystforsvar, General"adjutanl og Commaudeur Fisker saavelsom samtlige ved Norges
"Kyslforsvar ansalle Officierer have i foregaaende Aars Campagne
"udfort Alt med den Iver og Nidkjærhed, som del sig egner de
"braveste S&krigere og derved hædret Flagels Ære, hvorfor disse
"brave .Mænd ei l're undgaaede Vor Opmærhomhed, saa fortjene
"de Vor særdeles Tilfredshed og Tak, som vi herved allernaadigst
"yde Dem, og som Deres Durchlauchlighed haver i Vort Navn al
"tilkjendegive Generaladjutaul, Commandeur Fisker i Særdeleshed
,,og alle <ivrige Officierer af den norske Sodefension i Alminde •
,,lighed.''
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Ved o,•ennævnle Ordensfcst udnævntes ogsaa 9 Officierrr af
Kjoheuhavns Drandcorps for deres udviste gode Forhold under
Kjiibenhavns Beleiring 1807 ligesom adskillige Officierer af de
anneclerede Batailloner lil Dannebrogsmænd - en Udmærkelse, som
vilde have været smigrende, ifald alle Or6cierer havde begyndt
Ridderværdigheden med denne Grad; men, efter hvad vi have anfiirt
herom (See: III Bind, Pag. 14-16), man Il~ en saadan Benaadning
netop virke modsat af Giverens gode Hensigt og Villie.
Af Erfaring veed man, at Isen i Oresund sjelden ligger længe;
Leiligheden maatte derfor benyttes, naar den viste sig, uden lang
Betænkning. Kulden var, som anfiirt, jevn stærk i den sidste Halv•
dcel af Januar Maaned; men formedelst en Nordvest-Storm og
deraf fiilgende hiiie Vande brod Isen aller pludselig op , Natten
imellem den 31te Januar og tste Februar, saa at man fra Helsingiir
kunde see det aabne Vand lige til Oen Hyeen.
Imidlertid var Tiiveiret ikke af lang Varighed; Frostveir iqdfandt sig paany, og Thermomeleret faldt fra den isle til den 4de Februar
fra 1¼0 til 31 ° under Nul, fra den 5te til den i i te Februar til
i0°7, og holdt sig med ringe Afvigelse en Tid paa dette Standpunkt.
Nu syntes det, som om Kulden vilde favorisere Armeens Overgang, og, som Fiilge deraf, bleve ogsaa de sidste forniidne Foranstaltninger tagne. Allerede Dagen efter Kongens Fiidselsdag, den
28de Januar, befalede Kongen Provideriugs Commissionen i Kjl'.ibeuhavn: ,,at træffe de forniidne Foranstaltninger til al forsyne en Armee
"paa circa 20,000 Mand med Kjiid i 4 Uger, til hvilken Ende
,,de forniidne Oxer maae holdes i Beredskab, for at kunne leveres,
"naar del nærmere bliver befalet.'' Under iOde Februar bleve
Beboerne i Kjilbenhavn og langs Kysten til Helsiogiir paalagte eller
befalede, at forsyne sig med Levnetsmidler og skaO'e Leie til en
forestaaende tæl Indqvarterings •·orpleining I ligesom Fellcommissariatet samme Dag blev befalet: ,,at der foruden til den Deel af
"Armeen, som er bestemt til Sverrig, endnu skal holdes Proviant
"og Fourage i Beredskab paa 24 Timer i Helsingor til omtrent
"1200 Mand og 800 Heste, i Kjiibenhavn til 2000 Mand og 550
"Heste.
Provianten skal heslaae af Brod, en dobbelt Portion kogt
,,Kjiid, samt en dobbelt Portion Brændeviin, hvilket Alt af Mand"skabel skal bæres i Brodposerne, og desaarsag ingen Vogne til
,,Transporten af delte Mandskabs Levnetsmidler givet."
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Endelig blev i f'olge Genernlqvarleermesler v. Jl'egners Foranstaltninger og Ordres af Hle Februar Armeen sammendraget langs Kysten
fra Kjiibenhavn til Belsing<ir, i 1. Miils Afstand fra Sundet, i et saa
tæl Canlonncment, at hver Bondegaard blev belagt med 10
12
Mand Infanteri eller 5 6 Heste og de stiirre Gaarde, eller J,yslsleder med
20 30 Mand, eller Heste, og, for at tilendebringe Forberedelserne,
blev samme Dag, som allerede omtalt, Artilleri-Corpset givet Befaling til at lade fotfærdige 500 Stormstiger, som skulde efterfiires
Armeen, hvilken Befaling tyder paa, at man havde i Sinde al foretage en alvorlig Krig; thi ved HJælp af 500 Stormstiger maalle
man kunne escaladere ikke alene Sverrigs, men mange andre Landes
Fæstninger. Imidlertid sleeg Kulden fra l\lidten af Maaneden ikke
mere, men aftog fra den 19de til den 24de Februar til 7° under Nul,
og den 25de var det atter pludselig Tiiveir med 1°,3 Varme; fra
26de Februar afvexlede Temperaturen snart med 2 å 3 Graders
I{ulde, snart med 2-3 Graders Varme, indtil Enden af Maris
l\laaned, da Skibsfarten aller var aaben.
Midt i Februar Maaned havde Overgangen endnu været udforlig med mindre Afdelinger, men neppe med en heel Armee, og, idet
man ventede paa al Isen skulde blive stærkere, forliib Tiden, hvorpaa Tiiveiret den 25de Februar gjorde alle videre Forhaabninger og
Udsigter til Overgangen umulige. Den bedste Tid til Overgang var
uomtvistelig i Midten af Januar l\faaned; men, da den ikke blev benyllet, var Overgangen ikke mere al udfore med rimeligt Held.
Det projcclerede Angreb over Isen hlev sno ledes opgive!, og O,·ergangen med Skibe - ikke forsagt.
Omendslijllndt denne Armee var, som omtalt, vel udrustet, og i de
lavere Grader endog godt anfiirt, saa maa dog hver den, som kjendte til
Forholdene og Commaudovæseuet i sammes hiiiere Grader, lykonske
l{ongen og Landet til, at dens Virksomhed ikke blev sat paa nogen
alvorlig Priive; til hvilken Erkjendelse og Slutning vi ere komne og
h·oe os fuldkommen analogisk! berettigede, ved at henvise Læseren
til et sildigere Felllog i Aarene 1.813-:1814, da samme Armee, for en
Dee! med samme Corumandovæsen, havde det langt vigtigere Hverv, at
forsvare Fædrelandets egen hellige Jordbund imod indtrængende Fiender.
Den paa den skaanske Kyst, under General Toll, Commaodo,
• opstillede svenske Armce var ikke talrig og derfor ikke meget ve I
tihnode, da Kulden brolagde Sundet. Almindeligviis antog man i

a

a

a

2-t7
Skaane og Sverrig, al Overgangen paa Isen var udforlig, brorfor den
svenske Syd-Armee, saalænge Isen var passabel, sov i Klæderne
og, saa at sige, med Vaaben i Haand, med Undlagelse af General
Toll selv, som hver Nat sov rolig og afklædt i sin ,Seng; hvilken
Omstændighed bar foranledige! svenske Forfallere lil at antage, at
Generalen var fuldkommen vidende og overbeviist om, at de Danske
ikke havde til Hensigt at foretage den Overgang, hvormed de truede,
ja endog at ban stod i Forbindelse med de Danske*). Hvad
General Toll'a Formodning om Overgangen angaaer, saa var han ikkun
af Erfaring, Forimflgrunde og Kjendskab til Kongens Personlighed
overbeviist og ved Spjoner tillige underrettet om, at Kongen af Danmark
ikke vilde foretage biin vovelige Overgang. Generalen bebovede ikke
al have nogen Forbindelse i den danske Armee, og na\·nligen ikke med
de hoieste Befalingsmænd, for at uddrage ovenstaaende Slutninger,
hvorfor denne Paasland ikke heller er constateret med nogetsomhelsl
Beviis. Man l!an derfor vistnok med Sikkerhed antage, at Kongen
ikke alvorlig havde i Sinde at foretage Overgangen over Sundet og
aventurere og odelægge sin Armee i de svenske Huulveie, saalidt som
Keiser Napoleon i Aarel 1805, fra la Manchas Kyster, for Alvor agtede
at foretage Descenten paa England. Naar man ei bar Henediimmel
paa Havet, ere saadanne Foretagender meget farlige.
Angrebet paa Skaano blev altsaa opgivet; og som Undskyldning
for Opgivelsen tjente Isens Bortgang, der dog ikke gik tidligere bort delte
Aar, end sædvanligt. Men man er, som sagt, saameget mere berettiget
til at antage det hele Angreb for en Demonstration, som man bestræbte
sig for at give samme en pralende Publicitet, der hverken stemmede overeens med Krigens Alvor, eller med Krigskunstens Regl~r,
men som derfor havde mere til Hensigt al overbevise vore Allierede om
vor gode He11sigt og Villie, at angritie, end at skræmme de Svenske.
Til Exempel herpaa maae vi anfore et Kongeligt Rescript af 21de Januar
1809 til den commanderende General i det siindenfjeldske Norge,
Priuds Chriltian August, hvilket endog findes indrykket i den danske
Statstidende af iste Februar i809. Det er saalydende:
,,Deres Durchlauchtigbed er det tilfulde bekjcndt, at Vor aller"hllieste Villie. og alvorlige Hensigt er den , at al privat Eiendom
"i Almindelighed paa det Nllieste skal respecteres og beskjærmes
•) See; de la gardiska Arcbivei, XX Blod.
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"paa ethvert Sl!ld i Sverrig, som maalle \'orde occupperet nf vore
,,Tropper. Da imidlertid den svenske A1·mees Indretning er saadan,
,,al Officierer, Underoflicierer og samtlige Mandskab ved de ind"deelle Regimenter eie de saakaldte Il os le 11 e·r, og del kunde synes
"tvivlsomt, hvorvidt deres Eiendom, som 6ndes al fiire Vaaben imod
"Os I eller Vore Allierede, kunde h~nfores under den almindelige
,,Regel af privat Eiendom, saa ville Vi, i Henseende lil disse, i Sær•
,,deleshed have befalet og fastsat, al enhver svensk Officier, Under"officier og Gemeen, som inden 3 Ugers Forliib, efter al hans
"Bostelle", eller det Dislrict, hvori samme er beliggende, maalle
"være occuperel af Vore Tropper, nedlægger sine Vaaben og giver
"sil Æresord paa, ei al ville tjene mod Os og Vore Allierede, skal
"uforliivcl sættes i Besiddelse af sit Bostelle og fremdeles beholde
"del med al den Rettighed og Adkomst, som hidtil , og skal delle
,,ligeledes gjælde i Henseende lil dem af de inddeellc Regimenter,
"som for nærværende Tid ere i Krigsfangenskab, saasnart de vorde
,,udvexlede".
Vistnok bor den commanderende General have Jnstructioner fra sin Rcgjerin'g ved et forestaaende Indfald i et fiendtligt
Land ; men man kan ikke ansee det rigtigt, at saadanne Forholdsregler
bekjendtgjores i offentlige Blade, forinden man har e1·obret del
Mindste af delle tand I eller engang ,·cd sine Hjælpemidler er i
Stand dertil. Rimeligviis skulde ovenslaaende Kongelige Kundgjiirelse være en Efterlignelse af General Bu:,:howden, Bekjendlgjiirelse
til den finske Armee, dateret Helsingfors den 2den April :1808
(See: li Bind, Pag. 334); men Forskjellen imellem disse Kund•
gjorelscr er blot den, at General Bu:rhowdcn, den Gang han ud·
stedte sin Proclamation, havde erobret omtrent hele Tvistens Æble,
Finland, som desuden ved Keiser Ale.randcrs Declaration af i6de
Marts 1808 var erklæret for eo Provinds, som ban for bestandigt
havde forenet med sil Rige, medens Kong Frederik døn Sjette forst
skulde foretage sil Indfald og erobre Sverrig ; og desuaglel gjorde
Bua:howdens Proclamation ikke den ringeste Virkning paa den lappre,
Kongen og Landet med Troskab og Ære hengivne, finske Armee.
Men, omendskjondl Kong Frederik den Sjette ei selv kunde
eller vilde fra Sjælland angribe Sverrig, drev han ikke desmindre
med al Magt paa, al delle Angreb skulde skee fra Norge, hvor vi
vide, al Armeen var lrukken tilbage fra Grændsen, og formedelst
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Mangel næsten var opliist,
Kongen befalede nemlig Prinds
Christian August under 13de Februar 1809: ,,at opsige Vanbenstil"standen og rykke ind i Sverrig, naar Overgangen fra Sjælland til
,,Skaanc var iværksat'', og derpaa, da denne Overgang var opgiver,
under 2den Marts 1809: 11 naar Russerne rykkede frem''•
Kulden var i Norge og i hele Norden i Vintcreni808-1809 megel
streng, Kysterne, som Folge deraf, belagte med lis og folgelig ikke
abordablc for Skibe, som si.ulde bringe Armee-Forniidenheder og
Levnetsmidler til Armeen og det nodlidende Land. Kongens Befaling
af 30te Juni, 9de November 1808 o. O. til Feltcommissariatet, angancnde
Opsendelsen af Munderingssol'ter til Norge, var endnu ikke efterkommet
i Begyndelsen af Aaret 1809, og ved fornyet Kongelig Paamindelsc
svarede Genernlcommissariatet under 9de Februar 1809: ,,at stiirste
,,Delen af de for Norge bestemte Munderingssorter, Skoe og Skjor,,ter vare afsendte til Callundborg og Aalborg, for derfra at over1,sendes til Norge". Saaledes vare Kongens Befalinger bragte til
Udforelse.
·Af Kornvarer vare fra September Maaneds Udgang 1808 til
13de Januar 1809 ikkun 43 1000 Tiinder af alle Slags ankomne
til Norge for Regjeringens Regning, hvorved Armeen vilde
være forsynet med Brlld til Midten af Marts Maaned, hvorimod dermed Intet kunde afbetales af den i Efteraarcl 1808 gjorte
Civil-Providering og Udskrivning. Paa Klæder, Vaaben og Ammunition var Mangelen ikke mindre; uagtet Cantonnemenlernes Udlidelse
og Tjenestens Indskrænkning steeg de Syges Antal; alene Brigaden
Holst havde midt i Januar 1200 eller omtrent dens halve Styrke syge,
saa at Prinds Christian August, ifolge sin Rapport af t3de Januar
1809 til Kongen , ikkun havde 7000 Comballanter til Disposition
ved offensive Foretagender, som visln~k ikke er en Styrke, hvormed
man almindeligviis erobrer Kongeriger. Disse Grunde foranledigede
Prinds Chri,tian Augu,t til , under samme Dato , at ansiige Kongen
om Tilladelse til at udsælle Vaabenstilstandens Opsigelse, indtil Armeen kunde blive activ, for hurtigt og decisiv al kunne foretage fodfaldet i Sverrig1 da Armeen ei kunde f1ides i Norge, og de fiendtlige Grændseprovindser1 især Jemtelaud og Bohuslehn , vare aldeles
blottede for alle Ressourcer, 11 Sverrigs Skjebne'' - skriver Prindsen
under 27de Januar 1809 til Kongeu "maa være decideret indtil
"Enden af Februar Maaned, o~ vi være i Besiddelse af Magu:inerne, da
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,,Armeen ellers sandsynligen maa dissolveres, eller det Yderste voves,
,,hvilkel sidste dog vil~e have samme Resultat".
Nordenfjelds klagede General v. Krogh ogsaa over det ringe
Troppeantal, hvorover han kunde disponere, saa at han, efter at
have afsendl 2 Grenadeerbalailloner og 1 Skieliibercompag11i sondenfjelds, ikkun havde 4 Linic-Dataillone1·, 1 Dragon-Regiment, 3 Skiclobercompagnier og Landværncl tilbage; men herfra maalle endnu
drages Besætningen i Trondhjem og Christiansund, hvorfor den offensive Styrke ei kunde blive stor, og var tilmed fordeell paa 2 Steder,
nemlig: een Brigade i V,erdalen, under Generallieulenant v. Schmettows Commando, og cen Brigade paa Riiraas, under Generalmajor
v. Bangs Commando, hvilken sidste dog i Enden af Januar Maaned
1809 blev : nogcl forstærkel.
General t1. Krogh og alle Kyndige
erklærede, at et Indfald i Jemteland eller Herjedalen var physiskt umuligt,
forinden Skiefiiret indtraf, ll\·ilkel pleier at skee midt i Marts Maaned.
Angaaende de russiske Operationer i Finland, var man i Norge
aldeles uvidende, da man hverken directe, eller over Danmark
erholdt nogensomhelst Efterretning derom. General v. Krogh indsendte vel i Jemteland og langt ind i Lapmarken forklædle Personer, især Skielober-U11derofficierer paa Skie, med Breve, og CbilTere
til den biiistcommanderende russiske General; og, omendskjondt
Russerne paa den Tid vare i Nærheden af Torneå, saa stode ~e
Svenske dog imellem de russiske 9g norske Tropper, og gjorde
saaledes Forbindelsen med dem umulig; men selv om en saadan
Forbindelse havde været udforlig, vilde samme ikke have bavl den
ringeste Indflydelse paa den norske Armees Operationer og Forelagende_r, eftersom denne Armcc b,erken var udrustet til at operere i
Pore11ing med, eller paa anden Maade formaaede at undersliille den
russiske Armee, fra hvilken den var adskilt 120-150 danske Mile
ved utilgængelige Orkener.
Prinds Chri1tian Augu1t og Regjeringscommissionen vare derfor uudtilmmelige i deres Klager til Kongen, skildrede i Særdeleshed under i6de Februar Norges Niid og Tilstand med de miirkesle Farver, og bad sig bemyndiget til at anvende alle de Midler, som kunde udfindes til I.andels Redning, Prindsen bevidner i
en privat Skrivelse til Kongen, under 17de Februar, Sandheden af
Regjeringscommissionens Andragende, og tilfiiier: ' ,,al ~en gjor alt
"muligt, for at skaffe Fiidemidler tjlveie ved Indkjiib i Norge; men
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,,mod Enden af Marts Maaned kan man befrygte total Mangel, saa
"at Armeen maa opll:ises,
Skulde alle Ressourcer udeblive, vil
,,jeg være i den Nodvendighed at slulte en militair Vaabenstilstand
,~il Lands og Vands med Sverrig paa nogle Maaneder''; men forinden udbeder Prindsen sig Kongens Befaling desangnaende og
sluller saaledes: ,,dersom ingen Ressourcer aabne sig, vil jeg
"maaskee ogsaa blive nodsaget til, hvor voveligt det end er, at sætte
"Armeen i Activitet, opsige den under 7de December 1808 indgaaede
"Vaabenstilstand og rykke ind i Sverrig, forudsat at den storstc
,,Mangel paa Klæder og Proviant til relte Tid afhjælpes'' •••••
Men hvorledes skulde saadan Mangel kunne afhjælpes paa
denne Tid af Aaret, da, if61ge Prindsens .Melding af 3dic Marts,
Posternes Overfart fra Jydland havde, formedelst lis, været standsede
og spærrede i 8 Uger, fra Begy11delsen af Januar til Begyndelsen
af Marts Maaned, i hvilken Tid lian allsaa var uden Ordres og uden
nogensomhelst Efterretning fra Danmark? Fiilgen heraf var, at man
ikke officiel erfarede I om og naar den danske Armee gik over fra
Sjælland til Skaane, eller hvad videre Kongen maatte have befalet
den norske Armee vedkommende. Prindsen maalle 11ltsaa holde sig
til Kongens tidligere Befalinger, navnligen til den af 26de Marts
i808 (See: li Bind, Pag. 444-445).
Stoltende sig paa disse Befalinger udkastede og indgav Major
v. Darre den i6de Februar 1809 li! Prindsen et Forslag I hvori
ban sogte at overtale og bevise samme : 11 at et Angreb paa Sverrig
burde forsages, og al alle 3 Brigader: Staffeldt, Holst og Lowzow,
,,samtidj g dirigeres imod Gothenborg, med eller uden Artilleri''
- siger han - ,,ligemeget, Angrebet burde fors6ges''• Den patriotiske
og dygtige Major v. Da7'res Plan er saare fornuftig og overbevisende,
og det var rimeligviis denne Indstilling, som foranledigede Prindsens
ovenstaaende Rapport til Kongen af 17de Februar.
Derimod var i Trondhjems Stift og Nordlandene ingen Hungersnlid tilstede. General v. Krogh melder under 28dc Januar i809
derom (il Kongeu:
,,Trondhjems Stirt var forrige Aar saa heldigt, at erholde en be,,tydelig Tilforsel af Rug fra Archangel 1 hvorved Mangelen i Nord"landene og Finmarken nogenledes er bleven afhjulpen; ligesaa er
"det Kongelige l\lagazin blevet forsynet dermed I saa at Tropperne
"paa eet Aar ere betrygsede for Brod- Mansel; men af Byg og
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,,Havre haves all for uLetydeligt. For nogenlunde ni afhjælpe den
"store Nod sondenfjelds, afsendes 3000 Tdr. archangelsk Rug over
"Land til Prinds Christian August's Disposition, hvilket er All, hvad
"jeg tor vove al afsende. Fodemidler af over 11000 Rdr. Værdi
,,ere desuden . afsendte fra Stiftet til den staffeldtske Brigade. l\fen
"upaatvivlelig vil en grændscslos Yangel finde Sted, og de deraf
,,fiilgende Onder ikke udeblive, dersom ikke nye og store Tilfiirslcr
,,i Sommer kunne bevirkes fra Archangel'',
Kongen svarede paa disse forskjellige Klager, under iste og
2den Maris, til Prinds Christian August:
• , •• ,,At Ingen kan fole de kjække Nordmænds Lidelser mere
"end Jeg; men, omendskjondt Jeg gjiir mig al Umage, kan Jeg ikke
,,værne dem derfor. Saavel Folket som Embedsmændene maae der,,for see at trodse dem, som Mænd, der ikke Jade Modet falde.
,,Jeg kan ikke lage andre Forholdsregler end dem , Jeg har taget.
"Aarsagen til Mangelen i Norge bidrorer alene fra Vinterens tidlige
,,Komme. Nu er Alt i fuld Gang i Danmark og Hertugdommerne,
"og af alle Nodvendigbeder afsendes. Jeg kan ikke autorisere
"Regjeriogscommissioneo til at slutte Vaabenslilsland, mindst med
"England, heller ikke approbere nogen Vaabenslilstand, som ikke
"er blot mililair. At Deres Durchlauchtighed endnu ikke har opsagt
"den nærværende Vaabenstilstand er begribeligt; men, saasnart Jeg
,,enten selv kan bevæge mig, eller Rnsser.oe rykke frem, maa den
,,opsiges''.
Til General v. Krogh svaredes under 25de April: ,, Ved
,,det udenlandske Departements Mellemkomst er udvirket Lorte om,
"at over 60,000 Tiinder Rug skulle ved russiske Skibe henfores til
,,de trondhjemske Havne''.
Kongens Bestræbelser i denne Retning fortjene saaledes fuldkommen Anerkjendelse; men han kunde, destoværre I ikke bekjæmpe
Elementerne og Fienderoes Aarvaagenbed, stundom vel ogsaa Embedsmændenes Efterladenhed. Kongen tænkte endog paa al tilfore
Norge Korn og Proviant igjennem SVl•rrig, og befalede derfor Intendanten for den norske Armee, General v, Haæthau,en, under 28de
Februar:
• , .• ,,I del sandsynlige Tilfælde at den russiske Armee trænger
"ind i Sverrig og besætter delle L~nd, vil del blive uiidvendigl, at
"soutenere samme med Korn og Proviant herfra, ligesom rnao da

,,ogsaa maatte hjælpe Norge med Levnetsmidler, ligeledes herfra,
,,ved at sende dem igjennem Sverrig. Dog maa herover calculeres,
"uden selv at lide Mangel'', Denne sidste Befoling kunde naturligviis
ikke bringes til Udforelse, da Forbindelsen imellem den danske og
russiske Armee ingensinde tilveiebragtes.
Imidlertid blev der i Norge truffen Foranstallninger til at operere
offensiv. Den sondenfjeldske Armee var i Efteraaret iSOB bleven
forstærket med 3 Batailloner, nemlig 2 Batailloner fra Bergen og
3 Divisioner fra en Musketeerbataillon, som vare posterede ved J.aurvig.
Hele Armeen var bleven indiivet og exerceret paa Skie, hvortil den
kolde og sneerige Vinter gav god Anledning; Amust>tler sattes paa
Skie; Slæder bleve salte i Beredskab, for at transportel'e Proviant
for 15 Dage; og for 5 Dage si.ulde Soldaterne selv bære den,
hvorved Armeen blev uafhængig af Veiene, kunde folgelig bevæge
sig hvorhen den vilde, og tournere alle Positioner.
Den norske Armee stod saaledes aldeles beredt, og ventede
ikkun paa den Eftel'retning fr11 Danmark, at den danske Armee var
gaaet over Sundet til Skaane, hvilket man saameget mere ventede i
Norge at erfare, som man ved Spioner erholdt Eflerretnini: om, at
Deserteurer fra begge Lande uhindrede vare passerede o\'er Isen til
den modsatte Kyst; ja, Bladet "Dagen" meldte endog, at en Parle~
mentair var gaaet over Sundet fra Helsingiir til Helsingborg, slæbende en Jishaad efter sig, men at Isen havde været saa stærk, at
ban ikke havde havt Brug for den. Man gjorde deraf i Norge den
Slutning, at, dersom Isen var ble\'cn tilborlig og niiiagtig undersogt,
vilde det have viist sig, al den havde været stærk nok til at bære
hele Armeen. Men del varede ikke længe, forend Spioner ogsaa
bragte Efterretning om, at Isen var brækket op, og at man
i Skaane ansaae sig fur reddet og sikkret for det danske Angreb,
Prinds Chri, tian August haabede derfor ikke mere paa Understoltelse
og Medvirkning fra Danmark, men ventede fra nu af paa, at Russerne skulde rl·kke længere frem, for at ban kunde opsige Vaabenstilstanden og begynde Fiendtlighederne, for derved enten ganske
at fastholde den svenske Vest-Armee ved Grændsen, eller, ifald den
-svækkede sig ved Detacheringer, da at gaae offensiv til Værks og
besælle en Deel af Sverrig, hvortil der nu havdes Hjælpemidler,
ertersom der ved den i Begyndelsen af !\!arts l\laaned aabnedo
Skibsfa1·t ankom en betydelig Dee) Kornskibe fra Danmark til Norge,

hvorved Hungersniiden blev stillet og de tomme Magaziner alter
fyldte. Overhovedet blev Skibsfarten imellem Jydland og Norge
ligesom i Bælterne og i Oresund i dette Foraar ikke foruroliget i
nogen væsenllig Grad af Englænderne.
Af denne Grund afgik
endnu den 23de Marts over 40 Skibe med Provisioner fra Jydland,
hvilke alle kom lykkeligen til Norge. Fors! i Midten af April Maaned
lode talrige engelske Krigsskibe sig aller see i vore Farvande,
hvoraf man 'kan erfare, at, da man havde forsiimt at benytte Isen,
en Overgang over Oresund paa Skil.ie ikke just heller frembou
uoven·indelige, eller engang store Vanskeligheder. Mangelen yar
nu afl1julpen i Norge, og, for at den ikke aller skulde indfinde sig
i Danmark, fritog Kongen ved Forordningen af 6te Marts 1809 alle
neutrale og vrnskabelige Magter tilhiirende Skil.ie, som fra venskabelige Havne i Ostersoen vilde bringe Korn, Provisionr.r, Uld, Hor,
Hamp og Bark til Sjælland - fra at lægges under Embargo.
Ogsaa befriede man sig i Norge lidt efter lidt fra Krigsfan•
gerne, som foraarsagede megen Byrde, mange Bryderier og Vanskeligheder at fode.
If1ilge Kongelig Resolution af 12te Juli 1803 blev del nemlig
Prinds Christian August tilladt al udvexle de i Norge værende engelske
Krigsfanger, af hvilken Aarsag Prindsen indledede de niidvendige
Underhandlinger, som havde til Fiilge, al Englænderne sendte Cartelskibe til Koster-Gerne udenfor Striimstad, eller stundom til Frederiksværn i Norge, hvor Udvexlingen fandt Sted. lf1ilge den herom afslullcde
Convention skulde man regne en Menig, Soldat eller Matros, for
1 Mand, en Underoflicier for 2, en Midshipman eller Skipper for
3, en Lieutenant for 4 og saaledes fo1·holdsviis stigende for de
hiiiere Charger indtil en General eller Admiral, som blev beregnet
for 60 Mand.
lfiilge denne Scala alll•veredes fra Norge til Koster1ierne den
i4de Oclober 1808 138 Mand, den 23de November HO Mand, i
December et omtrentlig lige Antal, for hvilke aller norske Krigsfanger leveredes tilbage, saa at - ifiilge en Skrivelse og dermed fiil•
gende Fortegnelse, dateret Gothenborg den 1.3de April :1809, hvilke
paa den engelske Admiral Sir Samuel lloods Vegne vare undertegncdl!
af Marine-Licutenant Sir Henry
Lc86lie Growes imellem
Juni og December !tfaaned 1808 bleve i Norge og i Sjælland

255
af engelske Krigs- og Carlelskihe afleverede • • • 640 Personer.
Desuden den 13de Maris ved Cartelskibet Albert ved
Kosler-Oerne •
• • • •
H9
Den i7de og i9de Marts til Belsingor •
• 3i3
Tilsammen 1.072 Personer,
Derimod havde J,<:nglænderne, ifolge bemeldte Skrivelse
og Fortegnelse, i Perioden imellem Juni 01_1; December 1808 ikkun modtaget fra Sjælland og Norge • 800 Personer.
Den hte April 1809 med Transporlskibet Alert ved
Kosler-Oerne •
H5
Tilsammen 915 Personer.
lfolge denne Liste havde Englænderne allsaa den :l3de April
tilgode 157 Personer.
Den 21.lde Ap1·il hjemsendtes til Norge aller 107 Personer,
for hvilke Englænderne ikkun erholdt 65 Personer, eftersom Krigsfangerne fra Norges ovrige Bavne og Sostæder endnu ikke vare
ankomne, hvorfor Clommandeur Fisker, ifolge Generalcommandoens
Tilladelse, gav sit Æresord paa, at de manglende 42 Personer skulde
senere blive erstattede, Der blev saaledeø fort en formelig Regnskabsbog over Fangernes Udvexling, hvilken Bog indeholdt 2 Rubriker med Overskrift: ,,Gjæld'' og "Tilgode".
De svenske Krigsfanger, som ei maalte udvexles, og deelviis
ogsaa Englændere, bleve derimod iflilge Kongelig Resolution af 24de
August 1808 oversendte til Jydland i Afdelinger paa circa 200 Mand,
hvoraf flere Afdelinger overfiirles i September Maaned 1808, og
fortsattes dermed ved Skibsfartens Aabning i Maris Maaned 1809.
Saaledes afgik i denne Maaned aller 183 svenske Kr-igsfanger fra Norge
og ankom den 12te Maris til Aalborg. Den Deel, som ei kunde
bortfares til Jydland, fordeelles i Bergen, Skeen, Drammen og 0, SI.
8 krigsfangne, engelske Kjobmænd, som opholdt sig i Christiansand, ansogte, under 12te Januar 1809, Prinds Chrutian Åugu,t
om Tilladelse til at reise hjem til England, hvilken Begjering, ifiilge
Prindsens Indstilling af 20de Januar, blev af Kongen bev-ilget under
3die Maris. Ved Kongelig Resolution af Sde August 1808 blev det
de svenske i Norge krigsfangne Orficierer til deres personlige Fornodenheder tilladt, at trække Vexler paa Sverrig; en lignende Tilladelse blev tilladt de engelske Krigsfanger ved Kongelig Resolulion
af 17de Januar 1809. o. s. v.
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Da, den norske Armee saaledes var forsynet med Levnelsmidl[r'
og befriet for en af de meest trykkende Byl'der, var et Indfald fra
Norge i Sverrig nu udforligt, hvorfor ogsaa den sondenfjeldske disponible Armee, som ovenfor omtalt, stod beredt, paa forsle Vink at
foretage samme, ligesom Sovrornet, il61ge Commandeur Fi1ker1 Melding til Kongen, dateret Frederiksværn den 17de Maris 1809, var færdigt til al undersllilte Armeen, Commandeurens Rapport er saalydende:
•••• ,,Silforsvaret for Norges nordlige Stifter er nu ordnet og
"bestemt ved begge den norske Armees Divisions-Commandoer, og
"jeg haaber at det vil være Lil Deskjrormelse for begge Stifters
"Kyster og til Nordlandsfartens Vedligeholdelse, Det sydlige Norges
0ydende Forsvar, saavcl det, som kan holde Soen, som Rofartoieme
11
"ind lage allerede deres Kryds- og Posterings-Stationer I eller rustes
,,og eqvipcres. Alt hvad der har været landsat, for al IJl'ændes, reen"gjiires og repareres, forlader 1m Stabelen, og vil om faa Dage
:,være activt. Ved Sodefensionen haves ikkun lidt over 100 Syge,"
Paa samme Maade melder Gene1·al v. /{rogh under 8die Mai,
"at 8 Canonchaloupper og 4 Canonjoller ere aldeles færdige og
,,afgaaede til deres forskjellige Stationer langs Kysterne nordenfjelds,"
Vi have ovenfor omtalt, al i Danmark, vare med forsle aabne
Vande alle offensive Krigsforelagender til Ende. Dog synes det, som
om en Overgang over Sundet endnu var under Ventilation, eftersom
Kongens Generaladjulant, v. IJillow, under iste Marts tilskrev Prinds
Christian August Colgende Brev:
•••• 11 Vi have i lang Tid linsket og haabel I
al denne Vinter
"havde skaffet os en B1·0 over Sundet lil Sverrig, og 25000 Mand
"staae allerede siden medio Januar parat til denne Expedilion; men
"med Eet fik vi vedvarende Toveir, og vort Haab blev skuffet
Nu kommer det an pan I om del vil lykkes
11 paa denne Maade.
,,os al komme derover til Soes, hvortil der nu gjores alle Anstalter;
"men dette er forbunden med mangfoldige Vanskeligheder I og til
,,et heldigt Udfald paa denne Maade horer særdeles megen Lykke;
"thi i Malm/ir og Landscrona ligge 4 Fregatter, 5 Brigger, 2 Galeier
,,og 30 Canonchalouppcr, (? ?) deels engelske og deels svenske, og,
11 naar Isen tillader os at liibe ud herfra, kan de ogsaa gaae ud fra
,,deres Havne" ••••••
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Vi gjeulage, at, omendskjliodl det synes, af oveoslaaende Brev
al domme, at Overgangen endnu paalænkles, kan denne dog nu ei mere
have været alvorlig meent, og f61gelig var der for den norske Armee
lidet Haab ti Ibage om Understlitlelse fra Sjælland.
Kongen opgav
selv aldeles del tilsigtede Angreb, forlod Kj6henhavn og Armeen
den Hte Marts, og reiste over Kors6r til sin Familie i Kiel, hvor
han ankom den Ude Marts, uden at blive i mindste Maade foruroliget af Englænderne paa Store-Bælt. I Kongens Fraværelse
overtog General, Prinds Frederik af Bessen Comruandoen paa Sjælland og underlagle Oer, og Armeen blev i Begyndelsen af Marts
lfaaned forlagt omtrent paa samme Mande som forrige Aar, rundt
om Sjællands Kyster, nemlig: General Prinds Frederik af Hessen
erholdt Commandoen i Kjobeohavn, pan Amager og pna Sjællanrl,
mod ~ord til Constantia og mod Syd til Vallensbæk eller Lill!·
Veile- Aa.
Sodefensionen paa Kj6benhavns Rbed bestod, ligesom
forrige Aar, af nogle Blokskibe og omtrent 30 Canonchaloupper,
der ligeledes bleve udlagte til Forstærkning for Tre Kroners- og
Provesteens-Batlerier og Forsvaret af lnd16bet til Kjobenhavn.
Generalmajor v, Ewald blev forlagt med sin Armee• Division, og
erholdt Commandoen langs Kysten af Sundet fra Constantia over
Kronborg til Hellebæk, med Stabsqvarteret i Hirschholm.
Generalmajor v. Stricker beholdt sil bavle Commandanlskab
paa Kronborg Fæstning med underlagte Batterier indtil 6te April.
Generalmajor v. Berger erholdt Commandoen fra Hellebæk
langs Nordkysten af Sjælland over Kirckhavns Ballerier, S6tlager,
Frederiksværk, Jægerspriis-Amt lit Frederikssund, med Stabsqvarleret
i Frederiksborg.
Generalmajor v. Kardorff fra Holbæk forbi Over6, over
Odsherred, Nexelo, Seiero, Refsnæs, Callundborg, Asnæs til Reerso
jnclusive, med 4 Canonchaloupper i Issefjorden.
lf61ge Kongelig
Befaling af 8de Februar v11r Seiero bleven besat, og da den i forgangne Aar var bleven udplyndl'el af de Svenske (See: Il Bind,
Pag. 555-556), saa blev Fellcommissarialet, i Forening med Amt•
manden over Holbæks-Amt, paalogt at sllrge for Uens Proviantering.
Oberst v. Ba11ewit= - fra Reers6 over Korsor, Skjelskor,
Aggersll, Egholm, Omo, Glano, Masnedo til Vordingborg inclusive,
med Stabsqvarlerel i Slagelse, 8 Canonchaloupper bleve forlagte
til Korsar og Skjclskor og eet Flaadeballcri ved Masnedo.
J>anm, Krlgsh. fra 1817-9. III, Bind.
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Generallieutenant v. Castenskjold - fra Vordingborg inclusive,
over ICallehave, Ronneklindt, Strandegaard, Kjoge til Lillc-Veile-Aa,
med Stnhsqval'teret i Faxo. 4 Canonchaloupper og i Flaadcba.lleri
bleve henlagte til Kjlige.
Generalmajor v. Vahrcndorff erholdt Commandoen paa Laaland
Falster og Moen; dog blev Commandoen over Laaland den iSde
Marts overdraget til Oberst v, Lasso11. 12 Canonchaloupper bleve
henlagte i Nakskov-Fjord og ved Gaabense, eel lt'laadebalteri ved
Kremnits-Gab og een armeret Seilbaad i Ulfshaleloh.
Paa lignende Maade bleve Kysterne af Landets <ivrige Oer og
Provindser dækkede med de paa Oen eller i Provindsen værende
Tropper. Ved Kongelig Resolution af24de Marts blev ogsaa Oen Anholt
besat fra Norre -Jydland af med i Officier og 100 Mand af Jægercompagniet af fste jydske - Infanteri- Regimenls '81 e Bataillon og
20 Artillerister.
Var end Angrebet fra Sjælland paa Skanne opghet, og saaledes
den offensive Krig til Ende, saa fortsalles en allerede i længere Tid
fra Sjælland flirt Krig af mindre farlig Natur, nemlig: en saadan
som qen, de Svenske hele Vinteren igjennem forte paa Norges
Grændser, og som bestod deri, at man fra Sjælland eller rettere
Kronborg Fæstning, af en Aeroslat ved Navn Colding, lod opgaae
Luftballoner, forfærdigede af tyndt fernisseret Postpapiir af 3½ Fods
Diameter og fyldte med Brintluft i et Værelse, der vendte ud
imod Sundet og som engang var beboet af den ulykkelige Dronning
Caroline Mathildø. Enhver saadan Luftballon bar en Last af 1 Pd. eller
omtrent 32 E1emplarer, af el i dets vens k e Sprog affallet Skrift, som
paa denne Maade kastedes over til Skanne. Af disse Luftballoner, som
almindeligviis faldt ned¼ Miil fra Kysten, og hvoraf nogle endnu opbevares paa Grev de la Gardies Gods, Lobrrod, i Skaane, bleve 10 a 1.2
sendte over Sundet i Februar og Maris Maaned, og den i6de Marts endog,
3, med ommeldle Skrift I hvormed tillige fulgte, som Bilag, Kong
Frederil, dm 6tes Befaling til Prinds Christian August af 2ide
Januar 1809, affallet med modsvarende dansk og svensk Text, angaaende Behandlingen af de svenske Militaire, som ,•are i Besiddelse
af de saakaldte "Bosteller'', i Tilfælde af et Indfald og Erobring
!lf Sverrig eller Dele deraf (See IJl Bind, Pag. 217-248).
Da General, Baron Toll havde erfaret Indholdet af den Ballast,
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hvormed omtalte Balloner vare betyngede, opstillede han CavalleriAfdelinger, som bemægtigede sig dem og deres Indhold, saasnart
de faldt til Jorden, ln·ilkel man tydelig kunde see fra Kronborg,
hvorpaa Generalen Iod Skrifterne brænde, uden al de bleve læste
af nogen Uvedkommende, fiilge!i 5 uden al de kunde gjiire den ringeste Virkning paa det svenske Folk, til den danske RegjeringsFaveur. Der var endog fastsat Dodsstraf for hver Uvedkommende,
som aabnede den i Ballonen liggende Pakke.
Den forslnævnle s ve II ske .Proclamalion eller rettere delle
Skrift '') indehold!: en almindelig kur lfaltet Beskrivelse om Aarsagen
til Krigens Udbrud og Fremgang, hvorledes Sverrig havde allieret
sig med England, hvorved de tydske Provindser tables i den engelske Armees og Flaades Overværelse og Paasyn, al Finland
med dels Fæstninger og Skjærgaards0aade uigjenkalclelig var
tabt formedelst samme Alliance; at Krigsbære fra Neva og
Seinen, fra Andalusien, fra Sjællands•Sletter og fra Trondhjems
Klipper vilde stode sammen ved Mælarens fredelige Strande, for-1
som Seierherl'er, at foreslave 1,ove til det fribaarne, mandige
svenske Folk; at Kong Carl det1 12te dcelte Krigens Besværligheder med sin Armee og Noden med sil Folk, hvorfor han
var hiiitelsket af dem begge; men Gu,tav den 4de Adolphs Forhold
og Færd e1· ganske anderledes; del svenske Folk opfordres der•
for til ikke længere al gjiire Opoft'relser for en magteslos Throne,
som ikke formaaer al yde Landet den pligtmæssige Beskyttelse, men
til at forene sig med el Folk, som formaaer al give denne, og at
hylde en Konge, der besidder disse Midler og tillige har Europas
Agtelse, og nævner Danmarks Konge Frederik den 6te som en saadan, paa hvis Hoved del svenske Folk bor sætte Sverrigs Krone,
og udhæver i megen Delaille alle de Fordele, som Sverrig heraf
vil hoste.
Skriftet omtaler endvidere: at samme er udgaaet fra en Svensk,
som onsker al sætte de 3 nordiske Riger paa en dansk Fyrstes
Hoved, der er nærmere bereltigel Lil at arve Sverrigs Krone, end
Wasaslægten, hvis lige nedsligende Mands-Linie allerede uddiide med
•) Det bar TiLel nr: .,SL1!hlda Anmlirkninger iirver Sveriges SUillning, S0111mn,cn lb08" og findes omtalt i d c In ga rdi ska Ar c hivet, XX lliud,
Pag. 39°, og er trykL i somme Blod, Pag. 242-2;,o,
17•
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Dronning Cltristinc og som i Virkeligheden kan anlages at være
aldeles uddiid med Carl den 12te, Nordens Ulykker og Svaghed
under Unionen bevise Intet imod Unionens Princip, men lilot at
man ikke va1· forsiglig i Valget af Regenterne, og at Skandinaviens
Sprog forblev dem fremmed!. Denne Omslændighed eller Mangel
kan ikke forekastes Nordens Frederik, som besidder alle de Dyder
og Egenskaber, hvormed, fra Nordens gode Tider, Nordboen udmærker sig; han er mandig og retfærdig, kraftfuld og modig, hævet
over Farerne, usvigelig i Liifler, redelig i alle sine Handlinger,
tarvelig med Værdighed, alvorlig med Blidhed, Folkets Ven paa
Thronen, Anforer i Spidsen for sin Hær, god Huusfader i sin Borg
og Menneskeven i alle Livets Stillinger.
Dette er Hovedindholdet af hiint mærkværdige og lange Skrift,
som til visse indeholdt Opfordringer, der ikke kunne Lilliges, og derfoa·
maae ansees som el Produet , der er udgaaet fra Organer, som
have været Kongen og Regjcringcn fremmede, omendskjiindt omtrent
500 Exemplarer af de to omtalte Skrifter ble,·e Aeroslaten Colding
tilstillede igjennem Cabinctssecrelairen Jessen, til Oversendelse til
Sverrig paa den omhandlede ~hade, og hvoraf omtrent 400 bleve
oversendte. Det er en Selvfolge-, at svenske Forfallere hedomme Skriftet
haardt og tillægge det Prædicater, som alene kunne undskyldes af
deres Nationalitet og derpaa grundede Foleiser.
Det er ogsaa i
Almindelighed anseel for langt mindre krænkende, at overvindes i aaben
Kamp, al tabe en F.eslning ved Storm, at see den og de deri værende
Boliger odelægges af Morterer og Canoner, end at tabe samme ved
Forræderi, eller blot ved J<'orsiig derpaa, eftersom slig Handlemaade ikke ansees overeensstemmende med Ridderlighedens Love,
som man, under alle Forhold, altsaa ogsaa under Krigens Bulder, gjerne
onskede, al bringe i Anvendelse. Man kan imidlertid anfore lil Undskyldning for denne F1·emgangsmaade, al den danske Regjering ikke
handlede anderledes end den svenske, der stadigen opfordrede
Nordmændene til Forening med Svcrrig, som ifiilge General Toll,
Rapporter ogsaa havde sine Organer og Tilhængere i Danmark;
og al fiilgelig en I?remgangsmaade, som den ene Regjering tillod siK,
maalte være ligcsaa tilladelig eller undskyldelig for den anden.
Men Grunden til at Angrebet paa Sverrig blev opgil•el lader
• sig ogsaa uden Vanskelighed udlede af andre Aarsager end Isens
Bortgang og Englændernes Nærværelse i Oresuud.
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Vi vide nemlig allerede (Sec: II Bind, Pag. 242), al der den
24de Februar 1809 udbredte sig i Hamborg det Rygte, som samme
Dag af Major v. Ha{fner blev indmeldt til Kongen: ,,at der i Eng,. land tales om Udrustningen af en stor Expedition, bestemt imod
:,Sjælland". Delle Rygte vedblev at holde sig hele Foraaret igjen.:
nem; man vidste med Bestemthed, at en saadan Udrustning var i
Gang, blot ikke til hvilket Sted den var bestemt; og under saadanne
Omstændigheder burde Kongen hente Erfaring fra Aarel 1807, og
ikke exponere Landet ved al bortsende derfra den storste og dygtigste Dee! af sin active Armee. Elben blev tilmed i Begyndelsen
af Maris Maaned bloquerel nf en engelsk Escaclre, og den derpaa
hoistcommanderende Siiofficier truede endog med at behandle alle
armerede danske Fartoier, der forte mindre end 10 Canoner, som
Soriivere, Hvad skulde Kongen under disse Omstæ11digheder andet
gjore, end opgive Expedilionen til Sverrig? Men, da Grunden for
denne Handlemaade ikke var det slorre Publicl\m bekjendt, saa
fremkaldte den tilsyneladende Uvirksomhed en Deel Misstemning
iblandt det danske og en temmelig h6ir6stet Dadel iblandt det
norske Folk. Ved denne Handlemaade og lnactivilet, der blev udlagt
som Frygt eller .Mangel paa krigersk Dygtighed hos Anfiirerne,
Ir.ed Kongen og hans Regjering et ikke ringe Skaar i den offentlige
Mening, h,•ilket for en stor Deel blev Grunden til alle senere ulykkelige Begivenheder for Konge og Land.
Vi have allerede omtalt, at adskillige Personalforandringcr fandt
Sted i Armeen i dette Foraar og deriblandt under 6te April med Commaudanten paa Kronborg, Generalmajor v. Stricker, en boist respectabel og ridderlig Olding, som havde tjent Staten over 60 Aar, og
pøa hvis hele l<'ærd og tjenstlige Forhold der ikke kan kastes den
ringeste Dadel. Han havde engang været en dygtig Soldat ; men
!arene fordre deres Ret, og med Alderen indfinde sig Svagheder,
som ingen Dodelig formaaer al afværge. Saaledes havde bemeldte Commandant i Enden af Aaret 1808 ved Forestilling lil Kongen udvirket Tilladelse til i Frederiksborgs-Amt al samle 800 a900 Biindcr-Harve, hvormed han mod Sosiden bedækkede Kronborgs-Fæstniugs Parapet, for
dermed at afholde eller besværliggjllre en fiendllig Escaladering - et
forresten usselt defensivt Middel, som en Fiende, der tor vove paø at
escaladere Kronborgs Mure, snart vil vide at rydde til Siqe - ipeo
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hvorfor man ei hehiiver al frygte, saalænge en Armee paa 2:j,000
Mand staacr i Fæstningens Nærhed. Forresten er, i Froslveir, Fæstningsværkernes Overgydning med Vand del simpleste og virksomsle
Forsvarsmiddel; og, naar Vandet er aabent, er en Escaladering ei
mere mulig om Vinteren, end om Sommeren. Imidlertid blcvc disse
Harve liggende, indtil Bonderne i Foraaret 1809 havde dem Behov
ved deres Markers Tilsaaning, og de koslede:Eierne megen Uleilighed al
bringe og atter afhente, og Staten mange Penge i Erstatning, uden
den allermindste Nytte. Det l'r al antage, ·al disse af Oldingens
F1·ygtsomhed foranledigede Forholdsregler endelig foraarsagede sømmes Afskedigelse.
Af andre militaire Foranstaltninger i delle Foraar kunne vi
ikkun anfore, at Veicorpsel under 26de Februar 1809 blev givet en
militair Organisation, og Veimeslerne tillagt mililair Rang og Grader.
Derimod blev under :lstc Marls Kieler frivillige Jæger-Corp, oplosl,
ifolge den commanderende General i Holsleen, v, Dilrri11gs lndslilJing, da Corpsets Styrke hver Dag aftog.
Uagtet vi oftere have omtalt Mangler ved Danmarks Forsvarsvæsen,
vme vi dog her komme lilbage til en af Je vigtigste, nemlig: Krudt
og Canone", hvilke Mangler foraarsagede Regjeringen mange Vanskeligheder at afhjælpe, Ad diplomatiske Veie og Underhandlinger
med Frankrig udvirkedes af Keiser Napoleon, idet man slotlede sig
paa Tractaten af 31.te October 1807, § 5, (See: Il Bind, Pag.
· 88-90), at Frankrig vilde imod god Betaling overlade til Danmark 3000
Centner Krudt, hvoraf, efter mange Vanskeligheder og Paaminilelser
af Major v. IJaffner, som var ansat ved Marechal Bar11ad0Ues Hovedqvarteer, 1000 Centner blcve afhentede af del bernadotske ArmeeCorps's Artilleripark i Bergedorlf, under Oberst Bardonet, den 20de
Januar 1809, med 330 franske Heste, 70 store Vogne, leverede af RheinRostock, og derfra
beeks-Arnt, og 190 Mand Train og Escorte
bragte over Slutop og Kurau til den holsteenske J.andsby StockclsdorlT,
ved LUbeck, hvor Krudtet ankom den 2den Februar 1809 og
blev modtaget af et Artilleridetachement fra Rendsborg. l\fen, da der
udtrykkelig var lovet Danmark 3000 Centner, og da Krudtet, iflllge
Kongens Ord: ,,poa ingen Moade kunde undværes", saa begyndte de
diplomatiske Underhandlinger paany, og Major v, Ilaff11er blev ligeledes sat i Bevægelse, for hos Marcchal Bernadotte al udvirke Udle-
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veringen of de manglende 2000 Centner, Omsider, den i2te Marts,
meldte Marechallen; at Keiseren havde befalet, al endnu 1000 Centner skulde udleveres til Danmark og at de kunde afhentes i Slralsund,
hvorhen Artillerimajor "• Muck og Siilieulenanl Don11er beordredes
fra Rendsborg den 2den April, hvilke den 4de April afreiste fra
Altona, deels for at undersiige og modtage dette Krudt, og deels for at
undcrsiige og modtage 300 Jerncanoner, Morterer og Haubitzer med
Lavelier saml en stor Deel Kugler og Bomber m.m., som den danske:Regjering ligeledes, ifiilge Begjering, vilde kjiibe ar den franske. Men delle
Hverv havde endnu flere Vanskeligheder end det fiirste, Lieutenant
Donner kom den 17de April tilbage til Allona med den Efterretning,
al Krudtet ikke kunde transporteres til Vands formedelst de engelske
Krydsere ; ei heller kunde det fores lil Lands, da Heriugen ar
Mcchlenhorg hverken vilde give Heste eller Vogne til sammes Transport, saalidl som Franskmændene, der nu havde forladt NederElben, Dernæst meldte Lieulenanten, at Canonerne vare meget maade•
.lige, af ulige Caliber og Consll'llclion, og at Lavellerne vare cassnble
og ikke passede til Skytset m. m. Ikke desmindre blev Arlillerilieutenanl
v. Schmidt med en Deel Arlillerister beordret fra Rendsborg til Siratsund,
for al hjælpe Major v. Muck at modtage dem, Foruden disse lo Officierer
var ogsaa den fra Kjiibenhavns Beleiriogshislorie (See: I Bind, Pag.
367 og 493--196) bekjendle Liibecker Kjobmand Hoppe paa samme
Tid i Stralsund, for al kjobe 1000 Læster Rug for den danske
Regjerings Regning, bestemte til al sendes til Norge, hvorlil de ogsaa
bleve forte i Efleraarel i809 paa 4-! Skibe, og foranledigede Kongen til under 20de Oclober al befale den norske RegjeringsCommission: ,,at de Skibe, som ankomme til Norge med Korn fra
,,bemeldte Hoppe, skulle tillades at udfore Trælast og andre norske
,,Producte1·",
Bemeldte Kj6bmand Hoppe er i 'Grunden en interessant, næsten
historisk Person; thi ban begyndte i807 sit Bekjendlskab til den danske
Regjering med Arrest i Kjiibenhavn; derpaa brugtes han af Regjeriogeo i mange vigtige Forretninger, slecg niere og mere i Guust og
Tiltro, saa at han ved Kongelig Resolution af 19de October t.809 endog
betroedes el Forskud paa 12000 Rdt, Courant af de danske Finantaer
aoviist paa Allonas Bank, og blev lilsidsl udnævnt til dansk Geoeral-Consul i Frankrig, men endte hermed sin politiske Bane, paa samme ~bade
som han havde begyndt den, nemlig: med Arrest i Kjobenlttivns Citadel,

264
Ved Stralsunds Besættelse af et preussisk Corps under Commando

ar Husa1··Major v. Schill, den 25de Mai :1.809, bleve de i samme værende

•

danskeMililaire om Aftenen den 28deMai arresterede, men ved Indtagelsen af Fæstningen af Danske og Hollændere den 3:1.le Mai aller befriede.
Imidlertid havde Major v. Schill naturligviis hverken respecteret det
danske eller det franske derværende Krudt, men tappert forsvaret sig
og Fæstningen dermed, hvorved en Deel af Krudtet blev brugt, saa
al Ma·
•1. Muck fiirst efter nogen Venten og megen Uleilighed,
igjennem den franske Commandant, General Ca11dras og General
Intendant Vilmancy, ikkun erholdt 7-10 Centner Krudt, der ved en
Doucenr af 100 Louisdors til en hoilslaaende Person bleve leverede frit
til Rostock, og derfra mod en Udgift af 2591 Mk. 8 Sk. HamborgerBanco forte under fransk Escorte og Lieulenanl v. Schmidt& Commando over Herrn - Fiibre paa Tl'avefloden, 1 Miil nordenfor LUbeck,
til Kurau i Holsleen, hvor Transporten ankom den 16de Juni. 60
Vogne, der ble,·e beordrede fra Artilleriparken i Rendsborg og som ankom til Kurau den 18de Juni, bragte omsider Krudtet til Rendsborg.
na Major v. Muck under 24de Juni havde meldt, at hans ForreloingPr i Stralsund vare endte, erholdt han under 2den Juli Ordre
til at vende tilbage, og ankom den 26de Juli til Altona, hvorefter
Kjobmand Hoppe erholdt det H,•erv, at besiirge del modtagne Skyts
og Projectilerne indskibede og afsendte til de ham, ifiilge Kongelig
Ordre af 9de August, opgivne Steder: Sjælland, Hulsteen og Fredericia.
Det af Major v. Muck, ifolge Rapport af ..2<lde Juni, modtagne
Jern-Sk)ls, Projectiler m. m. var:
Sky Is.
29:1.295,t3912:1.8-

24pundige Canoner og 29 Laveiler.
18
ditto
- 129 dillo,
:1.2
ditto
40
ditto.
6
ditto
39
ditto.
:1.6
Haubilzer
10 ditto.
40
Morterer
:l 7 Blokke.
i6- 60
ditto
:1.2
ditto.
5- 80
ditto
2
dillo.
i- 100
dillo
"
ditto.
Tilsammen 248 Canoner 1.2 llaubitzer og 40 Morterer.

---~-----'
-"""---------=

300 .Piecer med 278 Lavfttler og Blokke.
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Projectiler.
5800 21pundige Kugler
dillo
25800 18
ditto
7650 12
6 dillo
7600
1100 16 - Haubitz-Granater
Bomber
3600 40
ditto
981 80
dillo.
:100 100
Tilsammen = 52,6111 Projecliler.
Sommeren og Efleraafet 1800 blev ovenstaaende Skyts og
Projectiler af Kjiibmand Hoppe, ved Hjælp af den atter til Stralsund heusendte Artillerilieuteuanl v. Schmidt, afsendt til Siies,
saaledes:
Til Sjælland: 19- 24pundige, 63- 18pundige, 25- 12pundige og
12- 6pundige Cano11!lr; 6- 16pundige Haubitzer, :l660pundige, 5- 80pundige og i-100puttdig Morterer.
Til Hulsteen: :10- 24pundige, 38- 18pundige, 26- :l2pundige og
1 t • 6pundige Canouer og 6- 16pundige Hau.bitzer.
Til Fredericia: 28- i Spundige, :16- 6pundige og 18- 40pund. Morterer.
Af Projectilcrue sendtes del til Skytset i Forhold staaende
Antal til hvert Sted.
Canonerne bleve senere priivede paa vedkonimende Steder og
befandtes kun lidet brugbare; mange af dem sprang allerede ved
Proverne.
I Efteraarel 1809 lilbod den franske Regjering den danske,
efter foregaaende diplomatisk Bl'evvexling, aller el Parti Krudt fra
Stellin, hvorfor den holsteenske Artilleri-Brigade under iOde Oclober
blev befalet, igjeu at sende Lieutenant v. Schmidt med en Deel Artillerister lil• Slellin , for at priive og modtage bemeldte Krudt,
Mangelen paa Krudt og Vaaben var overhovedet meget stor. Den
danske Regjering havde derfor allerede i Sommeren :1808 igjennem sin
Gesandt i St. Petersborg ogsaa henvendt sig desangaaende Lil sin anden
mægtige Allierede, Rusland. Under 25de September :1808 meddeler
Kongen ogsaa til Prinds Ckristian ..4uguat, ••• ,,at den russiske Regjering
,,har erklæret sig villig lil, over Arcbangel at overlade os 400 Ge" værer, 3000 Pud Krudt, noget Bly og en Deel Flintestene'', for
al sendes til General v. Kroqh i Trondhjem,
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t<lagerne over det danske eller maaskee franske Krudts Be•
skaffenhed vare heller ikke sjeldne, I en Rapport fra Siilieutenant
Klaumann, dateret Gliickstadl den 8de August 1.~09, til Chefen for
Sii-Eqvipcringen sammesteds, Capilain v. Mossin, melder han efter
en Action paa Elben den 7de August s. A. ,,Jeg lager mig den
"Frihed, al gjiire Herr Capilainen opmærksom paa, at vort Rrudt
"har kun maadelig Kraft, da Ficndens Kugler, som sikkerligen vare
"ar meget ringere Caliber end vores, dog rækkede ligcsaa langt
,,som disse'',
Den danske Regjcring bestræbte sig derfor at erholde bedre
Krudt fra andre Steder, og bestille en Dee I fra Krudt-Fabrikerne i Scbweitz, hvoraf 250 Centner den 17de Februar 1810 ankom til Harborg, og blev modtaget af Commandanten i Altona,
Major v. Haffncr, som desuden erholdt den Kongelige Ordre, al forslige paa at kjiibe en stor Masse Krudt i Hamborg og Holsteen,
hvilket Hverv Majoren i sin Rapport til Kongen ar 27do Februar
1810 haabede at kunne opfylde ved en indledet Leverance,
Disse Mangler grundede sig ,alene paa den lange Fred og den
liden Jnteresse, der, som oftere er omtalt, dengang vistes Militairvæsenet i vort Land.
Da Farvandene i Foraaret 1809 begyndte at blive seilbare omkring Danmarks Kyster, forefaldt. ogsaa enkelle Aclioncr paa Havet,
ligesom de foregaaende Aar. •
En Jagt, Birgitte, som under l\laanedsliculcnant Vahrendorffs
Commando havde fra Norge bragt engelske Krigsfanger til Jydlan~,
og var lastet med Korn, stiidte paa Tilbagereisen, den isle Marts, paa
en engelsk Cutter, der begyndte en Canooade paa Jagten, hvilken
Lieutenant Vahrcndorff ikkun besvarede med Ilaandgevæt·er, men
som dog baftle den Virkning, at Cuttercn ener 2 Timers Pegtning
forlod Jagten, der blot ba,•de erholdt 1 l\land saaret.
Samme Dag, den 1sle Marts, gik Siilieutcnant Fog, paa Kongeagten A a I borg, armeret med 6 smaa Canoner, fra Fladstrand til
Norge, paa hvilken Fart han ogsaa blev angreben bande af en engelsk Fregat og en Cutter. Paa Kongejagten befandt sig tillige Lieutenanterne v. Riis af Guidecorpsel og v. Top af Kongens LivjægerCorps, alle 3 besjælede af 1.yst og Iver til al forsvare den imod
Overmagten. En Fcgtning begyndte, under hvilken Fiendeu sendte
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det ene glalle l.ng efter det andet ind paa Jag len, hvis Besætning
modigt besvarede Ilden henved 1 Time, da den var bleven saa forskudt,
at den maatte ansees for ubrugbar, og, efterat Lieutenanl v. Fog var
bleven saaret, strog den, efter den tappreste Modstand, sil Flag og
overgav sig. Jaglen blev opbragt til Gothenborg, hvor Ofliciererne
og Besætningen strax bleve udvexlcde og anko:.n saaledes i Enden
af Marts Maaned atter til Kjobenhavn.

Vi vende nu aller tilbage til Begivenhederne i Norge.
Medens den norske Armee stod beredt paa Grændsen, ikkun
ventende paa Efterretningen om al den danske Armee var gaaet over
Oresund, eller al Russerne vare 1·ykkede længere frem, for ifolge Kongens Befaling ogsaa al begynde sine offensive Foretagender i Sverrig,
forefaldt i dette Land en Begh•enhed, eller Katastrophe, hvorpaa
Historien, Gud skee J,ov I ikke har mange Exempler at opvise, og
hvis Virkninger paa den naturligste, men tillige meest uveutede og forstyrrende Maade, grebe ind i Danmarks og Norges hele krigerske Virksomhed imod Svcrrig, idet Obersllieutenant Adlcrøparre, med on
Dee! af de i Værmeland staaende Tropper, forlod Grændsen og
marcherede imod Stockholm, for at afsætte deres Konge. Denne
vigtige Begivenhed fortjener paa dette Sted en detaillercit Fremstilling.
Sverrigs indre Forhold vare ved den ulykkelige, dobbelte Krig blevne stærkt rystede.
Den russiske Hovedarmee,
under Commando af Generalerne v. Knorring og Fyrst Bragation,
vat· paa Isen trængt frem til Ålandslierne, og stod endog med
Avantgarden, under Generalmajor Kulneff, paa det svenske Fastland og truetle derfra Stockholm; en anden Afdeling af samme Armee, under Commando af Generallieutenant Barclay • de Tolly, var
ligeledes gaaet paa Jsen over den bothniskc Hav bugt, Q var k en kaldet,
fra Wasa til Umeå; en 3die Armee-Afdeling, under Commando ar Generallieutenant- Schutoaloff, senere Kame11skij, trængte frem nordenom den
bothniske Hav bugt (See: X Vlll Capitel); en tlansk Armee paa 23-2!1000
)land stod, ifolge den i Sverrig havende Efterretning, endnu beredt til at
fot·etage et Angreb fra Sjælland paa Sverrig; og en norsk Armee var
ligeledes (ærdig til at foretage el Indfald fra Norge, Men, omendskjlindt Sverrig saaledes Llcv truet fra alle Sider, vilde dels ulykkelige Konge, Gustav den IJ' Adulph, ikl,;e hore t11le oQJ Fred os især

ikke slutte nogen Forbindelse med Frankrigs Keiser, hvem forreslen
det /ivrige Europa, paa England og Sverrig nær, var falden til
Fode. Flere af Kongens nærmeste Omgivelse, alle tilhorende Sverrigs bedste og meest patriotiske Mænd, fors/igle paa at overtale Kongen til at give efler for Magten, eller i det mindste at sammen•
kalde Rigets Slænder, for at horn deres Raad. Men den forblindede, egensindige, ja I ulykkelige Konge vilde hverken hore tale
om Fredsforslag, eller Sammenkaldelse af Stænderne, men vilde
forlsælle, paa samme Maade som hidlil, den plant/ise Krig med alle
sine Naboer og Fiender. Armeen var i Særdeleshed ilde stemt imod
Kongen; Maaden, hvorpaa Krigen flirtes, Finland forsvaredes og
tables, Landværnet, Landets bedste Ungdom, gik til Grunde i Sommeren og Efteraarel 180E, etc. etc. blev ene og alene lagt Kongen lit Last, eftersom alle militaire og administrative Bestemmelser
og Forholdsregler udgik fra ham, Der var derfor ingen Patriot,
som jo ikke onskede en Forandring i det hidtil fulgle Regjeringssyslem, men derimod var der sikkert ikkun faa, som onskede den
ved al afsætte Kongen, et Leed af den gamle elskede Stamme, hiin
Wasa-Slægt, som siden Gustav Erikson Wasa den 7de Juni 1523
blev af et taknemmeligt Folk oploftet paa den svenske Konge-Throne,
havde givet Sverrig saamange udmærkede og store Regenter og Krigere, hvilke med deres Blod, i utallige seierrige Slag og Træfninger,
fuldeligen havde belalt hiin Udmærkelse til Fædrelandet.
5000
erobrede Estandarter og Faner, som pryde Stockholms Ridderholms•
Kirke, stamme for storste Delen fra dem, hvoraf ikke faa ere egenhændigen erobrede af denne lappre Kongeslægt, og ere saaledes Vidnesbyrd
om den svenske Armees saavelsom disse Regenters Tapperhed og
Omstændighederne foranledigede en Fremgangsinaade
Daad. Dog imod Kongen, der, som sagt, Faa, maaskee Jngen, havde saaledes ·
onsket eller ventet*),
Misstemningen imod Kongen var derfor i Efleraaret i808 almindelig, ieær lydelig i Vest-Armeen, og i denne, fornemmelig i

") Den her rremsalle Relation grunder sig ror en Deel paa "G. Adler1par,,ru Deriittelse om Revolutionens Ullbrodt i Vermland 160!1, i Hand"lingar rliranda Sveriges lildre, nyere och nyeste Historia, utgiffna af
,,ett Slilskab, Stockholm 1830, :i Delen, Pag. 15-54"; somt Forfatterens Samtale med flere ar de Deeltogendr, saosom: Brlidrcnc .1fokar11JiJrd, Oberst Forsell o. Jl, i Stockholm, i August l\faaned 1814,
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Værmeland, hvor 0berstlieutenanl Gu,tav Ådler1pa,rre en Tid havde
flirt Commandoen over 1ste Brigade , eller andre Afdelinger ved
Eda-Skandse.
0bersllieutenant Adler1paTre var en hoitbegavet og begeistrel
Maud, dygtig og lapper Kriger, fiilgelig elsket og agtet af sine
Undergivne og Landsmænd, sit Fædrelands oprigtige Ven og sande
Patriot, og deelte derfor af Hjertet Landets Sorger og Ulykker.
I Efteraaret 1803 nedlagde han ifiilge Kongelig Resolution af
-L 1.te December sin havte Commando og afliistes af Oberst Lejonstedt
(See: Bl Bind, Pag. 23i-232). Samme Kongelige Resolution indeholdt tillige Ordre for ham saavelsom til Vest-Armeens Hiiistbefalende,
Generallieutenant Cederstram, at begive sig til Stockholm, hvor de,
hvad Rygtet udsagde, skulde med flere Andre udarbeide en Angrebsplan paa Norge, Men, da 0berstlieutena11t Adlersparre frygtede for,
at der af et saadant Arbeide intet godt var at liaabe, men at, som han
siger, ikkun Uforstand, Kortsynethcd og letsindig Uduelighed vilde gjiire
sig gjældende og beholde Overvægten, saa undlod han at indfinde sig
i Stockholm, og angav som Grund herfor en ved Væltning med
en, Vogn erholdt Blessure i Benet. En anden og Iigesaa vigtig, men
hemmelig Grund til hans Udeblivelse fra Stockholm vare de i 0mUib værende hyppige Rygter, angaaende en nær forestaaende Regjeringsforandriog, hvori Vr.nner og Belijendtere toge Deel, og hvori
han ved sin Nærværelse i Stockholm frygtede for at blive indviklet,
eller deelagtig, eftersom ban endnu dengang ikke ansaae en
saadan Forandring retfærdiggjort ved den almindelige Nåd, Han
oppebiede derfo1· nærmere Efterretninger, eller nye Befalinger i sit
hidtil havle Qvarteer paa Sophielund ved Eda-Skandse, hvorimod
Generallieulenaul Cedar,triim, hvad vi allerede have meldt, afreisle
den 16de December alene til Stockholm.
Rygterne fra Stockholm om forehavende Anslag imod Kongens
Person, ligesom Efterretningerne om Landets Fare og Niid bleve mere
og mere hyppige og tr.engeude. 0berstlieulenanl Adlersparre erholdt
ogsaa paa denne Tid 2 anonyme Breve og eel med Navn undertegnet Brev, hvori han blev gjort bekjendt med Fædrelandets Undergang, ifald der ei blev anvendt l\:lagl, for at undgaae Faren. Der
blev ham meldt i disse Breve: ,,at flere Patrioter havde forenet sig,
"ror at rydde Kongen til Side, ved hvilket Middel alene Fred var
,,al haabe; at man venlede Underslottelse af Armeen, at den åland-
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,,ske Armee-Afdeling allerede var vunden, og derfor regnede man
,,ogsaa pao Obersllieutenanl Adlersparre og den værmclandske Armee,,Afdclings Bistand i Nodens og Farens Stund."
Oberstlieutenant Adlerspa,·re svarede paa del ene med Navn
undertegnede Brev: ,,at, ifald Noden og Omstændighederne virkelig
"vare saaledes, som del blev meldt, kunde man med Sikkerhed regne
"paa hans Bistand, dog ikkun under den Betingelse, al man hverken
,,maalle udiive Mol'd, eller anvende Piibelens Hjælp''.
I Jule- Dagene 1808 erholdt Adlersparre endnu et Brev
fra en paalidelig Haand, hvori der blev fortalt ham, som Vis•
hed : ,,at , ved Sammenkomsten i Erfurlh , var Sverrig bleven
"ove, ladt Danmark og Husland til Deling, og at .Molala-Elven skulde
"være Grændsen imellem dem, saaledcs al Danmark erholdt den
,,sondenfor samme liggende Dee! og Rusland den nordlige og 6st"lige Dee!". Andre Rygter fortalte derimod: ,,al Keiser Napoleon
,,havde givet Keiser Alex andar fri Disposition over den skandina"viske,, Ralvo, imod selv al Cl'holde en lignende Disposition over
,,den pyrenæiske RaMi, og at Kongens redeligsle Raadgivcre for,,gjeves havde forsiigl paa al lede ham til Klogskab og Foielighed;
"at de h6iesle Embedsmænd bleve behandlede med Uartighed og
"Voldsomhed, og al der gaves Symptomer, som Iode formode, at
,,Kongen havde i Sinde at borltage Bankens rede Penge''. etc. etc.
Ved Modtagelsen af delle Brev blev Adlersparre sat i den
heftigste Sindsbevægelse; at Sverrigs gamle Navn og Nalion skulde
fors,•inde fra Jordkloden, krænkede ham haardt,
Efter en lang,
siirgelig og siivnliis Nat fatlede han endelig den Beslutning: ,,med
"alle , de Midler, han kunde udtænke, al understolle dem, som havde
,,foresat sig al redde Fædrelandet."
Det er meget troligl, al· General A1'm{olt, som vistnok var en
varm P11lrio1, men tillige en klog, forsigtig og intrigant Mand, havde
Andeel i disse l3reve, og overhovedet var en af Hovedpersonerne i
det hele Værk, omendskjiindt han blev slaaende ubemærket i
Baggrunden.
Oberstlieulenanl Adlersparre reisle om Morgenen, efter at hove
modtaget ove11staaende sidste Brev, til Major, Baron Carl Ankarsvard,
der, hvad vi vide, havde ,·æret ljenslgjiirende Overadjutanl ved den
værmelandske Armee-Afdeling1 og som boede paa Ulricksdal i KiilaSogn, nær ved den norske Grændse, men paa biin Tid, ligesom.
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Oberstlieutenant Adler,parre, ved Kongens Unaade var sat ud af
militair Activitct. Denne hiiitbegavede, patriotiske, liberale og ikkun
26 Aar gamle, tappre Kriger er den samme, som endnu under Titel af
Generaladjutant, og Greve Carl Ankarsvti,rd, tilligemed 2 yngre.
81·iidre, Baroner og Oberster af samme Navn, dog alle 3 ikke mere
i militair Activilel, men ved aandclig og materiel Uafhængighed,
Talenter og Patriotisme i lang. Tid have lyst og endnu lyse, som
Stjerner af riirste Sliirrelse, paa Sverrigs politiske Himmel. Major
Ankarsviird, som forhen oftere havde ladet Oberstlieutenant Adlersparre forstaae med, at han burde foretage Noget til Fædrelandets
Redning, modtog med Forundring og Glæde Forsikkringen om, at
Obersllieutenanteo nu var beredt til Alt.
Efter nogle Dages Overlæg blev besluttet, at Major Ankarsviird
skulde afreise Nytaars Arten til Dal-Regimentet, som cantonnerede i
Egnen af Åmål, og derfra til Armeens venstre Fliii, medens Droderen,
Capilain August Ankarsviird, skulde afreise til nogle af de TroppeCorps, som laae i Egnen af Carlstad. De skulde meddele Planen
til en og anden Offlcier, og disse skulde atter meddele samme lil
deres Cammerater,
Major Ankarsvii.rd kom tilhage til Oberstlieulenanl Adlersparre
med den Hilsen fra Befalingsmanden over Armeens venstre Floi,
Oberst, Baron Carl Pouc: at han onskede al tale med ham den
9de Januar 1809 i Okne Gjestgivergaard, beliggende paa Veien
fra Eda til Venersborg. Efter denne Indbydelse indfandt Oberstlieulenanten sig der om Aftenen den Sde Januar, og skrev samme
Aften den Proclamalion, som han under 7de Marts udstedte i den
væ1·melandske Armee-Afdelings Navn. Oberst Poue og Obersllieutenanl _Adlersparre modtes dcrpaa næste Dag, og aflalede nu hvad
der burde og kunde foretages med Hensyn til Udforeisen af deres
Plan, og skilles med den bestemte Aftale, al enhver af dem skulde
paa sin Side sondere Troppernes Tænkemaade, blive i Forbindelse
med hinanden ved Courerer, og oppebie hvad der blev foretaget i
Stockholm.
Nogle Dage derefter begav Obersllieutenanl Adlersparre sig lil
Carlstad, hvor han fremtidigen forblev, under stedse nye Paaskud,
dog til Manges Forundring, efterdi ban sammesteds ikke havde
Tjenesteforretninger. Her strommcilc hver Formiddag, eftcrhaanden
som Planen blev mere bekjcndt, Officierer af alle Regimenter og Corps
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til hans Qvarteer I for at modtage de Nyheder og Erterretninger,
han havde at meddele dem; dog udtalte han blot i Almindelighed:
"at del gik slet i Stockholm med Slalsl>estyrelsen, og, dersom de
,,vare af samme Mening som han, vilde de forenede marchere did,
"for at l;cre dem at regjere, og at han stolede paa dem, som paa
"sig selv."
Chefernes og Officierernes Svar var: ,, Vi have . Tiltro
,,til Ol>ersllieulenanlen I og, hvis De ville fore os an I ville vi vil"ligc_n fiilge Dem." Cheferne og de hiiiere Officierer talede med
Capilainerne og Lieutenanlerne, hvilke alle vare enige i og villige lil at fiilge ham.
Ved Obersllieutenanlens lange Ophold i Værmeland opstod vel
Mistanke til hans Forehavende og Hensigt I hvilken Mistanke dog
syntes aller at tabe sig. Planen var desuden saavidl modnet, al en
Forgribelse paa hans Person ei vilde have været gjiirlig. Ikke desmindre
var den lange Venten paa de lovede Forelagender i Slockhoh ,
hvilke den værmelandske Armee-Afdeling skulde understiille, saa
meget mere ubehagelig, som Opdagelsen af Begivenhederne og Foreningen i V ærmeland , ilde have gjort det nodvendigl, at man der
maatle have begyndt Opbrudel i Utide I eftersom man allerede i
Enden af Januar Maaned var aldeles marchefærdig. Jmidlerlid anvendtes Tiden til Recognoscering af Tænkemaaden i de nærmeste
Provindser. Capitain Torneblad af Dal-Regimentet blev saaledes
sendt lil Nerike, Weslmanland og Dalarne; Capilain Baron Frimndorff til Ostergolhland; Majorerne Ankarsviird og Christian Klingspor
til Stockholm, for der al sondere og underrelle visse t>ersoner af Be •
tydenhed om Obcrstlieulenanl Adleraparrcs Plan og Hensigt. Iblandt
saadanne Personer havde Major Ankarsviird erholdt del Hverv, al
slige at overtale Excellencen, Baron Wrede i Linkjoping, at tiltræde
Revolulionsforetagendel i Egenskab af Overbefalingsmand.
Men
delle Forsog mislykkedes ganske, eftersom Baron Wrcde I under
ingen Betingelse, vilde gaae ind paa det af Major Ankarsvård gjorte
Forslag, men megcl mere l>esvor ham paa det Helligste, al afstaae
fra sil Forehavende.
Major Anderson ankom fra Dalarne til Carlstad og reiste aller tilbage; overalt viste man Planen Velvillie og
.Beredvillighed til dens Udfiirelse.
I de fiirsle Dage af Februar .l\faancd 1809 anli-om en Skrivelse lil
Oberstlieutenant Adlersparre fra Major Ankarsvltrd, som nu var i Stockholm, hvori han fortalte, al Revol~lioneo var der nær ved al bryde ud;
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nndre Breve bekræftede denne Eflerreluing I saml at de ·sammensvorne vilde bemægtige sig Kongens Person i deu nordlige Ende
af Drollninggalan, naar Kongen kom kjorende til Byen fra HagaSlot, ht·or han boede Vinteren imellem 1808 og 1809.
Misfornoielsen med Gustav de,i IV Adolph var allerede gammel,
og stammede maaskee mere fra Ry gen og Slralsund 1807, end fra det
ulykkelige finske Felttog, hvilket sees deraf, at de l\fisrorniiiede,
det saakaldte conslitutionelle Parti, allerede i April Maaned 1808
log tlen Beslutning, at sende en Englænder, en vis Herr Brown,
som befuldmægtiget Agent til England; dog afreislc han ft'lrst
6 Uger sildigerc.
De af den svenske Armee i Sommeren 1808 over den russiske
Armee tilkjæmpede Fordele forhalede Opfyldelsen af del af de engel•
ske Ministre udtalede tiifle, at ville modtage delte Sendebud;
ei heller vilde de senere, aller mindst Udenrigs•Minisleren Ca,ming,
aller indlade sig i nogensombelst Transaction med Brown, hvorimod
Ministeren Spencer· Perceval modtog ham og hiirte paa hans Andra•
gencle, som bestod i : at man havde i Sinde al bevirke Hertugen ar
Gloucesler, Valg til svensk Kr.onprinds og Hertugen af Sådermanlands Efterfolger, hvis Ret til Thronen man ikke vilde beMtride. I
flere Maaneder erholdt Brown intet bestemt Svar, og Underhandlingerne sluttedes omsider den Hte November 1808 1 idet Perceval
skriflligen vægrede sig ved at indlade sig paa nogetsomhelst Forslag,
og foregav, at Aarsagen til Svar~ts lange Udeblivelse var foranledi ·
gel ar Forslagets delicate Natur og Vigtighed, hvordan del end blev
afgjort. Delle Svar indlåb saaledes til de Constitutionelle og Misfornoiede i Stockholm ikke flirend i Enden af Aaret 1808.
Paa lignende Maade havde de sendt en hemmelig -Agent til
Keiser Napoleon, for at hiire hans Mening, om hvorvidt han vilde
tillade det svenske F.olk at vælge sig en fri Regjeringsfoi'm I hvis
Gu&tav dm IV Adolph afsattes fra Thronen? Napoleon, Svar var
kort, -og lod: ,,man kommer for sildigt; jeg har allerede givet Kron,,prindscn af Danmark og Keiseren af Rusland mil Låfte''.
Disse Svar foranledigede de Misforniiiede til at tage andre Forholdsregler og nærmere og beslemtere at overlægge dem. Udmattet
ved ligesaa unyllige som Jang,·arige Roadslngninger blev man omsi.
der enig om, al man vilde handle pa11 egen Haand, skride lil Værket, og bestemte Dagen I den 8dc Februar 1809, paa hvilken mun
Daom, Krlg•h. fra IBJ7-9, III, Bind
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vilde afsælle Kongen, efter at alle l\Jidler at overtale ham til en
klogere Fremfærd i Krigsforeisen og til al sammenkalde Stænderne
forgjeves ,·are forsiigle og udliimle. Kongens Afsættelse var sagde man - del sidste, ulykkeligsle og smerlefuldesle Middel Lil
at redde Landet fo1· Oplosning og Undergang. Blandt Hovedmændene for de Misforniiiede i Stockholm nævnes Oberst St.iildcbrand
som den, der især forstod at forene de forskjellige Anslmelser til
en bes!emt Handling; Daron Jacob Cedcrslriim, den samme, som
mistede et Been i Atfairen ved Skalbukilen i Norge den 13de April
1808 (See: li Hind, Pag. 456-457), og var en hiiitbegavet, patriotisk og begeistret l\land, fod! til og experimenteret i alle saadanne
Foretagender; Maj ur, Grev Bjiir11sljcrna; Laudshiivdingen Hans Jiirta;
General, Baron Armfelt, Vest-Armeens forhenværende Chef; Grev . ..
G: llamillon; Baron JVrangcl; Liculenant 1/ohenhausen; G. Jiirta;
Major, Baron Ankarsviir.d, som maaskee var den ivrigste og modigste af
dem alle; thi vi ha\'e seet, al det var ham, som var Ophavsmanden til
og Sjælen i disse Foretagender i Værmelands Skove. Ved den sidst-,
nævntes Ankomst til Stockholm i Begyndelsen af Februar Maaned,
blev han snart deelagtig i de Sammensvornes Plan og Beslutning
den Sde -Fcbruar, hvilken Beslutning næsten overalt var bekjeudt, men
hvis Niidvendighed tillige oreralt blev indseet. Denne Niidvendighcd
va1· Aarsagen til, at en Ven eller en Bckjendt, som den Sde Februar
om .Morgenen besiigte den tjensthavende Adjutant, fastbandt sammes
Kaorde med stærke llaand, saa al den ei kunde drages, under hvill<en Operation ingen af dem yttrerle et eneste Ord I men hvorved
dug begge forstode hinanden. Liv-Regimentet Cuirasserer var bleven underrettet om den foresloaendc Statsomvæltning, for, om forniident gjordes, al understiille samme; Hertugen af Sodermanland,
Kongens Oncle, der allerede i Aaret i792, erter Gustav den Tredies
Mord I af de Misforniiiede bestemtes Lil Regeut, ved at udelukke
Gustav den IV Adolph, men hrnri de dengang bleve forhindrede af
General, Baron Armfelt - erholdt atter samme Bestemmelse, som
General Armfclt uu hemmelig befordrede,
De ovcn11æv11le Sammensvorne havde til Planens Udfiirclse den
Sde Maris lciet del saakaldte b e c k e rs k e Vertshuus pan Nurr-TullsGatan, under det Paaskud I deri at holde et Gjestebud for et slullet
SelskalJ. Planen var, al fan ge Kongen imellem bemeldte Huus og
Mo11-Bij9u, og, Si1asna1·t han var fangen, skulde han fores Lil Dalariir,
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hvis Besælning skulde allOses af en Deel af Garden; men forreslen
vare deres Planer meget ubestemte, usikkre og usammenhængende,
hvorfor Landshiivdingen Hans Jii.rta ei vilde tiltræde dem, men ytlrede i Forsamlingen, al Planen var umoden og ei nok forberedt,
saa al man ,•ed Ubelænksomhed snarere kunde bringe Fædrelande!
i Opriir, Ulykke og Forvirring, end frelse samme.
Landshovding Jarta vilde ei heller være dcelaglig i nogsil
Forelagende, hvori Obersllieulenanl Adlersparre havde Deel, eftersom
Jiirtq havde Mislillid til den si~stnrevnles Egenskaber, som Statsmand og politisk Caracleer. Denne Meningsforskjellighed og Han1
Jiirta, Anskuelser vare Aarsag til, al de Sammensvorne lidt efter lidl
forlade Beckers Verlshuus, uden at bringe Planen til Udfiirelse, hvilket havde være[ denne Dag snamegel deslettere, da Kongen reed forbi
uden bevæbnet Ledsagelse, efl.iirdi hans Kammerhusar var bleven
sendt tilbage til Haga efter Noget, som der var forglemt. Dog var
det netop denne af Jarta foraarsagede Opsællelse af PI.mens Udfiirelse den Sde l!'ehruar, som gav Anledning til Obersllieulenaul'
Adlersparre, og Vest · Armeens Mellemkomst. ,, Visseligen'' - siger
:Major Anlcarsviird - ,,vilde Resultaterne af Revolutionen have været
"langt fordeelagtigere, hvis •den var foregaael den Bde Februar i
"Stockholm, som en civil Handling, istedelfor al den senere ved
,,Vest-Armeens Deellagelse fik Udseende af den bevæbnede Magts
,,Indflydelse, hvilket fremkald le Bevægelser Iblandt ·Folket''.
Dog synes foråvrigt Forbrydelsen at maalle være ligestor, enten
man overfalder og arresterer sin Konge og Herre paa Lan:leveien,
eller i hans Slot, Ulykken var· blot den, at en saadan· forbrydersk
og be'klagelsesværdjg Handling blev af sliirste Delen af LandeJs
meest palrioliske og oplyste Mænd anseet for uundgaaelig piidvendig, for at redde det ulykkelig" Fædreland fra Oplosning og
Undergang, og folgelig derYcd retfærdiggjort.
Efter at Forsiiget paa Drollninggalan var mislykket, bdd Major
Antcarn,iird Generalmajor Adlercreut.r - som midt i Januar var ankommen fra den ved Torneå slaaende finske Armee og opholdt sig
i Stockholm - om at ville understolle Obersllieulenant Adlersparres
Forelagende, og erholdt sammes Tilsagn om Bistand, l\led delle
Liifte reiste Major Ankarsvii.rd lilhagc til Carlstad. Andre Kildet·
tillægge U. Gylden,totpe Æren af at have overtal! l.ienrralmajor
Adlcrc!'eutz til at tnge virksom Deel i Regjeringsfornndringon. OIJe~st
18~

276
Skoldebrand lilegner sig ogsaa samme Ære, og paaslaaer , ni han

havde angiveL for Generalen Maadeu, hvorpaa man skulde range
Kongen paa Slollel, saml tillige paalagel ~ig del Hverv, at ove1·tale
Herlug Carl ar Siidermanland til at overlage Rigsbestyrelsen, indtil
Stænderne vare komne sammen. Denne Overtalelse si.ulde være lykkedes især derved, at Obersten i en riirende Tone udbriid: ,,Naar
"Rigsskil.Jct er nu ved al gaae under i Stormen, saa griber den
"gamle Styrmand Roret og flirer Skil.Jet i sikker Havn''. Disse Ord
skulde nemlig være Lllevne udtalte ar Hertugen 17S8, i en magnetisk Siivu.
Man seer heraf, at Mange vare mere eller mindre deelagtigc
og aclive i Planen til den ulykkelige (Conges Arsællels~, og at miln
bag ertcr, da Bcliinning og Ære bleve uddeelle til de forljer.stfulde
1,atrioler, stred om Æren at have gjort og vovet meesl, opoffret
meesl, og folgeligen om hvem der burde heliinnes meesl,
Det er i hiii Grad forunderligt, og Lin iser lilfulde Kongens
hjælpeliisd, isolerede og forladte Stilling, at han og hans faa (lortrolige vare aldeles uvidende om de Snmmensvornes Planer og Aia chinalioner, Omendskjiindt saa mange Uaadslagninger, Reiser III, m.
havde fundet Sted, og omendskjiindl saamange vare deelaglige og
medvidende i den hele Plan, havde Kongen il,ke en enesle oprigtig
og deellagende Ven, som havde saamegen tiodhed for ham, at han
vilde give ham et Vink om de Sna1·er og Forræderier, hvoraf han
over eel Aar havde været omgirnn, og om de Farer, som hver Dag
voxede omkring ham. I Særdeleshed maae vi med Beklagelse udtale
os om Kongens Oncle, Hertug Carl af Siidermanlands i del Mindslc
lillagle Medvidenhed i de l\Iisfornoiedes Hensigl~r ng Handlinger, og
hans Taushed derom , ligeoverfor sin kongelige Herre. Kongens
Egensindighed og Uklogskab vare vislool: meget beklagelsesværdige,
ligesom Landets Niid og Slillirig vare trykkende og farefulde; men
desuagtet kunde og burde den alderstegne Oncle, under ingen Belingelse,
med Ære slulle sig lil sin ulykkelige Konges og Herres Fiender, hvis
Hensigt var al herom ham en Krone, selv i det Tilfælde at han
havde baaret den med kun ringe Lykk~ og liden Tilfredshed for
sit Folie.
Gustav den IV Adolph ,•ar langtfra nogen Tyran eller uretfærdig l<.onge. Folket hadede ham i Almindelighed it.kc, og l\1isforniiielsen hos samme rnr ei heller almindelig; og hvor .Misforniiiclse
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fandt Sled, var den rellel mere mod K,111gens Raarlgivere, end imod
hans Person.
Efler at l\hjor Ånkarsvard havde fra Stockholm i Begyndelsen
af Februar l\'Iaaned meldt Oberstlieulenant Adlersparre, al Revolutiotten vihle udbryde der den 8de Februar, hiirle man i de fiilgende
3 Uger intet videre derom, saa al Adlersparre& og hans Medvidendes
Stilling var hiiisl bekymringsfuld. Del opvakte tillige deres Forundring, at en Sag, hvori saamange vare deelagtige, endnu syntes al
være en fuldkommen Hemmelighed for Regjeringen og Almeenheden,
I Slutningen af Februar ankom endelig, og med en Coureer,
aller et Brev fra Major .Jnkarsviird til Oberstlieutenanl Adlorøparre,
hvilket indeholdt den Efterretning, al Anslaget den Sde Februar var
strandet; at de I som havde forenet sig, for at udfore det, vare
blevne tvivlraadige, og al alle videre Forhaabninger om el nyt Foretagende i Stockholm vare aldeles forsvundne; thi Oberst Skoldebrand
var bleven beordret til Nordlandene og var allerede afreisl didhen;
ligeledes havde Generalmajor Adlercrcut: erholdt Ordre til al begive
sig tilbage til Nord-Armeen og vilde ogsaa om kort Tid afrcise,
Almeenheden mistvivlede om nogen Forbedring i Forholdene I saafremt Armeen ikke vilde bidrage til Fædrelandel.5 Frelse,
Efter Modtagelsen af delle Brev lod Oberstlieulcnant Adler• •
,parre i Carlstad sammenkalric de merl ham der enigeværende Officierer, og meddeelle dem aabenhjerlig den nedslaaende og morke
Efterretning, han havde modtaget I hvilken, isledetfor al nedslaae
dem, netop virkede modsat, og foraarsagede en levende Glæde iblandt
disse Officierer, eftersom Fædrelandets Frelse dened mnalle, anbetroes dem. Som Folge af denne gode Stemning I udstedtes strax
Opbrudsordre for alle Corps til den 6te og 7de Marts,
Major Ankarsvltrd kom netop paa samme Tid tilbage fra Stockholm, men medbragte ingen gunstigere Efterretninger om Tilstanden
sammesteds; derfor erfarede han med fordoblet GI.ede Efterretningen om Tilstanden i Værmeland og den givne Ordre om Troppernes Opbrud.
Cornel, Grev Hamilton af Liv-Regimentet-Husarer paatog sig
frivillig del Hverv, al bringP. Ordren og Efterretningen om Opbrudet
ltl l\tajor, Baron Carl Cederstriim 1 .Chef for N crikes Balaillon af
Værmelands Regimenl, som laae i sit Districl I lil Major Charliere
ved Liv•Regimenlct-I-tusaref 03 Lil Chererne for l.iv-Rcgimentel•
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Grenaderer, Vestmanlands Regiment og Oplands Regiment, saml til
Generalmajor A dlcrcre11tz og Baron Jacob Cederstrom i Slockholm.
Grev 1/amilton udfiirte med Hurtighed og Dristighed sit Hverv, og
kom uhemærket lilbage lil den værmelandske Armee-Afdeliog.
Paa Opbrudsdagen, den 6te l\farts, foregav Obersllicutenant
Adlersparre, at han vilde reise til Venersborg, men rei~te isledet derfor
til Chefen for Dal-Regimentet, Major Klingspor, som lnae 3 Mile
nordenfor Carlstad, Efter Ankomsten besalle Dal-Regimentets Skarp~
skyllerc Veien til Carlstad, saa at ingen Efterretniuger kunde ankomme til Byen om Oberstlieutenantens Reise og Forelagender. Værmelands-Jægere, under Commando ar Capita,in Illatern, vare allerede brudt
op lil Carlslad, og besalle samme Nallen imellem den 6te og 7dc Marts,
tilligemed 2 Escadroner Husarer, under Commando ar Rilmestcrnc
v, /Jo/men og Carlcsson, samt 4 Canoner, Hilmester v. Bo/men blev
udnævnt lil Commaudant i Carlstad, indtil Afmarchen derfra var skeet,
Samme Nat blev Chefen for den værmelandske Armec-Ardeling, Oberst,
Grev Lejonstedt, ifiilge Oberstlieutenant Adlersparl'es 01·dre arresteret
i Carlslad af Stabsadjutant, Capilain August Ankarsvlird, ligesom
ogsa~ Landshiivdingen sammesteds, Grev v. Rosen, da de ikke vilde
deellage i Udforeisen af den udkaslede Plan,
Den fiilgende Dag• den 7dc Maris, rykkede Dal - Batailloncn
ind i Carlslad, under Commando af Major l{lingspo,·, saml 2 Balaillone1· af Nerike- og Værmelands Infanteri-Regiment, under Commando af l\Jajorerne Oldenskjold og Wuf/. Et Felt-Batteri b14!v organisere! under Commando af Lieutenanterne Klingenstjcrna, Axeløon
og Hjclmsljarna.
Obersllieutcnant Adlersparre ankom samme Dog
til Carlstad og hlcv censlommigen valgt til Overbefalingsmand, hvor•
cfler han organiserede sit Corps paa Feltfod, sooledes:
Til Chef for Staben udnævntes Capilain August Ankarsviird*J,
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Dn Forro1tcre11 i August )laaned 1844 gjorde Dekjendtskob med den
interessante og oplyste, dog nu ikke mere i mililair Acth ilet værende Oberst
Åug111t .dnl,arsvllrtl, og randt i horn en endnu temmelig ung !\land, og
Forrattcren yllrede sin Forundring over, at Ohcrslen i son uug en Alder
beklædte en snn ,·igtig Post, S\'arcdc han: ,,under vigtige Omstændig1;11edcr seer mon ikke Hesten poa Tænderne h1•or gammel den er, men
"bruger den ;imidlertid ,•or jeg ikke soa ganske ung cndda;thi jeg ,·or 24. Anr
"gammel". Denne !\land man ait.soa tidlig have ,·æret i Deslddelse ar
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og til Adjulant ved Staben den tidligere hos Obersllieulenant Adltr·
,parre i samme Egenskab ansatle Liculenant Porscll*),
Capilain Bell{ragø ved Værmelands Jægere udnævntes Lil Geo
ncralqvarteerme$lerlieutenanl.
Major E. A. v. Gerdten til Forpost-Commandeur,
Capitain Eckman af Dal-Regimenlel til Intendant for Lonning,
Proviant og Fourage.
Commissair Lindstedt til Chef for deo Commissariat-Afdcling,
som fulgle med Corpset.
Doctor Weltzin lit Stabslæge.
Præsten Norberg til Felt-Provst, .Major v. Post af Svea-Arlil•
leri-Regimeut blev udnævnt til Hiiislcommanderende for de i Værmeland lilbageværende Tropper, og Capitain Arbin beholdt sil havte
Commando i Eda-Skandse, omkring hvilken ikkun 300 Maud l.andværu 1.ileve lilbage til Grændsens Bevogtning; thi hver den af Landværnet, som vilde gaae hjem, erholdt Tilladelse de1•til, Enhver mindre
kraftfuld eller duelig Mand i Balaillonerne blev udrangeret og ladt
lilbage, for i Foa-ening med Besætuingen paa Eda og Vargeringeu
s11mt et ikke ringe Artilleri at anvendes lil i>rovindsens Forsvar og
Mngazinemes Bevoglning.
[let til Marchen til Stockholm udsogle Corps bestod af: DalRegimentelj 3 Batailloner af Nerike- og Værmelands-Regiment,
hvoraf den ene kom Lil i Oreliro; Garlstad- eller V ærmelands Jægere;
5 Escadroner Husarer, hvoraf 3 kom Lil i Orebro, og i Balleri paa
8 Piecer, lilsammen omtrent 3300 Mand. Obersllieutenaot Adlcr1parre onsliede intet talrigere Corps, da det ei kunde fodcs i disse
ode Egne. Som Frivillige meldte sig: Majorerne v. Gcrdtcn, Carl
Flach og Baron Christian Wrangel.
Del maa aosees som en besynderlig Tilskikkelse af Skjeboeo,
al Dal -Regimentet i Særdeleshed viste megen Virksomhed i at afsætle Wasa-Ælten fra den 1'hrooe, paa hvilken Stamfaderen, Gu,tav
,døn J, netop var bleven hævet ved Dalalmuens kraftige Medvirkning!
megen krigcrsk Dyglighed og Caracteer-Fnsthed, uden hvilke et soa \'igligl Hverv som Stab cher under sea rorclrucnde og ,•ønskelige Omstamdighedcr vist ikke vilde ,·ære blc1 et ham til Decl.

*) Den nuværende Oberst og Directeur ru r Landmnnlingsburcouct, llekjeotlt
som Udgiver ar det rortrinligste General-Kort over Svcrrig dg rortjeustfu!d ForfaLLer ar tlere stntlsLiske :Værker,
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Fra den 7de Marts erholdt Tropperne dobbelte Tobakspenge og
Underor6ciersclasserne dobbelt l.onning 1 11\'orimod Ofliciort•rne ikke
erholdt nogelsomhelst Gage-Tillæg. Opbrudel fra Carlsta,I maalle
opsælles 2 Dage, hvilke anvendtes til at forsyne Tropperne med
bedre l\lu11derings5orter, samt tilveiebringe Transportmidler, Proviant
og Fourage, hvilke sidste lidt efter lidt afsendtes paa Veien lil
Stockholm.
Tropperne havde for Indmarchen i Carlstacl liden eller ingen
Kundskab om, hvad man havde til Hensigt med dem. Eftersom de
enkelte Batailloner ankom paa Byens Torv, underretlede Obersllie111enanl .Adleraparre dem blot om: ,,111 det nu gjældte al frtllse Fædre,,landet fra en oiensynlig Fare, og al han havde overtaget Com11mandoen over dem''. Forsl om Morgenen Jen 9de Marts, da
Tropperne vare opstillede til Afmarche, fortalte 'Capilai11erne og
Rilmesterne de Undergivne Hensigten med deres Samling og
Foretagende, hvortil de samtlige svarede: ,,vi folge Herr Capitainen
~,(Ritmesteren) hvorhen De marcherer", hvorpaa strax blev udsvinget, og Marchen li!traadt ad Veien til Stockholm. Denne Har•
moni imellem de Befalende og Adlydende i en saa vigtig og farlig
Sag er tilvisse meget mærkelig, men var ogsaa Aarsagen til, at de
Undergivne blindt adliide deres Befalingsmænd, og al ikke en eneste
Soldat hverken paa Marchen eller senere i Stockholm vecg fra den
indgnaede Forpligtelse I eller lod sig forlede til Ulydighed, Forvildelse eller Udsvævelser.
Chefen for Vest-Armeens venstre Floi, Oberst, Baron Posse, blev
forst underrellet ved Major Flach og senere ved en. Estafelle fra
Chl'istinehamn om Adlersparres Opbrud og Armarche. Med Oberst
Poue blev gjort den Aftale, al han skulde besælle Gothenborg og Varberg,
og forovrigt understolle Obcrsllieutenant Adler,parre .med hele sin
Styrke, hvor og naar det behovedes. Til Oberst Skoldebrand, som
var afrcist til Nordlandene, og andre hoiere Befalingsmænd i 0ere
Regimenter afsendtes ligeledes Efterret11ing om det skele Foretagende,
med Opfordring om, at understolle samme.
Da Krigscassen ikke hesad de nlidvendige Midler til al bestride
Armee-Corpsels mulige og uforudseete Fornlldenheder paa Toget, saa
blev i Carlstad de offentlige Casser tagne i Beslag, hvilket ogsaa senere
skete i 6,·cbro og Veslcrås: Ved Ankomsten til Stockholm bleve de ikke
benytlede Summer slrax a0everede til Stats- og Rigsgjælds-Comptoiret.
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Den af Obersllieutenanl ..4dlersparrc allerede om Aflenen den
Sile Januar i Okne Gjestgivergaard skrevne og forhen omtalte Proclamalion bl~v nu ogsaa trykt og uddeclt i Carlstad, afsendt med
Posten i alle Retninger, og uddcelt paa Marchen til Indbyggerne.
Denne Proclamalion er saalydende:
,,Et betydeligt Antal Krigsmænd have grebet til Vaahcn, for
,,at nærme sig Hovedstadeh og gjcngive vort fælleds, nu ulykkelige,
,,adsplitlede, doende Fædreland Fred''.
,, Da enhver Medborger ind seer, al vore Hensigter ere forene"lige med hvad Samvittigheden og Æren byde i ethvert dydigt
"Bryst, saa have , i den faste Overbeviisning, at vort uforfærdede
"Forehavende vil understolies og billiges af ~ver 1\Jand, som elsker
,,det svenske Fædrenehjem, ikke alene iblandt vore Va~benbrodre,
,,men ogsaa iblandt vore ubevæbnede Medborgere.
,,Hvilke ere da vore Hensigter 1''
"Vi have givet hinanden Haanden paa, al Rigets Fædre
,,og Lovgivere skulle nyde Frihed til, under vore Vaabens Be11skyllelse, al sammentræde , for al raadslaae og lage Beslutninger
"om del lidende og snart odelagte Fædrelands Anliggender. Vi bavo
"givet hinanden Haanden paa, al vi ville for deres Fodder nedlægge
"de Vaaben, som vi have grebet for deres Frihed.
Uforfærdede
"Krigsmænds samlede Sværd skulle derpaa, omkring de svenske
"Lovgiveres Forsamlingssal, danne en Beskyllelses Muur, som ingen
,,Magt formaaer at gjenncmbryde",
"Vi have gi vel hinanden Uaanden paa, at Dod og Odelæggelse
,,skal ramme Enhver, som endnu _vil forlænge Sverrigs Lidelser,
eller en indenlandsk Voldsmand.
11 det være en udenlandsk 1\Jagt,
"Sverrigs tydske Provindser ere overgivne til Fieuder; Finland, delle
"Fædrenehjem for det lappreste og ædleste Folk, er o,•ervældel af
"Fiender. Vi h~ve givet hinanden Haanden paa, at ikke en Alen
,,meer af den svenske Færtrenejord skal overgives i Fiendens Hannd,
"Svei-rigs Bjergværker og Handel ligge stille; Sverrigs Ungdom er
"borttaget fra Jordbruget, for nogen og blollet for Underhold og
Landmandens
:,Pleie al blive et Rov for Sygdomme og Dåden.
,,Byrder og Besværligheder e1·e saa store, at han med al sin Taal,
"modighed ei formaaer at bære dem; udsugende Skaller ere uden
"skaansel udskrevne; Afmagt, Elendighed og forstyrrelse gribe
,,hver Dag mere og mere om sig paa en afskrækkende Maade.
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"Vi have rakl hinanden Haanden paa, at Landets Pædre og Vise
"skulle erhold~ Prihcd til al fore Held, Velstand, Lov og Ret
,,tilbage til l<'ædrenelandet''.
,,Maatle de hoiere og lavere Stænder, ligesom vi, modigen og
fortroligen
give hinanden Haanden paa: al Fædrelandet skal frelses;
11
,,al deres Enighed er Rigets Styrke, og at deres Uenig·hed er Under"trykkern~s Seier.
Maalle Sverrigs Fædre og Vise snart tilbyde
"Sverrigs Naboer Fred og Fortrolighed; men maallc delle Tilbud
"være ledsaget af den Forsikkring, at enhver Svensk hellere ligger
"begravet under den svenske Jord, end han seer sit Fædrelands
,,Selvstændighed rokket og oplost''.
"Vore Bundsforvandle skulle vide at ære el Folk, som bryder
,,sine Læn~er og rodfæster lovbegrundet Frihed i sil Skjod. Frank1,rigs og alle Aarhundrcders Helte ville hoiagte et Folk, som ligner
Ruslands og Danmarks Regenter,
11 dem i Bedriller og Krigerære,
71 uophorligt beskjæfligede med deres Nationers Oplysning og oeco1,nomiske Forbedring, ville ikke bekrige el Folk I som hnr samme
,,Hensigt. Naar alt personligt Had bortryddes, bliver ikkun tilbage:
,,gjensidig 81.iiaglelse, fælleds Fordele, fælleds Forsæt, at leve eller
,,doe som selvstændige Folkeslag''•
,, Vi have med Bedrovelse seet Sverrigs Hjælpemidler adsplit;,tede, svækkede, bortoslede over Landets vidmdstrakle Grændscr,
"uden Hensigt, uden Plan, uden Oiemeed eller virkelig Nylle 1 uden
,,Fordeel paa noget eneste Sled".
,,Maallc Sverrigs sidste, endnu tilbageværende Krærter ei af
"Uforstand forodes til Unytte, eller virkelig Skade, ifald Fædrelandet
,,paakalder disse Krærtea·s Anv~ndelse''.
"Disse ere vore Onsker for Fædrelandet. Vi skulle med Glæde
,,og Tilfredsstillelse opoffre Liv og Velfærd for deres Opfyldelse11 •
"Stor og herlig blh·er for Sverrig den Hoitidsdag, da hver
"svensk Mand med hævdet Ære og Selvstændighed vender tilbage
"til sin fredelige Syssel, til fornyet Velstand og Lykke i sil eget
,,Huus''•
•
"Forsvaret paa en af Rigets Grændser er poa en kort Tid
11sv~kket ved vor Bortgarig; men, dersom Fienden imod al Sand,,synlighed og givne Uifter benytter sig deraf I skal han ved vo1·
"hurtige Tilb3gekomst 1 ved blodige Tab, snart erfare Forskjellen poo
11 en Kri(r, som fores af ·personligt Had imellem Regenterne, og den

(
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" Krig, som hidrorer fra el troliisl Brud paa Naboskabet imellem
,,selve Nationerne".
,, Vi regne med fuldkommen Tillid paa enhver militair Befa"lingsmands lver al samvirke med os, for med Lynets Fart og
,,Styrkl' al miide indenlandsl.c Voldsmænd og udenlandske Fiender".
,,Vi vove s)ulteligen al yllre det Onske til vore elskede Lands,,mænd og Medbriidre af alle Stænder, al den nys paabudne, almin11delige Krigsskal ei maa udredes, fiirend Rigets Stænder have yllrel
,,sig om sammes Niidvendighed".
,,Carlstad deo 7de l\farts 1809".

,,Befalingsmændene over de

Værmeland forlagte Tropper''•

Efter at det adlersparske Corps var i Carlstad bleven forsynet
med Klæder, Vaaben, Ammunition, Proviant, Fourage og Penge, begyndte Opbrudet derfra den 9de Maris, og skele successive, for al
Tropperne desbedre kunde forpleies. Dagmarcherne vare lange; ikke
desmindre viste Tropperne derved en Entbousiasme, som vakte
almindelig Beundring. Paa Marchen kastede SoldJlerne Hallene og
Geværerne h6it i Luften, under et bestandigt Hurra-Raab, og Glæden
lyste af alles Oine, saa at lugen kunde tvivle om Foretagendets gode
Udfald. I Carlstad var Indqvarteringen meget trykkende, eftersom
30-!0 Mand vare forlagte, saa at sige, i hvert Huus; men Verterne vare
forniiiede og velvillige, og gave Soldaterne langt mere, end hvad Ret
og Sædvane fordred e. Paa lignende Maade blev Corpset paa )farchen modtaget af Indbyggerne med Velvillie, Deeltagelse og Tjenstagligbed. For ,den Colonne, som gik over "C ar Is kogen'', den kortere, nordlige Skov- og Bjergvei imellem Chrislinehamn og Orebro,
vare Dagmarcherne bestemte kortere, end for de Afdelinger, som
marcherede paa den sydligere store Landevei, under den Formodning, at Transportmidlerne paa hiin bakkede Skovvei vilde være vanskelige at lilveiebringe. Men snart bragte en Estafelle fra Avantgarden, under Commando .af Major Olden1kold, Efterretning om den
store Beredvillighed, der vistes imod Tropperne, at han kunde
skaffe en Hest for hver Mand, og at derfor Oberstlieutenant Adlør1parre, saa hurtigt ban iinskede, I.unde være 1 Orebro. Underveis
kom Biinderne Ookkeviis til Colonnerne, fulgte Husarerne, tog Mandskabet i Hænderne og takkede det for hvad det vovede til deres Frelse.
Den 9de Maris Kl. 5 om Morgenen opbrlld Dal-Balaillonen
og Oberstlieulenantens Bataillon af Nerike- og Værmelands-Regiment

284
0

fra Carlstad og mnrchereclc paa den s lore sydlige Landevei til Orebro,
Samme Dags l\lorge11 Kl, 6 opbrod Værmelauds forenede
Jæger-Bataillon og Mnjorens-Bataillon af Nerike- og Værmclands
Regiment og marcherede Veien over "Caris koge 11 1' til Orehro.
Den iOde Afarts afmarcherede Husarerne og Artilleriet ogsaa
pan den store sydlige Landevei I og Hovedqvarteret forlagdes til
Christinehamn. Samme Oag erholdt Obersllieutenant Adlersparre
,•ed rn Estafette Rapport fra Major Cliarlierc, al han havde besat
Orehro med det omhing denne By liggende Mandskab af Liv-Rcgimenld-Husarer, samt at Major Carl Cederstram netop var ry'kket ind
sammesteds med l.iv-Hataillonen af Nerikes- og Værmelands-Regiment,
Strax efter Indrykningen i Cal'lstacl den 7de ·Marts afsendtes
Major, Baron Ankarsviird lil den hoistcommanderende General siindenljelds i Norge, Prinds Cltristian August, med det Hverv . , , ,,uforstilt al
,,unclerrelle Pl'inclsen om Oberstlieulcuant Adlcrsparrcs Foretagende
"og Opbrud, forlange en vcd\'8rende eller forlænget Vaabenslilstand
11 og udvirke hans bestemte Svar paa, hvorvidt han vilde lade Grænd,,sen forblive uden Angreb , under den svenske Armees Fraværelse";
endvidere skulde Major Ankarsviird forklare Prindsen: ,,at Armeens
,,Foretagende havde til Hensigt at forskaffe Sve1·rig Fred med Na11borrne1 hvilket aldeles stemmer overeens med den norske Nations
.,Onsker"; og endelig paalagde Obersllieutenant Adlersparro l\fojor
I
Ankarsvllrd ejet delicale Hverv:*) ,,at give Prinds Christian August
"Haab om, ved en evenluel sledlindende Thronforandring, at komme
,,paa Valg lil Sverrigs Kronprinds og Thronfolger11,
Major, Baron Ankarsviirds Sendelse til Norge I de ham cler til
Udforelse paalagte Hverv og deres Afgjiirelse ere cle vigtigste Momenter lil alle folgende Begivenheder indtil Freden I hvorfor de her
i Detaille maae omhandles,
Majoren ankom den 8de Maris til Kongsvinger, hvor han blev
modiaget og standset af Generalmajor v. Staffeldt, som fiirst nu af
Majoren med stiirsle Fol'undring erfarede ·de Svenskes Foretagender,
og at Grændsen for sliirsle Delen var forladt af dem. Generalmajor
v, Sta/{eldt oversendte strax med en Coureer til Prinds Cliristia11
August i Christiania Rapport over de modtagne vigtige Meddelelser og
") Ifiilge. nmærendc Grev A.nkarsviirds mundtlige Relation Lil t"orføllercn i
Slockholm, I August l\laaped 1844,
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udbad sig nærmere Forholdsregler, samt om Baron Ankar,vård kunde
opvarte Prindsen i Christiania. Den 9de Marts gjenlager Generalen
i en i det tydske Sprog forraltet Rapport til Prindsen:
,,Baron A11kar1viird venter med Længsel den naadige Tilladelse,
"underdanigst at turde gjore Deres hoiryrstelige Durchlauchlighed sin
,,Opvartning''.
"Opstanden i Stockholm er allerede begyndt. Grev Hamilton
,,er ar Oberstlieutenant Adlersparre arsendt til den fiendllige Armee,
,,for der al anordne det Niidvendige. I ethvert Titrælde g11aer Op"stanJen for sig, uanseet hvilken Beslu.tning Deres hiiiryrstelige
"Durchlauchlighed maalle behage at lage. Man vil marchere imod
,,Stockholm; Kongen skal lages til Fange; Napoleon skal raadsplir,,ges om Besællelsen af den ledige Throne; man iinsker Prinds
"Peter, eller rettere Heriugen af Oldenhorg. Det synes ikke, som
"om man iinsker nogen Forening med os. Den 27de Februar blev
~
,,der givet Befaling til al lægge Embargo paa alle engelske Skibe
"og ni engelsk Eiendom; men den 28de Februar blev samme aller
,,hævet'' •••••
Prinds Chri1tian August blev ligesaamegel forundret ved Modlageisen af disse Erterretninger, som Generalmajor v. Sta{feldt. Som
klog Mand modtog han ikke Major Ankarsviirtl; men, da de medbragte
vigtige Documenler vare ham overs_endte, hvoraf han kunde erfare
Sandheden af Majorens mundtlige Relationer, ansaae han det,
ifolge sin Stilling, upassende, at indlarle sig personlig med en Commissair fra el revolutionairt Parti, hvis /ivrige Forbindelser han ikke
kjendte. Prindsen lod derfor Baron Ankar,viird forblive paa Kongsvinger, hvorhen han sendte sin Adjulant Major v. Darrc, deels for
al bringe Generalmajor v. Sta{feldt de fornodne Ordres, og deels for
nærmere al erfare Majorens Hverv og Andragender. ,,Jeg blev" fortalte Oberst, Grev Ankarsviird"') - ,,af Prindsen aldeles belrag11tet som en Revolutionair og af Generalmajor v. Sta{feldt vel be"handlel med Artighed, men med Kulde; dog tillod han mig erter
,,nogen Tids Forliib al ride ud med sig, hvorved jeg blev mere og
,,mere fortrolig med ham, Del Hverv, som Oberst¼ieulcnanl Adler"sparre havde paalagt mig, nemlig: al. give Prindsen Forhaabninger
,,om den svenske Krone, kunde jeg saaledes it.ke personlig over") .Mundtlige ReluLion til ~·orratlercn i Stockholm, i August Maoned 1844,
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,,bringe ham, og selv i det Tilfælde at jeg havde faaet Prindsen i Tale,
"vilde jeg ikke have kunnet udfore samme, da jeg fandt et saadanl
,,Andragendr, under disse Forhold, Mist upassende og compromille"rende for Prindsen; men derimod berorte jeg vel denne Mulighed
,,li.isclig for General v. Staffeldt.
Rigtignok tog Oberstlieutenant
"Adlersparre mig Undladelsen af delle Hverv i Begyndelsen ilde
"op; men senere indsaae han dog, at min Handlemaade ,·ar den
,,rigtige''.
"Man har troet" - siger Oberstlieutenant .4 diersparre i sin
Beretning herom*) - ,,at den Roli~hed, eller Neutralitet, som de
,,Norske iaglloge paa vor Grændse i vor Fraværelse, stod i Forhin,,delse med det paafolgcndc Thronfolger-Valg.
De, som have
,,næret, ellc1· endnu nære denne Tro, ere i den dybeste Uvidenhed
,,om Cnrncteren af den usædvanlige l\fond, som vi have eiet og lahl.
"Det mindste Forsag paa, ved en Sendelse til Norge, at sælle disse
· ,,Btgivenheder i Forbindelse med hinanden, vilde have berovet os
,,Prindsens hele \'elvillie, som lrnn havde til For.naal: Fred og Fri,,hed i Norden. Jeg bor_ her udtale hvad der gjor Baron Ankar,,st•ifrds Skarpsindighed megen Ære og langt overgik min, nemlig:
"at han indsaae delte baade tidligere og bedre end jeg, Jeg havde
,, virkelig paalagl ham , at give Prindsen et Vink i denne Retning;
,,men ban gjorde del ikke, og derfor har han min evige Erkjendt··
,,lighed (evårdiga erkansla").
I
Da Major A11kar1viird hverken kunde erholde Prinds Christian
August i Tale, eller slutte nogen formel og bindende Vaabenslilstand med den norske Armee, saa tog han sin Til0ugl til Trusler,
og erklærede: ,,al Grændsen vel var aldeles blollct for Forsvarere, og
,,den norske Armee kunde derfor ma1·chere saalangt den vilde; men,
"dersom den angreb de Svenske i Ryggen og ikke tillod del svenske
"Folk selv al afgjore dels indre Anliggender, som kun vilde medtage
,,nogle Dage, saa vilde Armeen hurtig vende om, og fore hele Bcfolk"ningen med ~ig og drive de Norske tilbage. Saasnarl de indre
"Anliggender ere afgjorte, vil den svenske Armee vende tilbage og
,,indtage sine tidligere bavle Positioner''.
Grev Anlcarsvard yllrede :1.8-1 -l til Forfatteren: ,,al denne T1·u•) Sce: Hantllingor riirorule S1·r.rigc~ iihlro, nyorc och rrynsrc Hislorin,
III Delen, I•eg. :l9-40, Stockholm I H:JO,
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;,sel maa have virket og bidraget noget til .Nordmændenes Uvirksomhed;
"dog - tilfoiede han - ,,vare de norske Tropper i den usleste
"Forratning, og den store Mangel, de leed paa Alt - en ikke mindre
,,væsentlig Grund hertil, hvilket Prindsen, der var saa forsigtig og
"kyndig, ret vel var vidende om og vidste at vurdere. Den norske
,.Armee'' - vedblev Greven - ,,var saa aldeles blottet for Klæder,
•
,,LevneL~midler, Penge, Krigsmaleriel, Ammunition m. m., al den i
,,den Forfatning, hvori den befandt sig, umulig kunde foretage nogen
,,Invasion paa denne Aarstid, i el saa fattigt og forhungret Land,
,,som Værmeland''.
Imidlertid gav Prinds Christian Auguat Generalmajor v. Staffeldt
den Ordre: at sige mundlligen lit Major Ankarsvård: ,,at, da Prind"sen af Generalens l\Ielding var tilstrækkelig underrellet om hans
,,Ærende I saa holdt han det for over01idigt al forelage en Reise,
!,som vilde gjore ufornoden Opsigt; men, hvis han havde mere al
,,anbringe, da \'ar Generalen bemyndiget til at modtage og indbe•
,,relle det. Prindsen kunde ei give noget bestemt Loftc i et An,,liggende, som alene beroede paa Hans l\Iajestæt Kongens Befalin11ger. Dog vilde han, saalænge det afhængte af ham, og nnar han
"var ove~beviist om den foregivne Stillings Sandfærdighed, ikke
"forstyrre et Fot·etagende, som havde Fred og de nordiske Rigers
,,Lykke lil Hensigt". Af den Grund lovede Prindsen: ,,at den
"svenske Grændsc skulde af den norske Armee under den svenske
,,Armees Fraværelse blive respecteret overeenstemmende med Vaa,,benslilslanden af 7de December 1.808 , undtagen i de to Tilfælde,
,,som ei afhang af Prindscn at afgjore, nemlig:
1) ,,Hvis bestemte Angrebs- Ordres ankom fra Kongen af Dan"mark, og
1 2) ,,Hvis Russerne angrebe del egenllige Sverl'ig.
"Men selv i disse to Tilfælde skulde den svenske Armee
;,derom blive underrellet iO a :12 Dage, forinden Angrebet fandt
,,Sted".
Prindsen lod igjennem General v. Staffcldt ogsan Major Ankarsviird
anmode om: ,,at udvirke ifilladelse for to norske Officierer al reise
,itil Stockholm,. for at erholde Forvisning om Rigtighede_n af det af
"ham Foregivne, af hvilke den ene skulde strax vende lilba~e til
,,Norge, og den anden argaae til KJ6bcnhavn , for al ove1·bring~
"Kongen Ertcrrelningen om det Observerede, og derpaa modtage og
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,,bringe Hoislsammes nærmere Befalinger tilbage til Norge". Delle
6nske blev, i del Mindste forelobigen, ikke opfyldt.
Vistnok var del Svar, Priudsen gav Major Ankarsviird, gunstigt
for de Svenskes Forelagender; men hvad skulde han vel ellers gjiire
eller svare under de for Haanden værende Omstændigheder 1 De
Svenske onskede blot at afgjore deres indre Anliggende,·, og vilde
derefter slulle J<'red med deres Naboer. Del er ikke troligt, al
Prindsen kunde eller burde forhindre dem deri, saamegct mindre
som han med 6-7000 Mand neppe formanede al handle anderledes,
hvo1·for han hellere stiltiende m~allc indvilge i deres Foretagende,
end med afmægtig Neglelse forhindre eller modsælte sig samme,
eftersom cl Angreb fra Norge , uden Underslollelse fra Danmark,
umuligen kunde fore lil noget heldigt Resultat, da den norske Armec ikke var udrustet saalcdes, al den kunde foretage nogen offensiv Ilevægelse ind i cl I.and, hvol' alle Ressourcer manglede ligesaameget, som ·i Norge, og imod el krigersk Folk, som med den hoieste Bcgeislring kjæmpcde for 5i11 Tilværelse og sine politiske Retligheder. Vi ville desuden senere erfare, at pen ædle, ofte og saalænge miskjendte Prinds Christian August havde en for Danmarks
I.and og Konge vigtig og heldbringende Plan ved delle sit Forhold,
nemlig: Foreningen af de 3 nordiske Riger paa Kong Frederek den
Sjettes Hoved.
Da Major, Baron Ankar,viird, igjennem Genel'almajor v. Staffeldt
havde modtaget Prindsens ovenslaaende mundtlige l<'orsikkriuger,
reisle han den 10de l\farls tilbage til Sverrig, og lovede fiir Afreisen, ifolge Generalens Anmodning, at sende ham Efterretninger om
Revolutionens stadige Gang; hvilket ogsaa skele. Generalens Rapport til Prindseu af samme Dags l>alo er saalydende:
"Da Baron Ånkarsvltrd indsaae, al han i den Stilling, hvori
"han befandt sig, ikke kunde vises den Naade, personlig at opvarte
,,Deres hoifyrslelige Durchlauchtighed, reiste han alligevel meget til,,freds herfra,'.
"Ogsaa i Sverrig ancrkjendcr man vor commandercnde Genr.rals
"store Fortjenester og militaire Kundskaber, og gjor Onsker, om
"ikke for P. (Peter af Oldenborg), ,saa dog for C. Å. (C/1ristian
,,August). Del skal være Sandhed, al Kongen af Sverrig har laget
"Sacramentet paa, ikke al ville anerkjende Napolt!o11. Naar han laler
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"om Bourbonneroe, kalder han dem altid "la sacree famille des
,,Bourbons". Napoleon kalder Kongen derimod altid "Vildjuret".
Under 1. 1.te Marts melder atter Generalen til Prindsen: ,,da
" Vinden susede her stærkt afvigte Torsdag (d en 9da Marts), gik
"Baron At1karS'Viird urolig op og ned ad Gulvet. Jeg spurgte
"ham om Aarsagen dertil og erholdt det Svar: ,,Jeg frygter for
,,,,at Isen imellem den svenske Kys t og Åland vil gaae op, og
,,,,i saa Fald kunn e de der liggende Tropper ikke bryde op imod
,,,,Stockholm og sl6de til os"".
I General v. Staffeldts Rapport af 1.Ode Marts findes saaledes
Spor til Prinds Christian August's Anerkjendels e i Sverrig, og at
del Hverv, som Oberstlieutenanl Ådler, parre havde givet Major
Ankarsviird, ogsaa var bleven meddeelt Generalmajor v. Staffeldt,
under Majorens Ophold paa Kongsvinger.
Prindsen befalede strax Generalmajor v. Staffeldt, at indsende i S\' errig forklædte Underofficierer og Skiel6bere, for at
observere og rapI!ortere hvad Vigtigt der blev foretaget. Ligesaa
befalede Prindsen under 1.Ode Marts, at sende en Officier i samme
Hensigt, under Foregivende af, at bringe Oberstlieutenant Adlersparre en Gjen-Compliment.
Bertil valgtes Capilain v. Nægler
af 2det trondhjemske Infanteri-Regiment, en venlig og dannet
Mand , som afreiste den 1.1.te Marts. Men han blev standset af
de svenske Forposter ved Hagaby, foran Eda, og paalagt al
vende tilbage til Norge.
Under 1.ite l\Iarts indmeldte Prindsen alle disse Begivenheder
til Kongen, o,•ereensslemmende med Sandhed og Pligt og i stiirste
Detaille; dog omtales i denne Rapport ikke de af Major Ankarsviird til General v. Staffeldt gjorte Yttringer om Prindsens mulige
Thronf61ger-Valg, hvortil der , istnok ikke heller var nogen Anledning, eller som fortjente anden Opmærksomhed end enhver
anden Compliment, der discussivement gjores, og som ingen forstandig Mand IJclragtcr for andet, end den er. Det vilde endog
have været h6ist uforstandigt, uforsigtigt, ja forfængelig Daarskah,
dersom Prindsen af denne meddeelte Discussion havde fundet
Anledning til herom at gjiire nogen tjenstlig Melding til Kongen,
sin Herre I Derimod tilskrev Prindsen sin Broder Hertugen af
Augustenborg under 1.Ode Marts 1.809 et Brev, hvori han vel
S) nes al ,·ære hegcislrende inllueret af den af l\Iajor Ankar,vttrd
Danm, Krigob, fr■ 1807-9,

III, Bind.
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gjorte Yttring, men i en ganske anden Retning end den, at
blive valgt til Svcrrigs Thronfolger•).
Major Ankar.n•lird indhentede Oberstlicutenant Adt.erspan-e og
hans Corps .i Christinehamn, Natten til den :11.te Marts; og de
medbragte Efterretninger bleve strax ved Coureer tilstillede Oberst
P.011ø paa Armeens venstre Floi, ligesom andre hiiie Befalingsmænd.
Den adlersparske Armee-Afdeling fortsatte imidlertid Marchen.
Scent om Aftenen den Hte Marts ankom Adlersparre til Sunds
Herregaard, nær Åtorps Gjestgivergaard, paa Grændsen imellem
Værmeland og Nerike, hvor ban mod te Lieutenant Pantzarhjelm
af Liv-Regimentet Cuirasserer, der kom fra Stockholm, og berettede, at han var sendt af Baron Jacob Ceder,triim og Hans Jiirta,
for at underrette Oberstlieutenant Adlersparre om: at der i Stockholm Intet var at gjiire, og at alle Revolutionsplaner der vare
•) Delle Brev er saa vigtigt, al det forljener en Plads her i Origlnolsproget; det er saalydende: ,, Wieder mehrere Posten, und kein Brier
"von Dlr, lieber llruder ! wie soll ich mir dies erkltiren? lch halte Dir
"viet zu schreiben; etwas von sehr grosser ,vichligkeit wirdst Du aus
.,meiner l\leldung on den Kiinig ersehen, wenn das Schicksnl vcrhin"derlr, dass es friiher eingemeldet wurde, Ich hoD'e, dass mir der
"Himmel einc Gelegenheit verleiht, unierm KIJnig und Yaterland einen

,,gUinzenden Dieml leislen .zu kii11nen, und dann - høureua: lø 1ijour,
"au la liberU ,t la loyauU lrouve un asyl. Ich holTc, dass ich diesr.s
"ørlebe. .A.ussichlen habe ich ørliallen; doch die, unlør un,.
l'tlehr
"Schnock .zu entgelien - daher habo ich e, niclit gømeldet, lndess
"gan:i: ohnø Grund i&t es nicht - denn olme Eigenliebe man achtøt
,.und 1r.hllt:.1 mfoh - in einem gewis,en Lan do, von døm die Rede.
,,lst dies gl'gliickt, donn die Ruhe des Privotslondes am l.iebsten in A."nnd meioc Wi.insche sind erriilll. Froh werde ich die letzlen Tage
"meines Lebens hinbringen; die Jahrc der niitzenden Thlitigkeit sind
"dann vorbei, und man trill mit Ehren und rrohcn Selbslbewnslsein vom
"Sch11uplatze. l\lein Hcrz sagt mir, ich verdicne Zulrauen. Miige man
"mich nie ,·enkennen ; Du magst mir non schreiben, oder nicht, und es
"sei aus wrlcher Ursache, dass du meiner nicht gedenkst - so wei ss
,,ich, dass Du mich kennsl, und ich hin also dciner Frcundschart ver"sicherl, l\Jiichten meine ,vuusche erriillt wcrden, und wir mit Ehren
,,Band in Hund die leztcn Tage unsers Lebens - im Kreise der uns,,rlgen hinbriogen."
C. JO. 3. 809,
Ganz der Deinige.
,,G,i.isse Alle in A- "
,.Christian".

291
til Ende. Adler,parre bad ham vende om med den Beskeed: ,,at
"vi, som nu ere i Anmarche for at frelse Riget, fra den forste
"Begyndelse af havde meest regnet paa os selv; men at \'i ikke
,,desmindrc ventede paa uforfærdede og patriotiske l'tfænds Med" virkning i Hoyedstaden, og at Yi endnu gjore os Forhaabninger
"derom; men under alle Omstændigheder skal Sagen gaae sin
,,Gang".
Oberstlieutenant Adlersparre bekjendtgjorde dette Svar for sit
Offieier-Corps, der modtog samme, s om sædvanligt, med glædeligt Bifald.
Den i2te Marts forlagdes HoYedqvarteret fra Christinehamn
Lil Orebro. Forend Adlersparre forlod forstnævnte Sted, tilskrev
han Generalmajor v. Staffeldt fiilgende Brev:
"Undertegnede sælter sin Ære, sit Rygte og Alt hvad der
"er mig kjært og agtværdigt i Pant, at en Deel Tropper, som
"ere bortdragnc fra den værmelandske Grændse, ikke have noget
"andet Formaal, end en Marche til 'Stockholm, for at udvirke
,,Rigets Stænders Sammenkaldelse Lil Freds-Afslutning med Ri,,gets nu fiendtlige Naboer".
,,Ligeledes sætter jeg min Ære i Pant, at, overeensstem"mende med de nys ankomne Rapporter, er Isen paa Ålands
,,Havet opbrudt, saa at et Angreb fra russisk Side paa det
,,svenske Fastland er en Umulighed" .
,,Dyb og klippefast er den H1iiagtelse og den Tiltro, hvor,,med vi nu fæste os ved en stor og redelig Mands Ord".
Cbristinehamn den 12te l\larts \809.

Georg Adlersparre,
Overbcralingsmand.
I Orebro sliidte Rilmesterne Fleetwoods og v. EB1en1 Escadroner til Adlersparres Corps, hvilke Major Charliere ha,•de samlet
i deres Districter, og dermed arresteret Landshovdingen sammesteds, Låwenskåld, Major, Baron Carl Cederstram havde ligeledes
i Orebro samlet Liv-Bataillonen af Nerike- og Værmelands Regiment, hvilke samtlige Tropper paraderede i Gaderne ved Indrykningen af det adlersparske Corps. Ogsaa ankom til bemeldte
By Major, Baron Bjarn,tjema med Efterretning om, at han havde
besat Vesterh med Vestmanlands Regiment, og at samme var
beredt til at forene sig med Adlersparres Corps.
19*
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Land-Secrctair Cauet i Orebro havde, som redelig, tro og
sin Konge hengiven Undersaat, afsendt flere Courerer med Efterretning om det Passerede til Kongen, sin Herre. En af disse
Courerer, der var forklædt som Bonde 1 ankom til Stockholm den
12te Marts, og bragte den forsle Efterretning om Vest-Armeens
Anmarche.
Kongen afsendte strax en Coureer ,·ed Navn Ostbom, for at
indhente nærmere Efterretninger derom; men han blev paagrehen
og arresteret i Orebro, og kunde folgelig ikke opfylde det ham
paalagte Hverv.
Nerikes Landværn, som udgjorde Garnisonen i Orebro, Lhiv,
paa 100 Mand nær, hjempermitteret.
Samme Dags Aften, den 12te Ma1-ts, tilskrev Obersllicu~enant Adlersparre Generalmajor v. Staffeldt atter et Drev, som var
saalydende:
"Jeg har den Ære at anmode Hoivelbaarne Hr. Generalen
,,m. m. om, at, hvis nogen Meddelelse til mig bliver nod,•endig,
"den da gjcires skriftlig, med eller uden Navns Underskrift , og
"at kun i hoieste Nodsfald en Parlementair sendes, hvilken da
"adresseres til Overcommandanten v. Post i Carls tad ~ der i min
,,Fraværelse flirer Commandoen i "rærmeland" .
,,Jeg har forst i dette Oieblik med det sl1irste Mishag ci-faret,
"at en norsk Parlementair (den omtalte Capitain v. Nægler) er
,,bleven neglet at forblive i Hagaby. Delle er en uheldig l\lis,,forstaaelse, som i Fremtiden ei mere skal finde Sled."
Orebro drn 12te lUarts 1809.
G. AdlCl'Sparrc.
Generalqiajor v. Staffeldt modtog ovenstaaende Breve den
13de Marts, og afsendte dem strax til Prinds Christian August,
ledsaget med folgende Bemærkninger:
••.• ,,Gud give, at Sagen maatle endes til vor Fordeel, og at
,,man kunde bringe dem Ordet "Selvstændighed" ud af Tankerne,
,,ligesom ogsaa Hertug Peter af Oldenborg. I delte Oiehlik an,,koinmer den 2dcn Spion og bekræfter Arrestationen af Lands"hol'dingen, Grev Ro!cn, og den commanderende General Oberst
,,Lejonstedt, samt Corpsets Afmarche til Stockholm.''
Under :l.6de Marts skrev Generalen alter: ,,Jeg tillod mig
,,for nogen Tid siden at yllre for Deres Hoifyrstclige Durch-
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::lauchtighed mine underdanigste Tanker o,·er indvortes Urolig,,heder. Jeg vover derfor endnu at troe, at man ikke maa blande
"sig i dem, saafremt man ikke med en imponerende Magt kan
,,gi,·e Love og paabyde Rolighed".
"Dersom det ikke er bestemt fiir, eller under Congressen i
"Erfurth, at vi skulle have Sverrig, saa beholde vi det ei, om
"ogsaa Alle kastede sig os i Armene, hYilket jeg dog trh·ler
,,meget paa vil skee".
Den 13de l\farls brod Avantgarden af det adlersparske Corps
op fra Orebro, beslaaende af Sanna- og Orebro-Escadroncr,
Nerike- og Yærmclands Liv-Batailloner, under Commando af
Major Charliere, og marcherede til Y esterh. Den 14de fulgte
det ovrige Corps, under Major f(lingspors Commando. Vadsboog Yalla-Escadronerne erholdt Ordre at bryde op fra deres Standqvartercr (Ro ten) og bli1•e liggende i Orcbro, under Major Liljeliiiks Commando.
Den 14de Marts om Eftermiddagen erholdt Obersllieutenant
Adlersparre i Orcbro en Coureer fra Oberst Schonstrom i Vesler~s,
med den fiirste Underretning om, at Kong Gustav den IV. Adolph
Dagen i Forveien var bleven arresteret af nogle Officierer, samt
at Hertug Carl havde overtaget Regjeringen. Natten imellem den
14de og 15de Marts ankom Obersten selv med Bekræftelse hcrpaa, og medbragte desuden 10,000 Rdr. Banco af egne Midler til
Armee-Corpsels Brug. Hcnimod Morgenen, den :l5de Marts,
ankom Capitain ved Lfr-Grenadeer-Regimentet, Rchnberg, med Rigsforstanderens Brev og Proclamationer. Dette Brev er saalydcnde:
"ua det er kommen til Vor Kundskab, at Vest-Armeen er
,,i Anmarche imod Stockholm, for at befordre Stændernes Sam"menkaldelse, saa tilkjendegives Overadjutant, Oberstlieutenant
,,Adursparrø, at Hans Majestæt Kongen er i Dag afsat fra Rigs"bestyrelsen , og at Vi ha,·e overtaget Regjeringen, samt at _:\'i i
,,Morgen naadigst ville udfærdige Befaling til Stændernes Sam-"menkaldelse. I Folge heraf ansee Vi det ikke niidven!ligt, at
,,hele Styrken af den hertil fremrykkende Armee indtræffer hertil,
"men blot den Commanderende samt Halvparten af de meest
,,paalidelige Tropper, hvilke saa hurtigt som muligt have at be"give sig hertil. Den iivrige Halvdeel forlægges i og omkring
,,det Sted, hvor denne Befaling modtages".
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"Generalmajor m. m. Baron Adlcrcreut: er befalet at være
,,tjenstgjorende Gcneraladjutant i Stockholm".
,,s,ockholm Slot den J!lde Marts 1809".
Carl.
Til
Oberstlieutenant, Overadjutant Adlersparre.

Acllercreut.r.

Proclamationen til det svenske Folk er saalydende:
"Vi Carl af Guds Naade, Sverrigs, de Gothers og Venders
"Arvefyrste, Hertug af Sodermanland, Storadmiral etc . etc. gjiire
,,vitterligt: at, eftersom Hans Kongelige Majestæt ved de ind"trufne Begivenheder er sal ud af Stand til at bestyre Rigets
,,Anliggender, have Vi, som den nærmeste og eneste fuldmyn,,dige Descendent af den Kongelige · Familie, fundet Os foranle"diget, indtil videre og i Egenskab af Rigsforstander at orertage
"Rigsbestyrelsen, hvilken Vi med den Hoiestes Bistand skulle
"fore saaledes, at Riget kan gjenerholde indvortes og udvortes
"Rolighed, og den længe standsede Handel og Næringsveiene
"gjenoplives, hvorved det er Vort urokkelige Forsæt, efter at
"have gjort Begyndelsen til formeldte Grundlag, at overlægge
,,med Rigets Stænder de /ivrige Forholdsregler, som skulle for,,berede det svenske Folks Fremtids Velfærd".
,,Vi byde og befale derfor hermed samtlige Rigets lndvaa"nere, l{rigsmagten til Lands og Vands, samt Embedsmændene
"af alle Grader, at vise os den Troskab og Lydighed, som Vor
"rene Hensigt og deres eget Vel i nærværende Tid uindskrænket
"fordrer. Befalende Eder alle naadigen i Guds den Almægtiges
,,Beskyttelse og Varetægt".
,,Stockholm Slot den 13de l\larts 1800".
Carl.
Lagerbring.

Disse to Documenter bleve af Oberstlieutenant Adlersparre
ved en Parlementair, Lieutenant Gyldenberg, oversendte til Generalmajor 11, Staffeldt, hvor de ankom den i 7de Marts, ledsaget med
folgende Skrivelse:
"Med ubeskrivelig Glæde har jeg den Ære at oversende
"indsluttede Actstykkcr, som i dette Oiehlik ere hidsendte med
"en Coureer fra Sverrigs nuværende Regent, Hans Kongelige
,,Hoihcd Hertug Carl",
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"J cg indsluttcr mig i Herr Generalens sædvanlige, urgamle
"Venskab, Naade og Fortrolighed (vanliga, urgamla vanskap, grace
,,och fortroende)".
"De to fangne norske 0fficierer, deriblandt min specielle
,, Ven, Herr Lieutenant v. Krogh, ere paa Tilbagevcien til Norge".
,,Orebro den 15de Marts 1809".
Ærbodighed og Hengivenhed.
Adler,parre.
Generalmajor v. Staffeldt expederede disse vigtige Papirer
strax den 17de ~arts med en Estafette til Prinds Christian August, og tilfoier i en Skrivelse:
• . . • ,,Jeg er bleven forsat i den storsle Forbauselse, da jeg
"umulig kan troe, at det er Generalerne Armfelt, og Tolls samt
0berstlieutcnant Ådler,parrc, Hensigt, at have Hertug Carl ved
11
"Roret. Om vi herover skulle sorge, eller glæde os, er vel endnu
,,uvist. Jeg troer imidlertid at det er godt, at Hertug Carl er ble"ven Regent; maatte han nu blot vedblive at være det, indtil de
,,indre Uroligheder udbryde, hvilke jeg anseer for uundgaaelige".
I en Skrivelse af i8de Marts vedbliver Generalen:
"Adler,parres Brev, som jeg modtog i Gaar , forekommer
"mig at være skrevet i en ganske anden Tone og Stiil , end det
,,Dagen forud; han ne.Ilader sig til at indslutte mig i sit "van"liga, urgamla viinskap, grace og fortroen de".
Skulle disse
"Yttringer ikke kunne synes, som om han vilde gaae over til
"vort Parti, for her at finde et Rygstod '? Jeg veed ikke, hvad
,,jeg skal tænke derom I maaskee er det af Glæde over de lykke,,lige Begivenheder i Stockholm".
Imidlertid fortsatte det adlersparske Corps - trods Hertug
Carl, Befaling af i3de Marts at forblive med Halvdelen af Tropperne i og omkring det Sted, hvor Ordren naaede samme Marchen mod Stockholm, og den i5de Marts forlagdes Hovedqvarteret til V esterås, hvorfra Major, Baron Carl Ankar,viird afsendtes til Stockholm, for at gjore de nodvendige Forestillinger
imod den erholdte Ordre. Major, Baron Bjårnstjerna havde, hvad
vi allerede vide (Pag. 291), i Veste rås samlet VestmanlandsRegiment, besat Byen, arresteret Landshovdingen og taget de
offentlige Cas~er i Beslag for det anmarcherende Corps. MaJor
Bjiirnstjcrna sendtes ogsaa herfra til Stockholm,
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Regimenlsehefen, Obersl Bra11dstro111, ,·ar' af G1utav den IV.
Adolph givet de fornodne Midler og det H,,erv, at bl'kjæmpe Rernlulionen ved at ophidse Biinderne; men han ren elle om ved
Nyqvarn, da han erfarede hvad der var skect i Vesler~s. Her
indtraf ogsaa Major llergenstrålc, der af Rigsforstande1·cn var
sendt som Coureer Lil Oberstlieutenant Adlersparre, og den 18de
Maris kom l\Iajor Bjornstjerna tilbage fra Stockholm, og miidte
Horndqvarteret i Nyq,•arn. Han medbragte den Ordre til Obcrsllieutenant Adlersparre: at afreise alene med en Deel af sine Officierer til Stockholm og lade Trnpperne gaae J]d fra hl'Crandre,
hvilken Ordre foranledigede ham til at have en Conferenee
med Cheferne og de fornemste Officierer i Gran, ln·ilke raadede
ham til, ikke at adlyde denne Befaling, men forblive hos Tropperne. Rigsfo1·slanderrns prirnte Brev til Obersllieutcnant Adlersparre er saalydende:
Stockholm den 17dc l\larls 180!>.
,,Min bedste Adlersparre!"
"rgjennem Aminoff har jeg erholdt Eders Hilsener. Som en
"gammel Ven kan jeg ikke uden de varmeste Fiilelser deeltage i
"den Frelse, som De har beredet mit Fædreland, for hvilken jeg
,,ikke kan undlade at forsikkre Dem om min fuldkomne Tillid,
"lnilkel dog bor være unodvendigt; thi om denne Tillid bor mit
"roregaaende Liv for længe siden hal'C overtydet Dem. Jeg lamges
"efter Deres Ankomst med Utaalmodighed, for at aabne mit Hjerte
,,ror Dem. Vær imidlertid paa det Iliiilideligsle forsikkrr.t om,
,,at mine Gjerninger skulle orerbe1 ise Dem om min Tænkcmaade,
"og Deres Raad understolle mine }?oretagender. }?orsikkrer
"Deres tappre Cammerater om, at den Rjærlighed, jeg altid har
"næret for mine Yaabenbrodre, skal aldrig formindskes, ligesom
"jeg ei heller aldrig skal skilles fra dem, og at mit Liv og mit
"lllod horer dem evigt til. Denne Tænkemaade er uadskillelig
"fra min Person, og forblfrer jeg saavel i Glæde som
Sorg
,,bestandig Deres tro Yen".

Cat·l.
Ogsaa af dette Brev blev en Copi strax afsendt til Generalmajor v. Stqffeldt og af denne expederet til Prinds Christian Augu&t.
De Lykkelige og de Stærkeste have altid Ret, og ere stedse
naturlige Bundsfonandte, Saaledes gik del ogsaa med Oberst-
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lieutenant Adlersparre og Generalmajor Adlercreutz, saalænge deres
personlige Interesser ikke kom i Collision med hverandre. Generalmajor Adlercreulz ledsagede derfor Hertug Carls Brev af 17de
l\larts til Obersllieutenant Adlersparre med fiilgende Skrivelse:
,,Det er med den gla1leste Tilfredsstillelse, at jeg venter at
~,gjiire Bekjendtskab med en Mand, som for længere Tid siden
,,har vakt min Opmærksomhed og Hiiiagtelse, og som for nær,,værende Tid er Formaalct for enlwer redelig Svensk's Erkjendt:,lighed og Taknemmelighed. Uden Deres Foretagende troer jeg
:,knapt, at Noget her ,·ar skeet. Hvad jeg har gjort, er en Fiilge
,deraf, og ingen Betænkeligheder kunde mere afholde mig fra at
,,understiitte et saa stort og ædelt Foretagende. Alt er her
,,tykkeligen fuldbragt, uden at noget Individ er blevet compromitte,,ret, Alle velsigne den Ro lighed, som hersker i hvert Huus,
,,og intet Hjerte har hehiivet at frygte for en Faders, en Sons,
,,en Broders, en Slægtnings eller Vens Sikkerhed. Jeg er over,,beviist om, at De stemmer overeens med mig i disse Principer,
,,og vi skulle forenede i fælleds Bestræbelse flire vort store Fore"tagende til en lykkelig Ende. Mange vigtige Omstændigheder
"fordre Deres hurtige Ankomst hertil; hav ingen Betænkeligheder i
"jeg svarer med mit Hoved for Deres Sikkerhed, fuldkommen
,,overbeviist om, at De ei ,·il erfare andet end omme Omfavnel"ser af den nationale Erkjendtlighed. Godt Qvarteer er bestilt
,,ror Dem hos Brukspatron Bjorkman; naar Tropperne ankomme,
,,kan Qvarteer tages paa l\Iont-Bijou, om saa for godt synes,"
At flere hiiitstaaende Mænd ogsaa allerede tilskreve Oberstlieutenant Adlersparre, ville vi senere erfare.
Som Fiilge af Confcrencen i Gran blev Marchen fortsat, og
Hovedqvarteret den 18de Marts forlagt til Tibble nordenfor
Mælar-Siien, hvor og i Omegnen Tropperne ankom den 19dc
l\Iarts faa Mile fra Stockholm. Under Revolutioner bor man vel
ikke spoge, ,·ise mange Galanterier, eller overho,•edel stole paa
Andres Forsikkringer om Venskab og Hengivenhed, naar man
har det vigtige Hverv at forsvare og sikkre sit eget og Andres
Hoveder for Boddel-Oxen; thi under saadanne, ja, under alle
vigtige Forhold i Livet, har den Stærkeste Ret. Hvem der allsaa ikke forstaaer Anvendelsen af denne Sandhed, kan letteligen
miste Hovedet. l\Ien Adleraparrc var i denne Henseende fuld-
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kommen orienteret og experimenteret, og hvad Kong Carl dan
Xlll siden slrjemtende kaldte ham, ,,en akta revolutions makare".
Han troede derfor ingen af sine smilende og smigrende Venner,
hverken hoie eller lave, men slotlede sig alene paa sine Troppers Troskab og Mod og sit tappre Sværd, hvilke Midler altid
ere sikkrere end Venners Omfavnelser.
Af denne Aarsag sendtes samme Dag, den i8de Marts,
Major Skoldebrand atter tilbage med Oberstlieutenant Adlcrsparrcs
Svar Lil Rigsforstanderen og til Generalmajor Adlercrculz, hvilket
vel indeholdt Forsikkringen om den varmeste Hengivenhed for
Uigsforstanderens Person, men tillige Grundene, som foranledigede
Adlersparre til at begive sig med sit Corps derhen, hvor Rigets
Stænder forsamles, samt androg• paa, at Conseilets Sammensætning maalle forandres, med disse Ord:
• • • • ,,Maatte jeg for Deres Kongelige Hoihed bekjende, at
,,saalænge det gamle Conseils Medlemmer ere i Virksomhed,
"saalænge aabenbare Fiender af den skete Forandring beholde
"Prihed til at handle, saalænge Politimyndigheden er i samme
,,Hænder, som forhen, ansee vi ikkun ,·ed vor sluttede, urokke,,lige Forening vor personlige Sikkerhed for hæ,·det".
Rigsforstanderen svarede under i9de lfarts {)bersllieutenanl
Adlersparre atter i et langt Brev, som sendtes med den tilbagereisende Major ST.oldebrand, og som den næste Dag, den 2Ode
Marts, ankom til sin Bestemmelse, hvori han sogte at overbevise
Oberstlieutenant Adlersparre om sine rene Hensigter, sine gjorte
Bestræbelser og tagne Forholdsregler, for at vedligeholde Rolighed
og Orden i Hovedstaden og paa Landet, og skriver iblandt andet:
•••. ,,Persecutioner ere langt fra at være min Hensigt, og_ i
"saadanne vil jeg aldrig tage Deel. At forandre det nærværende
"saakaldte Conseil, uden at Stænderne ere bl evne borte, er et
"Skridt, der kan lede til uberegnelige Folger, og foranledige
"Optrin, som, om de end ikke fore til Fordærvelse, dog ville kaste
"en Skygge paa alle dem, der have deeltaget i de stedfundne
,,Begivenheder. Af Conseilet ere desuden saadanne Personer bort,,fjernede, som have andre Formaal end Rigets sande Bedste".
,,Eftersom De har været fraværende ved de senest her sted"find'ende Begivenheder, er De ikke noiagtigen underrettet om
,,conseilets Handlemaadc, og den Enkeltes Interesser bor ei have
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,,nogen Indflydelse paa det Heles Velfærd. Jeg venter saaledes
"af Dem, som en gammel Ven, at De undgaaer Alt, hvad der
"har Udseende af smaalig Intrigue og som forstyrrende lægges
"i Veien for mit Fædrelands fremtidige Ro lighed; men skulde
,,saadant endnu fordres, og man med Vold vil tvinge mig til det,
,,som jeg med min fuldkomne Overbeviisning ikke anseer til Ri"gets sande Vel, saa frasiger jeg mig Regjeringen, og indtager
,,min forhen havte Uvirksomhed, underkastende mig med Tilfreds1,hed den Skjebne, som Forsynet har bestemt mig, og er beredt
"til at ende mine Dage 1 mig ,·cl bevidst, at jeg ingenlunde har
,,fjernet mig et Skridt fra Ærens Vei og den Pligt, jeg af et op,,rigtigt Hjerte har troet at skyl~e mit Fædreneland" •..•
Oberstlieutenant Adlersparre kjendte imidlertid Forholdene og
afs endte derfor samme Dag den 20de Marts fra Tibble Gjcstgfrergaard Ft•ederik Koskull, med et Svar paa Hertugens Brev,
der var fuldt af Complimenter og Udtryk af Ilengivenhed for
Hertugens ophiiiede Person, men han afsendte tillige samme
l\Iorgen Major Ankarsviird med en Promemoria til Rigsforstanderen af et alvorligere Indhold, og hvori han udtalte de Forholdsregler, han iinskede ud forte, især i Statsraadet, samt for mundtlig al beroJige og overbevise Rigsforstanderen om sine rene Hensigter, hvilket Brev og Promemoria Rigsforstanderen samme Dag,
den 2ide Marts, paa det venligste og varmeste besvarede.
Imidlertid standsede disse Breve ikke Oberstlieutenant Adle1·1parres Marche, der nu forberedte sig paa at holde sit Indtog
i Stockholm. Forinden han brod op hertil, udstedte han fiilgende, usædvanlige
,, General-Ordre".
"Hver Mand i Escadronerne, Batterierne og Compagnierne
,,preveneres om, at Politibetjente og andre Rakkere have er,,holdt Betaling, for at lyve dem fulde. Enhver Liign bor mod,,tages med el Slag under Oret."
,,Hovedqvørterct Tibblc den 2lde Marts 1809".

Adlersparre,
Overbefalingsmand.

Under Indtoget, som fandt Sted den 22de Marts, reed Adlersparre paa en skjiin, hviid Hest, under det tilstimlende Folks
Hurra-Raah, klingende Spil og vaiende Faner igjennem Norrtuls-
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galan, Kungsbacken, Drottninggatan, Fredsgalan over GustnAdolphs-Torv, hvor Hertuginden af S1idermanland og Prindsessc
Albcrtille fra Balconen af sidstnævntes Palais meget naadigt hilsede ham, vaiende med deres hvide Lommet1irklæder. Derpaa
gik Toget over Nya-Bro, o,·er Riddarhus Torvet igjennem SloreNy-Galan lil Skeppsbroen, hvor Corpset opmarcherede udenfor
Slottet, og hvor Adlersparre ved Gustav den Odics Statue ble,·
modtagen af Hertug-Rigsforstanderen, fulgt ar en talrig Suite ar
Generaler og Adjulanler, alle til Hest. Rigsforstanderen tillod
,·cd denne Leilighed Adlersparre al kysse sin Haand.
Tropperne bleve derpaa indqvarlerede paa Norrmalm saa læL
samlede, som muligt, og i Almindelighed modtagne med Venlighed og Opmærksomhed af Stockholms lndvaancrc.
Af Vest-Armeens venstre Fliii, under Commando af Oberst,
Baron Posse, marcherede circa 2000 Mand samtidigen med Oberstlienlenant Adlcr,parrc til Gothenborg. Da dette Corps i W enersborg traf Vest-Armeens egentlige General en Chef, Baron /Jror
Cederstrom paa Tilbagereisen fra Stockholm, blev han meget overrasket, ved at see samme foretage en for ham uhckjendt l\forchc,
og vilde derfor contramandere den , hvorpaa der blev erklæret
ham Arrest. Han bifaldt nu :Marchen, og underskrev Ordren
desangaaende. Senere blev han afl1ist fra Commandoen o,•er VestArmeen, hvilken aller blev overdraget li! General, Baron G. III.
Armfelt, som under 4de April 1.809 melder fra Wenershorg
denne ham overdragne Commando til Prinds Christian August.
Vi ville nu nærmere omtale de Begivenheder, som imidlertid
fandt Sted i Stockholm, og hvorved Gustav den IV. Adolph blev
skilt fra sine Fædres Throne.
'
Vi kjende allerede Aarsagen til Sverrigs N1id , l?o)kets Sorg
og Fortvivlelse over Landets Forfatning, som almindeligviis lagdes
den stivsindede Konges ukloge Krigsf1irelse, Forholdsregler og
Regjeringsmaade til Lnst. Enh,•er i.inskede derfor en Forandring
i Regjeringen.
Generalmajor Adlercrcut: , der ved sin almindelig bekjendle
tapprc Daad i Finland havde erhvervet sig Folkets Agtelse, V clvillie og Tiltro, afreiste if1ilge Kongelig Tilladeh;e, den 4de Januar
1809, fra Armeen ved Torneå til Stockholm, hvor han ankom
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omtrent midt i 1\-laaneden. Strax heftede man Tankerne og Oinene
paa ham, og antog, at enten han eller Ingen var Manden, som
kunde foranledige en saadan Regjeringsforandring.
Ved Ankomsten tif Hovedstaden henvendte Folk af alle Classer
sig derfor til Generalen, for at m·ertale ham til at bidrage til en
Regjeringsforandring, som man fortalte ham allerede ,·ar forberedt, og som blev anseet for aldeles nodvendig, for at redde
Fædrelandet fra Undergang.
General Adlercrcutz havde personfigen ikke den ringeste Aarsag til Misfornoielse, men havde tvertimod modtaget mange Beviser paa sin Konges Naade, der endog oftere med Vclvillie og
Rolighed havde hort paa hans Forestillinger imod de af Kongen
udkastede Planer og Krigsoperationer. Men anderledes var Forholdet med Hensyn til de Forestillinger, som ble,·e gjorte Kongen
af LandLts redeligste og meest patriotiske Mænd, angaaende Landets
Tilstand og haablose Forfatning, Stændernes Indkaldelse, Niidvendigheden af at slutte Fred med Nabomagterne etc. etc.; thi herom
vilde Kongen ikke modtage eller hore noget Raad. Men, omendskjondt General Adlcrcreut: havde indhentet de h/iiere Embedsmænds Oplysninger, ansaae han dog ethvert voldsomt Foretagen_de for farligt, fordi man, istedetfor at redde Fædrelandet,
muligen kunde styrte del i endnu st/irre Ulykke. Generalen antog
ogsaa, at Kongen inden kort Tid vilde komme i en saadan Forlegenhed, at han selv maatte sammenkalde Stænderne, maaskee
endog frasige sig Thronen, hvilket Forsæt han tilforn oftere skal
have udtalt og viist sig tilbiiielig til.
Disse Anskuelser meddeelte General Adlercreut:: de Personer,
som med Fortrolighed henvendte sig til ham, og som, hvad vi
allerede vide, havde udkastet Planen og bestemt Dagen, paa hvilken Kongen skulde tages til Ji'ange.
Onsdagen den Sde Marts 1809 erholdt Generalmajor Adle1·rreut:: fra Major, Baron Ankal'svlird Efterretning om, at en Deel
af Vest-Armeen, under Command9 af Oberstlieutenant Adlcl'sparre,
vilde bryde op ·den 7de Marts fra Carlstad, og marchere imod
Stockholm, for al bevæge Kongen til at sammenkalde Stænderne
m. m. samt at man nu regnede paa Generalens Bistand, ove1·e1msstemmende med det Majoren ved Afreisen givne Liifte.
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Denne Appel til Generalens Liifte var især Aarsagen til hans
kraftige og afgjiirende Optræden i denne vigtige Sag.
~
En i Stockholm værende fransk Emigrant, General, Chevalier
Rodaiz, havde samme Aften, den Sde Marts, paa den saakaldte
,,l\linister-Societeten", hiirt tale om Adlersparres Foretagende og
meldt det til Ambassadeuren,_ General, Grev v. Stedingk, som atter
slrax meldte det til Kongen paa Haga-Slot, Men ved denne
Melding blev Kongen rasende op~ragt, da han havde sat sig i
Hovedet, at det var Forræderi fra Stedingks Side, og at han hiirte
til et Parti, som, ved at indjage ham Frygt, vilde tvinge ham til
at slutte Fred. Kongen glemte sig saameget, at han endog kaldte
sin bedste Ven og Landets fiirste Patriot og troeste Tjener "en
"Forræder", og trak sin Kaarde imod ham. Men Stcdingk var
Soldat og Cavalier, og agtede ikke at lade sig romanlisk nedstikke ligesom Sture af Ericl1 den IV, uddrage det blodige Sværd
af sit Bryst, kysse det, og atter overrække det til Kongen - nei,
Stcdingk lagde den hiiire Haand paa sit Kaardehefte, i den Hensigt at forsvare sig, hvilken Bevægelse havde til Fiilge, at Kongen atter stak sin Kaarde i Skeden. Imidlertid havde General,
Grev Stedingks Melding~ den Fiilgc, at Kongen samme Aften Kl.
:LO kom ridende i en saadan Fart til :Byen, at ingen af ~uiten
kunde fi:ilge ham. Efter Ankomsten paa Slottet kaldtes strax
Generalerne Stcdingk og Tibcll, Understatholderen Edelcrcutz samt
den tjenstgjiirende Gencraladjutant Jlelin, med hvilke der blev
holdt Rand til om Morgenen Kl. 3, hvorefter Kongen vendte tilbage til Haga, og cl Sendebud, den omtallc Coureer Ostbom, afsendtes til Orebro, for at indhente nærmere Underretning.
Kongen befalede dernæst, at der den næste Dag skulde anstilles en Undersiigelse af Understatholderen Daniel Edelcreutz
under Vice-Justilscantslerens Grev Fredcr_ik Gyldenborgs Overværelse, hvorved alle de den Sde Marts paa "Minister-Societeten"
nærværende Personer forhortes i Slots-Cancelliet, men uden at
man kunde erholde nogen Oplysning om Rygtets Ophavsmand,
eller hvorvidt Rygtet var sandfærdigt, eller ei, C/ievalior Rodai;;
~ neglede at opgive sin Hjemmelsmand, da dette, som han sagde,
stred imod hans Ære, og blev derfor arresteret, og Undersiigelserne fortsattes til Siindagen den 12te Marts, men uden Resultat.
Generalmajor Adlercreutz, som vel var den Eneste, der ,•idsle
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rigtig Beskeed om Sagens Sammenhæng, indsaae tillige, at Tiden
var kommen , hvori der maatte lages el afgjiirende Parti, men
vilde dog forinden endnu forsiige paa, ved Forestillinger at bringe
Kongen til at sammenkalde Stænderne og at abdiquere. Han
anmodede derfor 0ere hiiie Embedsmænd, som han troede havde
nogen Ind0ydelse paa Kongen, at forestille ham dette, samt
fremfor Alt slige at formaae ham til ikke at forlade Hovedstaden,
i hvilket Tilfælde en indvortes Krig var uundgaaelig, og Sverrig
tabt for stedse. Imidlertid var han beskjæftiget med at finde paa
en Udvei, for at forhindre Kongens Reise, hvis denne skulde
alvorligen tilsigtes, samt, om forniident gjiires, forsikkre sig sammes Person, som kunde blive udsat for uberegnelig Fare, saasnart Gjæringen iblandt Folket sleeg til det Hiiieste. Til den
Ende overlagde Generalen med flere biiiere Officierer, som sædvanligen hver Mandag pleiede at forsamles paa Sloltet i den saakaldte "Pelar-Sal", at de der vilde omringe Kongen og erklære
ham indtil videre fjernet fra fugjeringsforretningerne.
Siindagen den 1.2te Marts skulde Dronning Frederike Dorothea Wilhelmines (fiidl Prindsesse af Baden) 28de Fiidselsdag feires
paa Haga-Slot, og Canonerne paa Castilholmen havde allerede
tilkjendegivet Dagens Vigtighed ved deres betydningsfulde Salut.
Men istedetfor at feire en Pest, fik man ganske andet at
tænke paa; thi allerede om Formiddagen ankom officiel Rapport til
Kongen fra den ommeldte Land-Secretair Leonhard Oassel i O:rebro
om det adlersparske Foretagende, som Secrclairen ansaae for Pligt
at indberette. Kongen reed derpaa strax endnn for Middag til
Byen. Paa dette Ridt miidle han en Mængde Spadserende, der
allerede vare vidende om Begivenhederne, hvilke dog, som sædvanligt med Ærbiidighed og Deeltagelse hilsede deres ulykkelige
Konge og Herre men for sidste Gang. Paa "Norr-Tulls
,,Galan" miidte Kongen Capilain ved den oplostc svenske Garde,
Carl Lorichs, kjiirende i en Caleche-Vogn med Baron de Gecr, og
befalede dem strax at gaae i Arrest, da han antog dem i Forbund med Opriirerne. Toldporten paa Veien til Haga lod Kongen
lukke, efter at han havde passeret den, ligesom han befalede at
lukke Byens andre Toldporte, saa at Ingen kunde komme hverken ind eller ud af Byen. Efter Ankomsten til Slottet bleve
samtnes Porte ogsaa lukkede, og Vagten der forstærket. Ud paa
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Eftermiddagen kom det lilbud tilbage, der Natten imellem den 8de
og Ode Marts var afsendt til Orebro, og medbragte yderligere Oplysninger om og Bekræftelser paa det Passerede. Chevalier Rodai,
blev derfor liisladt af Arresten, og Ambassadeuren Stcdillgk, der
laae syg som Folge af den ham af Kongen vederfarede haardc Behandling, blev complimenterct for sin Hengivenhed og Troskab.
Kongen lod dernæst kalde sin Oncle, Hertugen af Sodermanland, O,·crbcfalingsmand over Armeen, Statholderen i Stockholm, Baron l'tlu11k, og mange andre hoie og betroede Embedsmænd af l\filitair- og Civil-Etaten.
Kongen meddeelle de
erholdte Efterretninger til Hertugen, som derover syntes meget
forbauset, omcndskjiindt han allerede bande skal have været ind,·icl i Begivenhederne og ,·ære vunden af de Misfornoiede. Han
srnrede derfor blot: ,,at han fra dette Oieblik af ei kunde inde"slaae for Nogen, uden sig selv". Kongen fortalte Hertugen
end, idere: at det var hans Hensigt, næste Dag at drage bo1·t
fra Stockholm med alle disponible . Tropper, forene sig med LivGrcnadererne, som vare paa Marchen fra Vest-Armeen imod Ostkystcn, og med de forenede Tropper marchere imod Oprorerne; og
yttrcde han del Onske, al Oncl!!n vilde ledsage ham; hvorpaa
Kongen omfamede ham og sagde: ,,at man ei maalle skilles ad".
Dernæst indkaldtes til Kongen Over-Statholderen, Grev Uggla1t,
som han Lcfalcdc, at forsamle Magistraten og Borgerskabets 50
Ældste Kl. 5 samme Dags Eftermiddag paa Raadhusel, for al
meddele dem Eflcrretuingcn om det Passerede og i Kongens Navn
formane dem Lil med Iver og Troskab al bidrage til Rolighedens
Opretholdelse i Ilo,•cdstadcn. Dcrpaa indkaldtes den tjcnslgjorendc Generaladjulant 11/elin, som befaledes, at forstærke Vagterne
ved Stadens Porte og sende Cavallcl'i-Afdclingcr igjennem Byen
til Ordens og Rolighcds Opretholdelse. Parolen blev forandret.
Kongen sendte en Courcer til Feltmarchal Toll i Skaanc og befalede ham: med alle disponible Tropper at forene sig med l{ongcn i Siidcrtcljc. En Ordre udstedtes til Bankens Befuldmægtigede, at forsamles Kl. 7 næste Dags l\Iorgen, hvorefter Slatssecrctairen for Departementet for de indre Anliggender, Baron
Rosenblad, indkaldtes og modtog Ordre til at udfærdige cl Brev,
som blev forelagt Rougen til Underskrift, til Slats-Bankens JJcfuldmægligcde, for af denne al erholde cl Laan, saa stort som
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Banken kunde undvære, for dermed at bestride Reise- og Krigsomkostningerne, hYorlil de Befuldmægtigede svarede: at samme
ikke kunde bevilges uden Rigets-Stænders Samtykke; og, forinden
noget Yidere kunde gjiircs i denne Sag, var Statsomvæltningen
skeet. Der paastaaes ogsaa, al Kongen længere Tid i Forveien,
ved Hjælp af Excellencen, Grev Ugglas, havde ladet indvexle alle
de Ducater, han kunde erholde, h,,orfor ogsaa Ducaterne rare
betydeligen stegne i Priis. Da Kongen ei kunde erholde Penge
af Banken, sendte han tidlig næste Dags Morgen Præsident, Baron Lagcrheim til den engelske Banquier Foy, for hos ham al
erholde Vexler paa 80,000 Pd. Sterling. Men ogsaa han gjorde
Yanskeligheder med at give Vexler paa en saa stor Sum, og
vilde fiirst tale med den engelske l\finister Jferry, som fraraadede
Foy at opfylde Kongens Forlangende, sah at Baron Lagerheim erholdt Afslag paa sin Jlegjæring. Den eneste Understiittelse, der
sendtes Kongen, var 'LB,000 Rdlr. Banco, som Landshiivdingen
i Up s ala, Baron Wcltcrstedt, pr. Expresse indsendte til Stockholm
den :13de Marts; men, da Pengene ankom, var Kongen allerede
dethroniseret, hvorfor Pengene ble,·e aflererede til StatsgjældsComptoiret.
Natten mellem den 12te og :l.3de Marts anvendtes saaledes
til at udstede Ordres og Contra-Ordres angaaende Troppernes
Marche·, Dronningens - hun var endnu paa Haga - den Kongelige og Hertugelige Families og mange hoierc E~bedsmænds Afreisc, Befordring m. m. Dog neglede Prindscsse Sophie Albertine
at forlade Stockholm.
De Lil Kongens .Adjulanlstab hiireude Personer forbleve
lliatten over paa Slottet, placerede i Garderoben, det 2det Værelse fra Kongens, hvor de maalle hjælpe sig, saa godt de kunde,
og beværtedes med Caffe og Levningerne af Kongens frugale
Aftensmaallid. Rcgimenterne bleve imidlertid forgjeves beordrede
' frem og tilbage i Byen, for at erholde Proviant og Ammunition.
FeltUiimester Helwig blev befalet at have nogle Canoner i Beredskab, for at folge Kongen; men, da han. Kl. 2 om Morgenen
meldte, at han vel havde Canoner, men ingen Heste, blev der
af Kongen sagt ham: ,,at Kl. 5 ere de Heste og Vogne, som
,,beho,'es, i Beredskab paa Skeppsbroen, i modsat Fald er Felt"ti.iimusteren m. 7 afsat, og, dersom nogen Ulykke indtræffer ved
Danm. Krlg1b. fra 1807-9.

III, Bind,
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,,Deres Forsiimmelse, underkastes De Standret og vil blive slraf:,fct paa Liret". Kongen befalede omsider, at Pri1•at-1Icstc skulde
reqvireres, eller tages med l\Iagt, hror man fandt dem.
Samme Nat udstedtes en Bekjcndlgjiirelse, som hier dateret
den 12te !tfarts og næste Dag indrykket i "Post-Tidninga1•ne",
hvori Kongen udtalte for hele Landet: at den værmelandske Armee-Afdeling, under Obersllieutenant Adlcrsparres Anfiirsel, ha, de
gjort Opriir og var i Anmarche mod Ho vedstaden, og formaner dernæst Enhver til Rolighed, Troskab, Lydighed og Hengivenhed
for Kongen og Rigel, ornrnensstcmmendc med Religion, Pligt
og Ecd.
Cancelli-Præsident, Baron Ehre11l1eim, som ogsaa havde erholdt Ordre til, næste Dag at folge med Kongen, ha1·de nu den
sidste Audients hos sin ul ykkelige Herre. Baron Ehrcnhcim hle1
p:1alagt, forklædt at reise forud og opfordre Siidermanlændingrrne
og Ostgothcrne at reise sig i Masse, for i Forening med General,
J1aron Tolls Armee-Afdeling at dæmpe Opriiret og forsvare Kongen. •
Baron Ehrenheim, som var en af Sverrigs ædleste l\Iænd og
sin Konges tro hengirne Ven og Tjener, besvor under Knæfald
sin ubiiiclige Konge og Herre, saafremt han Yilde undgaac en
indvortes Krigs Rædsler og ikke udsætte sin l{rone, maaskee sil
Liv og sin Æts Velfærd, at hore hans, en redelig Undersaats
Iliinner. Han biinfaldt Kongen om: ,,ikke al reise bort, men at
" lade ved en Trompeter forkynde Stændernes Sammenkaldelse
"og den forhadte Krigsskals Tilbagekaldelse, ellers" sagde
han - ,,jeg besværger Deres :Majeslæt for sidste Gang, spiller
"Deres Majestæt kanskec om Lil• og Krone". Kongen blegnede
og studsede ved disse Ord, og svarnde: ,,slaae op, Ehrenhcim I
"siger Ehrenheim det" '? !tfon efter nogle Oieblikkes Betænkning
gjenlog han: ,,Neil neil Ehrenheim! aldrig skal en Adlersparre
,,t,·inge mig til at sammenkalde Slænderne, og opriirske Under,,saatter foreskrive mig Lol'e. Frygter Ehrenheim for Adlcrspa,·rc'?
,,Naar 1'oll ankommer, skal jeg nok tugte ham". ,,Nei" svarede E/ircnheim, ,,jeg frygter Ingen; thi min Samvittighed c1·
,,rcen, og Deres Majestæt biir heller ikke frygte Adlersparre;
"men Folkets Misforniiielse over den ulykkelige Rrigs Jliilger og
"Krigsskatten ere i Sandhed at frygte. Allernaadigstc Konge I
"kald i det Mindste l{rigsskatten tilbage, og tillad mig at aab11e
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,,Fredsunderhandlingerne, saa turde endnu Alt kunne hjælpes".
- ,,Nei, jeg vil fiirst tugte Adlersparre" var den ulykkelige,
beklagelsesværdige og forblendede Konges sidste Ord til Baron
Ehrenheim, hans rcdcligste Undersaat, trocste Tjener og hengivnesle Yen!
Den engelske :Minister Alerry var ogsaa samme Nat hos
Kongen; ogsaa han fraraadede Reisen og tilraadede Stænderncs
Sammenkaldelse, hvilket Kongen med Heftighed afslog med Tilfiiiende: ,,Del kan Ingen bringe mig til at gjiirc, da det allerede
,,llere Gange er proponeret".
Rigsrnarchallen, Grev Oxenstjerna, blev,' nogle Dage fiirend
Regjcringsforandringen skete, kaldet til Kongen. Samtalen drciede
sig altid med ham om "Jungs-Forklaring" over Aabenharingen.
Under Samtalen spurgte Kongen Greven, ,,lnad han troede om
"den almindelige Stemning i Folket". Oxenstjerna svarede: ,,at
"han fandt den mere og mere betænkelig og raadede Kongen at
"siige at fane Pred med sine Naboer; i modsat Pald kunde Jet
"en stor Ulykke linde Sled". Kongen svarede hertil: ,,Grev
,Oxemljerna skal ikke være mistro stig, Hjælpen kommer nok".
Rigsmarchallen lod sig forstaae med, ,,at Hjælpen, som saalænge
,,havde ladet ven le paa sig, muligviis· kunde endnu længe ude,,bli\•e, hvorimod Paren nærmede sig". Hertil svarede atter Kongen: ,,Siger Gre, Oxenstjema det? aldrig har jeg forhen hiirt
"Grev Oxenstjer11a tale saaledes; Gud hjælper nok Sine i Nodens
,,stund".
Grev Oxc11stjerna skal ogsaa have havt langt mere Indbildningskraft end :Forstand, og rar derfor allid en ivrig Forfcgter af
"Jungs apocalyptiskc Sværmerier", af hvilken Aarsag han ofte
beæredes af Kongen med en fortroli g Samtale. Det er ogsaa
aldeles utvivl somt, al Kongen regnede paa 01·ernaturlig Bistand,
og ikkun derved kan man forklare sig hans forunderlige Handlemaade. l\fan havde ogsaa oftere hiirt ham yltre: ,,at han nok
,vidste, hvem han havde at stole paa". Grundvolden til disse
forvildede Religionsbegreber blev lagt under Opholdet i Baden i
Aaret i801, hvilke blevc saa fordærvelige bande for Kongen sell'
og hans ulykkelige Rige.
·
Den arme Konge gik denne Aften sccnt til Hvile, og lukkede
- som han selv fortæller - ikke cl Oie den hele betydningsfulde og
20 9
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ulykkelige Nat. Ved Dagens Frembrud den i3de Marts saae han
Solen sidste Gang beskinne sit herlige, skjiinne Stockholms Slot.
Reisen var bestemt at skulle tiltrædes Kl. 12 om Middagen
den :1.3de l\Iarts. Alt regulairt Militair blev befalet at fiilge Kongen. Den ene Bataillon af de tydske Tropper erholdt Ordre at
armarehere Kl. 7 om Morgenen, for al danne Avantgarden; den
anden tydske Dataillon skulde formere Arriergarden.
Borgerskabet blev paalagt at besiirge Vagtholdet i Staden, og til Iliiistcommanderende over Tropperne sammesteds udnævntes Brigadechefen, Borge1·mester 0/denlmrg.
Generalmajor Adlercreut:. og hans Venner vare imidlertid
ikke heller uvirksomme. Allerede om l\Iorgenen Kl. 4 den 13de
l\Iarts kom Grev Gyldenstolpe og 0ere hiiiere Orficierer til Generalen med den Efterretning: al Kongen ba,·de i Sinde samme
Dag at forlade Byen med alle derværende Tropper, saml al der
blev gjort Forsiig paa at erholde Penge af Banken. Formedelst
denne Bortreise frygtede nu Generalen for, at den sædvanlige
Mandags-Parade og Forsamling i "Pelar-Salen" skulde blive afsagt, hvorfor han sendte Dud efter Oberst Suremain, Obersllieulenant Gustav v. Otter og Majorerne Ulfsparre og Adlercreut:, Generalens Broder, hvilke alle havde gjort Tjeneste ved den finske
Armees Generalstab og derfor vare Generalen niiie bekjendte,
aldeles troe og hengivne. Disse indfandt sig strax hos Generalen , ligesom Major de la Grange og Fændrik Arnell meldte sig
frivilligen og bad om Tilladelse til at turde folge ham. General
Adlercreuti: sendte ogsaa Bud til Lieutenant, Baron Jacob Cederstriim
og anmodede samtlige disse Officierer om, al forsamle ved Slottet
saamange Officierer, som muligt. Kl. 6 om Morgenen sendte
Generalen Dud efter Oberst Engelbrechtcn, der commanderede
det eneste i Byen værende Infanteri:..Regiment, som netop nu var
opstillet, for at tiltræde Marchen, og bad ham indstændigcn at
understiille Foretagendet, samt, under et eller andet Paaskud,
opholde Regimentets Afmarche, h,•ilken Begjæring Obersten dog iklcc
vilde opfylde, men afmarcherede til befalet Tid Kl. 7. Paa Liv-Regimentet Cuirasserer og Artilleriet stolede Generalen derimod aldeJes, eftersom de fleste af disse to Corps's Officierer havde været
hos ham og forsikkret ham om, at de ,·are bered le til at vove
All for Fædrelandets Frelse, tlcrsom Generalen ri Ide være An-

fiirer for et dertil sigtende Foretagende. Pladsmajoren, Oberstlieutenant Marteneau, som havde gjort Campagnen med i Finland,
var ligeledes Generalen aldeles hengircn , og> da han havde fattet
særdeles Tillid li! Hofmarchal, Oberst Silfersparre og kjendte
hans patriotiske Tænkemaade og faste Characleer, bad Generalen
Major de la Grange al gane hen Lil Hofmarchallen og anmode
ham om, at miide Generalen Kl 8 i ,.Pelar-Salen" paa Slottet.
Efterat alle disse Forberedelser l'are tagne, erholdt Generalmajor
Adlercreut: Kongens Befaling til tjenstlig at mode Kl. S paa
Slottet, og gik paa Veien derhen ind til Feltmarchal, Grev fi'lingspor, og underrettede ham om Kongens tilsigtede Reise og den
Ulykke, som forestod Fædrelandet, samt at det nu var den hiiiesle
Tid al tænke paa sammes Frrlse; og, da Feltmarehallen med
flere andre Officierer ogsaa rnre befalede at miide paa Slottet,
fulgtes de ad didhen, og forefandt i "Pelar-Salen" Oberst Silfersparre, de forhen nævnte Overadjutanter og nogle faa andre Officierer, )l\'ilke General Adlcrcreutz nu gjorde bekjendt med, h,·ad
der burde og muligen kunde skee.
Efter nogen Tids Venten i "Pelar-Salen", gik Feltmarchal
I(lingspor ind i Værelset, udenfor Kongens Sovekammer, og imidlertid erkyndigede General Adlercreutz sig om Antallet paa de
tilstedeværende Drabanter. Man sagde haoi, at der blot vare 4,
eftersom de iivrige vare gnaede bort, for at forberede sig til den
forestaaende Reise. J<'ormedelst dette ringe Antal blev der ingen
l'idere Forholdsregler tagne med Hensyn Lil dem, saameget mindre, som man forsikkrede Generalen om, al henved 30 determinerede Officierer vare forsaP1lede i og omkring Slottet, bered le
Lil at vore det Yderste. Generalen tog derfor endnu nogle Dispositioner, og send le Officierer hen, for at bevogte Slotsporten,
saa at lagen mere kunde forlade Slottet. Ligeledes tog han Forholdsregler angaaende BC\·oglningen af Stadens Porte, hvilke,
hvad ,·i vide, allerede Dagen i Forveien vare blevne lukkede ifiilge
Kongens Befaling, og endelig sendtes nogle Officierer hen, for at
berngte Udgangen fra Kongens Sovekammer fra den modsatte
Side. Derefter gik General Acllcrcrcutz og Oberst Silfersparre ogsaa ind i Værelset nærmest udenfor Kongens Sovekammer, lnor
de traf Fellmarchal Klingspor, Ambassadeuren, Grev Stedingk,
O,•erstatholderen, Grev Ugglas, Generalerne Striimfelt og Tibell,
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Generaladjutant, Oberst ltlelill, den jourhavende Adjutant, CapitainJieutenant, Grev Lowc11haupl, Overadjutant~me Borge11sljcn1a og
ll1•rger med flere O\'cradjutanter og vagtbarende Officierer.
Af de i Forgemakket \'ærende Personer havde den jourharnnde Adjutant liiwe11haupt og Excellencen, Gre,· Ugglas, allerede været indkaldte til Kongen. l\Iedens den sidstnævnte endnu
rnr inde hos Hoistsamme, ankom Hertug Carl, som gik ind til
Kongen, da Grev Ugglas kom ud. General Adlcrcrcut: bad nu
Gre,·en om at forblive i Forgemakket; men Greven undskyldte
sig med at han ha vde erholdt nogle Befalinger al udfore for
Kongen, hvilke strax maatte efterkommes. Generalen sagde derpaa til ham: ,,at det ikke gik an, at Excellen cen nu forlod Slot"tet, da et ,·igtigt Moment var for Haanden , og al man maalle
,,være hetæ~kl paa al forhiuure Konge ns Afreise". Greven svarede: ,,at han til denne Hensigt havde gjort sit dertil, men uden
,, Virkning"; og tilfiiielle: ,,at, dersom Generalen havde til Ilen"sigt at gjiire nogen ridere Fo1·cslilling desangaaencle, saa burde
,:saadant skce med Forsigtighed"; hvortil Generalen svarede: ,,at
1,det skulde skee paa en saadan l\Iaade, at han haabede Ilensig"ten vilde opnaaes"; hvorpaa Greven gik stille bort ad den "lille
:,Slots Trappe". I samme Oieblik kom Hertug Carl ud fra Kongen; det var sidste Gang , nl li isse
ærlleslægtcrle talede med
hinanden.
Efter Hertugen indkaldtes Fellmarchal f(liug.,po,· til Kongc11,
lit hvem Fellmarchallcn yttredc: ,, ln·is Deres l\Iajestrot reiser bort
"fra os under di sse hel) dningsfulde Omstændigheder. er lligets
"Ulykke ubeskrh'clig; jeg rn,•er derfor at anmode om, at Deres
,,Majestæt i det Sted vil behage at sammenkalde Rigets-Stænder,
"h\'ilket er den eneste Hjælp". Denne Bon nfslog ogsaa Kongen
med opbrusende, truende og hiiiroslct Stemme, talende om J<'orrædcri m. ru. General Adlercreutz fandt nu, at Momentet var
kommen til at handle; han anmodede til den Ende Ritmester
Lagcrhcim, at gaae ned i " Pelar-Salen'' og bede de der forsamlede Officierer strax at komme op; dog fulgte kun de færreste
med, deriblandt ,•ai·e Oberst Silfersparre, Oberstlieutenantcmc
v. Otter og de Ja Grange, Major Adlercretttz, Lieutenanterne Jtirta,
Arnctl, Jacob Cederstrom, Gripentoald o. Il. Ligeledes lod Generalen
de Officierer, som vare nede i Slottet, saa,•el som de, der havde
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del Hverv at be1•ogte Slotsportene underrette om: at være opmærksomme paa det1 som nu maatte forefalde.
Saasnart de ovennævnte Officierer vare komne op i Kongens
Forværelse, udtalede Adlercreulz disse Ord: ,,Mine Herrer ... uu !"
og de gik omtrent Kl. 9, alle paa eengang og ukaldte, ind i Kongens Værelse. I det D/:iren aabnedes, syntes det, som Kongen
blev noget forundret, General Adlercreutz traadte noget nærmere
hen til Kongen end de Ovrige og sagde ; ,,at hele Uiget var sat
,,i den storste For.hauselse over l<'ædrelandets ulykkelige Tilstand
,,og især 01•er Kongens tilsigtede Afreis e, og at alle hiiicre mili"taire og civile Embedsmænd samt andre redelige Medborgere
"have opfordret mig til at suge at forekomme dette til hvilken
,, Hensigt vi nu'' • . • • Her afbriid Kongen ham og raabte hoit:
,Forræderi l I erc forforte og ville Alle blive ulykkelige". Generalen s1•arede roligt: ,, vi ere hverken forf/:irte eller Forrædere;
·:''i rille frelse Deres Majestæt og Fædrelandet". Kongen trak
11u sin Kaarde, hvorpaa General Adl1rcreutz sprang hen imod ham,
fattede ham under Armene om Livet, og holdt ham saa\edes fast,
medens Oberst Silfcrsparre vred Kaarden ud af hans Haand og
salte den i al Hast bag et Skriverbord; men den blev senere ar
Adjutanten, Major Ulfsparre, nedlagt i en Brændekasse i Garderobe-Værelset, og derfra aller borttaget og forvaret af Lieutenaut

Gripenwald.
Da Kongen saaledes blev fastholdt og desarmeret, begyndte
han skrækkeligt at skrige: 7,de ville myrde mig, Hjælp! Hjælp!"
m. m. De om Kongen værende Officierer -s/:igte at berolige ham
og betage ham Skrækken for at blive myrdet. Han lovede ogsaa
at ville give sig tilfreds, ifald man vilde give ham hans Kaarde
tilbage, hvilket Forlangende man ved Forestillinger s/:igte at bringe
ham fra; men, da han vedblev sin Paastand, blev man n/:idsaget
til at erklære ham: , at dette ikke kunde skee, eller overhovedet
.tillades ham at befatte sig videre med Rigets Styrelse".
Ved Kongens Skrig forsiigte de Personer, som vare udenfor
Kongens Værelse og henh/:irte til hans nærmeste Omgivelse, saasom : Overadjutanterne Melin, Berger og Liiwe11l1aupt, Liv-Drabanterne, nogle Kammerherrer og Laqueier, med Magt at aabne
D/:iren til Kongens Værelse, hvilken blev iodenfra holdt lukket af
Oberstlieutenant v. Otter, Major .Adlercrcutz og Lieutenant Arnell; og,
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da det ikke lykkedes for hine at sprænge Diiren , blev den ituslaaet med Sabler, Ildtænger, Brændestykker o. s. v. , saa al Splinterne fli:ii omkring i Rongens Værelse. General Adlcrcreutz lod
derfor Diiren aabne, sprang midt imellem de Larmende, rykkede
Sabelen fra en Kammer-Husar, lorl Genrralacljutanlen, Oberst •
ltfelin, rlen jourhavende Offlcicr, Capitain Lowenltaupt 1 og Overadjulanten Berger afræbnr, rev Gcneralacljutantstarnn fra Generaladjutanlen, og, med delte Symbol pa a Commando og Magt i
IIaandcn, vendte han sig til de i Yærel se l ,•ærende Drabanter
med de Ord: •• Nn er jeg Gcn eral adjulanl. og i Kraft af dette
.,Emhcde , jeg bcldæcler, befaler jeg Dem strax at trække Dem
.,tilbage", hvilket clc rrtcr nogen Betænkning gjorde. Da l{ongcn
igjennem den aahne Diir saae Overadjulant llergcr, !Jael han ham
Ianne sig sil Sideg°'ær; men ncrgrr srnretle hlol: •. jt>g har inlcl".
De 3 o,•eunærnle desarmerede Oflicierer ble1•e derpaa arresterede
og forelohigen affiirle Lil Adjnlanlcns Expeclitions-Værelse. Lieutenant Jiirta , som befandt sig udenfor Diiren. blev 1111 ar de 3 Officierer, der holdt DUren, trukken ind i Kongens Yærelse. der efter
ovenstanendc Bcgil'Cnh ed havde Urlseencle ar en Batailleplads.
Gulvet ell er Tæpp et var Les anct mecl hlaae og gule :Fjædre af
Orficierernes Hovedbedækning, afslaaede Krystalstykleer ar den i
Værelset hængende Lysekrone. Ilrllængcr, Træsplinter ar Diiren m.m.
Fcltma1·chal Wingspnr hnl'dc, da han saae Kongen drage
sin l{aardc , trnkket sig tillrngc Lil en Vindnesforclybning. Han
var, hrnd ,i ,·ide. en l\Jan1l af en meget forsi g tig Characterr, med
kun eet Oic, hvilket han s Ugle at co11ser1•ere. 1cd i en , is Arstaurl
at betragte Kampeu. l\lcn, da denne \'al' Lil Ende , traadle han
· atter frem og forsUgte endnu paa at overtale den allerede fangne
Konge Lil at undertegne en Proclamation Lil Rigsslændernes Sammenkaldelse da ban stod i den Formening al Kongens Na111 vilde
endnu hos Nationen indgyde mere Tillirl, end den sig nu l'llagten tilegnende nye Regjering; lll'ortil l{ongen blot Sl'arede: 11giv
:-mig min Kaarde tiluagc, saa ville vi tale nærmere herom".
Eflerat General Acllcrcrcut:: harde tilreiebragt Orden og ·Lydighed i Rongens Forværelse, gik han op i den ii1•ersle Drabanlsal, hvor et sWrre Antal Drauanter vare forsamlede og som vare
meget bestyrtede over det, der ha, de tildraget sig. Generalen
underrettede dem cle1-for om: ,,At Kongeus Person rnr uden al
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"Fare, at Formaalet med hvad der var skeel var Kongens og
"Fædrelandets Redning, og at de skulde slaae Gud og Nationen
"til Ans,,ar, saafr.cmt de foretoge Noget. som kunde foranledige
,,blodige Optrin; thi i saa Tilfælde kan jeg ei indeslaae for Kon"gens Liv".
Uagtet denne Erklæring, syntes disse Drabanter
at være tvivlraadige om hvad Parti de burde lage; men, da Generalen yderligere forsikkrede dem om sine Hensigters Reenhed,
at Kongens Person ei skulde vederfares noget Ondt, samt at
deres Modstand i enlll'er Henseende var utilstrækkelig : især da
alle de i Ilyen r ærende og flere anmarcherende Tropper vare
enige i hvad der skete, saa forsikkrede ogsaa Drabanlrrne Generalen om, at de vilde forholde sig rolige.
Foran s taltninger hleve derefter strax tagne til Ordens og
Sikkerh eds Ve dligeholdelse i IIO\·ed staden. Borgerskahet blev anmodet om at la ge Banken og Uigsgjælds-Comptoircl under sin
Bevogtning, stiirre Palrouiller af Borger-Cavalleri og Cuirassererne
udsend tes, med Ordre 1 ei at forurolige Nogen som ikke ved
egen Opfiirsel sav Anledning til Alarm og Uorden; Dronningens
Liv-Regiment og een Eseadron Cuirasserer : som allerede vare
afmarcherede til Fittja. 1! Miil Syd for Stockholm, erholdt Ordre
at ,•ende tilbage.
Imidlertid 1•are de Officierer , som bleve tilba ge i Kongens
Værelse , da General Adlercreulz gik ud , blevne sendte bort,
med Undta gelse af Oberst Silfersparrc og Oberstlieutenant v. OttEr,
som ble ve paalagfc at bevogte Kongens Person, hvorimod General Strihnfelt, Grev Ugglas og Hofmarchal de Bechc bleve indsendte til ham, blot for at være ham til Selskab og for at berolige ham. Oberstlieulenant v. Otter var netop af Oberst Sil(ersparre bleven sendt ud i Forværelset, for at indkalde 2de Officierer
til Hjælp i Kongens specielle Bevogtning; men, da det varede
noget længe, inden Oherstlieutenant v. Otter kom tilbage, og disse
Offieierer kom ind, gik Oberst Sil(ersparre selv ud i bemeldte
Værelse, for at paaskynde den forlangte Assistance. Under denne
korte Fra,·ærelse af dem begge havde Kongen ubemærket fundet
Leilighed til at gribe og drage General Strom{clts Kaarde.
Da
Generalen savnede sin Kaarde og saae Kongen spadsere med _den
i Haanden op og ned i Værelset, bad han om at erholde den
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tilba g e, hvortil Kongen svarede: ,,At Generalen var Iigesaa god
,, General ud en Kaarde 1 som han \'ar Konge uden Kaarde".
Efterat Generalmajor Adlercrn1tz havde beroliget Li\'-Draban Lcruc, og da han kom tilbage til Kongens Forværelse og d er traf Oberst
:.iilfcrsparrc og Ilofjægcrmeste1· Grciff, spurgte han d enne sidste
om: h,·em der ,·ar inde hos Kongen? og erholdt det s,•ar, at det
, ar de 3 allerede nærnte Herrer: General Stromfelt Grev Uggla s
ug Hofmarchal de Beche, h,•orpaa General Adlorcrcut: befalede , al
2dc Officierel' altid skulde som Yagtha,·cnd c forblfrc hos Kongeu .
Da han derpaa fulgt af Oberst Sil{ersparrc, med Hurtighed aabucde den sydlige D1ir 1 for at gaac ind i Kongens Værelse, bemærkede de, at Kongen havde aabnet Diiren 1 som var ligeover
for den Dur, de kom ind ad, og, da hiin Dur i dette Oieblik ikke
\ar bevogtet af Nogen udenfra, smuttede han hurtigt ud af samme,
tilrigl ede og lillaasede den efte1· sig, og Hib af alle Kræfter, for
at undkomme. Da General Adlcrcreut: bemærkede Ko11ge11s Flugt,
raabte han ud i Forværelset: ,,Kongen flygter, lob efter ham" !
h vorefter han selv ,·endte om igjen, og ,·cd lo kraftige Spring
imod den Dur, Kongen var llygtct ud ar, l)kkcdcs det hani at
1,prænge samme, og han salte nu, efterfulgt af Obcrsllieuteuanlerne
v. Otter, de la Grange, Major Adlercreutz og Lieutcnaut Jiirla, i
fuld l~art efter Kongen , der ,•ar lobet op ar en Vindeltrappe;
ln•orimod Oberst Silfersparre tog Veien igjcnnem det store Galleri og Dronningens Værelse, for der at mode og stoppe Kongen.
Da denne var kommen op paa det overste Trin af den
omtalte Vindeltrappe kastede han et stort Nogleknippe imod
Generalens Ho ved, men som ikke traf ham. Imidlertid havde
Kongen faaet saamegel Forspring, at, da Generalen var kommen
ii vcrsl paa Trappen, var Kongen ganske ude af Sigte. Gencraleu
med sine Ledsagere lob nn paa Maa og Faa efter ham i det
store og vidtloftige, af mange Trapper og Gange gjennemskaarne
Slot, og traf lilfældig,·iis nogle Laqueier og Koner, som Yiste
ham, hvilken Vei Kongen ha, de laget. Paa denne l\Iaade kom
de tilsidst ned i den Ostrc-Slots-Hvælving, dog uden al kunne
indhente Kongen, omendskjiindt denne var faldet paa en Trappe
og havde temmelig haardt stodt sin hiiire Arm.
U\•is om, hrnr
de nu skulde suge Kongen, kastede General Adlcrcrcutz tilfældigriis Oinene mod den nordlige Floi af Slottel eller den saakaldte
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Lejon-Hvalfet - hvor han saae Kongen og
1 Love-Hvælving" En, som tog fat i ham. Generalen skyndte sig nu med de ovennævnte 4 Officierer Lil Stedet, hvor de fandt Kongen i Kamp
med Hofjægermester, Major Greiff. Denne var nemlig kort i Forveien kommen op i Kon,gens forværelse, og havde, da General
Adlercreut: raabte: ,,Kongen flygter, lob efter ham!" strax forladt
forværelset, taget Veien ned af den store Slots-Trappe og skudt
en Gjenvei h·ærs over Siotsgaarden Lil "Lejon-Hvalfet", hvor han
kom lige imod Kongen, som med Hatten paa Hovedet og General Striimfelts dragne Kaarde i Haanden, udstrakt foran sig, med
Udseende af Vild hed og Raseri, rendte imod Hofjægermester
GreifT og sogte at gjennembore ham; men Grciff parerede Stikkel
med Armen, saa at Kaarden gik igjennem Kjolen og kun saarede let den venstre Arm. Kongens Hensigt var at nygle ud af
den nordlige Porl ned ad den saakaldte "tejonbackc" foran Slottets nordlige Fa!;ade, til Slotsvagten, som er placeret foran den
vestlige Fa!;ade. Men, da Porten var lukket, maatte Kongen atter
rnnde om, og r ilde nu liibe skraas over Slotsgaarden til den
,·esllige Port, til Vagten, som rnr besat af tydske Tropper; men,
d11 han var kommen 1.0-12 - Skridt ind paa Slotsgaarden, blev
han standset af bemeldte Hofjægermester Greiff. Havde Kongen
naaet Vagten, ,·ilde han rimeligviis have været den stærkeste,
fiilgelig været reddet, og Modpartiet lagt under. Hofjægermester
Greiff greb nu med den ene Haand Kaarden, som Kongen derpaa slap, og blev samme hængende i Kjole-Ærmet. Derpaa
sogte Grciff at formaae Kongen til s trax at vende om, idet han
forestillede ham, at han i modsat Fald udsatte sig selv og Andre
for de skrækkeligste Fiilger; men Kongen raabte: ,,Frelse! Hjælp!
"slip mig! slip mig I" hvorpaa Hofjægermesteren hurtigt vend le
ham omkring med al den Agtelse, som Tid og Omstændighederne
tillode, tog med den hoire Arm Kongen omkring Ryggen, og fattede hans venstre Arm med den venstre Haand og forte ham
saaledes med Magt tilbage til Hvælvingen, hvorved Kongen salte
sig saameget til Modværge, som Kræfterne tillode.
Netop ligesom Kongen rar fort tilbage til Hvælvingen, kom en Slots-Brændebærer lillobende, som det lod, fra Porten, fattede Hofjægermesteren om begge Armene og raabte tilligemed Kongen: ,,Frelse!
,,Hjælp I Kongen er overfalden! kom! vi ville forsvare yor Konge!
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,,hvad ville I gJure Kongen I" m. m.; hvol'til Hofjægermesteren blot svarese: ,,jeg vil ikke gjure Kongen noget Ondt; del
"er mig, som vil hjælpe Kongen", og borlslodte nu l{arlen med
den hiiire Haand, medens han holdt Kongen fast med rlen vensll'e, hvorefter l{arlen lob til Slotsvagten, for at hente Iljæl1,,
men blev i Slolspol'len gl'eben af Stalrlmester Sclmlt: og arresteret i Vagten, hvorefter Staldmesteren ilerle Hofjægermester Greiff
lil Hjælp.
Her var det, bror Genel'al Adlcrcrcutz med sine 4 Ledsagere
kom til og vilde nu fure Kongen igjennem Slolsgangen op Lil
hans Værelser; men, da han satte sig derimod, vare de nudsagede
til at bære ham, idet Hofjægermester Grciff og l\Iajor de la Grangc
loge ham hvel' under en Arm, Lieutenant J iirta og Pæn drik Arncll hl'er i et Deen og en 5te bar Kongens under Rampen afrev11e
Guldgehæng, · og saaledcs gik Toget op ad Trapperne igjcnnem
Dronningens Værelser og det store Galleri ind i den saakaldle
,,hvide Sal". Da de paa denne Tour kom forbi lo tydske Skildvagter, raabtc Kongen til dem paa Tydsk: ,,fulg mig! og frels
,,mig!'' hvorpaa Greilf sraredc: ,,Kongen er syg, luk Diiren op!"
hvilket de uden Modsigelse gjorde. - I det store Galleri standsede
Toget et Oieblik, for al o, erlægge, hvorledes man kunde komme
ind i Kongens Værelse, uden al passere de iivrigc Værelser,
som rnre opfyldte med Polk. Kongen selv hjalp dem ud af Forlegenheden ved at gi,·c det Raad, al en af Herrerne skulde gaae
omkring og oplukke Duren til den "111•idc Sal" fra den modsalle
Side, hvilket ogsaa skele. Kongen bares derpaa ind i denne
Sal, og, med Hallen paa 1101 cdct, blodig paa Panden og paa
Kjoleskjiidct, saltes han i en Lænestol, ligco\'Pr for Frankrigs
11!3 kkeligc Dronning lllaric Antoinettes Porlrait. V cd Stolen stod
· Ovcradjutant, Oberst llorge11stjerna. Kongen befandt sig afmægtig
og ilde, og brækkede sig. Han bad om at Iiisc sit Halstorklædc
og om et Glas Vand, som han ogsaa fik ved sin indkomne ug
dccllagende Ven, llofcantzleren Zibet, hvilket han cleels drak,
dccls skyllede l\lundcn med, hvorefter Brækningen ophurte. Lil·medicus Wcigel blev strax tilkaldt, og, cfterat han havde anordnet det Forniidne, kom Kongen sig lidt efter lidt igjcn, og forblev nu rolig og stille Resten af Dagen.
Det er begribeligt, at der ved denne hele Tildragelse ikke
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kunde vises den ulykkelige Konge den sædvanlige Opmærksomhed; og om der nu ikke blev sagt og gjort alt det, som fortælles
af 11,Iorianen ~) om Jacob Ceders/rom og Andre, saa var det dog
umuligt at forhindre, at han jo, ved den hele voldsomme Fremgangsmaade under Lidenskabernes Opbrusning, maalte blive krænket og forhaanet paa mange Maader. Da de vagthavende Officierer vare ifi:irte Surtouts, salte sig ned i Kongens Nærværelse,
og da desuden mange uvedkommende Personer gik ud og ind af
samme, saa klagede om Eftermiddagen Baron E/iren/ieim herO\'er
til Hertug-Regenten, tilfi:iiende: ,,at han troede at være kommen
" ind i Temple-Taarnet, og bad Hertugen at erindre, at dengang
" la masque de fer indsattes i Bastillen (fi:irst i Pignerol), blev
,det Commandanten forhuden at sætte sig ned i dens Nærvæ,relse". Paa lignende Maade viste Hofcantzler Zibet, som ovenfor meldt, Kongen sin varmeste Deeltagelse og Hiiiagtelse og
forblev hos ham, indtil han aldeles havde fattet sig. Som Fi:ilge
heraf befalede Hertugen igjennem General Adlercreutz, :it alle
uvedkommende Personer skulde bortl'ises fra Kongens Værelse,
og de vagthavende Officierer paalagte at blive staaende i Kongens
Nærværelse.
Det fi:irste, som Kongen foretog sig efter sin Arrestation,
var at tilskrive Dronningen paa Haga-Slot, og at give hende
Efterretning om sin Skjebne, hvilket Brev blev overbragt hende

•) "l\Iorianen eller Holstein-Gollorpiska Huset i S1·erigc" ar Crusenst6lpe.
nte Delen. Pag. 263. Stockholm 18-14. Bemeldte Værk indeholder
tilrisse mange historiske og corrccte Oplysninger, men ogsaa 111ange
Feiltagelser og Tligtningcr, h1orror del ikke kan benylles som historisk
Iiilde. Vi tillade os her iblandt saamange at anrore et Exempel
paa rnr Paastnnrl, nemlig_ i 6. Bind, Pag. 136, hvor der fortælles, al
s1rax erter Trærningen ved Lier den l8dr. April 1808 stod General
Armfelt i Underhandling med Oberst de Seue om al overgirn Kongs' in ger fæstning; men at de vare uenige om Prisen, idet de Seue rorlanglc I 0,000 Rd. llanco, hvorimod Arm felt ikkun vilde give 3001), og,
medens de prullcde om Summen, blev Oburst de Seue arsal ar Pdnds
Christian ,August. Vi skylde Oberst de Seuas l\Ianes, at erklære: at
var han end ikl!c stor Anriirer, ,ar han dog en aldeles redelig l\Iand,
og at der i denne Henseende ei kan kastes den allermindste Sl,yggl'
paa hans Navn eller !\linde, saa al han som ærlig l\land kon hvile i sin
Gra,•.
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ved Oberst Su,·cmaill. Desuden afsendtes Lil Dronningen Rigsmarchallen, Grev Axel Fcrscn, som forblev hos hende hele Dagen
og den fiilgcndc Nat. l\Ian forestille sig hendes Jammer og Sorg
red l\lodlagclscn af diss~ sorgclige og krænkende Efterretninger,
Dagen efter hendes Fodselsdag; som syg bragtes hun strax i
sin Seng. Til Enkedronningen i Slottet bragte Hertugen selv
Efterretningen om de forefaldne sorgclige Begivenheder, der ble,·
modtagen med ikke mindre Sorg og ikke færre Taarcr. De om
Formiddagen arl'Cstercdc Oflicicrcr og Adjutanlcr saltes Kl. 2
om Eftermiddagen aller paa fri fod.
De niid1•cndigc Fo1·anslaltningcr til Rolighedens Opretholdels e
i Byen vare, hl'ad vi allerede Yide, tagne; dog sporedes ikke den
mindste Ilc,·ægclsc mellem Folket; Alting var og forblev stille,
som sædvanligt. Skuespilhuset rnr om Aftenen aabne l og ,·ai·
meget fuldt. Da der var draget Omsorg for, al Kong en ei mere
kunde 0ygte, idet 4 Qfficicrer blevc befalede, afvcxlendc at
bevogte ham i hans Værelse, gik Generalmajor Adlercrcutz og
Oberst Silfcrsparrc til Feltmarchal Rlingspor, der hele Tiden ,·ar
forblcven paa Slottet , og siiglc al overtale ham til al gaae med
dem til Hertug Carl, i den Hensigt at formane ham i E genskab
af Rigsforstander, al o,·crtage Statshcsty1·clscn, indtil Stændcrnc
kunde sammenkaldes hrori Fcllmarchallcn ind, ilgedc. De fandt
Hertugen meget bedro,·ct over hvad der \'ar skcct, og han s,·arede: ,,at han i sin hiiie Alder og unde1· saa rnnskeligc Om,,slændighed cr ci ,ilde bcfallc sig med nogen Statsstyrelse".
Dog - efter mange Biinncr og Forestillinger om Fædrelandets Niid 1
al delte ikke kunde reddes uden \'ed de nu gjorte Skridt, at,
hvis Hans Kongelige Iliiihed overlod Rigel til sin Skjebne, saa
vilde de allerulykkeligslc Begi\'cnheder være Folgen ikke alene
for Higet, men for hele Kongehuset, samt cftcrat de havde forsikkrcl Hertugen om, at intet Ondt skulde vederfares Kongen,
Dronningen og de kongelige Dorn - lod han sig omsider bevæge
til al overtage ltigsstyrelsen, sendte Bud efter Stalssecrelair Lagerbring, og befalede ham at forfatte Proclamationen om llcgje1·ingsforandringen, hvilken om Eftermiddagen I{), 4 \'cd Ilcl'oldcr
blev bekjendtgjort i Hovedstaden og med Hurra-Raab modtaget
af Folket.
Hntugen af Siidcrmanland tog saaledc11 ingen aclil' Andcel
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i Revolutionen, hvad man end maatte fortælle om det Modsatte,
og han var meer ulykkelig end nogen anden over de voldsomme
Forandringer, der havde fundet Sted ,:,). Imidlertid lader Hertugens l\Iedvidenhed i de l\Iisforniiiedes Planer, hvilket allerede
er omtalt (III. Bind, Pag. 276), sig neppe betl ivie og fiilgelig ei heller undskylde.
Saasnarl Revolutionen var bleven bekjendt i Hovedstaden,
sl,yndte en stor Dee! hiiiere og forn emme Embedsmænd, deriblandt - omendskjiindt syg - Rigets Drost, Grev Waclttmeisler, sig op paa Slottet, for al he,•idn e Rigsforstanderen deres
ÆrhiidighM og Ærefrygt,
Senere paa Eftermiddagen befaledes Oberst Sil(crspai-rc at
gaae ind Lil Kongen og tilkjendegi1·e ham, al Rigsforstanderen
havde overdraget ham det Hverv: at flire Kongen til Drollningholms-Slot, samt at Bevogtningen af Kongens Person der ligeledes var anbetrocl ham. Kongen yllrede ved denne Leilighed
det Onske: at maalle tale med Hertugen, hvilket denne dog ·afslog; og seh•, om en saadan Samtale havde fundet Sted, vilde
denne ikke have været behagelig for nogen af dem, eller fi:irt til
cl andet Resullat.
Overcensstemmende med den tagne Beslutning affiirtes Kongen om Natten Kl. 2 den 14:de Marts til Drollningholms Slot,
beliggende paa Lofiin i Mælar-Siien, omtrent it Miil fra Stockholm. Kongen gik selv ned til og steeg ind i Vognen, . inde i
hvilken, foruden ham, toge Sæde: Oberst Sil(crsparre, Oberstlieutenant v. Otter og Major de la Grange; paa Kudskesædet: Hofjægermester Grciff, og bag pna Vognen: Lieutenanterne Travcn(elt af
Liv-Regimentet Cuirasserer og Gripenwald af den finske Garde,
Dernæst fulgte ligeledes i Vogne 12, subalterne Officicrer, som afvexlende skulde have Vagt hos Kongen, og lilsidst fulgte en
Escorte, bestaaende af 2 Officierer og 50 Mand af Liv-Regimentet Cuirasserer.
Paa Drottningholm blev Kongen Nat og Dag bevogtet af 2
af hine 12 Officierer, som under intet Paaskud nogensinde maatte
forlade Kongen eller Værelset, hvori han befandt sig. De fiirste,
*) Sce: Memoires poslhnmes du Fcld-1\lorechal, Co1111e dø Stedingk, por
le General, Comle cle Bjlirnstjcma. Paris 1817. III, Pari, Pag. 17.
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som tiltraadte denne siirgeligc Tjeneste, vare: Hofjægermester,
1\fajor Gl'eiff og Siilicutenant, Baron l{liulwiostrom; dog ailiistcs
Officiererne ortcre, saa at mange flere blc,•e beordrede fra Stock.:
holm Lil slig Tjeneste. Oberst Silfersparrc og Oberstlieutenant
v. Olle1· ha,·de afrexlendc Commandocn orer Vagten hos Kongen.
I Begyndelsen l'isle denne sig vred og urolig; senere ble,
han stillere og fandt sig med Resignation i sin ulykkelige Skjebnc,
uden at foretage sig noget af Bctydenhcd. For det meste spadserede han op og ned i sit Værelse; undtagclses1·iis læste han
i Bibelen, eller skrev enkelte Breve til Dronningen. l Særdeleshed var han opmær;.som paa, at de rngthavende Officierer vare
rcglcruentsrelte paaklædle og havde Handsker paa. Kongens Ophold paa Drottningholm varede til den 24de l\Iarls, paa hvilken
Dag ban alTorles til Gripsholms-Slot, beliggende paa Mælarsiiens
sydlige Tired, tæl ved l\Iariefred, for at han ei skulde være Stockholm for nær under Stændernes Forsamling.
Translocationen
skele i Slæder paa den endnu tilfrosne l\lælar-Sii, under Escorte
af 200 l\land af Liv-Regimentet Grenaderer, ligeledes kjiirende i
Slæder, under de forhen næmte Officierers Opsyn og Ansvarlighed.
Paa Gripsholm beboede Kongen det Værelse, som hans Fader
havde ind rettet til Conseil-Sal.
Dronningen havde Kongen ei
seet siden han forlod Haga den 12te l\larts.
Efterat Hertugen af Siidcrmanland havde overtaget Statsstyrelsen, dannede han allerede samme Dag, den 13dc Marts, cl
Conseil, bcstaacnde af: Rigsdrostcn, Grev Wachlmcister, Rigsmarchallcn, Grev Oxcnsljcrna, Feltmarchal Kling spor, Cancclli-Præsident og Udenlandsk-Minister, Baron Ehrn1hcim, Præsident, Baron
Lagerheim, Admiral, Baron Lugcrbjelkc, Baron Lagerbjelke, Admiralens Son, med Stalssecretairs Charactccr, i Egenskab af Hofcantzler, samt Generalmajor Adlercreut: som tjenstgjorendc Gcncraladjulant for Armeen. De to forhen i Conseilet værende l\Icdlcmmel', Grev Ugglas og Hofcant1.lcr, Baron Zibet, ble\'c udelukkede
fra del nye Statsl'aad, fordi de ,·arc deres gamle Konge hengil'ne .
Baron Eltre11hcim erholdt Dagen efter Revolutionen, den :1 ldc
l\larts, Ambassadeuren, Grev Sletlingk til Eftcrfiilgcr som Udenlandsk-Minister, hvilken Post Grev Sledi11gk dog ei vilde mocllagc, deels formedelst hans Consideration. for den gamle Konge,
d('cls for at hans mange Venner i Udlandet ikke skulde antage,
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at han havde havt nogen Andeel i Revolutionen, hvorfor allerede
den 16de Marts Portefeuillen for de udenlandske Anliggender
blev overgi,·ct til Baron Rosenblad med Grev Stedingk til l\fedhjæl per.
Den ædle og retskafne Baron Ehrenheim nedlagde kort derefter sine Embeder uden Pension, og udeblev fra Conseilets Forsamlinger, omendskjondt Rigsforstanderen og General Adlcrcreutz
sogte meget at overtale ham til at vedblh·e at bestyre dem, hvortil
han blot svarede: ,,jeg ,il ikke trampe paa Splinterne af den
,,faldne Thronc, eller bygge min Lykke paa min Konges Fald".
Det er glædeligt og hjerteoploflende at finde slige Charactcrcr i
et Drama, hvori Egenkjærlighcden og Egennytten, selv hos de
meest uegennyttige Mænd dog altid spillede en ikke uvæsentlig Ro lic.
General Adlercreut: vedblev at være tjcnstgjorende Generala!ljutant hos Rigsforstanderen, og Fcltmarchal Kling,po_r udnævntes
til 01·erstatholder i Stockholm.
Den 29de Marts, Gustav den III.s Dodsdag, altsaa samme
Dag Kong Gustav den 1 V. Adolph besteeg Sverrigs Throne, undertegnede han Thronafsigelses-Acten. Den iste Mai forsamlede
Rigets Stænder sig i Stockholm, og den 1.0de s. M. forenede de
sig i Rigssalen paa Slottet, hvor Thronafsigelses-Acten op læstes
for dem. Næste D11g, den Hte Mai, oplæstes for de samme Stænder en .Beretning angaaende den forrige Konges Regjering,
hvori der blev erklæret, at Kongen var uværdig til at regjere,
og at man skulde opsige ham Troskabs-Eden. Den 29dc Mai
om :Middagen ovcrbragtes Kongen af Oberst Silfersparre, Oberstlieutenant C. v. Otter, Majorerne og Overadjutanterne Reutercrona
og G. v . Otter Stændernes Beslutning: ,,hvori de opsagde Kongen
"Huldskab og Troskab, samt at de ha,•de udelukket ham og hans
"fiidte og ufodte Descendenter fra Sverrigs Throne". Den 6te
Juni ankom Dronningen med de Kongelige Born, Kronprindsen
og 3 Prindsesser, fra Haga til Gripsholm, hvilken Gjenforening var
Kongen Lil stor Trost. Samme Dag blev Rigsforstanderen, Hertug
Carl af Sodermanland af Stænderne valgt til Sverrigs Konge
under Navn af Carl dm Xlll.
Den 6te December 1809 befriedes endeligen den ulykkelige
Kongefamilie fra dens tvungne Ophold paa Gripsholm og reiste
Danm. Krl g, h. tro 1807-9.

Ill. Bind.
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i 5 Dage Lil Carlscrona, ledsaget af General Sl,oldebrnnd, Oberst
Silfersparre og flere Officierer. De Kongelige Dorn reiste 2 Dage
senere og ble, e ledsagede af Oberstlieulenant v, Otter. Efter et
Ophold af 8 Dage i Carlscrona blev den hele Familie indskibet
paa en Fregat, som bragte den til Stralsund, hrnr den forblev
nogle Dage; dog , ilde den i Stralsund værende franske Commandanl, General Candras, ikke tillade Kongen al bortreise uden
den i Hamborg værende fr:rnske Gesandts, Bouriennes Tilladelse.
Som Fiilge af en saadan Tilladelse afreiste den Kongelige
Familie til Hamborg, In·or den ankom den 13de Januar 1810,
og under Navn af Greve af Gottorp sleeg af i Hotellet: Z u m
Kiinig von England, hvor den forblev indtil den i8de Juni,
da den afreiste med Suite i 15 Yogne fra Hamborg over Zollenspiecker til e,·ig Landflygtigh ed i Schweitz. Keiser l'\apoleon befalede, at denne ulykkelige Kongefamilie skulde overall modtages
med den Honneur og Agtelse, som tilkommer kronede Hoveder.
Af Sverrig vilde Gustav IV. Adolph for sin Person ingen
Apanage modtage, hvorimod Familien erholdt en af de svenske
Stænder bevilget aarlig Apanage paa 66,666} Rdlr. Banco, deri
indbefattet Renten af en Capilal paa circa A Million Francs, som
Familien eiede i S,·errig, hvilken Apanage i Aarel i 24- ble,· forandret til en Udbetaling af en Capital cengang for alle, stor
721,419 Rdlr. svensk Banco.
Gustav I V. Adolph derimod levede adskilt fra sin Familie,
Iod sig 1.Sii skille fra sin Gemalinde og flakkede, under Navn
af Oberst Gustavson, om fra el Sted til et andet, opholdt sig
meesl i Schweitz, levede saare stille og kummerligt, og ernærede
sig fornemmelig ved Salget af nogle Diamanter, skrev Brochurer,
Protester og Forsvarsskrifter i det franske Sprog, og diide i
Fattigdom: næsten forglemt af Venner og Fiender, i Sanct Gallen
i Schweitz den 7de Februar 1837. Vi kunne ikke undlade at
skjenke hans Minde og Ulykke vor Deeltagelsel
I delte siirgelige om end undskyldelige Drama var Generalmajor Adlercreutz Hovedacteuren, der forrcsten af alle Partier betegnes som en ædel, ophiiiet, redelig, tapper, værdig,
patriotisk og overhovedet mærkelig Personlighed.
Han yllredc
senere: ,,at af alle de Batailler og Slag, han havde bivaanet,
,,var dette dog det rnldsomste, og at han foretrak, hellere at
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,,storme et Batteri, end lage sin Konge tilfange". Vi ,·ide ogsaa, at Revolutionens for ham lykkelige U.dfald afhang, saa at
sige, af et Haar, den•ed at den allerede fangne Konge flygtede;
thi havde han naaet Slots-Vagten, vilde han hoist rimeligen være
hleven frelst. Hans Modstandere \'ilde i saa Pald være blevnc
benævnte: Revolutionairer, Pædrelandels og Kongens Fiender,
som vilde have udsonet deres Briide under Biiddeliixen; hvorimod nu, da de seirede over deres Konge, bleve betragtede
og beliinnede som Fædrelandets sande Patrioter og Frelsere i
Noden. Andre ville vide, at Faren ved Kongens Arrestation ci
kunde være ret stor, eftersom Fellmarchal Klingspor var tilstede
derved, da han aldrig \'ar der, h,•or Fare fandtes. Rigtignok
stod han, som allerede fortalt, under Kampen blot som Tilskuer
i en Vinduesfordybning; men havde Kongen seiret, vilde slig
lnactivitet visseligen ogsaa være bleven ham farlig, da Pligten
bod ham at staae sin Konge bi mod hans Fiender i en Kamp,
som gjældte en Krone.
Denne Revolution er mærkværdig derved, at der under
samme ikke blev udo,•et nogen væsentlig Voldsomhed, undtagen
imod den ulykkelige Konge og hans Familie. Generalmajor Adlercreut: modtog derfor ogsaa hele Nationens oprigtigste og varmeste Taksigelse og Hyldest for hans udviste Klogskab og Moderation. Iblandt flere Beviser paa Opmærksomhed maae , i blot
nævne en Fest, som Officiererne af Vest-Armeen gav ham den
15de April, og hvori hem·ed 200 Personer af alle Stænder og
Stillinger Loge Deel.
Rigets Stænder, som forsamledes i Stockholm den lste Mai,
besluttede allerede den 5te Mai ved en stor Deputation, sammensat af alle 4 Stænder, al tilkjende Hertug Carl af Sodermanland
Nationens Tak, fordi han i Nodens Stund havde reddet Fædrelandet. Men, forinden Deputationen afgik til Slottet, indkaldtes
for Stænderne Feltmarchal, Grev Klingspor, Generalmajor Adlcrcreut::
og Oberstlieutenant Adlersparre, og disse bleve, tilligemed de Armeecorps, som havde bidraget til Regjeringsforandringen, af Landmarehallen, Generalmajor, Baron lllichael Ankarsviird. tilkjendegivet
Rigets Stænders Hoiagtelse, fuldkomne Bifald, Taksigelse og Erkjendtlighed for hvad de ha,•de foretaget, vovet og udrettet, hvilken
Taksigelse blev besvaret med en Tale af enhver af de 3 nævnte
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Herrer, hvorved General Adlercreutz tog Anledning til at fremhæve
Generaladjutant, Oberst Silfersparres Fortjenester af Fædrelandet;
men, da han var fraværende, idet han var paalagt det Hverv, at
bevogte Kongen paa Gripsholm, kunde ban ikke dele den store
Ære med ham: at modtage Stændernes Taksigelse og Erkjendtlighed for sit patriotiske Forhold. Ogsaa Hertug Ca,·l af Siidermanland besvarede Deputationens Tak med en Tale.
De Værelser paa Stockholms Slot, hvori disse s/irgelige
Scener opf1irtes, findes ei mere saaledes afdeelte og indrettede,
som dengang Revolutionen fandt Sted. Den f/ilgende Rcgjering
har forandret disse Værelser, for derved, saameget muligt, at
udslette den Iocale Erindring om en Begivenhed, som Bisto1·ien
noksom har optegnet og som - saa baabe vi- vil tjene de kommende
Slægter, Regenter og Folket til et varslende Exempel, s,1a at
ingen af dem nogensinde ville glemme deres gjensidige Pligter.
Det er for Regenten en let Sag at vinde sit Folks Kjærlighed og
B1iiagtelse, Han har blot at ud/ivc streng Retfærdighed, vælge sine
Raadgivere og sin Omgivelse iblandt Landets meest oplyste, redeligste og værdigste l\fænd, og beh/iver da ikke at smigre Folket,
eller at heile til dets Gunst; thi Kjærligheden og Hoiagte)sen vil
derved komme af sig selv, saavist som den aldrig vil indfinde
sig uden ved at iagttage disse for Kongen, Landet og Folket lige
n/idvendige og værdige Forholdsregler.
Der var ved Gustav IV. Adolphs Person ccn Omstændighed,
som v.æscnlligcn bidrog til hans haarde Skjcbnc, nemlig den i
Landet almindelig udbredte Formening: at han ei var f/idt legitim til Sverrigs Throne, I flere Skrifter er denne Sag bleven
omtalt, og det kan fra vort Synspunkt være ligemeget, om Rygtet
siger Sandhed, eller ei; men vist er det, al det var for en Deel
Grunden til den Fremgangsmaade, som vistes den ulykkelige
Konge og især hans uskyldige Son. Vi see heraf, at den Tid,
Gud skee Lo,· ! ligger bag ved os, i hvilken Moral og Dyd ustraffede kunne af l\Iagthaverne trædes i Sl/ivet, men at de have erholdt Betydning endog i det politiske Liv, og at Ægteskabet er
Iigesaa helligt i Fyrstens som i den simpleste l\lands Huus.
Ingen Regent kan derfor mere bestige, eller holde sig paa Thronen, uden Folkets fuldkommen moralske og juridiske Overbeviisning om hans legitime Fodsel.
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Oberstlieutenant Adlersparre forblev med Vest-Armeen, omendskjondt Åland blev truet af Russerne og den værmelandske
Grændse af de Norske, længere Tid i Stockholm, hvor han i
.Forening med Oberst Skoldebrand og begge Brodrene Ankarsviird
omgikkes med den Tanke, at udraabe Hertug Carl til Konge,
inden Stænderne vare forsamlede, allsaa inden de vare borte,
hvilken ufornuftige Plans Udfiirelse blev forhindret ved Oberst
v. Gerdten og Majorerne Flachs og Klingspors Betænkeligheder
og Indsigelser.
Det er en Selvfiilge, at Adlersparre blev Dagens Helt, hvortil
hans hiiie og krigerske Figur, bydende og truende Væsen ikke
lidet bidrog, hvorfor den nye Regjering bestræbte sig, især at tilfredsstille ham og hans Fordringer. Landets fiirste Embedsmænd heilede til hans Gunst, som til den opgaaende og ene
skinnende Sol. Ikke alene Kongen, men ogsaa Generalerne Arm•
felt og Adlercreut:, Wirst!n, Oberst Gahn, Grev Platen, Ministrene
Baron G. Engstrom, Baron Wetterstedt, Adlerberg m. 11. tilskreve
ham de meest smigrende Breve.
.
Adlersparre steeg hurtigt op ad Ærens Trappe. Allerede under
9de Juni 1 09 blev han udnævnt til Statsraad, Oberst og Generaladjutant, nogle Uger senere til Baron, og den 3die Juli til
Commandeur af Sværdordenen~). Paa lignende Maade var Adlercreut:, som den ikke mindre kraftige Deeltager i Revolutionen, i
Alles Munde, og steeg hurtigt i 1\Iagt og Værdighed, som
Beliinning for hans Daad, Dygtighed, store og udmærkede
Egenskaber. Dog var han kort efter Revolutionen saa fortvivlet
over Begivenhedernes for ham utilfredsstillende Gang, at ogsaa
han, ligesom Adlersparre, havde isinde at forlade Sverrig. Imidlertid beholdt Adlercreut.: ikke alene den under :l3dc Marts selv-,
erhvervede Generaladjutantstav, men udnævntes endog den 29de

") l\Ien i Begyndelsen af Aaret 1810 nedlagde Adlersparre misforniiiet sit
Stalsraads-Embede og udnævntes til Landshii,•ding i Skorahorg-Lehn,
ltH6 til Greve, 1817 til en af Rigets Herrer og 18 18 til Ridder og
Commandeur af de Kongelige Ordener. 1814 nedlagde han ogsaa Londshii1 dings-Embedct og levede derefter som privat liand paa sil Gods r.u.
staf1ik Hd f.hristinehomn, Yed Vcnern-Soens nordlige Bred. ;J.dlersparre
vor fiidl i Jemtcland den 28dc l\larls 1760; hon diide almindelig agtet
og æret den 22de Seple,rnbl'r 1~351 allsaa omtrent 7,>½ Aar gammel,

1
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Juni til Generallieutenant og den 3die Juli Lil Commandeur af
Srærd-Ordenen med det store Kors~).
Af Revolutionens <ivrige l\fcdhjælpere hle \'c de frrigste af
dem ogsaa beliinnede, deels med Rang, deels med Ordener.
Saaledes blev General Armfclt ved Kroningen den 29de Juni
iSOO ophoiet til en af Rigets Herrer; Oberst Skoldebrand hlev
udnæ\'11t til Generalmajor og Commandeur af Sværdordenen;
Landshovding Jårta og Grev llamilton hleve udnæmte lil Slatssecrclairer; Obersllieutenanlerne Gustav og Carl v. Olier bleve
den 29de Juni udnævnte Lil Oberster; Majorerne lljiimsljerna
og Daron Carl Ankarsviird Lil Obersllieutenanter; den sidste erholdt desuden Arveretten til Grevetitelen, som nu blev overdraget
hans Fader, Landmarehallen; Lieutenant Jacob Ccdcrstriim udnævnt
Lil Major og Overadjulant. Det er en Selrfolge, at ogsaa flere af
den afsatte Konges hengivneste og troeste Tjenere og Venner, som
ikke vilde eller kunde tage Dcel i Kongens Dethronisering, bleve
straffede med Afsættelse eller Tilsidesættelse. Iblandt disse Yar
.F ellmarchal Toll, Hiiistcommanderende i Skaane. I Revolutioner
maa "den meesl fremragende og ophoiede Ridderlighed og Troskab finde sig i at miskjendes, forhaanes og tilsidesættes, naar

*) Den 16<le l\foi 1810 udnrerntes Gcncrnl Adlcrcrcutz lil Stotsrood, den
12te :Marts 1811 til General ar t:i11allcrict, den 25,lc November Hll I til
Ricld1ir ør Seraphiner-Ordencn, den 7dc Octohcr 181:J lil en ar Rigets
Herrer, i Furaorcl 1813 til Cher for Generalstaben ror den store nordt1ds ke Arme!', under l{ronprindscn ar S1errigs Cornmond o, li11eso111 hon
IH I •l var Cher ror den s1'cnske Armees General s tub i F eluoget mod
Norge og bidrog til Afs lutningen or ConvenLiou~n til 1\lo;;s d!'n I 4de
Augusl 1814, h,'orror han den 31le Augu sts, A. blev udnævnt Lil Greve.
Desuden vor Adlercreutz Storkors of Æreslegionen, Commandeur af
Marie-Theresias Orden, Ridder or den preussiske Sorte-Oms Orden og
den russiske St. Georgs Orden li. (losse. Af S1 crrigs Stænder erholdt
, ldlercruutz, som Bclonning for s in t·ærd, Lecho-Kongsgøard, beliggende pao Venerns ostligc Side, under N81'n of Siikojoki, i Forlehning
for sig og sine Eficrkommere i :,I} Aor, Ad/ercreutz 1·nr fOdl d!'n 27de
April 1757 i Finland, hvor hnns Foder, Cornellen Thomas Adlercreut; ,
boede i Kialo, og han dode i Stockholm den 2lde August 1815, all soa
ikkun 58 Aer gammel. Den 18dc ,\ 'pril 1810, Aersdogen efter Slagel
ved Siikajoki, blev .Adlercreutz givet den saakoldte Serophi ~1er Dt'gravclsc i Svcrrigs Pnn(hcon - Ridderholmskirken i Stockholm.
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de ikke tilhore det seirende Parti.
Det er Verdens Gang
igjcnnem alle Tidsaldere, alle Forhold og hos alle Folkeslag. His torien kjender kun een Talleyrand, som forstod at holde sig oprcist under alle politiske Storme i hans bevægede Fædreland og
med Lethed at tjene den ene Regjering og del ene politiske
System efter det andet.
Revolutionen var saaledes tilendebragt, og de meest acth e
Dceltagere vare blevne belonnede af den nye Statsmagt; ja, reel
den lovgh·ende Magts Bifald adledes e,ndog alle Deellagerne under det fælleds Hædersnavn: ,,1809 Aars Mænd".
Havde
disse Mænd ikke seiret i Angrebet paa deres Konge, vilde de,
som forhen omtalt, ifiilge alle Landes Love være blevne I.Jel6nnede
med Galgen.
Men, uagtet den Udmærkelse, som var bleven Adlersparre til
Dee!, var han ikke forniiiet. Han forblev med sit Armee-Corps i
Stockholm, hvor han allevegne troede at iiine Intriguer og Cabaler
mod sin Person, hvorfor han endog omgav sig med en særskilt Vagt
og skarpladte Canoner. Hans Misstemning og Mistro steeg endog
til den Grad, at han ikkun saae Farer overalt, og var derfor engang uror ved at flygte til Udlandet.
For at gjore Ende paa Adlersparrcs Ophold i Stockholm,
hans ofte urimelige Fordringer og hele bydende og urolige Opfiirsel, greb llegjeringen omsider Initiativet, dertil især tilraadet
af General Adlercreutz, og gav ham Ordre at marchere med sit
Armee-Corps tilbage til den vmrmelandske Grændse. lfolge denne
Ordre, som Adlersparre forefandt liggende paa sit Bord, afmarcherede han med storste Delen af sit Corps fra Stockholm i
Enden af Juli Maaned, medens en Dee! af hans Armee-Corps
sendtes imod Russerne. Den 7de August :lt,09 meldte Prinds
Christian August til Kong Frederik VI., at Adlersparre var kommen
tilbage til Carlstad, h,·ilket han selv under 4de s. M. havde tilmeldt General v. Staffeldt paa Kongsvinger.
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XVIII. Oapitel.
F01·tsættelsc af Felttog·et i Finland fra Beg·yndclsen af Aaret 1809 til Fredsslutningen til
Frederihshamn den t 7 <le September 1809.

Hegjeringsforandringen

i Sverrig var tilendebragt.

Vi have i

XVI. Capitel forladt den svensk-finske Armee, som efter Vaabeuslilstanden af 19de November 'l808 var gaael tilbage til Tomeå,
hvor Ifrigen formedelst 01 ereenskomsten foranlediget af Vinterens Strenghed, lwilede af sig selr. Paa andre Punkter, saavelsom paa Åland, var Krigen ophort af samme Grund, uden nogen
afsluttet Vaabenhrile. Imidlertid benyttedes Tiden af begge krigforende Magter til al samle Krigsfornodenheder, ordne og forlige
Stridskræflerne, der i Llibet af det blodige Feltto g vare blevne
saa betydeligen fortyndede i hegge Armeers Rækker; tilmed lcl'd
ogsaa begge Armeer omtrent ligemeget af den pestartede Feltsyge, som hortrykkede saamangen Kriger, der barde trodset Krigens egentlige Farer.
Af denne Grund vovede den russiske
hliistcommanderende General ikke at forlige Armeens Styrke paa
selve Krigsskuepladsen, men forsamlede den ankomne Forstærkning saavelsom de fornodne Forraad af Krigsforniidenheder i
nogen Afstand hag ved samme.
I et saa couperel Terrain som Finland, og med saa afhærdede Tropper som Russerne, fores Krigen lettest om Vintere11,
idet alle Vande, :Floder, Moser og Kjær tilfryse, hvorved alle
Positioner kunne omgaaes. En streng Kulde havd_e i Liibet
af Januar l\Iaaned 1809 belagt den bothniske Bugt med stærk
lis; og da den russiske Regjering• var hi.iist utaalmodig orcr
Krigens langsomme Gang og befrygtede, at en mulig stedfindende Forandring af Europas Politik og Statsforhold kunde
beriive den en saa \'igtig og længe attraael Erobring, saa lagdes
Planen og gjordes Forberedelse Lil al udfore eel af de dristigste
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og ,•oveligste Foretagender, som Krigshistorien har at fremvise,
nemlig: en Overgang over den bothniske Bugt med en heel Armee, med Artilleri og Train, paa to Steder: o,·er Ålandstierne
og over "Qvarken" imellem Wasa og Umcli.
En Afdeling Cosakker havde allerede hesat de mindre Ocr
ved Åland, saasom: Kumlingc, Enklinge, Seglinge og StoraSattunga, hvoraf det syntes at frcmgaae, at Russerne havde til
Hensigt at forlægge storre Afdelinger til disse Ocr. For at forhindre Russernes Hensigt, afseudle den Hoistcommanderende
paa Åland, Gencraladjutant Peyron, en betydelig Styrke til ovenmeldte Ocr, deels for at fordrive de der allerede værende Russ ere, og deels for at bortfore Indbyggernes transportable Eicndelc og afbrænde alle Huse og Bygninger. Dette Hverv blev
paalagt Obcrstlieutenant og Ornradjutant Schulzenheim med 6b0
l\Iand Infanteri af 3 forskjelligc Regimenter, 80 Mand Cavalleri
og 2 Canoncr 1 som afgik fra Wårdo Natten imellem den 28de
og 29de Januar Kl. 1. i 3 Colonner over "Dclct", under Commando
af Major Hay og Capitaincrne Morn_er og Lejonhufvud, ledsaget
af en stor Deel Bondcr med Heste og Slæder. Paa "Delet" detacheredes Capitain 1 Grev Morner til Seglinge. Under Marchen erholdt han Melding om, at en svensk Cavalleri - Postering var den
28de Januar bleven angrehen ved Bano af overlegent russisk
Cavalleri og nodsaget til at trække sig tilbage til F1igl1i-Skjærene;
men, efterat de Svenske havde erholdt Forstærkning, maatte Russerne gjore en tilbagegaaende Bevægelse til Slittunga-Oen, som
blev erobret og besat af Ritmester Wahls'tedt. Oberstlieutenanl
Sclmlzenheim ankom for Dagbrækningen i Sigte af Kumlinge, som
blev besat af l\Iajor1 Grev Stacl,elberg med 8 0 Mand, hvorved de
derværende 60 Cosakker flygtede til Enklinge, efterladende sig
nogle Provisioner; men ogsaa herfra ble,·e de fordrevne af Capitain Lrjonhu{vud med el Detachement paa ~00 Mand. Ogsaa
Bergo blev besat af de Svenske med en Oflicier og 30 Mand.
Den 3die Afdeling, under Capitain, Grev Morner, indtog Seglinge, efter et ringe Tab. Efter saaledes at have tilbageerobret
disse Oer, begyndte de S,•enske at bortfore Beboernes kostbares te Eiendele, bvorpaa Husene paa de 4 Oer antændtes den 29de
Januar, Kl. 1.0 om Aftenen, hvilket afgav et sorgeligt Syn, uden
at være til nogen Yæsentlig Nytte for Forsvaret, saafremt de
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Svenske ikke ,•ilde gJore del samme over hele Åland, hvorved
Erobringen af og Opholdcl paa disse Ocr paa denne Tid af
Aarcl maallc blive en Umulighed.
l\langclen paa Heste og Transportmidler foraarsagede, al
megen transportabel Eiendom maatte offres til Luerne, under
hris Skin de Svenske om Morgenen den 30te Januar foretoge
deres Tilbagetog over "Delet", hvorved Cosakkernc strax vare ved
Haauden og foruroligede de Tilbagegaaende, men afvistes af en
Afdeling af Livgarden til Hest. Imidlertid vare Russerne derved
blevne noget forsigtigere, og Åland havde erholdt en ny Befalingsmand i den tappre Gen eralmajor v. Diibel11, som allerede under :Ute
Octobcr 1808 var blcven udnævnt hertil; men han blev opholdt
formedelst Sygdom i GeOc indtil Enden af Januar l\Jaaned 1809,
hvorpaa han afreistc til Stockholm, for at gjiire Kongen sine
Porestillinger angaaende de Foranstaltninger, som udfordredes til
Ålands Forsvar. General v. Diibcln antog for afgjort, al, hvis
Kulden vedblev, saa vilde Russerne benytte sig af denne Omstændighed til at erobre Åland, derpaa marchere over Ålands
Hav til Grislehamn, afskjære Armeens Tilbagetog fra Torneå og
true Stockholm. Ders om Russerne tillige marcherede med en
anden Colonnc over Qvarkcn til Umcå og angreb Armeen ved
Torneå i Ryggen, s aa antog Generalen, at Russerne havde storre
Planer end Finlands Erobring, nemlig: S,•crrigs Deling 1 hvorom
llyglct udsagde , at Keiserne af Rusland og af Frankrig vare
blev11e enige paa Congresscn i Erfurth.
Eflerat General v. Dobcl11 havde rustet og forsynet sin Armce saa godt, Omstændighederne ti li ode, og erholdt Liifte om,
at den skulde forstærkes til 10,000 Comballanter, afreiste han
Lil Åland~ hvor han overtog Commandoen den Hte Februar.
Generalens fiirste ForetagPnde var at udstede en Formaning til
Almuen, som havde viist Opsætsighed og l\Jisfornoielse, om at vende
tilbage til Lydighed og Orden. Den paa Oerne værende Styrke
bestod af 3-10 .l\Iand af Garden til Hest, circa 4500 l\land tjen ~tdygtigt Infanteri af de forrige Garderegimenter, samt af Regimenterne S6dermanland, Westgotha, Kronoberg og Jiinkjiiping,
245S Mand Ålands Landstorm, h,•oraf knapt i var tjenstdygtig,
2200 Syge, og 50 Canoner, de paa Canonchalouppcrnc medregnede.
Denne Armee ,·ar dcelt i 3 Afdelinger.
Den f6rste
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Afdeling dannede ven tre Fliii, under Commando af Oberst, Grev
Cron&tedt, med 1:1it Hovedqvarteer paa Castelholm og sine Forposter
paa Wll.rdo, under Commando af Overadjutant, G. Lagerbring;
den anden Afdeling dannede hiiire :Fli.ii, under Commando af
Oberst, Baron Boye, med sit Hovedqvarteer i Gran bo da og sine
Forposter paa Foglii og Bfinii, under Commando af Overadjutant
Grev Liiiim1hjelm; den tredie Afdeling dannede Centrum, under
Commando af Oberst, Baron Fleelwood, med sit Hovedqvarteer i
Jomala Præstegaard, ligesom Generalmajor v. Diibeln. Overadjutant v. Schul:cnheim var Chef for Armee -Corpsets Stab. Ved
Hjælp of Signaler med Raketter, Canonskud og Tclegrapher kunde
Afdelingscheferne i faa Oicblikke erholde Efterretning om Russernes Foretagender.
Commandeuren for Posteringen paa Wårdo, Capitain Engelbrechte11, lod Natten til den :1 4de Februar foretage et Angreb paa Oen Enklinge, der var besat af Cosakker, som vare
paapasscnde og iilsomt Irak sig tilbage over Isen, uden Tab.
Den 1. 7de },ebruar om Aftenen foretog Capitain Engelbrechte11,
ifolge General v. Diibelns Ord.re, et Angreb paa Oen Kumlinge
med 1 Underofficier og :18 Mand Cavalleri samt 4 Officierer og
·172 Mand Infanteri, af hvilke han paa Marchen udsendte 3 smaa
Detachements, under Fændrikerne Wern,tedt og Wiberg og Underoflicier Strand, for at besætte de forskjellige paa Isen banede
Vcie. Efter en ubetydelig Fegtning med Cosakker besatte Capitain Engelbrechten Kumlinge, hvor alle Boliger blevc brændte, og
det af Cosakkerne samlede Foder blev deelt mellem Cavalleriet
og Beboerne. Paa lignende Maade blev af ovennævnte 3 Detachementer alle Gaarde og Huse opbrændle paa Seglinge, Enklinge og
Snii.cko, hvorefter Capitain Engelbrechten trak sig tilbage med sit
Detachement, ledsaget af Oernes Beboere og deres transportable
Eiendele, forfulgt paa alle Sider af en Sværm Cosakker, og kom
den 18de I:t'ebruar .om Morgenen Kl. :1 tilbage lil Wll.rdo med et
Tab af :1 Underofficier og 5 Mand Fanger, hvorimod Cosakkerne
havde nogle Dode og Saarede.
Januar og :Februar Maaned :1809 forliib forresten fra Russ ernes Side i U1•irksomhed med Hensyn til de af dem udkasted_e
store Planer; og, da Marts Maaned nu begyndte, var der ikke
nogen Tid at tabe for dem.
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Gcnerallieutenant, Grev Scliuwalolf, som havde erholdt Comrnandoen over det russiske Armee-Corps ved Torneå, blev derfor beordret til at opsige den indgaaede Vaabenstilsland til
Olkijoki den 19de November 1808 (III. Bind, Pag. 208-209)
og trænge den S\'ensk-finske Armee til den vestlige Side af den
holhniske Bugt. Dernæst skulde Generallieutenant Grev Barclay
de 1'olly med noget over 5000 Mand af alle Vaabenarter, der
forsamlede sig ved "'asa, marchere derfra paa Isen over den
bothnislrn Bugt - som her kaldes Qvarken til Umeå, en Afstand af omtrent 10 s venske eller 13-14 danske Mile; og endeligeu skulde Hovedangrebet under Commando af Generallieutenant,
Fyrst Bagraliou, foretages over Åland og Grislehamn til Stockholm, for der at dietere Freden.
Generalmajor v. lJobcln, som var \'idende om del fores taaende
Angreb og deraf fi:ilgende Fare , havde indmeldt til Kongen, al
han .ikke havde den fornodne Styrke til at modstaae et saadant
Angreb, hvorfor Generaladjutant Tibell ogsaa gjorde Kongen opmærksom paa disse Forhold og den heusigtsHise Opolfrelse af
den paa Åland værende Armee-Afdeling. Men, da Kongen under
sit Ophol'd paa Åland af,•igte Sommer var bleven modtagen der
med saamange Beviser paa Beboernes Kjærlighed og Hengivenhed, og han dengang ha,·de lovet at ville forsvare dem til det
Yderste, saa vilde han gjern e holde delle sit givne Kongelige
Lorte, og tilskrev derfor Generalmajor Tibell saaledes:
Uaga-Slol den 6tc Marts 1809, Kl. !J om Artcnrn,
,,Åland maa forsrnres; dette er af den hoieste Vigtighed,
"for at kunne beholde Krigsskuepladsen paa den anden Side af
,,Havet. Kystarmeen bor sammendrages paa en saadan Maade,
"at man fra den kan afsende den fornodne l<'orslærkning til
"Åland".
Eders vel bevaagne
Gustav-Adolph.
Generalmajor Tibcll overbragte Hertug Carl af Sodermanland
personlig denne ham givne Ordre i det nys modtagne og brækkede Brev, og bad ham som Hoislcommanderende for Kystarmeen,
der var sammensat af de Hovedstaden nærmest liggende Infanteriog Cavalleri-Regimenter, al tage de Forholdsregler og give de
Ordres, der vare fornodne, for at opfylde Kongens Uefaling, hvilket Hertugen lovede. Men ikke desmindre blev Kystarmeen ikke

•

383
sammendraget - en Uefterrettelighed - der alene kan forklares ved
de Begivenheder, som kort derpaa indtraf, saa at ovenstaaende
Befaling var den sidste af Vigtighed, som den ulykkelige Konge
udfærdigede.
Som et Forbud paa Russernes alvorlige Foretagender var et
Overfald af en Trop Cosakker den 6te Marts i Dagbrækningen
paa den svenske Postering paa Bano, hvorved Cosakkerne erobrede to smaa Canoner og nedhuggede eller tog Posteringen
sammesteds til J<'ange, med Undtagelse af 1. Underofficicr og 4
Mand af Garden til Hest. De svenske Forposter kom herved
overalt i Alarm, hvorefter Cosakkerne trak sig tilbage.
Omsider, den 1.3de Marts, paa Revolulionsdagen i Stockholm, salte Generallieulenant, Fyrst Bagration med Hovedcorpset,
beslaaende af 1. i Infanteri-Regimenter eller 30 Batailloner, 4
Escadroner Grodno-Husarer, 600 Cosakker og 20 Ca noner, sig
i Bevægelse fra Egnen af Åbo til Åland, ledsaget af en utallig
Mængde Slæder, belæssede med Levnetsmidler, Fourage og andre
Fornodenheder for een l\Iaaned, og besatte Gen Kumlinge, h,·or,
saa,·elsom paa Åland, alle Bygningerne, med Undtagelse af Kirkerne, paa en Udstrækning af 1.4 Qvadrat Mile vare odelagte eller
brændte.
Generallieutenant Bagrations Armee-Corps deeltes paa Kumlinge i 5 Coloflner.
Den 1. s te Co lo n n e, under Commando af Generalmajor,
Grev Stroganoff, modtog Ordre til at marchere over Loddo, Lemland og Jomala til Ekerii. Colonnens Cavalleri, under Commando
af Generalmajor Kullleff, beordredes derimod til at tage Veien
sondenom Ålands Skjærgaard til Egnen imellem Ekerii og Signils-Skjær.
Den 2den Colonne, under Commando af Gen-eralmajor
Demidoff, erholdt Ordre til at marchere igjennem Klernelsby og
Jomala til Hamrnarland og Posta.
Den 3 die Co Ion n e, under Cornrnando af Generalmajor
Sassanoff, beordredes til at marchere fra Stentorpa til Ernnas,
Emkarby og Bjarnstriirn.
Den 4 de og 5 te Co Ion ne, under Commando af Generalerne Knorring Il. og Tittschkoff 111., blev beordret til forst at
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besætte Wårdii og derpaa at agere hver for sig, den fiirste mod
lfarlmsbiile og den sidste mod Getha Cape).
U c s c r v c n anfi5rles af Generalmajor AlexjefT.
Under disse Russ ernes saa truende Bevægelser ankom den
svenske 1\lajor Arfvcdso11 den 14dc Marts om Eftermiddagen Kl.
6 fra Stockholm lit Åland med Efterretningen om den Dagen i
Forvcicn skete Regjcringsforandring og medbragte lit Gcnc1·alrnajor v. Dobcln fii lgcnde Brev :
"Da der er indtruffet den Begivenhed, at Hans Majcslrol
"Kongen i Dag c1· blcvcn frataget Regjcringcn og Hans Kong!.
"Hoihcd Hertugen har modtaget Regjeringen, som S,•ca-Rigcts
"Forstander, saa folgcr hermed den i Anledning heraf udgh·nc
"og overalt i Stockholm oplæste Proclamation . Hans Kongelige
"Hoihed, Hertugen, Svea-Rigets Forstander, befaler herved den
,,rommanderende General paa Åland, Generalmajor v. Dobeln:
1. ,,At beordre cen Balaillon af Garderegimenterne snarest
,,muligt at afmarchere til Stockholm".
2. ,,Ifald Åland bliver angrebet af en saa overlegen russisk
"Magt, at det ei kan forsvares, saa skal Generalmajor v. Dobeln
,,med de svenske Tropper i god Orden foretage Tilbagetoget,
,,hvorfor de Syge og den s være Bagage m. m. snarest muligt
,,hor oversendes til den svenske Side, saa at af det, der lil,,horer Ålands Armee-Corps, saa lidet muligt gaaer tabt".
3. ,,Hosfolgende Brev" - fra Fellmarchal l(lingspor - ,,med
,,Forslag om en Vaabenstilstand, afsendes strax med en Parle"mentair til Overbefalingsmanden for de russiske Tropper. Skulde
,,bemeldte russiske O,•erbefalingsmand være tilbiiielig til at ind,,gaae en Vaabenslilstand, saa bemyn_diges Generalmajor v. Do,,beln til at afslutte en saadan paa korlerc eller længere Tid ".
4. ,,Generalmajor, Baron Adlcl'Cri;utz er tjenstgjorende Gene,,raladjutant i Stockholm".
· Stockholm Slot den 19de l\larls IBO!J.

Carl.
C. Adlcrcre11tz.

Del var meget at misbillige, med Hensyn til Forsvarel af
Åland, at den nye Regjerings forsle Skridl bestod i al S\'ækkc
Besætningen paa bemeldte Ocr, ved at bortkalde en Gardcbalaillon ;
men Major Arfvedson havde tillige den Ordre, at befale to Vargc-
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ringsbatailloner, som skulde afsendes til Generalmajor 11, Diibeln1
Forstærkning og som Majoren indhentede paa Ålands Ha,·, paa
Marchen fra Grislehamn til Ekero, at vende tilbage til Fastlandet.
Den Fare, hvori Åland sværnde, kunde umuligt være Regjeringen
uhekjcndt, og i al Fald burde Hovedstadens Ilesætning ikke skee
paa Bekostningen af Ålands Forsvar; meget mere burde dette
være bleven forstærket, ved i forcerede Marcher at afsende fra
det Indre af Sverrig til Grislehamn alle undværlige Tropper; og
havde man tilmed opbudt Almuen til det truede Fædrelands
hellige Forsvar, saa havde man kunnet betydeligen understotte Tropperne, og idet mindste gjort, hvad man burde gjiir<!.
Ved disse Foranstaltninger kunde man med Rolighed have
seet paa, at den russiske Armee marcherede over Ålands-EJar,
hvis ]isdække i Midten af Marts Maaned begyndte at bli1•e meget
skjiirt, og ved fiirste Storm lettetigen kunde bryde op, overbeviist
om, at Russerne enten vilde blive begravede i Havet, eller omringede og tilintetgjorte, efterat være ankomne paa det svenske
Fastland. Forsommeisen af denne saa vigtige og nodvendige
Forholdsregel tyder atter paa, hvad vi oftere have bemærket, at
den tappre Generalmajor Adlercreutz, som paa 13de Marts Dagen
erobrede Generaladjutantsposten, ikke ,•ar nogen stor Feltherre,
men en tapper Kriger i underordnede Forhold .
Ved Major Arfvedso11s Ankomst til Åland beordrede Generalmajor v, Diibeln Commandeuren for den v-enstre Fliiis Forposter
ved Skarpans, Oberstlieutenant Lagerbring, ledsaget af bemeldte
Major, som skulde overbringe Feltmarchal Klingspor, Brev til
den hoistcommandcrcnde russiske :Befalingsmand, al gaae som
Parlementair til den russiske Armee og foreslaae en Vaabenstilstand. Ved Ankomsten spurgte den hiiistcommanderende russiske General, Knorring, om de vare afsendte fra Kongen, i
hvilket Tilfælde de ikke kunde blive modtagne; men, da de fortalte, at de vare afsendte fra Hans Kongelige Hoihed Rigsforstanderen, Hertug Carl, bleve de strax modtagne med Hoilighed,
Oberstlieutenant Lagerbring sendte fra Kumlinge Major Arfvedson tilbage, for at underrette Generalmajor v. Diibeln om
den russiske Armees Fremrykning; og, , da det meest truede
Punkt paa det svenske Fastland ikkun blev forsvaret af 500
Mand, saa indsaae Oberstlieutenant Lagcrbriug Vigtigheden af at
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Russerne ved en Vaabenstilstand blcve opholdte i deres Fremrykning, hvilket ogsaa lykkedes ham paa den l\foade, at den
svenske Armee, med Undtagelse af de yderste Forposter, beholdt den Stilling, som den havde hesat, bg den russiske Armec
besatte Fiiglii og Wårdii indtil den fiilgende Dag, da begge Armeers
Overbefalingsmænd skulde træffe sammen i Klemetsby paa Åland,
for at underhandle om en nærmere Overeenskomst.
Denne mundtlige Overeenskomst blev ikke niiiagtigt fulgt af
nogen af de contraherende Parter, eftersom Russerne ryl,kede
længere frem, end de skulde, og de Svenske trak sig tilbage til
Ekero med saamange Ca noner, hvortil de kunde erholde Forspand, og saamcget af Beboernes Eiendele, som deres Heste
kunde bortfore, h,•orved Tilbagetoget til Grislehamn var sikkret
for de Svenske.
Den 1.6de Marts afreiste Generalmajor v. Diibeln og Oberstlieutenant Lagrrbring til I{lemetsby, for al underhandle, hvor de
traf sammen med den russiske General en chef: Knorring, Generalerne Bagration, Suchtelen o. fl.
Russernes fiirsle Forslag var: at det s,·age, allerede afskaarne svenske Armee-Corps skulde strække Gevær.
Men paa
Generalmajor v. Dobelns bestemte Forsikkring, at for vilde han
slaae til sidste Mand, end indgaae nogensomhclst Overeenskomst,
dermedforte den allermindste Vanære for de s,·enske Vaaben , ble1·e
Russ~rne - endog den listige General Suc/,tclcn, Sveaborgs Underhandler, som var allevegne tilstede, hvor List 1·ar anvendelig mere foielige, og man hier tilsidst enig om: ,,at de svenske Tropper,
,,med Canoner , Bagage og ovrige Tilhehor, skulde inden 3 Æt"maal romme Åland, hvorimod de Syge skulde blive tilbage
,,sammesteds under svensk Commando og Lægehjælp, med Til,,ladelse til : naar de bleve friske, at vende tilbage til Sverrig".
Denne Overeenskomsl ,·ar allerede skriftligen opsat og manglede ikkun Underskrifterne, da den russiske Krigsminister, Grev
,Aral.tsrltrjrff, som Yar bleven afsendt af Keiser Alrxa11dtr, for al
paaskynde og lede <let store Krigsforetagende, ankom til Rlcmetsby. Han rev slrax den opsatte Overeenskomst itu og sagde:
,,At det var ikke Keise'rens Hensigt med denne store Expedilion
"alene at erobre Åland, men tillige i Sverrigs Uovedstad at
,,slutte Freden og foreskrive Yilkaarene, hvilket ikke kunde for -
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"hindres, da samtidig hermed en russisk Armee var brudt ind
"i Sverrig over Tornel, og en anden gaaet over den bothniske
":eugt "Qvarken" og saaledes havde afskaaret den finske Armees
,, Tilbagetog. Generalen ansaae tilmed Sverrig blottet for For"svar, og da den lille svenske Armee-Afdeling paa Åland var
"omringet af en fleerdobbelt Styrke, saa kunde den ei undgaae
,,at strække Gevær; dog skulde den ikke betragles som Krigs,,fanger, forinden det var blevet bekjendt, om de Fredsforslag,
"som strax skulde afsendes til Stockholm, vare blevne antagne
,,ar den svenske Regjering".
Generalmajor v. Dobeln blev saa opbragt over den russiske
Krigsministers uventede Fremgangsmaade saavelsom hans stolte
og dictatoriske Sprog, at hans Vrede næsten steeg til Raseri,
under hvilket han udfordrede de russiske Generaler til Tvekamp,
afreiste strax, Kl. 3 om Eftermiddagen, fra Klemetsby og lod
blot Oberstlieutenant lagerbring blive tilbage, for at fortsætte den
afbrudte Underhandling. Den tappre 11. Dobeln, sidste Ord vare:
"at ban skulde mode sine Fiender med Vaaben i Haand og lade
,,dem dyrt betale hvert Skridt, de gjorde".
Obersllieutenant Lagerbring, som var vidende om Vigtigheden
af hver Time, han kunde opholde Russerne, eftersom de svenske
Tropper vare i :Begreb med at samles paa Ekeri:i, for derfra at
tiltræde Tilbagetoget til Sverrig, opsatte, saalænge muligt, bestemt
at afslaae Russernes Fordringer, men siigte ved Contra-Forslag, som
naturligviis ei bleve antagne, at forhale Underhandlingerne til
Kl. 11 om Aftenen, da han bestemt afslog at kunne anlage Russernes Forslag, men derimod erklærede sig villig til at medtage
og overbringe til den svenske Regjering det russiske Fredsforslag,
hvilket blev antaget og derfor strax opsat.
Med delle Forslag begav Oberstlieutenanl Lagerbring, escorteret af Cosakker, sig forbi de marcherende russiske Colonner
Lil Ekero, hvor han traf Generalmajor 11. Diibeln, og fortsatte derpaa, ifi:ilge dennes :Befaling, Reisen til Slockholm, for at underrette sin Regjering om Begivenhederne paa Åland. Den llandskc
Armee-Afdeling var allerede paa Marchen paa Isen mellem E.keru
og Grislehamn, en Afstand af omtrent 4 svenske, eller 5} danske
Mile, og var allerede forbi Signils-Skjær. Veiret var meget Ji:oldt,
D1am. Ktlg1h.
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ledsaget med Sneefog.
Cavalleriet aabnede Marchen, nedtrampede Sneen og banede Veien for Infanteriet, som marcherede
i Bataillons-Quarreer, i hvis Midte kjorte mange Slæder med Levnetsmidler og Bagage, og paa Bjornerne Artilleriet.
Allerede den i4de Marts om Morgenen havde en Sværm
Cosakker, under Partigængeren Deni1•Davidoff, o,·errumplet en
svensk Postering ved Liifo, som for stiirste Delen blev nedhugget
eller taget til Fange, h,•orpaa Cosakkerne besatte Lofii og ryk- ,
kede derfra imod Wårdii, hvorfra de formedelst Jisning omkring
Oen maatte trække sig tilbage med Tab.
Russernes Marche paa den store Iismark blt'v begunstiget
af streng Frost uden Blæst. Den i6de l\farts strakte Russernes
Forposter sig paa den slorste 6 fra Salh·ik over Kastelholm og
Emnii.s til Jomala, Deres Cavalleri havde ved Degerby bemægtiget
sig 4 indefrosne og iidelagte svenske Canonchaloupper.
Generalmajor Kulneff, en af Ruslands dygtigste CavalleriAnfiirere, erholdt Ordre til fra Degerby at rykke over til Flaka
paa den sydiistlige Side af Ålands stiirste O; men, vildledet af en
Yeiviser, kom han i Dagbrækningen uventet midt imellem de
Svenskes Forskandsninger, hvormed de dækkede Indlobet til
Hadnii.s, dog uden at forsvare samme, og hvor Russerne fandt
H efterladte Skibscanoner. Derfra ilede Kulneff over Ytternii.s,
omkring HammarudJ, for, den i7de Marts, at afskjære de Svenskes Tilbagetog fra Ekero; men dette var allerede iværksat,
efterat General v, Diibeln havde opbrændt Canonfartiiierne i Degerby og Marsund, saa at Kulneff kun indhentede og fangede
enkelte Efterniilere, hvoraf endog mange vare ihjelfrosne.
Generalmajor v, Diibeln, Arriergarde, 368 Mand af Siidermanlands Regiment, blev commanderet af Major Engelbrechten,
hvem det blev overdraget: ,,at soge at skjule Tilbagetoget, men
,,ikke indlade sig i Haandgemæng med nogen overlegen Fiende".
Dog, da General Kulneff blev altfor paatrængende og dristig, Iod
Major Engelbrechlen sig forlede af sit Mod til nogle Gange at
gjiire Boldt og forsvare sig, hvorved ban vel standsede og opholdt
sin Modstander, men som derved fik Tid til at erholde Forstærkning,
hvorimod Major Engelbrechten mere og mere fjernedes fra sit •
Hovedcorps; og, da han endog indlod sig i Samtale med General Kulnelf, saa blev Major Engelbrechten med sit Detachement
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tilsidst omringet, og lod sig tage til Fange, for derved at opholde
Russerne og redde Hovedcorpset. Desuden fangede General Kulneff
:1.63 Mand af Gardens Jægere.
Om Aftenen den :l 7de Marts
ankom bemeldte General til nogle Lodshuse paa Signils-Skjær, hvor
et Infanteri-Regiment forenede sig med ham, efterat han i 8
Dage ikke havde været under Tag.
General Knorring befalede General Kulneff at forfolge Generalmajor v. Dobeln over den bothniske :Bugt, og til den Ende
brod Kulnelf op den 19de Marts i Dagbrækningen med 3 Escadroner Husarer og 600 Cosak!.er, og fulgte de Svenskes Spor
paa Isen. I 8 Timer tilbagelagde det russiske Cavalleri Marchen til Grislehamn over Ålands Hav, hvor 3 Maaneder i Forveien det stolte brittiske Flag vaiede, og Gu,tav IV. Adolphs
Kongelige Jagt udfoldede sine Seil.
Saasnart Generalmajor v. Dobeln, som havde lykkeligen naaet
det svenske Fastland, erholdt Melding fra Forposterne om General Kulneff, Anmarche med sil Cavalleri, antog han, at Hovedcorpset snart vilde folge efter, hvorfor han, af egen Tilskyndelse,
for at opholde Russernes Ankomst, afsendte Chefen for sin Stab,
Oberst Schulzenheim, med et Brev til General Knorring, hvori han
underrettede ham om: "at Rigsforstanderen var villig til at ende
"Krigen paa en venska·belig Maade; at Hans Kongelige Hoihed
»havde opfordret det danske .Hof til at deeltage i samme frede"lige Afgjorelse, saafremt den russiske Armee ikke satte Fod
"paa svensk Grund; at han derfor onskede Underretning om
"den russiske Keiser var ankommen, eller hvilken Dag Hans
"Majestæt vilde indtræffe i :Borgå; at han den næste Dag ventede
"sin Overadjutant, Grev Lowenhjelm, tilbage fra Stockholm med
,,Navnene paa de Personer, som vare udnævnte til Fredsunder"handlere, for hvilke han onskede den russiske Overgeneral vilde
"lade besorge Qvarteer, Pas m. m.
Forovrigt benyttede han
"Leiligheden til at anbefale de efterladte svenske Syge og Fangne
,,til Generalens velvillige Omsorg".
Jmidlertid havde General v. Dobeln taget sine Forholdsregler,
for at modtage den i Anmarche værende General Kulnelf og hans
Cavalleri, og allerede vexledes Skud ved Forposterne, da General
Kulneff sendte en Officier med nogle Hverv til General v. Diibeln;
og, da denne ikke troede, at han burde forvikle Forholdene, inden
22•
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han havde erholdt Svar saavel fra Stockholm som fra General
Knorring, saa lod ban General Kulneff blive rolig staaende ved
Grislebamn - en tilvisse meget beklagelsesværdig Rolighed istedetfor at overfalde og total odelægge ham og hans isolerede
Corps, hvilket synes at maalte have været let. For at udfore
dette, beh1ivedes ingen Ordre, og ved at udvise Generositet
imod sin overmægtige Fiende vandtes slet Intet, hvorimod General Kulneff, Odelæggelse og Tilbagedrivelse over Ålands Hav vilde
have været til væsentlig Nytte for Sverrigs Fredsunderhandlinger
med Rusland og maaskee reddet Ålandsiierne for Sverrig.
Samme Dag, den i9de Marts, ankom Svar fra General Knorring, h,ilket indeholdt: ,,at, da han var bleven forvisset om den
"svenske Regjerings Tilb1iielighed til at slutte Fred, havde han
"befalet General Kulntlf at vende tilbage til Åland, og General"lieutenant Barclay de Tolly, hvis han allerede var gaaet over
"Qva rken til UmeA, strax at vende tilbage til Finland". Denne
den russiske Generals sidste og godmodige Ordre synes at tilkjendegive, at General li'norring hverken var stor Anf1irer eller Diplomat.
Paa samme Dag kom ogsaa den af den nye Regjering til
Oberst befordrede Lagerbring tilbage fra Stockholm med to Adjutanter, Oberstlieutenant Adlercreut:.: og Ritmester, Baron Stackelberg. Oberst Lagerbring havde erholdt det Hverv at afreise til
den russiske Keiser, for at afgive et Brev fra den svenske Rigsforstander. Men, da det var silde paa Aftenen, forble,· han
Natten O\'er i Grislehamn og sov i samme \"ærelse som General
Kulntlf, og næste Morgen, den 20de Maris, begav General Kulneff med sit Cavalleri og Oberst Lagerbring med sine to Adjutanter sig over Isen tilbage til Åland. Som den forventede
Fredsunderhandler blev Oberst Lagerbring meget vel modtaget i
det russiske Hovedqvarteer; men, da han erklærede, kun at være
Overbringeren af et Brev fra Rigsforstanderen til Keiseren, forandredes Forholdet; og, omendskji:indt Lagerbring forsikkredc, at
ban var overbeviist om, at Regjeringens Hensigt med hans Afsendelse var Fredens hurtige Afslutning, saa erklærede General
Knorring, at ban havde modtaget altfor bestemte Ordres angaaende
Stockholms Indtagelse, til at han turde vove al opsætte samme,
saafremt det gjorte Fredsforslag ikke blev antaget, hvorfor han
strax vilde befale den paa Åland værende russiske Armee, at
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tiltræde Marchen over Ålands Hav' og tilbagekalde den sidst udfærdigede Ordre til Barclay dø Tolly.
I denne for Oberst Lagørbring hoist vanskelige og for Stockholm farlige Stilling besluttede han at indgaae paa en Fredsunderhandling; og, da Obersten dertil ikke var befuldmægtiget,
kl!nde han ikke tilbyde nogen anden Sikkerhed for, at den svenske Regjering vilde anerkjende de Punkter, hvorom man maatte
blive enig, end sig selv og sine Adjulanter, hvilke skulde forblive som Gidsler ved det russiske Hovedqvartiier, indtil Svar
var ankommet fra Stockholm.
Derpaa Legyndte Underhandlingerne imellem disse egenmægtige Negociateurer, hvilket viser stor Uforsigtigbed fra Russernes
Side, eftersom disse pa_triotiske og dygtige svenske Mænd muligviis kunde, ved at opoffre sig selv, have forhalet Underhandlingerne, indtil Isen var brudt op paa Ålands HE!v, hvorved Russerne
ikke vilde være komne længere end forhen.
Russernes forste Forlangende var na turligviis hele Finlands
,i\.ftrædelse som Basis for Fredsforslaget, hvori Oberst Lagerbring
hverken vilde eller kunde indvilge. Efter mange Forslag og
Modforslag blev man omsider enig om, ifolge Lagerbring, Forslag,
at den russiske Armee, med Undtagelse af de til Ålands Besættelse nodvendige Afdelinger, skulde vende tilbage til Finland, og
at den svenske Regjering forpligtede sig til, saalænge Fredsunderhandlingerne varede, ikke at gjore noget Forsog paa at tilbageerobre samme.
Denne Overeenskomst blev sendt til Stockholm med en Coureer, som snart kom tilbage med Bekræftelse og Antagelse af
denne Overeenskomst, hvorpaa Oberst Lagerbring fortsatte sin
Reise og traf Keiser Alexander i Helsingfors, af hvem han blev
naadigen modtaget og erholdt Tilladelse at sende Oberstlieutenant
Adlercrøutz til Petersborg med et Brev fra sin Regjering til den
derværende svenske Minister,
General Knorring vendte derpaa tilbage til Finland med
storste Delen af sin Armee og overlod Forsvaret paa Åland,
ifolge Keiserens Befaling, til General Demidoff. Generalmajor v.
Diibeln havde, deels af Sygelighed, og deels afMisforn1iielse over
de uhensigtsrette Forholdsregler med Hensyn til Ålands Forsvar,
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under {5de Marts forlangt sin Entledigelse, hvilken han erholdt
affattet med fiilgende Ord:
,,Da Hans Kongelige Hoihed Rigsforstanderen har med Mis- '
"fornciielse erfaret, at Herr Generalmajor m. m. v. Dobeln har
"anseet Hoistsammes Ordre om Retraite fra Åland skadelig for
,,sig, saa at Herr Generalmajoren ei troer at burde modtage Be"faling over nogen Troppeafdeling m. m. . . . saa har Hans
"Kongelige Hoihed Rigsforstanderen behaget derfra at befrie
"Dem, og, saasnart Generallieutenant, Grev Wachtmti1ter, som nu
,,har erholdt Befalingen over Kystarmeen, ankommer, har Gene,,ralmajoren Tilladelse at afreise derfra".
Slockbolm den 17de Marls 1809.
Efter naadigst Befaling
C. A dlercreutr.
Rigsdrosten, Generallieutenant, Grev Wachtmtilt1.r udnævntes
saaledes til General v. Diibelns Efterfolger, da Faren var forbi, og
ankom han til Grislehamn den 20de Marts, hvorfra den lappre
og heltemodige v. Diibeln, saaledes afskediget af den nye Regjering, afreiste den 2ide Marts.
Saaledes endte Krigsbegivenhederne paa Åland, som fra nu
af forblev russisk Eiendom, til ubeskrivelig Sorg for Stockholm
og hele Sveas-Rige.
Yed Torneå havde, hvad vi allerede vide, Resten af den
svensk-finske Armee indtaget sine Yinterqrarterer, og dens bedste
Anforere forladt samme, saa at Commandoen var overdraget til
Generalmajor Gripenberg (III. Bind Pag. 213), vel en tapper
og modig Soldat, men forresten en i hoi Grad indskrænket
og ubetydelig Personlighed, som Befalingsmand for den i NorrBotten liggende Nord-Arme es is te Af de I in g, medens NordArmeens 2den Afdeling blev commanderet af den endnu ikke
af sine Saar ganske helbredede General Cron,tedt, og bestod af de
fra. Finland overforte Reconvalescenter, tilligemed Resten af Osterboltens-Regiments nordre Bataillon, Wasa-Regiment, Kajane og
Uleåborgs-Bataillonerne, Savolaxerne, saml 1 6-pundigt Batteri.
Den russiske Armee ved Torneå havde ogsaa erholdt en ny
Overbefalingsmand i Keiserens Adjutant, Gcnerallieutenant, Grev
Schuwaloff, som den 18de Marts opsagde den hidtil bestaaende
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Vaabenstilstand, hvorefter Fiendtlighederne kunde begynde den
23d.e Marts om Eftermiddagen.
Generalmajor Gripønberg, Armee-Afdeling talte omtrent 2000
Mand under Vaaben. Ved Vaabenstilstandens Opsigelse besluttede han at sammendrage den i et vidtudstrakt Terrain cantonnerende Armee ved Kalix, 6 svenske Mile vestenfor Torne&, for at
nærme sig den 1ste Armee-Afdeling, som cantonnerede ved RAnel,
efter hvilken Forening han vilde modsætte sig Russernes Fremrykning. l<'lere af Generalens Officierer gjorde ham opmærksom paa,
at det vilde være rigtigere al fortsætte Tilbagetoget, inden Russerne med deres overlegne Magt kunde forhindre det; men den
mere modige end forsigtige General Gripmbørg svarede: ,,dersom
"man vil yppe Strid med mig, vil man faae meget at bebreide
"mig; men Feighed skal man ikke lægge mig til Last. Fiirst ville
,,vi slaaes og derpaa marchere".
Den 24de Marts blev Arriergarden, bestaaende af to svage
Balailloner under Oberstlieutenant · Jlieandt, Commando, angreben
ved Sangis, 4i svenske Mile vestenfor Torneå; dog blev Angrebet afslaaet. Men nu ankom en russisk Underhandler, medbringende den Efterretning: ,,at Generalmajor Gripenberg og hans
,,Troppecorps var omringet paa alle Sider af henved 8000 Mand,
,,og at General Barclay de Tolly med en lignende Styrke var
"gaaet over Qvarken til Umeå, hvorfra ban vilde r.ykke mod
"Nord. Modstand" - sagde Underhandleren - ,,var saaledes
"hensigtsl6s. Menneskelighed og Klogskab bod derfor de Svenske
"at nedlægge Vaabnene, og deres Modstandere vilde endnu være
"ædelsindede nok lit, hvis en venskabelig Overeenskomst derom
,,blev tilveiebragt, at tilbyde den tappre finske Armee baade bil,,lige og gode Vilkaar".
Dette Forslag blev af den modige General Gripmberg i Begyndelsen værdigt og bestemt afslaaet. Men ulykkeligviis ankom
næsten i samme Oieblik et lilbud fra General Cronstedt i Umeå, med
stadfæstende Efterretning om Russernes Overgang over Qvarken
i0,000 Mand.
med en Styrke, som angaves til 9
Denne Efterretning blev anseet for hoist foruroligende. General Gripenberg sammenkaldte derfor strax et Krigsraad af de
ved Haanden værende boiere Befalingsmænd, hvilket - som alle
Krigsraad almindeligviis kun frembringe Ulykke anlfaae det
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tilraadeligt at antage den -lilbudle Overeeoskomst. Den russiske
Underhandler indbod derfor General Gripenberg at mode General
Schuwaloff i Torneå, for nærmere at aftale Yilkaarene; og den
hoistcommanderende svenske General begik nu den utrolige Uforsigtighed, alene ledsaget af sin Stabschef, Oberst Palmfelt, at forlade
sin Armee ·og reise 6 svenske Mile fra samme til del fiendtlige
Hovedqvarleer. I disse to Befalingsmænds Fraværelse havde de
andre nærværende svenske Befalingsmænd erfaret deres Undergivnes
Tanker om den dem overgaae.de store Beskjæmmelse ved at nedlægge Vaabnene, og da der tillige indlob den Efterretning, at
Russcr11e ha,·de forladt Umeå og vare gaaede tilbage over Qvarken,
afsendtes et Iilbud til General Gripcnberg med disse Efterretninger; men delle Iilbud blev af de russiske Porposter neglet
at reise til General Gripc11bcrg, hvis Æresvagt desuden snart
blev forvandlet til en Fangevagt.
Imidlertid kom Obe1·st Palmfelt tilbage lil Kalix med den
sluttede Overeenskomst og for at bringe den til Udfiirelse. Generalmajor Aminoff, som havde været syg i Over-Torneå, indtraf nu
ogsaa i Kalix, og hurtigt samlede sig hos ham flere Officierer,
især af Bjarneborgs-Regiment, og bad ham antage sig deres og
den finske Armees Frelse og befrie dem fo1· den smertelige og
ufortjente Skjændsel at nedlægge deres hidtil med Ære forte
Vaaben. General Aminoff undslog sig herfor, uden at billige den
indgaaede Capitulation, med det Tilfoiende: ,,at man maalte
"kunne erholde bedre og mere bestemte Yilkaa,·, og, indtil delle
,,skete, burde Tropperne trække sig tilbage fra Kalix".
Men netop da denne Plan skulde bringes til Udforclse, ankom til Kalix en russisk Troppeafdeling, for at tilegne sig de
svenske Canoner. Denne Troppeafdelings Anfiirer blev Iigesaa
forundret som uvirksom, da han saae den svenske Armee tilt1·æde Marchen, uden al tage mindste Hensyn til hans Fordringer.
Imidlertid var del lykkedes Oberst Palmfclt al formaae Tavaslehuils- og Nylands-Regimenter til al foie sig i den afsluttede
Capilulalion; og, medens Bjiirnehorgerne og Åbolændingerne forgjeves sogle at linde en Regimentsofficier til at anfiire dem, ankom den Efterretning, at det af Generalmajor Aminoff forlangte
Tillæg - som forreslen Ingen vidste, hvori det bestod var
blevet bevilget, hvorefter Alle underkastede sig sin Skjebne.
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Denne Capitulation, som paa svensk Side arsluttedes af Oberst
Palmfelt og paa russisk Side af Oberst An,1,elm de Gibory og
derpaa stadfæstedes af begge Armeers hiiistcommanderende Generaler, er saalydende:
i. Hele det Armeecorps, som staaer under Herr Generalm~jor Gripenberg, Commando, skal blive staaende paa det
Sted, hvor det for nærværende Tid befinder sig, og nedlægge
sine Vaaben.
2. De finske Tropper vende tilbage til deres Hjem og give
deres Æresord paa, ikke at ville tjene, forinden !<'reden er sluttet.
3, Generalerne skulle paa deres Æresord være Borgen for
Opfyldelsen af den ovenstaaende 2den Artikel med Hensyn til de
fornævnte Troppers Disciplin, indtil de komme tilbage til deres
Hjemstavn.
4. De finske Tropper skulle meddeles Pas og Proviant in
natura-, eller de forniidne Penge, for at naae deres Hjemstavn.
5, Saasnart de svenske Tropper have nedlagt deres Vaaben,
skulle de aflægge Eed paa, ikke at. ville tjene imod Rusland eller
sammes Bundsforvandte under denne Krig, og derpaa vende tilbage til Sverrig.
6. Canonerne og Ammunitionen skal strax afleveres til den
af General Schuwaloff udnævnte Commissair.
7. Alle Generaler og iil'Tige Officicrer erholde de militaire
Æresbeviisninger, som tilkomme deres Grader.
8. Den Bagage og de Effecter, som tilhore de finske eller
s,•enske Tropper, beholdes af samme med fuld Eiendomsrel.
9. De Proviants- og Ammunitions-Forraad, som nu findes
paa Veien imellem Kalix og Umeå og . som tilhiire den svenske
Regjeripg, overgives til den russiske Commissair, som dertil
udnævnes.
:1.0. En Time eft~r denne Conventions Undertegnelse skal
en General-Fortegnelse o,·er de Tropper og Magazinei:, som hore
til Generalmajor Gripenbergs Armee, overleveres til den russiske
Overbefalingsmand, og Udfdrelsen af fornævnte Convention finder
Sted strax efier Undertegnelsen og Udvexliogen af ovenn~vnte
Artikel.
Seivis den 25de 1\larLs 1809•.

H. H. Gripenberg.

Grev Schuwaloff.
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Denne for de svenske Vaaben saa ned\'ærdigende Capitulation blev samme Dag ratificeret i Kalix og givet Navn derefter.
General Gripenberg angiver i sin Rapport, fra Månsby i KalixSogn den 26de Marts 1809, at Con ventionen var bleven nodvendig, fordi: at han, med Undtagelse af Westerbottens-Regiment, som laae vidt adspredt i sine Lægder, ei havde mere end
2000 Mand under Gevær, hvilke ikkun til den 20de April vare
forsynede med Proviant, der var magazineret paa forskjellige
Steder i Westerbotten; at han manglede Fourage til sit Cavalleri
og de nodvendige Heste til at bespænde Artilleriet og bortfore
Forraadene ved et tilbagetog; at Russerne, ifolge Generalmajor,
Grev Cronstedts Skrivelse af 23de Marts, havde indtaget Umeå
og derved afskaaret de ved Torneå værende Tropper Forbindelsen
med d.en 2den eller General Cronstedts Armee-Afdeling, hvorfor
General Gripenberg frygtede for, at han, af Mangel paa Levnetsmidler, kunde blive niidsaget til at antage hvilkesomhelst Vilkaar,
Russerne vilde tilbyde ham; og endelig ansaae han den indgaaede
Capitulation foy det eneste Midde\ li! at beskytte Westerbotten
for Krigens Ulykker samt til at frelse Levningerne af en Armee,
som nu i over et Aar havde lidt alle de Uheld og Mangler,
hvilke nogen Krig endnu har medfort - fra uundgaaelig Undergang. Generalmajor Gripcnberg anfiirer slutteligen, at Generalmajor Aminoff, eftersom han ikke henhiirte lil denne ArmeeAfdeling, har, for sin Person, protesteret imod den indgaaede
Convention, hvori han ikke vilde indbefattes. Nogle andre Befalingsmænd frelste sig ogsaa igjennem Udmarker til Umel'l.
Disse ovenfor anforte Grunde foranledigede altsaa Generalmajor Gripenberg lil at sJutte den for hans Navn og Minde saa
vanærende Capitulation, hrori især Artiklen 9 er af den Beskaffenhed, at man ei kan antage, at en med den mindste Characteerfasthed udrustet Mand kan indromme Ting, hvorover han ikke
kan disponere. Veien mod Syd ,•ar desuden aldeles aahen; thi
en Omgaaen af Generallieutenant Barclay de Tolly, ved hans
Marche over den bolhniske Bugt fra Wasa til Umeå, bliver ingensinde farlig i en Afstand, som her, af omtrent 50 svenske Mile.
Efterat Armeen havde orerstaaet det Værste af Tilbagetoget,
burde det derfor nu have været Generalens Pligt, ,·ed det indtræffende mildere Foraarsveir, at afmarchere sydpaa og nærme sig
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sine Ressourcer, og, ifald han maatte bruge sine Vaaben, da at
kjæmpe saalænge han kunde, og - dersom han blev overvældet - at falde med Ære.
Næst efter Sveaborgs Overgivelse var Capitulationen til Seivis
den storste Ulykke, som den svensk-finske Armee oplevede i
denne uheldige Krig, men hvori, paa ingen af Stederne, hverken
de lavere Officiersgrader, eller Underofficiererne og de Menige
havde den ringeste Dee). Et Troppecorps i aaben Mark, med
aaben Retraite og Vaaben i Haand, behover ikke at capitulere,
allermindst for at redde et Liv, hvoraf Staten kun har ringe
Nytte og for Vedkommende selv er uden Betydning, naar det ikke
bæres med Ære og er ledsaget af Medborgernes Agtelse og
Kjærlighed. Dersom Generalmajor Gripenbet·g var faldet i Kamp,
eller bleven overvældet og taget til Fange med Vaaben i Haand,
. saa havde han ikke havt Behov at betinge sig Artiklen 7 i Capitu)ationen; thi Æren fiilger altid den Tappre, endog i Ulykken.
General Gripenberg og hans tappre Armee-Afdeling paahvilede
nu den smertelige Nodvendighed, overeensstemmende med Capitulationen, at nedlægge sine Vaaben, hvilket skete ved Kemi
Kirke, 2l svenske Mile ostenfor Torneå, under Soldaternes lydelige
Fortvivlelse og Sorg, idet de sonderbrode og i Uorden sammenkastede deres Vaaben og med Fodderne nedtrampede deres Faner
og Tropbæer, hvilke de hidtil havde forsvaret med Liv og Blod
- en Ha~dlemaade, som hverken de svenske eller russiske Befalingsmænd formaaede at forhindre. Den tappre Oberstlieutenant
v. Eek borte med sin Bataillon Bjorneborgere iblandt dem, som
vare indbefattede i Capitulationen, og derfor ledsagede han den
ringe Levning tilbage til Gamle-Carle.J:>y, hvor han efter den meest
rorende og begeistrende Tale aftakkede Bataillonen, og vendte
for sin Person senere tilbage til Sverrig, hvor han blev Oberst
for Jemtelands-Regiment. Men, da hans Huus og Eiendomme i
Fi11land vare brændte og odelagte under K_rigen, saa var hans
oeconomiske Stilling derved bleven saa mislig, 'at den tappre Oberst
formedelst Gjæld maatte tage sin Afsked og med Sværdordenens
store Kors paa sit Bryst erhverve sig Livets Ophold ved at arbeide som simpel Arbeidsmand - i Sandhed I en haard, ja en
uhiirt Skjebne efter saamegen Opoffrelse, saa stor Tapperhed, saa
mange Lidelser og saamegen \ldviist Fædrelandskjærlighed . Oberst

Eek dtide i de fattigsle Omstændigheder og glemt af sit Fædreland, som han saa tappert havde forsvaret og opoffret sin Eiendom, i Stockholm i Aaret 1820.
Men Armeens Tab var ikke det eneste. Generalmajor Gripenberg havde desuden, ifolge Capitulationens Artikel 9, bortgivet
alle Slatens Forraad imellem Torneå ag Umeå, og befalet , al de
imellem disse lo Steder værende Tropper ligeledes skulde underkaste sig Capitulationen, hvilket endog Artillerimåjor Sunn, der laae
i Luleå, saavelsom Major ved Weslerboltens Regiment, Schildt,
der laae hjemme i Lægderne, vare svage nok til at efterkomme,
omendskjondt General Barclay de Tolly, som havde indtaget
Umeå, var gaaet tilbage over Qvarken. Rigtignok blev Major
ScMldt, efter Westerbottens Tilbageerobring, domt en vis Tid til
Degradation, ligesom de ham undergivne Officierer bleve domte til
Arrest, med Undtagelse af den tappre og ridderlige Capitain
Silfverbrarid, der, omendskjondt han endnu ikke var lægt af de
haarde Blessurer, han havde erholdt ved Idensalmi, neglede at
underkaste sig Capitulationen, og vove-de med sit Compagni at
unddrage sig Russernes Hjemsogelse, men manglede Kræfter
dertil. Dog værgede han saaledes om Bataillonens Faner, at de
ikke faldt i Russernes Hænder. Major Sun,i med sin Artilleripark af 6-pundige Canoner ha,•de derimod allerede begivet sig under
russisk Herredomme og blev derfor tilligemed General Gripenbe,·g
og den endnu mere skyldige Oberst Palmfelt, ligesom Sveaborgs
og Svarlholms Commandanter - hvilke ifolge Keiseren af Ruslands
Erklæring: ,,henh6rte til dem, som enten ved deres Handlinger
"eller Tænkemaade havde udmærket sig til hans Fordeel under
"Krigen og derfor rnd den Hte Artikel i Fredsslutningen vare
,,beskyttede for Rettergang og Domfældelse" - fritagne for Tiltale - en Gunst enhver Mand af Ære maa bede Gud bevare
sig fra at modtage af sin Konges og sit Lands Fiender.
Generalmajor Gripenberg forlangte ikke desmindre ved sin
Tilbagekomst til Sverrig selv sit Forhold undersagt, hvorved det vel
oplystes, at hans Armeecorps ikkun talte 2000 Combaltanter, og
at 1900 Mand laae i Hospitalerne. Men dette var ingen Undskyldning for Capitulationen, langt mindre for Overgivelsen af
Forraadene. Krigen havde allerede bragt saa store Lidelser og
fordret [Jaa mange Offcre, at den • korte Campagne og Retraite,
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som var tilbage, var for Intet at regne mod dem, man allerede
havde lidt. Til et Exempel herpaa maae vi anfore, at Kyro-Compagni af Bjorneborgs-Regiment, som ved Krigens Udbrud og de
senere erholdte l<'orstærkninger talte 285 Mand, ved Capitulationen til Kalix bestod af 61 Mand, s aa at dette ene Compagni i
clet foregaaende Felttog havde tabt 224 Mand.
Vi have allerede omtalt, al Russerne samtidigen med Overgangen over Åland foretog en Overgang over den bothniske Bugt
længere imod Nord, over "Qvarken", med en Colonnc, under
Commando af Generallieutenant Barclay de To Ily, bestaaende af:
8 Batailloner; 6 Canoner, 2 Haubitzer og 300 Cosakker, hvilke
forlade Wasa Natten imellem den 16de og 1.-?de Marts, og forsamlede sig den 18de Marts yderst i Skjærgaarden ved Oerne
Replot og Bjiirkii. Den 19de ankom Colonnen til Walsiirarne;
den 20de Marts, efter mange Besværligheder og Vanskeligheder
imellem IisQ1asserne og Revner i Isen, til Gadd ens -Fyr omtrent midt i Qvarken, hvorfra Liv-Grenadererne, det polotske
Rrgiment og en Deel Cosakker sendtes over Grundene til Holmiien og til Ostnås-Odde, hvorimod General Barclay de Tolly marcherede siindenom Holmiien. De Svenske besatte ved Efterretningen
herom hurtigt Holmiien med omtrent 200 Mand, under Commando
af Oberstlieutenant Furumark, og Ostniis-By med en ringe Rest
af Savolax-Jægere, under Commando af Oberstlieutenant Tujulin,
som Repli for Oberstlieutenant Furumark. Russerne nærmede
sig Holmoen med saamegen Kjækhed og Hurtighed, at haade en
svensk Feltvagt og en Patrouille bleve fangne; og, da Oberstlieutenant Furumark var for svag til at forsvare sig mod Overmagten, trak han sig den 21de Marts tilbage til Ostnås, paa
hvilket Tilbagetog ban blev afskaaren fra Fastlandet af Cosakker
med Jægere bag paa Hesten; men, formeret i sluttet Colonne,
slog han sig igjennem dem, efter et Tab af i Officier og 13 Mand
saarede, hvorefter Russerne Natten imellem den 21.de og 22de
bivouaquerede paa Isen. Veiret var vel meget koldt, men stille.
Hovedcolonnen, under General Barclay de To Ily, fortsatte
den 20de Marts Marchen mod Umeå, men blev standset af Major
G. Ehrøn,•oth, som holdt -Stranden ved Abbola besat fra KJ. 4-9
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om Eftermiddagen med een Bataillon Savolaxere, hvorpaa der ankom en Forstærkning af 2den Bataillon Savolaxcre under Oherstlicutenanl Torne, de karelske Jægere under Major f?redenskiild
og Kajane- Bataillon under Licutenant Clemenleoff.
Cosakkerne
forsogte flere Gange paa at trænge ind i Ahbola, men bleve tilhagedrevne af den tappre og paapassende Major E/irrnrol/1, h\'orfor Russerne maatte bivouaquere Natten over paa Isen, omkring
et nær Kysten indefrosset og antændt Coffardiskih, hvilket blev
meldt Oberstlieutenanl Torne af Lieutenant Montgomcry, som med
i2 Skielobere var beordret til at iagttage Russernes Foretagender,
med del Tillæg: at det vilde være let at overfalde og tilintelgjore
denne forfrosne Masse. Men Obersllieutenant 1'iirne, der samme
Nat, den 21de Marts, havde beordret de fleste ved Abbola forsamlede Tropper tilbage til Degernas, svarede hertil: ,,vi ere
,,for svage, knapt 700 Mand stærke, og have ingen Canoner".
Delle Svar beviser, at Oberstlieutenanten ikke kjendte Virkningen
af cl Overfald, især under de forhaanden værende Omstændigheder, i en Bivouac paa Isen i en Nat, da Thermometeret viste
henimod 40° Celsius under Nul, og overhovedet ikke synes at
have havt den Ærgjærrighed at ville indskrive sil Navn paa et
uforgængeligt Blad i sit Fædrelands Krigshistorie.
Cosakkerne gjorde om Natten atter nogle svage og forgjeves
Forsog paa at indtage Abbola; men i Dagbrækningen den 22de
Marts ordnede Russerne sig og angrcbe Dcgerniis, medens en
anden Afdeling truede med at afskjære de Svenske Tilbagetoget
til Umeå; og, omendskjondt dette Angreb var svagt og Lillrjendegav Russernes forfrosne og lidende Tilstand, saa var Forsraret
nu hensigtslost, naar de Svenske om Natten ikke aosaae sig
stærke nok til at angribe en forfrossen, uordentlig leirel Masse.
Russernes Angreb skete, som sagt, med stor Vaersomhed og uden
Canoner, og de Svenske trak sig tilbage paa en smal Vintervei,
hvorved Savolax-Infanteri dannede Arriergarden, hvis Bagtrop blev
commanderel af Lieuteoanl Aminoff, som udmærkede sig meget
ved Klogskab og Tapperhed, og som herved kun tabte 1 Mand.
Da man havde nærmet sig Umeå paa } Miil, blev der gjort
Holdt, og Generalerne Cronsledt og Barclay de Tolly bleve ved
Hjælp af Parlementairer enige om at underhandle, og ved en Sammenkomst, hvorved General Barclay de Tolly underrettedes om
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Regjerings Forandringen i Sverrig, blev man forst mundtlig og
senere skriftlig enig om fiilgende Punkter:
i. De svenske Tropper skulle i Dag Kl. 4 ramme Umefi,
for at de russiske Tropper der kunne indtage Qvarteer.
2. De svenske Tropper skulle trække sig tilbage til Hernosand og blot efterlade Forposter i Nordmaling. De russiske
Tropper udstrække deres Forposter til Grændsen af Umefi-Lehn,
saa at Egnen imellem denne Grændse og Ore-Elven bliver neutral.
3. Alle Proviant- og Ammunitions-Forraad skulle ligeledes
overgives i Dag ved Conventionens Underskrift, og de s,·enske
Tropper ei medtage mere end 4 Dages Proviant.
4. Den svenske Armees Syge skulle blive tilbage i Urne~
under en svensk Læges Tilsyn og Pleie, af hvilken Aarsag han
skal forsynes med Levnetsmidler og åvrige Fornådenheder for
dem. Saasnart de ere blevne friske , skulle de strax afleveres
til den svenske Armees Forposter, med Undtagelse af de finske
Soldater, som, efterat være blevne forsyneae med den russiske
Generals Pas, skulle vende tilbage til deres Hjemstavn i Finland.
5. Begge Armeers Befalingsmænd skulle afsende Courerer
til ·deres håieste Befalingsmænd med Underretning om denne
Convention; og, ifald Fiendtlighederne atter skulde udbryde, skal
man derom underrette hinanden 24 Timer i Forveien. Indtil
Courererne kunne komme tilbage, bliver der Vaabenstilstand
mellem de russiske Tropper under Generallieutenant Barclay de
Tolly og de svenske Tropper under Generalmajor, Grev Cronstedt.
6. Denne Convention forfattes in duplo, og Dupplicaterne
skulle udvexles, forsynede med gjensidig Underskrift.
Denne Convenlion blev ratificeret af General Barclay de
Tolly paa fdlgende Maade:
,,Da jeg er bleven underrettet om den i Sverrig fore~
"faldne Regjerings-Forandring, som giver Haab om Fred, og -da
"jeg af mine Instruclioner · er vidende om, at Hans Majestæt
"Keiseren, min Herre, ikkun onsker al leve i Fred med den
"agtværdige svenske Nation, saa har jeg ikke kunnet forbigaae
,,denne Leilighed til al aflægge et Beviis paa denne Hans Keiser,,tige Majestæts Tænkemaade og undertegnet denne Convention;
,,hvortil jeg er bleven saameget mere foranlediget, som jeg offi"cielt har erfaret, at Hans Keiserlige Majestæt har sendt sin
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"befuldmægtigede Minister til Armeen& Hovedqvarteer, for at
,,underhandle med den svenske Regjering".
Umel den 22dc l\larlS 1809.

Barclay de Tolly.

Paa General Cronstcdts Forslag angaaende Armeen ved Torneå
svarede derimod General Barclay de Tolly:
,,Omendskjondt jeg iinskede at give de svenske Tropper Prii"ver paa min Hiiiaglelse, vover jeg dog ikke at lage nogen
"Bestemmelse med Tropperne ved Torneå, og det smerter mig
,,meget, ikke at kunne samtykke i Grev Cronstedts Forslag".
General Barclay de Tollys st9re Fiiielighed og Hii0ighed hidriirte vistnok alene fra de Besværligheder, han havde modt, og
de Tab, han havde lidt paa sit eventyrlige Tog over Qvarken,
idet man anslog Antallet paa dem, som omkom af Kulde og Anstrengelse, til henved 2000 Mand, foruden en Mængde Syge.
Paa samme Maade tabte Russerne mange Heste. Havde derfor
Russerne stiidt paa en djærv og kraftig Modstand i Umeå, eller
ved Landgangen ved· Degernås, saa vilde de Svenske have erholdt langt bedre Vilkaar - hvis de ikke havde aldeles slaael
og iidelagt de forfrosne og udmattede Russere.
Overeensstemmende med Capilulalionens 3die Artikel kund e
de Svenske medtage Provisioner for 4 Dage; men, da der ved
Uddelingen heraf ikke blev iagttaget den forniidne Orden, saa
havde dette til Folge, at mange af de stakkels Soldater, som i
flere Dage ei havde erholdt nogen regelret Forpleining, berusede
sig saaledes i Brændeviin, at de ikke mere !ode sig styre tilrette
af deres egne Officierer, h,•orfor Generalmajor Granstedt endog
var niidsaget til at forlange en russisk Vagt til Ordens Opretholdelse. Ikke desmindre bleve ved Tilbagetoget fra Umeå 50-60
Berusede tilbage, hvoraf mange omkom i den stærke Kulde.
Ogsaa en Dee! af Savolax-Regiment, forvildede af Brændevinet,
gjorde formeligt Opriir, og bragtes "ikkun ved nogle yngre Officicrers Anstrengelse tilbage til Orden.
Paa denne Maade begyndte den :lste Dags Tilbagetog, hrnrYed Savolax-Jægere, som om Morgenen vare brudte op fra Ostnils,
dannede Arriergarden. Den næste Dag vare de Berusede og
Forvildede atter vendte tilbage til Orden og deres Pligt. Formedelst Mangel paa Heste maatte Soldaterne trække Artilleriet,
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som bestod af eet 6-pundigt Batteri, hvorved lfarchen skete saa
langsomt, at General Cronstedt forst den 23de Marts ankom til
Angerssii, 4-5 svenske Mile fra Urne~, dog end mere svækket
l'ed ovennævnte Uheld; og, dersom Generalmajor v. Dobeln og
Oberst Lagerbring ikke paa Åland ha\'de udviist den storsle
Klogskab og Virksomhed, saa vilde Generalmajor Crorisltdt,
overeensstemmende med Com·enlionens 2den Artikel, være bleven
niidsaget til at fortsætte Tilbagetoget til Herniisand, hvorved ogsaa den af de Svenske endnu besatte Deel af det svenske Fastland
vilde være blercn besat og hærjet af Russerne. Men Dagen derpaa, den 24de !farts, bragte en Coureer Efterretninger fra General v. Dobeln, ligesom der samme Dag ogsaa ankom Befaling til
General IJarclay de Tolly, at, hvis han allerede var gaaet over
Qvarken til Urne&, skulde han strax vende samme Yei tilbage
til Wasa. I Fiilge heraf afsluttedes imellem de to hiiistcommanderendc Generaler den 25de Marts atter folgende Overeenskomst:
"Omendskjiindt Chefen for de russiske Tropper har erholdt
"den commanderende General en chef Knorrings Ordre til med
,,sit Corps al vende tilbage til Wasa, kan han dog ikke he"gynde sin Marche fiirend den 27de d. M., saa at de sidste
,,af Tropperne ikke kunne \'ære ved Holmiien fiirend den 29de,
,,hvorfor sluttes fiilgende Overeenskomst :
i. ,,General Barclay de Tolly haaber, at det vil ansees som
,,et BeYiis paa hans Agtelse for den svenske Nation og Armee,
,,at han af det i Umeå tagne l\fagazin ikke medfiirer mere Pro"viant, end hvad der udfordres Lil Tropperne paa deres Marcbe
,til "'asa. Alt det Ovrige skal tilbagegives til de Commissairer, som
,,den svenske General udnævner. Hvad de iivrige Magaziner an,,gaaer, saa skulle de ikke riires, med Undtagelse af nogle Paa,,klædningssager, saasom: Striimper, Skoe og Pelse for det syge
,,Mandskab, som ikke kan fiilge Armeen".
2, ,, Til Transporten af de Syge samt en Dee! niidvendige
"Effecter og Provisioner forlanges i20 Heste med Slæder, som
"sk!Jlle medfcire 4 Dages Fourage for Hestene og Levnetsmidler
"ror Armeen. De skulle blive sendte tilbage fra Bjiirkii. Af
,,disse Heste skulle 40 stilles i Umeå den 25de Marts om Afte,,nen, og de r(lsterende 80 den 26de Marls om Middagen" .
•.3. ,,Pc svenske Tropper skulle ikke o,·erskride Umeå-Lehns
Danm, l<rig,h, fm 11:0T-U,
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,,Grændse forend den 28de !\farts ; dog skal allerede eet Com"pagni den 26de Marts aflose Russerne i Vagtholdet i Staden
"og ved l\Iagazinerne, som samme Dag tages i Besiddelse af de
,,dertil befalede Personer".
4. ,,Eflerat disse Artikler ere undertegnede, tor Befalings"manden for det russiske Armeecorps ei længere modtage svenske
.,Deserleurer, men skal sende dem tilbage. Paa lignende Maade
"forpligter den svenske General sig til at handle, ifald russiske
,,Deserteurer skulde meld~ sig hos ham'·.
5. ,,De russiske Syge, som ikke kunne folge Armeen, saa1,·elsom de Syge1 der fol'lien vare indlagte paa Hospitalet i Umeå
" og der vare blevne befriede af de russiske Tropper, skulle efter
.,deres Helbredelse afsendes til den russiske Armee; og Be,,falingsmanden oyer de russiske Tropper er fuldkommen over"tydet om, at de ville bli,•e pleiede med samme Omsorg, som
,,de svenske Syge".
6. ,,Landshovdingen i Umeå skal forsyne de russiske Co"lonner med sikkre Veivisere, som ,•ed Nat eller Dag kunne vise
,,dem Veien over Qvarken; og, ifald de udfore dette Hverv godt,
,,skulle de blive dgeligen belalle".
7. ,,Hvis uforudseete Begivenheder, især en Snee- Storm ,
" skulde forhindre de russiske Troppers Marche over Qvarken
,blive de staaende, indtil Veiret har bedaget sig".
Saaledes endtes Russernes saakaldte "store Foretagende",
som man have' kostet dem baade mange Mennesker og Penge, uden
nogensomhelst synlig Indflyde lse paa Krigens Gang 1 hvilket ene
maa tilskrives General Knorrings Svaghed ligeover for General
v. Dobeln og Oberst Lagerbring; thi at opgive vundne Fordele 1 inden Fredsbetingelserne cre afgjorte, er en Fremgangsmaade, som under ingen Forhold lader sig undskylde, især i
l{rigcn 1 hvor det er en ufravigelig Regel, ikke at opgive tilkjæmpede Fordele uden imod andre af Fienden ydede 1 eller at slutte
Fred uden efter Seier og under dens Paavirkning til vor Faveur.
Men hvilken Fordeel skulde Russerne vel hoste ved alter at gane
tilbage over den bothniske Dugt? Maatte de nu ikke befrygte, at
den nye svenske Regjering vilde aller begynde Krigen, og ved
at vinde Tid soge at tilbageerobre Finland med slorre Kraft og
andre Hjælpemidler end de, hvormed de hidtil havde fors_yaret
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samme'? H,·orimod paa denne Tid den srenske Regjering, som
var svækket ved mange og store materielle Tab og ved indre
Gjæring efter den skete Regjcringsforandring, ikke besad .Midler til at modstaae Russernes tredobbcltc Angreb over Torneå 1
Qvarken og Ålandsiierne, hvisaarsag Sverrig vilde ved sammes
Udfiirelse være bleven bragt i den stiirste Forlegenhed, og Stockholm uden Vanskelighed bleven erobret af den russiske Armee.
Eflerat Russerne vare gaaede tilbage over Qvarken, blevc
de to Armeer liggende stille paa begge Sider af den bothniske
Havbugt, ventende paa Fredsunderhtndlingens Fremgang. Den
svenske Regjering vilde vel indriimmc Afstaaelsen af Finland,
men den vilde ugjerne give Slip paa Ålandsiierne, og ikke heller
var man enig om Grændsen mod Nord. Disse T,•istigheder, som
Russerne eller rettere General K1wrring kunde bave undgaaet ved
kraftigere Krigsoperationer paa Srcrrigs Fastland, trak Tiden saameget i Langdrag, at man allerede ha,•de naaet Mai Maaned; og,
da Sverrig ikke vilde indriimme Rus s ernes store Fordringer, maalle
disse berede sig paa Krigens Fortsættelse. Imidlertid havde
Generallieutenant, Baron Wrede alliist den gamle General Klercker
i Commandoen over den srenske Nord-Armee, og modsatte sig
Opfyldelsen nf de af G~neralmajor Gripenberg indgaaede Capitulationsbetingelser om Overgivelsen af de mellem Kalix og Umeå
liggende lHagaziner. Generalmajor Cronstedt havde allerede gjort All,
hvad han formaaede, for at redde dem og miide Magt med Magt.
General Wredc befalede til den Ende Jemtelands- og HelsingeRegimenterno at samles ,·ed Herniisand , hvorefter General Cronstedt
gav Oberstlieutenant Fw·umark Ordre til med 650 Mand Infanteri
og 28 Dragoner at marchere til Skellefle, for at forsvare de der,·ærende Magaziner, som General Scltuwaloff vilde tage i Besiddelse; men ved Overjægermester Klingstedts Omsorg vare allerede
31. Canoner, 9000 Geværer og en stor Dee! Klædningsstykker
hlevne reddede. Obersllieutenant Duncker detacheredes med 200
Man<;!. Jægere til Liifanger, for at dække Oberstlieutenant Furumarks Tilbagetog.
General Schuwaloff rykkede efter Overeenskomsten med Genera] Gripenberg frem, for at tilegne sig de svenske Magaziner;
men denne Fremrykning skete saa langsomt, at han i 2 Maaneder ikkun avancerede 25 Mile. eller knapt ~ Miil i Diignet, hvor23"
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,·ed de Svenske erholdt Tid til al romme disse Magazincr, hvorom
der nu tvistedes og brenexledes mellem begge Armeers Befalingsmænd. Omsider ankom General Schuwaloff til Egnen af
Skellcfte, hvorfra han den 14de Mai afsendte Obersllieutenanl
Karpenkoff til de svenske Forposter nordenfor bemeldte Sted,
under Foregivende af al udbede sig Svar paa cl fra General
Eriksson den i2te Mai afsendt Brev, hvori denne vægrede sig ved
11t indgaae en Vaabenstilsland, men derimod had om Tilladelse
til at maalte reise til Skellefte, for at have en Samtale med den
derværeJ!de svenske Hoislcommanderende. Denne Begjæring blev
afslaaet. l\fon Dagen derpaa, den i5de }Iai, viste Russerne
deres sande Hensigt og Plan med den onskede Samtale. Havisen var nemlig endnu overalt gangbar; folgelig var Oberstlieutenant Furumarks hoire Floi meget cxponeret for cl Angreb fra
denne Side; han havde ved Tilbagetoget at vælge imellem den
store Landevei, langs Kysten igjennem Lolånger, 5 Mile fra Skellcfte, hvor Oberstlieutenant Duncker var posteret, og en mindre
befaret, men kortere Skovvei igjennem Burtråsk; den forste kunde
benyttes af Artilleriet og Bagagen, den sidste af Trop perne.
Oberstlieutenant Furumark burde under de for Haanden værende
Omstændigheder have sendt Artilleriet og Bagagen tilbage den
12te eller 13de Mai, og have i Skellcfte med de onige Tropper
oppebiet Udviklingen af Russernes Foretagender, eftersom Veien
over Blll'tråsk altid stod ham aaben. lslcdet derfor sendte han
den Hde Mai Bagagen ikkun ½ Miil tilbage til Kårnhy.
Den 15de Mai, Kl. 8 om Morgenen, ankom Melding fra
Feltvagten ved Bovik, i¼ Miil foran Skellefte, at en russisk CoJonne var i Sigte, marcherende paa det tilfrosne Hav. Da Colonnens Hensigt var tydelig nok, burde Oberstlieutenant Furumark,
efterdi han ikke havde Styrke til at modstaae den, hurtigt have trukket sig tilbage; men derimod lod han Adjutanten, Capilain Toll,
nærmere recognoscere den ·anrykkende Fiende, traadte med sil
Corps under Gevær og lod Bagagen sætte i Bevægelse mod Lof!inger. Snart kom Capitain Toll tilbage med Bekræftelse paa Russernes Anmarche med Infanteri og Cavalleri, under General Alexl'jcff,
for fra Isen at afskjære Obersllieulenant F11rumarks Tilbagetog.
Denne pnaskyndte nu Fellvagternes Indtrækning og lod Broen
ved Skellefle afkaste, for at opholde Artilleriet; men Infanteriet og
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Cavalleriet kunde overall komme over den tilfrosne Elv, og )ode derfor
ei heller længe vente paa deres Angreb, hvorved de Svenske tabte
Fændrik Aæelson og 9 l\fand fangne. Derpaa fortsattes Tilbagetoget til Innerwik med raske Skridt og under en lerende Ild, hvor,·cd Capitain Toll fårte Arriergarden, afviste flere Angreb af de
forfolgende Russere og afbrækkede alle :Broerne. General Schuwaloff til bod endog en Underhandling; og, omendskjondt han forsikkrede, at Obersllicutenant Furumark var omgaaet, afslog denne
dog dette Tilbud. Kort efter erholdt Obersllieutenanten Rappo1·t
om, at Cosakker havde angrebet den · tilbagesendte Bagage, paa
samme Tid som der ankom et :Bud fra General Aleæejeff, der allerede
stod ham i Ryggen, med Opfordring at strække Gevær, hvilken
Opfordring Oherstlieutenant Furumark afslog, og fortsatte Tilbagetoget til nær ved \'tter,·ik, hvor han s todte paa General Aler ejeffs
Corps med 4 Canoner. Oberstlieutenant Furumark b efaled e Capitain Bunnan, som commanderedc Avantgarden, hestaaende af
Wasa-:Batailloncn , at undersuge om det var muligt at slaae sig
igjennem den ham, eien spærrende Fiende, og indledede til den
Ende en Samtale med de russiske Gen eraler Aleæejeff og Tut,chkoff III.
Den Forstnærnle bad Capitain Burman at tælle hans
Tropper, som han angav til 2000 !\land foruden Cavallcri og
Artilleri og tilf1iiede: · at, hvis de Svenske vilde forsvare sig,
vilde Folgcn blive et stort l\fennesketab. Da Capitain Burmm,
ikke vovede at lage nogen :Bestemmelse, blev ObersLlicutenant
Furumark tilkaldt, og da han ikke indsaac l\lulighedcn af at
slaae sig igjennem, saa antog han den af General Aleæejeff forcskrcmc Capitulation, omendskjondl Wasa-:Batailloncn havde tilbudt sig at "begynde Kampen med en Salve og derpaa aabne sig
,,Vcien med :Bajonetten og under Hurra-Raab", hviJ:Jrcn Fremgangsmaade rlæsten altid lykkes, idet mindste uden væsentligt Tab,
især i et saadant Terrain, hvor en stor Deel altid finder Leilighed til al redde sig. Rigtignok var de Svenskes Antal ikkun
6 a 700 imod, som det hed, 2000 Russere; men ikke desmindrc
maa en Capitulation i aaben Mark, med Vaaben i Haand, forkastes som en lastværdig Ilandlemaade imod Konge, Fædreland
og den mililaire Ære. Et raskt, slultet og vel indledet Angreb
bryder sig næsten altid Yei. Obersllieutenant Furumarlc var ikke
af denne lUening, men overgav sig og sit Corps ved en Capiluh1-
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tion, som under disse Forhold ikke kan kaldes ubillig. Den er
saalydende:
i. ,,Do s,·enske og fins ke Tropper uuder Obersllieutenant
" Fur11marlc nedlægge deres Vaaben og overgive deres Canoner i
,,Skellene til Major Barboriken".
2. ,,Bagagen, som tilhiire1· det svenske Corps's Befalings.,rurend og Soldater, gives dem tilbage i Skellefle".
3. ,, De finske Officierer erholde Pas til deres Hjemstavn
" og Diæter indtil Ankomsten 1 O\'ereensstemmende med deres
"Grader. De finske Soldater erholde ogsaa indtil Ankomsten til
,,deres Hjem en bestemt Liinning, som regnes fra den 18de Mai''.
4. ,,De s venske Officierer skulle betragtes som Krigsfanger;
,,meu med Hensyn til deres lappre Forhold ved Skellefle, lil
"Gener.al Schmvaloff anmode den hoistcommandcrende General
,,om at frigire dem paa deres Æresord ; og Stedet skal beslem,:mes, hvor de skulle oppebie Svar",
5. ,,Del tillades Oberstlieulenant J.'urnmark at afsende el
"lilbud fra Skellefle til Umeå med Underretning om den skete
,,Capitula tion".
6. ,, Del tillades de finske Officierer at benylle de dem af
"staten oyerladte Gaarde, ligesom de skulle vedbli\'e at nyde
,,deres Gage indtil !?reden",
Saalcdes tabtes aller over 600 Mand af den tappre finske
Armee, il cre Ca noner og 4 Faner, formedelst Oberstlieutenant Furumarks Uforsigtighed fordi den hiiire Fliii kunde omgaaes og
angribes fra del endnu den i5de Mai i disse Egoe tilfrosne Ila,·,
men som 2 Dage efter var aabenl, Hans Tab bestod foriivrigt i
Dode og Saarede af: 1 Officier, 2 Underofficierer og 130 l\Ienige.
Vi gj,nlage, at Capitulalion i aaben Mark, m.ed Vaaben i
Haand, amces i Almindelighed for en lastværdig Ha ndlemaade af
e11)1\'er Befalingsmand, og at, som oftest, stiirstc Delen reddes
ved al slmc sig igjenncm. Ogsaa her reddedes de, som forsogtc herp1a 1 nemlig : Capitain Toll, Cornet /Jrunow og Fændrik
Willielms:, med 40 til 50 l\Iand, hvilke kastede sig ind i Skoven
og igjenoe11 Ilurtrlisk naaede Umeå.
Der efter forsogte Russerne at berede Oberstlicutenant Du11cker i L oflnger samme Skjebne som Oberstlieutenant l•urumarT,·,
0
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men han reddede sig ved el hurtigt Tilbagetog til Gumboda.
Ogsaa Oberst Fahlande,·, som commanderede en Afdeling, frelste
sig paa lignende -Maade.
Generalmajor, Grev Cro11stedt havde imidlertid trukket sig
tilbage og concentreret sin ringe Styrke af circa 700 Mand ar
Helsinge- og Jemtelands-Regimenterne, omkring Hernosand; men,
da han maalte afrcise til Stockholm, for at soignere siue endnu
ulægte Saar, erholdt Generalmajor 11. Diibeln, der atter var indlraadt i Tjenesten, Commandoen over hans lille Corps. General
Cronstedt blev ledsaget af sine Undergivnes Agtelse og Kjærlighed, med det _bedste Vidnesbyrd for Tapperhed og militair Dygtighed, saavelsom for en fordrings los, ædeltænkende og ridderlig
Personlighed i alle Forhold.
Generalmajor 11. Dobeln tog strax de fornodne, kraftige Foranstaltninger, for at sikkre og bortfore de til Russerne, ifolge
Capitulationen til Kalix, af General Gripenbcrg overladle l\Iagaziner og Forraad, inclusire dem, som fandtes i Umeå, hvoraf de
vigtigste Ting, Canoncr, Ammunition m. m., bleve indskibede paa
3 Skibe og, ved at itusaugc Isen, den 23de Mai ,bragte i aabent
Vand. Da General v. lliibeln vel var til Ende hermed, skrev
ban til General Schuwaloff og foreslog ham, i det Haab derved
endnu at kunne redde Resten af disse Forraad,.. en Vaabenstils tand, hrori denne indvilgede, og til den Hensigt sendte han Oberst
Berlire, som den 26de l\lai ankom til Umeå, imellem hvem og
Generalmajor 11. Diibeln sluttedes folgende Overeenskomst:
1. ,,De svenske Tropper under Generalmajor t►• Dobeln for" lade Umefl den 31.te Mai, og de russiske Tropper besætte denne
"By den iste Juni. }'iendllighederne ophore strax til Lands og
"vands, og Vaabenstilstanden vedvarer til den 6te Juni, paa Havet
"6 l\'.lile i Længde og Brede, eftersom de contraherende Parter
"ikke kunne indestaae for en længere Afstand, og ikke for .andre
,,Fartoier end saadanne, som staae under deres Befaling".
2. ,,De svenske Tropper skulle den 23de Juni indtage den
"sondre Grændse af Westerbottens Lehn, hvis Linie strækker sig
"fra Bjiirno ved Havkysten indtil Slottings-Fjeldet ved den norske
,,Grændse".
3. ,,Alle Syge, saavel Svenske som Russere, forblive i Staden,
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"indtil de ere hclbredede. De Svenske efterlades een Maaneds
,,Prm·iant og skulle ikke ansees som Krigsfanger".
,,saaledes overecnskommet og sluttet i Umeå den 26de Mai 1.809".
v. Dobeln.
/Jcr/irc.
Man seer strax af denne Overccnskomst, at General v, Dobcl'}
r ar en ganske anden Personlighed end den svage General Gripcnberg og uforsigligc Obcrstlieutenant Furumark 1 og dcrr ed erholdt General v. Dobeln Leilighed til at gj1ire den F1irslnævntes
store Feil god igjen og redde de i Umcå endnu \'ærende Forraad
paa 7 Skibe, foruden d n forhen nævnte 3, hvilke faa Dage i
l<'orveicn Jaac utiltakledc indefrosne i Isen og derfor endnu den
26de Mai maattc udiscs af Havnen. Af disse 10 Skibe ankom
de 9 lykkcligcn til Hcrn1isand, h vorimod det 10de, ved Russernes
Ankomst, maalln sænkes ,·cd Ratan.
Generalmajor v. Dobcln trak sig, overeen sstcmmend c med
o,·enstaaendc Overecnskomst, til den sydlige Side af Ore-Elv og
forlagde sine Tropper i de nærmeste Byer, men indtog senere et
mere vidtloftigt Canlonncmcnt. Kort derpaa blev General v, Dobeln beordret til al mode de N orskes forny ede Indfald i JemteJand til Jerpe-Skandse (Ill. Binds XX. Capitel} og afga,, derfor
Commandoen over sin Armee-Afdeling til den fra Stockholm tilbagernndende Generalmajor v. Sandcls.
?tfon ogsaa Russerne havde ,·exlel Befalingsmand, og istedetfor den sygelige General Schuwaloff erholdt den un ge , dyg tige
Generallieutcnant /{amcnsky, Sveaborgs lykkelige Erobrer , Commandoen i denne Egn. Uussernes Styrke angil'cs af de Svenske
til 7000 l\lancl, medens de selv ikkun havde 1.200 Mand, der
vare Levningerne af v. Dobclns og Cro11stcdts Afdelinger, som
bestode af mange finske og svenske Regimenter og Corps, i
Escadron Nylands- og Karclskc-Dragoncr og cl 6-pundigt Batteri.
Krigen ved Ore-Eh•en fortcs i Juni l\faaned kun svagt.
General /(amc11sky be,•ogtede Elvens nordlige Bred med Patrouillcr, og de S,·enske paa den sydlige Side med 3 Feltvagte1·. I Slutningen af Maaneden blev General Sa11dcls vel forstærket med 2 Canoncr og 4 Balailloncr, men som hver kun
lalle omtrent 200 l\land 1 saa at hans Styrke derved i Alt steeg
til 2000 l\Iand. Hans hiiire Fli.ii, som vnr slollel mod Havet,
blev desuden forstærket med nogle C;inonch~louppcr under Com-
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man do af den oftere omtalte, tappre Major Salfverarm, og i den
bothniske Bugt var Nordarmeen beskyttet af 4 Fregatter, nemlig:
Eyradice, Chapman, Bellona og Freya, under Escadre-Chefen,
Baron Lagerbjelke, samt en engelsk Corvet, under Commando af
den ved sine Nordpol-Expeditioner senere saa ber1imt bleme
John Ros,, Disse Krigsskibe vare General Sanilels til stor Nytte,
eftersom de beherskede Havet, hvorved Russerne forhindredes fra
al sende Forstærkninger og Krigsforn1i.denheder fra UleA.borg og
Wasa til Umeå; og, da Krigsfarl1iierne allerede havde erobret
liere russiske Skibe, lasJede med Provisioner og Armee-Forn1idenheder, samt taget 6 Officierer og 120 Mand til Fange, saa blev
General Kamenskys isolerede Stilling derved meget farefuld, især
hvis Skibene, som han befrygtede, landsatte Tropper i hans
Ryg, h, ilken Stilling forværredes derved, at den af ham over
UmeA.-Elv slaaede Bro blev i Enden af Juni Maaned bortreven af
Slrommen, hvorfor han maalle trække alle sine Stridskræfter over
paa Elvens nordre Bred. General Sandels, som tilfulde var bekjendt med sin Modstanders Forlegenhed, vilde ogsaa benytte
sig deraf og rykke ftem til Umeå-Elv; men, da han hertil f1irst
mantte udbede sig Tilladelse af den h1iistcommanderende General
Wrcde i Hernosand,- 20 svenske Mile fra Sandels, sna gik den til
Angrebet beleilige Tid tabt, som den virksomme og opmærksomme General Kamerisky benyttede, for at komme ud af sin
farefulde Stilling. Men, da han erfarede, al de svenske Fregatter
ikke havde Landgangstropper ombord og overhovedet rnre for
dybtgaaende til at foretage Landgang, og han dernæst fik Broen
over Umeå-Elv istandsat, ophorte Frygten, og han lod hurtigt
nogle tusinde Mand atter fore over paa den sydlige Bred af
bemeldte Elv.
Imidlertid havde General Sandeb ladet forfærdige en FlydeBro over Ore-Elv ved Håknlis-Saugbrug, og om Natten den 1.ste
Juli gik "den finske Afdeling" af hans Armee-Corps, med 2
Ca noner og 16 Dragoner, under Commando af Oberst Edelstam
- den forhen oftere omtalte tappre' Oberst Fahlander, som var
ble\'Cn adlet under delle Navn - over Elven og marcherede til
Hornefors-Værk, i¾ Miil fra Håknas, og den 2den Juli gik "den
s,·enske Afdeling" af ovenmeldte Corps I under Commando af
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Oberst, Gre1· Gyldenstolpe, ligeledes over 6re-Elv 1 og stodte den
3tlie Juli sammen med den finske Afdeling.
General Sandels, som var fulgt med den tidlig om Morgenen den 2den Juli over Elren marcherede Sl'enske Dataillon ,
erfarede strax, at Russerne vare rykkede frem til Siidermjiile
By. Til al fordril'e dem derfra beordrede han Oberst Edelstam
med sine Finner og den nys ankomne svenske Balaillon, hvilkeu
efter 1¾: Miils l\farche naaede Sodermjiile By, som var besat af
Busserne med en betydelig Styrke. For at recognoscern dem,
udsendtes l\fajor Eltrenroth med 50 l\[and Savolax-Infauleri 1 under
Lieulenant Aminoff, og 8 Drngoner, hl'ilke nær \'Cd Byeu faldt i
et .Baghold, men red(lede sig ved hurtigt al kaste sig ind i Skoven, efter cl ringe Tab.
Dragonerne rapporterede snart det
Passerede til Oberst Edelstam, de,· strax efter ogsaa selv blev
angreben og trak sig, if1ilge General Sandels Ordre, forfulgt af
Russerne tilbage, efter et ubetydeligt Tab, hvoriblandt Lieutenant
Costian, som blev saarct for t1·edie Gang i deune Krig. Derpaa
blev en stærk Feltvagt paa 100 Mand Savolax-Infanteri, under
Liculenant Aminoff, og 100 l\Iand Karclske-!ægere, under Lieutenant Anker, samt nogle Dragoner posterede paa Veien til Sodermjole, l Miil fra Hiirncfors, medens Hovedcorpset indtog sin
Leirslilling.
Den næste Dag, den 3dic Juli , rykkede Russerne atter frem,
hvorved ikke mindre end 8 Sl'enskc Patrouiller bleve afskaarne
og maalle redde sig ad Omveie. General Sandcls befalede, som
Fiilge heraf, Obcrsllieutenanl Dosin at rykke frem til Recognoscering med 200 Mand, som ble1'e angrebne af Uusserne under
Hurra-Raab og en levende Ild, men ikke desmindre bleve Russerne
kastede tilbage indtil ¼1\iiil fra deres Forposter, hvor de erholdt
Forstærkning, hvorpaa Oberstlieutenant Bosin maatte trække
sig tilbage; men, da han erholdt 2 .Batailloner til Forstærkning,
rykkede han atter frem, og Russerne tilbage. Dog kort efter beordredes Oberstlicutenant Bosin tilbage til sin forste Stilling ved
Hornefors, hYorved Russerne fulgte efter ham og udsalte deres
l<'orpostcr i et Ge,,ærskuds Afstand fra de Svenskes. Tabel
var ringe paa begge Sider,
Efter disse 2 .Dages Fcgtning erfarede General Sandels, at
Russerne atter havde indtaget deres tidligere Stilling paa den
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sydlige Bred af Umeå-Elv med omtrent 4000 Mand og 4 Canoner, ligesom ogsaa at de længere nordpaa i Skellefte, Bqrtriisk,
L1ilånger og Bygdeå-Sogne forlagte 'Fropper, omtrent 1500 Mand,
under Commando af Generalerne kosatschko/fsky og Gadaskoj,
allerede havde besat Umeå, og hvis Bestemmelse tillige var at forstærke General Kamensky.
Heraf kunde General Sandels let slutte, at han snart vilde
blive alvorligen angreben, og, omendskj1indt hans Styrke ikkun
bestod af 1800 Mand Infanteri, 4.1. Cavallerister, eet 6-pundigt
.Batteri og nogle 3-pundige Ca noner, besluttede han rlog at forS\are Hornefors saalænge som llluligt, idet han haabede, at den
!l\'ensk-engelske Escadre \ ilde forslige paa at forurolige General
Kamensky. Et saadant Pors1ig af Escadren vilde foranledige denne
til at gaae tilbage, og saa vilde General Sandcls rykke efter ham,
for at tilbageerobre Landet Lil Umeå-Elv og der tage Stilling.
Generalmajor Sandels indsaae tilfulde sin ufordeelagtige Stilling ved Hornefors samt at Russerne vare ham overlegne. Den
lille Eh•, som driver 111irnefors - Værk, var paa flere Steder
gangbar, saa at de Svenske let kunde omgaaes, ikke at tale om,
at den nordlige Elvbred dominerede den sydlige. Men General
Sandels antog dog ikke, al General Kamensky, med en usikker
Dro over Umeå-Elv, og i Ryggen og venstre Flanke truet ved et
Angreb fra Havet, vo\tede at fjerne sig med Hovedcorpsel langt
fra Umeå og levere et Slag.
Men General Kame11sky var
ingen sædvanlig General, og General Sandels kjendte ham ikke
tilfuldc. Imidlertid s1igte General Sandøls at sikkre sig for Overrumpling ved at udsætte een Post paa 200 Mand paa den store
Landevei foran Fronten ved Siidermj1ile, ¼ Mil! fra Hornefors,
under Commando af Capitain Poignant; en anden ved Kysten
foran h1iire Fl1ii, paa 50 Mand, og en tredie ved H1irnehammar
foran venstre Fl1ii, paa 1.00 .Mand, med 01·dre at bevogte Veien
fra Hiiggniis, Disse 3 Posteringer skulde ikke alene holde Forbindelse med hverandre, men ogsaa med Hovedcorpset, hvoraf
en Bataillon var posteret ved Hornefors-Kirke. S1indenfor Broen
,·are Canonerne placerede, og omkring dem den /ivrige Styrke.
Den 5te Juli, kort efter Tappenstreg, ankom Rapport fra
Posteringen foran Fronten, at den var bleven heftigt angreben af
Russerne, under Anforsel af General Alexejeff; kort efter rappor•
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leredes, at baade denne Postering og den ved Hornehammar vare
blevne nodsagcde til at trække sig tilbage, og næsten i samme
Oiel.Jlik hortes Skud i og omkring Hovedqvarleret i HorneforsVærk, hvorved stor For1•irring opstod. Generalmajor Sandcls kom
snarl til Hest tilligemed sine Adjutanter, men maalte lade sin
Dagagc og det opdækkede Aften-Bord i Slikken, som blev plyndret af Cosaklrnr. Den svenske Bataillon, som var posteret red
. li ornefors-Kirke, erholdt Ordre Lil al understotte Fe Il vagten paa
den store Landevei, indtil den og Staben vare komne tilbage over Broen; Posteringen ved Hornehamrgar blev forstærket
af en Bataillon Oslerboltninger, under Major v. Essens Commando,
men kastedes i Uorden tilbage; andre Officiercr erholdt særskilte Hverv at udfiire; Savolax 2dcn Felt-Bataillon, under den
tappre Oberstlieulenant Dunckcr, erholdt Ordre Lil at forsvare Broen;
og, eflerat rlen svenske Ilataillon var gaaet tilbage over samme,
l.Jlcve Russerne modtagne af en levende Musketild samt Ilden fra
2 Canoner. De iivrige Canoner samt 1.ste Bataillon af Savolaxerne
detacheredes til Angersjii, for der at forsvare den Vei, paa hvilken
en russisk Colonne, nnde1· Commando af General l(osatschkoffsky,
rykkede frem 01•er Hiiggnås i den Hensigt at afskjære General
Sa11dcls Tilbagetog. Broen over Elren blev flere Gange stormet
af Russerne, men disse bleve hver Gang slaaede tilbage; dog, da
GClncral Sandcls erholdt Melding om, at Russerne trængte frem orer
llornehammar , hvorved de ved Broen placerede Canoner og Infanteriet 1·are udsalte for at afskjæres, befalede han Tilbagetoget,
som blev begyndt af Helsingerne og Jemtelmndin gcrnc, under
Commando af Ohersl Gyldenstolpe, og fortsat under en levende Ild,
hvorved Obersllieutenant Duncker med sine Jægere dannede Arriergarden, Oberst Edelstam, som commanderede den finske Afdeling, befalede Oberstlieutenant Duncker: ,,ci at opholde sig for"rænge, for ikke et blive afskaaren•'; men rlen uforfærdede Soldat
,·ilde ei l'ide af nogen Fare; og, omendskjondt General Sandels
sendte sin Adjutant, Montgomery, til ham med den bestemte Befaling', hurtigt at trække sig tilbage, opsatte han dog saalængc
at efterkomme Befalingen, indtil han blev aldeles omringet af
Russerne, som, begunstigede og ubemærkede formedelst Taagen,
vare træn 9te frem 01·er Homehammar, under Commando af Oberst
Karpenkoff. Oherstlientenant Duncker formerede sig nu i Colonne,
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for at slaae sig igjennem; men, da Oberst Karpenkoff opfordreile
ham til at overgive sig, besvarede han Opfordringen med en
Salve, der blev besvaret med en lignende, hvorved den tappre
Oberstlieulenant Duncker blev diidelig saaret. Hans Undergirne
loge ham under Armene, for at redde ham fra Fangenskab; men
den Diiende bad dem lade ham ligge og kun tænke paa deres
egen Redning; hvorefter de fleste af dem undkom paa Om,•eie
igjennem Sko,•e og orer Moser.
Yi have atter her et Exempel paa, hvad vi ogsaa oflere
have omtalt, at der, som Regel, ikke er stor Fare ved, eller forbunden med stort Tab, at slaae sig igjeonem. Rigtignok endte
derved Oberstlieutenant Duncker sit Liv, som han maaskee havde
frelst, ifald han havde fulgt Oberst KarpenkoffI Opfordring. Men
Oberstlieutenant Dunct,ers Færd bor dog foretrækkes og slaae fo1·
Krigeren som el lysende og fiilgeværdigt Exempel.
Denne Kamp, som varede i 3 Timer, kostede de Svenske
3 Offieierer og 7i Mand diide, 6 Officierer og H5 Mand saarede, samt 2 Officierer og 125 Mand fangne, Russerne angirc
deres Tab til 180 Mand. Iblandt de Saarede var Cosakkernes
Hiiistbefalende, Aerelcoff.
Imidlertid fortsatte General Sandels Tilbagetoget til Ore-Elv,
1/l Miil fra Bataillepladsen, forfulgt af Russerne § Miil. Overgangen over Ore-Elvcn fandt Sted ved Båknås den 6te Juli om
Morgenen Kl. 3!Det er beklageligt, at den her udviste Tapperhed og de
faldne Offere ikke havde den mindste Indflydelse paa Krigens
Gang, eller foraarsagede nogensomhelst Nytte. Efter Kampen
ved Hornefors den 5te Juli indtog General Sandel, sin forhen
havte Stilling paa den sydlige Bred af Ore-Elv, med den Forandring, at den svenske Afdeling under Oberst Gyldenstolpe forlagdes langs bemeldte Elv fra Havet til Brattfors. Forposlerne
havde deres Hovedpost midt for Långed-By.
Imidlertid havde den svenske Orlogs-Eseadre i den bolhniske Havbugt, under Baron Lagerbjelkes Commando, ikke været
uvirksom. Fregatterne Eyradice og Chapman krydsede udenfor Wasa, hvor en russisk Fregat og en Dee! Canonfartiiier befandt sig; Fregatten Bellona krydsede imellem Skellefie og Ulei1borg; Fregatten Freya i Vesl-QYarken ; Cutterbriggen Delphinen
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udenfor Ume1; Wenta-Iitet udenfor Ratan og Skellene; Kotka
vedligeholdt Forbindelsen imellem dem; 2 Galeier og 2 Canonchaloupper laae ved lndliibet til Ore- Elv og dækkede Landarmeens hiiire Fliii.
Bemeldte Krigsskibe havde, foruden de allerede omtalle,
endvidere gjort circa 100 Fanger, h,•oriblandt flere Officierer og
en Coureer med Befalinger til den hoislcommanderende russiske
General, samt erobret 4 sliirre og 10 mindre Fartiiier, alle lastede
med Provisioner, Beklædningsstykker og Armee-Fornodenheder,
hvorved der i General Kamensky's Armee-Corps opstod Mangel
som foraarsagede en Deel Desertion over til General Sa11dels
Armee-Afdeling.
Ogsaa Besætningen paa Krigsskibene gjorde en Landgang ved
Oslo-Odde, under Grev Lager/Jjelkes egen Commando, angreb og
forfulgte Russerne ¼ Miil op i Landet.
Disse Anstrengelser og krigerske Foretagender, ligesom de
senere, havde fra svensk Side ikkun til Hensigt at begræncls e
Russernes Fordringer ved Fredsunderhandlingerne, som nu skulde
aabnes, og hvortil valgtes Frederickshamn i Finland. Den svenske
Regjering befuldmægtigede hertil Ambassadeuren, General Stedingk, som fiirst efter megen Overtalelse overtog dette vanskelige Hverv, og Oberst Skiildebrand; den russiske Regjering befuldmægtigede Grev Ramantzaff og v. Alapæus. Men, inden disse
Underhandlinger kunde aabnes, maatte endnu mange Vanskeligheder overvindes.
At slutte en Fred med Rusland er omtrent det samme, som al
biiie sig for O,•ermagten, idet intet andet Sprog for.es, eller andre
Grunde hores og anerkjendes end den Stærkeres Ret og Keiserens Villie. Alle andre Anskuelser og Grunde blive derfor afviste.
Den nye svenske · Uegjering maatte bode for den gamles
Feilgreb. Allerede vare flere Breve vexlede imellem de lo Regjeringer angaaende Fredstilbudet, som strax efter Re,•olutionen
fandt Sted fra s,' ensk Side, men blev trukket i Langdrag formedelst Russernes store Fordringer, hvilke bestode især i 3de
haarde Punkter, nemlig:
1, Hele Finlands Afstaaelse.
2, Torneå By, med Torneå-Elv til Grændse, istcdetfor
Kemi-Eh·, som dannede Grændsen for det egentlige Finland.

367
3. Ålandsoerne.
Sverrig var villig til at a(slaae Finland; men ikke til at indvilge
de: to andre Paastande. Den svenske Udenrigsminister, Baron
Eng,tråm havde, hvad allerede er fortalt, corresponderet desangaaende med den russiske Udenrigs-Minister, Grev Romantzoff, og
senest til skrevet ham und'er 4de Juli, hvorpaa under 7de Juli
fulgte Grev Romantzoffs S\'ar, saalydende:
,,Herr Baron I"
,,Jeg har den Ære at bevidne Modtagelsen af Deres Excel"1ences Brev, som De har lilskrevet mig under 4de d. M., og jeg
"iler med i Dag at udfore det Forsæt, jeg havde fattet, dcrpaa
,,hurtigt at afgive mit Svar".
"Efterat Keiseren er bleven meddeelt Indholdet af o~enfor
"omtalte Brev og et Brev, som Herr General Stedingk har tilskrevet
,,mig, nærer han det Haah, at Freden, som han saa oprigtigt
"onsker, vil blive sluttet. Han seer deraf, at Sverrig, for at kunne
"vende . tilbage til en lykkelig Stilling, erholde Ro og ende alle
,,de sorgelige Aarsager til en Krig, som han hoiligen beklager,
,,har ved en Bes-lutning, der fortjener en Plads i dets Annaler,
, 1bestemt sig til at gjore de Opotfrelser, som Omstændighederne
,,fordre".
"Men, eftersom Onskerne om en Fred forekomme os saa
,,gjensidige, hvorfor da, min Herre I opsætte dens Afslutning"?
,,Deres Excellence 6iir derfor ikke forkaste den Basis, hvil"ken vi have foreslaaet som et Middel, der kunde fore til.en
,,solid og hurtig Fred, og som, jeg tiir sige det, har været tra"ceret paa en saadan llaade, at den omfattede og opfyldte alle
"Sverrigs politiske Interesser.
Deres Excellence bedes blot at
"ville overbevise sig herom, og paa en reen og simpel Maade
,,bestemme denne Basis, hvis Fordeel er saa iiiensynlig; hvori"mod der, med Hensyn til hvad Basis selv angaaer, gives visse
"Detailler, hvorom man maa enes; og for at enes, er det eneste
,,Midde!, at meddele sig".
"Hans Keiserlige Majestæt - lro imod sine Allierede, til
"hvilke han har meddeelt sine Beslutninger og sine Principer - er
,,ikke desmindre tilbiiiclig til at give et Vidnesbyrd om den Efter"gil'cnhed, med hvilken han gaaer Freden imiide, og har befalet
"mig :it meddele Deres Excellence, at han paa den ene Side
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"forbliver uvægerlig med Hensyn Lil de fastsatte Betingelser for
,,Fredsunderhandlingerne, som skulle aabnes i "'iborg, nemli5:
"at de ikke vi\le blive begynate, forinden de 3 Punkter, som
.,skulle være Basis for Ftedsunderhandlingerne, ere tilstaaede;
,,men paa den anden Side tillader Hans Keiserlige Majestæt mig
"at have en Sammenkomst med Heri'· General v. Stedingk, som
,,Hiiislsamme til den Hensigt indbyder at begive sig til Frede"richshamn, hvor jeg skal indfinde mig. Jeg vil derved kunne
,,nærmere erfare og undersiige nogle Delailpunkter, h1•orom De"res Excellence taler i Deres Drev, og om hvilke man bor
"enes; og, ifald de ikke ere af den Beskaffenhed, at de kuldkaste
"Freds-Principet, saa er det mig en Ære at bevidne, at jeg
"finder megen Tilfredsstillelse i at kunne aftale med en saa
,,duelig Minister, som Herr General v. Stedingk, alle de Midler,
,,der kunne befordre Freden og gjiire Sverrigs og Ruslands Inter,,esse fælleds for dem begge.
Dette er Keiserens Onske".
,,Jeg har den Ære al ,•ære etc."
Tilvisse vare disse Conditioner nedslaaende og krænkende
for den svenske Patriotisme og det ædle svenske Folk, og derfor
maa det ikke forundre os, at den svenske Regjering sogte al
nedstemme Keiser Alexanders store Fordringer, og hris Vidnesbyrd om Eftergivenhed og Hoimodighed ikke kom andensteds
til Syne end i Ord i hans Ministers ovcnstaaendc Skrivelse.
Fra !\farts til Juli Maaned var man derfor ikke kommen videre i
Fredsslutningen, omendskjondt Srerrig hoiligen trængte til Fred.
Sverrig drev disse Underhandlinger baade med stor Klogskab og
ved dygtige Mænd, og kaldte alle Midler til Hjælp, selv Napoleon,
som man haabede at kunne rore, deels ved en Ambassade, og
de els ved et Brev fra Udenrigs-Ministeren, Baron Engstriim, til
den franske Udenrigs-Minister Herr de Champagny, hvilket blev sendt
igjennem den franske Ministe1· i Kjobenhavn, Herr Dcdelot, hvorpaa
Herr de Champagny afga\' fol gen de Svar, dateret Wien den i2le
August 1809:
"Jeg har forelagt Keiseren, min Herre, det Brev, som De
"har gjort mig den Ære at tilskrive mig, og som er blevet mig
,,tilstillet igjennem Hr. Dedclot",
"Hans Keiserlige .Hajestæt vil med Fornoielse modtage den
,,Ambassade, som Kongen af Sverrig har i Sinde at sende ham.
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,,Det glæder ham at erfare, at Sverrig uddrages af den Crisis,
"hvori dets gamle Regjering havde kastet det, og befries fra de
"Ulykker, som truede med at blive Fiilgerne deraf. Sverrig har
"ligesaamegen Interesse som Frankrig, Rusland og de ovrige
,,Fastlandsmagter i at tvinge England til at anerkjende alle Ha" ves Frihed og alle Somagters Uafhængighed. Det er tilvisse
,;haardt for Kongen af Sverrig, at begynde sin Regjering med en
,,Handling, som herover hans Krone en af dets smukl/:este Pro" vind ser; men han har sin Samvittighed, sit Folk, ja hele Eu"ropa til Vidne paa, at den Ulykke, som vederfares Sverrig, er
,,en Fiilge af den gamle Regjerings Handlemaade. Den nær"værende Regjering lover det lykkeligere Tider og Gjenvindelsen
,,af den tabte Velfærd".
,,Jeg kan ikkun gjentage for Deres Excellence, hvad Keise"ren har sagt til Dhrr. Grev Rasen og v. Bjornstjerna, at den
"forrige Regjerings Voldsomheder og Uret havde sat ham i den
"Nodvendighed , . at -indgaae Forpligtelser, som vare skadelige for
,,svertigs Interesse og for Udeleligheden af dets Territorium.
"Han11 Majestæt iinsker derfor at see sine Forpligtelser opfyldte
"ved en hurtig Fredsslutning imellem Rusland og Sverrig, der
"ogsaa medfiirer Freden for ham og er ham saa vigtig at slutte
"med samme Kongerige, og som tillader ham at hengive sig til
"alle de Foleiser, han nærer for Sverrig, saavelsom Lil de ivrigste
"Bestræbelser, under alle Forhold, at give Sverrig Priiver paa den
,,oprigtige Deeltagelse, han foler for dets Lykke og Velfærd".
Med dette smigrende Brev var rigtignok ikke nogen Hjælp
vunden imod den mægtige Fiende. Sverrig var altsaa aldeles
overladt til sig selv; thi den Hjælp, som dets eneste Allierede,
England, ydede, var, med Undtagelse af Subsidierne, saa godt
som ingen. Den engelske Statssecretair Canning gav derfor tilsidst samme Raad, som Champagny.
Men desuagtet fortvivlede hverken Sverrigs tappre Folk eller
den svenske Regjering, som derfor endnu forsiigte tvende Midler7 nemlig: ~or det Fiirste: at vinde Tid, i det Haab, at de
europæiske S~atsforhold skulde tage en for Sverrig gunstig Vending, hvilket dog ikke fandt Sted; og for det Andet.: endnu
en Gang at forsoge Lykken, og til den Ende med den storst
mulige Hurtighed og Hemmelighed at udruste en betydelig Styrke
'
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til Lands og Vands, hvis Hovedformaal var at tvinge General

ft'amensky til at romme Westerbotlen, og om muligt afskjære ham
Tilbagetoget og fa nge ham. l\Ien man maatle ikke kjende noie
denne Gen eral, naar man kunde g1ore sig 'Forhaabninger om, .\el
al kunne beseire ham.
Til at lede det tilsigtede Forehavende til Lands og Vands
udnævntes Vice-Admiral Puke, som heisede sit AdmiralsOag paa
Linieskibet Adolph-Frederik og lettede Anker ved Griiddo, ostenfor Nortelge, den 30te Juli 1 med en Flaade, bestaaende af 2
Linieskihe, 3 Fregatter, 24 Canonchaloupper og omtrent 40 saakaldtc Stor-Baade, hvilke sidste ,·are bestemte til at fore de
Tropper og den Bagage : som ei kunde faae Plads paa Krigsfartoierne. De forhen omtalte i den bothniske Bugt krydsende
Orlogsfartoier henhiirte ei til denne Expedition.
Med o, enstaaende Krigs- og Transportfartoie1· ankom Admiral Pul.e henimod Midten af August l\Iaaned til HerniisandsRhed, hvor han indtog de til Expeditionen bestemte Lanåtropper,
bestaaende af en Deel af Kystarmeen, nemlig: Garden til Fods,
Regimenterne: Dronningen, Engelbrechten, Ostgiitha, Opland,
Siidermanland, Kronoberg, Westmanland og Jiinkjiiping, lilsammen 6434: l\Iand med 2 6-pundige Batterier og 4 Haubitser,
under Commando af Rigsdrosten, General, Grer IJ'achtmeister.
Dette Corps var deell i 3 Brigader eller Afdelinger: den forste
under Commando af Oberst Fleetwaod, den anden under Oberst
Boye og· den 3die under Oberst, Grev Lowenhjelm.
Kystarmeen under General Wachtmeistcr og Nordarmeen,
4267 l\Iand, under General, Baron Wredes Commando - inclusive General v. Dobelns Armee-Afdcliog, 2000 l\:land stærk, som
var i Anmarche fra Jemteland - skulde begge unde1·lægges Admiral Pul.es Overcommando. Men det opvakte strax i Begyndelsen sto1· Forundring og i\Iisfornoielse i den svenske Armee,
at ogsaa Landmagten skulde commanderes af en Admiral - et Commandoforhold, som intetsteds har bragt sand Lykke og Held
og vil neppe helle!' nogensinde hl'ingc det.
To Planer bleve udkastede og ventilerede. Ifolge den fiirsle
skulde General Wachtmeistcr gjiire Landgang ved Umcå , siige at
bliv-e Ilene over Umeå-Elv og angribe Russerne fra Lo Sider;
men denne Plan blev forkastet, da man barde erfaret, at General
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Kamtnsky havde ladet opfcire Batteric1· ved lndlobet til UmeåElv. If1ilge den anden Plan skulde General Wachtmei,ter med
sit Corps gjore Landgang længere tilbage i Ryggen paa den
russiske Armee ved Skellefle, for at give General Wrede Tid til
at ankomme fra Syden med sin Armee-Afdeling; men denn.c
Plan blev ogsaa forkastet ~ hvorimod Admiral Pukø bestemte, at
foretage Landgangen ved Rata n , 5 srnnske Mile i Ryggen af
den russiske Armce, eller nordenfor Umeå, hvorved General
Wachtmeister rigtignok vilde komme til at kjæmpe ene med General
Kammskys Armee-Corps, da General Wrede - efterdi alle Broer
sondenfor Umeå saavelsom Flydebroen over Umeå-Elv nre odelagte - ikke vilde kunne ankomme betids nok til at deeltage i
Kampen. Ratan var derfor ei heller det rette Landgångspunkt,
som unegtcligen maalte ligge saa nær ,·ed Umeå, at Tropperne
kunde udskibes uden at foruroliges under Landgangen, og efter
denne ikke blive udmattede ved at marchere en alt for lang og
besværlig Yei, inden de sludte paa Fienden. Kunde Landgangscorpset være bleven understottet af den sondenfor Umeå
under General JVrcde staaaende Kyst-Armee, saa vilde Planen have
,·æret fuldkommen.
For at udfore den bestemte Plan, afseilede Admiral Pukc fra
Hernosands-Rhed den i5de August, om Morgenen Kl. 4, og log
Courscn igjennem 6 s t r e-Q var k en, for ikke fra Kysten at opdages af Russerne. De store Skibe havde Canonchaloupperne
og de mindre J<'artoier paa Slæbeloug; og, omendskjondt Seiladsen blev generet af Taage, naade Admiralen i 37 Timer Ratan
den 1.6de August, om Eftermiddagen Kl. 5, uden mindste Tab.
Var end Expeditionen formedelst Taagen bleven skjult for
Russernes Oine, saa opdagedes den dog derved, at Krigsskibene
netop formedelst denne Taage vare nodsagede til at gjore hyppige
Signalskud, for at holde Skibene samlede og for ikko at seile
paa hinanden, og samme Taage var ogsaa Skyld i, at Landgangen
f1irst kunde begynde næste Morgen .Kl. 2! den 1.7de August og
at den varede til Kl. 8 om Aftenen.
General Kamensky havde ogsaa ved Rygter erfaret Svenskernes
Foretagende, og, som Fiilge deraf, var han ikke ivivlraadig, men,
opererende paa den indre Linie, vendte han sig fiirst imod General Wredc og marcherede den 1.6de August i to Colonner, den
24•
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ene under General Ale~ejeffs, den anden unde1· General Kamen,Tcys
egen Commando, fra Umeå imod Syd til Ore-Eh·en, for at angribe General Wrede, Front og venstre Floi, medens han beordrede Oberst Froloff med det 23de Jæger-Regiment og 1 Bataillon
Linie-Infanteri at nærme sig Ratan, og General Guschow med
2 3 Batailloner at besætte Umeå, samt beordrede 1 Bataillon,
der laae i Piteå, og 1 Bataillon i Torneå, i Tilfælde af fiendllig
Landgang, at rykke Fienden imiide, afslaae hans mulige An greb
paa Piteå og fiilge efter ham , ifald han r)kkede imod General
Kamen,Tcy.
Denne havde lykkeligen endt den forste Dagmarche til Ore-Elven, da en Ordonnants fra Oberst Froloff kom
sprængende og meldte de Svenskes Ankomst og Landgang ved
Ratan. 1lamensky vidste, som god Strategiker, hvad han havde
at gjiire. Strax vendte han om med sin Armee, lod 4 Batailloner under General Erikswn blive tilbage ved Ore-Elv, med Ordre
til, om Dagen uafbrudt at angribe de Svenske, men om Natten
vende tilbage til Umeå og odelægge Broerne efter sig, og befalede Oberst Sabaniijeff med Reserven at understotte Oberst Frololf,
indtil General Kamensky selv kunde ankomme med Hovedcorpset.
Imidlertid indtoge de landede S,•enske Djekneboda og overskare
saaledes General Kamensky's Communicationslinie.
Admiral Puke afsendte fra Landingsstedet sin Adjutant , Capitain Nordenslcald, for med de under l\Iajor Solfverarms Befaling
værende Galeier og iO Canonchaloupper at bemægtige sig Umeå
og den over Elven værende Bro, til hvilken Hensigt Flottillen
havde indtaget en Dee! Landtropper, under Commando af l\Iajor August Ankarsvard. Opholdt af Mod1•ind ankom Flollillen forst
den 18de August om Eftermiddagen Kl. 5 til Umeå og begyndte
strax Angrebet med Canonchaloupperne; men de blevc fra begge
Elvens Bredder modtagne med en meget J1eftig Infanteri-Ild
af General Alexejeff, Afdeling, hvilken Ild blev stærkere, jo mere de
nærmede sig Byen, og tilsidst blev den endog understottet af 4
Canooer, bvorred de Srcnske bleve niidsagede til at trække sig
tilbage efter et betydeligt Tab i Dodc og Saarede.
General JVachtmeister detacherede den :17dc August fra Landin~sstedet Oberst Lagerbring med 220 l\fand, under Capitain
Ånderain1 Commando, m Djekncboda, som, hrnd Yi have sagt,
efter el ringe Tab blel' taget med Storm, hvorved de Svenske
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erobrede nogle Munderingssorlet·. Den her staaende 350 Mand
stærke russiske Avantgarde, under Oberst Froloff, trak sig til
Tefteå, hvor han forenede sig med Reserven, under Oberst Sabaniijeff, og blev her staaende, eftersom de Svenske ikke forfulgte
ham. Paa lignende Maade blev fra Landgangsstedet Oberstlieutenant Sture med Oplands-Regiment og 2 Canoner detacheret
imod Nord, til Bygdeå, i en Stilling ved Kaliåsen, for at dække
de Svenskes Ryg og forhindre General Kamen&ky fra at erholde
Forstærkning fra dennr ·Side; og, for at dække et muligen nodvendigt Tilbagetog, beordredes Ingenieur-Oberst Cedergreen til at
opkaste Forskandsninger ved Ratan, hvilket udfortes af Flaadens Besætning.
Efterat disse Forholdsregler vare tagne,
satte Hovedcorpset sig samme Dag : den 1.7de August, i Bevægelse til Pålsbole og ankom næste Dags Morgen til Såfvar.
Men , omendskjiindt General Wachtmei,ter havde Admiral Pukt&
Ordre til at paaskynde Marchen til Umeå, for at kunne naae
denne By fiirend den ved Ore-Elven med sit Hovedcorps staaende
General Kamcnsky, blev Generalen dog staaende ved Såfrar, fordi
han erh oldt saakald te .,tilforladelige Efterretninger" om, at Russerne allerede va re ankomne til Umeå med deres Hovedstyrke,
hvilket dog, ifiilge senere Efterretninger, forst skete samme Dags
Efte1·middag. Denn e Feiltagelse er utilgivelig under saadanne
Omstændigheder. I Krigen ha,·es hver Dag utallige Rygter, som
man maa , ide at vurdere o~ gjennemskne. I Almindelighed
taber man ikke ,·ed al rykke Fiendcn raskt paa Livet, naar man
blot ikke rokkes i sine Foretagender og veed hvad man vil. I den
svenske Armee bleve Reeognosceringerne i Krigen 1.808 og f809,
som det lader, kun ufuldstændigt besorgede, saa at de Hoistcommanderende ofte i eget Land vare aldeles uvidende om,
hvad Fienden fo retog sig; hvorimod omvendt Russerne, og,
hvad vi ogsaa have omtalt Nordmændene almindeligviis vare
vel underrettede om de Svenskes Stilling og Foretagender. I
det mindste kunde General Wachtmeister have rykket i l\fiil
længere frem og indtaget en Stilling ved Tefteå By, imellem Havet og et Kjær; men istedet derfor blev han staaende
23 Timer uvirksom ved Såfvar, hvilke han blot benyttede
li! at . sende sin Generaladjulant, Oberst Lagerbring, li! Admiral Puke for at s purge ham om Tilladelse til 11t rrkke til-
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bage og besætte det stærke Pa.s ved Djekneboda.
Herved forsiimtes at forstærke Stillingen baadc ved Siifvar og ved Djekneboda, og fiirst nu indsaae man l'et de skadelige Vi_rkninger af at
have en Admiral til Overbefalingsmand, som opholdt sig ombol'd
paa sin Flaade. Tillige var Gcnel'al JVachlmcister ved de mange
Detacheringer bleven svækket saa meget, at han kun havde 5000
1\land samlede, hvorimod General Kamen1ky1 Styrke udgjorde circa
6000 Mand med 8 Canoner og noget Cavalleri, som General Wachtmeister aldeles manglede. Imidlertid erstattede de Svenskes Begeistring, hvad de manglede i Antal; thi Enhver troede med Sikkerhed, at General Kamensky vilde blive taget til Fange med sit Corps.
General 1Vachtmci1ter udsatte af 1ste Brigade 2 Feltvagter med
1 Bataillon i Reserve siindenfor Broen ove1· Siifvar-Aaen, for at bevogte Veien fra Umeå; men, forinden Oberst Lagerbring var kommen tilbage fra Admiral Puke med Ordres, havde Kamen1ky allerede
den i9de August, om Morgenen Kl. 6½, med Heftighed angrebet de
s,·enske J<'eltvagter og deres Reserve. General JVachtmeiater opstillede derpaa Resten af iste Brigade med 2 Canoner foran
Broen ved Safvars Gjestgivergaard til Forposternes Forstærkning,
2 Balailloner af 2den Brigade opstilledes paa begge Sider af de
foran Broen placerede Canoner, og Resten af denne samt hele 3die
Brigade opstilledes paa Hiiiderne bag Aaen og Siifvar-By. Bag
venstre FHii, nær et ved Ytterboda værende Vadested, posteredes
en Feltvagt med en Repli paa i~ Mand, for at dække bemeldte
Vadested.
De svenske :Forposter sondenfor Silfvars Bro , som ,are besatte af Sodermanlands-Regiment, mod toge Russernes Angreb med
Mod og Kraft, men bleve desuagtet kastede tilbage; dog, efter
et Oiebliks Betænkning, ind toge de atter med Bajonetten deres
havte Stilling. Understollede af Jonkjiipings Regiments 3die Bataillon fortsattes her Kampen med fornyet Kraft, og 3 Gange
bleYe de Svenske drevne ud af deres Position , men Jigesaa ofte
blev Hiiiden, hvorpaa de havde staaet, taget tilbage med Bajonetten. Paa General Wachtmei1ter1 venstre Floi forte Adjutanten,
Baron Stackelberg, og, da denne blev saaret, Major Hårdh Commandoen over Forposterne. For at afværge Russernes gjentagnc
Front-Angreb langs Landcveicn mod Sodermanlands-Reqiment,
befalede General Wachtmeister Obcrstlieutenant Reuterskold, med
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2den Bataillon af Jonkopings -Regiment, at angribe Russernes
venstre Floi samtidigen med 3die Brigades Jægerbataillon under
Ritmester, Baron Friescndorffs Commando. Imidlertid var Oberst
Lagerbring kommen tilbage fra sin Sendelse til Admiral Puke og
beordredes til at overtage Befalingen over de i Action ,·ærende
Tropper, ligesom Oberstlieutenant Hedersljerna befaledes med
Kronobcrgs-Regimcnts iste Balail\on at omgaae .Russernes venstre
Floi og erobre de paa Landeveien placerede Canoncr; men Hedcrstjerna blev modtagen af en saa overlegen Ild, at han i Uorden maatlc trække sig tilbage. Anden Bataillon l!f KronobergsRegimcnt, under Commando af Capitain, Baron Lagerbjclke, befaledes
at dække de foran Broen staacnde Canoner, og een Bataillon at
Livgrenadererne, under Commando af Oberstlieutenant Skoldebrand, beordredes til at rykke over Broen, for at aOose een af
de der posterede Batailloner, som ha,•de lidt meest.
Fra Fegtningens Begyndelse havde Russerne med 2 :f.2-pundige
Canoncr og 2 Haubitser beskudt de mod dem fremrykkende Tropper og hele Sletten foran Siifvars-By, ja endog Rescrvelropperne.
For at besvare denne Ild, beordredes Lieutenant Petre med 2 '
Canoner at rykke frem over Broen.
Imidlertid havde Russerne med omtrent 2 Batailloner, under
Commando af General Anshtlm de Gibory, fra Yttcrboda vadet
o,·er Hafsvik, og angrebet de Svenskes venstre Flanke, medens Capitain Schreidcr af det Scfskc-Regiment, med :l Compagni, vadede
over Elven nærmere mod Safvar og angreb denne Floi i Ryggen.
Som Folge heraf beordredes Dronningens-Regiment, under Commando af Major v. Hennings, at rykke frem og understotte JægerBataillonen af 2dcn Brigade, under Commando af Capitain Liljestram,
der var bleven nodsaget til at gaae tilbage, fordi den havde forskudt
sig, og Major v. Hennings kastede Russerne tilbage til Strandbredden; men, da disse bleve forstærkede af Grenaderer, som over
Ostnlis ankom paa Baade fra Umeå, saa maatte ogsaa Major Hennings efler et betydeligt Tab trække sig tilbage. Til dennes Undsætning fremrykkede Svea-Livgarde, under Commando af Major
Lovosin, som angreb Russerne bagfra, hvorved ikke alene Dronningens-Regiment erholdt Tid til atter at samle sig, men gjorde
endog nogle Fanger. Her, paa venstre Floi, ved Ytterboda, burde
cle Svenske have været understcittede af Caoonchaloupperne &om
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uden ringeste Nytte laae ved Ratan, i h\'ilket Tilfælde Fegtningeu
rimeligYiis vilde være faldet ud til de Svenskes Faveur,
Omends]rjondt de Svenske hidtil ikke havde lidt noget væsentligt Uheld, som lod befrygte et Tilbagetog, tog ikke desmindre General Wachtmcister de dertil sigtende Forholdsregler,
og beordrede Oberstlieutenant v. Giitzkow med det Engelbrechtske Regimept at gaae tilbage og tage Stilling bag ved
Bro en, og Rusthåldsbataillonen af Liv-Gre11ade1·erne, under Commando af Capitain A. Layerbjelka, at posteres til Venstre af de
ved samme Bro placerede 6 Canoner. Men netop paa samme
Tid ankom Stabsa_djutanten, Lefren, med Rapport fra venstre Fliii,
om at Russerne sammesteds trængte frem med stor Overmagt
og Heftighed, ligesom ogsaa Rapport indlob om, at Russerne
sogte at omgaae den hoire Fliii; og, da General Wachtmeister ei
havde flere Reserver disponible til at uuderstotte og fortsætte Fegtningen, saa befalede ban Tilbagetoget, som tiltraadtes efter 8
Timers haard Kamp, fra Kl, 7 om Morgenen til KP. 4 om Eftermiddagen,
Til den Ende beordredes Ingenieur-Oberst Cede1·g,·een, saasnart de paa den sondre Side af Broen ved Safvar IlOsterede
Canoner vare bragte tilbage, at afkaste bemeldte Bro, og Oberst
Boye at rykke frem med det Engelbrechtske-Regiment og 2den
Rusthåldsbataillon af Liv-Grenadererne, for at modsætte sig Russerne, som vilde debouchere over Broen, eller forhindre sammes
Afkastning; hvilket ogsaa aldeles lykkedes. Da Russerne saaledes ikk!J kunde forfolge de S,·enske, saa medfiirte disse deres
Saarede, hvis Antal belob sig til omtrent 400 Mand.
Da Slaget ved Safvar var endt, modtog General Kamensky
.Melding fra General Eriksson, at General, Grev Wrede var gaaet
over Ore-Elven og nærmede sig Umeå, Efterat General Kamensky
havde befalet General Eriksson at forsvare Umeå til det Yderste,
besluttede han at nyde Frugterne af sin Seier, ved at forfolge
General W achtmei1ter.
Dennes fors te Stilling sondenfor Siifvar, paa Elvens sydlige Bred, var meget at dadle; og hvad vilde vel være skeet,
ifald han hvilket ban ifolge alle taktiske Regler burde
have gjort - havde taget Position paa Elvens nordlige Bred og
afkastet Broen ' foran sig? I dette Tilfælde var det General Ka-

377
men,ky, som skulde aabne sig en Vei og passere en Elv under
Ilden fra de ham omringende Fienders velplacerede Canoner og
opstillede Batailloner, hvilket neppe kan antages at ville være
lykkedes ham. Den eneste Mulighed for ham at redde sig fandt han i
General Wachtmeislers feilagtige Opstilling paa begge Sider af en Elv.
Den 19de August, Kl. mellem 8 og H om Aftenen, ankom
General Wachtmeisler med sit Troppecorps til Djekneboda, hvor
han ved forudsendte Officierer af det topographiske Corps havde
ladet undersoge en Stilling, men som ifolge den bragte Melding
ogsaa kund e omgaaes, hvorfor han, da tillige Melding indlob, at
Russerne vare i Anmarche, for at ji,ærksætte en saadan Omgaaen , af Frygt for at tabe sit Artilleri m. m., beordrede
samme sendt tilbage ad den store Landevei under Bedækning
af Kronobergs-Regiment, og Infanterielio gik ad Skovveien til
Ratans Havn, hvor hele Armeen næsten samtidigen ankom den
20de August om Morgenen Kl. 4, paa hvilket Tilbagetog General Wachtmeister mod te saavel sin Reserve-Ammunition, som de
ved Skibene efterladte Haubitser, hvilke Admiral Puke afsendte
til Generalens Forstærkning og som, af Mangel paa Heste, bleve
trukne af Flaadens raske Matroser, hvilket dog tyder paa, at den
gamle, værdige Admiral understiHtede Generalen med hvad han
kunde, og ikke havde indvilget i Tilbagetoget, der heller ikke
vilde have væ1·et nodvendigt, ifald Wachtmeister havde været
ligesaa meget General, som han var tapper Soldat.
Som saadan fegtede han tilligemed sine Undergivne med stor Berommelse; men som General og Anfo1·er berovede han dem de Laurbær, som den talrige og vel udrustede Armee-Afdeling ved sit
Mod havde fortje'nt at samle, og foraarsagede sit Fædreland en
uoprettelig Skade. Dog delle var ikke hans Feil. Dygtige Folk
findes vel overalt, men ingensteds i stort Antal; og - de ville soges.
General KatMn1ky fortsatte den 20de August om Morgenen
Forfolgelsen. Da han med sit Corps havde naaet Djekneboda,
deelle han det i to Colonner. Den forste, i hvis Spidse var
Oberst Sabaniijeffs Afdeling, gik paa en Skovvei lige til Havet; den anden Colonne, under General Kosatschkoffsky, tog
Retningen til Venstre langs en Vei, som forte hen til de Svenskes hoire Fliii. Kl. 2 om Eftermiddagen vare Russerne forsamlede foran l\atan.
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Da General Wacl1tmeiste,· , ar kommen tilbage til Ratan og
netop var i Færd med at besee Feltforskancls ningerne og ordne
Forsvaret, · ankom lidt efter Kl. 2 den russiske General A11shelm
de Gibory med det Hverv fra General Kamensky, at opfordre General Wachtmeister til at O\'ergive sig, eller dog for at overtale •
ham til at indskibe sig. Da Generalen ikke \'ilde gaae ind paa
hans Forslag, blev Samtalen afbrudt med Trusel om Angreb fra
den russiske Generals Side og en Indbydelse fra General Wachtmeister til at være \'elkommen.
Russernes Trusel gik snart
i Opfyldelse; Kl. 4 om Eftermiddagen begyndte de Angrebet med
en lc1•ende Ild, som ikkun besvaredes af de svenske lette Tropper, for derved at lokke Russerne nærmere hen under de svenske Forskandsninger. Admiral Puke kom ogsaa selv i Land, ·ror
at \'ære General Wachtrneister til Hjælp ved Forsvaret, og, cfteråt
de lette Tropper længe havde opholdt Russerne, beordredes de
tilbage, hvorefter I<'orskandsningernc og Canonchaloupperne fik
Plads til at bestryge det Terrain, paa hvilket de russiske Colonner
rykkede frem, med Cardætsker, hvorved Russernes flere Gange
gjentagne Angreb bleve slaaede tilbage med betydeligt Tab. Derpaa kastede Russerne sig ind i og bag ved Byen Ratan, h1·orfra
de med 2 Haubitser beskjiide de svenske Canonchaloupper og
Transportflottillen; men disse Haubitser bleve af Canonchalouppernes Canoner omsider bragte til at tie, hvorpaa fiirst om Aftene11
Kl. H Ilden ophiirte fra begge Sider, hvorefter Russerne om
Natten trak sig tilbage, efterladende deres Diide og Saarede paa ·
Valpladsen.
Under Paaskud af at begrave de Diide og bortfore de Saarede foreslog General Wachtmeister General Kamensky en ko ~t
Vaabenstilsland, bvilken denne afslog; hvorimod han, formedelst
Mangel paa Proviant, Ammunition og Vaaben, i et meget hiifligt
Brev indbiid General Wachtmeister til en Samtale, hvori denne
indvilgede, og som fandt Sted den 20de August om Aftenen ved
de russiske Forposter, under hvilken de Svenske bortforte deres
Diide og Saarede fra Valpladsen tilligemed en Dee! russiske
Saarede. General Kame11skys Forslag bestod i: at begge Armeer
skulde beholde deres nuhavende Stilling indtil Freden, samt at
den russiske Armee maatte faae Leilighed til at forsyne sig med
J.>ro viant hvilke Forsla g Mel'e afslaaede af General Wachtmeistcr,

379
Men overeensstemmeqde med Admiral Pukes og General Wacl1tmei1ters forenede Beslu~ning blev om Morgenen Kl, 7 den 21de

August givet Ordre lil den svenske Armees Indskibning, som
udfiirtes i Liibet af Dagen, hvorefter Flaaden afseilede til Umeå,
hvor Landlropperne skulde udskibes og forene sig med General
Wrede, som nu var ankommen dertil med sin Arruee-Afdeling.
Saaledes endtes denne saa meget lovende Landgang, der
havde kostet Sverrig saa mange Penge og saa meget Blod, uden
den allermindste Nytte.
General Kamensky viste sig ved denne Leilighed som Helt
og som Feltherre, idet han saavel ved Siifvar som ' ved Ratan
fulgte den gamle og rigtige Grundsætning i Krig: ,,At del er
,,bedre at forekomme Fienden, end selv at forekommes af ham",
hvorfor han paa begge Steder overraskede General Wachtmeister,
ja paa sidste Sted endog Admiral Puke og den svenske Flaad~.
General Tlamensky indsaae lilfulde, at, dersom han tilstod sin
Modstander den allermindste Betænkningstid lil al fornye Angrebet, vilde han være tabt, hvorfor han fortsatte samme, uden
at tage Hensyn til at hans Tropper vare udmatte.de og forhungrede efter den lange Marche, eller svækkede ved Slagel ved
Siifvar, eller at han angreb Tropper, som vare velforsynede med
Levnetsmidler, havde indtaget en befæstet Stilling paa Kysten
og vare Herrer til Siies. Kun ved denne Handlemaade kunde
General Kamenslcy vente at forblive i sin Stilling eller at erholde
Tid og Leilighed til at udfore Tilbagetoget.
Begge Armeers Tab var saare betydeligt. De Svenske tabte
i begge Slag i Dode og Saarede: 33 Officierer, 795 Underofficierer
og Menige, samt 6 Officierer og i92 Mand fangne. Iblandt de
Saarede vare Oberst Fleetwood og Oberstlieutenant Skoldebrand.
Russerne angive deres Tab ved Siifvar og Ratan i Diide: Generalmajor Gotoftsoff og 4 Officierer; Saarede: Generalmajor Alea:ejelf
og 33 Officierer; af Underofficierer og Menige 1500 Mand diide
og saarede, hvoraf 150 Mand ved Ralan, Resten ved Siifvar.
De svenske Regimenter fegtede med udmærket Bravour, uaen
at kunne med deres Blod gjore den commanderende Generals
mangelfulde strategiske Dispositioner god igjen. Af flere Regimenter dækkede ¼ af deres Styrke Valpladsen,
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Ved ingen Leilighed i denne ulyk~elige Krig leed den
svenske Folelsc et saa smerteligt Nederlag som ved Såfvar
og Ralan, og ingensinde har det svenske Folk med storre Sorg og
Harme beklaget de lidte Tab og de gjorte Opolfrelser end her, dei·
ikke bragte Landet den ringeste Nytte." Na,•net Ralan vækker
derfor endnu den Dag i Dag de smerteligste Foleiser hos enhve1·
svensk Patriot - en Folelse, hvori Krigsmænd af hvilkensomhelst Nation maae sympathisere, eftersom Udfaldet ikke svarede til den udviste Tapperhed : de gjorte OpotTrelsel" og billigste
Forventninger.
Admiral Pu.lce og General IJ'achtmeister lianbede endnu al
kunne spærre Russernes Tilbagetog ved en mindre Expedilion
til Soes til Piteå.
Til den Ende afseilede Major Hauswolff
med Fl"egatten Jaramas og 6 Canonchaloupper den 23de August
om Aftenen Kl. 9 fra Rheden ved Ratan og ankom den 25dc
August Kl. 4å om Eftermiddagen til Pitholmen, ved del sondre
lndliib til Piteå , h,,or :Major Hauswollf erfarede, at Byen var
stærkt besat af Russerne; men ikke desmindre besluttede han at
rykke frem med Canonchaloupperne til Broen over Piteå-Elv,
for derved at afbryde Forbindelsen over samme.
Slrax i Begyndelsen af Angrebet blev Major Hauswollf haardl
liaarcl, hvorfor Angrebet blev fortsat af Capitain Jagerfelt og
Lieutenant Jfui·ck med megen Bravour, og under Canonchalouppernes Ild gik Lieutenant Ewerlof i et Rofartoi tilligemed en
Dcel Folk, forsynede med Værktoi, fot· at odelægge og brænde
Broen.
Men Russerne havde besat begge Elvbredder og en
Hiiide i Nærheden, hvorfra de nedskjiide Enhver, som nærmede
sig Broen. Derved blev Forsoget paa at odelægge samme afviist, og en stor Deel af de Kjække, som skulde udfore dette
Hverv, dræbt eller saaret. Efte1· et Tab af 21 Diide og Saarede,
iblandt de sidste Major Haunoollf og Lieutenant Jlu.rck, maatte
Broens Afbrydning opgives.
Samme Dag Major Bauswolff afseilede til Pileå, afseilede ogsaa
Skjærgaardsllaaden og Transportfarliiierne til Umeå, hl"Or en Deel
af Tropperne forenede sig med Nordarmeen under General Wrede.
Men den 28de August foretog General JVachtmei&ter med i500
Mand en fornyet Landgang ved Ratan, hvil1Cen dog var uden Re-
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sultat, eftersom General Hamensky allerede den 24de August
havde tiltraadt Tilbagetoget mod Nord, saa at General Wacl,ttneilttr ei mere kunde forurolige ham, og marcherede derfor ad
Landeveien tilbage lil Umeå, hvor han ankom den 29de August.
Den 12te September Ji:om Admiral Puke med sin Orlogs- og
Transportfloltille tilbage til Oregrunds-Rhed, hvor Landtropperne
bleve udskibede, og disse marcherede derpaa til Nortelge.
Hensigten med Expeditionen rnr saaledes mislykket; men
a~ fange en Kjæmpe som General Kamensky var heller ingen
let Sag. Kun maa det opvække vor Beklagelse , at den svenske Regjering lod ham forblive staaende saa lang Tid fsoleret
paa svensk Grund, og ikke for Expeditionen valgte en Anfiirer
med saadanne Egenskaber, hvorved et bedre Resultat vjlde Yære
opnaaet. Vi bebiive til den Ende blot atter at nævne Personer
som Sandels, v. Dobcln, v. Wegesack, Adlercreutz o. Il., for at yære
overbeviist om et ganske andet Resultat. Men den nye svenske
Uegjering udnævnte ifiilge Adlersparres Raad den gamle og braYe
General Wac/itmeister til lliiistcommanderende, istedetfor den
allerede valgte General Adlercreutz, for ikke at fjerne denne fra
·Kongens Side og for ogsaa at give Aristokratiet- Leilighed til at
udmærke sig i Krigen. Den sidste Landgang ved Ratan val' uden
mindste Nytte; men, ifald den var bleven udfiirt med stiirre
Styrke og længere imod Nord i Ryggen paa General Kamensky, vilde denne derved rimeligviis være bleven overvunden.
Resultatet af disse mange Expeditioner og Kampe var
derimod nu blot det, at General Kamensky trak sig noget tidligere tilbage til Piteå, end han ellers vilde have gjort, ifald han
ikke var bleven truet og angreben i Ryggen, og Westerbotten
derved befriet for Russernes Aag 2
3 Uger tidligere, end ifald
dette var skeet ifiilge Fredsslutningen.
Imedens Admiral Puke og General, Grev Wachtmeister foretoge ovenanfiirte Expedition, var Nord-Armeen under General
Wrede, hvis 2den Afdeling eller Brigade blev commanderet af
Generalmajor v. Dobcln, ankommen fra' Jemteland og havde forsætligen ikke villet lægge Russernes Foretagender Hindringer i
Veien, men !ode dem gjiire alle de Forberedelser, de vilde, til
Angreb, Saaledes hyggede .Russerne med rastliis Iver en D1·0 ved
Långed 1 h,•ilken de vilde kaste over Ore-Elven, og, for at aflede
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General Sandcls Opmærksomhed J1e1·fra, foreloge Russerne stærke
Recognosceringer og Skinbe\'ægelser imod de S\'enskes venstre
Fliii; men, -for paa sin Side at bestyrke dem i den Tro, al han
frygtede deres Angreb, sendte General Sandels sin Bagage tilbage bag Logdeå-Aaen, til Ava , for derved muligen at lokke General Kamensky længere ind i Landet, hvorved det vilde blive KystArmeen i Forening med Nord-Armeen saa meget des lettere al
fange eller tilintetgjiire ham og hans Armee-Afdeling; thi, saasnart General JVachtmeister angreb General Kammsky nordfra, vilde
General Wrede angribe ham fra Sydsiden. l\fcn den hurtige Bevægelse eller Ankomst til Bestemmelsesstedet, der i Krigen almindeligviis er af saa stor og indllydelsesriig Virkning, var i
dette Tilfælde netop skadelig. Admiral Pul.es usæd\·anlig hurtige
Seilads fra Herniisand til Ratan kunde General Wrede ln·erken
forudsee eller beregne.
Russerne derimod bleve, hvad vi forhen ha\'e omtalt, snarl
underrettede om de Svenskes Planer og ophiirte derfor den 1. 7de
September om Eftermiddagen med Broarbeidet ved Långed; men
Avantgarden, under Commando af Generalerne Eril,sson og Tio.,utschkoffsky 1 bevogtede Elvbredderne saa godt, at de Svenske
ikke erholdt Efterretning om Russernes iilsomme Tilbagetog med
Hovedstyrken nordpaa fiirend om Morgenen den 1.Sde August.
Dersom Admiral Puke ,·ar ankommen til Ratan et Par Dage sildigere, saa havde General Kame11sky uden Tvivl angrebet General
Sandels, eftersom et saadant Angreb \'ar bestemt til al udfores
Natten til den 1.Sde August mod Sandels \'ens tre Fliii, h\'Orved General JVachtmeister vilde hne erholdt Tid og Leilighed til at indtage Umeå , forend General Kamensliy var kommen tilbage dertil, hvorved denne i saa Fald neppe havde fundet
Leilighed til at undkomme.
General Sandels begyndte derfor
fiirst den 1.Sde August Forfiilg~lsen, og Infanteriet sattes o,•e1·
Elven, hvorimod Artilleriet og Bagagen forsl overfortes Nalten
imellem den 1.9de og 20de August.
Mangel paa Proviant og
Broernes Odelæggelse opholdt de Svenskes Forfiilgelse.
Savolax-Bataillonen, under Commando af Oberstlieutenant
Ehrenroth, dannede A,·anlgarden, "'og om Middagen den 2 lde
August var hele General JVnde1 Armee-Corps forsamlet i Stoeksju.
Hidtil havde de svenske Fortropper fordrevet de russiske Jægere

og Co sakker, som havde viist sig; men nærmere ved Umeå,
udenfor Tegsby, paa en Hoide, som behersker Dalen til Riibacks
Dy, syntes en alvorligere Modstand at ville finde Sted, da Russerne her havde opkastet nogle Forskandsninger, som vare forstærkede ved Forhug. I Afstand indbod denne Position Respect.
Oberstlieutenant Ehrertroth befaledes, med Savolaxerne spredte og
Osterbotningerne sluttede, at angribe de russiske Forskandsninger; de svenske Batailloner bleve posterede i Roback til Reserve.
De to finske Batailloner rykkede frem, og med fældet Gevær
og under Hurra-Raab_ stormedes de russiske Forskandsninger, .
hvorved Besætningen og Cosakkerne, som ,•are i Nærheden,
flygtede uden at fors,,are sig. Herover bleve de Stormende meget
forundrede; men Grunden opdagedes omsider, da man kom ind
i Forskandsningerne og fandt Skydeskaarcne udfyldte' med tykke,
runde Træstammer istedetfor med Canoner, aldeles paa chinesisk
Viis. Lieutenanterne Tigerstedt og Montgomery ilede med nogle
Dragoner efter de Flygtende, for at forhindre dem fra at odelægge Broen over Umeå-Elv, hvilket dog allerede var udfort ved
Ankomsten, og de bleve nu med Cardætsker tiste tilbage. Det
svenske Artilleri rykkede derpaa frem, og en levende Canonade
aabnedes fra begge Sider og blev længe fortsat, under hvilken
eet russisk Canonskud dræbte i Underofficier og i Hest samt
saarede 12 Mand Osterbotninger.
Samme Dags Eftermiddag, den 21.de August, rar hele NordArmeen forsamlet paa Sydsiden af Umeå-Elv; Finnerne paa hoire
Floi i og omkring Tegsby; Svenskerne paa venstre Fliii i og omkring Dole-By.
General v. Dobeln befalede Lieutenant Lefren med et Commando, Natten til den 22de August, at gaae 6ver Umeå-Elv, for
at forurolige Russerne. Han nærmede sig Umeå og besatte et
russisk Hospital, hvor han gjorde nogle Fanger, hvorover den
russiske derværende Hoistcommanderende, General Erik1son, blev
saa forhittret, at han udstedte Befaling til at Umeå skulde plyndres og brændes. Men den hoimodige og ædle russiske General, Prinds Sibcrsl,y, underrettede Landshovdingen, Stromberg,
om den udstedte Ordre, og den store Fare, hrnri Byen svævede,
h,•orpaa Landshovdingen med udviist Klogskab og l\fod fik Befalingen lilbagekaldt.

Umea blev forladt af de sidste russiske Tropper den 23dc
August, og samme Dag atter besat af en Afdeling Savolaxere,
under Commando af Capitain Fieandt, som den 24de August,
fortsatte Marchen til Safvar, hvor han blev staaende. I Umeå
toges 40-50 russiske Efterniilere eller Overliibere til Fange.
Det svenske Hovedcorps fulgte efter, saasnart Flyde-Broen over
Umeå-Elv ,·ar bleven istandsat.
Lidt efter lidt rykkede den
finske Brigade frem til Tlifte og Safvar.
Russerne forte de ved Safvar erholdte saavelsom de af de
Svenske der efterladte Saarede til Tafle.
Ifiilge Admiral Puke, Befaling havde Generalmajor, Baron
Sandel, en Sammenkomst med General, Grev Kamensky, imellem
hvilke der den 2den September i Frostkåge sluttedes fiilgende
Overeenskomst:
:l. Der skal være Vaabenstilstand imellem de russiske og
svenske Armeer i Westerbollen, saalænge Fredsunderhandlingerne
imellem begge Hoffer vare.
2. De to Armeer indtage folgende Stilling, nemlig: den
russiske Armee i Piteå med Forposterne i Jafre, og den svenske
Armee i Umeå med Forposterne i Rikleå.
3. Det imellem Jafrc og Rikleå liggende Landdistrict ansces som neutralt, saa at ingen af de to Armeers Tl'opper maae
betræde samme.
4. Den svenske J<'laade skal gaae tilbage fra Q,·arken, og maa
ikke under Vaabeostilstandeo seile til Åland, eller den_ finske Kyst.
5. Under Vaabenslilstanden maae de respective Armeer ikke
forstærkes.
6. Ubevæbnede Fartiiier have Tilladelse til at seile langs den
bolhniske Bugt.
7. Begge Armeer indtage de dem her anviste Stillinger
den 4de d. M.
.
8. I Tilfælde af at Fredsunderhandlingerne imellem de to
Stater skulde blive afb~udte, og Krigen fortsat, skal Underretning derom meddeles Armeerne i5 Dage i Forveien. Men, da
General, Grev Kamensky ikke har det Hverv at afslutte nogen
Vaabenslilstand, med mindre den ratificeres af den hiiistcommanderende General i Finland, General Barclay de Tolly, saa forpligter

385
General Kamensky sig Lil, inden 1.5 Dage at give den svenske
Armee Underretning herom.
9, Paa det at den Hiiistcommanderendes Svar kan erholdes
saameget des hurtigere, tillades det en russisk Officier at fiilge
med det svenske Farliii, som skal overbringe ham denne Overeenskomst.
Ov·e nstaaende Convenlion blev ikke ratificeret af General Barclay de Tolly, men tilstillet Keiseren og af denne henlagt, for at
benyttes efter Omstændighederne og Udsigterne ved Fredsslutningen. Dog blev den ikke desmindre overholdt af begge krigforende Parter,
En Deel af de egentlige s,•enske Tropper vendte derpaa
hjem til deres Districter, og Generalmajor, Baron v. Dobeln erholdt nu Commandoen over den tilbageblevne Deel af Armeen,
som bestod af 1. BataiJlon OstgiHha-Grenaderer, Calmar-Regiment
og de overblevne Finner.
Saaledes endtes Expeditionen til Osterbotten. General,. Grev
Kamen1ky blev af sin Keiser til Belonning for hans Seier ved Safvar,
Slaget ved Ratan og Operationerne i Osterbotten hædret med St.
Alexander-Nefsky-Orden i Brilianter til en Værdi af 1.2000 Rubler. 0 )
Da de Svenskes Uheld ikke kunde have nogen fordeelagtig
Virkning paa Fredsunderhandlingerne, maatte den svenske Regjering ende dem, saaledes som Russerne dicterede dem. Men,
forend Regjeringen kunde indvilge deri, Diaatte Stænderne adsporges, og deres Indvilgelse indhentes. Under 25de August
1.809 lod Kong Carl XIII. Ruslands Fordringer forelægge Stændernes hemmelige Udvalg og bad om hurtigt Svar:
"om Sverrig bor gaae ind paa Ruslands Fordringer paa
"Ålands-Oerne og Kemi-Elven til Rigsgrændse, eller om enten
"eet, eller begge af disse omtvistede Punkter bor fra svensk Side
,,forkastes, om end Fredsunderhandlingerne derved skulde af,,hrydes, og Krigen end længere fortsættes" . • .
General Sledingk havde haabet at kunne redde ÅlandsOerne, eftersom han forend sin Afreise til Frederikshamn havde
*) See: Dcskrifning ofv1•r Finsl..a-Krigel till tontls och Sj!ls, Åren 1808
och 1809, of Generallli ilenonten 1J1ichai/ofski-Dani/efski.

1850, Pag. 188.
Dlllm, Krlgeb, Cr1 1807-9,

Ill. Bind.
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erholdt Lofte saavel af Rigsforstanderen, som af de 4 Præsidenter
for Stænderne, der netop vare forsamlede i Stockholm - om,
at bemeldte ()er ikke skulde blive afslaaede til Rusland. Men
disse Lofter vare forgjeves, og Ruslands Paastande bleve allfor
meget borte i Stockholm.~)
Da imidlertid hverken Rcgjeringen eller Slænderne besade
Midler, eller vidste Udveie til Krigens 1''ortsællelse, eller til al
tilbagevise Ruslands Fordringer, maalte de boie sig for den mægtige Modstander og tilslaae, hvad de ei formaaede al afslaae,
og paa denne Maade bleve Underhandlingerne i Frederikshamn
aabnede den i6de August og sluttede en i 7de September 1.809,
hvorved Sverrig tabte ¼ af sit Land - en Erobring, hvorefter
Rusland ha,·de tragtet siden Peter den Stores Tid.
Ved denne Underhandling blev fra svensk Side stridt med
megen Dygtighed og Haardnakkenhed, fo r al formilde den mægtige russiske Autokrats Fordringer; men forgjeves; og, omendskjondt Keiseren ved en anden Leilighed skal have sagt, al han
havde Land nok (II. Bind, Pag. 1.49) og ved Manifestet af i6de
Marts 1.808 (Il. Bind, Pag. 317-19) kun indlemmede Finland
i sine Stater, saa maatte Sverrig dog ved Fredsslutningen ogsaa
afstaae Ålands-Oerne og indromme Torneå-Elv, istedetfor KemiElv, til Rigsgrændse, og afstaae Torneå-By, som er beliggende
paa svensk Gebeet, til Rusland.
Gre,· llomantzoff lrostede vel de svenske Underhandlere
med : at Keiser Aleæander slet ikke havde nogen Fordring paa
Finland; men, tla han var bleven tvungen li! at begynde Krigen
og havde fort den med Held, fandt han sig ved Fredsslutningen
befoiet til at foreskrive nye Grændser, og bestemme hvilken
Deel af de ved hans Yaaben erobrede Lande han onskede at
forene med sil Rige.
Dermed vare alle Grunde tilintetgjorle, og den Stærkeres
Ret ene gjældende.
Især smertede del den svenske Nation at afslaae Ålands-Oerne
med alle dertilhorende Smaa-Oer og Holme til Rusland. hvorved
denne Magt er rykke"t saa nær til Sverrigs Hovedstad, al Armeen
*) Sce: l\Jemolres posthum es tlu Feltl-1\Iarechal, Comlc do Stedingk, par
le General, Comle de JJjiirnstjerna. Paris 1817. HI. Part, Pag. 19,

.(
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eller Flaaden ikkun behover i2 Timer for at komme fra ÅlandsOerne lil Stockholm. Denne smertelige Afstaaelse har den brave
svenske Nation endnu ikke glemt, og tilvisse maa det russiske
Naboskab forurolige enhver patriotisk svensk Mand.
Omendskjondt Danmark og Rusland havde lovet hftf'~nden,
ei at slutte nogen separat Fred (III. Bind, Pag. 61-62), blev
hertil dog fra Ruslands Side intet Hensyn taget, og Fredsunderhandlingerne aabnede i Frederikshamn, uden at Danmark deri
tog nogensomhelst officiel Deel. Rigtignok afreiste den danske
Gesandt i Petersborg, Kammerherre, Baron Blome, den 6te September fra Petersborg til Frederikshamn, men kun som Observateur for sin Regjering og uden at deeltage i, folgeligen ogsaa
uden mindste Indflydelse paa Underhandlingerne, som desuden
ved Baron Blomes Ankomt næsten vare til Ende. Danmark bliverderfor ogsaa i Fredsslutningen ikkun berort i Artilkel 2 med faa Ord.
Den danske Ministers Fremstillelse, for her at negotiere Fred
med Sverrig, blev vel af Grev Romantzoff meddeelt de ovrige
Underhandlere; men hans Forlangende blev ikke unders tottet af
Greven, hvorfor de svenske Underhandlere svarede:
,,At, da det danske Hof havde foreslaaet en directe Under"handling" - hvilket nærmere vil erfares i XX. Capitel - ,,saa
,,kunde der ikke tages videre Hensyn til Baron Blome, Forlan,,gende", hvilken Beslutning de stottede paa en fremlagt Brevvexling imellem den danske Udenrigs-Minister, Grev Ben11torff og
den svenske Udenrigs-Minister, Baron Engstriim. Freden til Frederikshamn imellem Sverrig og Rusland blev saaledes sluttet uden
Danmarks Deeltagelse, og næsten foranlediges man til at antage,
at Baron Blome ci var tilborligen legitimeret til at deeltage i den.
Denne Fredsslutning er saalydende:
Art. 1. Der skal i Fremtiden være Fred, Ven skab og god
Forstaaelse imellem Hans Majestæt Keiseren over alle Russer og
Hans Majestæt Kongen af Sverrig, hvilke ville anvende den storste
Anstrengelse, for at opretholde fuldkommen god Forstaaelse
imellem Sig, deres Stater og Undersaattcr, og omhyggeligen soge
at undgaae Alt det, som i Fremtiden kunde bryde denne nu saa
Jykkeligen gjenvundne Enighed.
Art. 2, Da Hans Majeslæt Keiseren af Rusland har tilkjcndegivet sin bestemte Beslutning, ikke at ville adskille sin
25•
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egen Interesse fra sine Allieredes, og da Hans svenske Majestæt
med Hensyn til sine Undersaatters Fordele iinsker at give Fl'edens Yelgjerning den stiirst mulige Udvidelse, saa lover sidstnævnt~ Majestæt og forpligter sig paa det Hoitideligste og Beslemle~e til fra sin Side Intet at undlade af det, der kan lede til
en hastig Fredsslutning mellem ham og Hans Majeslæt de Franskes Keiser og Konge til Italien og Hans Majestæt Kongen af
Danmark og Norge, ved Hjælp af de umiddelbare Underhandlinger, som allerede ere begyndte med disse Magter.
Art. 3. Da Hans Majestæt Kongen af Sverrig altraaer at
gh·e et overordentligt Beviis paa sil Onskc, at fornye de intime
Forhold med Hans keiserlige Majestæts hiiie Allierede, saa lover
han at tiltræde Fastlands- (Continental) Systemet, dog med nogle
Modifieationer. Imidlertid forpligter Hans svenske Majeslæt sig
til at lade alle Kongeriget Sverrigs Havne lukke for slorbrittanniske Krigs- og Handelsskibe, men forbeholder sig lndforselen
af Salt og Colonialvarer.
Art, 4. Hans Majestæt Kongen af Sverrig frasiger sig saavel for sig som for sine Efterfolgere i Regjeringen, uigjenkaldeligen
og til evig Tid til Fordeel for Hans Majestæt Keiseren over alle
Russer og for dennes Efterfolgere i Regjeringen, alle Rettigheder
og Adkomster til de nedenunde1· opregnede Landskaber, som i
nærværende Krig ved Hans keiserlige Majestæts Vaaben ere
bl evne erobrede fra Kongeriget Sverrig, nemlig: Gouvernementerne Kymenegaard, Nyland og Tavastehuus, Åbo og Bjorneborg
med Ålands-Oerne, Sa,·olax og Karelen, Wasa, Uleåborg og en
Deel af Westerbotlen indtil Tornen-Elv med alle deri værende
Indbyggere, Slæder, Havne, Fæstninger, Landsbyer og Oer, saavelsom Alt dertil horende; deres Fol'dele, Rellighede1· og Indkomster.
Art. 5. Ålands-Hav, den iiothniske Havbugt og TorneåElv skulle i Fremtiden være Grændsen imellem det russiske Rige
og Kongeriget Sv<>rrig. I lige Afstand fra Kysterne skulle Gerne,
der ligge del faste Land nærmest, paa Ålands og Finlands Side
tilhiire Rusland, paa s, ensk Side Sverrig. Ved Torneå.:.Elvens
Udliih skal Bjorkon, Reutehamn og Halvoen, h,·orpaa Staden
Torneå ligger, være de yderste Punkter af de russiske Besiddelser,
og Grændsen skal gaae langs med Torneå-Eh', indtil hvor begge
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Eh•ens Arme liibe sammen ved Kengis Jernværk, og derfra skal
den fiilge Elven Muonios Lob indtil Norges Grændse.
Art. 6. Da Hans Majestæt Klliseren over alle Russer allerede har givet de meest tydelige Beviser paa den Naade og den
Retfærdighed, hvormed Hans Majestæt har besluttet at behandle
de erobrede Landskabers Indbyggere, i det han ædelmodigen og
af frivillig Drift har tilsagt dem fri Udovelse og Besiddelse af
deres Religion, Eiendomme, Retligheder og Privilegier, saa se.er
Hans svenske Majestæt i;ig derved fritagen for den aldeles hellige
Forpligtelse, desangaaende at bestemme Noget Lil Fordeel for
Rigets gamle Undersaalter.
Art. 7. Strax efter denne Tractats Underskrift skal, saa
hurtigt som muligt, derom afsendes Efterretning til de paa begge
Sider commanderende Generaler, og Fiendtlighederne skulle gjensidigen aldeles ophore til Lands og Vands, og de Fiendlligheder,
som imidlertid maatte have fundet Sted, skulle ikke paaagtes og
kunne ingen Indflydelse have paa denne Tractat, saa at Alt det,
som imidlertid kunde være taget eller erobret paa een af Siderne,
skal uvægerligen gives tilbage.
Art. 8. I de fiirste 4 Uger efter nærværende Conventions
Udvexling skulle Hans russiske Majestæts Tropper have forladt
Provindsen Westerbotlen og være gaaede tilbage over Tornell.-Elv.
I bemeldte 4 Uger skulle ingen Reqvisitioner, af hvad Navn
nævnes kan, paalægges Indbyggerne.
Art. 9. De paa begge Sider gjorte Krigsfanger til Lands
og Vands, som og Gidslerne, der under Krigens Lob maatte være
tagne eller givne, skulle snarest muligt tilbagegives i Masse, uden
Ranzion.
Art. iO. De Finlændere, som nu opholde sig i Sverrig,
saavelsom de Svenske, som opholde sig i Finland, skulle have
fuldkommen Frihed til at vende tilbage til deres Fædreland og
fuld Raadighed over deres bevægelige og ubevægelige Eiendom. Art. i 1. Fra i Dag af skal en bestandig Glemsel hvile over
det Passerede, og der skal være en almindelig Amnesti for de
af begge Staters Undersaatter, som ved deres Meninger eller
Handlinger, til Gunst for den ene eller den anden af de hiiie
contraherende Magter, kunde have gjort sig mistænkelige, eller
have foranlediget, al de sattes 11ndcr 'fil tale. De kunne ikke
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mere sagsiiges af en saadan Grund, og, ifald delte er skeet, skal
Sagen neddysses og hæves, og ingen ny Dom deri fældes.
Art. 12. Hjemmels-Breve, Archiver og andre offentlige og
private Documenler, Planer, og Korter over Fæstninger, Byer og
Lande, som ved nærværende Tractat tilfalde Hans Majeslæt Keiseren over alle Russer, ligesom ogsaa Tegninger og Papirer,
der maatle forefindes paa Landmaalings-Comptoiret, skulle udleveres inden et For lob af 6 Maaneder, og, dersom dette findes .
umuligt, da i det seneste inden 1 Aar.
Art. 13. Saasnart Ratificationerne ere udvexlede, ville de
hiiie contraherende Magter lade alt Beslag hæve, som maatte
være bleven lagt paa Eiendomme, Rettigheder eller Indkomster,
tilhiirende Indvaanerne i de to respective Stater, eller paa de
derværende offentlige Etablissementer.
Art. 14. Den offentlige eller private Gjæld, som af Finner
er gjort i Sverrig, eller af de Svenske i Finland, skal betales til
d'e bestemt!! Terminer og under de bestemte Betingelser.
Art. 15. De af den ene eller den anden hiiie contraherende
Magts Un_dersaatler, som i den andens Stater maatte tilfalde
Eiendomme som Arv, Gave eller paa nogen anden Maade, kunne
uden Modsigelse tage disse i Besiddelse, og skulle, om fornodent gjiires, nyde Lovens fulde Beskyttelse og Hjælp, for at
sættes i Besiddelse deraf og for at afbenytte alle deraf flydende
Rettigheder.
Art. 16. Handelstractalen imellem de to hoie contraherende
Magter var bestemt at skulle vedvare indtil 1•/99 Oclober 1811;
men, da Hans russiske Majeslæt ikke vil regne den Tid, hvori
den var afbrudt ved Krigen, saa skal ommeldte Tractat aller
træde i Kraft og indtil 1/10 Februar 1813 blive overholdt og bragt
til Udforelse i alle de Punkter, som ikke stride imod Foranstaltningerne i det i St. Petersborg under iste Januar 1807 udkomne Handelsmanifest.
Art. 17. Da de ved nærværende Traetat med det russiske
Rige forenede Lande ere ved Handelsforhold forbundne med
Sverrig, saa ere de hiiie contraherende Magter, som onske at
vedligeholde disse for deres gjensidige Undersaatter nyttige Forhold, blevne enige om at træffe Foranstaltninger til sammes
videre Udforelse. Indtil de herom ere komne overeens, staaer
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det Finnerne frit for at udfore fra Sverrig alle dette Lands Producter, og de Svenske at udfore fra Storfyrstendommet Finland
alle dette Lands Producter.
Art. 18. Hans Kongelige svenske Majestæt bevilges en
aarlig toldfri Ud forse! af 50,000 Tschetwerts Korn, som blive
opkjobte i den finske Bugts Havne, under den Betingelse, at
det bevises, at Opkjobet er gjort for svensk Regning og ifolge
Fuldmagt. Ufrugtbare Aar, hvori Udfiirsel af Korn er forbuden,
ere undtagne herfra.
Art. 19. Hvad Saluteringen til Soes imellem de hoie coutraberende Parters Krigsskibe angaaer, da er man kommen overeens om, at der i den Henseende skal herske en fuldkommen
Liighed imellem begge Magter. Naar deres Krigsskibe mode
hinanden i Stien, saa skeer Saluteringen efter den commanderende Officiers Rang, saaledes at den, der har den hoieste Rang,
erholder den forste Salut, som besvares Skud med Skud. Ere
Commandeurerne af lige Rang, saa saluteres ikke fra nogen af
Siderne. For Slotte, Fæstninger og ved Indseiling i Havne saluterer den Ankommende eller Afgaaende forst.
Art. 20. Opstaae Vanskeligheder i Anledning af Punkter,
hvorom Intet er fastsat i denne Tractat, saa skal samme venskabeligen bilægges ved ile respective Ambassadeurer eller befuldmægtigede Ministre med den Forsoningsaand, som har dieleret nærværende Tractat.
Art. 21. Nærværende Tractat skal af begge hoie contraherende Parter inden 4 Uger efter Undertegnelsen, og om muligt endnu for, ratificeres, og Ratificationen udvexles i St. Petersborg.
Til Bekræftelse heraf have vi Undertegnede i Kraft af vore
Fuldmagter underskrevet nærværende Tractat og forsynet samme
med vore Vaabener.
Saaledes skeet i Frederikshamn den 5/11 September, Aar

i809.
Romant:off.

Alopæus.

Stedingk,

Ratlfleatlon.

•

Skoldebrand.

,,Efterat Vi tilborligen have undersogt ovenstaaende Traclat,
"have Vi antaget, bekræftet og ratificeret samme, ligesom Vi
,,herved i dens hele Omfang antage, bekræfte og ratificere den,
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,,og give for Os. og Vore Efterfolgere Vort keiserlige Ord paa,
"uhrodeligen at holde sammes Stipulationer. Til Bekræftelse have
"Vi egenhændigen undertegnet denne Vor Keiserlige Ratification
,,og forsynet samme med Vort store Rigs-Segl".
,,Givet i St. Petersborg den iste October 1809 i Vor Re,,gjerings 9de Aar",

Alexander.

Grev Romantzoff.
Den 22de September om Morgenen Kl. 8 ankom den svenske
Cabinets Coureer 6,tbom med denne Fredsslutning til Stockholm.
Der blev for Kong Carl XIII. intet andet Valg, end - at ratificere samme - til Sverrigs almindelige Sorg.
Man kan iovrig-t ikke frakjende denne Tractat Fuldstændighed og Correclhed i dens Affattelse, og den kan derfor tjene som
et Monster i lignende Tilfælde.
Efter Fredsslutningen vendte General Stedingk tilbage til
Petersborg og overtog atter sin forhen der havte Ambassade,
Allerede under 30te September melder han til sin Regjcring:
.... ,,Jeg har hort af Herr Alopæu,, at Hertugen af Vicenza
,;(Caulaincourt, den franske Ambassadeur i St. Petersborg), var
,,meget misfornoiet med Fredstractatens 3die Artikel, som an~,gaaer Conlinenlal-Syslemet. Han finder, al den er for gunstig "ror Englænderne, og at Modtagelsen af Colonialvarer og Salt
"ikke kan tilstaaes •.•. Herr v, Blome har talt til mig i samme
" Tone, klaget meget derover og forsikkret mig om, at denne
,,Artikel aldrig vil indrommes af Frankrig; men . det synes,
,,som om man her er beredt paa at forsvare dette Punkt".
,,Baron v. Blome har ogsaa spurgt mig, om det er sandt,
"at Grev Romant:olf havde erklæret mig, at, i det Tilfælde at
"Sverrig ikke sluttede Fred med Danmark, skulde vor Krig
"paany begynde med Rusland? Jeg svarede ham, at Greven
"ikke havde sagt dette, da han vel vidste, at vi onske Fred
,,med hele Verden".
Under 15de October melder General Stedingk atter til sit Hof:
"Herr v. Blome otthorer ikke at declamerc imod den 3dic
"Artikel i Fredsslutningen, omendskjondt ban siger mig, at hans
,,Regjering vist ikke vil have noget imod samme, naar blot Na,,poleon ikke var imod den da han aldrig indreimmer Modificationer.
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,,Hertugen af Vicenza har bes1igt mig og antaget sin gamle,
"familiaire og fortrolige Tone. Han har ikke talt et Ord om
,,Continental-Syslemet, eller om Arlikelen 3, som saameget for"uroliger Herr v. /Jlome, og jeg antager, at han lader denne Sag
,,11ise af Negoliateurerne, som dertil ere forsamlede i Paris".
Dette Punkt var ogsaa det vanskeligste for de svenske Negotiateurer, General Grev v. E,sen og Stalsraad, Daron Lagerbjelke, som vare sendte til Paris, for at slutte Fred med Frankrig.
,,Paa den anden Side'' - vedblev General v. Stedingk ,,har Herr Alopæus sagt mig, al det ikke var klogt af Danmark,
"at foraarsage unyttige Opsættelser i Freden med os, og at
,,Rusland visseligen dermed ikke bebyrder sig".
Disse Yltringer vise tilfulde, hvormegen Bistand Danmark
havde at vente af sine hiiie og mægtige Allierede. Dog maae vi
ogsaa være billige og indr1imme, at efter den Maade, Dann:ark
havde fort Krigen paa, var det heller ikke berettiget til at gj1ire
store Fordringer, eller vente Deeltagelse eller Opoffrelser af Ven
eller Fiende.
Da Freden var sluttet imellem Sverrig og Rusland, manglede
det ikke paa gjensidige Beviser paa Opmærksomhed og Smiger.
Keiser Alexander begyndte hermed, idet han under 4de October
i809 tilskrev Kong Carl Xlll. f1ilgende Brev:
,,Min Herr Broder og Cousin I"
"Udvexlingen af" Ratificationen af Freds-Tractaten, der gJor
"Ende paa Krigen, som var antændt imellem Kongeriget Sverrig
"og _mit Rige, er skeet, og jeg glæder mig derover med Deres
,,Majeslæt".
,,Jeg skylder Dem den Retfærdighed og jeg finder en For,,n1iielse i at yde Dem den, at, siden De er opstegen paa Thro"nen, har De folt som jeg, at Intet var vore to Stater mere
,,skadeligt, end at være uenige. Jeg lover derfor Deres Majestæt,
"at ville vaage over at befæste Freden ved alle de Midler, som
,,kan bevise, hvormeget jeg oprigtigt 1insker Sverrigs Velfærd".
"Jeg betragter som en gunstig Omstændighed det Valg, De
"har gjort, at lade Herr v. Stedingk være hos mig Organet for
,,Vore diplomatiske Forbindelser. Den Retfærdighed, jeg til"Jægger hans Handlemaade og Characleer, og det Vi:rd, jeg
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"sætter paa hans Fortjeneste, foranlediger mig til at takke Deres
,,Majestæt for at have sendt mig ham".
,,1eg beder Dem være O\'crbeviist om miue oprigtige Ven"skabs-Folelser og den udmærkede Hoiagtelse , med hvilken jeg
,,er min Herr Broders og Cousins etc. etc."
Alta:ander.
Med dette smigrende, venskabelige og deeltagende Brev
maatte Sverrig og dets Konge lroste sig ved den skete Ydmygelse og Tabet af l af dets Land. Sverrig maatte endog soge at
conservere den mægtige Keiser Alex ander, Venskab og Deeltagelse, hvorfor General Stedingk senere erholdt Ordre fra sit
Hof at sporge Keiseren, om han atter vilde modtage SeraphinerOrdenen, som han havde tilbagesendt, efterat Gustav IV. Adolph
havde tilbagesendt den russiske St. Andreas Orden (II. Bind,
Pag. 142-143).
General Sttdingk meldte under 23de Januar
:18:10, at Keiser Alexander hertil havde fundet sig beredvillig
med det Tillæg, at de gamle Tvistigheder desangaaende skulde
være glemte.
Keiser Alexander Iod sin daværende gode Ven og Bundsforvandt, Keiser Napoleon, igjennem sin Generaladjutant Tchernicl1eff meddele Underretning om den sluttede Fred, og bragte en
Svarskrivelse tilbage, som er dateret Schonbrunn den iOde October i809 og begynder saaledes:
,,Min Herr Broder!"
"Hertugen af Vicenza har underrettet mig om, at Deres
"Keiserlige Majestæt har sluttet Frnd med Sverrig, og at De har
"erholdt de Fordele, De onskede. Vil Deres Majestæt tillade
,,mig, at jeg lykonsker Dem~"
Forresten indeholder dette lange Brev ikkun en almindelig
Oversigt over alle andre Staters politiske Forhold.
Saaledes endtes en Krig, hvori de to Landes Krigere havde
kjæmpet og blodt i mere end 90 storre og mindre Fegtninger,
Forpost- Fegtningerne ikke medregnede, men hvori Blod ikke
heller blev sparet. Iblandt saa mange andre Tab og Ydmygelser
var det ogsaa smerteligt for det tappre og ærekjære svenske Folk at
erfare, at saadanne Personer, som vare mistænkte for Forræderi
mod Konge og Stat, eller som ikke havde opfyldt deres Pligt
jmod samme, fandt Beskyttelse i Fredsslutningens Ute Artikel,
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Destoværre-I foranlediges man af denne Artikels Indhold til at
antage, at stor Pligtforsiimmelse havde fundet Sted; thi i modsat
Fald havde hiin Artikel ikke været niidvendig, og vi kunne fra
det moralske Standpunkt ikkun beklage, at Forræderne ikke ere
blevne officielt fremdragne til Straf og Advarsel for kommende
Slægter; thi hver den, som slutter sig til Kongens og Landets
Fiender, fortjener ingen Overbærelse.
Det synes ogsaa, som om de svenske Anfiireres Overeenskomster med Russerne ere afsluttede, efterat de vare komne tilbage lil
Moderlandet og altsaa vare reddede for Fiendens Overmagt. General Cronstedts Convention til Umeå af 22de Marts 1809 og General
Gripcnbergs og Oberst Palm{clts Capituiation ti!" Kalix af 25de
Marts 1809 fortjente derfor vistnok i Historiens og deres egen
Interesse nærmere at belyses.
Keiser Alea:ander havde lilvisse al Anledning til at glæde
sig over Fredsslutningen, som han havde dieteret ifolge den
Stærkeres Ret.
Det i Krigen lidte Menneske-Tab og de gjorte
Opolfrelser bleve ikke ændsede i et Land, hvor Mennesker beregnes efter Penge\lærdi.
Ifolge den erholdte Fred udstedte Keiser Alexander under
lste October 1809 et langt Manifest, hvori han iblandt Andet
siger:
.••• ,,Fredsslutningen har givet Vort Rige sikkre og urokkelige
,,Grændser. Vore nye Besiddelser ere paa den ene Side be,,skyttede ved Sveaborg og andre Fæstninger og ved Ålands,,Oernes vigtige Beliggenhed; paa den anden Side ved den hoth,,niske Bugt, som omgiver dem og adskiller dem fra Vor Nabo.
"De store Stæder Torneå og Muonio blive bestandig en fast og
,,urokkelig Formuur for Vort Rige".
"I Besiddelse af alle Havne og Landingssteder ved den
,,finske Havbugt, i den ålandske Skjærgaard og langs den hoth"niske Bugts iistlige Kyst til Torncå, samt af et Land rigt paa
"skov og adskillige Skovproducter, beboet af et arbeidsomt og
"fra ældgamle Tider til Handel og Siifart vant Folk, vil Vor
,,Handel erholde en ny Udvidelse, Colfardifarten ny Virksomhed,
,,og Vor Siifart ny Tilvæxt" m. m.
Sverrigs Regjering og Folk vare derimod knuste formedelst
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den dem vederfarede Vold. I ingen Fredsslutning har Sverrig lidt et
saa smerteligt Tab, som i den til Fredcrikshamn ; og , omendskjiindt man, som sagt, til Underhandlere havde valgt to af Sverrigs
dueligste og meest patriotiske Mænd: saa var al Dygtighed, Patriotisme og aandelig Overlegenhed forgjeves , og man maatte give
efter for Keiser Alexander, materielle Overmagt og derp:ia grundede uboielige Villie, saa at det ikke var muligt for de to svenske
Diplomater at tilbageerobre med Pennen, hvad der var tabt ved
Sværdet. Sverrig siigte· at !roste sig med det Haab, at Europas
politiske Forviklinger skulde give det Leilighed til at hevne den
skete Forurettelse og de~ lidte Tab. Sverrig opfyldte imidlertid
med Noiaglighed de indgaaede .Betingelser.
Ifolge Fredsslutningens 10de Artikel bleve de i den svenske
Armee endnu tjen-ende Finner hjemsendte. Til den Ende opstillede General v. Dåbeln den 8de October i Umeå de der værende Levninger af den finske Armee, circa 1000 Mand, i en
Quarre, for, ifolge hoiere Ordre, at gjore dem bekjendte med
Fredsslutningen og sige dem det sidste Farvel. Med blottet
Hoved, et sort Bind om den haardt saarede Jleltepande og ifort
en gammel forslidt Militair-Overkjole, traadte General v. Dåbcln
ind i Quarreen og holdt efterfolgende Tale•), som det er Historieskriverens Pligt at bringe til Efterverdenens Kundskab og som
maa afpresse ethvert Hjerte en smertelig Deeltagelse. Denne Tale
er saalydende:
"soldater! Jeg har forsamlet Armeen, for at tillrjendegive
" den, at Freden er sluttet den i 7de September imellem den
"svenske og russiske Krigsmagt. Denne Fredsslutning ender
"en odelæggende Krigs Ulykker; den bor derfor visseligen være
"et glad Budskab, især da Sverrigs udtomte Hjælpemidler ikke
"tillade J<'ortsættelsen af en Krig, som var begyndt af et politisk
,,Misgreb og i to hele Aar fortærede alle dets Kræfter".
,,Men Finland beriives Sverrig; Rigsgrændsen er Torneå"Elv. Finner I ved denne Fred tabes Trediedelen af Sverrigs
"Grund; Sverrig taber den stolte, finske Nation, sin kraftigste
*) See: Historin Ml'cr Krig11I cmc llan Sl'erige och Ryssland, Åren 1808 och
l809, Ar Gustaf llluntgomery, Orehro 1842, )I. ])1•lcn, Pog. 301-304.
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"UnclcrsUlttelse; men ei nok he.rmed, den svenske Armee taber
,,Kjærnen og den betydeligste Deel af sin Krigsmagt; Moder,,landet er lmuust, nedsænket i Sorg og Smerte over det uerstatte,,lige Tab. Men den alvise Almagt har besluttet vor Skjebne;
,,den maa bæres med Taalmodighed og Hengivenhed".
,,Soldater I Kammerater! Briidre I I, som under den nys til"endebragte Krig med saamegen Troskab og Manddom, trods den
"fiendllige Armees store Overlegenhed, have med Vaabenmagt
,,beseiret Fienden ved Sijkajoki, Revolaks, Pulkkila, Lappo,
,,Kauhajoki, Alavo, Lappfjård, Elseri, Nummijårvi, Juutas, lden"salmi o. fl. St.; I, som paa egen Haand tilbageerobrede det
"halve Finland; I, som tilsidst overmandede maatte overgive
"Finlands Grændser, have senere kjæmpet med Standhaflighed
"for Moderlandets svenske Jordbund. I her Tilstedeværende
"ere kostbare Levninger af den stolte finske Nation og dens
"tappre Krigere; det er til Eder, at jeg bor og skal med riirt
,,Hjerte forkynde Kongens, Rigets Stænders, det svenske Folks,
"den svenske Armees, mine Medbriidres, min egen - Alles
,,oprigtige Tak".
,,Kongens naadige Velbehag, Rigets Stænders omme Vel,,villie, det svenske Folks Beundring, den svenske Armees venne"hulde Hiiiagtelse, mine l\ledbriid1·es Erkjendtlighed, min egen
,,Hengivenhed for Eder - er del Offer, som helliges Eder · og
,,som af mig frembæres".
,,Finner I Briidre I Eders Bedrifter ere store, og den Tak,,sigelse, jeg paa Alles Vegne forkynder Eder, er i lige Forhold.
,,Til at tolke denne udfordres Vellalenhed; men jeg er kun Sol"dal: Soldat! - hvilken stolt Benævning~ da jeg har denne
,,Titel af Eder - for Eder og med Eder".
"Modtager da et riirt Hjertes ukunstlede Tanker; og I
,,svenske Tropper, som ved delte Sorgens Hverv ere nærvæ"rende, værer Vidne til det svenske Moderlands uindskrænkede
,,Taknemmelighed. Svenskel Værer stolte af at have seet disse
"finske Levninger! erindrer dem I biiiagter dem! I have seet
"deres affaldne Legemer, deres blege Ansigter, som bære
,,Kjendetegnet af deres troe, omendskjiindt frugtesluse Anstren,,gelser i det forli.ibne Aar. Ak! I Finner! Naar i komme til-
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"hage til Hjemmet,

saa fremb.-inger det S\'enske Folks Tak til

,,Eders Nation I Vi vide, at I vende tilbage med udslidte Klæ"der, med lemlæstede og forskudte Lemmer, men I bringe
,.metl Eder retskafne og tappre Krigsmænds synbare Prydelser.
"Fiender af Sverrigs Moderland kunne I aldrig blive, derom er
,,jeg forvisset; men I ville til alle Tider forblive dets Venner.
,:Skulde det nye Herredommes Magt forhindre Eders Onskers
:,og Villies Udovelse saa lader med Hjertets og Tankens
"tause Sprog Velsignelse lyses over Fædrelandet! Paaminder
,,Eders Born derom. Vi skulle fra Slægt til Slægt velsigne Eder,
, hiiiagte., Eder!''
·
,,om Eet heder jeg Eder! Naar I nærme Eder de Steder,
,,hvor vi have beseiret vore Fiender, og I der see de Jordhoie,
"som bedække vore faldne Kammerater, saa girer deres Stiiv
"Velsignelsens Suk! De ere faldne som Helte, og deres Aske
,,beskyttes af Ærens Skygger. I kjende Menneskehjertets mang"foldige Nykker , dets Beskaffenhed hurtigt at kunne tage en
"Beslutning, det aldrig troer at kunne glemme; men knapt ere
"nogle Uger forlobne, forend Ustadigheden har gjort et andet
"Valg. Tiden forandrer Alt; med den glemmes Alt; men det
"forsikkrer jeg, og I skulle selv erfare det: at Krigsmandens
,, Forbindelse, som er knyttet ved Kamp, Farer, Blod og Dod,
,,oploses aldrig".
,,Saaledes ere I og vi forvissede om hverandres Kjærlighed;
, Krigerens Broderskab varer til Livets Ende, og den Taknemme,,lighed som jeg nu forkynder Eder, har ved denne vor Broder,,forbindelse en uoploselig Forenin g".
"Finner I Brod re I Dersom mine Ord kunde besegles med
"Blodtaarer fra mine Oine, skulde de striimme, og hver Draabe
,,forsikkre Eder om min Hengivenhed og mit Venskab".
Saaledes skiltes de fra næsten alle finske Regimenter og Corps
tilbageblevne Levninger fra den svenske Armee.
Den tappre
General v. Dåbelns sjæleopliiftende Tale var den eneste offentlige
Anerkjendelse, som herved blev dem til Deel. Ved Kong!. Ordre
af 22de November 1809 bleve Finnerne formerede i 2 Batailloner,
under _Commando af Oberstlieutenant Ehrenrodt og Major Ladau,
og aldeles oploste i Begyndelsen af Aaret :1.81.0.
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I Modgang og Sorg, i Glæde og Lykke vare Finnerne sig
selv allid lige; de deelte Alt med deres svenske Brod re og
efiel'lode sig hos dem el uforgængeligt Navn i Sverl'igs, ja I i
Europas Krigshistorie. Hvilken Kriger, hvilken Læser foler ikke
Dreltagelse ved disse Begivenheder, ved saa mange smerte!ige
Opoffrelser, saa store og uoprettelige Tab I
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XIX. Oapit~I.

Begivenhederne i Danmark fra Reg-jerings-Forandringcn i Sverrig den t ,5de Marts indtil AWairen
ved Stralsund den å f te Mai t 809.
Den i Sverrig forefaldne Regjeringsforandring maatte naturligviis
vække stor Opmærksomhed hos den danske Regjering og det
danske Folk. Man indsaae vel, at den derved ledig blevne Throne
vilde blive givet til Rigsforstanderen, Hertugen af Siidermanland;
men han var gammel, uden Biirn, saa at Thronen inden kort
Tid atter vilde blive ledig, hvorfor det vilde blive el af de indkaldte Stænders fiirste og vigtigste Hverv, at sikkre Thronfiilgen
ved al vælgfl en Arving til Sveas Rige.
Del er atter et Beviis paa mennflskelig Ufuldkommenhed og
Svaghed, at, naar der tales om ledigværen de Throner, vilde
gjerne Enhver gribe efter den : En Throne kan bringe et sædvanligt 1\Ienneske fra Forstanden, og der gi,·es et ikke ringe
Antal Ulykkelige af dette Slags, som ha,·e driimt om Kroner og
Tbroner. Ingen Stilling i Livet koster saa megen Miiie, saa mange
Sorger, ja man kan maaskee sige saa mange Taarer, som Besiddelsen af en Krone, og dog undslaaer sjelden Nogen sig for
saadanne Sorger; tverlimod kjæmper man ofte derom, og mange
Krige, som ere opkomne af ubestemt, eller prctenderet Arveberettigelse til en Throne , ham bragt l<'olkeslag paa Grændsen
af deres Undergang. Del maa allsaa ikke forundre os 1 al delle
Phænomen her, for en Dee) alter kom til Skue.
Der var ogsaa en anden Aarsag tilstede, som fremkaldte en
stiirre I~teresse ved Valget af Arvingen til Sverrigs Throne, end
ved saa mange andre Leiligheder.
Der har nemlig siden Calmar-Unionens Opliisning gaaet den
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Grundtanke igjennem de skandinaviske Rigers Regjeringer, om
end ikke hos Folket, at det var iinskelig(, at de 3 Lande, Danmark, Norge og Sverrig, atter kunde blive forenede og udgj/ire
eet Rige, og at disse Lande fiirst vilde opnaae Magt og
Kraft, Lykke og Velstand, naar en saadan Forening var tilveiebragt. Vi have derfor gjennem Aarhundreder snart seet Danmark og Norge arbeide paa at erobre Sverrig, snart Sverrig arbeide paa at erobre Danmark og Norge, saa at disse Stater
godt k11nde sammenlignes med Rovdyr, der vexelviis jagede
hinanden, for at opsluge hinanden, hvilke Bestræbelser indtil den
sildigste Tid bedst er lykkedes Sverrig. Rigtignok har Sverrig
ved sine kloge Foranstaltninger og Forbund, krigerske Konger,
tappre Generaler og Anfiirere, dygtige Statsmænd o. s. v. vundet
saa betydeligt Terrain og et saa stort Forspring paa den danske
Slats Bekostning, til Sverrigs politiske og materielle Udvikling og
Velvære, at det næste Greb niidvendigviis maa have den danske
Stats Opliisning til Fiilge, ifald Yægtskaalen ikke atter slaaer
om i modsat Retning; thi i Staternes og Menneskeslægtens }Jistorie og Udvikling hersker en bestandig Ondolation, eet B1ilgeslag frem og el andet tilbage, en Stigen og Falden, en Culminalion saavel i Lykke som i Ulykke. Men selv denne historiske
og uomtvistelige Sandhed fraregnet, er den danske Slat, endog i
sin nærværende tilsyneladende kraftliise Tilstand, formedelst sin
politiske, eller maaskee rettere strategiske Beliggenhed, vanskelig ·
at tilintetgjiire, og en politisk J<'orening af de 3 nordiske Riger
under et fælleds Overhoved er, af Natur-Grunde, et Hjernespind,
som forsvinder af sig selv.
Vi erkjende de 3 nordiske Rigers interessante Forbindelse ved
fælleds Udspring, Sprog-Liighed og adskillige materielle Beroringspunkter; men, for at Statens politiske Forbindelse kan fdre til Beboernes fælleds Lykke og Velvære, maa dens Udstrækning ei omfatte
et storre Landareal, end at Beboerne kunne have samme Fornodenheder, samme Interesser, samme Sympathier i Glæde og i Sorg. Tage
vi, for at bevise vor Paastand, Tydskland til Exempel, saa er
dette store Land beboet af et Folk, som ogsaa for storste Delen
har samme Udspring og taler det samme Sprog med forskjellige
Diale.cter, og som man derfor altid har sogt at holde politisk
sammen ved Rigsdage og Forbund. Men til hvad Nytte, eller
Danm, Krlgah, fra 1807-9,

III Bind.
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med hvilket Held'? Ere disse politiske Forhund ikke altid styrtede sammen ved det forste Canonskud, eller ved ethvert olfensh·t Foretagende af enhver entreprenant Fiende, som er trængt
ind i delte Land fra hvilkensomhelst Side, fordi Beboerne ved
Rhinen og ,veichselen, Donau og Peene, omendskjiindt de vel
tale samme Sprog, dog have forskjellige Interesser, iolgelig ogsaa
forskjellige Anskuelser. Paa samme Maade kunne vi med lige
Bestemthed sige, at Beboerne af Westerbotten, Trondhjemsstirl
o. s. v. ingen Interesse kunne hal'e for Beboerne af Fyen, Slesvig o. s. v., eller antage, at de forstnæ,·nte Beboere kunde finde
Interesse i at kjæmpe eller gjiire materielle Opofl'relser for de
Forhold, hvilke, til Exempel Slesvig, ' som Fastlandsprovinds af
Danmark, muligviis kunde blive ind viklet i med Tydskland; eller
oml'endt, tro er Nogen, at Slesvigs Beboere, af politiske Grunde, ha,·e
Interesse for, eller ville frivilligen gjiire Opolfrelser for Beboerne af
Nordbollen, Westerbotten, Trondhjemsslift eller Nordlandene, i
de Stridigheder, de muligen maatte komme i med Rusland ved
Tomeå og Muonio, Enarejoki og Tana-Elvene'? 0 )
Og nu med Hensyn til den aandelige Interesse'? Vende vi
Nordboer os ikke særlig imod Syden, for at finde og glæde
os over aandelig Uddannelse, Literatur og Konst, Rigdom og
Vell'ære, for at forlyste os, eller for at optage Moder, Sæder og
Skikke'? Jo til visse. De 3 forskjellige Folkeslag kunde gjensidigen
•elske og agte hinanden, som gode Naboer leve i Ven skab og
Harmoni, deeltagende glæde sig over hinandens Lykke, Veh·ære
og Ud1•ikling i Konst og Literatur, og i selskabelig Ileriirelse
vise hinanden alt muligt Gjestevenskab og al Opmærksomhed; men
derved er den politiske Forening og aandelige Sammensmeltning
ikke tilveiebragt, eller engang mulig at tilveiebringe, da samme heroer
paa eensarlede Foleiser, som under saa heterogene Forhold ikke
kunne være tilstede, hvorfor en slig Forening snarere vil lede
til Ufred, Jalousi og Had, end til Lykke og Held for nogen af
Parterne. Regenten over disse Riger kunde vel ikke heller fore
~t Nomadelil' og bestandig reise omkring i dem alle; han maaHe dog
som enhver anden ærlig .!\land have den Ret at besidde el fast Op*) Disse Anskuelser crc skrel'De i Poraarcl 1847, allsaa forcnd Udbrudet
af den om Slesvig Wrlc donsk-tydske Krig,
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holdssled i et af Rigerne: Men nu er det en bekjendt Sandhed,
at Magten trækker sig altid hen li! del Land, den By, hvori Regenten boer. I hvilket Land vilde nu vel Skandinaviens Regent
tage sit Ophold'? Hver den, som kjender de tre nordiske Riger
og deres Hovedstæder, vil ubetinget svare: i Danmark og i
Kjobenhavn. Delte Lands milde Clima, den venlige Egn, den
nærmere Beliggenhed ved Europas Middelpunkt, altsaa ogsaa ved
de Slæder, som er Hovedsædet for Literatur og Konst og for
alle store Begivenheder m. m., berettiger os til denne Slutning;
men i saa Fald vilde jo Danmark blive Sædet for Magten, og
Skandinaviens Regent lidt efter lidt forvandles til en dansk Regent en Omstændighed, som alene vilde foraarsage megen
Mis.fornoielse og Jalousi, uden at regne mangfoldige andre virkelige eller imaginairc .Klagepunkter. Den i Norge stedfundne
Utilfredshed og- Klage imod Danmark eller den danske Regjering,
under Foreningens sidste Periode, maa alene udledes af disse
Forhold: 'I)ilvisse var Norges Tab i politisk Henseende og især
formedelst Maaden, det labtes paa, baade siirgeligt og smertefuldt
for det patriotiske danske Folk; men i materiel Henseende, med
Hensyn til egen Lykke og Velvære, har Danmark ikke tabt Noget
ved Adskillelsen, hvilket ogsaa nu almindeligen erlrjendes, efterat
Saaret ved Aarenes heldbringende Kran er lægt, og den. kraftes.liise •Krig, der flirtes om dets Besiddelse, af den nærværende
Generation er glemt.
Omendslrjondt ovenstaaerftle Anskuelser ere almindelig anerkjendte som de rettr, saa synes de dog dengang ikke at have
,•æret anseete derfor af den danske Regjering, der meget mere
betragtede de 3 nordiske Rigers Forening som en for den værende stor Lykke, som et Livssporgsmaal og f1ilgelig ogsaa som
dens vigtigste Bestræbelse, og forglemte derover mange andre Sporgsmaal, som laae den nærmere og hvis Losning vilde meget lettere
og sikkrere have fort Folket den, jordiske Lykke og Velvære imode.
Tilvisse kan man imellem redelige og brave Folk overalt
paa Jorden finde huuslig Lykke og Velvære; men hver den, som
kjender til aandelig Trang og som har levet i et mildt Clima og_
et frugtbart Land, i Beroring med Konster og Videnskaber, kan .
ikke ret vel trives over den 60de Bredegrad. De skandinaviske
Beboeres Nodvendigheder, Fordringer og Interesser m. m. ere
20 •
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af alt for forskjellig Natur, til at man, som ovenfor sagt, tor
vente nogen Sammensmellning af Beboerne, eller politisk Tilfredshed imellem dem; men, i Tilfælde af at dette ,·irkeligt var
muligt, rilde Danmark derved vinde meest, og Norge tabe
meest.
Formedelst Sverrigs og Norges Beliggenhed ville de
fleste europæiske politiske Sporgsmaal kun blive for disse
Lande af secundair Betydning, hvorimod Danmark formedelst
sin Beliggenhed og F()rbindelse med det europæiske Fastland
unegteligen har en ganske anden politisk Betydning, der forresten hverken vinder eller taber i Styrke ved Foreningen af de
2 andre skandinaviske Riger.
'P ra denne lille politiske Udflugt ville vi vende tilbage. til
de historiske Begivenheder, som ikke I.ide sig hverken forandre eller bortraisonnere.
Strax efterat den stockholmske Revolution var tilendebragt,
afsendte den nye Regjering Missioner eller Courerer til Nabomagterne Danmark og Rusland, til den franske Marchal Bernadotte og til Keiser Napoleon, deels for at overbringe officielle
Notificationer fra Rigsforstanderen, Hertug Carl af Siidermanland, om Regjeringsforandringen, og deels for al lilkjendegive
Sverrigs ..Tilboielighed til Fred, og om muligt erholdl' Keiscr
Napoleons Intervention heri mod Sverrigs Fiender.
Den forste Mission eller Coureer afgik allerede paa Revolutionsdagen den 13de Marts fra Stockholm og bestod af
Major Arfvcd1011, til hvem paa Åland sluttede sig Ouerstlieutcnant
Lagerbring, der afreiste til det russiske Hovedqvarteer med et Brev
fra Feltmarchal Klingspor til den russiske hoislcommanderende
General i Finland (III. Bind, Pag. 334-336).
Den anden Mission til Marchal Bernadotte, Prindsen af PonteCorvo, som dengang var i Dresden, afgik den 15de Marts fra Stockholm, passerede Oresund den 21de s. M., og blev fra Helsingor
· til llamborg ledsaget af Capitain 11. Gedde af Kronens-Regiment og
fra Hamborg til Dresden af en hollandsk Officier, dertil beordret
af den franske Commandant i Hamborg, Oberst Hammelayc •
. Denne Mission bestod af Major de la Grange med en Adjut.ant, Lieutenant He1·kope, og Secretair Peyron, og havde ogsaa
det Hverv at overbringe et Brev fra Feltma~chal Klingspor til
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Marchallen, for, ifcilge Rigsforstanderens Befaling, at foreslaae
en Vaabenstilstand med Frankrig.
Samme Mission medbragte
en lignende Skrivelse fra Feltmarchal Klingspor til den "hoistcommanderende General for den danske Armee", hvill.en Skrivelse blev paa Gjennemreiseri afleveret i Kjobenhavn, hvorfra den
blev afsendt lil Kongen, som dengang opholdt sig i Kiel, hvor
Brevet indtraf den 24de Marts. Denne sidste Skrivelse indeholdt:
• . • ,,at Hertugen af Sodermanland havde ad interim overtaget
,Regjeringen i Sverrig, ifolge eenstemmigt Forlangende af Folket,
,,Armeen, de Store og Borgerne, samt at han iinskede en Vaaben,, slilstand, til hvilken Hensigt der var afsendt Officierer til samt,,lige med Sverrig krigforende Magter".
Kong Frederik 'PI. lod svare paa denne Skrivelse:- •.• ,,at
"han ikke vilde eller kunde gaae ind paa nogen Vaabenstilstand
,,med Sverrig, fiirend de svenske Havne lukkedes for Englæn"derne, Handelen med dem afbrodes, de i de svenske Havne
,,værende og af engelske Krydsere opbragte Skibe bleve ud,,leverede, danske Skibe erholdt fri Passage til Norge med Pro"visioner, samt at de svenske Havne aabnedes for de Danske og
,,deres Allierede ..•"
Prindsen af Ponte-Corvo modtog derimod den til ham sendte
Mission med stor Opmærksomhed og befalede slrax den hollandske Generallieutenant Gratien, som forte Overcommandoen i
Hansestæderne og paa Ostersi:iens Kyster, at bolde inde med
Fiendtlighederne mod Sverrig, indtil nærmere Ordre ankom fra
Kciser Napoleon. Major de la Grangs afgik derpaa med Depecher fra Marchal Bernadotte til Paris, medens Lieutenant Herkepe
blev sendt hjem som Coureer, og passerede Oresund den 9de
April, hvorimod Majoren repasserede samme den 27de og kom
tilbage til Stockholm den 30te s. M.
Den tredie Mission, som var bestemt til at overbringe
et Brev fra Rigsforstanderen til Keiser Napoleon, bestod af
Oberst Suromain, en fransk Emigrant i svensk Tjeneste, med
Adjutanteroe, 1Cornet, Grev Ehrensviird af det smaalandske
Dragon - Regiment, og Fahnejunker Meliin af Kongens eget
Regiment, hvilke afreiste fra Stockholm den 17de Marts og
passerede Oresund Natten imellem den 23de og 24de Marts.
De bleve fra Helsingor til llamborg le<lsagede af deq <lanske
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Capitain Bonnevic. Den 3die Mai kom denne Mission tilbage
til Ilamborg og afgik Dagen derpaa, ligeledes ledsaget af en
dansk Officier igjennem Danmark til Helsing/ir. Det fra Keiser
Napoleon til Rigsforstanderen medbragte Svar var saalydende:
' Paris den J2te April IBO!J.
,,Min Broder!"
"Jeg har modtaget Deres Kongelige H/iiheds Brev af 17de
"Ma1·Ls. De har ikke Uret i at troe paa det Onske, h\'oraf jeg
"er besjælet, at see Sverrig lykkeligt, roligt og i Fred med sine
"Naboer.
Hverken Rusland, Danmark eller jeg have paaf/irt
,,Sverrig Krig med vor gode Villie; vi have tvertimod gjort All,
,,for at undgaae Ulykkerne, som vare lette at forudsee. Jeg har
. ,,ilet med at meddele disse Hoffer Deres Kongelige H/iiheds
,,Onsker. Jeg smigrer mig med, at Deres Foleiser ere overeens"stemmende med mine, og at det ikke afhænger af os, om
,,Sverrig gjenvinder Lykke og Rolighed.
Saasnart jeg erfa"rarer mine Allieredes Hensigter, skal jeg meddele dem til Deres
"Kongelige H/iihed. Imidlertid beder jeg Dem, ikke at tvivle
"paa de Foleiser, som Deres Kongelige R/iiheds Characteer og
,,Dyder allerede- for længe siden har indgydet mig".
,,Jeg beder Gud at lage Dem, min Broder! i sin hellige og
,,naadige Varetægt".*)
Deres gode Broder

Napoleon.
•) Denne Skrivelse lyder i Originalsproget snolhlcs:
,,Mon rrere! J'ni rccn la lcllre de v1, All• Royale du 17 l\lors.
,,Elle n'ø pas Lori de croir nu desir que j'ni o voir lo Sucdc heureus<·,
,,tranquille el en paix 01•ec ses voisins. Ni la Russle, ni le Danne"marc, ni mol avons fail In guerre å la Su ede de pie in grc. Nous
"avons au conlraire Loui fail pour t!l'iler des mnlheurs qu'il ctait
"facile å prevoir. Je me suis empressc de faire part å ces Cours drs
,,dispositions de V. A. R.
Je me Dølle que leurs senliments seronl
"conformes nux micns, el qu'il ne liendra pas å nous quc la Sucde
,,nc soil rcndu au bonheur cl å Ja lrnnquiliic. Aussil6l que je connnilroi
,,les intentions de mes allics, j'cn fcrni pari å V. A. R. En ntlcndont,
,,qu' Elle ne doute pos des sentimens qui m'onl inspirc dcpuis long
,,lemps les vcrtus el le coraclerc de V. A. R."
"Sur ce, je pric Dicu, qu'il vous aiL , mon frere, en sa soinlc cl
,,digne (?race".
Volre bon rrere

Napolefo11.
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En 4de Mission eller Afsending afgik til Kongen af Danmark og bestod af Ohersllieulenant, Overadjulant, Kammerherre,
Grev Carl Lowenlijelm, som passerede Oresund den 30te Marts;
og, da Kongen den isle April kom tilbage fra sin Reise til Holsteen, saa traf Greven Kongen ved Ankomsten, blev strax modtaget og expederet, og reiste derfor allerede den 2den April tilbage over Helsingor og Helsingborg.
Da Grev Lowenhjelms Sendelse og Modtagelse ved det danske
Hof har fremkaldt saamange forskjellige Beretninger og saamegen Omtale, ja foraarsaget Danmark Skade og den ædle Kong
Frederik VI. Bagtalelse, saa ville vi i Detail omtale samme.
Grev Lowenhjclm var en ædel, oplyst og ridderlig Personlighed, der ingen Dee! havde taget i Revolutionen i sit Fædreland, og som blot var af den nye Regjering givet det Hverv, al
overbringe til Kongen af Danmark en Skrivelse fra Rigsforstanderen, og havde allsaa ingen Brode begaaet, eller var ·sig en saadan
bevidst. Vistnok maa det være enhver Regent tilladt at afvise en
fremmed Afsending, ja endog egne Undersaatter, som onske at
forestilles ham; men har han· modtaget Nogen, især en Fremmed, der, som her, ikkun var sin Regjerings forsonende Organ,
saa er det ikke alene Klogskab, men endog Pligt for Regenten
al sætte sine personlige Foleiser til Side og ikkun lytte til hans
Tale med Galanteri og Forekommenhed, saameget mere, som enhver
Slat besidder den Ret, selv at afgjore sine indre Anliggender, og hvorved Folkets Pluralitet eller den Stærkeres Villie
er Lov eller Ret, om end Tusinders Interesser derved krænkes.
En Regent har til sin Disposition saamange Organer og Midler,
at det maa være under hans Værdighed, personlig at re,·se
eller irettesætte Nogen, hvorimod hans Rolle altid maa være deo
forsonende Personlighed, ligeoverfor den Feilende ~ eller den opbrusende Lidenskabelighed og menneskelige Skrobelighed.
. Men Grev Lowenhjelm var ingen sædvanlig Afsending, der
alene skulde bringe en Hilsen eller el Brev fra sin Regjering til Danmarks Konge, men han var en fiin og dannet Mand, der havde
tillige det hemmelige Hverv at observere og sondere Stemningen
hos og omkring Kongen samt Tilstanden i Danmark, eftersom der
virkelig tlengang gaves i Sverrig et Parti og deriblandt flere inq-
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flydclscsrigc Mænd, som sjcrnc onskedc at sec de 3 nordiske
Uigcr forenede under Frederik J'l.'s milde Scepter, hvorfor Grev
Lowc11lijelms Ohsem1lioncr vare af stor Vigtighed. Men Frederik
VI. bar altid sil Hjerte paa sin Tunge og modtog derfot·
Greven koldt, kort, ir~ttcsæltcnde, ja uvenligt, og skrh·er under
5tc April. selv Lil Prinds Christian August herom saaledcs:
... ,,Grev Lowenhjelm, som var sendt li! mig, har jeg affærdiget
"med det Svar, at, forinden de s,·enske Havne lukkes for de
"Engelske, og Svcrrig tillader fri Fart med Provisioner Lil Norge, faac
"de Svenske ingen Vaabcnstilstand; fremdeles gjorde jeg ham
"opmærksom paa, at al Underhandling var vanskelig med en
,,Nation, der aldeles maatle ansecs som Insurgcntcr" ..•
I Prinds Christian Augusts Depeche og S,·ar af 22de April
melder han li! Kongen: ,,at Hoislsammcs Svar (Lil Grev Lo1oc11"hjelni) har sWdl de Svenske noget"; hvorlil Kongen under 4dc
Mai alter svarede Prindsen:
,,De yttrcr, at det i S,·crrig nu herskende Parti ei er til,,frcds med mil Svar. Det kan gjcrnc være muligt; men det Svar,
"jeg gav, var saaledcs, som det burde være; thi at jeg ei vilde
,,indlade mig over at en Souverain dethronisercs og frabad mig
,,alle Yttringer herom, troer jeg var fornodent og aldeles hen,,sigtssvarendc ~cd min Stilling".
Man seer af denne Correspondancc, at Sanilalen imellem
Kongen og Grev Lowenhjelm maa hare været bitter , og ubehagelig,
og at Kongen just ikke derved havde viisl stor Moderation, diplomatisk Fiinhed og Roligh,ed, hvorfor Samtalen umuligt kunde
fore til noget glædeligt Resultat med Hensyn til Grevens hemmelige Hverv, saa at man vil vide, at han senere skal have
sagt: ,,hvis Kongc'n af Danmark havde vidst, hvilke Hverv og
"Inslructioner jeg havde i min Lomme, vilde han ikke have
,,modtaget mig saalcdes, som jeg blev det".
Grev Liiwenhjelm fortalte ogsaa, at ban særlig var blc,•cn overrasket ved at see og tale med Kongens nærmeste Omgivelse og
Adjutanter, der, som bckjcndt, ikke vare Personligbeder af store
Fortjenester eller Talenter. Grevens Slutninger fra Omgivelserne ·
til Kongen selv kunde allsaa neppe have været smigrende, og
det er derfor aldeles Vished, at fra denne Stund af opgav, som
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Folge af Grev Lowenhjelms Rapport, det svenske Folk, eller de
i Sverrig indflydelsesrige Personer, enhver Tanke om at forene
de 3 nordiske Riger under Frederik Vl.s Scepter.
En 5te Mission, som atter afsendtes til Keiser Napoleon, med
et Brev fra Rigsforstanderen, bestod af Obersl, Grev Rosen og
Overadjutant, Oberstlieutenant, Grev Bjornstjema, der passerede
Ores und den 3die April og ledsagedes igjennem Danmark til
Hamborg af en dansk Officier. Den 29de April kom de tilbage
til Hamborg, reiste igjennem Danmark til Helsingiir og passerede
tilbage over Oresund den 3die Mai.
Keiser Napoleon svarede Grev · Rosen: ,,Hertugen bliver
" Konge, del forstaaer sig, jeg erkjender ham, og han vælger sin
,,Efterfiilger".
I
•
Da Keisl)r Alexander havde ved Oberstlieutenant Lagerbring
og Feltmarchal Blingspors Brev til den hiiistcommanderende General i Finland modtaget Efterretningen om Rm·olutionen i Sverrig,
sendte Keiseren Kammerherre Alopæus med et Brev til Rigsforstanderen. Den 5te April ankom Kammerherren til Stockholm,
hvorpaa Rigsforstanderen den 6te April afsendte Staldmester, Baron
Sc/1werin og Cabinets- Secretair IVctterstedt over Ålandsiierne og
Åbo lil St. Petersborg med et Svar til Keiseren.
Den 12te April kom Kammerherre, Grev Liiwcnhjelm og
Cabinets - Coureer Brolin atter over Oresund til Helsingor og
reiste derfra igjennem Danmark til Hamborg, ledsagede didhen
af Ritmester, Grev Holstein af Liv-Garden til Hest.
En Deel franske Officierer, som vare gjorte til Fanger i
Pommeren i Felttoget 1807 og som vare holdte i Fangenskab i
Sverrig, bleve nu ogsaa liisladte og sendte over Helsingor igjennem Danmark lil Haplborg, hvor de ankom den 24de April og
bleve sammesteds afleverede til den derværende franske Commandant.
Saaledes vare Forsonings - Skridt indledede med de Stater,
der vare Sverrigs Fiender, saa at man maa indramme, at den
nye Regjering i denne Retning gjorde, hvad den formanede.
Det er os ikke bekjendt, at Sverrig sendte nogen Deputation til
England; men derimod indmeldte den engelske Minister i Stockholm, blc1·ry, de indtrufne Begivenheder til sin Regjering, som
bediimte Regjeringsforandringeo mecl Mildhed og lod igj«:nnem
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sin l\finister den svenske Regjering alter tilkjendegive, at den
ikke havde noget imod, at Sverrig sogte al indlede l<red med
sine Fiender, samt at svenske Skibe og svensk Gods skulde
ikke liibe mindste Fare hverken i aaben So eller i engelske
llaYne, saafremt Sverrig ikke indgik Forbindelser, som vare stridende mod Englands So-Rettigheder. Det engelske l\Iinisterium
vilde ci heller blande sig i Sverrigs indre Anliggender; dog
meddeelte Statssecretair Canning, paa Kongen af Englands Vegne,
det eneste Onske: ,,at Voldsomheder ei maatte udoves mod
,,Kongens Person".
Ikke heller sendte den svenske Regjering nogen Deputation,
eller engang nogen officiel Skrivelse til den commanderende
General i Norge, Prinds Christian August, som derimod, deels
ved Spioner og decls ved private Skl'ivelser fra Oberstlieutenant Adlersparre tti "General v. Staffeldt, blev underrettet om det
Passerede. Hvad derimod den norske Armee angaaer, saa forblev den rolig slaaende paa Grændsen , overeensstemruende med
de givne Lofter. Da Prindsen siger, at han var i U\•ished om,
hvorledes Begivenhederne i Svcrrig vilde stille sig og om den
nye Regjerings Planer og Hensigter, tilskrev han Oberstlieutenant Adlersparre folgende i det franske Sprog affattede mærkværdige og gaadefulde Brev:*)
Christiania den 24de Marts 1809,

,,Min Herre!"
,,De Efterretninger, som De har ha\'t den Godhed at med"dele General v. Staffcldt, tillade mig ikke al ll'i1·le paa, at
,,Deres · Planer, at gjengive Deres Fædreland Fred og den cd bi,,drage til Nord-Europas Rigers Lykke - erc gaaede i Opfyl"delse, og jeg lykonsker Dem af mil ga.nskc Hjerte til den
"glimrende Leilighed, som har tilbudt sig for Dem, og hvoraf De
,,har gjort Brug med den Kraft og den ædle Charactecr, hvor"mcd De, ifolge Rygterne, er saa hoit begavet. Da jeg ikke
"tvil'lcr paa, at Bevæggrundene til den ulykkelige Disharmoni
,,imellem Nationer, som ere saa fast forbundne ved fælleds In"teresser, ere forsvundne, og at Sverrigs politiske Sys lem er
•) Sec: Handlinger rorondc S1·crigcs lildra, nyarc och nyeste Historie,
V, Delen, Pag. 68-70, Stockholm 1831,

411
"undergaaet en total Forandring, saa troer jeg at have Ret til
"at bede Dem, min Herre l at ville have den Godhed at berolige
"mig med Hensyn hertil, en Efterretning, som er mig vigtig
"under alle Omstændigheder, nien især med Hensyn til nogle
,Forandringer i det Indre af Landet; Forandringer, som ikke have
"nogen fiendtlig Hensigt, men alene Skaansel og Lettelse for Norges
"Indbyggere. Jeg forsikkrer Dem paa mit Æresord om, at De
"kan regne paa min Taus hed (Discretion), og at det vil
,,være mig en Pligt ved denne Leili_ghed, som ved enhver anden,
,,at give Dem Beviser paa den Hoiagtelse, jeg nærer for Dem".
"Jeg haaber, at der i d~tte Tilfælde ikke vil være nogen
,,Vanskelighed for Passagen for Courerer imellem Norge og Kjo,,benhavn".
"Overbringeren af dette Brev, Herr Bagge, har bedet mig
"om Tilladelse, at foretage en Reise til Gothenborg, for der at
"besorge nogle Forretninger, hvilket forhen er omtalt, med Herr
,,v. Platen. Bevilgeisen af denne Bon havde ingen Betænkelig,,heder fra min Side paa Begivenhedernes nærværende Stand"punkt, under den BetingeIsel at han erholder Frihed til at rnnde
"tilbage hertil, naar det maatte behage ham, da han her har
,, vigtige l<'orretninger, som ikke tillade ham lang Fraværelse.
,,Det er af denne Aarsag at jeg har valgt ham til Parlementair,
"ror at sætte ham i Stand til at tale med Dem om sine egne
"Anliggender, der, som omtalt, afhænge af Deres Afgjorelse, og
,,som jeg beder Dem at ville have den Godhed at anfcire i Sva,,ret paa dette Brev, som han bringer mig tilbage".
"Det er med den meesl udmærkede Hoiagtelse at jeg har
,,den Ære at være," etc.
Herr Bagge var Prindsens Fortrolige, og ifolge alle Samtidiges Efterretning var han sendt af Prindsen til Got~enborg, for
at aftale det Foroodne med Oberst, Baron Platen og andre Partimænd angaaende Thronfiilgen i Sverrig; og den derved stedfundne
Samtale i et Hotel skal endog uforsigtigviis være bleven bort af
Uvedkommende og saaledes refereret for Medlemmer af den
norske Regjerings-Commission og opbevaret for Efterverdenen.
Imidlertid havde Oberstlieutenant Adleraparre i et Brev,
dateret Stockholm den 25de Marts 1809, tilmeldt Generill v.

Staffcldt; · ·

.
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• • • • ,,H,·ad Fangernes Udvexling angaaer, saa har jeg ud"virkct, al alle norske Fanger allerede ere paa Marchen, for
"over Svinesund at gaae hjem lil dores Fædreland uden nogen
,,rcciproquc Fordring fra den svenske Regjerings Side og uden
,,nogcnsomhelsl Forbeholdenhed".
Obersllieutenant Adlersparre tilskrev atter General v .. Staffcldt fra Stockholm den 29de Marts i8O9, 0 ) indslutledc cl Dre,·
til Prindsen og bad om, at Brevet maalte blive befordret med
den muligste Hurtighed, fordi del indeholdt den Efterretning, at
Courercr og Rciscndc kund~ frit passere igjennem Sverrig fra
Sjælland til Norge.
Adlersparres Brev Lil Prinds Christian August var dateret den
30te Marts, og deri meldes ogsaa blol, al de norske Krigsfanger vare
paa Marchen hjem til Norge, og at Courerer og llciscndc uhindrede kunde passere igjennem Svcrrig. Grunden til disse Ilreve
og hvorvidt de indl•holdt andre Indlæg bliver vel evig en Gaade;
men fra denne Tid af s1igte 0ere svenske Embedsmænd af h1ii
politisk Betydning, naar og saa ofte de kunde, Leilighed til at
komme i Forbindelse med Prinds Christian August. Man kan
]cl iudsec, at Breve, som blot indeholde Smigrerier og Underdanighed, maae betyde noget mere end den almindelige Agtelse
for en fiendllig General, som man vel, naar N1idvendighedcn
byder at tilskrive i Statens Anliggender, viser en ceremonieus
og formel HiiOighed; dog her er ikke Tale om Ceremonier •) Da dette Drev er nit for mærkeligt mellem Generaler, der fijre Krig
med hinnnden, sna meddeles det her i Original:
,,Jag rar den .liran t1nhlllla all innelyckte bref med m6jeligsle skyn,,samhet befordres Lill Hans Hoghet Prinsen. Det lir sll myclrnl ange"llignare, som det innehllllar den , for Prinsen och som jng hoppar fijr
"heln Norrige angeniima underrlitlelsen, all courerer och resande kunna
,,frill passere emellam Seland och Norrige ofver Sverige".
"Ih-art tillflille, hvarje ongclligenheL, som ger mig onledning all
,,nat kos i nlirrnara fortroeode till norrska Nationen, til! den lidlo Ilc"flilhafore, cmot hvilken jog haft den åren ftira 1·ommando, liro for
,,mig angcnlima tilt en grad, som jag ci kan bcskrif1a".
"Allt lir fred ligt och lugnt rundt omkring oss; tlen lorffirligoste
11 f6rbistring har i et 6gonblick wlindt sig til! lugn och forn0jelse, lill
"forhoppning ror fremtiden. 1\llltta snmma Klinslor ,·ara och forblifva
11 rlldande bos Nabo-Rikcts litlla och tappra lnvloure",
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men krybende Underdanighed i Forening med Hjertets Sprog,
hvilket er saameget mere paafald~nde, som de tilsyneladende
Bevæggrunde til saadanne Breve ofte ere ganske forunderlige,
næsten grebne ud af Luften og en fiendtlig General aldeles
uvedkommende. Altsaa allerede nu var Prinds Christian August
uomtvisteligen vunden for Sverrig og det svenske Parti.
Dette erfares ogsaa letleligen af et Brev fra General, Baron
Arm{elt til Prinds Christian August, fra Wenersborg af 4de April
1809, hvori p-eneralen ogsaa melder Prindsen i et langt smigrende
fransk Brev: at han atter har erholdt Commandoen over VestArmeen og som Folge deraf complimenterer ogsaa -han Prindsen
Lil at Courerer nu kunne uhindrede passere igjennem Sverrig, al
Fangerne skulle blive sendte tilbage til Norge, andrager paa en
-Vaabenstilstand og giver at forstaae, at han onsker en mundtlig
Samtale med Prindsen. Til Slutning gjentager Generalen: ,,Jeg
"venter med Utaalmodighed Deres Hoiheds Ordre angaaend.e en
"formelig Vaabenstilstand, var denne endog ·kun sub spe rati, for
"at berolige Folket og for at kunne anvende alle mine Midler til
,,Forsvaret af Kysterne imod Englænderne, ifald de ville angribe",
Prinds Christia11 August svarer herpaa General Arm(clt, lige•
ledes paa Fransk, under 7dc April:
• . • . ,,saasnart det er gjorligt - eftersom jeJ? sildig derom
,,er bleven underrettet - skal et lignende Antal svenske Krigs•
,,fanger, som de norske jeg har modtaget, sendes tilbage saa,,vel over Svinesund, som over Magnord".
,,Jeg benytter mig af den Efterretning, som Deres Excel"lence har gjort mig den Ære at meddele mig, for i Lohet af
"2-3 Dage at sende Herr Major v. Darre til Kjobenhavn, for at
"udbede mig yderligere Ordres af Kongen, min Herre I og, som
,Jeg haaber, vil Majoren være tilbage om 10 a 12 Dage".
"Dengang Deres Excellence i Juli Maaned f. A. behagede
,,at foreslaae en Vaabenstilstand, gjorde De mig den Ære at
"være enig med mig om, al to Nationer, som ere b_esjælede af
,,Kraft, Mod og Patriotisme, beredte til at forsvare deres Fædre,,land indtil den sidste Blodsdraabe, behove ingensinde at mod,,tage Love af en Erobrer, ligesaa lidt som de ville gjore Erobrin"ger paa hinandens Bekostning. Da Omstændighederne endnu
,,ere de samme, saa antager jeg, at Deres Excellence ikke har,
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"saalidt som jeg, forandret Alcning i denne Henseende. Det er
"altsaa af denne Aarsag at De tillader: mig at bemærke, at jeg
,,anscer den bcstaacndc Vaabcnstilstand at være tilslrækkclig.
,,saasnart Bevæggrundene, som have foranlediget denne Krig,
"erc fjernede, har jeg Aarsag til at betragte den som endt, og
,,jeg trocr endog, i Tilfælde af at Sverrig blev angreben af Eng1,Jændernc, at kunne betragte Sverrig som Allieret" •••
Allerede under H te April, fra Gothenborg, svarede General
Armfelt paa ovenstaacndc Brev og oversendte Oberst, Baron
v. Platcn med samme til Christiania. Delle lange Brev indeholdt
ogsaa mecst ~migrcricr og Underretning om, at de norske Krigsfanger nu maaltc være nær ved Svinesund, og i samme lilfoies:
••• ,,Ved at vælge Baron v. Platen til et Hverv, som giver
,,ham Leilighcd Lil al gjiirc Deres Durchlauchlighcd sin Opvart.:
"ning, troer jeg at have opfyldt et af mine kjærcslc Onskcr: at
,,fremsende dem ved en Mand, som er bckjendl for sin Rct"skaffcnhcd, sine Talenter og sin Patriotisme, der kjender det
"poliliske System, vi iinske at folgc, og som er ligesaa meget
"overcensstemmcnde med vore Midler som med vor national
,,Characteer" •••
Prindsen svarede under 17dc April aller bcrpaa i cl kort
Brev, hvori han med nogle Galanterier Lilkjcndegav: at et Antal
s,·enskc Krigsfanger, ligcsaa stort som de norske i Sverrig liisladtc
Fanger, ogsaa ,•are paa Marchen didhcn, hvoraf 60 Mand dirigeredes o,·cr Kongsvinger paa Eda, nogle Aland o,·cr Svinesund,
og Resten til Siics til Striimstad.
Prinds Chrislian August lod alle de krigsfangne svenske
Officiercr, som siigle derom, ogsaa rcise tilbage til Svcrrig, imod
al give deres Æresord paa, ifald Fiendtlighedcrne skulde udbryde
paany, da atter at indfinde sig i Norge. Fiirend Afreiscn lod
Prindscn de ældre svenske Officicrer komme for sig, talcdc med
dem om Nordens Stilling og opbod sin hele Veltalenhed, for al
o,•crbcvise dem om: ,, Vigtigheden for Sverrig, at vælge Kongen
,,af Danmark til deres Thronfiilger, saml hvor mægtige og 11afl1æn,,gigc de 3 nordiske Riger i saa Fald maalle blive". ,,De lyttede",
skriver Pl'indsen, ,, velvilligen til min Stemme og afrciste".
Hensigten med Oberst v. Platens Sendelsc Lil Prindscn
kunde umuligen være ene den, som Courcer, at overbringe cl
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Brev af saa betydningslost Indhold. ,,Det egentlige Oiemed med
"hans Reise" - skriver Prindsen selv lil Kongen - ,,var al lære
"mig al kjende, samt om muligt at udforske mig". Oberst
v, Platen kom, og i Samtalen, skriver Prindsen, · "sogte j'eg al
"overbevise ham om Nytten og Nodvendigheden af at vælge
"Kongen af Danmark til Konge af Sverrig". Prindsen havde
instrueret sin Omgivelse at tale med Obersten paa lignende
Maade.
Prinds Christian August forglemte vel ikke sin undersaatlige
Pligt, at melde de omhandlede officielle Gjenstande til Kongen,
hans Herre. Fra den Tid han havde modtaget Efterretning om
Revolutionens Udbrud i Svcrrig, indsendte han under Hte, 1Sde,
24de og 31tc Marts de meest detaillered~ Rapporter om de ham
ihændekomne officielle Efterretninger, · Actstykker, Breve, de derpaa afgivne Svar m. m. og beder om nærmere Ordres i sin kritiske Stilling. Rigtignok taler Prindsen i disse Meldinger ikke
om de af Major, Baron Ankarsviird paa Kongsvinger til General
v. Staffedlt gjorte Meddelelser om Prinds Christian Augusts eventuelle Forhaabninger at komme paa Valg til Sverrigs Kronprinds
(III. Bind, Pag. 285-286), hvilket ogsaa er ganske naturligt,
eftersom slig los Tale umulig kunde være Gjenstand for en
orticiel Rapport til Kongen, der vilde have anseet en saadan Forhaabning for letsindig og taabelig Forfængelighed. Prindsen anstillede sig derfor klogcligen, som om han Intet havde horl om
de ham givne Forhaabninger, og arbeidede imidlerlid offentligt
for Planen til de 3 nordiske Rigers Forening under Frederik
Scepter.
Kongen besvarede de modtagne Depecher med Velvillie, men
gav ingen Forholdsordres, og afsendte den 5te April Divisionsadjutanten, Capilain v. Brock, igjennem Sverrig til Prinds Chri•
,tian August med et Brev, som blot indeholdt:
,,Jeg har gjennemgaaet Deres Rapporter med al den Op•
,,mærksomhed, som de vigtige Gjenslande kan fordre. Jeg
"finder ogsaa, at hvad De kan virke er bedre, end om jeg selv
"directe handlede.
Sverrigs Forening med Danmark er det
,,store l\laal, vi begge ville arbeide for. De af Dem valgte Mid"ler approberer jeg aldeles. Jeg beder Dem ogsaa, ei at see
,,paa Udgifter, som maatte være forbundne med Planens Udforelse,

vr.,
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,,Ifald den svenske Kongefamilie skulde ankomme til Norge,
,,var det godt, om den kunde afgaac til England".
Ogsaa gjentager Kongen det Svar, han havde givet den
svenske Afsending, Grev Liiwenlijelm.
Men, omendskjondt Forbindelsen med Norge igjennem Sverrig
var aabnet, befalede Kongen under 6te April:
"at Ingen maa meddele nogen Udlænding Pas, eller paalcgne
,,samme til Nprge,u?en Vor udtrykkelige Tilladelse".
I en Depeche af i2lc April ytlrer Kongen til Prindscn sin
Glæde over, at Korn- og Pro1•ianlskibe. nu vare ankomne til
Norge, og: ,,at de kjrekke og klippefaste Nordmænd reddes for
,,det gyselige Onde: Hungersnod". Dernæst vedbliver han:
••• ,,Foreningen med S.verrig er vist det Rigtigste og det Eneste,
,,hvorved Staten kan reddes og for evig sikkres en lykkelig For,:fatning for alle 3 Riger. Alt, hvad De dertil kan bidrage, er
,,Jeg forvisset om at De gjor. • • • • Det Vigtigste og Vanske"ligste i Tilfælde af Foreningen er Constitutionen; thi, dersom
"denne skulde være and1•rledes i eet af Rigerne, end i de to
,,andre Riger, vilde Avindsyge gjore Regjeringen meget vanskelig,
,,og den vilde ei faae den Fasthed, den burde have". ••. ,,De talte i Deres foregaaende Skril'else om, at-.De havde
,,Fiender; Jeg tilstaaer Dem aabenhjertigen, at Jeg ei troer det,
"da Enhver vist vil erkjende, hvad De har gjort, og anseer Dem
"for den, der alene har reddet Norge, og Iwem der baade har
,,og tilkommer Æren derfor" .
. . . ,,Jeg har udnævnt Stiftamtmand i Aggerhuusstift, Grev Jlloltkc
"til Stiftamtmand i Fyen og til Geheime-Confcrenlsraad; han er
,,en ærlig og værdig Mand" ••.
"For ad interim at være Stiftåmtmand og l\iedlem af den
"Kongelige norske Regjerings-Commission og tage Sæde i samme
"efter Dem, har jeg udnævnt Cancelli-Præsident og Vice-Præsident
,,ror de Kongelige Ordener, l{aas. Han er en Mand, som kjen"der Norge, besidder min Fortrolighed, og paa hvis Ærlighed
"De kan bygge, som med Glæde arbeider under Dem og som
"De kan forlade Dem paa. Omendslrjondt Personer, som vi
,,begge kjende, ville soge at beskrive ham anderledes, samt maa"skee ville forebringe Dem andre Ting om hans Reise, saa beder Jeg
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"Dem sætte Liid til hvad Jeg siger, der er baade Deres og
,,Kaas's Ven".
1\fan seer af denne Depeche, at der allerede hos Kongen
var opstaaet Mistanke imod Prindsens Handlemaade og Troskab.
Der circulerede i Kjiibenhavn paa denne Tid ogsaa Rygter om
Opror i Norge. Prinds Christian August siigte at overbevise
Kongen ·om det Usandfærdige i disse Rygter, ,,men neppc" skriver Prindsen - ,,har det lykkedes mig at udslette al Mis,,tillid".
Præsident Kaa,'s pludselige Opsendelse til Norge og den
redelige og ridderlige, over al Intrigue ophiiiede Grev Gcbhard
Moltkcs Tilbagekaldelse til Danmark vakte almindelig Opmærksomhed. Kaa, var en dygtig, kyndig, arbeidsom og sin Konge
med Troskab hengiven Embedsmand, men neppe kan man tillægge ham alle de Egenskaber, som ere forniidne for en Mand i
en saa opholet Stilling. Hensigten med l{aas's Opsendelse var
unegtelig: at passe paa eller have et Oie med Prindsen og hans
Handlinger, da der fra Sverrig udbredte sig Rygter om, at man
unskede at vælge ham til svensk Thronfiilger, hvilket ganske
aabe.nhjertigt og offentligt blev fortalt til enhver Reisende, som
passerede igjennem Sverrig, eftersom der siden Grev liiu:cn1,jclms Tilbagekomst fra Kjobenhavn ikke mere taltes om Kong
Frede.ri/, Vl.s Valg.,:,) Derfor siirgede Prinds Chri,tian Augusts
Venner i Norge og Parti i Sverrig.
Præsident Kaas's Opsendelse til Norge foraarsagede uhyggelige og forargelige Scener og skadede Kongen, der havde befalet
Kaas at rapportere og correspondere directe med sig, hvilken
Fremgangsmaade et Slags Spioneri niidvendigviis maatte
fore til Disharmoni og Fiendskab mellem Prindsen og Præsidenten.
Den commanderendc General for en Armee hor ikke
upaaagtct mistænkes for Mangel paa Troskab og Pligtopfyldelse.
Dersom Kongen nærede en saadan Mistanke hvortil han

' ) I Prinds Christian .A.ugust's "Apologi", et l\fanuscript i det augustcnborgske Archh·, anfores vel ogsaa flere Aarsoger til at Frederik VI. ikke
blev valgt 'til svensk Thronrlilger, hvilke findes i Jacob ,fals Erindringer, som Bidrag til Norges Historie rra 1800-1815. II. Dcel, Pag.
66!J. Christiania 1844,
Danm, Krlr•h. fra 1807-!1. III, Bind.
27
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unegteligen havde grundet Anled'!ing burde Prindsen uden
Betænkning strax have været rappeleret, og en anden dygtig Officicr ansat i hans Sled; i dette Tilfælde kunde Præsident Kaas ogsaa
have været Lil væsentlig Nytte, enten som Præsident , eller som
:Medlem af den norske Regjerings-Commission. ~n saadan Handlemaade vilde i det Mindste have tilkjendegivet Regjeringens Kran og
faste Villie. At dette ikke skete, er en beklagelsesværdig Svaghed.
Prinds Christian August afsendte den 12te April sin Adjutant, Major v. Darre, til Kjobenham, hvor han ankom den :l6de
April og medbragte Prindsens Depecher til Kongen ar 7de, 9de
og 1.0de April, hvori de seneste Begivenheder i Norge, Correspondancer, Directeur Bagges Sende Ise til Golhenborg etc. meldes. Major v. Darrc havde tillige det Hverv, efter indhentet
kongelig Befaling, paa Tilbagereisen til Norge at arslulle en
Vaabenstilstand med de Svenske.
I disse Rapporter melder Prindsen, hvad vi allerede vide,
at General Armfelt under 4de April havde tilskrevet Prindsen et
saarj! forbindtligt og smigrende Brev, hvori han meddeler, at
han atter var udnævnt til Hoistcoinmanderende over Vest-Armeen,
at Generalen har givet Befaling til fri Communication til Lands
imellem Danmark og Norge, og at han gjerne onskede en mundtlig Samtale med Prindsen, hvilken denne siigte at undgaae.
Prindsen antog ikke, at General Arm felt havde bavl nogen · væsentlig Andeel i Revolutionen, men al han af Adlersparre havde
erholdt denne Commando, for at fjerne ham en bckjendt
Intrigant, Fanfaron og umoralsk Personlighed fra Stockholm.
Ifolge Prindsens Rapport af 9de April havde Russerne trukket
sig tilbage fra det egentlige Svcrrig. Prindsen beder om Kongens Tilladelse til at afslutte en militair Vaabenstilstand paa
nogle Maaneder, med 4 Ugers Opsigelse, for at kunne permittere
Mandskab i Pliiie- og Saaliden og for at frembringe en gunstig
lndllydelse paa den forestaaende svenske Rigsdag, hvilken Tid
Prindsen 6nskede selv at benytte til en Reise til Danmark,
ifald denne blev tilladt.
Den iOde April ankom til Christiania den opsenrlle DivisionsAdjutant v. Brock med Kongens Depecher ar 5te s. M.; afsendtes
atter den 12te med Prindsens Svar og ankom til Kjobenhavn
den 18de April.
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Disse Depecher indeholdt fra Kongens Side Onsker og Forslag angaaende det svenske Thronfolgervalg, som Prindsen særlig
blev paalagt al fremme ved flere Midler, selv ved Penge·, som
denne ikke a.n~9g hensigtssvarende, men derimod raadede Kongen
til selv at optræde officielt, eller at bemyndige Prindsen dertil,
hvilket Kongen i sit Svar af 18de April dog undslog sig for at
gjore , for ikke at compromitleres, omendskjondt han antog at
have mange Tilhængel'e i Sverrig. Kongen tilbod sig at give
Sverrig en saadan Constitution, at den ikke blev stodende for
de Danske og Norske, samt gjore fælleds Succession for alle 3
Riger til en nodvendig Betingelse, og overlod Prindsen at indlede Sagen saaledes, at et frivilligt Tilbud blev gjort fra Sverrigs
Side. At afslutte den foronskede Vaabenstilstand og permittere
Mandskab i Ploie- og Saatiden blev tilladt. Kongen beholdt Overqvarteermester v. Darrø hos sig i Kjobenhavn, indtil Efterretninger
ankom fra Paris eller Petersborg, der muligen kunde gjore et
mundtligt Referat til Prindseu nodvendigt, og som Major v. Darre
i saa Fald kunde medbringe.
Kongen vedblev at meddele Prindsim sine Anskuelser om
det svenske Thronfolgervalg, og klagede i et Brev af 25de April,
afsendt med Stiftamtmand 1'hygeson, over, at ingen Efterretninger
ankom fra Rusland, der berorte sammes Interesse for Danmark
med Hensyn til Foreningen af de 3 nordiske Riger; ligeledes
meddeelle Kongen ham, at han ikke heller fra Frankrig havde
andre Efterretninger, end at Ministeren for de udenlandske Anliggender, Champagny, havde sagt til den danske Minister i
Paris, Dreyer: ,,at Keiser Napoleon stedse gjor Alt for sine
"Allierede, men at Keiseren, som for Tiden er indviklet i Krig
"med Osterrig, er nodsaget til at smigre Rusland, saa at man
,,neppe kan ,·ente nogen virksom Deeltagelse fra hans Side, om"endskjondt hans Onske visfnok er det samme som mit, hvorfor
"det er af Vigtighed gjennem den svenske Nation at virke for
"oiemedet. • • . Onskeligt vilde det være, hvis de Svenske vilde
"lukke deres Havne for de Engelske, h1·oned deels Krigens Byrder
"ville blive lettede for Danmuk, og deels vil det derved blive
,,mig muligt al:' sende en Gesandt til den svenske Rigsdag" .•.•
Kongen meddeler ogsaa Prindsen, at England forbereder en
stol' Expedition , som Mange mene gjælder Boisleen (Ill. Bind,2i •
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Pag. 435), og derfor havde Kongen forberedt sig paa at modtage
den.
Kongen selv antog, at Expedilionen gjaldt Bornholm
eller Chrisliansii - maaskee Weserns eller Hollands Kyster.
Under 22de April melder Prindsen, at Ober&t, Grev Platen
har overbragt til Norge de i svensk Fangenskab værende Normænd, nemlig: i Kjobmand, 10 Skippere, 12 Styrmænd, 124
l\latroser, 8 Underofficierer og 110 Soldater, hvorfor et lignende
Antal svenske Fanger bleve udvexlede.
Oberst Platen havde, skriver Prindsen, tillige den Mission,
at undersoge Normændenes, d. e. Prindsens Tanker om den
svenske Revolution. Men hemmeligen havde Obersten langt vigtigere Hverv, og hvad der ved denne Leilighed blev afhandlet
hemmeligen og mundtligen imellem Prindsen og Oberst Plalen
bliver vel evig ubekjendt for Verden. Uomh•isleligen bragte Obersten S,·ar eller Argjorelse paa Bagges Underhandlinger angaaende
Thronfolgervalget, som Prindsen nu maa have henledet paa sig selv,
idet han angav at arbeide for Kongens Valg. TI,·ad skulde ellers
en fiendllig Oberst have at afhandle under 4 Oine med en fiendtlig General'? Af de folgende Begivenheder er man berettiget til
at udlede de meest positive Slutninger i denne Retning, og
sikkerligen har denne Sammenkomst været af stor Betydning
og tjent som Basis for Prindsens fremtidige Skjebne og Stilling
til Sverrig. I denne Sammenkomst ligger Noglen til Prindsens
fiilgende Historie; men om den vea denne Leilighed fiirte hemmelige Samtale meldte Prindsen Intet til Kongen, undtagen at Oberst
Plalen havde sligt at bringe Norge som l\[orgengave til Sverrig
ved Prindsens Thronfolgervalg, h,·ortil Prindsen som ærlig l\Iand
ikke vilde række Haanden eller bidrage.
Hvor gjerne vi ville frikjende Prinds Christian August for at
have handlet imod Pligt og Eed - vove vi, og neppe nogen
anden upartisk Historieforsker, ikke at gjiire dette. Alt taler
imod Prindsens Handlemande, hvilket \'i 'nærmere ville erfare i
det Eflerfiilgende.
Derimod melder Prindsen herom: at han havde været saa
lykkelig at overbevise Oberst Platcn om, at Sverrigs Isolering ,•ilde
fore til de 3 nordiske Uigers Undergang, og at Redning kun var at
finde ved Sverrigs Forening under Kongen af Danmarks. Scepter.
Kongens Svar (111. Bind, Pag. 407- 409) havde sli.idl de Svenske
0
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noget. Obersten havde givet Prindsen Beviser paa sand Tiltro,
og de Complimenter, Obersten ydede Prinrlsen, havde foranlediget denne li! at forsikkre ham om , al, saalænge Prindsen levede eller stod i Spidsen for den norske Armee, vilde
han blive sine Grundsætninger tro, og var der ikke at tænke paa
Forening af Norge og Sverrig alene, hverken ved Erobring, eller
ved Revolution, hvilket, skriver Prindsen: ,,jeg meente at give
"ham at forstaae, uagtet han ikke paa nogen udelical Maade
,yttrede sig derom". Tilsidst tilbyder Prindsen sig at reise som
Ambassadeur til_ Stockholm, for derved at virke paa Kongens
Valg i Sverrig og befordre de 3 nordiske Rigers Forening el Tilbud, der tilvisse er betydningsfuldt og efter de senere
:Begivenheder at domme - meget mistænkeligt.
Dette maa ogsaa have forekommet Kongen saaledes; thi
under 4de Mai svarer Hiiistsamme meget hofligt:
,,Det nye Beviis paa Deres Durchlauchligheds Venskab og Hen"givenhed for min Tjeneste, som De haver givet mig ved al tilbyde
"Dem selv at ville reise som Ambassadeur til Stockholm-crkjender
"jeg med den sti.irste Taknemmelighed; men, da for det Forste
"Ingen kan sendes, forinden man veed, hvad de <ivrige Magter
"ville gjore , og da Deres Rang og Fortrin i Verden neppe vil
"tillade, at De optræder imellem Ministre af anden Rang, og da
,,jeg ·desuden allerede har bestemt en Gesandt til •Stockholm,
"som blot venter paa min sidste Ordre til at reise, saa kan
,,dette for Tiden ikke skee. Denne Mand er Kammerherre,
"Baron v. Rosenkl'aniz, forhen Gesandt ved forskjellige Hoffer og
,,som i alle Henseender er skikket til en saadan Post".
Derved blev Prindsens Tilbud hofligen afviist.
Imidlertid lod den interimistiske Regjerings-Commission for
Norge under 22de ~pril udgaae en Placat, som indeholdt:
At, da det i Sverrig er blevet forbudt baade private Capere og
Orlogs{artoier, at opbringe saavel danske som norske Fartoier,
saa befaler Regjerings-Commissionen, at, hvis danske eller norske Skibe indbringe svenske Skibe til norske Havne, maae saadanne Skibe eller deres indehavende Ladning - med mindre det
er engelsk Eiendom - ikke priisdiimmes uden Regjerings-Commissionens Tilladelse og under nærmere i Placaten givne Bestemmelser.
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Denne P\acats Udstedelse fandt nalurlig,·iis ikke Kongens Bifald, der meget mere i Skrivelse af 4de Mai til Prindsen
yllrede: at det havde været meget at iinske, at Udstedelsen af
ovennævnte Placat havde været udsat, indtil Omstændighederne
havde viist sig mere gunstige for ham selv til at udstede den.
I Skaane var General Carl, Greve af Miirner bleven udnævnt til
Overslbefalende for den svenske Syd-Armec, istedet for General,
Grev Toll, der, som vi 1·ide, efter Revolutionen havde erholdt
sin · Afsked.
General Morner sendte en Parlementair med en
Skrivelse, dateret Lund den 24de April 1.809, til den danske
commanderende General, saalydende:
,,Jeg har erholdt Ordre til at underrette den hiiistcomman"derende General for den danske Armee paa Sjælland om, at
,,Hans Kongelige Hiiihed Rigsforstanderen har paa Srerrigs Vest,,Kyst befalet at ophiire med alle Caperier, og al Hans Konge"lige Huihed billigen antager, al Caperierne paa lignende l\Iaade
,,ville ophiire fra dansk Side paa Kysten af Skaane''.
,,Jeg venter el Svar, for at kunne tilkjendegire Hans Konge,,lige Hiiihed, om denne Proposition, som er gjort, for at be,,skylte enkelte Personers Eiendom paa begge Sider - antages,
,,eller ikke".
Denne Skrivelse maa ikke have erholdt Kongens Bifald; lhi
han har eg-enbændigen skrevet paa den: ,,henlægges" og allsaa
ikke ladet afgive noget Svar paa samme.
Men Kongen var ogsaa niidsaget til endnu at 1•ise sig fiendtlig stemt imod Sverrig; thi i den ovenfor omtalte Skri velse til
Prindsen af 4de l\lai 1.809 yttrer han: ,,at Rusland finder, at vi
"ei have gjort nok i Krigen imod Sverrig, og opfordrer os til
"den kraftigste Medvirkning. Uden at afslaae denne Begjæring
,,har jeg med faa Ord beviist, at Vinterens Ustadighed i Dan"mark og Mangel paa l\Iagaziner og Korn i Norge har forhindret
"vore Vinter-Operationer.
Det Besynderligste er, at Rusland
,,soger at be1·ise, at England 1•ar Skyld i den svenske Re1·olu"tion, derved at l{ongen af Sverrig havde !adel lægge Embargo
"paa de engelske Skibe i svenske Havne, og at den engel ske
,,Minister vedblev at residere i Stockholm".
Af Sædevarer var endeel · lykkeligen kommen til Norge i
Slutningen af April l\laaned . Til del milituire Bru g udfordredes
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sondenfjelds maanedligen 5720 Ton der Rug, 1833 Ton der Byg
og 2252 Tonder Havre. Til Sædekorn for Almuen udfordredes
derimod 30 a 40000 Tonder.
Dersom der i det Foregaaende findes Mistanke til Prinds
Chri,tian August's Handlemaade imod Konge og Fædreland, saa er
det ogsaa vor Pligt at meddele, hvad ,,i vide om Prindsens private Liv og Correspondance, hvorved denne Mistanke modificeres.
Vi have allerede omtalt et Brev fra Prindsen lil hans Broder,
Hertugen af Augustenborg, af 10de Marts; vi ville anfiire et
lignende af 6te April saalydende:
•••• ,,Et Blik paa vort Fodelands Finantser og Ressourcer vil
,,om kortere eller længere Tid fo're Maskinens bestemte Oplos,,ning efter sig, og da er det Tidspunkt kommen, da vort Fode,,Iand er udsat for Oplosning ved indre Gjæring og Undertryk"kelse, hvor forst · de enkelte Dele skille sig fra det, for senere
"at blive en Provinds af en fremmed Magt, hvor Anarc~i med
"alle dens skrækkelige Midler og umiddelbare Folger for Nutid
"og l<'remtid kaster Nationen et Aarhundrede ,tilbage, da deu
"redelige og dygtige· -Mand bliver et Offer for Egennytte og
"Uforstandighed. Hvilken retskaffen Mand skulde ikke anvende
,,Att, for at forhindre en saadan Tilstand. Kun eet Middel deri,,mod gives, og delte er:"
"1. Foreningen af de 3 nordiske R'iger under eet Scepter
,,og en ligeartet Constitution".
,,2. En moderat Constitution, ved hvilken Crediten hæves,
"Finantserne gives en solid Basis og hvorved Regentens Hænder
,,ikke blive lænkebundne".
"3. At denne J:<'orandring maa komme ovenfra; den maa
"være et Offer fra den uindskrænkede Magt til Nationen, som
,,herved hindes ved uoploselige Baand".
"4. Det gunstigste Tidspunkt er nu, da Sverrig tilbyder
"Kronen. Ikke et Oieblik maa tabes, Afsendinge, Deputerede
"fra alle 3 Riger maae kunne frit raadslaae om C_onstitutionen
,,med deres Konge".
,,Men hvorledes bliver en saadan Idee optaget af Vedkom,,mende~ Vil det blive muligt at overbevise ham om Nodven"digheden, om det Ærefulde og det Heldbringende af dettll
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,,Skridt'? Vil det l\Icnneskelige, den dermed forbundne smerle,,Iige Idee ikke beholde Overhaand '? Kan jeg bidrage dertil'?
,,- En Vaabenstilstand kunde maaskee gi\•e mig Leilighcd til at
,,være nogle Dage fraværende og reise til Kjiibeahavn - "
, l\Iiskjend mig ikke; thi ikke Forfængelighed, men kun den
,,overbeviisning, at jeg i min Stilling, formedelst den Tiltro,
"hvormed man ufortjent beærer mig her og tildeels ogsaa i
"svcrrig, maaskee er en af de faa l\Iænd, som angaaende denne
"Sag tor frit yttre mig for Kongen, maaskee ikke uden Nytte
"kan være virksom for ham, altsaa for Fiidelandel. Ærgjerrighed
"leder mig sandeligen ikke. Du skal aldrig behiive at skamme
,,Dig ved Din Broder, aldrig frygte for at han lader sig forfore,
"selv ved de meest glimrende Ud sigler, til al handle imod Eed
:,og Pligt, Hellere falde, end leve som en Skurk" •••
Hvad andel kan man uddrage af et saadanl Drev, end al
dels J,'orfaller maa være en retskaffen og patriotisk sindet Mand;
thi saa slem er ikke Verden, at man tor tillade sig al antage
de anfiirte Ord og Anskuelser for den hiiieste Grad af Forstillelse af en Mand, hvis foregaaende pr i\1 at e Liv, saavidt bekjendt, kun bærer Spor af alle ridderlige Dyder i Ordets sande
Betydning'? Destoværre I maae vi senere udtale en anden Anskuelse.
Imidlertid havde Mistanke Lil Prindsens Troskab l 1ræsident
Kaas's Opsendelse til Norge til Fiilge, hvor han ankom den isle
l\Iai i809. Præsident lfoas havde forhen ,·æret Stiftamtmand i
Christiania, hvor han var afholdt formedelst sit venlige, jevne
Væsen og selskabelige Egenskaber, men ogsaa bekjendl for sin
Sandselighed.
Prindsen melder under iste Mai Kaas's Ankomst til Christiania, med Tilfiiiende, al lrnns Ansættelse maa foranledige Opsigt og give grundet Anledning til den almindelige l\Iening om
Kongens l\Iistro til Regjerings- Commissionen; og lilfiiier han,
at hans Person skal være ham ,•elkommen, og at det vil være
ham kjært at arbeide med en l\Iand af Talent og som besidder
Kongens Tillro; og de skulle alle saa meget muligt raadfiire sig
med ham og beslutte efter bedste Overbeviisning.
Prindsen melder ogsaa samme Dag, den isle Mai, til
Kongen, at han den 25de April havde sendt en Coureer til
General Armfclt i Stockholm, for at _meddele ham, al Major
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v. Darre paa Tilhagereisen ··rra Danmark var beordret til at afslutte en Vaabenstilstand med den svenske Officier, som dertil
maatte blive udnævnt; dog yttrede Prindsen tillige til Kongen,
al han ikke troer at kunne tilstaae de Svenske en Vaabenstilsland, h~is Russerne atter havde begyndt Fiendtlighederne, men
iinsker heller ikke at have Russerne for nær ved de norske Grændser,
General Armfelt svarer under 5tc Mai fra Stockholm, at
han, inden han forlod Gothenborg, havde meddeelt Oberst,
Baron Passe Fuldmagt til at afslutte Vaabenstilstanden, og at Major
v, Darre ventes med Ulaalmodighed, og slutter sit Brev saaledes:
•••. ,,vest-Armeen, som har havt den særegne Lykke at
, beundre Deres Durehlauchligheds civile Dyder og militaire Ta"Jenter, yder Dem en Tilbedelse, som er Deres Durchlauchtighed
"og os værdig, og fra Generalen til den sidste Soldat gh•es der
"sikkerligen Ingen, der ikke anseer den Tid for hæderlig, i
,,hvilken vi have erhvervet os Deres Hoiagtelse og Velvillie" •••
Slige Complimenter af en fiendtlig General i Breve af tjenstligt Indhold tyde atter paa, at Prindsen af Augustenborg allerede
var vunden for den svenske Thronfolge.
Præsident Kaas melder den 1 ste Mai selv til Kongen sin Ankomst til Christiania og de Observationer, han havde gjort paa sin
Reise igjennem Sverrig. I Golhenborg opholdt han sig 1½ Dag, for
at udforske Stemningen og tale med forskjellige politiske Personer,
deriblandt General Arm{elt selv, hvem han omtaler som en meget
behagelig, fiin og dannet Mand. Begge vare tilbageholdne og
lurede, saa at sige, paa hinandens Ord og Miner, for at udforske
hinanden. Om Stemningen melder Kaa,:
. • • • ,,Alm'uens Forbittrelse imod den afsatte Konge og hans
,,Familie er stor. Der gives kun faa oplyste og redelige Mænd·,.
"som alvorligen tænke paa at drage de muligst lykkelige Fiilger
"af den seneste Begivenhed for deres Fiideland, og disse· faa
"iinske og tilraade en Forening under enkelte Betingelser med
"Danmark og at see den svenske Krone paa den danske Konges
"Hoved. Alle andre ponse kun paa deres egen og Consorters
"Fordeel.
Flere Partier ere allerede fremstaaede, der arbeido
"hver for sig og imod hinanden.
Adlersparre og Armfelt vare
"meget enige, indtil deres Anslag var udfiirt; nu synes de at
"være adskilte og soge hver al forstærke sil Parti. Foruden
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"disse to Hovedpartier er desuden det russiske, som dog endnu
"er svagt... • I Henseende til det Parti, som slemmer for at
"overdrage Sverrigs Krone til Kongen af Danmark, yllredes, at
,,dette 1·ilde letteligen kunne foroges, naar ikke lo Omstændig,,heder gjorde Mange frygtsomme:"
,,1. At Kongen ikke har nogen mandlig Arving".
"2. At Kongen af Danmark ikke vil modtage den svenske
"Throne uden paa de samme Vilkaar, han besid rier den danske
,,Throne" •.•.
· Under 7de Mai skri\•er Præsident Kaas alter til Kongen:
.•.. ,,Ved min Ankomst til Norge fandt jeg Alle eleclricercde
,,ikke blot af Onsket, men ogsaa af Muligheden af de 3 nor,,diske Rigers J<'orening i nærværende Tid, og Prindsen af Au"guslenborg uafbrudt beskjæftiget med det, som paa nogen
,,l\Iaade kan fore Lil dette store l\foal . • . • . . Gud give, at De,,res Majestæt kunde i dette Oieblik hore Prindsen af Augu"stenborg tale om denne Sag og see den Iver, der besjæler
"ham, saaledes som jeg dagligen er Vidne dertil, samt at Deres
"Majestæt tillige havde i Stockholm en Mand, der kunde tale i
"samme Aand; og det store Værk, Nordens 3 Rigers Forening
"under Deres l\iajestæts Scepter, var sikkerligen fuldbragt inden
"kort Tid, Lil Glæde for Deres Majeslæt og til Lykke for Deres
"Undersaatler. Enhver Fremmed kunde man da trodse med den
,,Aand, der besjæler enhver af Deres Majestæts Undersaalter";
og endnu den 14de l\Iai melder Præsidenten: ... ,,l\lil Arbcide
,,lettes meget, og min Stilling gjiires mig behagelig I cd den for"trolige og udmærkede Velvillie, som Prindsen af Augustenborg
,,viser mig" •.•
Præsident Kaas's Brev blev sat i ChifTre paa Prindsens
Comptoir og ledsaget af en Skrivelse fra Prindsen selv, som
samme Dag melder Kongen:
. . . . ,,Deres Majestæt vil af Præsident Kaas's Rapport over"hevise sig om, at ingen lnlriguer foregaae her paa Stedet, og
"at der i del Mindste ikke er feilet af Mangel paa Energi og
"Aetivitet. Den norske Nation er trofast og fortjener Deres
,,Majestæts Tillid i enhver Henseende. De i Kjiibenhavn ud,,spredte Rygter om Insurreclion eller Hang til samme cre alde,,les ugrundede".
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,,Commandeur Fischer har foreslaaet i næstkommende Sep"tember Maaned, ved Hjælp af de fra Danmark forventede 3
~,Brigger og med 2 a 300 Mand Jægere og Soldater, at forsoge
,,en Overrumpling af Helgoland" .••
Prindsen melder ogsaa, at han den 6te Mai havde ved en
Coureer modtaget et Brev fra Oberstlieutenant Adlersparre af 28de
April, hvilket han strax havde besvaret, og sender Copi af begge
Brevene, der meest indeholde Smigrerier og ringe Paaskud, for
åt kunne· skrive.
·
Adlcrsparres Brev indeholder i Udtog:
.•. ,,Jeg har i Sverrigs Hovedstad udtalt den Sætning, at den
,,Handelstvang, som Krigen har foraarsaget paa hele den vidt,,strakle Grændse imellem Sverrig og Norge, kunde med gjen"sidig Fordeel ophore paa begge Sider. Denne Anskuelse har
"fundet Statsbestyrelsens uindskrænkede Bifald. Alle Caperier
,,paa norske Fa1·toier ere ophorte. Det heroer paa Deres Durch"lauchtighed at antage eller forkaste en Proposition fra den
"svenske. Regjering om Handelens Frigivelse paa hele Grændsen
"ar disse to Riger • . • • Da Sverrig endnu er og fQrbliver i god
,,Forstaaelse med England, saa kunde Norge ved Hjælp af Sver,,rigs Stilling erholde adskillige Varer: som det behover".
Med denne Skrivelse fulgte Udkastet til den svenske Grundlov, der
skulde forelægges Sverrigs Stænder, og er Adlersparre overbeviist om:
,,den varme Deeltagelse, Prindsen lager i Sverrigs Anliggender" •••
Prindsens Svar til Adlersparre af 6te Mai er tih·isse mærkeligt og lyder saaledes:
"Deres Hoivelbaarenheds ærede Skrivelse af 28de f. 1\1. er
"et nyt Bevi'is paa den Tænkemaade, som udmærker Dem og som
"giver den Mand, der reddede sit Fædreland, foroget Adgang
,,Lil enhver retskaffen Nordboes Erkjendtlighed".
"Ei forsynet med den fornodne Fuldmagt, ei tilstrækkeligen
,,underrettet om den sig saa ofte forandrende politiske Stilling,
,,seer den for Kongeriget Norge forordnede Regjerings - Com"mission sig ei i Stand til at tage en afgjorende Beslutning om
"den af Dem gjorte Proposition og forinden den har modtaget
,,Hans Majestæt Kongens Befaling''.
,,Jeg haaber, at ved Negociationcn om en nærmere Bestem"melse og Udvidelse af den imellclll begge Armeer bestj!aende
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"Vaabenhvilc, som i disse Dage, ifolge sikker Formodning, vil
,,finde Sted imellem Herr Oberst v. Passe og den fra Kjoben"havn retournerende, ar mig dertil beordrede Overqvarteermester
,,v. Darrc, kan tages nærmere Bestemmelse om et militairt Arange,,ment, hvorved, om endog den, dansk-norske statspolitiskn Stil"ling gjor nogle Restriclioner uomgændeligen nodvendige - Deres
"Hoi\•elbaarenheds ædle Hensigt og Onske for det Meste ,•il
,,kunne opfyldes".
,,Alt hvad mine Pligter imod mit Fædreland, min Overbeviis"ning og mine Grundsætninger tillade, skal jeg gjore, for at
"oprette og mere befæste en god Forstaaelse imellem de nordiske
,,Nationer. Nationer, som have Aarsag til gjensidig Hoiagtelse,
"kan og bor have kun een Interesse, og, saaledes som Deres
,,Hoivelbaarenhed rigtigt bemærker, bor være Venner''.
"l\Ied sand Taknemmelighed og. med den Interesse, Sagens
"Vigtighed fo~ hver JS'ordho maa have, har jeg modtaget det
,,mig af Deres Hoivelbaarenhed venskabe\igen meddeelte Project
,,til en Grundlov for den svenske Nation".
,,Europas, men særlig de nordiske Rigers Oine ere hen,, vendte paa Sverrigs Rigsdagsbeslutning. Danmark og Norge "og dette er den almindelige Stemme fra Statens forste Mænd
,,m de nederste Classer - see tillidsfuldt hen til den for Nor"dcns Fremtidslykke saa vigtige Beslutning; thi de forlade sig
"paa de Mænd, som staae i Spidsen og som ere agtede for
,,deres Talenter og Charaeteer, den Oplysning og Fædrelands,,kjærlighed, den svenske Nation har Grund Lil at være stolt af.
"net forventes af Alle, at den tappre svenske Nation vil, uden
"Hensyn til enkelte Individers Interesse, sikkre Nationens Frihed
,,og Rettigheder, at den med Hensyn til Europas Stilling vil handle
,,og vælge som et selvstændigt Folk, og træffe et saadant Valg,
"hvorved Nordens Fremtidslykke sikkres. Varm Kjærlighed for
,,mit Fædreland, sand Agtelse for den svenske Nation, inder,,lig Overbeviisning om Oieblikkets 'Vigtighed, og at det for Nor"den ,•igtige Oiemed kan og ,•il opnaaes ved de oplyste, for
,,Fordomme og Egennytte befriede svenske Mænd - har foran,,lediget disse Ytlringer. Disse Motiver vil undskylde min Fri"modighed hos den Oplyste og Retskafne, der sikkert veicr
,,Europas og Nordens politiske Stilling tilligemed dels Kræfter, der
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,,indseer Oieblikkels Vigtighed for Nordens Fremtids-Skjebne,
"hvem jeg troede al skylde denne Frimodighed, som et sikkert
,,Beviis paa min Hiiiagtelse".
"Jeg tillader mig at anmode Dem om at fornye mig i Herr
,,Oberst v. Platens venskabelige Erindring. Siden den mig ufor,,glemmelige Samtale med denne agtværdige Mand fandt Sted,
"har Europas Stilling meget forandret sig; men denne har end
"mere foriiget de Motiver, hvorpaa de af mig anfiirte Sætninger
,,grunde sig".
,,Det er med den fortrinligste Hiiiagtelse", etc.
Man kan kun sige om ovenstaaende Brev, at det er snare
tvetydigt, og at de udtalte Anskuelser og Complimenter kunne være
sagte saavel med Hensyn til Kongen som til Prindsen selv.
Den commanderende General nordenfjelds, 1i. Krogh, melder
derimod under 13de Mai :1809:
"Den almindelige Stemning i Sverrig yttrer Frygt for russisk
"overherredomme og Tilbiiielighed til at underkaste sig Deres
,,Kongelige Majestæts faderlige Villie og nyde Godt af den Omhu,
"Deres Kongelige Majestæt allernaadigst viser enhver af Deres
,,Undersaatter. Maatte denne Tilbiiielighed lede til den ·ror Skan"dinavien heldige Beslutning ved nærværende Rigsdag. Skulde
,,Cabale endnu forhindre det, da er det mig kjært at kunne aller"underdanigst melde Deres Kongelige Majestæt, at, i Orerlæg
"med Hans Hiiifyrstelige Durchlauchtighed, Prinds Christian af
,,Holsteen, Alt i flere Maaneder irnr været færdigt, for efter Om"stændighederne og Deres Kongelige Majestæts allerhiiieste Ordre
,,at kunne virke" •••
Prindsen skrev atter til Kongen den 14de Mai, og denne Skrivelse indeholder Anskuelser, der tilvisse ere stridende mod de tidligere af ham udtalte og imod Kongens Befalinger og Danmarks Interesse. Prindsen indsendte tillige et Brev fra den svenske Oberst Passe,
som indeholdt den uvigtige Meddelelse om uhindret Fart for Smaafartiiier, saalænge Vaabenslilstanden varede, og ingen Fiendtligheder vilde udiives fra svensk Side. Prindsen yttrer, at dette
ansees for niidvendigt, ligesom Alt maa undgaaes, der kan tjene
til at forhindre Mistro og opirre dem.
,, Vi maae siige" skriver ban ,,saavidt Æren tillader det, at attachere dem
»til os. Nationen onsker Fred, og vi biir og kan ikke angribe
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,,sverrig, deels for ikke at række Russerne Baanden til at for,,beredc vor Undergang, deels formedelst Mangel paa Levnets"midler. I det heldigste Tilfælde, al Sverrig blev undertvunget
"og af Rusland afslaaet til os, have vi da Kræfter til at forsvare
,,et Land, som heboes af en . oprorsk Nation'?"
Kongen svarede under 15de Mai paa Prindsens Depeche
af 7de:
:,Hvad den svenske Constitution angaaer, da finder jeg
,,meget godt deri, omendskjondt det er paafaldende at erfare:"
"1. Naar Kongen er paa Il eiser, er Statsraadct ikke alene
,,det regjerende, men det aflægger ingen Rapport til Kongen, og
,,denne er, som om han ei mere var Konge. Dette er en Ting,
,,jeg aldrig paa en ubetinget Maade kan indgaae".
,,2. Er det mærkeligt, at Sverrig vedbliver at ,·ære et Yalg,,rigc, om ei paa en enkelt Person, saa dog paa visse Familie"Linier, hvilket ligeledes ikke er udforligt, for paa evig Tid at
"forene de 3 nordiske Riger. !\len med Alt dette, lrnn og bor
,Jeg modtage den svenske Krone . . . omendskjondt kun Pligt
"kan bringe mig til at modtage et Rige, som S,·_e rrig, med en
"anden Constitution end den danske, med et nyt Folie, som har
,,andre Sæder, andre Love og Vedtægter, en aldeles anden mili"tair Indretning, saavel til Sues som til Lands, og blot i det
"Baah, at det kunde ,·ære nyttigt for de 3 Riger; thi i Sandhed I
,,ingen anden Drivefjeder har jeg, da min 25 Aars Regjerings"Erfaring har lært mig alle de Vanskeligheiler, der ere forlmndne
,,med en saadan Stilling i Staten".
"Jeg bar vist aldrig troet de skammelige Ilygler om mine
"troe Normænd; thi jeg l!jendte Nationen for godt til at tI·oe
"det; desuden var jeg vis paa, ei at have fortjent at tabe deres
,, Tillid".
"At borttage Helgoland har længe været mit Onske, og jeg
"har et Par Gang:e saa godt som bestemt det, da der indtraf
,,Forhindringer.
De i Norge værende Brigger ere alt for for,,ni.idne i Norge, for at disse kunne bruges dertil.
Jeg hat·
,,desuden Force nok til at udfore det".
"saalænge Sverrig vil være neutral, kan ingen Fred sluttes
"med dette Rige, langt mindre tillades det at handle med mine
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,,norske Undersaatter. Skulde slige Forslag g,iores af Adlcrspart·c,
"da er del bedst, uden at sfslaae del, dog al sige: al sligt
"maalle de alene forlange af mig selv, da ellers Ingen kunde
"indgaae det, der stred saa aldeles mod de for os gjældende
"givne Befalinger, •• Jeg slutter med min varmeste Tak for den
,,Jver, De viser for Landets Vel" •.•
Norges Providering fremkaldte endnu stedse Kongens slorsle
Opmærksomhed og Iver. Den 1.Gde Mai udnævntes en ny "Providerings-Commission" for Norge, bestaaende af: Stats~inisler,
Grev Christian Revcntlow som Præses, og i Medlem af h1•er af
de eflernrornte Collegier, nemlig: del danske Cancelli, FinanlsCollegiet, Admiralilelel, Generalcommissarials-Collegiet, Generaltoldkammeret, Fellcommissarialet og Commissionen for Sjællands
og Oernes Providering. En saa talrig Commission vilde vanskeligen kunne opfylde sin Bestemmelse.
Prinds C/irislia11 August's Rapporter af :1.4de og i7de Mai
bes\'arede Kongen den 22de s. l\I. og gjenlager ••• ,,Den Varme,
,,De yllrer for den gode Sag, kan ei andel end være en ny For,,sikkring om Deres ubrodelige Venskab for mig og sande llen"givenhed for min Tjeneste.
Altid skal jeg erkjende det, som
jeg bor".
Jmidlerlid maa Kongen have fallel end sliirre Tvivl om Prindsens Oprigtighed og Troskab; thi i denne Skril'else klager Kongen over adskillige
de Svenske begaaede Uordener og yllrede
Usandheder, og al de ei meenle det ærligt; at Napolwn ikke
vilde understolle ham, hvorimod Rusland ha,·de forsikkret: at
del kun l'il ha,·e Finland, og forlanger, al Sverrig skal lukke
sine Havne for Englænderne, samt havde lovet, ikke a·t ville slutte
Fred med Svcrrig uden Danmarks Vjdende og Villie, ligesom
Russerne onske, al Danmark ikke heller slutter Fred med Sverrig uden Ruslands Vidende og Deeltagelse. Kongen skriver endvidere, at de Svenske have forsogt paa at sælle Splid imellem
Danmark og Rusland, ved i Petersborg at fortælle, at de havde
Fred med Danmark. Kongen beder derfor Prindsen om, ei al
sætte Tillid til de Svenske, ei engang Lil Adlersparre, og slutter
med den bestemte Jlefaling:
• . • ,,l\fed de Svenske skal handles med Bestemthed og Iloflig"hed • • • • Yi ere endnu deres Fiender, og delle skal og maa
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"vedblive, indtil de lukke deres Havne. Opirrer det dem, saa
,,raaer det at være; men Statens Tarv fordrer det. Deres Sam"menhæng med England ,•edbliver i Eet og Alt, og det er dog
"en Nodvendighed, at delte ophorer. Deres Durchlauchtighed
,,maa aldeles og bestemt tale i denne Tone".
I Prindsens Svar af 2!de Mai paa Kongens næstsidste Depeche
siger han, at den indsendte svenske Constitution e i er bleven antagen, men at en Commission er bleven nedsat, for at udarbeide
en ny, for hvilken Commission Manderhjelm slaaer i Spidsen, og
at man vil have Constitutionen færdig, inden Kongen V1!1iges,
hvilket vil skee om faa Dage. Prindsen oversendte en Copi af
en Melding fra den svenske Mission til Keiser Napoleon samt
dennes Svar, der vai: meddeelt under Haanden, men var dog
authentisk, og er saalydende:
"Ieg kan i dette Oieblik ikke gjore for Sverrig, hvad jeg
"onskede. Ieg har i Erfurth bortlovet Sverrig til Keiseren af
"Rusland, som Equivalant for at han tillader mig Erobringen af
"Spanien og Portugal, Ieg har bonfaldt Deres Konge lorend
"Freden til Tilsitt, om at tillade mig at gjore en stor Magt af
,,E.der. Foriivrigt kan jeg for Tiden kun give Eder to venskabe"lige Raad: sog snarest muligt og paa den fordeelagtigste Maade
,,at affinde Eder med Rusland, og værer enige paa Rigsdagen.
"Tag Hertugen til Konge, og vælg en Efterfolger, der er en
,,Mand og en saadan, som egner sig for en kraftig Nation.
,,Ieg kjender ingen tydsk Prinds, som jeg kan anberale Eder;
,,men sog den, der i enhver Henseende er passende for Eder". 'il)

*) Delte Drev lyder i Originalsproget saaledes:
,,Je ne puis pas dans ce moment ogir pour la Suedc comme je le voudrais.
"J'ai promis il Erfurth In Sui:de It Alexander en eq,·i\'Olent de ce qu'il
"m'a lnissc la conquc!le de l'Espagne et de· Portugal. J'ai lltc å genoux
"devant votrc Roi nvonl la pols de Tilsit pour le prier de me permellrc
,,de faire de Votis une grande Puissance. Au reste, je ne puis prcsen"temenl Vous donoer quc deux conscils d'ami: c'est de Yous arranger
,,le plut0I possiblc avec la Russie, mais pour celn se fasse Il volre avantage;
"soyez unis Il volre diete, prcnez le Vue pour Roi et cherchcz un
,,successeur qui soit homme el lcl qu'il convient å une nation valereuse.
,,Je ne connais pas de prince allemand qui je puis Vous recommander,
,,mais cherchez ce qui Vous convient en tout seus".
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Prindsen slutter sin Depeche med en Erklæring, som rigtignok er redelig, men dog lyder anderledes, end han hidtil havde
indmeldt, og hvoraf fremgaaer, at han ikke længere vover at
henholde Kongen med Forhaabninger; dog uden at nævne sine
egne, hvorom han paa denne Tid var fuldkommen forvisset.
Denne Erjdæring lyder saaledes:
• • • ,,Deres Majeslæt har, destoværre I intet betydeligt Parti i
,,sverrig. Dersom Keiser Napoleon ei giver den bestemte Er,,klæring, at han vil, at Deres Majestæt skal vælges til Succes,,sor, da er der intet Haab og intet andet ~iddel li! at reussere,
"end at Deres Majestæt direcle lader give de Mænd, som staae
,,i Spidsen for de svenske Anliggender, Deres Hensigt tilkjende.
"Deres Majestæt tor ei udsælle Dem for en Refus ved et andet
, ,Skridt".
I en Depeche fra Præsident Kaas af 26de Mai er skrevet
paa Marginen: at han har brugt og herefter ,·il bruge sit eget
Chiffer, da han var bleven mistænksom imod Prindsen.
Præsidenten foreslaaer, at benytte neutrale Skibe, især nordamerikanske, til Norges ProYidering; og Regjeringscommissionen
har allerede udfærdiget en Circulairskrivelse til Authorileterne,
at slige Skibe ei maae fortrædiges af Capere, Priisdeeltagere og
Underovrighederne.
Kongen gav Prindsen, under 2 de Mai, folgende positive
Befaling:
••• ,,Den sluttede Vaabenstilstand med den svenske Armee bor
"ei vare længere, end til Russerne indrykke i Sverrig; thi da er
"det vigtigt, at Gothenborg og de dertil grændsende Sostæder
"indtil Venerslien besættes, hvilket ·da strax og uden Ophold
"maa skee. Rusland fol'langer blot, at de Svenske skulle bryde
"med England og afslaae Finland; det vil ei have Sverrig, men
,:1 over h e 11 i g e n , at D an m n r k s k a I i d e t Min d s le b e ,,holde de Provindser, det besætter'' ...
Ruslands Tilbud vare vistnok meget fristende, og Danmark
burde af reent politiske Grunde have benyllet denne , maaskee
aldrig mere tilbagevendende Leilighed, for i det l\lindste at erholde nogle af de forhen til Sverrig tabte Provind ser, Skaane,
Halland og Bleking, tilbage.
Dersom delle ikke var Kongens
Hensigt, burde han aldrig have undersliHtet det mægtige Rusland
l>■ nm, Krlr■h,
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ror at gJore det endnu mægtigere ved Erobringen af Finland.
Imidlertid burde et saadant Angreb fornetnmeligen være foretaget
fra Sjælland; fra Norge alene vilde det neppe for Danmark have
fort til noget godt Resultat. Men til Indfald fra Sjælland havde
Kongen, Armeens hoistcommanderende General, omendskjondt
Sjælland ,·ar meget stærkt besat af Tropper - ingen Tilboielighed.
De Svenske derimod ventede paa Vaabenstilstandens Afslutning. Oberst l'osse tog heraf Anledning til i et smigrende Brev
fra Wenersborg den 26de l\Iai at melde Prinds Christian August, at han rnr bleven bemyndiget til al slutte denne Vaabenstilstand og til den Ende vilde begive sig den 29de Mai til Gotbenborg. Dog synes det, som om den svenske Regjering ikke
ventede dens Afslutning; thi den 29de Mai blev en Deel af
Landeværnet, som rnr bleven permitteret ved Regjeringsforandringen, aller indkaldt til Tjenes te.
I en Depeche fra Prindsen til Kongen af 28de Mai meldes:
at Hertugen af Sodermanland vil blive ralgt til Konge, og det vil
dernæst komme an paa, hvem der vælges til Successor. Prindsen
tilbyder sig at ville gjore endnu et Forsog for Kongen, og af
den Aarsag har han be,,iJget en af Ober5t Posse unsket Sammenkomst i Svinesund, der altsaa maa have fundet Sled samme
eller den folgencle Dag.
Han beder Hans Majestæt være forvisset om, al Posse ei skal compromillere os 1 eller fore sig bag
Lyset, og ci at sætte Lid Lil Kciser Alexanders Lofter og hans
Fordringer; at ikkun Havnene i Ostcrsoen skulle spærres, ,•iser
ikke det venligste Sindelag. Prindsen troer ikke, at Rusland ,•il
beholde Sverrig 1 men del ril sætte en russisk Prinds paa den
s,·enske Throne ... Sverrig bliver altsaa en russisk Provinds, og
Norge, for svagt til al rnodslaac en saa mægtig l<'iende, vil om
kortere eller længere Tid have samme Skjebnc. Conferentscn i
Erfurlh og Napoleons Raad synes at give denne Anskuelse al
Sandsynlighed.
I samme Depeche melder Prinds Christian Auguøt for fursle
Gang til sin Konge: ,,det er et almindeligt Rygte i Svcrrig 1 naa1·
"Hertug Carl af Sodcrmanland c1· valgt til Konge, at jeg vil blive
"valgt til Successor". Men Prindsen siger tillige: at han ikke
troer paa delle Rygte, og at han bestemt bar erklæret til flere
svenske Parlementairer: at han ikke kunde indsee, hvorledes det

isolerede Sverrig kunde bestaae, uden at blive en russisk Provinds, og at folgeligen ingen Mand af Ære kunde modtage den
svenske Throne, da han havde Udsigt til at blive russisk Vasal.
Skulde imidlertid Andragendet finde Sted, saa skriver Prindsen,
at han vil svare:
••• ,,At jeg forinden maalte indhente min Konges Resolution,
,,og at jeg paa ingen Maade vil antage Tilbudet, uden i For"veien at være forsikkret om en meget fast Forening med mit
" Fædreland; thi aldrig vil og kan jeg stride imod samme, eller
,,blive dets Fiende'' •..
Altsaa. her have vi den forste officielle Melding om Prindsens mulige Valg til svensk Thronfiilger; men Prindsen melder
ikke tillige, at han var forvisset om at blive valgt, og at han længe
har slaaet i Underhandling herom med de svenske l\fagthavere,
hvilket forresten ikke var nodvendigt, da dette kan læses imellem
Linierne af hans Rapport og fremgaaer af Sagen selv.
Det kunde ikke have vakl Forundring, hvis Kong Frederik
VI. herover var bleven fortornel og strax havde rappeleret Prindsen, hvis dette ikke allerede var skeet. Men den godmodige og
ædle Konge svarede Prindsen under 5te Juni saaledes:
"Jeg har rigt.ig modtaget Deres Rapporter af 24de og 28de
"Mai; de ere mig et nyt Beviis for Deres personlige Venskab
"ror mig og Hengivenhed for Fædrelandet; men paa de svenske
"Fortællinger har jeg aldrig bygget. De Mænd, S'Jm De staae i
"Forbindelse med, ere sledske. Den gamle armfeltske Plan, at
,,rive Norge fra Danmark, forene det med Sverrig, er Planen,
,,og, for nu at gjore Sagen fuldkommen, sætte Hertugen af Soder,,manland paa Thronen og give ham en engelsk Prinds til Suc,,cessor. Dette er Spillet af den svenske Adels Underfundighed.
,,Jeg beder Dem ei mere at negocierc; det er til ingen Nytte,
"men strengt at folge mine Justruetioner og være beredt til at
"angribe, enten naar jeg sender Dem Befalinger, eller naar De
"erfarer, at Russerne angribe, holde de Svenske op, uden at
,,negociere, give dem hiiilige Svar, siige at holde dem fra Norge,
"medens jeg behandler dem koldt - dette er de bedste Midler; thi
"derved erholder man Tid Lil, enten at tvinge dem, eller at virke
"hos Napoleon. Naar disse Regler befolges , er jeg vis paa et
,,lykkeligt Udfald . Opfyldes dette ikke - da er Alt umuligt" ••••
28•
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Det er utroligt, at Kong Frederik VI. ·endnu bestandig Irnabede
paa Keiser Napoleons Hjæ~p, omendskji:indt han tilfulde maatte
kjende hans Alliance og Bistand fra det projecterede Angreb
paa Skaane i Foraaret i808. Kongen onskede Hjælp og Tilladelse til Foretagender, hvortil ingen anden Hjælp udfordredes end
hans egen, og mere kunde Keiser Napoleon ikke heller gjore.
Napoleon maatte det omtrent være ligemeget, hvem der var og
blev Konge i Sverrig; men det var al haabe formegel af Keiserens Venskab og Klogskal,, naar han, for al sætte 'Frederik Yl.
paa Sverrigs Throne, derfor vilde avanlurere sine Armeer ind i
Sverrigs Skove og Orken,!r,
Sligt Galanteri for sine Venner
kjender man ikkun af Carl XII. og Napoleon har aldrig udviist
sandt Venskab for andre end sine nærmeste Paarorende, saa at
man maa forundres over Frederik Vl.s godmodige Lettroenhed i
denne Sag. Keiser Napoleon har i det Hele taget viisl saare
liden Interesse for Danmark og dets Regjering , uden naar det
gjaldt egen Interesse.
Vi forlade nu for en kort Tid Begivenhederne i Norge, for
at omtale de i Danmark stedfindende krigerske Degil'enhedcr og
smaa Aclioner paa Soen mellem Englænderne og vore Canonbaade, som vare paa deres Poster ved det forsle aabne Vand.
Yi vide, at Englænderne truede Continentet med en Landgang, som ncppe kunde gjælde det med Tropper stærkt 1,esalle
Sjælland, men rimeligere Holsleen eller Elbmundingen, eftcl'som
de franske Tropper nu. vare afmarcherede derfra til den franske
Storarmee, der opererede imod Oslerrig, saa at del kunde være
at antage, al den engelske Armee vilde gjore en Diversion i
Ryggen af den franske Armee. (II. Bind, Pag. 242.)
For at mode et Angreb paa Slesvigs eller Boisleens Kyster, befalede Kongen under 20de April Formeringen af 2 Reserve-Corps,
det ene ved Slesvig, under Commando af Generalmajor v. Ewald,
bestaaende, foruden af de allerede den ærende Tropper, ar iste og
2den Bataillon af det oldenborgske Infanteri-Regiment og 3die og
4de Bataillon af det isle jydske Infanteri-Regiment, der beordredes
fra Norre-Jydland, samt 4 Canoner. Disse Tropper erstattedes i
Jydland ved Tropper fra Sjælland, hvor Oberst v. Mechlenborg og,
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fra den 23de April af, Prinds Chriltian afDanmark erholdt Commandoen over Avantgarden istedetfor Ganeralmajor v. Ewald.
Det andet Reserve-Corps, bestaaende af en Deel af de i
Boisteen værende Tropper, under den derværende Biiistcommanderendc, Generallicutenant v. Dilring, Commando, blev sammendraget ved Krempe i Holsteen.
I Hamborg og LUbeck var der ingen franske Tropper, men
ni en Dee! af det 9de og senere af det 7de hollandske lnfant~riRegiment, der dog alle den 7de Mai forlode Bansestæderoe, for
at sliide til den store franske Armee.
Imidlertid havde dog Frygten for et fornyet engelsk Angreb paa Sjælland foranlediget Kongen, under 12te Mai i809, til
atter at udnævne en Commission, for at udarbeide en Plan til
Kji:ibenhavns Forstærkning ved detacherede Værker. Denne Commission bestod af Chefen for Ingenicurcorpset, Oberst v. Suckow,
Generalqvarteermester Wolfgang v. Hatfner, Oberstlieutenant v.
Krag, Major v. Steffens og Overadjutant, Major v. Riimeling,
alle af Jngenieurrorpset. Commissionen udarbeidede ogsaa en
saadan Plan med tilhiirende Tegninger; men, efterdi den fiirst
blev færdig, da Faren var forbi, og Udforeisen kostede mange
Penge, blev den henlagt og hviler, destoværre! endnu.
Ved Kongelig Befaling af 12te l\Iai oprettedes et Skarpskytter-Corps paa l,aaland, bestaaende af 5 Underofficierer og
60 Mand, under Commando af Kystbefalingsmand Siircnscn.
Den i7de Mai blev Oen Anholdt af en engelsk Flotlille opfordret til al overgive sig. Oens Besætning bestod af 100 Mand
jydsk Landeværn, som efter en ubetydelig Fegtning allerede overgav sig den 18de Mai, hvorpaa Oen strax blev besat af Englænderne, for hvem den, da samme er uden nogen Havn, men
derimod omgil·en af farlige Grunde, kun havde Vigtighed for
Fyrets Skyld, der fra dansk Side holdtes slukket under Krigen.
Frygten for den engelske Landgang paa Sles,•igs eller Boisteens Kyster var Iykkeligen fors vunden, da denne skete paa
Oen Walchern og imod Vliesingen. Men pludseligt indtraf en
anden Krigsbegivenhed åf ikke ringe Betydning paa Danmarks
Sydgrændse, hvorved Roligheden blev forstyrret, nemlig ,•ed den
preussiske Husarmajor v. Schill, som forsi:igle en Opstand med
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det af ham commanderede 2det brandenborgske Husar-Regiment
og senere tilsluttede Infanteri.
Bemeldte Major v. Schill havde som Secondlieutenant ved Colbergs Beleiring 1.806-1807 ud viist en sjelden Activitet og Tapperhed, og oprettet et Corps af alle 3 Vaabenarter, hl'Ormed han
streifcde og fegtede udenfor Fæstningen, ofte endog i flere Miles
Scl!ill havde derfor i den for Preussen lidet glædeAfstand. 0 )
lige Krigs-Periode særlig hen draget Folkets Opmærksomhed paa sin
Person og var egentlig b)el'en Dagens Helt. Af sin Konge var
han bleven hædret med Fortjenesteordenen, fra Secondlieutenant
forfremmet til Ritmester og i Lobet af 2 Aar til Major og Regimcntscommandeur, hvilket dengang var uden noget andet Exempel,
Af sin Dronning havde Schill erholdt en guldbroderet
Brevtaske, hvori hun cgenhændigen havde skrevet:
,,Fur den braven Herrn v. Schill". "Loui,o''.
Fodt 'li73, var Schitl i 909 36 Aar gammel.
Af det af Schill under Colbergs Beleiring oprettede Cavalleri
formeredes efter·Freden li1 Tilsitt et Husar-Regiment, under Navn
af det 2det brandenborgske Husar-Regiment, og af Infanteriet
formeredes en let Bataillon, under Major v Reus,, og blev attacheret det daværende Kongens Liv-Regiment, men skulde vedblive at fore Navnet: ,,let Bataillon v. Schilt". Begge Corps
garnisonerede i Berlin.
Preussens da,•ærende Undertrykkelse og Fornedrelse under
det franske Despoti og Orne- Vælde hvilede tungt paa enh,,er
preussisk Patriot. Schill folte denne Tilstand haardt, og, forkjælet af den ham viste offenllige Tilbedelse, ja, man kunde sige
Forgudelse, troede Schill selv at være Manden, som burde forelage Noget, og at besidde de Egenskaber, hvorved han med Held
kunde udfore et voveligt Foretagende, for at bryde de franske
Lænker og redde Fædrelandet fra dets Fornedrelse; og, da paa
denne Tid den franske Iloved-Armee var beskjæftiget i Krigen
med Ostcnig, og lignende Foretagender samtidigen forbcrcdedc s
paa andre Steder, for at fremkalde en almindelig Opstand i Nordtydskland, troede Schill, at Tiden til al bryde His var kommen.
•) Sec: Stormen (188 Strnlsund og ScMll1 Krlgerliv,
Bardenfløth. Kjiibenhavn I 84ll,
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Schilt exercerede (?g manouvrerede dagligen med sit Regiment si:indenfor Berlin, paa Hoiderne ved Tempelhotf. Han udspredte ogsaa den Efterretning, at ban vilde foretage Fclttjenesteiivelser om Natten, og til den Ende anskaffede han JHvouakBrænde m. m.
Det var derfor ikke paafaldende, at Schilt den
28de April 1809, Kl. 4 om Eftermiddagen, rykkede ud af HallerPorten med sit 460 Heste stærke R<'giment, med fuld· Bepakning
og Fouragebundter, og, efter at have exerceret og evoleret nogen
Tid, var ban derved kommen omtrent 1 Miil frem paa Landeveien til Potsdam. En Ordonnants havde bragt ham el Brev,
der kunde ansees for en Marcbeordre. Pludseligt lod Schill Regimentet gjiire Holdt , formerede samme i en Kreds og, holdende
den ham af Dronningen forærede Brevtaske i Haanden, tiltalte
han sine Undergivne saaledes: ,,Kammerater! denne Brevlaske
"er en Gave af vor ophiiiede Dronning. Jeg har endnu ikke
"kunnet gjore mig Hendes Majestæts Naade værdig; men nu er
"det store Oieblik kommen I Alt sover i Lænker! Jeg vil bryde
,,dem I ville I hjæl11e mig dermed Y"
}'ormedeist den Enthousiasme og Tiltro, Schill niid, raabte
alle eenstemmigen: ,,ja I vi ville folge Dem I forer De os an I"
Efter denne korte Tale og dette bestemte Svar marcherede
Regimentet under almindelig Jubel videre til Potsdam, hvor man
fandt og medtog nogle hundrede Geværer og Riller fra den derværende Geværfabrik, og ankom samme Aften til Grosskreulz og
Jesernick, hvor Regimentet blev indqvarteret, Den 29de April
marcheredes til J ehlsdorff ved Brandenborg, i den Hensigt at
sætte over Elben i Nærheden af Magdeborg og overrumple denne
af de Franske k_un svagt besatte Fæstning.
Imidlertid havde v. Schills Udeblivelse fra Berlin og Rygterne om hans Hensigt fremkaldt Gouvernementets Bekymring og
Uro for Fiilgerne af de foretagne Skridt. Gouverneuren i Berlin,
General l'Estocq, sendte derfor hemmcligen Major v. Zepelin af Livregimentet efter Schill, med Ordre al kalde ham tilbage. ZepeU11
traf Schill endnu i Grosskreutz, og en Samtale med ham under
4 Oine forte ikke til noget Resultat, men fremkaldte derimod
hos hans Undergiv1_1e den Formening, at Major v. Zepelin kun var
Overbringer af en forandret Marchebestemmelse; og, da nogle
Offlcierer ankom hertil fra :Berlin, for at dele Skjebne med Schill,
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forsynede med Pas fra Commandanten sammesteds, General, Grev
Chasot, troede man, at Foretagendet blev hemmeligen bifaldt af
Regjeringen, eller de hoiere militaire Authorileter.
Da Schills Foretagende endog havde vakt Opmærksomhed
hos den franske Com111andant i Magdeborg, General Michaud, og
denne havde taget sine Forholdsregler imod ham, forandrede
Schitl sin Marcberetning, gik den 30te April ved Brtick o,·er den
derværende sachsiske Grændse, og ankom den iste Mai foran
det slet befæstede Wiltenherg, der var besat af i50 Invalider, men h_avde et Par l\Iillioner Rd. af Statseiendom og en
Deel Metalskyts liggende indskibet i J,'artoier paa Elben. Senilt
vilde nu forsoge paa at overrumple denne Plads, blot for at
kunne passere den derværende Bro over Elben.
Men Commandanten lod Portene lukke. Dog tillod han Schill den 2den
Mai uanfegtet at marchere langs Fæstningens Glacis til Elbbroen,
og derpaa samme Dag til Dessau, hvor Hofbogtrykker Hormuth
blev tvungen til at trykke en af Schill forfattet Proclamation. I?ra
Dessau afsendtes et Detachement til l:iaalhorn ved Saalflodens
Udliib i Elben, for at bemægtige sig de derværende Færger, medens et andet Detachement, under Lieutenant v. liitzow, bestaaende
af en Afdeling ridende Jægere og 42 Mand Infanteri, sendtes til
Cothen, hvor 1 Commandeersergeant og 50 Mand af den hertugelige Garde gik over til Schill, Ogsaa fandt og medtog man
herfra et temmeligt stort Forraad af Vaal.,en, Munderingsstykker
og l\filitairelfecter samt 5 Heste fra den hertugelige Stald. Den
,!de Mai marcherede Sclcill med Hovedcorpset til Bernburg, hvorfra 1. Escadron, under Lieutenant Brilnnows Commando, detacheredes til Ralle.
Hidtil var Alting saaledes gaaet heldigt; men samme Dag
erfarede Schill, at en tilsigtet Opstand af Almuen i det Magdehorgske, under Anfiirsel af en afskediget preussisk Major v. l{attc
og en Herr v, Hirschfeld, der skulde bryde His den 5te April og
som ogsaa gik ud paa at overrumple 1\fagdeborg, ligesom en lignende Opstand af Almuen i Nærheden af Cassel, der var bestemt
til at bryde His den 2 ·1 dc April, under Anfiirsel og Ledelse af
den vestphalske Oberst for Gardejægerne, Baron v. Diirnbcr9 vare aldeles mislykkede, at v. Htrsr.hfeld ,,ar bleven arresteret, og
v. liatte og v. Diirnberg havde reddet sig ved Flugten til Bohmen.
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Ligeledes erfarede Schill, at den store 1isterrigske Armee, efter
flere Fegtninger og Nederlag, tilsidst den 23de April ved Regensburg maatte trække sig tilbage for den franske Armee til B1ihmen,
hvorved Sandsynligheden for at Schill, Expedition vilde have noget
bedre Held næsten ganske fors,·andt. Fra Gouverneuren i Berlin
modtog Schill ogsaa samme Dag et Brev, fuldt af Bebreidelser over
hans Foretagende, hvorved han havde compromitteret sin Konge og
sig selv, og med fornyet Befaling at vende tilbage til Berlin og
underkaste sig F1ilgerne af de foretagne Skridt. Schill samlede
sine Officierer omkring sig og fortalte dem Tingenes Stilling.
Ikke desmindre erklærede de eenstemmigen, efter• en saare begeistren~e og indholdsriig Tale af Lieutenant Stock, at en Tilbagegang var umulig, og at de alle vilde forblive hos Schill;
hvorefter han holdt Raad angaaende de fremtidige Operationer,
og brod derpaa samme Dag op til den ,•estphalske By Borna,
hvor Corpset indtog en Bivouak.
Imidlertid var den til Balle detacherede Lieutenant Brunnota
aller stcidt til Corpset og medbragte flere fyldte offentlige Casser
og alle Slags Forraad af Vaaben og Militaireffccter, samt 60
frivillige, vel1ive~e og længere tjente Soldater, der 1inskede at
dele Lykke og Fare med Schill,
Paa Marchen igjennem Landsbyerne havde Schill samlet Beboerne og sligt at vinde dem for sin Sag. Den 5le 1\fai sendte
han ogsaa flere Officierer omkring i Egnen i lignende Hensigt,
og lod forelæse Beboerne den i Dessau trykte hiiist begeistrende
Proclamation, hvorved tillige Taler bleve holdte, der vare en Demosthenes værdige. Man paalagde Beboerne at samle sig bevæbnede, saasnart Stormklokkerne Iiide og Fanalerne brændte paa
Hliiderne; dog uden væsentlig Ind,•irkning. Enhver folie vel de
Franskes Tryk og Despoti, men vovede dog ikke at foretage
noget til Tydsklands Frelse, naar de store tydske Stater ikke
formaaede at udrette noget imod dem, saameget mi~dre, som
tidligere foretagne lignende Forsag vare mislykkede, og Deeltagerne haardt straffede.
Den hele Tilgang bestod ikkun i 3
Officierer og omtrent 60 1\Iand Infanteri.
Schill rykkede derpaa den 5te Mai frem ad Veien til l'tlagdeborg, hvor der ikkun laae en Besætning af circa 2000 Mand,
for en stor Dee! bestaaende af vestphalske Recruter.
Ved
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Eft.erretningen om Schilts Anmarche sendte Commandanten 2 franske og 4 vestphalske Compagnier med 2 Canoner, tilsammen
1.000
11.00 Mand, imod ham.
Dette Detachement blev forst
commanderet af den vestphalske Generalmajor v. Uslar, der forsigtigen tog en Stilling nordenfor Dodendorff og Stilzebækkens
mosede Bredder. Men den 5te Mai erholdt Oberst Vautiør,
Commandeur for det 1ste vestphalske Infanteri-Regiment, Commandoen over Detachementet, og, mere dristig end General
U,lar, tog han en Stilling paa Plainen 400 Skridt Sydvest for
Landsbyen DodendortJ. Schills Styrke paa denne Dag udgjorde
400 Husarer, 60 Mand ridende Jægere og 40 Mand Infanteri.
Forinden Schilt lod skride til 'Angreb, beordrede han Lieutenant Stock at opfordre Vestphalerne til at gaae over til ham.
Denne Opfordring blev besvaret med en Geværsalve, som strakte
Lieutenant Stock dod til Jorden.
En fornyet Opfordring af
Lieutenant Biirsch, ledsaget af en Vagtmester og en Trompeter,
blev modtaget paa samme Maade, dog uden at træffe Nogen.
Forbiltret herover lod Schill derfor skride til Angreb, h,·orved
de af Vestphalerne formerede tvende Quarreer bleve sprængte og
huggede sammen, hvorimod den af de to franske Compagnier
formerede Quarre undkom til Dodendorlf, hvor de under Capitain
Selliers Commando forsvarede sig tappert og afsloge Angrebet af
Sc/1ill1 ridende Jægere, der fegtede til Fods. Schill maatte derfor afstaae fra videre Angreb, og trak sig til Siden mod Wantzleben.
Han havde i denne Affaire tabt 7 dode og 5 saarede
Olficierer samt 70 dode og saarede Underofficierer og Menige,
der deelviis faldt i Fiendens Hænder.
Fransk~ndenes Tab
maa ogsaa have været betydeligt, deriblandt Oberst Vaulicr, som
blev diideligen saaret. 3 Faner og 2 Ammunitionsvogne bleve
erobrede, og 6 Oflicierer og :I. 70 Mand fangne.
Den 6te Mai marcherede Schill til Neuhaldensleben, hvor
man fangede en Coureer fra General lUichaud til den i del Hannoverske staacndc hollandske Generallieutcnant Gratien: med Bon
om at ile ham til Hjælp. Herfra afsendtes Lieutenant Franpois
med 25 Husarer til · Halberstadt, hvorfra han vendte tilbage med
26 franske Fanger, Oere vel fyldte offentlige Casser og en Deel
frivilJige Recruter, der nu ankom saa talrige fra flere Sider, at
man af dem kunde formere 2 Compagnier.
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Den 7de Mai marcherede Schill til Tangermilnde, hvor en
fransk Intendant, Oberst Dupin, en Svoger til Marchal Augereau,
blev arresteret og medtaget som Gidsel; den 8de Mai til Arneburg og Sten dal, hvor man rastede til den 12te Mai, i hvilken
Tid, ved udsendte Detachementer, blev samlet saa mange Frivillige, at man i Alt kunde formere 6 Compagnier, der bleve
exercerede og armerede, saa godt Tid og Leilighed tillade. Her
blev ogsaa Schills Corps forstærket med 4 Officierer og i60
Mand af den "lette Bataillon v. Schill", der under Commando af
Lieutenant Qwistorp Il. hemmeligen ha'l'.de forladt Berlin, for at
dele Skjebne med deres forrige Chef og hans Vaabenbriidre, og
som ad Omveie stiidte til Corpset i Arneburg, hvorimod en
Lieutenant Blomberg, som kort efter, ligeledes fra Berlin, meJ
noget Mandskab vilde stade til Schill og, saa at sige, udgjorde
Qwi,torp, Arriergarde , blev tagen til Fange af et dertil beordret
Commando.
Schill og hans Vaabenbriidre erfarede i Arneburg, at Kongen
af Vestphalen, Hjeronimu,, havde erklæret Schill fredlos og udsat
en Beliinning af 10,000 Francs paa hans Hoved, hvilken Efterretning nedstemte Gemytterne og virke.de ufordeelagtigt paa Indbyggerne. Schill var derfor ogsaa fra nu af meget raadvild, med
Hensyn til hvad han skulde foretage sig. Endeligen besluttede
han at nærme sig Ostersoen og en Havn ved samme, hvorfra han
enten kunde komme i J<'orbindelse med den engelske Flaade, eller
indskibe sig til England. Schill forlod derfor Arneburg den
13de :Mai og marcherede til Werben; den 14de Mai over Seehausen og Gartau til Landsbyen Gorlebe~ hvor Lieutenant Qwi1torp med 2 Compagnier indskibedes paa Elbfartoier, der sendtes
ned ad Elben, og samme Dag overrumplede den lille mecklenborgske By og Fæstning Diimit~, hvis Besætning, bestaaende af
5 Officierer og 60 Mand, under Commaudo af Major lUithger,
blev taget til Fange, og hvor man forefandt 18-20 gamle Jernkanoner, men lidet eller ingen Ammunition. Schill brod, ved
Efterretningen herom, strax op med Rytteriet, marcherede paa
den \'enstre Elhbred til Jigeorer for Domilz medens Infanteriet
blev indskibet paa Elben.
Det ved Diimitz liggende 5-kantede Citadel Iod Schill strax
istandsætte og armere med de forefundne brugbare Canoner saml

proviantere, Haver og Bygninger sloife, Sluserne aabne m. m.
ved dertil beordrede Borgere og Blinder.
Dog var detle usle Sted ikke til at fors,·are, hvorfor Schill,
som sagt, maatte soire at naae Osters1icn. Foril!den Afmarchen
fra Domitz afsendte han en Officier til London og en anden, for
at opsoge Admiral Saumare.r, der commanderede den engelske
Flaade i Ostersoen, i den Hensigt at bede om Hjælp og engelsk
Tjeneste (or sig og sit Corps.
Efleral have efterladt i Domitz Lieutenant Franpoi, som
Commandant, med en Besætning af circa 360 Mand af alle 3
Vaabenarter, hvoraf kun 50 Mand Infanteri var bevæbnet og uddannet, hvorimod Resten for en stor Deel bestod af ubevæbnede
Recruter, samt Stammen til en ny Escadron •under Lieutenant
Tam,ki, hvilken pesætning tillige haYde det Hverv at bevogte i50
Fanger og 300 Matroser fra de paa Elben anholdte Farti.iier marcherede Schill den i8de Mai med Hovedcorpset til Hagenau
i Mecklenborg-Schwerin. Den 20de Mai brod han op herfra
og kom den 2lde Mai, Kl. H om Formiddagen, til Wismar,
hvor man i Aviserne læste Kongen af Preussens Misbilligelse af
Schilts Foretagende. Kongen af Preussen, som dengang opholdt
sig i Klinigsberg, gav i en Parolbefaling Ordre til at S rhill og
hans Deeltagere skulde underkastes den strengeste Undersligelse,
og de Skyldige straffes, til hvilken Ende General Stutterhcim
blev sendt til Berlin med uindskrænket Fuldmagt til at begynde
Undersligelserne og overtage Overcommandoen sammesteds, hvor
saavel Gouverneuren som Commandanlen vare blcvne afsalte.
Under Ude Mai blev 'ijngens Befaling bekjendlgjorl for Publicum,
med Advarsel om at afholde sig fra lignende Forseelser, hvilken
Ilekjendtgjlirelse var undertegnet af de 5 hoieste Militair- og CivilAuthoriteter i Berlin. Fra alle ~ider blev Schill og hans Corps
betegnet som en Roverbande.
I Wismar erfarede Schill, at vestphalske Tropper, under
Commando af General d'Albignac, marcherede imod Dlimitz, og
danske og hollandske Tropper rykkede frem imod ham seh•.
Schill havde havt i Sinde at marchere til Lubeck og TravemUnde,
for at indskibe sig sammesteds, og enkelte Husarer vare endog
sprængte frem til Lubecks Porte; men Frygten for de danske og
hollandske Tropper foranledigede ham til at tage den modsatte
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Retning. Til den Ende brod ban den 23de Mai op fra Wismar
til Rostock, hvorhen han havde detacheret en Avantgarde paa
iOO Mand Infanteri og 30 Heste, under Commando af en Gre,·
Moltke. Den i Rostock liggende Deel af den mecklenborgske
Garde trak sig tilbage til den svensk-pommerske Grændse, og
af de i Rostock forefundne Vaaben og Militairetfecter armerede
og udrustede Schill sine lnfanteri-Recruter.
I Roslock tilbagekaldte Schilt alle sine Detachementer, deriblandt ogsaa Besætningen i Domitz, der beordredes at afmarchere
til Rostock og medbringe alle i Domitz værende Militaireffecter
og Forraad. Ifolge denne Ordre afmarcherede Lieutenant Frant:oi, fra Domitz den 24de Mai, efterat General d'Albignac allerede den 20de Mai var ankommen foran Stedet, og marcherede
•
over Grabow, Kriwitz, Biitzow, Rostock til Warnemiinde, hvor
han ankom den 27de Mai.
Schill var imidlertid den 24de Mai marcheret fra Roslock
til Damgarten, efterladende sig paa det forste Sted al overflodig
Bagage, de Syge, Recruterne, Trainet, Casserne m. m. , under
Commando af Lieutenant Bii.røch, og dennes Styrke bestod, efterat
Detachementerne vare ankomne, af iO Officierer, 339 Menige,
i40 Matroser, 31 ved Bagagen beordrede Menige, 7 5 Heste og
8 smaa Canoner, der var befalet at skulle indskibes paa 19 i
Rostock forefundne Skibe og strax at afgaae til Warnemiinde
og derfra til Stralsund.
Men Provianteringen af Skibene ved
Magistraten i Rostock skete saa seendrægtigen , al de eftersættende Hollændere ,·isle sig allerede den 27de Mai i WarnemUnde, da Flottillen skulde lobe ud, og tvang ved deres Ild
de to sidste Skibe med 50 Mand ombord til at overgive sig,
hvorimod de 1. 7 ovrige Fartoier kom lykkeligen i Soen og naaede
Halviien Jasmund paa Riigen den 29de Mai.
Commandanten i Slralsund, den franske General Candra,,
var rykket imod Schill til Damgarlen, og med de fra Rostock
undkomne mecklenborgske Gardere og 700 Mand slet udrustet
Infanteri med 2 Canoner, sogte ban at forsvare Overgangen over
Reckenitz-Floden, hvor Broen var afkastet. Schill begyndte strax
Angrebet mod ham; og, medens en Deel af Infanteriet beskjæftigede Fronten, salte Cavalleriel svommende igjennem Floden, og
en anden Deel af Infanteriet i en medbragt Baad satte over
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Hmme og angreb Candras's venstre Flanke. Da nu tillige Hovedcorpset trængte frem over den istandsatte Bro, blev Candras Corps
omringet og maalle for storste Delen strække Vaaben. Dog undkom Generalen selv med en ringe Dee! af sit Corps over den
preussiske Grændse. Schill fortsatte strax Marchen, ankom den 25de
Mai foran Stralsund og sprængte selv, ikkun ledsaget af :15 Husarer og 30 ridende Jægere, igjennem den af en svag Borgervagt besatte Triebseer-Port, uden Modstand midt ind i Byen.
1.50 franske Artillerister befandt sig, uden at ahne nogen
Fare, i deres Caserne i Haackenstrasse. Deres Capitain blev paa
sin Gang til Casernen tagen til Fange af en schillsk Officier.
Herved, som ogsaa begeistrede ved den samme Dag med en
stor Salut feirede Efterretning om Napoleon, Indtog i Wien,
grebe Artilleristerne til Vaaben og forsvarede sig med Geværer
og 4 Ca noner i Gaderne, endog eflerat en Dee I af Schills Cavalleri var rykket ind i Byen og til Fods havde angrebet Artilleristerne, hvorved de schillske Cavallerister med Tab bleve slaaede
tilbage. Kampen havde vel varet A Times Tid uden Fordeel for
Schill, da en forhenværende svensk Artilleriofficier ved Nam
Pcter,on tilbad Schill sin Tjeneste og at ville fore hans Tropper
paa en lidet bekjendt Vei i Ryggen af Artilleristerne.
Delte
Tilbud blev naturligviis modtaget, og derved bleve Artilleristerne
overvundne og for slorste Delen nedhuggede.
Om Eftermiddagen rykkede Infanteriet ind tilligemed de ved
Damgarten gjorte Fangr.r, der for storste Delen gik over til
Schill, En Deel Infanteri sendtes over til Rilgen, for at besætte
denne 6.
Paa denne l\laade kom Strafsund i Schills Hænder. Schill
forefandt i Fæstningen nogle hundrede Canoner, for storste Delen
af Jern, og to fuldkommen udrustede franske Batterier; desuden
et betydeligt l<'orraad af Krudt, tilhiirende den danske Regjering (III. Bind, Pag. 264).
Fæstningsværkerne, der vare sprængte af Franskmændene,
beordredes strax istandsatte og armerede ved talrige dertil commanderede Biinder og lndvaanere, hl'orved Lieutenant Pctcrson, der
niiie kjendte Localiteterne, ydede den væsentligste Tjeneste.
For at deeltage i Fors,•aret åf denne udstrakte Befæstning, Jod
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Schill indkalde 4 a 600 Mand Landeværn fra Rilgen, hvorved hans
Corps steeg til omtrent 2000 Mand, hvoraf7 a800 Mand Cavalleri.
Gjentagne af Schill gjorte Fo.rsog at komme i Forbindelse
med den engelske Flaade mislykkedes, da den havde forladt
disse F-arvande. Ogsaa erfarede Schill med Smerte, at den ham
hidtil ,•iste ubetingede Tillid meget havde tabt sig.
Imidlertid
gjorde dog den beklagelsesværdige og heroiske Mand, hvad han
i sin vanskelige Stilling formaaede til sin og sine Undergivnes
Forsvar og Redning. Var Schill ikke just nogen hoitbegavet Mand,
saa var han dog -en tapper, standhaftig og begeistret Soldat, der
fra nu af ikke havde nog_en anden Tanke, end at sælge sit Liv
saa dyrt som muligt og at falde med Ære. Selv bedraget ved
sin Begeistring, sin Patriotisme og sin gode Hensigt, lrjendte
han ikke den nordiske Folkecharacteer, der er saare forskjellig fra
Sydlændingens Livlighed og Bevægelighed, hvorfor Nordboen
længe kan taale Undertrykkelse og Fornedrelse, uden at gjore
Opror, der er ham fremmedt, ja næsten umuligt. Omgiven af
franske eller med dem allierede Troppecorps , kunde den Rolle,
Schill spillede, ikke vare længe. Havde Schill derimod trukket
sig over til RUgen, vilde han der rimeligviis kunne have holdt
sig i længere Tid og sandsynligen være bleven frelst. Men ved at
forblive og forsvare sig i det kun maadeligt befæstede Stralsund mod
en 2 a 3-dobbelt Overmagt, bestaaende af Kjærnetropper, maatte
hans Undergang være vis, hvilket vi nu her nærmere ville erfare.

I de forste Dage af Mai Maaned naaede Rygtet om Schill,
Foretagende til Hamborg og Altona. Rygtet forstorrede dennegang,
som næsten, altid Corpsets Styrke, der blev angivet til 14, 20, ja
30,000 Mand, og foraarsagede derfor megen Uro iblandt disse
Byers fredelige Beboere, da man erfarede, at han havde taget
sin Retning imod Nord.
Ikke mindre Uro frembragte Schills
Foretagende hos den danske Regjering og den commanderende
General i Holsteen, Dit1-ing, da det var at formode, at Schill
ligesaalidt yilde respectere det danske Gebeet som Hansestæderne.
Da derfor den 1.6de Mai den Efterretning indlob, at Schill
med sit Corps Dagen i Forveien var gaaet over Elben ved
Scbnakenburg og havde bemægtiget sig Domitz, henvendte den
franske Commandant i Hamborg, General Dama,, sig til den
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danske Commandant i Altona, Major v. Raffner, om Hjælp til at
forsvare Hamborg og Grændsen. En Escadron Husarer, under
Commando ar Ritmester v. Flindt, blev strax beordret fra Pinneberg til Altona, for at patrouillere. Den i 7de Mai om Morgenen udrykkede alt fransk Militair i Hamborg, inclusive Gensdarmer, Reconvalescenter, Douaniers, med Undtagelse af 2 ved
hver Port, samt 8 Canoner, til et Cantonnement imellem Hamborg og Bergedorff. Alle Franske i Lllbeck og Harborg concentrerede sig i Hamborg, hvor de ikke heller tr~ede sig sikkre.
Selv General Damas lod sine Effecter indpakke.
I Holsteen befalede General Dilring den 17de Mai Sammentrækningen af et Reserve-Corps ved Bramstedt, under Commando af Generalmajor v. Ewald, der tillige maatte afgive en Decl
af det ved Slesvig concentrerede Corps som Forstærkning til
Holsteen. Det oldenborgske Infanteri-Regiment med 2 Canoner
beordrede.s til Bramstedt den i9de Mai, og samme Dag ankom
den 3die Bataillon af det holsteenske Infanteri-Regiment med 2
Canoner til Altona. Den 2Ode Mai beordredes det oldenborgske
Regiment til Poppenbllttel ved Hamborg. General v. Ewald ankom
samme Dag til Altona og forlagde den 23de l\lai sit Ho,,edqvarteer derfra til Ahrensborg, efierat have beordret forskjellige Tropper
til Bedækning af den holsteenske Grændse mod Liibeck og Lauenborg. Den 23de Mai ankom ogsaa Kongens Befaling til General
v. Ewald, ikke alene at dække den holsteenske Grændse, men
ogsaa Hamborg og Liibeck, og at tilbageerobre disse Byer, hvis
de skulde være blevne besatte af Schill og hans Corps.
Imidlertid blev en hollandsk Division, under Commando af
Generallieu!enant Gratien, der, hvad vi vide (II. Bind, Pag. 245),
i Enden af April var afmarcheret fra Hamborg og Liibeck og nu
cantonnerede i og omkring Hannover - af den vestphalske Regjering ·tillagt Befaling at bryde op imod Schill, og var allerede
den i5de Mai indrykket i Stendal.
Medens General d'Albignac
detacheredes , for at angribe Diimitz, vendte General Gratien sig
imod Hamborg, kom den i8de Mai til Saltzwedel, satte den
23de Mai O\"er Elben og indtog Cantonnements i og omkring
Ilergcdorff og tildecls i Rhcinbeck og andre bolstecnske Landsbyer.
Generalerne Gratien og Damas saml Oberstlieutenant !tlichrlin ankom
samme Dag til Altona, for at aftale med General v. Ewald det
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Nærmere angaaende et Tog ind i det Mecklenborgske imod Schill.
Et Par schillske Husarer ,•istc sig allerede den 23de Mai foran
Ltibccks Porte og bragte den Efterretning, at Schill stod med
sit Corps 1 Miil fra Liibcck og vilde rykke ind der om et Par
Timer. Magistraten i Liibeck Jod den derværende franske Comrnandant, Capitain Monvoisin, herom give Meddelelse og overlod
til ham selv, om han og de franske Dou1!niers vilde blive, eller
bortfjerne sig.
Capitainen reiste til Oldesloe, hvor han overtal ede den danske Oberstlieutenant v. Fries, med sit Detachement
at besætte LUbeck, hvilket skete den 24de Mai.
Samme Nat
m. 2 erholdt Generalmajor v. Ewald Kongens Befaling til at
understolte de allierede Tropper i et Angreb paa Schill og, om
forniidenlgjiires, ~,at rykke ind i det Lauenborgske".
General v, Ewald concentrerede strax sine Tropper i Trittau
og Kirch-Steinberg ved .Billefloden. En Conference fandt Sted
om Eftermiddagen den 24de Mai i Triltau imellem Generalerne v.
Ewald og Gratien, hvori besluttedes: at den fiilgende Dag skulde
det danske Corps rykke frem lit Ratzeborg, og det hollandske Corps
Lil Miilln.
Inden det danske Corps rykkede over den holsteenske
Grændse, Iod Generalen gjiire Holdt, sammenkaldte Officiererne
og sagde til dem: ,,Vi rykke nu ind i et venskabeligt Land, for
,,at forfolge en Fiende, som siiger at opvække Opstand og Uro.
,,Corpset er af Kongen ,paalagt i Forening med et allieret hol,,landsk Corps at opsiige Ficnden, som foruroliger fredelige Iod,,byggere, Jeg haaber derfor, at de danske Tropper ville ud"mærke sig ved Tapperhed, Orden og god militair Aand, samt
"benytte enhver Leilighed til at vise sig som 1\lænd af Ære og
"gjiire sig værdige til Kongens Tilfredshed. Det er ikke nok
"at være tapper; men jeg fordrer tillige god Opfiirsel imod
"Indbyggerne, den strengeste Disciplin saavel i som udenfor
"Tjenesten, og menneskekjærlig Behandling imod den beseirede
"Fiende af Enhver, som vil gjiire Fordring paa det gode
,,Nam af en brav og dygtig Soldat".
Compagni- og Escadroncheferne forsamlede derpaa deres Afdelinger omkring sig og gjentoge disse Generalens smukke Ord
for Mandskabet, h,·orpaa Colonnen atter fortsatte 1\farc~en.
Danm, Krlgoh, rrn 1S07-9. III, Bind,
29

.

450
Om Eftermiddagen Kl. 3 rykkede de i Trillau og KirchSleinberg forsamlede Afdelinge1· ind i Ralzeborg, h,·or General
v. Ewald erholdt en Skrivelse fra Generallieutenant Gmtien, i hvilken
han opfordrede General v, Ewald til den næste Dag at rykke frem
med sil Corps til Rhena. Omendskjiindt Generalmajor v. Ewald
kun havde erholdt Kongens Befaling til at marchere "ind i det
"Lauenhorgske", tog han Ansvaret paa sig ,·ed al fortolke denne
Befaling efter dens Aand, da han ikke kunde forlade General
Gratien i Lauenborg, ligesaalidl som 1\Iajor v. Schill og hans
Corps kunde bekjæmpes herfra.
De danske Tropper maatte
ogsaa vise sig active for den franske Keiser og Allierede, saameget mere som Srhill, destoværre! ikke engang kunde forsvares
eller anerkjendes af sin egen Konge. Med den i Holsteen commanderende General v. Diirings Saml)kke lovede General v. Ewald
al ville fiilge General Gratien til lloslock og Stralsund, dog
under den Betingelse, at General Gratien maalte indestaae for
alle Ubehageligheder, som deraf kunde folge, med Hensyn til
det mecklenborgske Hof. Om disse Bestemmelser og Forholdsregler indgav General v. Diiri11g den 25de Mai en Rapport Lil
Kongen, der under 27de s. M. svarede: ,, Vi bifalde aldeles
,,ovenslaaende Svar til Generalmajor v. Ewald".
Af denne Grund blev den i Liibeck ,•ærende Obersllieulenanl
v. Fries, med sit Detachement tillagt Odre til, den 26de Mai al
afmarchere fra Liibeck og stade til General v. Ewald i Rhena.
h,·orimocl General Gratien samme Dag marcherede til Gadebusch.
l Rhena var del danske Corps forsamlet og heslod af:
Generalmajor v. Ewalds og Ohersllieulenanl v. Friess',
Stab •
8 Officierer, 26 Mand, 26 Heste.
iste og 2den Bataillon
af del oldenborgske
Infanteri-Regiment • 29
33
i322
3die Bataillon af det
Jufanholsleenske Infanteriteri
Regiment . • . • . • iO
5
628
4de og 5te Compagni
af del holsleenske
Skarpskytler-Corps . 4
:167
t

-

-

-

.

-
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2den og 6teEscadron
af Husar-Regimentet 7 Officierer, 193 l\lapd, 206 Heste.
CavalEt Detachement af
leri
{ holstcenske RytterRegiment . • • . . • 1
2L
2t
(8Stkr. 3-pundige CaA . ' noner, Fod-Artilleri 1
1
rh.- {2Stkr. 8-puridige Ca)er1
,.... d e Arnoner, .11Joren
tilleri • . : . • • • • 1

105

33

3! -

27 -

Summa 61 Officierer,2496 Mand, 355 Heste.
eller circa 2200 Combaltanter.
Omendskjondt den danske Armee i Boisteen stod paa Feltfod, manglede den dog adskillige Feltreqvisiter, saasom: Feltflasker og Kogekjedler. Denne sidste 1\langel blev afhjulpen
ved at requirere Kjedler og Gryder i Landsbyerne.
Det hollandske Corps bestod af:
Det 6te og 9de Infanteri-Regiment.
3 Escadroner Cuirasserer og et Detachement Gensdarmer.
1 ridende Batteri paa 10 Canoner og 2 Haubitser;
tilsammen circa 3000 Combaltanter, der vare fuldkommen udrustede paa Feltfod.
De forenede Troppeafdelinger udgjorde saaledes i All omtrent 5200 Combattanter. Schitls Styrke udgjorde derimod, hvad
vi have anfort, ikke meget mere end ½ heraf, og Infanteriet
var uden Disciplin, Uddannelse eller Dygtighed.
Den 24de Mai marcherede begge Corps til Rhena; den 28de
Mai til Rostock, omtrent 7 Mile, hvorfra 2 hollandske Gompagnier
bleve detacherede til ·Warnemtlnde, hvor de bemægtigede sig de
omtalte 2 Skibe med Bagage, tilhorende Schill, der indskibede
Corps. Den 29de Mai marcheredes til Ribnitz, hvorved de to Jette
Compagnier holsteenske Skarpskytter dannede Avantgarden, under
Commando af Oberst J'alette, og bivouakerede paa Landeveien
imod Damgarten. Den 30te Mai samledes hele Corpset ved
Allen-Willershagen. Det danske Corps marcherede derpaa til
Richtenberg, det hollandske Corps til Frantzburg; iste Bataillon af
det oldenborgske Regiment og de lette Tropper bivouakerede Nordost
29"
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for Hichlenbel'g, i 111 ilk cn Ily ,\1-anlgardcn fangede 1. f.orporal
og 8 Husarer ar det schillske Corps, der ved hiii lys Dag
lm·de lagt sig I.il at so\'e, Corporalen, der salte sig til lfod,·ærge, blev nedhnggct.
Den 3 lte ?tlai, om l\lorgeneu Kl. 4,
stod hele Corpsel i marchcfærdig Stand paa Landm·eien til Stralsuncl, og derfra marcheredes med sliirste Orden og l~orsiglighed
til 0111lre11l ½ l\Iiil sydvesllig for Fæstningen, hvor1 det forenede
Corps om l~ormiddagcn tog Stilling paa et aabenl Terrain mellrm
Landsbyerne Liidershagen og Liissau, Infanteriet forme,·et i Quarrcer
i A-A. (See Planen.)
Slralsuucl er hcliggcnd c i 1!11 Plaine paa en lille
der knn
er tilgængelig ad 3 Dæmninger o,·er Siien.
Den sydlige Dam
forer til "Franken''-Porten, den ,·estlige til "Triebseer"-Porten og
den nordlige til "Kuicp~r"-Porlen. De lo liirslnærnte l'orl.e rare
ved de allerede udfiirle fo1·tifiraloriske Arhcider i;ikkrede imod
et Coup-de-main, og blevc derfor ogsaa overlndlc del lidet uddannede J.ande,·ærn fra Uiigeu til .Fors,·ar. ,,Knieper"-Portcn
havde derimod endnu ikke modtaget nogen \'lcsenllig Forstærkning ved I{onsten. Scltill ,·entedc altsaa An grebet fra denne
Side og havde derfor her opstillet Kjmrnen af sil Infanteri.
Cavalleriet holdt paa ,,:i\.llmarkt" i Reserrn,
Avantgarden aabnetle Angrebet, rykkede frem imod TriebseerPorten og drev tic schillske Blænkere intl i Ym rkerne. Imidlertid trak det ii,-rige Armee-Corps sig, rnd en Flankemarche til
Venstre, hag temmelig store IHiider, fra h\'ilke to hollandske
Canoner besvnrr,de nogle fra l1æstningen gjorte Cnnon!lkud forbi Griinthal til henimocl J.euteritz, og omgik snnledes den So
og Eng, som findes imellem "Triebseer"- og "Knieper"-Landeveiene.
Her blev opmarcheret en Ordre-de-Hntnille , og Infanteriet formerede atter Bataillonsquarreer, hvorpaa det hele Corps
a\'ancerede imod "Knieper"-Porlen, foran hvilken der blev opmarcheret i Canonilden i D-B.
Imidlertid havde Avantga,·den f01·ladt Triebseer-Portcn, var
marcheret udenom Siicn og over den forhen omlnlle Eng henlil
Hovedcorpset, med h,·ilket del under en Iernnde licndllig Canonild trængte frem imod Knieper-Porlen,
General Gratien befalede nu den 2den Dalaillon af det oldenhol'gske Infanteri-Regiment og det 6te hollandske Infanteri - Regiment,
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al rykke frem til Storm. General v.Ewald salte sig i Spidsen for disse
Tropper; og, efteral Jægercompagnierne af Regimenlerne Oldenborg
og Holsteen havde renset Haverne foran Porten for fiendllige Tirailleurer, satte disse sig, ligesom 4 hollandske Volligeur-Compagnier,
i Forbindelse med Linie-Infanteriet og gik frem til Hornværkets
Conlrascarpe, hvorfra de aabnede en levende Ild mod Besætningen i Havelinen.
Den iivrige Deel af Infanteriet fulgte nær
paa. En Deel hollandske Voltigeurer og nogle Mand af det oldenborgske Regiment trængte derpaa frem over den næsten torre
Hornværks Grav og bestcge Kron værket, efterat have bortskaffet nogle gamle Palissader paa Bermen. Samtidigen hermed
trængte Danske og Hollændere over den :1.stc Bro og besatte
den med Forhug omgirne Ravelin; trængte derpaa over den 2den
Bro, imellem Ravelinen og "K11ieper"-Porten, der blev sprængt,
og Vognene, hvormed den var spærret, bortryddede. Dette Arbeide udfiirtes under den meest levende Ild, hvorved Porten
blev opfyldt af Dode og Saarede, saa at de efterfiilgende Tropper
kun cnkeltviis kunde defilere derigjcnnem. Den fiendtlige Besætning blev nu trængt tilbage igjennem alle Gader, dog ikke uden
Tab for Angriberne.
Saaledes faldt ikke langt indenfor Porten
Chefen for den hollandske Generalstab, Generallieutenant Carterct,
der var fulgt ind i Byen med de hollandske Tropper - gjennemboret af flere Kugler.
En Deel af 2den Bataillon Oldenborg og det 6le hollandske
Infanteri-Regiment trak sig til Venstre op paa Volden og drev
}'ienden langs denne ned til Havnen. Husarerne, 1ste Bataillon
Oldenborg, del 9de holla11dske Regiment, Cuirassererne og de
/i vrige Tropper droge mod "Altmarkt" og trængte de schillske
Troper tilbage langs de dertil forende Gader. Husarerne vendte
sig rlerefter forst imod Triebseer-Porten og derpaa imod FrankenPorten, og huggede flere Gange ind med megen Bravour. Fra
"Altmarkt" · sendtes Infanteri - Detachements langs Volden til
Hiiire, for ogsaa at spærre Triebseer- og Franken-Portene 'udenfra,
ligesom Infanteri-Afdelinger sendtes til Venstre, for at forhindre
Fienden fra at flygte ombord paa Skibene. Ved Franken-Porlen
satte sig endnu noget fiendtligt Infanteri bag en Muur. E11 Trop
Husarer, under Commando af Lieutena11t v. flanke, og del holsteenske ltytler-Delachemcnt, under Lieutenant v. Jer11ci11s Com-,

454
man do, vilde hugge ind paa det; men
samme Oieblik gav
delle Infanteri en Salve, og begge disse lo unge tappre Orficicrer
faldt. Dansk og hollandsk Infanteri fordrev del licndtlige Infanteri fra bemeldte l\luur og ud af Franken-Porten, h\'Orved l{ampen
var forbi RI. 2-3 om Eftermiddagen, efterat den harde varet i
4 a 5 Timer, og fortes af Schill og hans Undergivne med megen
Tapperhed og Haardnakkenhed.
De fiendtlige Tropper, der under Lieulenant llriim1ows Commando undkom igjennem Franken-Porten, udgjorde circa 200
l\Iand af alle Vaabenarler med 2 Canoner, der salte sig udenfor
Porten i C-C, hvorfra han sendte en Officier til General Gratien,
for at tilbyde Capitulation paa den Delingel~e: al blive bragt over
den preussiske Grændse til den forste preussiske Postering,
hvilken Betingelse blev tilstaaet, og Major v. Tltaysscns af den
hollandske Generalstab beordret Lil al ledsage dem over Grimm
til de preussiske Forposter i Demmin.
Den tappre, men beklagelsesværdige l\Iajor v. Schill blev i
"Fahrstrasse" nedhugget af en dansk Husar og derpaa skudt
ihjel af en hollandsk Jnfanterisl, da han paa Opfordring ikke
vilde overgive sig. Rimelig, iis storl han deng11ng i Begreb med
at begive sig til Skibs broen, for at suge at undkomme paa et
Partoi. Schills diide Legeme blev bragt til llaadhuset, gjcnkjendt
af Raadsherrerne og llcre Indbyggere, og derpaa samme Aften
begravet i al Stilhed. Hans Hoved blev derimod forinden afskaaret,
sat i Spiritus og bragt Lil Cassel, hvorfra del senere bragtes Lil
Holland og var indtil 1837 opbevaret og til Skue i del naturhistoriske l\Iuseum i Leiden.
De danske Krigere hjembragte fra dette Tog Beklagelse
over at have, ifolge Pligt, rna~llct bidrage til al tilinletgji:ire
&liill, denne Germaniens lappre Son og hans ulykkelige Yaabenbri:idre. Havde Schill ha,·t Fremgaris- i sit Foretagende, vilde
Tydskland maaskce have skjænket ham en Fyrste-Krone.
Nu
derimod helalte han sin Patriotisme med Livet, blev begral'el som
en Misdæder, og hans Foretagende slemplet som et Roverlog.
Saaledes er Verdens Gang I
Ved Stralsunds Erobring befriedes et dansk Artilleri-Detachement - 1 Officier og 20 Mand - som var beordret til Stralsund for at hente Krudt (III. Dind 1 Pag. 26.l:), men af Schill

var blevet arresteret, med Undtagelse af 3 Mand, som lob hjem
til Boisteen. Ligeledes befriedes nogle fangne Franskmænd og
de ved Damgarten fangne mecklenborgske Gardister.
Efter Affairen bleve de danske og hollandske Tropper samlede. Den hollandske Oberstlieutenant Mechelin blev udnævnt til
Commandant og paalagt at samle Fangerne og Byttet, beskylle
Borgernes Eiendomme ~g opretholde Orden i Byen m. m. Fra
dansk Side blev ham til Hjælp tildeelt General v. Ewald, Adjutant, Lieutenant v. Lilic11cro11.
Det blev derpaa under Diidsstraf paalagt Indbyggerne at
angive og udle,·ere til Commandantskabet alle skjulte, til det
schillske Corps horende, Individer og Eiendele.
At Stralsund ei blev plyndret skyldes især den redelige og
ridderlige Generalmajor v. Ewald, der lod 3die Bataillon af det holsteenske Regiment besætte Hovedvagten. De iivrige danske Tropper
fo;samledes paa Torvet, og Patrouiller, hver ledsaget af en Borger,
udsendtes igjennem alle Gader, for at gribe Marodeurer og tilreiebringc Orden, der ogsaa hurtigt lykkedes.
Natten imellem den 3ite l\fai og iste Juni bivouakerede de
danske Tropper, der ikke vare paa Vagt, ved Udgangene af Byens
Porte. Hollænderne, med Undtagelse af Artilleriet, som ogsaa
bivouakerede, bleve indqvarterede i Byen. Den næste Dag bleve
de danske Tropper a0iiste af Hollænderne og indqvarterede
Byen.
l>e Danskes Tab i denne Affaire var som fiilger:
D od e.
S a ar ed e,
Offic. Underoffic, Menige. Offic. Underomc. Menige.
Husarerne • • . •
i
i
4
"
Holsteenske RytterDetachement. • • t
:1
Oldenborgske lnfanteri-Regiment .•
9
2
28
"
3die Bataillon af holstcenskc Infanteri-Regiment • .
t
1.6
2
2

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Summa 2
49.
t
9
2
5
Hollændernes Tab bestod
Diide: Gcnerallieutenant Carleret 1 Obcr:;llieutcnantcrne llatc11burg og Dol/c1na11n, 2 Ci!pitainer,
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i Lieutenant, 2 Underofficierer og 38 Mand.
Officierer, 20 Underoflicierer og iOO Menige.

Saarede: fO

Schills Tab er ikke ni:iiagtig bekjendt. Poruden ham selv
5 Officierer. Af Fanger indbragtes samme Aften 5 /1
600 Mand, som bleve indlagte i en Kirke.
Nogle hundrede
Mand vare paa Skibe undkomne til Riigen.
Af disse undkom
en Dee! til Siies, og 43 Mand indhr~tes den fiilgende Dag
som Fanger af et til Riigen sendt Detachement af det 6te hollandske Infanteri-Regiment.
Den fste Juni begra\'edes de faldne danske og hollandske
Officicrer udenfor Byen med fuld militair Honneur. Det blev
ogsaa besluttet at opreise paa en Plads foran Knieper-Porten, hvor
Stormen var foretaget, et Monument for de faldne Officierer,
Underofficierer og Menige, hvortil Omkostningerne skulde bestrides
af een Dags Gage og Liinning af det hele combinerede Corps~
General Gratien udstedte derpaa i det franske Sprog fiilgende Dagsbefaling:

faldt

Hovedql'Brlerct Strolsund° den I sle Juni I 809,

,,Soldater!"
"I have i Gaar opfiirt Eder som Helte. I have fulgt Eders
,,Officierers Exempel. I have med Storm erobret Stralsund, for,,svaret af 6000 Maud. I have passeret liden af 20 Canoner.
,,Eders Anstrengelser ere blevne kronede af Seiersgudindens Haand.
"1 have, ved at odelægge det schillske Corps og ved at fælde
"ham selv, dæmpet det Roveri, som hans vilde Medskyldige
"havde udbredt paa et Terrain af 150 Lieus. Jeg il er med at
"aflægge Rapport til Deres hollandske og dansk e 1\Jajcslæler o,·er
,,den glimrende Tapperhed, som I have udviisl 1•ed denne Lei,,lighed".
"Dhrr. Generaler, Officierer af Generalstaben, Officierer og
"Soldater af Infanteriet, Artilleriet og Cavalleriet ville herved
,,modtage mine Lykiinslrninger og Taksigelser".

Gratien.
Stedmann,
Oberst, Chef for den hollandske
Generalstnb.

General v. Ewald forlod den 2den Juni Stralsund med de
danske Tropper og marcherede til Ribnitz, den 3die til Rostock
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den 4dc til Ncu-Biickow, den 5tc til Wjsmar, den 6tc til Gadebusch, den 7de til Ratzeborg og den Sde til Oldesloc, h,•or de
under hans Commando slaaende Tropper blcve Jagte i Cantonnemcnt. De hollandske Tropper forlade Slralsund fiirst den
9de Juni og ankom tilligemed de Fangne den 1.6de til Brunswig.
General Graticø kom for sin Person den :1.4de Juni til Hamborg,
Kong Frederik VI. viste sig hoist naadig og tilfreds med
dette Foretagende og udnævnte Generalmajor v. Ewald til Gencrallieutenant fra den 3 lte l\lai at regne. Ogsaa udnævnte Kongen paa Ordensfcsten den 28de Juni -L809, General Gratien til
Storkors af Danebrog, 7 hiiiere hollandske Officierer til Cnmmandeurer af Danebrog og 3 andre Officierer til Riddere af
Dancbrogordcnens 4de Classe.
Af de danske Officiercr udnævntes 21 til Riddere af Dancbrogordcnens daværende 4de Classe
(lg 43 Underofficierer og Menige til Danebrogsmænd.
Kongen af Holland udnævnte General v. Ewald til Commandeur af den hollandske Reunions-Orden og 12 danske Officicrer
til Riddere af samme Orden.
Keiser Napoleon var mere sparsom med sine Ordener og
ornrsendte til det danske Corps kun 3 Decorationcr til Officiercr af Æreslegionen, h,•ilke Kongen tildecltc General v. Ewald,
Major v. Flindt af Husarerne og Major, Prinds Frederik af Holsleen-Bcch, Chef for General v. Ewalds Stab.
Under 16dc Juni blev fra Stralsund tilsendt General v. Ewald en
Taksigclsesskri\'clsc til ham og hans lapprc Tropper for den ud\'istc
gode Orden og Disciplin under deres Ophold i Stralsund, hvilken Taksigelsesskrfrclse var undertegnet af Præsidenten, Vice-I1rresidcnten og Medlemmerne af den povisoriske Uegjerings-Commission
for S,·cnsk-Pommcrn, d1,ngang under fransk Herredomme.
General G1·aticn indsendte til Kong Frcdcrifc VI. en Rapport
det franske Sprog saalydende:
,,Sire I"
,,Deres Majestæt er bleven underrettet om den Begjæring,
,:jeg har gjort til General v. Ewald, efter hvilken han velvilligen
,,har underslottet mig med en Dee! af de ham underlagte Trop"pcr ved en Expedition, som jeg foretog imod det schillskc
"Corps, der Ycd sine Ro,·crier orlclagdc l\Ieeklenborg og truede
"endog: Holstecns Grændser. Schill ventede os i Stralsund og
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"hans Corps var omtrent 0000 l\fond stærkt.
Ban havde der
,,rundet 100,000 Pd. Krudt, der vare bestemte for Deres Maje" stæt.
Schill har benyllel sig af en Dee! af dette Krudt og
"havde sat Stralsund i en saa stærk Forsvarsstand, som Tiden
,,vilde tillade ham det. Han havde ladet opkaste Forskandsnin,, ger foran Portene og armeret dem med en sto,r Mængde Ca" non er af del storste Caliber; han havde ligeledes ladet armere
, :de gamle Bastioner og Courtinerne og næsten hele Escarpen
,,palissadere. Stralsund maatte altsaa angribes og tages".
" Deres Majestæts Tropper, anforte af den tappre General
,,v. Ewald, have udholdt en Cartæskild, som de mange Canoner,
"der vare placerede paa Batterierne, uophorligen udspyede, og
,,hal'e udviist en meget stor Tapperhed".
,?Jeg kan ikke noksom rose dette for Deres l\fajestæt. .rtlcn
"det er at beklage, at De den•ed have havt et Tab af 2 Ofliciercy
"og 10 Mand Dode, 7 Oflicierer og 5i l\fand Saari;de. General
Ewald roser meget den udmærkede Maade, han har \'æret
"understottet paa af sine Adjutanter, Capitainerne v. Dardc11flet/1 af
"staben og v, Gartner af Husarerne, samt af Major v. flindt af
"Husarerne, Oberst v. Abercron og Major v. Sciffart/1 af del
,,oldenborgske Regiment".
"Herr Baron v. Liliencron, General v. Ewalds Adjutant, Yar
"ved min Side under hele Fegtningen, og jeg kan ikke noksom
,,udtale hans Roes".
,,Jeg er med den dybeste Respect" etc. etc.

"v.

Strafsund den 5te Juni 1800.

Grntien,

Angaaende de gjorte Fanger af det schillske Corps var
deres Skjebne for det Meste allevegne haard, af Frygt for den
almægtige franske Keiser. Dog gjorde Danmark heri en hæderlig
Undtagelse. Vel Jod Frederik VI. ogsaa af den nævnte Grund
und er 31te Mai udgaae den Befaling:
Da det er sandsynligt, al den schillske Bande vil soge fra
" Riigen til So es at undlobe den retfærdige Straf, som overalt
" paa Fastlandet venter samme , saa 1·ille Vi have samtlige Vore
,, Krydsere og armerede Skibe, der med Caperbreve ere forsynede,
,allernaadigst befalet: al opbringe til noierc Undcrsogelse ethvert
,Skib, som de i Soen maatte mode og van hvilket de maalle
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,forefinde enten Mi!ndskab, Armatur, Ammunition 1 Provisioner
,,eller andre Sager, henhorende til bemeldte schillske Bande;
,,ligeledes skal det være saa1•el det Militaire som samtlige ved"kommende Ovrigheders og Embedsmænds Pligt~ Henseende til
,,ethvert Skib, som til noget Sted i vore Riger eller IJertugdiim"mer maatte ankomme fra Oster.soen, ncii!! at undersiige, om
, samme skulde indeholde Mandskab eller Sager, den schillske
"Bande lilhorende, og i ethvert Tilfælde blive saadanne Skibe al
" lægge under Embargo, indtil Vor allerhiiiesle Resolution derpaa
, ,kan erhverves".
Mea, endskjondt denne Kong Frederik VI.s Befaling synes streng,
iille vi dog erfare, at den ædle Konge ikke meente det saa slemt.
En Deel schillske Flygtninge havde reddet sig over til
Rligen, hvor d e for s tiirs te Delen bl eve optagne paa den lille
l<'Iotlille, som under Lieute nanl /Jarschs Commando var ankommen
fra Ros tock og Warnemiinde.
·
En anden mindre Deel blev bragt af en meck\enborgsk Skipper
fra Stralsund til Kjiibenha,•n. Af de til Riigen undkomne Flygtninge
ha1·de en Dee! paa 3 Fart/Her under Lieutenant Frans;ois skilt sig fra
Lieutenant /Jarscl, og vilde soge en svensk Havn, men bleve den 2den
Juni opbragte af Stykprammen Siiliiven , under Capilain Vleugels
Commando, til Dragor. Paa disse 3 Skibe vare Lieulenant Fra,1s;ois og Fændrik Frohreich, 8 6 Mand og 17 Heste, saml den
franske Oberst og Intendant Dupin, Marchal Augereaus Svoger,
som var taget med fra Tangermiinde som Gidsel, og en preussisk Baron v. Hagen, der fiirles med som Arrestant fra Warnemiinde.
De lo Officierer bleve vel indsatte som Arrestanter i Citadellet ved Kjiibenhavn, men kort efter liisladle paa Æresord, og
den 14de Juli erholdt de tilligemed alt det Mandskab, Jer vare
fiidte P1·eussere, Tilladelse Lil at reise hjem. De befordredes igjennem Danmark paa sammes Bekostning og ankom den 3-Hc Juli
til . Altona. De havde saaledes neppe nogen Grund til at klage
over deres Behandling i Danmark.
Lieulenant Btirsch ankom med den iivrige Flotlille fra Riigen
Lil Svinemiinde den 1sle Juni om Eftermiddagen. Den af Lieulenanl Brilnnow commanderedc Afdeling, der havde reddet sig ud af
,,I<'ranken-Porfou", afmarcherede slrax den 31Le Mai, i 2 Colonner,
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ledsagede af 2 hollandske Stahsofficierer, til Demmin og Anklam,
hvor de 01•erlcvcrcdcs lil d e preussiske Authoritclcr og derefter
blel'e modtagne af Gencrallicutcnanl v. Bluchcr.
Udlændingernc
forsynede han saiix med Pas, for al rcise lil deres Hjem; Preusserne derimod forlcs li! Maricnburg, og en Krigsret nedsattes
over Offieicrcrnc i Stargard under Bluchers eget Præsidium, hvorved Lieutenanlerne /Jiirsch og /Jriim1ow samt 14 Officicrcr Llevc
frikjendte; i1 Officierer erholdt S l\laancders og i Officicr 6
}Iaancdcrs Fæslningsarrcst. Liculenant Qwistorp, der havde ladet
en · Husar, Sommer, skyde, paa Grund af at han vilde forlede
sine Kammerater til Opror og Desertion, domles lil 3 Aars Fæslningsarrest.
Dommen over de til Danmark undvegne Officicrer
udsattes.
Den foran ommeldle svenske Arlilleriliculcnanl Pctcrrn11,
der især den 25de l\fai ydede Scltitl en væsentlig Hjælp ved Ilesælteisen af Slralsnnd og i Kampen imod de dcrl'ærcnde franske
Artillerister og senere 1·cd Befæstningen og Forsvaret af Stralsund, blev af Hollænderne slillcl for en Slandrel og skudt den
4de Juni paa den samme Bastion udenfor Knieperporten, som han
hardc befæslel og forsvaret med saamcgen Tapperhed.
De i Byen gjorte ovrigc Fanger, 557 Underofficierer og
Menige, fortcs til ·det Indre af Tyrlskland og ankom den 17dc
Juni lil Brunswig, hvor de indfiidle Veslphalcrc, ifolge Kongen
af Veslphalens Ordre, hlcve stillede for en Krigsret og 14 af
dem <liimlc til Di.ide og s]m<lle den 18de, 2Ode og 22dc Juni.
Resten forles Lil de fransJrn Galcier i ll!'cst, Cherbourg og Toulon.
Officiererne derimod hlc1·c fiirlc til Citadcllel i Wcsel og
den Ole September stillede for en af franske Officicrcr besat
Specialcommission, der dom le 11 af dem, luller unge Mænd, til
Di.irlcn en Dom, der blc1• dem forkyndt den t6de September
om l\Iiddagcn og udfort samme Dags Eftermiddag Kl. 3 paa eh
Eng udenfor Wesel. De i1 ulykkelige unge Krigere vare Lieulcnanlernc v. Jahn, v. Schmidt, v. Galle, Carl v. Wedell, Albert v.
Wedell, v. Kel/er, v. Gabain, v. Flemming, v. /(effenbrink, v. l•clge11treu
og v, Trache11berg. De gik alle Doden rolige og modige imode.
De ovrige Officiercr bleve ogsaa forte til Frankrig og der holdte
arresterede.
De befriedes, ligesom Mandskabet, forsl ,·ed de
allierede Hærcs Indrykning i Frankrig i Aarct 1811.
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Vistnok var denne Skjcbnc haard og siirgclig 1 men ikke
urelfærdig; den er skre, et i enhver velordnet Stats Krigslorgivning og vil folgelig træffe Enhver, der ligger under i slige Foretagender.
Da Schill ikke kunde vække Sympa,thi og Mcdrirkning af Tydsklands Befolkning, eller undkomme til England,
maatte han falde, eftersom hans egen Konge og ltegjcriug ikke
formaaede at ancrkjcnde hans Foretagende og forsvare ham; fiilgclig blev h!)n slemplet som Opriirer. Men derfor maa man ikke
!roe, at Schills og hans Yaabcnbriidres Foretagende og Undergang har været uden væsentlig Nylte for Tydsklands Gjenfiidelse.
Trertimod ! d et bidrog særlig til at forlJitlre Stemningen og opirre
Gemyltcrne imod den fran ske Regjcring, h,·orved nedlagdes en Sæd,
som bar kraftige og frodige Frugter, da Friederich Wilhelm II I. ved
Opraabet af :l 7de l\farls :1813 kaldte sit Folk til Vaaben, for at
befrie Preussen og Tydskland fra det franske Aag. Neppe ,ilde
dette Opcaab have fundet saa almindelig Gjenklang i alle Iljerter, i Særdeleshed i Preussen, hris det lydsk~ Folk ikke med
hoi Stemme og stor Forbittrclse ogsaa havde raabt Hevn for
Schill og hans beklagelsesværdige Vaabcnbriidrc !
En taknemmelig Eftertid har senere hædret .de Dræbtes
:Minde. Paa det Sted, h1·or _Schill faldt i Stralsund, skal i Aa1·et
:1835 nogle Fædrelandsvenner have opreist en fiirkanlcl Granilsiiile
med lnscriplion: F. v. Schill
3:1.le Mai 1809. Yed Hiiitideligholdelscn af 25 Aarsdagen af Leipzigerslagel, allsaa den :1.Sde Oetober :1838, blev en Gravhiii opkastet paa St. Jtirgens Kirkegaard
ved Strafsund, h1·or Schills Liig var begravet. Denne Gravhiii er
prydet med en Plade af stobt Jern, der er forsynet med en
Inscription og omgivet af forgyldt Liivværk.
De i Drunswig skudte :14 Vestphalercs Rccn ble,·e efter 26
Aars ForHib, i835, atter optagne og nedlagle i 3 Kister, der
nedsænkedes i en indviet, indmuret Gravln·ælving, og et Monument
oprcist tæt YCd Capeilet St. Leonhard udenfor Druns" ig, hvor
en Fædrclandsrcn, Friederich Carl v. J'ecl,elde, opforte en Bolig i
Nærheden af Monumentet for en Jnnlid, der, saavidt muligt,
skulde tages af det forhenværende 2det brandenborgske HusarRegiment, Schill. Capeilet er smykket med 4 Porlraitcr af 4 Helte,
der have kjæmpet i Anret i809, nemlig Erkchcrtug Carl, Hertug
Friedcl'ich JJ'ilhdm af Drunswig, Fcrdi11and Scllill og A11dl'cas llofer.
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I en Fordyb11i11g i Væggen slaacr Schills 1\Ialmbiiste, foræret af
Rong ludvig I. af Bayern; ogsaa lindes her to af Schills Sabler,
Ilrc,·taskcn, som han havd e crhQldt til Foræring af Dronning
Louise, hans Bors o. s. v. Endcel Navne og Vaaben af schillske
Officicrer omgive deres Anforcrs Biisle.
Den i3de September
18.J,0 blev Capeilet indvi et. Schills Hoved, der var opbevaret i
Spiritus i del analo.miskc Museum i Leiden, blev den iOdc September 1837 paa Prinds Frederik af Hollands Foranslallning
hragt til Brunswig og ud stillet i en 14 Dages Tid i NcusllidterRaadhuus, derpaa lagt i en Urne og hoitideligen indviet og bisat
i en muret Grav ved Siden af det ved St. Leonhards Cape) opreisle l\Ionumcnl.
Angaacnde de H ved We~cl skudlc preussiske Oflicicrer, saa
bad allerede 1815 }'rimurcrlogcn i W escl den preussiske llcgjcring om Tilladelse at maattc oprcisc_dem et Monument, 11\'ilkcl dengang ikke blev bevilget. Derimod udgik fra 2 preussiske .Officicrcr,
med kongelig Tilladclsr 1 i 1833 en Opfordring til den preussiske
Armec om Bidrag til cl Monument for disse dræbte Kammerater.
Den 9dc Juni 1834 blev de Dræbtes Gra vsted aabnct, og deres
Levninger nedlagte i en med Illy indvendig belagt Kis le, over
hvilken der hæ,•cr sig nu cl 15 Fod hiiit Monument, lnorpaa
findes et Basrelief, paa hvilket sees Ilorussia stiittende sig sorgende paa Mindestenen, medens Victoria bckrandser Urnen, der
gjcrnmer Asken af de faldne Offcrc.
Saalcdes var Schills og hans Vaabcnbrodres Endeligt. Deres
Fædreland har nu betalt sin Æ1·esgjæld til dr.m , og Eflen·erdenen
vil bevare deres Narne i decllagcnde og vemodig Erindring.
Vi ville dernæst paa sædvanlig Maadc ende dette Capitcl
med at omtale de Aclioncr, som i Forsommeren 1809 fandt Sted
til Soes og paa Danmarks og Norges Kyster.
Den strenge Vinter 1.808- 1809 var Aarsag i, at Englænderne ei kunde Jade sig sce der forend ind i Marts 1\Iaancd.
Skibsfarten imellem Jydland og Norge aabnedes vel i Enden af
Februar Maaned; men Isen og de slukkede Fyr gjorde Sciladscn
meget besværlig og farlig, saa at flere af disse Skibe derved gik
til Grunde.
Den i3de 1\Iarls blev fra en i Landscrona 11am liggende
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engelsk Orlogsbrig udsendt 2 bevæl.rnede Baade, for om Natten
al borttage de Farliiier, de kunde faa e fat paa under den danske
Kyst.
Fienden bortforte ogsaa 3 Nordhaade, der med flere
andre laae ved Rongsted . Hurtigt besteeg Premierlieutenant i•.
lltichman11 af det sjællandske Skarpskytter- Corps en Baad med
en Deel Mandskab, og Lieutenant Schultz af Si.ietalen besteeg
en anden Baad med nogle Matroser og satte efter Fienden, der
ved el Par Geværsalrnr ikke alene maatte forlade de 3 tagne
Nordhaade, men blev endog tvungen til al overgire den ene
Band med dens Besætning.
Den 30le Mar~s kom en engelsk Orlogs brig nordfra ind ad
6stersi.ien med en Galease paa Slæbeloug. Premierlieutenant W.
Moller af Si.ietaten, som endnu laae indefrossen i Helsingi.irs Havn
med 4 Canoncbaloupp er, isede sig hurtigt ud, og, fulgt af Secondlieutenanl Schultz s om Frivillig , angrebe de Briggen , der efter en
kort Action blev ni.id saget til at kappe Galeasen fra sig, som
derplla blev besat, medens dens Besætning reddede sig i Land
• i Sverrig, og Orlogs briggen flygtede for fulde Seil, forfulgt af
Canonchaloupperne, saalænge deres Kugle1· kunde række den.
Den 5te April kom en engelsk Krigsslup (sloop of war)
paa 24 Canoner nordfra og styrede ind paa Fladstrands Rhed. Da
der ved Porbiseilingen blev skudt paa den fra Fortet Deget,
tonede Krigsslup pen dan sk lrlag og Vimpel, fortsatte sin Cours
og ankrede paa Rheden , dog udenfor Canonskuds Distance, men
i Nærheden af nogle danske Proviantskibe. Fra Deget blev et
Farliii afsendt og som uhindret lagde til Borde ved den fiendtlige
Orlogsmand. Men, saasnart denne havde kastel Anker, udsaltes 4
}'arti.iier, tilligemed det nys fra Deget ankomne, og disse roede
henimod Proviantskibene: · Lieutenant P. bl. Tuxen af Si.ietaten·,
der laae i Fladstrands Havn, roede hurtigt ud med 2 Canonchaloupper og 1 Canon-Jolle, under Commando af Maanedslieutenanterne Ølagnussen, Gran, Bech og 1'heten,. De angrebe Baadenc, der
hurtigt vendte om Lil I{rigssluppen, som derpaa under dansk
Plag og Vimpel gav del glatte Lag paa de danske Canonfart1iier.
Der opstod nu en levende l?egtning, under hvilken Krigssluppen
ombyttede det danske Flag med det engelske. Efter omtrent il
Times Fegtning kappede den engelske Slup Ankeret fra sig og
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stod til Siics, forfulgt af Cano11farli.iicrnt, der iiivrigt ikke havde
lidt 11og1il Tab. Farliiicl fra Dcgel hlc,· af Fiendcn sendt tilbage.
Under den norske Kyst fandt i delle I?oraar mange Smaalræfningcr Sled, derrcd al Englænderne siigte under Laud og
n!d armerede Bareasser pro\'cdc paa al borllagc Farliiicr i U-0ha\'llc, ,·cl ogsaa at rane Q,·æg eller andre Gjcnstandc paa
l{ystcrne.
Saaledes kom en Aften, udsendte fra en udenfor Ulvesund i
Norge krydsende engelsk Fregat, Lo armerede Bareasser mod
Land. I bemeldte Sund laac lo Canonehaloupper, under Commando af llaancdslieutcnanterne /lecl, og Schmidt, den forste i
del iisl1·e og den sidste i det vestre Jndlob, og ved et Par Skud
fra Schmidts Baad forsrandt de ficndllige Farliiier i Morkel. Næste
Dag i Dagbrækningen kom de to fiendlligc Bareasser ud af Oxe' igen og roede lige ombord i en bcrgensk Jagt, der laac ,·cd
1lel /islre JndWb, og entrede den. Men ved de to Canonfarloicrs
forenede Ild maalte Fienden forlade Prisen og Oygtc ud af Havnen, fulgt af Canonbaadenes Ild.
Den 23de April Kl. 12 om Middagen udsatte en engelsk
Fregat ved S,•inor, i Nærheden af Lindenæs i Norge, 2 Ilarrasser, der syn les at ,·ille gjore Landgang.
Seeondlicutenanl
Srl11nidtcn laae med 2 Canonbaade i Svinot·, lwilke henhiirle til
den i Manda! stationerede RoOottille under Premierlieutenanl
Spiircks Over - Commando. Lieutenant Sc/1midle11 gik Darrasserne imiide med sine 2 Daade, skjod 2 Skud fra hver af
dem , h,·orefter Fregatten kald le sine Bareasser tilbage og gik
1i1 Sues.
Den 29de April Kl. 2! Eftermiddag nærmede en engelsk
Fregat sig ! Miil Skjærene ved Bækkestii unde1· Norge.
Ved
Gamle-Ilellesund kom Fregatten Landet nær paa l Miil og gjorde
Mine til at tage et fra Danmark kommende Skib. llaanedslieutenant
A111lcrsc11 , der he~horle til en Canonbaads-Afdeling, under Lieulcnant Fiins's Commando gik Fregallcn imode til de yderste Skjær
med den af ham forte Canonchaloup, gav Fregatten 4 Skud, som
denne besvarede med 30-40 Skud, uden at træffe Canonchalouppen.
Det danske Skib og Oerc andre Farliiicr kom del'\'cd
lykkcligcn i Havn, hvorp:rn <lrn Pngelske Fregat vendte fra Land
og stod til S/Jcs.
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Den 30te April havde en norsk Caper fra Ahrendal: ,,Admiral Tordenskjold" kaldet, fort af Capitain I{iddel Ugland, armeret med i 8-pundig og 3 4-pundige Canoner, 2 Haubitser og 2
Svingbasser og besat af 16 Mand, en Træfning med en engelsk
Fregat "the Wrangle" og sammes Bareasser ved Thorup Strand paa
den nordvesllige Kyst af lydland, hvor Caperen, jaget af Fregatten, Kl. 3k om Eftermiddagen lob ind paa Rheden, ankrede paa
2 Favne Vand og gjorde "klart Skib''. Fregatten gik kort efter
til Ankers paa 5 Favne Vand og udsendte Kl. 4! 4 armerede
Bareasser, for at erobre Caperen; men disse bleve saa alvorlig modtagne af Caperens smaa Canoner, at Bareasserne maatte retirere til Fregatten. Kl. 5 kom de tilbage og fornyede Angrebet,
men ble,•e anden Gang tvungne til at gaae tilbage til Fregatten,
som derefter selv lettede Anker Kl. 5& og angreb Caperen paa
saa nært Hold, den kunde flyde, tilligemed 5 Bareasser, hvoraf
2 vare armerede hver med i Canon, hvormed de beskjode Caperen. Capitain Ugland blev nu nodsaget til at stikke paa Ankertouget og gaae i Land. Men ved Hjælp af Caperforer Tonsberg,
der laae her med sin Caper paa Land, lykkedes det at bringe
fra "Tordenskjold" 2 4-pundige Canoner og al Ammunition i Land,
hvorefter Ugland huggede Hul i Bunden og slog Seilene fra
Ræerne paa Caperen, som derpaa blev besteget fra en af
Bareasserne, og 3 Mand satte ombord paa den. Men Caperens
Mandskab, i Forening med 14 Tægere, under Lieutenant Suhr,
Commando, samt nogle Mand af Kystmilieen, gave en saa velrettet og virksom Ild paa Caperens Besætning 1 at denne atter
maatte forlade Skibet. De i Land bragte 2 Canoner 1 tilligemed
i Canon, tilhorende Capitain Ton,berg, aabnede derpaa deres Ild
paa de ovrige fiendtlige Bareasser, saa at de 3die Gang maatte
vende tilbage til Fregatten. Under denne Action blev Lieutenant
Suhr haardt saaret, Kl. 7 om Aftenen udsendte Fregatten for
4de Gang atter 5 Bareasser, for at tage 2 Kornskibe, der laae
under det lille Batteries Beskyttelse, og hvis Besætning var flygtet
i Land. Saasnart Canonerne kunde række, aabnede Batteriet
sin Ild, og, da en af ~areasserne blev truffen ved det 5te Skud,
vend\e de alle om til Fregatten, som om Aftenen Kl. 10 lettede
Anker og styrede fra Land efter et Tab af 2 Dode og 3 Saarede.
De to Kornskibe bleve derpaa besatte af Uglands Mandskab og
Danm, Krig1b, rra 1807-9. 111, Bind.
30
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saaledcs reddede, ligesom Caperen Tordenskjold. Capilain Ugland
blev for denne sin lappre Daacl af den commanderende General
i Norge, Prinds Christian August af Augustenborg, i Kongens
Navn, udnævnt til Daneln·ogsmand en Beliinning d er vistnok
rnr vel fortjent.
Den 14de Mai 1809, Kl. 9 om formiddagen , blev fra Lis ter,
Vesten for Lindenæs i Norge, observeret en engelsk Culler!Jri g,
som gjorde Jagt paa en Skonnert og 3 smaa Fartoier, der kom
Oster fra.
Rodemester Reiner/sen, med Assis tenten Christen
Niel,cn og 8 l\fand, !Jevæbnede med Ge,·æl'er, gik i en Baad ,
disse Fartiiier til Hjælp, og det lykkedes dem, uagtet Cutterbriggens Canon-lld, at bringe Skonnerten :,Den yndige Kone"
kaldet, kommende fra Christiansand og bestemt til Husum paa Grund i Snekkested-Ham paa Lister. l\len, da den liendllige Drig angreb Skonnerten med 24 Mand i 2 Baadc, maatle
Reinertscn med sit Mandskab forlade den og Oygte i Land, hvo!'
cle lagde sig imellem Klipperne, og, forstærkede med en Afdeling Kystmilice fra Lister, under Uodeanfcircr Abrahamsen, blev
Fienden i 2 Timer beskudt saa 1•irksomt, at han med uforrettet
Sag maatte forlade Skonnerten, efterladende nogle Yaahen og en
Dee! Ammunition paa samme, der nu blev besat paany, bragt af
Grunden og samme Dags Aften Kl, 9 indbragt i l<'lckkeljord ,
meget beskadiget af Fiendens Canonskud.
Ogsaa de 3 mindre
J?artiiier blel'e reddede.
Den i7de l\Iai kom Caperforer Wulffscn med Capercu "Danneskjold" paa Ostkysten af Jydlancl lilfældigriis ind imellem en
Deel engelske Krigsskibe, af hvilke en J?regat siigle al afskjære
ham fra Landet. Kl. 4 om Jmcrmiddagen udsendte Englænderne
imod Wulffse11 2 Canonbaade, 6 Darcasscr, hver armeret med 1 Ca non,
og 2 Chaloupper, alle Fartiiier vel besatte med Marine-Soldater:
En Fegtoing begyndte og som varede henved 2 Timer. Da Englænderne endnu erholdt Forstærkning, maalle Wulffsm slige ind
under Land. Men om Aftenen Kl . 8, da Vinden fr.i skede op,
holdt han atter ud til dem, og RI. 9 begyndte Fegtnin gen paany
og ,•arede til del rar bleven mor:kt, da Fregatten kom til, tog
alle Baadene paa Slæbetoug og seilcde ~cd dem til de andre
Krigsskibe, hvorefter Wttlffsen uhindret seilede ind ad Liimfjorden
til Hals, uden at have tabt eeu eneste l\Iand.

467
I Foraaret laae mange engelske Krigsskibe i Store-Bælt, især
ved Romsi,i, og sendte gjerne hver Dags Morgen Folk i Land paa
Oen, for at skove Brænde, vaske, soignere Reconvalesccnter
o. s. v. Capitainlieulcnanl Sclionlteider, som havde Commandoen
o,·er Flollillcn i Slorc-Bæll, foresatte sig at spille dem cl Puds
og aftalte til den Ende det "Forniidne med den paa Kysten commandcrcnde Capitain, Grev Vedel. Den :l8 de Mai laae 3 engelske
Linieskibe og en talrig Conroi til Ankers ved Roms/i. For at
udfore det projcctercde Angreb, O\"crfortes samme Dags Aften
hemmeligcn til Roms/i 54. Jægere under Capitain v. Dau og
Lieutenant v. Lindes Commando, 24 ridende Jægere under Ritmester v. Juuls Commando, og :100 Matroser under Solieutenanternc Grothschillings og Cederfeldts Commando, der alle lagde sig i
Skjul midt paa Oen til næste Morgen. Den :19dc Mai Kl. 7 kom
4 Fartoier fra Orlogsskibcne roende til Oen, og, saasnart disses
Besætninger vare stegne i Land, styrtede de Danske frem
fra deres Baghold imod Stranden, for at afskjære de Landstegne
fra Baadcnc, hvis efterladte ringe Besætning, da den saae de
Danske, gav sig til at skrige af fuld Hals, hvo1·ved de til Skoven
gaaede Folk hurtigt vendte om og styrtede sig i Vandet, for at
komme ombord i Ilaadene. Imidlertid blc,·e dog 2 Underofficierer,
8:1 Mand og 9 Fruentimmer tagne til Fange, hvorimod Fartoierne
med en Dee! af det landsatte Mandskab undkom til Skibene,
men rctournercde snart med 6 andre velbcvæbncde Bareasser,
for at tage Fangerne tilbage, og skjode, ligesom et af Orlogsskibe ae, med Kugler, Granater og Cardætskcr i Land, h,•orved dog
blot 1. Jæger blev saaret. Vore Canonbaade, der imidlerticl havde
holdt sig skjulte bag en hoi Odde af Landet, kom nu frem og
dækkede Fangernes Overforsel til Fyen. De Engelske maac have
havt noget Tab i Dodc og Saarede. Et af Fruentimmerne var
bleve11 skudt igjennem Armen. En Deel flint Linned, Skovningsredskaber m. m. blev ved denne Leilighed taget fra de Engelske.
Den 22de Mai om Eftermiddagen Kl. 3 kom en engelsk
40 Canon-Fregat fra Obrestad, paa Kysten af Jeddercn, i Stavanger-Amt i Norge, styrende mod Land. En norsk Jagt, kommende sondcnfra, scilede langs Landet, og, da den paa Tilraab
fra Land ei vilde styre imod dette, blev den, paa Skipperen nær,
forladt af Mandskabet og Passagererne, og dernæst, trods Kyst30 •
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milicens levende Ild, besat af Mandskabet af 2 fra Fregatten udsendte Bareasser, efterat delte ha,·de havt et Tab af 4 Saarede.
Det er at antage, at Skipperen havde staaet i Forbindelse med
de Engelske.
Natten imellem den 23de og 24de Mai forenede CanonOoltillerne sig i Store-Bælt, under Commando af Capilainlieutenant ScMinheider og Premierlieulenanteme Uldall og Wulff, for at
angribe den engelske Bedækning for Convoien ved Roms6, der
bestod af 5 Orlogsskibe, 2 F1·egatter, 3 Brigger, i Cutter og
4 Canonchaloupper. Convoien laae midt i Bæltet; sydligst i
samme laae 2 Orlogsskibe tæt sammen, og omtrent f }liil fra
dem Iaae Fregatten "Penelope" paa 40 Canoner. Om Aftenen
den 23de Mai, i stille Veir, gik den forenede Bælt-l<'Jotlille ud
til Angreb paa Fregatten, og l{l. H& begyndte Fegtningen. Strax
i Begyndelsen af samme erholdt en af Canonchaloupperne, under
Lieutenant Langes Commando, et Grundskud, saa at den maaltr.
trækkes ud af Ilden. De iivrige Canonfartoier fortsatte Kampen
og beskjode Fregatten langskibs. Næsten hvert Skud traf; Fregattens Jolle blev nedskudt, og Stykker af Skibets Skrog og
Takkelage flod omkring den, saa al dens Tab ikke kan have
,·æret ringe. Dog, da del begynd le at blæse op, flygtede den
hen under de to Orlogsskibes Bedækning, og mod denne Overmagt var en længere Feglning umulig. Bælt-Flottillen leecJ ved
denne Fegtning intet Tab.
Englænderne forsiigte ogsaa i dette Foraar al gjiire Landgang paa Oerne Omo og Egholm i del store Bælt, men ble,·e
tilbageslaaede af der,•ærende Jæge1·e.
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XX. fJapitel.
Fra Aft'airen i Strafsund den 3 f te Mai til
Vaahenstilstanden i Magnor den f4de September

t809.

Vi

finde Tilstanden paa de norsk- svenske og dansk-svenske
Grændser i Begyndelsen af Juni Maaned saaledes, som vi i
forrige Capilel forlod den: stille og uden krigerske Foretagender.
Vel stod den norske Armee færdig til Indrykning i Sverrig;
men Vaabenstilslanden af 7de December 1808 og den mundtlige
Overeenskomst imellem General v . Staffeldt og Major, Baron
Ankarwiird af Ode Marts 1809 vare endnu gjældende. Correspondancen imellem Frederik VI. og Prinds Christian August af
Augustenborg rndblev at være ligesaa levende, som forhen, og
Præsident Kaaø stod imellem dem begge, uden at være noget
forbindende Led. Kongen gav dem de selvsamme Befalinger og
yttrede til dem begge de sefvsammc Onsker, omendskjondt dog
kun Prindsen var den Hoislcommanderende, som allsaa alle
Andre maatte lyde. En kraftig General modtager kun Befaling
af sin Konge, eller sine Foresatte. En anden Fremgangsmaade flirer
til Intriguer og Uenighed, hvilket ogsaa her blev Tilfældet i rigeligt Maal, og som vi senere ville erfare.
Kongen QE\klager i en Skrivelse til Præsident Kaaa af 5te
Juni: at Udforsel af Korn og Proviant fra Danmark til Norge i
Sommerens Lob neppe vil blive mulig, og tilfoier:
•.• ,, Vor Stilling til Sverrig er ubehagelig .•. Det er et politisk,
,,vanskeligt Folk, der giver Alle Haab om deres Krone og dispo,,nerer derover efter eget Tykke. Jeg onsker, at man i Norge,
"hetræffende Sverrig, folger mil Bud, Dersom Russerne rrk.kc
" frem, inaae Gothenborg og Stromstad snarest muligt tages af
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"os. Man bor i Norge ei gJore andet, end holde dem (de
,,svenske) fra norsk Side, for, naar Oieblikket kommer, at an,,falde dem med Kraft" .••
Prindsen af Augustenborg og Præsident Kaas vedbleve al
indsende deres Uapporter, der stedse dreiede sig om det samme
Thema: ,, Vaabenstilstanden med Sverrig og Vanskeligheden,
"om ikke Umuligheden i at gjiire Indfald".
Kongens Ilreve
handlede om samme Gjensland, men i modsat Retning: ,,ikke at
"slutte Vaabenstilsland, men være beredt paa at rykke ind i
,,sverrig, naar Russerne rykkede frem".
Det er at beklage, at Kongen. for at undersijge Porholdene
i Norge, ikke sendte en hiiiere Officier af sin talrige Omgivelse
derop, som herom kunde aflægge en fuldstændig og niiiagtig
Rapport, ligesom om Stemningen i Sl'errig, fo1· eller imod Kongen med Hensyn til l\luligheden af Thronfiilgervalgel, Af Prindsen
kunde Kongen, ifiilge hrnd der var passeret og forestod, ikke
ven le fyldestgjiircnde Rapporter, men ikkun und,•igende og udtrækkende Svar og Oplysninger.
Af Præsident Kaus kunde
Kongen ligesaa lidt erfare det Sande-, da {(aas hve1·ken var
Soldat eller Diplomat, men derimod ha,•de al Interesse af at
smigre Kongen ,•ed at indberette til ham, at han h;l\'dc et stort
Parti i S,•errig, hvilket ogsaa blev bestyrket ved Meddelelse fra
den svenske Grev Ruuth og den danske ]{ammerherre Eppi11gcr.
Der ligger, destoværre! den Svaghed
den skriibclige,
menneskelige Natur, at ville smigre l\lagtha,•erne; men /{uas havde
ogsaa andre, personlige Grunde, hvorfor han iHigt tilraadede Indfaldet i Sverrig. l{aas fortalte nemlig selv, at han var af Kongen bestemt lil al spille en Rolle i Sverrig, fiirst som Gesandt,
men dcrpaa som Prindsens Ledsager og til at overtage den
civile Bestyrelse af de svenske I>rovindser, som den norske Armee
maatte besætte, samt at han var bestemt til St~tholder enten i
Norge, eller Sl'errig, hvilket vi ogsaa senere ville erfare af Kongens Skrivelse til Prinds Christian August af 22de Juni § ,! (III.
Bind, Pag. 484). Af denne Aarsag bar Kaas ogsaa allerede i
Norge Statholderens Aftegn: den hvide Strudsfjeder i den trekantede Hat.
Af denne l\fand kunde Kongen altsaa ikke heller
vente at erfare den fuldkomne og uinteresserede Sandhed.
Kongen fordrede, at 11 rindsen af Augustenborg ene skulde
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gJore Alt med den norske Armee, baade erobre det hele eller
en Deel af Sverrig og sætle Kongen paa Srnrrigs Throne, med
8 a 9000 slet udrustede l\hnd, uden at kunne love selv at foretage noget med den danske Armee til denne Sags Fremme.
Detle ,·ar vistnok en overdreven, ja urimelig Fordring.
Med
Uusland rnr ingen Operationsplan aftalt; ei heller ha,•de Kongen
nogen dansk Officier i den russiske Armees Hovedqvarteer, saa
at han ikke vidste anden Beskeed om denne Armees Operationer
end den, enhver Anden kunde læse i Aviserne, og hvad den
danske Gesandt i Petersborg af og til indberettede paa .Basis af
de Efterretninger, som den russiske Regjcriog fandt ovcreensstemmende med sin Interesse at meddele ham. Prindsen af
Augustenborg klagede i enhver Depeche til Kongen over: at
han manglede l\Iagaziner, Heste, Penge, med eet Ord: Alt, og
at der ikke heller rnr nogen Mulighed i at opdril·e det Manglende ved Reqvisitioner i de fiendtlige Grændscprovindscr. Han
si.igle at bevise Kongen, at, skjondt den svenske Vest-Armec
deelviis endnu i Enden af Mai var i og ,·cd Stockholm, og
Grændsen altsaa deelriis blottet for Tropper, kunde disse dog,
ved at transporteres paa Vogne, komme hurtigere fra Stockholm
Lil Gotha-Elv, end den norske Armee kunde naac denne Elv og
Gotheborg, saa at det norske Corps vilde blive. overvældet.
Prindsen meldte derfor, at han niidvendigviis maatte vente, indtil
Russerne gjorde storre Fremskridt, for at kunne be~ynde Fiendtlighederne, saameget mere, som han ikke vovede at fjerne sig
fra sine ringe Magaziner, der ikke heller kunde transporteres af
Mangel paa Heste . I disse Forestillinger havde Prindsen vistnok
for en Dee! Ret.
Klagerne ere heller ikke senere blevne befundne urigtige, men vel noget overdrevne.
De maatte ikke
desmindre altid være Kongen ubehagelige, da de stred mod hans
Onsker og l<'orhaabninger.
Rigtignok vilde det være usandsynligt at antage, at Prindsens Forhold til de Svenske og de ham gjorte Tilbud, eller i
det Mindste givne Forhaabningcr, ikke hare bavl væsentlig Indllydelse paa hans Handlemaade. l\Ien det var paa den anden
Side ogsaa formeget at forlange, at en Armee, der manglede
All til en offensiv Krigsforelse, uden anden Forberedelse end
en kongelig Ordre, strax kunde sæUes i Bevægelse, for at
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erobre et fremmedt, ufrugtbart og udhungret Land.
Vare
Erobringer og Krigsforelse saa let al iværksætte, vilde en Krig
ikke være et saa besværligt Foretagende, som den dog af alle
agkyndige erkjendes at være.*)
Man har villet paaslaae, at Prindsen af Augustenborg, som
Soldat, kun havde blindt at adlyde Kongens Befalinger og at
rykke ind i Sverrig, naar Ordre dertil gaves, og al det ,·edkom
ikke Prindscn, om den norske Armce omkom paa Lande\'eiene.
Omendskjondt en saadan Anskuelse er og altid vil blive den
retle i alle underordnede Forhold, saa kan man ikke ubetinget
paastaae det samme om den commanderende General, hvem der
paahviler andre og hoiere Pligter med Hensyn Lil det Hele.
Hans Pligt er det, frit at tale til sin Konge og Herre og forestille Umuligheders Udforelse saavelsom Mangler og Savn. Hvad
der er Insubordination i de la,·ere Grad er er stundom streng
Pligt for den Hoistcommanderende. Troer man ei ham eller
hans Klager, eller befindes de ved nærmere Undersogclse at være
overdrevne, eJler urigtige, lader man ham aflåse ,·cd en dygtigere
Befalingsmand. J de svenske Grændse-Landskaber , den norske
Armee i Tilfælde af et Angreb vilde betræde, findes kun Klipper
og Granskove samt enkelte adspredte Gaarde og Huse. Her er
intet Bytte ~t gjore, knapt Underhold at finde for enkelle Reisende, end sige for en heel Armee.
Altsaa vare Vanskelighederne ved at rykke ind i el saadant Land unegteligcn store,
men ikke uovervindelige.
Kongen, der, hvad vi allerede have omlalt, vel ikke selv besad
nogen væsentlig Krigserfaring, kunde naturligviis dog ikke være
tilfreds med Krigsforeisen i Norge. Men det forunderligste er, at
l'rederik J'l, ikke endnu gjennemskuede Prindsens Planer og
altsaa Grundene til hans Udflugter og bestandige Vægring ved
at opfylde hans Befalinger,
Vi have af Prindsens Rapport til Kongen af 28de Mai erfaret
(III. Bind, Pag. 434), at han skulde have en Sammenkomst med
den svenske Oberst Posse i Svinesund. Af Prindsens Rapport af
*) Den i Aarct 1808 havte Drrorins med den fransk-sponslrn Armcc
synes ikke heller at have havt nogcnsomhclst Belæring for vor ArmeeAdmlnistralion til folge.

473
3die Juni erfarer man, al denne Sammenkomst havde fundet Sled
og ikke havde været ligegyldig for Prindsen selv , som melder
derom: at Oberst Passes Andragende var al erfare Prindsens
Tanker om Sverrigs Stilling; i hvilken Anledning Prindsen gjentog for ham det samme, han mangfoldige Gange har sagt og
skrevet om til Kongen angaaende denne Gjenstand 1 nemlig:
"Den svenske Nation maa ri opirres, den maa kaste sig i
"vore Arme, og enh,·er Idee om Erobring forekommes. Derfor
,,bor og kan D<'res Majestæts norske Tropper alene anvendes" •••
Prindsen troer at have overbe,•iist Oberst Passe, og denne
har lovet at fortfare at virke til Foreningen af de 3 nordiske
Riger. Af denne Grund, og hvis Prindsen fremdeles sJ..al vedblive al handle, gjentager han sit engang ytlrede Onske:
"at, naar en Erobring i 'Forening med Russerne skal foretages, del
"da maa være mig tilladt under et eller andet Paaskud at soge min
"Afsked . . • Gud forbyde en saadan Krig, der upaatvivlelig om
,,kort eller lang Tid vil have Nordens Underkastelse under Bar,,haricts Aag og allsaa :Fædrelandets Opli:isning til Fi:ilge" .•.
Man kan nu godt fatte, hvilke Forbindelser og Lofter Prindsen maa have · indgaaet med de Svenske, naar vi erfare, at han
havde sendt el hemmeligt Budskab til Statsraad Adlersparre, for
at la_dc ham vide, at han nu - i Enden af Mai Maaned havde erholdt Kongens bestemte Ordres til Angreb; men at
Prindsen, ifolge den garn!(? Aftale, ikke vil gjore det, inden de
Svenske havde afsluttet deres indre Anliggender.*) En saadan
hemmelig Meddelelse til Fienden gives i alle Lande Navn af
Forræder i. Delle Sendebud maa altsaa være afsendt efter Modtagelsen afKongens Depeche af22dcMai, (III. Bind, Pag. 431-432.)
·Foruden ovennævnte Sendebud fra Prindsen til Adlersparre,
§) •.• ,,Att Ådlørsparra ei missrliknade sig, hverken paa personen eller
"loftet, kan man lydligt se af innehllllct uti ett ar hans bref den 28de
"Mai 18091 der bland annat forekommer •• ,,Prinsen ar Augustenborg i
,,,.Norrige, den iidlasle Prins pli Jordklotet, skickade nyss och kund,,,,@Jorde, att han nu hnr hesUimda ordres att onfalla oss, men alt han,
,,,,enligt gamma( ti f1•creenskommclse med mig, ei gor det lorr lin vi of,,,,slutat vllra lnhemska angelligenhetcr"" o. s. v.
See ~ 1809 Års Revolution och dess miin, TidstaDor ar C, J, ..4dlerøparre, II. Delen Pag. 20. Stockholm 18!9,
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kjende vi ogsaa nu en hemmelig Skrfrelse fra Kongens og Danmarks utrættelige Fiendc, Danmarks anden Ul,l{eldt, Grev Herman
Vedel-Jarlsbcrg, Lil Adlersparre, forfattet omtrent paa samme Tid, som
Princlsens "Sendebud" afgik, cl. e, i Slutningen af Mai eller i Begyndelsen af Juni i\faaned 1809. Hvad andet Navn kan man tillægge en Mand, der som Medlem af Landets hiiiestc RcgjeringsCommission (III. Bind, Pag. 80) arbeidede uafbrudt paa al
liisrive Norge fra Danmark og forene det med Svcrrig, og som
midt under Krigen rnver al lilskri\'e sin Konges og sit Lands
Fiende fiilgendc forræderiske Brev:
•••• ,,Med den inderligste Græmmelse og Harme har man er"raret de Fremskridt, som Barbarernes (llusscrncs) Skarer ustraffet
,,gjiire ind i Sverrigs Hjerte. Delle har foranlediget de alvor,,ligstc Overlægninger (imellem Prindsen og Grc1· Vedet).
Hc"sultatct har været og er: at han (Prinds Cllristia,1 Augu&t) paa
"ingen Maade - hrad smaa Folk (Kong /lrcdcrik 1'1 ~, som Du
,,kjendcr, end finder for godt at befale - hj æ I pc r Barbarerne.
"Delle har han endog erklæret; han og enhver oplyst Mand
"indseer, at det vilde være et politisk Seh'mord og et moralsk
"Niddingsværk. Herfor indestaaer jrg Dig ,·cd mfo Ære og vort
"Venskab. Anrend derfor alle Kræfter mod Barbarerne. l\Ie11
"trænge de frem med saadan Kraft, at Sverrig ei kan hold~ sig
,,isoleret i saa lang Tid, som behi.i1•es Lil l?orberedclsen og l<'nld,,fiirelsen af vort store Værk (Norges Forening med Sverrig),
,,saa lad Prinds Clirislian spille en Cornedic med Barbarerne.
,,Lad Eders norske Briidre under Garanti af den frie Constitu"tion, som I selv valgte, saa hastigt som muligt trænge frem
,,tværs over Landet, for at redde den sliirste Dee! af Sverrig fra
"Barbarerne. Ville Barbarerne med væbnet Haand hindr'e Eders
"Allierede, de Norske, i at besætte Landet, saa indcstaaer jeg
"Dig for, at disse ei uden forbandet blodige Pander 1·ige den
"I1lads, de staae paa. Kommer det til saadanne Optrin, saa ere
"ri jo de facto Eders troeste Venner og Allierede. Vi ere for
"svage til al underkue Eder, og, naar vi ei iinske , or egen
,,Undergang, kunne ri ei gjiire fælleds Sag med Barbarerne,
"Eders Plage.
Lad bare for Guds Skyld, ifald dette Middel
,,skulde være niidvendigt, ikke danske Tropper slippe over (Ore,,sund), Saalænge I ha, e med Pl'inds Chri1tian og uol'ske Trop-

475
"per at bestille, er aldeles Intet tabt, om disse end vare gangnc
, over hele Landet"~) ..•
Grev Vedcl-Jarlsbcrg var Prinds Christian Augusts', Ven og
Fortrolige og udovede megen Indflydelse paa hqm, især fra den
Tid af, at han indtraadte som Medlem i den norske RegjeringsCommission. Grev Vedcl vat utrættelig i sine statsoplosende Bestræbelser og umættelig i sin Ærgjerrighed.
En Saadan Mand havde Kongen indsat i den norske Regjerings-Commission, for at ,•aretage sin og Landets Interesse!
Yi ville senere komme tilbage til flere Beviser paa Vcdels Forræderi imod sin Konge og sit Land.
Men endog uden disse Oplysninger maatle en klartseende Regent
kunne have opdaget det Væv af Forræderi, hvori han var bleven omviklet. Disse uophorlige Udllugter , :Misfors taaels er, Sporgsmaal,
Vanskeligheder, Klager og intetsigende Gjentagelser i alle Prindsens Depecher til sin Konge, som Svar paa dennes positive
Befalinger, ere jo tilstrækkelige Bel'iser paa Prindsens Hensigter
og Forbindelser. Men drn ædle og godtroende Konge mærkede
dog ikke eller Yilde ei troe paa Prindscns Forbindelse1· med sine
og Landets Fiender, og, istcdelfor at afsætte ham fra Commancloen, tilskriver den godmodige Konge ham under Sde Juni,
som om Prindsen ikke rigtig havde forstaaet Kongens tidligere
Befalinger, dem han saa ofte ha,•de gjentaget paa fiilgende
oplysende, forsonende, ja rorende Maade:
"Deres Depeche af 3die Juni har jeg rigtig modtaget. Jeg
"frygter, al mine foregaaende Befalinger enten ei maae have
"været tydelige, eller i det Mindste ikke kunnet indgyde Dem
,,den Tiltro, der er mig som Fyrste og Chef for mine Armeer
"mere vigtig end den blinde Lydighed, jeg fordrer af mine
"Undergirne. Deres Samtale med Oberst Passe havde jeg onsket
"at have været mindre bestemt. Norge og Danmark regjeres af
,,een Konge; men det fordrer Unitet i Handlingerne, og hvorle"des kan delte tænkes, naar forskjellige Authoriteter have en
,,anden Maade at handle paa end den, Regjeringen bruger'?
"') Sec: 180!1 Års Rcrolution och dcss mtin, TidstaOor
apnrre, Il. Delen, Pug. 40-41. Stockholm 1810,
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,,Jeg maa endnu en Gang hede Dem fiilge mine Befalinger af
,,28.de Mai og 5te Juni d. A. og ei deri at gjore nogen Forandring'',
,,Som den, der i mange Aar har kjendt Dem, som den,
,,De fra Deres Ynglingsalder og fra den Tid af, vi begge vare ind"traadle i Verden, altid ansaae for al være Deres Ven og som
,,aldrig skufferle Dem, siger jeg Dem, at de Svenske ville be"drage Dem. De ville holde Dem til at sidde stille , medens
,,Russerne angribe. De sige til Russerne: Med Prinds Christian
"August cre vi enige, og Ruslands og Frankrigs Fiendskah er
,,ei at undgaae".
,,Jeg ventrr slrax en Coureer fra Dem, for ei alene al lil"kjcndegive mig Modtagelsen af denne Depeche, men og de af
,,28de Mai og 5te Juni."
Under Sdc Juni tilskrev Kongen ogsaa Præsident l{aas og
formaner ham til: ,,ikke at fæste Tro til de Svenskes I?orsikkrin,,gcr og Ytlringcr. Sverrigs Onsker cre enten at forene sig med
"Norge og blive dermed eel Rige, eller en seh·stændig Stat. Der
"gives intet andet Midde) end Tvang, for at bringe dem paa
,,andre Tanker".
"Naar Russerne 1·ykke frem, bor vi gjore det samme; at
,,faac Noget er dog bedre end slet Intet. Gothenborgs Besæt"telsc er i delle Tilfælde vigtig • • . Jeg gyser ved den Tanke 1
"om jeg for min Ære og Landets Tarv var nodsaget til at bruge
,,Mcssurcs imod dem, jeg agter, for at bringe disse til Eens"rormighcd i Handlinger imod mig. . . . Jeg stoler paa Deres
,,Iver for Staten og for mig pcrsonligcn".
Omsider maa Bindet være faldet fra Kongens Oine; thi under
:17 de Juni skrev ha cftc rfolgcndc tvende alvorlige Depecher til
Prinds Christian af Augustenborg, som Svar _paa dennes Depeche
af :10de.
Nr. :1 er saalydende:
" Deres Durchlauchtigheds Depeche af :10de d. l\I. modtog
" jeg den 1.5de. Jcg maa befrygte, at De aldeles ci forstaaer
,,de af mig girnc Befalinger. Til den Ende giver jeg Dem fol,,gende Forskrift:"
" A. Saasnart De erfarer, at Russerne erc indrykkede, lager
,,de folgende af Sverrigs Grændser og Provindser i Besiddelse,
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"nemlig: Bahuuslehn, Gothenborg, Wenersborg, Carlstad og
,,Clara-Elv."
"B. De kan stole paa min Bistand, dersom det blot er mig
,,muligt".
"c. Dette gjores efter min Befaling og som Allieret af
,,Rusland, I Copjunclion med de Svenske kan delle aldrig skee,
11 da det involverer en Umulighed, siden de ere vore Fiender''.
"Dersom Deres Durchlauchtighed endnu ei forstaaer min
"Mening, eller kan udfore den, saa haver De uopholdeligen al
"reise herhid, paa det at jeg kan afgjore det mundtligt med
:,Dem, hvilket min Pen har været for svag til at Lydeliggjore Dem".
"Som Statsbestyrer og overste Feltherre bor altid arbeides
"efter mine Grundsætninger; disse og ingen andre bor være
"Rettesnor for Deres Handlinger. Eenhed i Statsbestyrelsen er
,,det, hvorpaa det kommer an, og Alt andet er unyttigt. Der,,som dette ei var Tilfældet, behovedes neppe nogen Konge;
,,men denne Eenhed • og at Ingen kan eller tor handle ander,,Iedes end efter Kongens Villie, det er det, der gjor en Stats,,bestyrelse lykkelig".
"De yttrer Dem med, at Keiser Alexander bestemt skal
"erklære sig, Mig synes, at han ei bestemtcre kan erklære sig
"ror Nogen, end han gjor det for os. Saalænge Aleæander har
"namanzoff, saa kan man være rolig. Lader os dog benytte
"dette Oieblik, vi kunne forlade os paa Rusland, hvis ,•i ei
"ville slode Keiseren, men handle i Forening med ham, for at
,,erholde Noget".
"sverrig har foreslaaet Rusland at begynde Negociationerne
"om Freden; men disse ere af Rusland afslaaede, indtil Sverrig
"bestemt erklærede at ville lukke sine Havne for England. Jeg
"er af Keiseren indbuden til at tage Deel i Negociationerne og at
"gjore de bestemte Prctensioner, jeg maalte tinske at gjorc, hvilke
"Rusland lover at soulenere, da Keisercn ingen partiel Fred vil
,,slutte • • . Jeg afsender slrax Fuldmagter tilligemed Instruc"tioner t_il vor Minister, Kammerherre Blome (i Petersborg), til
,,at indlade sig i Negociationerne, naar disse begynde".
Depechen Nr. 2 er saalydende:
"Deres Durchlauchtighed vil have modtaget et Brev fra Os
,,af D. D. mærket Nr. 1, og hvis De, efternt have gjort Dem be-
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,,kjendt med delles Indhold, finder det fornodent at reise her"ned, for al lale med Os, saa er del Vor Villie, at De, foriuden
,,Arreisen, overdrager Commandoen i Deres Fraværelse til Gene"ralmajor v. Lowzow, som er den ældste General ved den acti\'e
,,Armee, og beordrer Deres Stab til at gjore Tjeneste hos ham,
"saml instruerer ham selv om det af Vore Befalinger, der i
,,Deres korte Fra,·ærelse kunde være nodvendigt for ham al vide".
Imidlertid havde Kongens tvende Depecher af i 7de Juni
krydset Prindsens og Præsident l(aas's Depecher til Kongen af
i4de Juni, som Svar paa Kongens Befalinger af 8de Juni.
Prindsen skriver:
"Jeg iler med al besvare Deres l\Iajestæts Befalinger af
,,Bde Juni . . • Mit Svar til Oberst Possc har udtrykkeligen til"kjendegivet min individuelle Formening, og har jeg ifi:ilge Pligt
"tilfiiiet, al min hele Fremgangsmaade maalle dependere af Deres
"Kongelige Majeslæls Befalinger.
Jeg har (for Passe) anfiirt
,:Tendenlsen af min hele 1-Iandlemaade, nemlig den: al bringe
"de Svenske Lil al underkaste sig Deres Majestæts Scepter; jeg
"har Jltret som hensigtsmæssigt, at den Dee! af Sverrig, som
"blev besat af de Kongelige Tropper og underkastede sig Deres
"Majeslæts Scepter, ei havde at frygte for at tabe deres I?rihed
"og Rettigheder. Alle de Svenskes Liigne med Hensyn til min
"Person skulle sikkerligen ikke af dem kunne be,·ises.
Jeg
"begynder selv at formode S1•iig hos dem og venter kun nogle
,,Efterretninger fra Srerrig i disse Dage, eller beslemle Efter"retninger om llusserne enten directe, eller indirecle, for al
,,handle.
Jeg har imidlertid et Glimt af Haab, at Frygten be,,stemmer de Srenske til at kaste sig i vore Arme paa den om,,talte Condition, som Deres Majestæt selv har tilladt at antage.
"Sverrigs isolerede Krone kan vist inlel fornuftigt Menn<'l;ke
"unske al modtage uden Napoleons Villie, uden selv at opoffre
,,sig til et slorre Oiemed".
,,Der er et Udtryk i min Rapport af 3die d. 1\1., der maa,,skee ei er bestemt nok og derfor muligviis er ble,·et misfor"staaet. Jeg kan ei ansee Russernes Naboskab for andet end
"en Forberedelse til l?ordringer, som Deres :Majeslæt ei ville kunne
"modstaae, og som i saa Fald ville gjiire Deres Majestæts troe
"Normrend til Russernes Slavet·.
Deres l\Iajestæt kan fo1•lade
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,,Dem paa, at der fra min Side skal skee, hvad der er muligt,
,,ror at fremme den gode Sag".
"Imidlertid maa jeg udbede mig Deres Majestæts Resoluliou
"paa fiilgende Sporgsmaal :' 1
,,1. Naar skul!~ Russerne ansees for at angribe'?"
"2. Ifald, som jeg tro er, det bliver nodvendigt at indrykke
"i Sverrig, er jeg da bemyndiget til i Deres Majestæts Nam at
,,gjiire den svenske Nation del ommeldte Liifte '? da, uden dette,
.,ingen Fremskridb ere mulige. Til de til Indrykning i Sverrig
"bestemte Tropper behiives, for ikkun at transportere 10 Dages
,,Pro\'iant og Fourage, mellem 3000 og 4000 Heste. Yandlrans,,porten maa benyttes paa de indenlandske Siier, og dertil er Ind::vaanernes Hjælp uomgængelig forniiden".
"3. Obersllieutenant Adltrsparre har iinsket en Samtale med
, ,General v. Sraffcldt og mig, og jeg antager at ville blive an,,modet herom i disse Dage. Jeg kan og biir ikke afslaae den;
"men her kan ikke være Sptirgsmaal om at negociere.
Ikkun
,,vil jeg forlange S\'ar paa disse to Spi.irgsrnaal :"
"a. Om de Srnnske have afbrudt ni Forbindelse med vore
,,Fiender'?"
"h. Om de indsee deres Interesse ved al underkaste sig
Kongens Scepter'?"
"Skulde Svaret ikke være efter For\'Cntning, og jeg forinden
"erholder Efterretning om Russernes l<'remskridt, skal jeg ikke
,,tabe et Oieblik for al handle'' •••
Prindsen syntes nu at ville adlyde og fiilge Kongens Befalinger; men det blev derved. Nye Udflugter og nye Spi.irgsmaal
var det hele Resultat af Kongens Befalinger, og den kloge Kaas
rar ikke istand til at gjennemskue Prindsens Hensigt og Grev
Vedels forræderiske Planer.
Præsident Kaas skrev samme Dag til Kongen:
. . • • ,,Fra Sverrig modtages in-gen paalidelige Efterretninger;
"dog sporer man, at der gives et ikke uvigtigt Parti, der tinsker
"Sverrigs Forening med Danmark og Norge; men det maa ikke
"siigcs iblandt de privilegerede Classer, som alene tage Hensyn
:,lil deres egne individuelle Interesser og, som oftest, sælge
"deres Meninger.
Det Værste er, at Armeens hele Corps af
:,Officierer henhi.ircr til disse Classer. Yed frit Yalg, 1·ed Sam-
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"stemning af alle Meninger vil Deres Majestæt ikke erholde
"S\'errigs Krone; thi Deres Majeslæt foragter de Midler, hvorved
"den paa saadan l\faade erholdes.
Del \'ilde glæde mig, hvis
"Omstændigheder tilbiide sig, der gjorde en l\larche ind i Sverrig
"forniiden. Da kunde en klog Anfiirer byde over Begivenhederne
"og lempe dem til et vigtigt Maal.
Man · maatte ikke standse
" ved Golhenborg; Landscrona og Carlscrona maatte ikke tabes
"af Sigte.
Normændenc unde1· Prinds Christian August vilde
"vist udfore Alt, hvad der 1'ar muligt, og ncppc gil'cs der Nogen
,,i Norge, som ikke med sliirste Velvillie og Anstrengelse stil,,Icdc sig under hans Commando" ••.
Præsident l{aas yttrer dernæst det Onske, at der blev truffen
Foranstaltning, for at sikkre Transporten af Korn og Fiidevarer
fra Jydland til Norge. Nu liibe enkelle Skibe ud under den
Forudsætning, at der er fri Fart; iµcn de bli,•e tagne af Capere,
da den af S,•errig foreslaacde Frigivelse af Skibsfarten ikke 1•ar
bleven approberet af Kongen (111. Bind, Pag. 422). Kaas foreslaaer Udskibning kun fra el Par Havne og Kryd sning med Smaaskibe under Siiofficierers Commando etc., og slutte r saaledes:
"Iver for at fremme Deres l\Iajestæts og Nordens Onske
,,kan muligen forlede en Mand, der foler varmt for Ære og Pli gt,
"til Skridt, som faaer Skin af Tvetydighed, fordi man mere tager
"Hensyn til Sagen end til Midlerne. For Visse s Hengivenhed for
"Deres l\Iajestæt og for Danmarks Vel tor j eg borge, saavidt det
"er muligt at see ind i l\Icnneskets Hjerte og bediimme Hensigten
"ar det, man seer og horer. Mennesket bliver imidlertid allid
"Menneske, og det vilde derfor være allfor vo,·eligt i et saa
"vigtigt Anliggende at sige god for Nogen, naar Ære og Pligt
,,kommer i Collision med saa tillokkende Tilbud som en Krone" •• .
!\fan kan heraf see, at Prindsen og Grev Vedet spillede
deres Kort flint, da de endog vare istand til at dupere den
kloge og opmærksomme Præsident Kaas.
Samtalen paa Grændsen med Posse og Adlersparre behagede
ikke Præsident Kaas, da han ikke havde Tillid lit at den
fandt Sted i Kongens Interesse. Han iinskede ogsaa at have
hos sig en kyndig Officier, der kunde bediimme de militaire
Operationer. Vi have forhen omtalt, hvor uhensigtss1•arcnde den
brugte Fremgangsmaade var, da Kongen hverken i Rusland eller
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i Norge havde Officierer, der kunde bediimme og indmelde de
reenl militaire Forhold.
Y cd ovenstaaende to Breve af i4de Juni var Kongen atter
bleven beroliget o~ lilfreds~tillet, og med sin sædvanlige Velvillie
og sit ædle Sindelag svarer han under 22de Juni Prindsen
saaledes:
,,Jeg har med megen Glæde modtaget Deres Durchlauchtig,,heds Rapport af i4de d. M. Det glæder mig, at blot (enkelte) Ud"tryk have kunnet cl Oieblik tilveiebringe en Uovereensstemmelse
"imellem Deres og min Maade at ansee Tingene paa.
Jeg
,,approberer aldeles, at De handler i Forening med det Norden"fjeldske. Delte Corps's Bevægelse til Jemteland og Herjedalen
"er derfor saare vigtig, da den bringer Deres Armee-Corps i
,,Forbindelse med Russerne. Alle · Rygter fra Sverrig ,•idne om,
,,al Russerne ere rykkede frem fra Torneå og Umeå. Comman,,deur-Capilain Salling har hiirt det samme hos Gje$lgiveren i
"Helsingborg~). Imidlertid ere de Efterretninger; De kan faae
"fra selrn Sverrig, sikkrere end dem, man kan give Dem herfra
,,betræffende Russernes Fremmarche''.
,,Jeg skrider nu til Besvarelsen af de gjorte Spiirgsmaal''.
,,t. Naar De skal ansee Sverrig for angrebet'?"
"Dette maa De gjiire, saasnart De erfarer, at Russerne
"rykke frem fra Umc!I. og Torneå, og at disse Colonner nærme
,,sig hinanden".
;,2. Hvad der skal loves de Svenske'?"
"Mig synes ci, at man kan love dem noget bestemt; thi
"havde de underkastet sig, havde der kunnet være Tale om paa
"hvad Maade og efter hvilke Grundsætninger de vilde vælge
"mig; men nu synes Sagen forandret. Om end hoslagte Papir
,,ei aldeles kan anvendes i delle Tilfælde, saa, da det var be"stemt at bruges af mig forrige Vinter, ifald jeg var kommen
"til Sverrig, Yil det dog interessere Dem og veilede i denne
,,Henseende''.,:,,:,)
") Just ingen paalidelig Aulhorilcl, for tlerefier al bestemme l\lilitairOpcrationer.
°") l\Jaa være en Proclamalion, der, forfallcl ar Grev B~rnstorff, var bestemt Lil at udgives, i Tilfælde ar at den danske Armee var rykkeL ind
i Sverrig i Vinleren 1808-91 og er saalydende:
Danm, Krls1h, fra 1807-9,

III, Bind,
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"3. Ved alle de Efterretninger, jeg har kunnet indsamle
,,helrælfende Napoleon , da hat· han aldeles udsat, h\'nd der anProclamotlou.
nrn,·c S1enske! I kjende ligcsaa godt, som Jeg, Anledningen til den
Krig, der forer mig lil Eder, I I ide, at England i sil uclædlske Overmod, uden at være poo mindste l\Joade opeggct or mig , hor lumskelig
oHrlal~el Don mark, odelogt en Deel ar dets Ho1·edstad og haonende
bortflirt dNs ranede Flnade,
I ride, til h,·iJken Grad delle O1errald
blev begunstiget og lcllcl ,·cd de ulyksalige Forbindelser, som Eders
Regjcring ho\'llc knyttet mecl den cngelskl', og som den til sin og Eders
aabenbore Fordærvi•lse endnu indtil denne Dag fremturer i, Det er
heller ikke ble1 et Eder ubekjendl, ot den engelske Re~jering har selv
forraadl mig Eders Regjerings fiendske Hensigter, og al denne, da den
opfordredes or mig til al erklære sig derover, h1•erken har kunnet t-ller
villet lrolægge sig disse. I ha1 e ikke kunnet dlilge Eder, at hine lordrerveligc Forbindelser med England have ene undergro vel og lorslyrrel
den Ro, Fred og Tryghed, som Norden, medens del o,rige Europa var
giv1•t til Priis for blodigti og lidelæggende Krig<', en Række or lykkelige
Aer ho1de nydt, og som var blel'en uforstyrret, hvis de nordiske Magter,
troe imod deres Interesse og indgangne Fordrog, vare vedbl erne at være
,nige. l\fen Eders Regjering rilde ikke længere denne Forening; den
ar, iste olie didsigtende Forslag ; den siindl'rrev de Vl'hlædige llaond, som
Nordens rællecls Interesse i lykkeligere Tidsr,unklcr ho1·dc knyttet, og
den blev i den engelske Regjerings l:lreod<'r et bcsuldel Redskab, ,·endt
Eder har den lort ind i en
imod Eders Nabbers Ro og Sikkerhed.
Komp, hl'Ori Intet rnr for Eder al vinde, Alting aL tabe, Do den ud1·olgte Krigen, var Edl'rS Sikkl'1 hed ikke i Fare, Eders Interesse ikke
trnct, Eders Ære ikke krænket; Eders Blod flyder for fremmed Interesse;
Eders \'cl, Eders Til\'11:relse opoO'res en Bundsrorvnndt, hrnm dette
OITer endnu synes for ringe imod det Guld, han med karrig l:loond 1i11·eier Eders Rcgjcring.
Hvad har den engelske Re~jcring gjort for
Eder'? Hvad vil den gjlire for Eder? Da I udgiid Eders Blod i Norge,
udh1 ilede de engelske Hjælpetropper sig or deres S0reise paa r.othenborgs Rhed; da I gik li Ibage 01·er Eders Grændse, seilede de hjem til
England igjen. Vil dt Engelske vinde Eder Finland tilbage? Vil de
beskjerme Eders allerede truede Hovedstod 'l Vil de bell·ygge endog
blot eel eneste PunkL ar Eders Fædreland imod Krigens iidelroggende Fiilger? Vil de hevne Eders faldne Brlidres Blod•~ Nei,
det kunne og del ville de ikke, Da den engelske Regjering piinsede
pao al Ol'erfalde og rone Uanmark, saae den i Eder nylligc nundsforvondle, Saasnart den ha1de fuldbragt sin Udaod, blev Forhindclscn
med Eder den strax til Tyngde,
Eders frelse har all længe ligget
udenfor dens' egoistiske Politiks Beregninger. I Eders Undergang vilde
den blot see en Lellclsc for sig selv, blot en Fritagelse for byrdefulde
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"gar1er de nordiske Anliggende~, indtil den store Crisis i Europa
,,mellem ham seh· og Osterrig er endt" •• .

Forpli~telser, Men, Jeg veed det, l regne ikke paa England. 1 riile,
som Jeg, at I erc bcstcdle i en hrnsigtsliis Komp, i hvilken I maae
ligge under, Og, hvis I ikke desmindre hidtil have bestaaet i denne
Kamp med del Hellcmod, hvormrd Eders Navn glimrer i Historien, da
have I den•ed e1 hvervet Eder nye Adkomster lil Som tids og Eftertids
!\lin Agtelse og min Kjærlighed ha,·e I stedse besiddet.
Agtelse.
l\langc ar Eder vide, at del stedse ,or mine ivrige Bestræbelsers Maal
at brfæsle Fredens og Samdrægtighedens Ilaand imellem tvende, saavel
ved fælleds Interesse, som ved Characleer, Sæder og Sprog nærbeslægtede Nationer, og bestride Fordomme i et Had, der saa one, og stedse
til begges Skade, hør adskilt de tvende Nabofolk, som fortjene hinandens
Agtelse og Venskab. At see t·rugterne ar disse mangeoorige Bestræbelser
pludseligt tilintetgjorte ,·or hvad Jeg .smerteligst fiilte, da Jeg saae
Eders Regjering i Forbund med min rænkefulde Fiende, og dø Jeg
niidtvungen og til mine egne Landes Sikkerhed maatte gribe til Vaaben
imod Eder. At tilbagebringe Freden imellem Danmark og Sverrig, at
knytte de gamle Venskabsbaand imellem begge Riger paany, Nordens
tilkommende Roligh ed og Sikkerhed, ere endnu alle mine Anstrengelsers eneste uforanderlige Oiemeed, og Jeg tor med Tillid regne paa,
at Eders egne Onsker heri ,·ille modes med mine Bestræbelser og for- ene sig med dem til selvsamme Mani.
Nu, da Jeg har betraadt Eders Land, pøoligger det mig forst og
fremmest at sorge ror min bra\'e Armees Sikkerhed, Underholdning og
f.eUelse. Jeg er berettiget til at vente, øl Indbyggerne i de Provindser,
som Vaabnenes Skjebne og Forsynets Styrelse skulde give mig i
Hænde, villigen I ille fiiie sig efter de Forholdsregler, Jeg til dette
l\Iaal har toget, eller maalte lage, og Enhver efter sin Stilling og sine
Forhold bidrage Sit til øl fuldby rde og o,·erholde dem.
Samtlige civile Authoriteter, oO'entlige Embedsmænd og Communeforstøndere opfordrer Jeg pø11 det Ah·orligste at Ulholde alle deres l\lyndighed eller Indflydelse undergivne Indbyggere i de øf mine Tropper
besatte Provindser til Rolighed og Lydighed, og under den eflertrykkeligste Advarsel give sømme lilkjende, at Jeg vilde see mig nodsaget at
ansee ethvert Anslag, der foretages mod min Armees ell"er noget Individs Sikkerhed ar sømme, saavel som hver Opsætsighed Imod mine
Foranstaltninger, efter hele Krigsrettens Strenghed. Derimod have s amtlige
Beboere af de min l\lagt undergivne Provinds er at regne paø, at Jeg,
saalæ11ge de forholde sig rolige, fredelige og horige, vil sorge for Alles
Ro og Sikkerhed, beskjerme Enhver ved hans Eiendom, Haandtering
og Rettigheder, paa det Eflertrykkeligste overholde de bestaaende Indretninger, Landets Love og den sædvanlige Rettens Pleie og lette saa~
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"4. Yed Indrykningen i S,:errig ,·il del \'ære godt, stråx
"at have Mænd, der kan handle med de civile Embedsmænd i
"srnrrig og som kan fure den hele ci\'ile Administration. Derlil
,,aulhoriserer jeg Dem al brnge Præsident Kaas (Ill. Bind, Pag.
~,470), som kjender begge Lande og er en redelig, klog og rask
"Embedsmand. Kammerherre Rosenkrant:, som besidder Deres
"Tillid, kunde De ved Regjerings-Commissionen tillige constiluere
,,m Stiftamtmand i Kaas', Fra\'ærelse" .•.
Kongen skriver samme Dag til Præsident /{aas og underretter ham om de Bestemmelser, han hal' laget med ham og
R.osenl,rant:, samt at han vil tage Kaas's Forslag af !ilde Juni
angaaende No1·ges Proviantering fra Jydland, i nærmere Overveielse. Kongen omtaler ogsaa de o,•enfor meddeelle Skrirelser
·og Forhold til Prindsen af Augustenborg, og slutter med:
,,Jeg har udtrykt nrig med al Bestemthed og saaledes,
"som jeg eller min Stilling burde . • • . Imidlertid er jeg vis
"paa, at en falsk Anskuelse af Sagen i sil hele Omfang, med
,,Iver for at gaYne, har misledet den duelige og ædle Mand'' •••
Paa den norske Regjerings-Commissions Forslag bevilgede
ifiilge en amerikansk Kjiibmands
Kongen under 22de Juni Tilbud Regjerings-Commissionen at udstede Leidebre,'e for
neutrale og allierede Magters Skibe, naar de vilde fore Kornog Fedevarer, l\lcdicamenter, Salt og Klædesorter til Norge,
imod at betales med norske Producter; en Forholdsregel, der
nærmest maalte tilskrives Kaa,'s Indflydelse og 1•ar af stor
Nytte for Norge.
Angaaende de politiske Forhold skriver Præsident [{aas
under 20de Juni til Kongen:
•••• ,,Jeg veed ikke, hvad jeg skal sige om de svenske An,,liggender. Efterretningerne sige, at der er forefaldet Smaa"træfninger med Russerne til Talt for de Svenske, og Reisende
,,berette, at Russerne staae i0-:1.4 Mile fra Stockholm, at der
"er sluttet Yaabenstilstand paa ubestemt Tid, og at Prinds

vel Byernes Borgere som Landboerne Krigens Byrder ·crler muligste
Evne.
Delle lo1•er Jeg herved, og mit Ord er mig dnebarere end

mil Liv.
Traderit. R.
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"Chriølian af Augustenborg vil blive ralgl til Successor efter
"Hertug-Regenten, som nu\'ærende Konge. At Prindsen skulde
"med\'irke dertil, eller tage imod Tilbudet, hvis delte blev ham
,,gjort, troer jeg ikke. Prindsens Erklæringer ere altfor positive,
"og han er altfor retskaffen og ædeltænkende til al s1·ige sit
"Ord, sin Konge, sit Land og sin Pligt. Det Eneste, som
"kan inquietci-e, er, at der ikke gjores nogen Tilberedelse til
"Marche, som dog vel var niidvendig, da Heste ere vanskelige
,,at erholde sondenfjelds" ••.
Til Slutning meldes som Tillæg: ,,Efterretninger ere mod,,tagne af Prindsen om Russernes Stilling og den sluttede Vaaben" stilstand, og at Prindsen har besluttet al udskrive Heste til
,,Transportvæsenet" ...
Under 20de Juni ski-cv Prinds Christian Augu1t til sin Broder,
Hertugen af Augustenborg:
· .•. ,,I Sverrig hedder det, at man har bragt mig i Forslag
" til Successor, og at det er Manges Onske. Jeg vil vist aldrig
,,stille mig i Spidsen af dem, som holde med vore Fiender,
,,aldrig modtage en Rolle, som er imod mine Pligter, og aldrig
" uden forhen at være bleven underrettet om mine Rettigheder
"og Pligter og forsikkret om at kunne overtage og udfore dem
,,med Ære" .••
Under 21de Juni skrev derimod Prindsen til Kongen:
••. ,,Omtrent 20 svenske Canonchaloupper ligge imellem Go,,thenborg og Stromstad; alt Landeværn og alle Frimænd i Sver,,rig ere indkaldte, og Tropperne der ere i Bevægelse; Gene"ral v. Krogh venter paa nærmere Efterretninger, for at rykke
,,ind i Jemteland og Hærjedalen. Saasnart jeg erholder Efier"retning herom, skal Brigaden Bang (paa Roraas) sættes i
,,Marche, og, naar denne nærmer sig, da opsiges Vaabenstil,,standen. Men det er yderst vigtigt, ei for tidligt al gjore Ac"tioner, for saa hastigt som muligt at erholde Gothenborg som
"det eneste Maal til at forskaffe sig Subsistance ••• da alle
,,Beholdninger ere eller blive snart udtiimte" •••
Kongen erholdt altsaa igjennem Præsident Kaa, den 20de
Juni anden Gang (III. Bind, Pag. 434.-435) Meddelelse om Prinds.
Christian Augu,111 mulige Udnævnelse til svensk Tbronfolger, og
man maatte nu vente, at Kongen vi!dc ta·ge gjennemgribende
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"2, Mangel paa Penge, da rnre Bancosedler ikke modtages
Sverrig" ...
For dog al gjorc noget, befalede Prindseu General v. Krogh
at gjore fra Trondhjems-Stin et Indfald i det næsten ubeboede og
ufr.emkommelige Jemteland, for at sætte sig i Forbindelse med
Russerne. l\Ian kunde let forudsee, at delte Indfald ikke kunde
fiire til noget for Kongen og Landet fordee_Iagtigt Resultat.
Imidlertid var Sverrigs Rigsforstander, Hertug Carl af Sodermanland, af Rigets Stænder den 5te Juni t809 hleven vafgl til Konge,
hvilket Yalg han bekjendtgjorde i en Proclamation af 6te Juni til Landets Jnd,•aanerc og modtog under Navn af Carl Xlll. Den 9dc
Juni udnævnte Kongen sit Statsraad og sine hoiere Embedsmænd,
og iblandt disse Cancelli-Præsidenten Lal's E11gestro111, istedetfor
Baron Ehrrnheim, til Minister for de udenlandske Anliggender.
Til Statsraader udnævntes: General, Baron v, Essc11, Hof-Cantsler,
Baron Lagerbjelke, Stats-Secretair, Baron Rosenblad, Oberst i
Marinen, Baron Platcn, Cancellit'aad Adlerbetl, og Ohersllieutenant Adlersparre, alle Mænd af historisk Berammelse formedelst
deres Dygtighed, Talent og Patriotisme.
Den 29de Juni bleve Carl XIII. og hans Dronning Hedevig
Elisabeth Charlotte, Prindsesse af Holsteen - Gottorp, kronede i
Stockholms Storkirke, i hvilken Anledning· mange Forfremmelser
og Ordensuddelinger fandt Sted den 3die Juli 1809.
Carl XIII., Thronhestigelse blev pna sædvanlig Maade nolific'&-el de allierede Hoffer. Den svenske Minister i England meddeelte under 24de Juni samme til Slals-Secrelairen for de udenlandske Anliggender, Canni11g, og had tillige om en Audience hos
Kongen, for at kunne overrække sine nye Crcditiver. Canning
svarede forst under :lOde Juli paa denne Skrivelse saaledes:
••. ,,Kongen af England deler med Interesse Sverrigs Skfebne
"og erklærer paany, at han ikke vil blande sig i Sverrigs indre
,,Anliggender • . • • Men, dersom Hans Majestæt, der er opfor"dret til officielt al anerkjende en Tingenes Orden, som er
"grundet paa en Monarks Fald, den Eneste af alle Europas
"Monarker, med hvem Hans Majeslæt var forbunden ved en
"Alliances Baand - maa tilkjendegive det Onske, at yde denne
,,en Consideration, eu Tribut, i del Mindste undskylde en lemporail'
"Opsættelse, saa ka~ jeg ikke undlade at udtale det Haab, at delte

,,i

489
"ikke betragtes som en Fornærmelse, h,·erken imod den srenske
"Nation, eller imod den Ophi:iiede, som de svenske Stænder have
,,beklædt med kongelig Titel og Værdighed" ...
"Jeg beder Dem derfor indstændigen om , ikke for Tiden al
"insistere paa at overrække deres Creditiver, og er jeg overbeviist
,,om, al De ville forestille Deres Hof Beræggrunden, som for,,aarsager denne Opsættelse, paa en Maade, der udelukker Mu"ligheden af at antage, at der i disse Grunde skulde ligge
"mindre venskabelige Foleiser for Sverrig . • . . og jeg tor nære
"det Uaab, al det vil blive dem tilladt at forblive her for Tiden
,,uden officiel Characteer, for at tj ene som Organ for Yedlige" holdelsen ar en god Forstaaelse imellem de to Stater. Hans
" Majestæt har paa sin Side ikke til Hensigt at tilbagekalde sin
,, Charge d'Affaires j Stockholm, indtil det Tidspunkt, da de di,,plomatiske forbindelser imellem de lo Stater kunde blive for,,nyede paa den meest formelle l\faade" ..•
Saaledes rnr Carl XIII. vel Konge i Sverrig, men endnu
ikke anerkjendt af nogen Stat 1 ci engang af Sverrigs eneste
Allierede, England.
Det fornyede Indfald, som General v. l{rogh var befalet at foretage i Sverrig fra det Trondhjemske (III. Bind, Pag. 38-42), bragtes
nu til Udforelse. Forinden forsamledes de i Værdalen og ved den
svenske Grændse staaende Tropper, for at exercere i 9 Dage paa
"Skaanesleret", lære den spredte :Fegtning og Felttjenesten, hvilket
r ar nodvendigt, især for Dragonerne, der paa Toget skulde gji:ire
Tjeneste til Fods. De til Indfald bestemte Tropper formeredes
den 1.ste og 2den Juli i 3 Colonner saaledes:
Den 1.ste eller nordligste Colonn.e, under Commando af
Major H. v. Ooldevin af det trondhjemske Dragon-Regiment, bestod af:
Rltmutor
el, Capll, Lioutn, Uuderofllc, Spillrmd. llenige,

Artilleri, under Lieuten. v. Scult:,
med 4 3-pundigc Canoner og
2 Haandmorlerer .
Cavalleri til Hest, under Lieutcnant v. Gram . .

.. . . . .
. ..

"

2

8

"

"

:l

2

i

74,

30

I
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lli1mealer

.

ri. Cøplt. L,euln, Undeto!fl c, Sp,llemd, 11enlge,

6 Escadroncr til Fods, under
Ritmester v. Selmer og Lieutenant v. P,·istorph .
En Division Infanteri, under Capitain v. Scharffenberg
i Compagni sneaasenske Skielobere, under Lieutenaut v.
Kliiver.
Landeværn, bestemt til Yeiljeneste, under Capitain v, Wær11skjold •
Ved Holmlie Magazin, for at
efterfore Proviant.

. .

.

..

Summa

i

6

i8

4

240

i

3

iO

3

160

"

2

6

i

50

i

i

7

..,<}

iOO

"

i

3

i

:1.6

54

i2

3

'

50
704.

Den 2den eller midterste Colonne, under Commando af
Premierlieutenant v. Heidmann af det trondhjcmske Dragon-Regiment, bestod af:
Rilmuler
.
el,
Cipil. L'1eutn . undero r·uc, sJH.,, c md• n, ttngo.
Lieutenant v. Heidmanns Escadron til Fods • . . . . . . . •
Skielobere og Skielober-Landeværn

..

Summa

,,

3

"

"

"

3

6
6

i2

2

93

"

5i

2

i44.

Den 3die eller sydligste Colonne, undei· Commando af Major
G. F. v. Coldevin af det iste troodhjemske Infanteri- Regiment,
bestod af:
Ritmester .
,
el. Capil. L1culn, Undcrurfic. Splllemd. nle111ge.

Artilleri, under Capitaiu v. Bjcrring, med 2 Haandmorterer .
Cavalleri til Hest .
En Landeværns-Di,·ision , under
Capilain v. _JJloltcr
Lieutenant v. Schjclderup .
Dragoner til Fods, under llilmester v. Sejerstedt

..

.. . .

i

"
i

"
i

68

"

8
3

"i

2
i

• :10

3

i50

4

i

3f

2

6

2

i20

"

30
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..

Capitain v, Lund
Capitaiu v, Rask
Licutenant v. Niss1m
Det meragerske Skielobcr Compagnies Landeværn • . . . . •

..

Rllmuler •
.
•I. C ■ pll, Lieuln , Uodcrorøc, Sp1llemd, llulge,

1
1

"
"

3
3
1

10
10

"

2

3

3
3
1

"

150
150

42
46

Tilsammen
5 12
787.
54
14
Alle 3 Colouncr = 2 Majorer, 8
120
31
28 1635,
Eller 1824 Comballanter med 295 Kudske og 435 Heste.
Foruden disse 3 Colonner organiseredes endvidere af Generalmajor v. Bangs Brigade paa Riiraas et Detachement, under Commando af l\fojor v. /(rabbo, dc1· , ar bestemt til at foretage el
Jndfald i Herjedalen. Delle Detachement bes tod af:
Artilleri, under Capitain v, Fribo • • • • . . • • • 154 Mand,
1 Balaillon af 2det lrondhjcmske Infanteri-Regiment 600
2 Divisioner af 1ste do.
do.
do.
300
2den Skarpskytter-Division
150
2 Compagnier Skieloberc .
200
Tilsammen 1404 Mand.
Delle Dalachemcnt kom ikke til Indrykning, da der indli.ib
Efterretninger om, al Russerne ikke vare rykkede frem, og bliver
derfor ikke videre omtalt. (III. Bind, Pag. 495,)
Enhver Colonnes Anfiirer erholdt en Instruction af General
v. Krogh; og dennes Son, Divisions-Adjutant· v. Krogh, ledede
de 3 forstnæl'llle Colonners Foretagende i Generalens Navn,
Hver Colonne formerede sin særskilte A\'antgarde.
Ved den 1ste Colonne formeredes Avantgarden under Capitain v. Scharffenbcrg med 150 Mand Landeværn og i Compagni
sneaasenske Skieliibere under Lieutenant v. Kluver. Til denne
Colonnes Avantgarde beordredes Capitain v. JVærnskjold med 50
Mand bevæbnet og · 50 Mand ubevæbnet Landeværn, for at anvendes til" Veiarbeide.
·
Ved den 2den Colonne formeredes Avantgarden (Fortroppen)
af 1 Underofficier og 7 Skieliibere saml :16 Dragoner til Fods.
Ved den 3die Colonne formeredes Avantgarden af Lieute'nanl
v. Nisacn med sine SkieHibere, og, da V eien blev mere fremkommelig, forstærkedes den med 100 Mand under Capitain v.
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Lund. 50 llaud under Capilain v. JUoller beordredes til at .folge
Avantgarden , for al an\'endes til Veiarbeide.
Capitain v. Lyng, en meget dygtig Officier, ansattes ved
Corpsel som Divisionsqrnrleermester.
Corpset var i det Hele saare tarveligt udrustet og klædt.
Oien\'idner have ud sagt , at Mandskabet i deres Ydre snarere
lignede armerede Betlere, end Krigere bestrmte til et Krigsforelagende i et fiendtligt Land. Kjærnen bestod af Dragoner til
Fods, armerede som Infanterister, og nogle Afdelinger af :lsle
og 2det tr~ndhjemske Infanteri-Regiment; Resten nr Landeværn,
saare ufuldstændigt armeret og udrustet.
Ved Grændseskjællet imellem Sverrig og Norge gjorde Landeværnet ved alle 3 Colonner Holdt og vilde ikke marchere videre,
eftersom Rescriptet af 1.5de Januar 1. 742, der paabydcr Landeværnets Oprettelse 1 ikkun paalægger det Tjenes le til Land els
Forsvar "uden nogensinde af Landet al vorde udcommanderede".
Vi see altsaa her Gjenlagelsen af det Laaland-Falsterske Landeværns Fremgangsmaade i Aaret 1.807 (I. Bind, Pag. 1.87-:196),
Alt kun en Fi.ilge af en feilagtig og ufuldstændig Organisation.
Ved den 1ste og 3die Colonne blev Landeværnet for storsle
Delen bragt over Landets Grændse ved Befalingsmændenes Overtalelse og gode Ord; dog mange af dem vilde ikke frivilligen gaae med og vendte derfor om og droge til deres Hjem,
uden de1for at kunne tiltales eller straffes; men \'ed den
2den Colonne blev Landeværnet bragt O\'er Grændsen med Magt,
idet . Lieutenant v. Hcidmann satte Dragonerne i Queuen af CoIonnen med Ordre at nedslikke Enln·er, som ikke gik frem, idel
han tillige udtalte li! Landeværnet den bestemte Villie: ,, I s k a I
,,frem, di.ide eller levende ligemeget ". Da Veiens Be!ikalTenhed ikke tillorl nogen Udboining til Siden, kom Landeværnet ved den 2den Colonne saaledes med Magt o,•er Grændse11,
en forholdsregel, som Omstændighederne maac undskylde, rucu
derfor ikke ·\'ar Ret, da· det af dem Fordrede stred imod Kongens og Landets Love.
Da Landeværnet nu engang \'ar bragt over Grændsen ved disse
forskjellige Midler, forrell~de det senere frivillig Tjeneste og opfyldte niiiagtigt og vel ethvert det paalagt Hverv. - Dog med
s4'adanne Tropper og Hjælpemidler erobres ikke Kongeriger,

Objectel for alle 3 Colonner var Jerpe-Skandse i Jemteland,
norske Mile fra Wuku og Steene og i6¼ norske Mile fra
Stordalshalsen ved Trondhjemsfjorden.
Alle 3 Colonner afgik fra Exerceerpladsen ved Skaaneslcret
den 2den Juli, den iste Colonne til Wuku, circa i norsk l\fiil
iislenfor Slikleslad, den 2den til Sleene, den 3die til Stordalshalsen; den iste og 2den Colonne raslede der den 3die og
lde Juli, den 3die Colon,ne kun den 3die Juli.
Den iste Colonne brod op fra Wuku den 5te Juli og marcherede o~er Schiekermo, Brataas, Eisingen i Jemteland, over
Kallstriimmen, langs KalisBens iislre Bred, m•er Wasnæs og Kali
til Jerpe-Skandse. Med denne Colonne fulgte Divisionsadjutant
v. li."rogh og Divisionsqvarleermester v. lyng.
Denne Colonne havde den besværligste Vei over hoie Bjerge
• og igjennem tykke Skove. Paa flere Steder maatte Veiarbeiderne
arbeide i hele Dage, for at bane Yei, og l\fandskahet for
storste Delen anvendes til at trække Bagagen og Canonerne.
Ved Grændsen tilbragte Colonnen 33 Timer paa 2½ Miil, og
fiirst den Hte Juli om Aftenen naaede den Kallstrijmmen, som
her er 600 Alen _ bred. For al komme over denne, lod Capitain
v. Scharfftnberg bygge tvende Flaader af 2 nedrevne Baadesknur,
og Skieliibere Hiimmede over Striimmen, for at befæste et Toug
paa den modsatte Bred. Ved Hjælp af disse Flaader blev den
1.ite Juli en Dee! Skieliibere sat over Striimmen under Lieutenant u. Dick, som recognoscerede Egnen paa den modsatte Bred,
u"den at opdage nogen Fiende, men som derimod erfarede, at
Yeien paa hiin Side var endnu mere ufremkommelig end hidtil. Af
denne Aarsag~ blev ikkun Fodfolket og Hestene satte over Striimmen, hvorved 4 Mand druknede; hvorimod Artilleriet med Tilbehiir
blev indskibet paa 7 af fældede Træer forfærdigede Flaader, der
havde ·4-5 Par store Aarer til at roe med og 1. Aare til at styre
med, og af Teltdækkener og Presenninger anbragtes 2 Seil paa
hver Flaade foruden nogle Grantræer, for at tjene til Vindfang.
Paa Flaaden indskibedes altsaa: Canonerne og Haandmortererne
med deres Ammunitionsvogne, 40 Artillerister, 30 Ca\'alleristcr
til Fods og ¼ Skieliiber-Compagni, under Lieutenant v. Dick,
hvorimod Hestene, Bagagen og Ammunitionen paa Kliiv, sattes den
i2te Juli over Kallstriimmen, og derfra fortsattes Marchen o,·.er
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Boljom til Vasnæs, hvor,•ed Capitain v. Scharffenberg og Lieutenant v. /i'lilver dannede Avantgarden , som forhen. Den 13de
Juli om l\Iorgenen satte denne Colonne sig i l\farche, hvorimod
FlaaJerne fiirst afseilede samme Aften Kl. 9¼ og ankom om
l\Iorgenen Kl. 31 den 14de Juli til Vasnæs, 2 Mile fra Kall strummen, medens Avantgarden forst ankom samme Dags Eftermiddag Kl. 1. Den 15de Juli afmarcherede Avantgarden fra
Vasnæs om Morgenen m. 5, Hovedcorpset Kl. 7, og Flaaden
afseilede Kl. 9, hYorimod 2 l<'Iaader sendtes tilbage til Kallstrommen, for at afhente den efterladte Proviant, Ammunition og Bagage.
Stormen var den Dag stærk, hvorved Seiladsen paa Soen bl ev
besværlig og tillige farlig formedelst skjulte Klipper og Skjær;
dog ankom Flaaden uden Uheld den samme Dags Eftermiddag
m. 3å til Kalis Kirke, 1.k l\Iiil fra Vasnæs og omtrent ligesaa
langt fra Jerpe-Skandse, h,•or Arlilleriet m. m. d ebarqueredes. •
Time efter Ankomsten til Kalis Kirke ankom en Patrouille af
1. Underofficier og 20 Mand fra den 3die eller sydlige Colonne
i Bratland, for at melde, at denne Colonne den 15de Juli om
l\Iorgenen vilde fortsætte Marchen til Undersåker- Præstegaard,
Capitain v. Krogh ,·ilde efter en
ligeover for Jerpe - Skandse.
kort Hvile den 15de Juli om Eftermiddagen fortsætte Marchen
fra Kall til Jerpe, for at soulenere Major G. F. v. Coldevins Angreb paa Jerpe-Skandse; men han erfarede nu tillige, al Fienden
om Aftenen den 14de Juli havde forladt Skandsen , medta get
Canonerne og alt rorligt Gods. Besætningen bestod af 150
Mand af Helsinge-Regiment under Capitain Lindberg og 40 Artillerister under Capitain Krabbe. :Major v. Coldevitl besatte derfor allerede den 1.5de Juli om Aftenen Jerpe - Skandse uden
Modstand. Af denne Aarsag afmarcherede den nordlige Colonne
fiirs t den 16de Juli om l\forgenen Kl. 9 til samme Skandse.
Den 2den eller midterste Colonne brod op fra Steene den
5te Juli og marcherede langs Inna-Elv over Suul, Skarstuen,
Midstuen, Nordhallen og Åre til Jerpe-Skandse.
Denne Colonne stod le ikke paa 1·æsentlige Hindringer; den
forenede sig den 13de Juli Kl. 9! om Formiddagen i Sia med
tlen 3die Colonne, hvis l\Iarche den derpaa fulgte over Åre.
Den 3die eller sydligste Colonne brod op fra 5tordalshalsen
den 4de Juli, marche1·ede langs Tevla - E_lvcn over Stor-Flor,
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Meraker, .Nustad, Skurdalsporten, Tangbole, over Sundet ved Sta
og over Åre til Jerpe-Skandse. Ogsaa denne Colonne fulgte sin
Afarcheroute og naaede sin Bestemmelse uden væsentlige Hindringer eller Besværligheder.
Den i6de Juli, Kl. 4f om Eftermiddagen, var saaledes hele
Corpset forsamlet ved Jerpe- Sund, foran Jerpe-Skandse, hvor
Hovedqvarteret blev taget. Hele Egnen var bedækket med tæt
Skov. En Avantgarde, under Capilain v. Lund, blev pousseret ¾
Miil frem foran Skoven til Upland.
Allerede ved Kallslrommen den i3de Juli erholdt Capitain
v. Krog!, General v. Krogh, Befaling til ikke uden nærmere
Ordre at rykke længere frem end til Jerpe-Skandse, fordi Prinds
Chriatian August havde tilskrev et General v. Krogh, at et Uygte
sagde, al Russerne havde sluttet en 6 Ugers Vaabenslilstand med
de Svenske. Denne Skrivelse foranledigede tillige,' at Detachementet
Krabbe paa Roraas ' ikke rykkede ind i Sverrig.
General v. Krogh melder under :14de Juli til Prinds Christian August Tilstanden ved Corpset ved Jerpe-Skandse og
sp1irger, om det, saavel som Detachementet paa Roraas, skal
rykke videre frem. Generalen forestiller det Farefulde ved disse
Expeditioner, og at de neppe kunne skaffe Efterretning om Russerne.
Prindsen svarer: at Kongen har befalet Indrykningen, og
at han selv vil rykke ind, saafremt muligt; men, da han har
indmeldt bety(Jelige Vanskeligheder, der grændse til Umuligheder,
sna maa han rdrst oppebie Kongens Resolution paa denne Melding, med mindre han skulde erholde sikker Efterretning igjennem General 11. Krogh om at Russerne ere rykkede frem, i
hvilket Tilfælde han vil forsoge det Yderste.
Den i6de Juli ankom Capitain v. JVærnskjold til Bonæsset,
¾ Miil fra Jerpe - Skandse, med en Transport Lemetsmidler
under beh1irig Bedækning. Han beordredes at forblive Yed Bonæsset, demolere det derværende Brystværn og opkaste et nyt
paa den anden Side af Kalisifon, for at dække Retraiten.
Den i7de Juli begyndte man med 200 Mand, som afl1istes
hver 6te Time, at demolere Jerpe-Skandse og det derværende Taarn,
hvilket blev tilendebragt den iSde, hvorefter man begyndte at demolere Retranchementerne langs "Lilen"-Sii og at omhugge Skoven foran de Norskes Forskandsninger ved Svenstad, beliggende
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paa den nordre Side af Sundet ved Jerpe-Skandse, der traceredes af Capitain v. Krogh og anlagdes, under Bestyrelse af Lieutenant v. Sommerscliild, fra den 19de til den 23de Juli. Den 22de
Juli modtog Corpsel General v. Krog/is Ordre Lil senest den 29de
Juli at vende tilbage til Norge.
Den 18de Juli erfarede man i Jerpe-Skandse, at Generalmajo1· v. Dobeln, der, hvad vi allerede ,·ide (III. Bind, Pag. 360) 1
havde en Commando ved den svenske Nordarmee paa den sydlige Side af Ore-Elv under Generallieulenant, Baron Wrcde, og
var ble\'Cn beordret til at afgive sin Commando Lil Generalmajor
Sandels samt ove1·tage Commandoen af de svenske Tropper i
denne Egn - allerede var ankommen til Frosoen og havde taget
Stilling ved Taxelven. Man angav hans Styrke til 2000 !land,
som dagligen blev forstærket; og, da man af alle samstemmende
Efterretninger erfarede, at General v. Dobeln var rykket frem
med denne Styrke til "Alsen", beordredes det norske Corps at tiltræde Tilbagemarchen den 24de Juli om Morgenen Kl. 3.
For at udfore denne , foretoges forst en offensiv Bevægelse
o,·er Morsill til Blekl'isen, hvor Hovedcorpset ankom om Aftenen
Kl. 9!, og Avantgarden til Slåtte, medens Palrouillm· slreifcde
lige til Alsen uden at sliide paa nogen Fiende. Om Russerne
og deres Foretagende kunde ingen sikkre Efterretninger erholdes.
Under saadanne Omstændigheder var der intet andet at
gjii1·e for det norske Corps, end at tiltræde Tilbagemarchen til
Norge; og, for al undgaae Engagement med de Svenske, afsendte
Capitain v. Krog/1 Lieutcnant v. Alstrup med et Drev til Gene1·almajor v. Dpbeln saalydende:
"Den commanderende General for den norske Armees 2den
"Division, Hans Excellence, Herr General v. Krogh etc. etc., har
,,ener en i dette Oieblik modtagen Ordre befalet mig, at til"kjendegive Herr Generalen: at, eftersom der haves det meest
"grundede Haab om Fred imellem begge Nationer, uden at virke
"dertil ved Blods Udgydelse, ere samtlige Tropper i Jcmtcland
"og Herjcdalcn beordrede at tiltræde Tilbagemarchen den 29de
"dennes, saa at disse Provindsers brave Beboere, der af os
"erc og ville blive behandlede med muligste Skaansel, kunne
"undgaae i mindste Grad at lide ved en saa talrig Armees
,,længere Nærværelse".
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"Jeg slutter <lette med det varmeste Onske: at en hæderlig
,,Fred snart maatte lyksaliggjiire tvende Nationer, hvilke af Na,,turen synes bestemte til broderligt Forbund".
,,Med den mecst udmærkede Hoiaglelse anbefaler sig Hiii~,og Velbaarne Herr Generalens
ærbiidige Tjener".
Blekaasen i Jemlelond den 24dc J11li 1809.
v. Krogh,
Divlsionsadjulant.

Avantgarden erholdt derpaa Ordre til at trække sig tilbage,
naar dens Palrouiller vare retournerede, og slige at undgaac
Engagement med de Svenske; den kom den 25de tilbage til
Blekaasen. Ligeledes retournerede Lieulenant ti, Alstrup med et
BeYiis fra d en svenske Capitain Strilm for Afleveringen af Brevet
tw General ti, Dilbeln. Kort derpaa ankom ~en svenske Capitain
Kramer til Forposterne og lod sige, at Generalen iinskede en
Samtale med Capilain t1. /(rogh, som derpaa med flere norske
Officierer reed ham imiide. Generalens fdrste Ord vare•: ,,For,inden \i kunne und-erhandle om Noget, er det niidvendigt at
,Jeg underretter Dem om, at 2 af mine Colonner allerede have
"afskaaret Dem Retraiten, og, for at undgaae Blodsudgydelse
"og andre ubehage~ge Fiilger, er det bedst at jeg sender en af
"mine Adjutante1· med en Trompeter over Blekaasen tilbage, for
,,at indkalde Ambuscaden".
Da Capitain v. /(rogh vilde forhindre, at nogen Svensk passerede de norske Posteringer, ,·ægrede han sig ved at modtage
Tilbudet og svarede: ,,at man var belavet paa ethvert Angreb,
,,og at det maatte komme an derpaa'',
Generalen yttrede dernæst, at man havde Vaabenstilstand
med Russerne, og at disse endog havde efterladt 200 Syge til
de Svenskes Pleie. Han gjorde ogsaa adskillige Fordringer om
Yaabenstilstand, Tilbagemarchen m. m.; men omsider blev man
enig om fiilgende Punkter, der bleve skrevne paa Ryggen af en
neddukket svensk Soldat og forfattet i det svenske Sprog:
,,Overeenskomst imellem Generalmajor ti, Dobeln og Divi"sions-Adjutant, Kammerjunker v. Krogh, paa den commanderende
,,General for den norske Armees Vegne:"
"1. En Vaabenstilstand begynder fra i Dag af og ,·arer lil
D111m, Kric:-øh, fra 1807-9, Ill. Bi111l,
32
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,,den 3die August inclusive. Den varer endvidere 8 Dage, al ,
"regne fra den Dag af, al Qvilteri11g gi\•es paa Opsigelsen, i
,, Trondhjem fra svensk og i Hernusand fra norsk Side".
,,2. De norske Tropper passere i Dag forbi Jerpe-Skandse,
,,og Rigsgrændsen inden den 3die August delle Aar.. ,
"3. Den svenske Almue behandles fredetigen og ersta Ues
dens
Tab".
11
Skoven ved Blekoascn den 25de Juli lll09.

v. Dåbeln,

"· Krogh,

Generalmajor, Dcfolingsmond over
den svenske Nordarrnees
sydlige Afdeling.

l.lh"isions-Adjutant, paa den rommanderende Generals \'egne -i den
norske Armees 2den Di\isions
Districl.

Saaledes foreskre\' General v. Dåbeln billige Betingelser for
de Norskes Tilbagetog.
Da de norske Officierer vendte tilbage, medfulgte den srnnske
Ritmester Gyllenhall, for at indkalde den omlalle Ambuscade, og
til den Ende reed han senere ad V eien til 1\Iallmar, lod blæse
en Mængde Signaler og rned derefter over til Semclå-Hylten,
den Vei, de Norske havde passeret.
Om den svenske Ambuseade virkelig var lagt, hernm erholdt de Norske dengang ing<'n
Oplysning. Montgomery anfiire1· rigtignok•), al General v. Dobe/11
havde lokket det norske Corps til Blekaasen, medens han paa
Veien Lil lUallmar imod Semelå havde detacheret en betydelig
Styrke, for al omgaae del. Denne Sty1·ke bestod, irtilge Genernl
v. Dobclns Rapport af 26de Juli 1809, af Ræfsunds-Compagni af
Jemlelands Jæger-Regiment , under Capilain Orbom, der havde
Befaling at angribe de Norske i Ryggen, saasnarl Træfningen
beg);ndte ved Blekaasen, saml at Generalen i denne Stilling udraable: ,,Her skal jeg nedskyde Normændene, saa at Tarmene af
,,dem skal hænge i Trætoppene".
Imidlertid tillraadle det norske Corps slrax Tilbagetoget
ifolge Overcenskomslen forbi Jerpc-Skandse, og fra I{I. :1.-7
salte Corpscl over Je1·pe- Sund og marcherede endnu samme
Aften til Uude,rsåkel' ~ræslegaard og Omegn mecl en JJcsælning i
•) Bistoria iifver Krigel cmellan s,·erige och Rysslnnd, Åren I SOrl or.b
1809, li. Delen, Pog, 21\3- 214 i Anmærkningm.
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Forskandsningerne ved Svenstad. Den 26de Juli gik Artilleriet,
Bagagen m. m. tilbage til Bratland, hvor de bleve indskibede paa
Flaadl'r og gik paa Åre-Soen til Gaarden Forsa, ¼Miil fra DuveSkandse. Formedelst Varmen afmarcherede Infanteriet forst om
Aftcn1:n Kl. H. forbi Åre og satte over Due-Sund til Sta paa
den nordlige Jlrcd af Sundet, hvor Corpset ankom den 27de
Juli om Eftermiddagen Kl. 6, længe opholdt ved Overfarten 01•er
Due-Sund. Capitain v. Scharffenberg commanderede Arriergarden,
bestaaende af l Infanteri-Division og j Compagni sneaasenske
Skieliibere.
Da Capitain v. Krogh, ved paan y at gjennemlæse den med
General v. Diibeln sluttede Overeenskomst befrygtede deri at finde
Misforstaaelser, afsendte han, for at forhindre dette 1 en Parlementair med fiilgende Brev:
,,1 den i Gaar afsluttede Overeenskomst findes et Udtryk,
"som til yderligere Noiagtighed fordrer nærmere Forklaring, paa
"det at ingen Misforstaaelse skal finde Sted, I Indledningen
"staaer nemlig: ,,paa den commanderende General for den
,,,,norske Armees Vegne'"'.
"Ihvorv_el det iivrige Indhold saavelsom min Underskrift
"viser, at del blot angaaer de Tropper, som staae under min
,,Generals Commando, maa jeg dog forlange af Hoi- og Vel,,baarne Herr Generalmajoren at erholde den bestemte Erklæ"ring: at den i Gaar afsluttede Overeenskomst blot angaaer de
11 Tropper og de Districter, hvori Hans Excellence Hcrr General
I(r'ogh og Hiii- og Velbaarne Herr Generalmajoren for nær,,værende Tid commandere".
"Ifolge Herr Generalmajorens mundtlige Yttring og Herr
"Rit!Dester Gylle11hall1 Lufte, skulle efterladte Syge, eller de
,,Elfecter, hvilke muligen ei strax kunne medfores 1 siden efler,,rores eller afben tes, h1·orom jeg ligeledes anmoder om at er"holde en skriftlig Tilstaaelse. Til hvilken Tid og paa hvilket
11 Sted den i Fjor her efterladte saarede Skielliber kunde ud,•exles,
,,derom maa jeg udbede mig at· blive underrettet".
,,Med storste Hoiagtelse" etc.

,,v.

Hovedqvarlercl Undersfikcr Prreslegaard den 26de Juli 180!1.

v. Krogh.
Den 28de Juli holdtes Raslllag ved Sta, h1•or en s1·ensk
32·
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Parlementair, Capitain Le(ren, ankom med et Brev fra General
v, Dobel11, saalydende:
"Af min Stahsadjutant, Ritmester Gyltenhall, erholdt jeg i
"Gaar Aftes den rigtignok ventede, men dog tilfredsstillende
"Rapport, at Herr Kammerjunkeren og Divisions-Adjutanteo med
"den Niiiaglighed, som characteriserer de norske Krigere, har
"opfyldt sit Lone, at beskytte paa alle Maader Jemtelands Almue
"i den Egn, der blev besat af de norske Tropper. Ligeledes
"rapporterede Ritmester Gylle11liall, at Herr Di\'isions-Adju~anten
,,muligen kunde komme i det Tilfælde at efterlade nogle Syge,
"hvorfor jeg iler med at forsikkre, at disse Syge langt fra skulle
"blive betragtede som Krigsfanger, men derimod med al Omhu
"blive pleiede, og, naar de ct·e blevne friske, bekomme Pas , for
,,at kunne vende tilbage til deres Hjem. Jeg har befalet J.'cltmaa"tings-Officieren, Capitain Lefrc11, at ledsage Herr Adjutanlen lil
,.Grændsen, for at paasee, at Almuen ikke senere indkommer
,,med umotiverede Klager, saml optegne de efterlad le Syge,
"siirge for deres Pleie samt, om forniidentgjores : paa mine Vegne
,,derom give de forniidne Befalinger til vedkommende Embeds,,mænd".
.
,,Jeg har den Ære" etc.
Frlislien den 27de Juli 1809.
v, Dobeln.
Kort derpaa ankom Lieutenant Hent:e som Parlementair og
medbragte fra General 11. Dobcln fiilgende Srnr paa Capilain v.
Krogh, Brev:
"Til Svar paa Herr Divisions-Adjutantens m. m. Skri\'elsc
,,af 26de dennes har jeg den Ære at meddele, at den Over"eenskomst, som er sluttet imellem os, visseligen ikke angaaer
"andre Districter end . Gefleborgs- og Westnordlands-Lehn, bror
"jeg commanderer, ligesom de Districter, indenfor hvilke Herr
,,General m. m. v. Krogh, overeensstemmeude med sin Procla"mation, deels har bart Tropper, deels har fort Commandoen
,,mod den svenske Grændse i Norge. Hvad der ligger udenfo1·
"denne Generals Division og min Afdeling angaaer andre af ,·ore
,,Nationers Befalingsmænd, der hTer for sig kunne underhandle,
,,saaledes som de finde det rettest".
·
"Igjennem min mililaire Topograph, Capilain Lr(run, har jeg
"i Gaar gh et, som jeg haaher, tilfredsstillende Svar angaaende
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,,de Syge. der efterlades. Om den i afvigte Aar saarede Skie"Iober skal jeg skrive til Stockholm og om sammes Udveding
,,snarest muligt afgive Svar".
,,Med Hoiagtelse" etc.
Froslien den 27de Juli 1809.

v. Dobeln.

Disse Bre,·e besvaredes af Capitaiu v. Krogh saaledcs:
"1 delte Oieblik modlog jeg Hoivelbaarne Herr Generalens
,,tvende Parlementairer og iler paa min Generals Vegne at be,,,·idne, hvormeget del har glædet ham at erfare den venskabe"Iige Ove1·eenskomsl, der er til Held for begge Nationer, og den
"Erkjendllighed, han foler for den Omhu, Boivelbaarne Herr
"Generalen viser Jor vore Syge, som jeg dog troer have Kræfter
al kunne folge med over Grændsen.
Min General har
.,tillige befalet mig at forsikkre Hoivelbaune Herr. Generalen
"om den udmærkede Hoiagtelse: han bærer for den Mand, der
.,,·e:I flere Leiligheder har ,·æret sin Nations Hæder".
,,Jeg gribe1· denne Leilighed" elc.

,,Lil

Sia den 28de Juli 1809.

v. Krogh.
Den 29de Juli afmal'cherede Hovedcorpset om Morgenen
Kl. 5 fra Sla 1 ankom KJ. 2½ til Tangb§le-Sund, hvor Overfarten
medtog 3 Timer, og indtraf Kl.' 7 om Aftenen i Wollen. Den
30te Juli holdtes her Rastdag, og samme Dag ankom hertil en
svensk Capitain af Helsinge-Regiment med et Brev fra General
v. Dobeln angaaende Vaabenstilstandens Ratifieation af General
v. Krogh.
Den 1ste August Kl. 3 om Morgenen afmarcherede Hovedcorpsel fra Wollen over Skurdalsporten 1 hvor det indtraf Kl. 9
om Aftenen og bivouakerede paa den norske Side af Grændsen.
Den 2den August ankom Tropperne efter megen Besværlighed til Naustad i Meraker i Norge og marcherede Dagen derpaa
langs nedad Tevla- og Stordals-Elvene.
Den af Premierlieutenant v. Heidman11 flirte Colonne skilte sig
dog i Sta fra Hovedcolonnen og marcherede over Staldkjernstuen,
Skarstuen ; langs Inna-Elv til Suul og Steene 1 hv,or den ankom
den tste August.
El Delachemenl1 qnder Commando af Lienlcn,Jnl v. Wollum,
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der nr blevet ladt tilbage, for at be\'ogtc Overgangen over Kallstri:immen, erholdt Ordre til derfra at til11·æde Tilbagemarchen
den 29de Juli, marcher~de den samme Vei, som den nordlige
Colonne ha,·de taget ,·ed Indmarchen, og gik altsaa tilbage over
Sund og Saag og besatte Helgeaa-Dalen i Norge.
Saaledes endte dette Tog, de1· ha vde kostet saamegen Miiie
og Besværlighed, uden den ringeste Nytte, og uden at man havde
seet nogen egentlig l?iende, eller losnet et Skud. Corpset blev
strax efter opli:ist, og Mandskabet for sti:irste Delen hjem permitteret.
Corpsel havde paa dette Tog erhver,·et sig den sti:irste Ære
og Beri:immelse for Orden og Disciplin.
Vel vare Indbyggerne
paa de fleste Steder i disse saa lidet beboede Orkener Dygtede,
og Husene stode aldeles aabne; ipen de havde forinden Bortgangen fremsat al den Mad og Drikke, de eiede, til de norske
Tropper, som ved Afmarchen henlagde Betalingen derfor paa
Bordene. Plyndring eller anden Voldsomhed var derfor aldeles
ubekjendt.
Man seer af Beskrivelsen af denne med saamegeu Anstrengelse foretagne Expedition til Jemteland, at de Norske havde kun
General v. Diibelns Velvillie og Kjendskab til de bestaaende politiske Forbindelser imellem Sverrig og Norge at lakke for, al
ikke det hele Expeditionsi;orps, som var afskaaren fra Norge ved
brede Stri:imme og ufremkommelige Yeie og Bjerge, ikke blev
iidelagt og taget til Fange. Med et saa lidet talrigt Corps og
saa ringe, Hjælpemidler, som her vare tilstede, kunde man hverken erobre Landet~ eller understotte Russerne i deres Foretagender.
Seh· om General v. Dobel11 ikke havde modsat sig de Norskes
videre Fremtrængen, saa ,·ilde de dog om kort Tid være gaaede
tilbage ar sig selv, hvilket General v. Krogh jo ogsaa allerede havde
befalet; thi i disse Egne kan ingen Armee, ikke engang det mindste
Detachement, llnde Subsistence eller Hjælpemidler til Krigens
Forelse, hvilke derfor alle maatte efterfdres fra Trondhjem. Det
hele Tog blev ogsaa blot udfort, for at efterkomme Kongens
Befalinger, og for at Prinds Chri1lia11 August ku.nde melde til Kongen, at han hu de gjort Noget, vel vidende, al dette Tog ikke
kunde skade Sverrig og Udforeisen af hans egne Plane_r, hvilket
vi ogsaa senere ville erfare, idel Prindsen, midt under delle Tog,
den i8de Juli blev I algt til srnnsk Tluonfolger.
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Af Mangel paa brugbare hiiiere Officierer omendslrjondt
der i Trondhjem fandtes 3 a 4 Generaler og 10-12 Stabsofficierer
- blev Toget anfifrt af en Capitain, der foriivrigt skilte sig vel
og hæderligt fra det ham paalagte Hverv.
Ikke desmindre maa
Commandoforhold, hvon·ed ældre Officierer commandercs af
yngre - altid misbilliges.
Toget til J emteland havde saaledes intet synligt gavnligt
Resultat, og, om der endog samtidigen havde været foretaget et
lignende Indfald fra Roraas i Herjedalen, eller fra det sydlige
Norge i V ærmeland, vilde Udfaldet af Toget til Jemteland neppe
\"ære blevet anderledes, da Afstanden fra disse forskjel_lige Angreb
var for stor, til at de gjeosidigen kunde virke paa eller understotte h,,erandre.
Med Hensyn til Forbindelsen imellem de lo Lande forblev
ogsaa Alt ved det Gamle.
General v. Dobeln tilskrev nemlig
General v. Krogh fra Frii-siien den Sde August 1809 saaledes:
"Med Hensyn til de fredelige Forhold, som existere med den
,,sydlige Deel af Norge, bar Kongen, min Herre, allerede tilladt, at
"Licencer maae udstedes til Skibe, som ville .fiire Levnetsmidler til
,,det sydlige Norge, og, da nu ved den under 25de Juli d. A.
"afsluttede Convention samme fredelige Forhold er at formode
"nordenfjelds; vil Hans Majestæt, saafremt han med Oprigtighed
"kan regne paa samme Tænkemaade, ogsaa tillade, at Tilfii.rsel af
"Levnetsmidler til den nordlige Deel af Norge fra ,·or Side paa
"sædvanlig Maade fortsættes og beforilres, og hvorom Ordres
"strax skulle udfærdiges, naar Deres Excellence til Svar herpjla
,,giver Forsikkring om et vedvarende fredeligt Forhold".
,,Dette Skridt viser tydeligen den Venskabs - Fo1·bindelse,
,,som Kongen altid iinsker at vedligeholde imellem de norske og
"svenske Nationer , som af Natur og Local-Omstændigheder ere
"bestemte til med forenede Interesser at gaae hinanden til
,,Haande".
General v. Krogh svarede herpaa under 14de August:
. , .. ,,Det vilde være mig meget kjært, strax at kunne indgaae
,,en nærmere Overeenskomst, der igjcn kunde fornye hine ven,,skabeligc Forhold, som forhen have fundet Sted imellem Ui"gerne; men uden min allernaadigste Konges Tilladelse er jeg
,,ei berettiget til at indlade mig i Underhandlinger herom",
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"De-rimod skal jeg ile med at indhente Allerhoistsammes
"Forholdsordre, og, naar den modtages, strax have den Ære
"at meddele fyldestgjorende Svar, som jeg smigrer mig med vil
,,blive overeensstemmende med Nationernes Interesse".
Saaledes herskede i samme Land og med samme Fiende i
Norden Krig, i Syden Fred.
Da imidlertid den brave General v. T{rogh ikke ansaae det
gjorte svenske Forslag overeensstemmende med den norske
Nations Interesse og derfor i sin Indstilling til Kongen kun anbefalede Forslaget forsaa\'idt "Trondhjems-Stifl derved kunde blive
:,af med en Dee! Fiskevarer og muligen nogle Heste, ligesom
"Norge atter fra Sverrig kunde erholde Jern, men derimod faa
"eller ingen Fodevarer, hvorimod Landet \'ilde blive oversvommet
"ar flere Spioner·• - saa blev det svenske -igjennem General
v Diibeln gjorte J.<'orslag ifolge Kongens .Befaling henlagt.
Geoerallieutenant, Grev v. Schmettow, der commanderede
Brigaden i lndherred, fra s ag de sig Commandoen over samme
fra fsle September af, formedelst Svagelighed, hvilken Commando
interimistisk blev overdraget Major v. Coldevin og fra iste Oclober Oberst v, .IJlichelet.
Saaledes havdes nu i Trondhjem 2 Generaler, v. lfrogh og
v. Schmettow, som formedelst Alderdom og Svagelighed ikke kunde
besorge nogeosomhelst activ Krigstjeneste, knapt forlade deres
Værelser: men ikke desmindre lileve de staaende i Nummer. Det
var dengang l\Iaaden at gjore activ Tjeneste paa i Armeen, da
man næsten ingen anden Afgang kjendte end ved - Dodsfald.
Vi vende nu tilbage til Krigsbegivenhederne i det sydlige
Norge og I>rinds Christian August', Underhandlinger med de
s,·enske Partimænd.
Hertugen af Siidermanland var, ln·ad ,,j allerede vide, den
5te Jnni hleren valgt til Sverrigs Konge og, da han ikke havde
Born, maatlc han i Forening med Rigets Stænder være betænkt
1>aa at vælge en Thronfiilger. Af denne Aarsag var det muligt
at forene de 3 nordiske Riger, ifald Frederik VI. \'algtes til
Thronfolger efter Carl XIII. Dog ,•ar denne Opgave ikke let at
bringe til Udforelse da Stemningen imellem de lo Nabomagter
dengang ,•ar mindre end ,·enlig. lkke heller ,·ar man i Svcrrig
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gunstigt stemt imod Frederik VI. selv, endnu mindre imod hans
Regjeringsmænd og Regjeringsmaade. Prinds Chri,tian Augu,t
skrh•er derimod i sin ,,Apologi":
... ,,I den sidste Halvdeel af Juni og forste Halvdeel af Juli
,.Maaned blev et Par Gange yttret til mig den ldee, fo1·
"min Person at overtage Successionen i Sverrig. Jeg svarede
"altid det samme, og, da det var meget naturligt med denne
"Idee og den egentlige Hensigt med Valget, at Norge skulde
" Iosrives fra Danmark og forenes med Sverrig, saa yttrede jeg
,,tillige, som tilfældigviis - (til de Svenske) - hvorledes Stem"ningen var her imod Nab(?erne, som ved Krigen og Beskyttelsen
"af de engelske Roverier var bleven end mere ophidset. Jeg
.,talte om et saadant Rygte, gjorde opmærksom paa sammes
,,Absurditet og hvor lidt man kunde vente en saadan Handle,,maade af det norske Folk, med en saa udmærket Characteer,
.,med en forskjellig Regjeringsform og tildeels modsatte Interesser
"o. s. v. og tilfi:iiede: at jeg vilde af alle Kræfter modarbeide en
"saadan Troloshed og sætte mit Hoved i Pant paa 1 at Norge
"hverken ved Erobring eller ved Forræderi skulde, saalænge jeg
"levede, tilfalde Sverrig (III. Bind, Pag. 42L). Ovenstaaende
,, Yttringer af de Svenske meldte jeg Kongen og bad om For,,holdsregler, men erholdt aldrig Svar herpaa; thi de fremmede.
,,Hoffers Intrigner i Forening med Kongens Omgivelse r 1,foranledigede Kongen til at troe 1 at Alt kun var en Krigslist af
:,de Svenske, af hvem jeg lod mig bedrage . . • Præsident Kaas
,,var vistnok en af dem, som heri be~tyrkede Kongen" •.•
Correspondancen imellem Kongen og hans eomman·derende
General i Norge vedblev derfor at være en uafbrudt Kamp imellem
Souverainen og hans General og dreiede sig endnu bestandig
om det samme Thema, fra Kongens Side om: at foretage et
Indfald i Sverrig, og fra Prindsens Side: at fremstille alle mulige Udflugter, Vanskeligheder og Indsigelser imod sammcs _Iværksættelse.
Saaledes skriver Kongen til Prindsen under 4de Juli:
"Deres Depeche af 27d e Juni modi.og jeg med Courecr
:,Rasler. J eg er Dem meget erkjendtlig, fordi De vil lade Nogen
"komme fra Norge hertil i dette Oieblik. Hvor interessant delte
,,kun de \ æ1·c: troer jeg det ei passende i Jeg troer og al vide
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"All 0 J. Jeg haaber, at de senest trufne Foranstaltninger ville
, ,afhjælpe lfangelen saarel paa Penge, som paa Korn. Skulde
:, Trangen til Salt endnu kræve et overordentligt 1\fiddel, saa har
,,jeg intet imod, al man lader indkjobe Salt i Gothenborg.
" Imidlertid troer jeg : at man ved at tage delte Sted vil faae
,,mange Ressourcer og i Særdeleshed mange engelske Varer. Man=,,gelen paa Heste er et slemt Onde; men jeg er vis paa, at De
"ved alle mulige Indskrænkninger vil soge at raade .Bod paa
"meget. I Henseende til Penge, som mangle, har jeg befalet
"Finantsministeren, Grev ScMmmelmann, at anskaffe svenske Penge
" til Armeens fiirste Fornodenhed. Iovrigt haaber jeg, at Norges
"Stilling ei bliver saa kritisk, som den maaskee til andre Tider
,,har været" ••.
Præsident Kaa, derimod rapporterer unde1· 3die Juli lil
Kongen:
••. ,,Den Anledning, som jeg har til dagligen at kjende Alt
,,og til at bedomme en vis Mands Anskuelser og Tingenes 1''01·,,fatning og Gang i Sverrig samt hans derpaa grundede Regje,,ringsmaade, troer jeg fuldkommen at bestyrke den Mening,
"som Deres Majestæt har yllret i Hoistsammes Depeche af 22de
"Juni d. A.
Han (Prindsen) har sat altfor megen Tillid til
"Platm, Adlersparre og Posse.
Den Forstnævnte meente det
"u,dentvivl redeligt; men var selv bleven skuffet af Adlersparre; hans
"Bekjendtskab har Prindsen fornemmelig gjort igjennem General
"v. Stalfeldt • • • For at udfore sin store Plan imod Stockholm
"og den ulykkelige Kong~, maatte Adlersparre være sikker for
"den norske Armee. Dette troede han at opnaae og opnaaede
"endelig ved at forestille de 3 nordiske Rigers Forening. Da nu
"Adlersparre havde naaet det fiirste Oiemed, kommer det andet
,ror Dagen: l<'oreningen af Norge med Sverrig. I den liensigt
"at undersoge Stemningen, sendtes Oberst v. Platen, og nu blev
") D~n arme bedrogue li: or.ge ! han lrotde at I ide AI l og kjcndle
i Sandhed ikkun saarc Lidet lit de nors ke hemmelige Forhold og Tilslonde, h1erken til de vcdelske forræderiske Pioner, Prindsens intime
forbindelse med de svensl.e Partimænd, eller al han havde draget Normændenes I{jærhghed rra sin Konge o\'er til sig. l\Jan kan ikke rorstaae Kongens Forblindelse, Kortsyncthed og Svaghed i denne for LandeL
i:oo 1·igtigc Sag i
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'•

"en lignende Snare kastet for Prindsen, den, at gh·e ham Haab
,:om Sverrigs Throne. Rygtet bragte tillige i Omlob i S,·errig,
.,at den forsle Plan om de 3 Rigers Forening fandt megen Mod,,stand, f01·di den stred imod Partiemes Hovedplan med Norge.
"Prindsen faldt nu i en Hast fra det forste Haab tilbage til
"aldeles Mishaab og troede at gavne Deres Majestæt ved at
"gribe efter den nye ldee, som et Middel til at befordre sil
"hoiesle Onske. Han syntes nu at have forandret sin Mening
"om de svenske Anliggender; de ordnes neppe til Gavn for
, Norden uden med Magt. Partiet 1 som ledes af sand Palrio"tisme, er for svagt og frygter russisk Herredomme. Prindsen
"troer, at Hovedmændene for samme \'ille kunne forene sig med
,ham for Deres Majestæt; men dette er tvivlsomt'' •..
Under 3die Juli melder ogsaa Prindsen til Kongen:
. . • . ,,En Skrivelse er modtaget fra den s:enske Oberst Passe.
:,Regjerings-Commissionen har, formedelst sa111mes besynderlige
,,Sliil 1 ili.ke holdt sig befoiet til at iJ!alade sig derpaa, men ind11sliller Alt til Deres Majestæts Resolution". Brevet indeholder:
" at, da flere Priser ere gjorte af svenske Capere, efter den Tid
:,at Caperierne ere ophorle, er det bleven forestillet Kongen nf
"Sverrig, hvorledes dermed skulde forholdes, hvorpaa Kongen
::har befalet 1 at al dansk Eiendom skal overlades til Priisdom: stolenes Afgjiirelse og al norsk Eiendom til Eierens frie Dispo"sition, hrnrfor en Liste medfolger over de saaledes opbragte
,,norske Skibe og Varer, for at samme herefter kan udleveres".
Vistnok taler en saadan Proelamation mere, end fornodentgjores. Man vil nemlig vinde Normændene ved at frigive deres
opbragte Skibe, hvorimod de danske Skibe skulle priisdommes.
En meget snild Politik!
Med denne Depeche fulgte ogsaa Prindsens Udkast til en
Proclamation til det svenske Folk i Tilfælde af de norske Troppers lndmarche i Sverrig, hvori loves, at al privat Eiendom skal
blive respecteret og Vaabenmagt ikkun anvendt imod dem, som
modsætte sig de Norske med Vaabenmagt.
Paa denne Rapport svarer Kongen Prindsen under 9de Juli
saaledes:
,,Deres Durchlauchtigheds Rapport af 3die .rnli har jeg mod~ taget.
Oberi,t l'ossc11 Forslag troet· jeg ei at man bor indlade
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,,sig ,·idere paa end at forsikkre ham al. saalænge Vaabenslil"standen varede, vilde man ud,·ise den noiagtigsle Reciprocitet
,,imod de Svenske, saa at enhver Ting, de gjorde os til Villig,,hed, skulde blive med lignende Velvillie gjengjældt, dog und"tages derfra, at svenske eller fremmede fra Sverrig kommende
"Reisende ei kunne uden Overeenskomst tillades at betræde den
"norske Grændse, ligesom ei heller regelmæssig Postgang kan
,,bevilges, indtil de svenske Havne ere lukkede for vore Fien,,der. • • Gud give at mine Tropper snart kunne ,·ære i Besid"delse af Gothenborg og alle Havne maatte være lukkede for de
,Engelske; thi da fiirst kan jeg sige, at mine kjære Normænd
,,ere sikkrede for al Mangel og Fienden skeet det vigtigste Af,,bræk" .•..
Under samme Dato skriver Kongen ogsaa til Præsident f{aas:
at han har modtaget.sammes Depeche af 3die Juli, og vedbliver:
"Det er en stor Lykke, at Tænkemaaden saaledes har forandret
1,sig hos Prindsen. I Sandhed! Intet havde mere bed rovet mig.
,end at see ham styrte sig i en Afgrund og det til Skade for
"det Offentlige, Nu haaber jeg, han kjender de Snarer, man har
,,lagt for ham, og at Sagen for Fædrelandet er reddet.
Nu
,staaer kun tilbage, at Prindsen maa blive betids underrettet om
.,Russernes Stilling, for at kunne angribe og besætte den sliirsl
:,mulige Dee) af Src1·rig og især Sohavnene".
"Jeg kan ingen anden Efterretning skaffe fra Sverrig end
"over Petersborg og ved de Reisende, som tage herfra til Norge
"igjennem Sverrig; men, da dette langtfra er nok, bor man fra
"Sverrig selv soge Canaler, hvorigjennem man kan erfare, hvad
,,der passerer".
Under Sde Juli rapporterer imidlertid Præsident Kaas til
Kongen:
, • . • :,At Efterretningerne, som ere forlangte om de i Landet
,,værende Forraad, indlobe dagligen til Regjerings-Commissionen,
:,hvor de bringes i Schema • . . Russernes Langsomhed er ube"hagelig. De Svenske kunne samle Kræfter, for at jage dem
,,tilbage , og hvad vil da skee?,., Den bedste Tid til Opera,,tioner gaaer tabt. . . Ha,·de vi de fornodne Penge og Forraad,
"da vilde jeg tilraade en hurtig og rask Indmarche uden Hensyn
:, til Russernes l\ledoperationer, Lil hvilke man maa tabe · al
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"Tillid • . . Bringes S\·errig ikke til at ville sit eget og Nordens
,, Vel, saa kan det længe forurolige de danske Stater" .•.
Prindsen skriver ogsaa under Sde Juli til Kongen:
,,Af indkomne Efierrelninger lader sig nu formode, at Rus.,,serne ere rykkede videre frem. Ved deres Langsomhed og nu,
"da Communicationen over den bothniske Bugt ved Englændernes
"og den svenske Skjærgaardsflaade er bleven vanskelig, er ,•el
,,heller ikke nogen betydelig Fremskridt fra deres Side at for"mode • • . Om og naar det blircr muligt for General v. Krog11
,,at indrykke kan ikke bestemt indmeldes. Der skeer sikkerligt,
,,hvad der er muligt" ..•
Paa disse Depecher svarede Kongen Prindsen den 1.4de
Juli, og delte Svar, som ankom til Christiania den 1.9de Juli
om Aftenen, er saalydende:
,,Deres Rapport af 8de Juli har jeg modtaget den 1.2te d. M.
"Det er snare ubehageligt, at man ingen sikkre Efterretninger
"har om Russerne, samt at deres P-lanHished i Operationerne
"gjor Alt fra denne Side umuligt. Gud give at det maatte lykkes
.,General v. Krog1, at sætte sig i Forbindelse med dem" •.•
,,Dersom nu ingen physiske Hindringer gjor det umuligt,
"maae De indrykke, bemestre Dem Gothenborg og Alt, hvad der
,,findes af engelsk Eiendom, samt bortfore, hvad der særlig e1·
"forniident for Norge, ligesom alle Skibe ogsaa bortfores til
"Norge. Wenersborg og Clara-Elven besættes i det Mindste med
,,Observationsposter; thi her kan man ikke have andet Princip,
~,end lykkelig er Besidderen. Dette er forniident:"
"1.. For, naar det kommer til Negociationer, da at kunne
,,med Fynd tale med".
,,2. for at lukke de ~igtigste Havne for Fienden".
"3. For at faae de Fordele, disse Havne have havt ved de
"derværende Oplag, som bor tages, hvorved Lidet eller Intet
,, voves, da den Besætning, som i disse Egne kan gjore Mod"sland, kun er lille; og, ifald Russerne skulde begaae den
"Uklogskab at trække sig tilbage, og de Svenske ville bruge
"deres Magt mod Norge, vil den norske Armee let kunne trække
,,sig tilbage og gjore de Svenskes Bevægelse imod Norge umulig''.
,,a. Fordi Intet maa og kan bJi,,e tilbage i Sverrig at ope,,rere med, eftersom alle Magaziner horllages af rorc Tropper".
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,,b. Aarstiden bliver vanskeligere for alle militai1·c Be,·æ,,gelser fra s,·cnsk Side".
::Det forstaaer sig, at General v. lfrogh maa paa samme
" Tid og efter den lagte mrget gode Plan gjore Bevægelser imod
1,Jemteland og Herjedalen samt sætte sig ved Jerpe, hvilket vil
"gjore Foreningen med Russerne lettere og give den fornodne
"Jalousie til den svenske Armees venstre Flanke, som er vendt
"imod Russerne, hvor de Nordenfjeldske ved Streif-Corps ,·ille
"kunne skade den svenske Armee. Overalt , nytter den hele
,,Expedition ei til andet, end at bortfore Skibe og Varer, er
,,derved allerede meget vundet"lll) .•.
Til Præsident Kaas skriver Kongen samme Dag omtrent det
samme, som til Prindsen.
Den i5de Juli melder Prindsen til Kongen, at den s, enske
Flotlille ifiilge Englændernes Forlangende ,·ar detacheret fra de
svenske Kyster ved Norges Grændser til Oresund, i den Hensigt
al beskytte deres Skibe imod de d11nske Capere. Por at erholde
noiere Efterretninger herom, har Prindsen tilskrevet Oberst J>oue
et fransk Brev, der slutter temmelig uforstaaeligt saaledes:
• , • ,,lftilge det Brev, som De nyligen har gjort mig den Ære
" at tilskrive mig, har jeg ,·entct fra en Dag til den anden, at
::modtage den Efterretning, at den fiirste Grund til denne ulykkc"lige Krig skulde være ophort, den eneste og Hovedforhindringen
,,til den almindelige Vaabenstilstand og det eneste Middel til at
,,sikkre vor Uafhængighed og Lykke.
Ul ykkel ige Forbi ndel se!
,,der opoffrer til Fordeel for nogle Individ er Nationens Rolighed
"og Lykke. Idet jeg iinsker inden kort Tid at modtage denne
,,saa meget iinskede Efterretning 1 benytter jeg Lriligheden"' etc.
Prindsen melder endvidere :
,,Forholdet til Sverrig sætter mig i den yderste Porlegenhcd,
"da jeg ugjerne vilde foretage et Skridt, hvorved jeg kunde
"blive niidsaget til at gaae tilbage og derved s_ætte Norge i
"Fue". Han skriver ogsaa: ,,Det er mig umuligt at soulenere
,,General v. Krog/, rnd hans Indfald i Jemteland, da jeg der*) Denne Depeche, der er udkasleL ar Kongen selv, er, som liere andre
Deperher fra Kongen, i enkelte Ord og Vendinger forandret , ror desbedre nl kunne rurstnaes.
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"ved vilde s,ække mil Troppecprps 1 det· kun er 8
9000
"Mand slærkt, naar det Oieblik kom, at jeg selv skulde
,,operere. Ved at rykke ind og besætte Gothenborg vilde Pro,,vianteringen være af den storste Vansk~lighed, og maaskce ble\·
"den endog umulig med delte lille Corps, saafremt vore Allierede
,,ei rækkede os Haanden". etc. etc.
Prindsen er uudtommelig i nye Opfindelser og Paaskud,
for at undlade at efterkomme Kongens bestemte Befalinger.
Men ligesom Coureren, Lieutenant v. Frii1, ,•ar færdig at
afgaae med denne Depeche om Morgenen den 15de Juli ankom
om Aftenen den i-ide Juli til Christiania den svenske Oberstlieulenant Skiildebrand som Coureer med en Depeche fra den
svenske Statsraad Adlersparre til Prinds Chriltian Augu,t, hvilken
indeholdt en foreliibig Meddelelse om, at Prindsen vilde af Kongen
af Sverrig blive foreslaaet i Rigsslændernes hemmelige Udvalg
(Uttskolt) til Thronfiilger, og Foresporgsel, om Prindsen, ifald
han blev valgt, vilde modtage Valget, der alene var foranlediget
ved Prindsens Dygtighed, Ridderlighed , Klogskab og Tapperhed
under Krigen, hvilke store Egenskaber havde fundet fuld Anerkjendelse hos den oplyste Dee! af det svenske Folk og foranlediget deres Tillid og Kjærlighed i ligesaa stort l\faal, som i Korge.
Courcren til Kjiibenhavn blev nu opholdt til den i6de Juli,
og den nye Begivenhed meldt Kongen, tilligeme_d Afskrift af Adler&parre, Skrivelse oversendt til Prindsen og dennes Svar derpaa.
Prindsen skri\'er, at han overlader Lil Kongen at bestemme, h,•ad
han skal gjore i denne Sag, og tilfoier:
..• ,,Men skulde Deres Majestæts politiske Stilling gjore det
"nodvendigt pro tempore at afskedige mig formedelst Sygelighed
,,m. m., da skal jeg altid vise mig Deres Majestæts Tillid værdig
,,og tro de Pligter, jeg skylder mit Fædreland... Mine Hen,,sigter ere Deres Majestæt bekjendte • • • Saa ugjerne jeg mod"tager det gjorte Tilbud, der sikkerligen vil gjore mig og muligen
,,mit Rygte til et Offer - saa er dog Intet mig saa dyrebart,
,,som jeg jo er villig til at offre for Fædrelandets Sag".
,,Gener al v, f(roglts ene Colonne er rykket frem til Jcrpe,,skandse. De ovrige Colonner ere contramanderede • . . Rus,serne ville ncppe gjiire Fremskridt fiirend til Vinteren".
For iivrigt er Ra pporten fuld af de sæd,•anlige Klager over
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Mangler af enhver Slags, over Russernes Langsomhed, Uvidenhed,
Indolents m. m.
Prindsen underrettede strax Præsident Kaas om Indholdet af
AdlersparrP.s Brev. Kaas meldte dette ogsaa til Kongen den i6de
Juli og lilfiiier:
••• ,,Jeg har gjort Prindsen den Bemærkning,- al det ham
"gjorte Tilbud er ligesaa besynderligt som mistænkeligt , da det
,,er skeet ved en ikke officiel Skrivelse fra en Undersaat, som
,,forlanger hans Erklæring . • • Man tor anmode en dansk Gene,,ral, Anforer for den Armee, som staaer paa Sverrigs Grændse
.,færdig til at agere, om at modtage Sverrigs Kl'One og derved at
.,erklære ham, at Krigen imellem Danmark og S,•errig maa ved.,vare, fordi Sverrig ikke ,·il hæve Aarsagen '? • . . Mon Adler.,sparre ikke Irjender Prindsen saa vel og ikke af hans fore.• gaaende Yttringer finder sig overbeviist om, at denne Mand,
" ifiilge sin Tænkemaade, aldrig kan eller Yil modtage Sverrigs
·:Krone under de Omstændigheder, som den tilbydes'?'.
"Prindsen beklager sig i dette Oieblik for mig. Hans ,·arme
.,Hengivenhed for Deres .Majestæt og hans Foleiser for Ære og
.,Pligf kan ikke andet, end gjore ham det skete Tilbud mod"bydeligt, og, paa den anden Side, leder hans gode Hjerte ham
"m Skaansel imod de Mænd, som tilbyde ham en Krone. Jeg
.,respecterer denne sjeldne Mands Foleiser, overbe,•iist om, at
"de flyde af en reen og skyldfri Sjæl.
Deres Majestæt kan i
:,dette. Oieblik ligesaa sikkert betroe Norges Vel i Prindsens
,,Hænder, som forhen" ..•
Kaas sluttede sin Rapport med at bede Kongen, at ville
opmuntre og befæste Prindsens maaskee noget vaklende Ideer:
ved at vise ham den meest uindskrænkede Tillid ••.
Det Srnr , hrnrmed Obersllieutenant Skoldebrand den :l6de
Juli ble,· af Prindsen sendt tilbage Lil Adlersparre. er saalydende:
,,Hoivelbaarne Herr Statsraad, Oberst og Baron!''
,,Min Stilling og den Hoiagtelse, jeg bærer for Deres Boi" velbaarenhed, gji:ir mig det lil Pligt, med den mig naturlige
,,Aabenhjertigbed at besvare Deres mig ved Herr Oberstlieute"nant Sl,oldebrand tilstillede ærede Skrivelse.
Jeg maa forud
"hede om at blive undskyldt. naar jeg tildeels maa referere mig
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at yttre om den
"omhandlede Gjensland. At den for nylig i Sverrig stedfundne
"Regjeringsforandring vilde have til Oiemed at tilbagegive Sverrig
"Freden, var min og den almindelige Formening, og ,·i glædede
,,os over at see Ende paa en ligesaa odelæggende som uhen"sigtsmæssig Krig. lngen h·ivlede allsaa paa, at Sverrig hertil
"vilde gjure det fiirsle Skridt og vælge del eneste Middel, uden
"hvilket, naar man tager Hensyn Lil Sverrigs og de ovrige Staters
"nuværende Stilling ingen Fred var mulig. Denne Forventning
"er ei ble,•en opfyldt. Nor.dens Stilling er uforandret, og mig
"bliver ikkun den Trost for mit Vedkommende, og forsaavidt
"del lod sig forene med min Stilling og Characleer, at ha,•e
,,,•irket efter Evne til dette for Nationens Lykke saa vigtige Oie,,med.
Det er allsaa Sagernes vedvarende, uheldige Stilling,
,,som noder mig her til at gjentage, at, saalænge denne vedvarer,
"og foruden Hans Majestæt Kongens, min Herres Tilladelse, er
,,det umuligt for mig, at antage noget, endog del meest smig,,rende og hæderfulde Andragende".
,,Naar jeg holder det for min Pligt, her at yllre mine ufor"andrede Grundsætninger og min faste Beslutning, da beder jeg
"Deres Hoivelbaarenhed at \'ære overbeviist om, at jeg med varm
"Folelse erkjender den mig beviste Tiltro og det Hæderfulde for
,,mig i det ommeldle Beviis paa en ædel og brav Nations Agtelse;
"at jeg inderligen onsker, at den politiske Stilling snart maallc
,,give mig Anledning til al gi\•e Beviis paa denne min F1ilelse".
"For al forekomme ethvert falsk Skridt, som kunde give
"Deres Hiiil elbaarenhed Anledning Lil feilagtigt at bedomme en
"Mand, der bærer sand Hoiagtelse for Dem, og altid onsker at
,,besidde Deres, har jeg troet aabenhjertigt al burde anfiire for"ommeldte min Overbeviisning, grundet paa vore gjensidige
"Fædrelandes Stilling i nuværende Oieblik; forsikkret om, at
,,Deres H1iivelbaarenhed og enhver Retskaffen vil agte den Mand,
"som bliver sin Characteer, altsaa sine Grundsætninger tro og som
"ikke kjender nogen Interesse, naar den colliderer med de
,,Pligter, han skylder sit Fædreland".
,,Ved at be,idne min Erkjendtlighed for Deres ærede Skri" velscs venskabelige og for mig saameget smigrende Indhold ,
n '" ,, tt, , ;. ,. «~~n c.,rno:" har had Leilighed til

Dum. Krlrsh , fra 1I:107-!I,

Ul. Biad.
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,,undertegner jeg mig med den meesl udmærl.ede
,,Hoil'elbaarne Herr Oberst etc.
tjenst, illigsl æruiidige Tjener",
Christiania drn Hidc Juli 1800.

HoiDglelse,

Christian,
Prinds Lil Sles\'ig- Holslr1·11.

Kongen svarede Prindsen og Præsident Kaas under 2lde
Juli; men Svarene indeholdt iUun politiske Rygter og Forklaringer
om Krigen i Tydskland , men In let om de norske Anliggender.
In gen lan negle: al jo Prindsens Stilling nu rnr mere forviklet
end nogensinde forhen, Kongen trængte paa ham og siigte at bevæge
ham til at gjiire Indfald i det Land, som vilde vælge ham til Thron.'
fiilger, for at sætte sig selv paa samme Throne, eller i det
Mindste erobre en Decl af dette Land for ham. Man burde neppc
forlange af Prindsen, al han pcrsonligen skulde I.Jidrage til at betvinge
Paa den anden Side
eller paafiire dette Land Krigens Ulykker.
,•ar han Kongens Befalingsmand og Undersaat, altsaa bunden
til ham ved Troskabsedens hellige Baand og fiilgelig forpligtet
Lil at opoffre egen Interesse, Liv og Blod til hans Tjeneste.
Ære og Pligt, Hjertets og Taknemmelighedens Stemme kom her
paa en forunderlig l\Iaade i Collision med hinanden; og vistnok
,·ar det ikke muligt al liise den foreliggende Opgave uden at
saare een eller flere af disse Forpligtelser. Dog, hvor der handles_
om Ære, Eed og Pligt, er Valget ikke lvil•lsomt; alle andre
Interesser staae naturligviis tilbage for disse hellige Pligter.
Men hvor finder man en lignende Tildragelse i Historien'?
Kong F,-ederik VI. og hans nærmeste Omgivelse samt Præsident f{aas vare naturligviis særlig utilfredse med Prindsens
Handlemaade. Hrnr tvende Personer eoncurrere om eet og samme
Gode, der vil den, som tilsidesættes, ikke lade det mangle paa
Klager Ol'er Seierherrens Forhold, i Særdeleshed i dette Tilfælde,
hl'Or en Konge og en Undersaat concurreredc om Valget til en
Krone, hrnri Undersaatten blev foretrukken Kongen.
Samtidige paastaae, at Prindsens Afslag i hans Brev af 16de
Juli til Adlersparre skal ha1•e været oprigtigt, og at han fiirst
efter længere Underhandling og O1·ertalelse, der ifiilge Grev
Ankar,vards mundtlige Udsagn til Forfatteren 1.84:4 - endog var
ledsaget af mange Taarer, modtog omsider det paa ham faldne
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Thronfolger-Valg; Et Svar fra Statsraad Adlersparre paa Prindsens Brev hvis Copi manglede Dato vil oplyse denne
Paastand; det er i Udtog saalydende:
, ..• ,,Jeg vover endnu engang med min medf/idte Oprigtighed
,,at sige, al, dersom Sverrigs Krone forskydes af den Prinds,
,,som er Formaalet for s,•enske l\[ænds uindskrænkede Kjærlig1,hed, Hengivenhed og Tillid, saa er russisk Vasselage for de to
"urgamle Bri:idre-Nationer ei særdeles langt borte. Vil denne
,,Tanke ei være en evig bebreidende Polelse for Deres Durch:,lauchtigheds Hjerte'?".
• • • ,,Enhver oplyst og retsindig Mand i Sverr!g har ei mere
"end eet bestemt Onske for sit Fædrelands Vel. Skulde dette
,,Onske, i en si:irgelig Tid, mode Vanskeligheder ~os den Prinds,
"paa hvem alle Patrioter have henvendt .sine Oine, saa er f/irst
"sverrig og derpaa Norge et sikkert Bytte for den r~ssiske
,,Herskelyst. Stri:imme af Blod ,·ille imidlertid forud flyde" •
• • . ,,Jovrigt er den russiske Uvillie stor, og Ruslands Paa"stand er hele Pinlands Overgivelse og Continental- Systemets
"Antagelse, inden vor Ambassadeur erholder Tilladelse at afgaae
,,herfra".
"Det kan umuligen forenes med Deres Durchlauchtigheds
,,Hjertelag, at ville ved Deres Vægring sætte os i den Ni:idven"dighed at modtage en Thronfi:ilger af denne barbariske Magts
"Haand '? I det Mindste skal jeg i saa Fald si:ige et andet
,,Fædreland end det gamle elskede Sverrig" •..
Vi forstaae ikke Grunden til et saadant Afslag; neppe har
det heller været Prindsens oprigtige Mening, men er alene skeet,
for at vinde Tid og derved forsone sit tidligere Forhold med
EeJ og Pligt.
Istedetfor at Præsident Kaas, der stod Prindsen saa nær,
nu burde have overlagt med ham, hvad der i denne vanskelige
Stilling var at foretage til Prindsens og Kongens sande Interesse,
begyndte derimod· Kaas at bearbeide og overtale Prindsen til at
for~tage et Indfald i Sverrig. Det var, som om Thor paa eengang besjælede Cancelli-Præsidenlen; thi nu vilde han, at Prindsen skulde slaaes - paa Liv og Di:id med de Svenske, omendskji:indt han tidligere havde undertegnet flere af RegjeringsCommissionens Depecher til Kongen, der si:igte at bevise Umu38*
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ligheden heraf.
Omstændighederne havde siden den Tid ikke
forandret sig til Norges Fordeel; Magazinerne ,·are ikke l.lle1•ne
fyldte; Armeens Mangler ikke afhjulpne, og ikke desmindre ,·ilde
Præsidenten 1 som sagt, nu overtale den commanderende General
til at begynde Kri g med det Land, der stod i Ilegrel.J med at
1•ælge ham til Thronfiilger. Da mundtlig Over'lalelse ikke hjalp
tilskrev han Prindsen den 20de Juli fiilgende Ilrel':
•.• ,,Ingen kan bedre end jeg sætte mig ind i den kritiske
"Stilling, hvori Deres Durchlauchtighed maa be li nde Dem fra
"det Oieblik ar, at De modtog Statsraa'd Adlersparres Skrivelsr 1
"og denne maa. for Manges Oine synes endnu mere foniklet fra
,,det Oieblik af, da Deres Durchlauchtighed modtog Hans ?tfaje.,stæts seneste Befaling. Dersom de i Sverrig styrende Personer
"havde valgt et mere _passende, ja jeg tor sige, en for Deres
:,Durchlauchtighed og for dem seh• mere rærdig Fremgangsmaadc
"ved Tilbudet a( S1errigs Kr-one, da skuld e jeg hare Tillid lil
,,deres Hensigters Ueenhcd. Hl'acl kunde ,·cl synes naturligere ,
"naar Sverrigs Ifrone tilbydes den commandereudc General for
"en ficndtlig Armre, som staacr færdig paa dets Grændsc til
"at rykke ind i et aabcnt og fo1· Tropper blottet Land end al
"Propositionen gjiircs saaledes: Kongen af S1•errig har foreslaaet
"Deres Durchlauchtighrd til sin Successor; det er Nationens
"Onske at see den svenske Krone paa Deres Ho,·ed; men, da
"man tillige foler, at Oieblikket er upassende for et saadant
,,Tilbud, fordi Deres Durchlauchtighed ikke kan indlade Dem
"med Deres Fiidelands Fiender i en Negocialion af den Natur, saa
,,tillader man sig blot at meddele Deres Durchlauchtighed Underret- .
"ning om den tagne Beslutning, med den Forsikkring, at, saalænge
"den nm·ærende ulykkelige Krig imellem Danmark og Sverrig
"maa ved1•are, vil man, endog kæmpende mod den Nation, som
,,onsker Dem engang til sin Styrer og sit Forsvar, agte i Dem
,,Manden, der opfylder sine hiiic Pligter imod Konge og Fiide,,land, og fiirst, naar en foriinskel Fred tillader Deres Durch"lauchtighed at overveie vort Tilbud og vore Oh sker, skulle vi
,,anholde om Deres Beslutning,
Mea IH'orledes er nu Frem"gangsmaade11 ~ Et Brev fra en Undcrsaat, fra Anfiirerea (or en
,,opriirsk Armee mod sin retmæssige Konge, melder Deres Durch" tauchtighed, hvad man er sindet at gjiire, og forlanger Deres

517
"s,·ar i saa Henseende, og i del samme Brev tillader man sig
om muligen modende Vanskeligheder ved Udforeisen.
11 al tale
,,Naar man hermed sammenholder den s,•enske Konges Tale,
"saa kan man neppe, i det l\Iindste kan jeg det ikke, sætte
,,nogen Tillid enten til det gjorte Tilbud, eller til de Mænd,
,,som gjore det" •
. . • ,,Jeg troer stadigen og med fuld Overbeviisning, at den
"rnrærdighed, h\'ormed alt delle skeer, Oieblikkel, som vælges
,,dertil, og Maaden, paa hvilken Tilbudet gjores, indiquere tyde,,ligen, at det Hele ikke er andet end en af de politiske Farcer,
:,som den svenske Regjerings-Hisloric er saa riig paa; den er
,.opfunden, fordi man frygter Deres Durchlauchtighed, og skulde
,:nu den Mand, der i saa hoi Grad besidder ikke alene sin
"I{onges og sit Fædrelands Tillid og Agtelse, men tillige sine
"Fienders og hele Europas' - blive et Offer for en saa elendig
,,Cabale'?"
Præsident liaas soger at overbevise Prindsen om Angrebets
Mulighed; lhi
"L Er den svenske Armee fjernet fra Grændsen og posteret
,, 10-50 Mile nordenfor Stockholm".
,,2. Mangelen paa Penge kan arhjælpes; deels haves nogle,
:,og deels kan taan gjores i Gothenborg".
"3. Mangelen paa Subsistenecmidler her er stor, og som
i,Folge heraf maa Armeen opli.ises om 5-6 Uger. Altsaa hor
,,hos Ficnden soges, h\'ad ,1i mangle".
"4. :Mangel paa Beklædning er at erstatte i O,·erOi.idighed
,,i Gothenborg".
,,5. Mangelen paa Heste er ikke nogen absolut Hindring;
,,nogle samles i Norge; Resten tages i Svcrrig" •..
Imidlertid maae disse Efterretninger have sal Kongen i en
ikke ringe Forlegenhed og Forundring.
De den i6de Juli fra
Christiania afsendte Rapporter maae \'ære ankomne til Kji.ibenharn
den i9de eller 20dc Juli; men fiirst den 25de Juli skriver
Kongen til Prindsen :
"Jeg har rigtig modtaget Deres Rapporter a( 1.5de og 16de
,,Juli. Alter haver De givet mig et nyt Beviis paa Deres Ven,,skab og Hengivenhed for Staten, ved at afslaae et ligesaa ære, luldt, som i Sandhed aldeles efter Fortjeneste gjort Tilbud,
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"Aldrig skal jeg glemme det; aldrig skal jeg efterlade- at vise
"Dem min Taknemmelighed, for al De vil offre mig og Staten
"Deres Talenter; ja! De skal aldrig fortryde det. De tænker
"som ædel Mand, som Ven af den Stat, De tjener. Og hvad
"er ogsaa Purpuret mod denne hoie og i Sandhed i vore Tider
,,ei almindelige Fi:ilelse '?"
"Jeg har under Dags Dato, som Beviis paa min Tillid og
"sande Fi:ilelse for det Retskafne og Ophi:iiede, udnævnt Dem
,,til Statholder i Norge og til Feltmarchal, og min Svoger, Gene"ral, Prinds Friederich af Hessen, \'Or fælleds Yen, commanderer
,,under Dem; thi, da min Befaling af i4de Juli skal udfores,
"synes det mere passende, at De afgiver til ham Commandoen
,,af den bevægelige Armee, for ei at stride personligen imod Mænd,
"der have viist Dem den Tillro, som enhver Yellænkende altid
"viser Manden af sande Fortjenester.
De beholder derimod
"Commandoen af det iste Divisions-District, naar Prinds Friederich
"af Hessen ankommer.
Inspectionen beholder De fremdeles
"over Tropperne, og Forslagene gaae igjennem Dem. Indmarchen
"fra det Nordenfjeldske kunde have været udsat, indtil Attaquua
"sondenfjelds var skeet. . . Min Ordre af i4de Juli derimod
"finder jeg ingen Vanskelighed ved at udfore; thi hvad er det
"Uheldigste, der kan skee'? Det nemlig: at Passagen ,·ed Åmål
"og Venersborg forceres, og da haves den lige V ci, hvorpaa
,,selv det Corps, der allerede maalle have besat Gothenborg,
"kan gaae tilbage til Norge.
Gotha-Elven er i Sandhed ikke
,,let at passere; jeg kjender den,;,), og der horer mere end al"mindelige Midler til at overski-ide den. General Prinds Friederich
,,erholder samme Instruction, som De. Det Ovrige har De at
,,tillægge ham Befaling" .••
, •• ,,Jeg har forlangt Prinds Friederich& Gjennemreise igjennem
,,sverrig til Norge; skulde dette imod Formodning ei tillades,
"saa er jeg vis paa, at De opfylder All, som hidindtil, og vil
"see, at mit Onske, al befrie Dem for personligcn al stride

•) Som Kronprinds fulgte Kongrn som Volonlair sin Svigerfader, Priruls
Carl af Hessen, 1788 ,·ed lodfaldeL i S1 errig til Giitha-Elv. Det ,•ar den
eneste Gang Frederik YJ, ,·ar i siL Rige Norge, Kongen kunde altsaa
tale ar Erfaring.

I....
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"imod de Svenske, ikke bar kunnet opfyldes, og at De i saa
"Fald handler aldeles overeensstem men de med Befalingen af
,, t4de Juli".
"Endelig maa jeg gjore Dem opmærksom paa, at, dersom
,:Russerne imod min Formodning forlade Sverrig, da ville De
"udsætte Angrebet, indtil De enten kan handle paa eengang med
"mig, eller med Russerne, b,•ilket da neppe forinden Vinteren
"bliver muligt; men De maae have mathematisk Vished om, at
,,Russerne forlade Sverrig, forinden De opgiver Angrebet".
P. S. ,,I det Tilfælde al Prinds Friederich af Hessen mar,,cherer over Grændsen ind i Sverrig, slaaer ban, saalænge Com,,munication kan haves med mig, under min immediate Com"mando, hvilket derimod ikke kan være Tilfældet, hvis slig
"Communication ei kan finde Sled; lhi i delle sidste Tilfælde
,,rapporterer han til Deres Durchlauchtighecl, som da, som sæd,,vanligt, corresponderer med mig".
Man seer af denne Skrivelse, at, omendskjondt Kongen ikke
synes at være nogen stor General, dog er den velvillige og ædle
Mand, saa,•el i l\fodgang som i Medgang. Rigtignok var Prinds
J?riederich af Hessen just- intet heldigt Valg til en saa ,·igtig Post.
Prinds Friederich var vistnok ogsaa en ædel og brav, men kun lidet
begavet Fyrste, og folgelig uden Besiddelse af den Characteerfaslhed,
som er nodvendig, for at kunne ·handle under saa vigtige Omstændigheder, som her. Commandovæsenet blev ved den trufne
Foranstallning ikke heller forandret; thi hele Forandringen bestod
deri, at Prindsen af Augustenborg erholdt en Undermand mere,
ertersom Prindsen af Hessen jo blev paalagt, ubetinget at adlyde ham.
Kongen skre\' ogsaa samme Dato til Præsident Kaas om'trent
det samme, som til Prinds Christian August, med nogle Tillæg og
Sporgsmaal om Stemningen i de norske Kjobstæder, da Rygtet
havde udsagt, at lndvaanerne i samme onskede en Forening
med Sverrig, og sluttede med at sige:
"At kun Russernes Tilbagemarchc fra Sverrig eller physiskc
"Umuligheder ere de eneste Bevæggrunde, der kunne forhindre
,,Udforeisen af et Angreb paa Sverrig fra norsk Side" •..
Forinden Kongens Svar paa Rapporterne af 16de Juli ankom
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til Christiania, skrev baade Prindsen og Præsident Kaas under
21de Juli atter lange Rapporter til Kongen. Prindsen skriver:
••• ,,Det er min faste Deslutning, at man maa og bor vove
"Alt, naar Russ ern e rykke saa langt frem, at man kan forene
"sig med dem; Sagen vil da l'ære afgjort i kort Tid; i modsat
"Tilfælde troer jeg mig forpligtet til at oppebie Deres Majestæts
,,Resolution paa denne Rapport, der bestyrker de i mine fore,gaaende Rapporter anfiirte Grunde, som erc :"
":L Efterretninger af Reiscndc og Drcve fra Stockholm
"an fore, at Russerne, afskaarne af de engelske Krydsere, have
, trukket sig tilbage fra Umc!'t af l\langel paa Subsistence •..•
"Om Russerne kunne fortsætte deres Operationer er meget al
,,betvivle" .•••
,,2. En Fortegnelse sendes over Magazinernes Tilstand,
,,hvoraf vil erfares, at i Enden af næste l\faaned ,·il Alt ,•ære
,,udtomt,. • • Flollillen er kun forsynet nogle Uger længere •••
,For Kjiibstædbeboerne maa ogsaa sorges . • . I flere Doigder
,,spises nu ikkun :Barkebrod • • • • Stillingen er sandelig for,,tvivlet" •••
"3. Jeg refererer mig til min Rapport af i5de Juli, hvilken
,,jeg beder om maa blive gjennemgaaet paany • . • Jeg gjentager,
,,at ville vove Alt, naar jeg erfarer, at Russerne ere rykkede frem.
1,Forinden holder jeg det for vanskeligt, ja nær umuligt; thi"
,,a. Der er ingen Overflodighed paa Korn i Gothenborg,
"men vel en Dee! Coloniah•arer, og Grændseprovindserne ere
,,udsuede og i samme Stilling, som Norge".
"b. Reqvisilionssystemet vilde forinden Hostens Ende ei gil'e
:,noget Resultat, men imidlertid foroge den almindelige For,,bittrelse, og Haabet, i Sverrig at finde et Parti for Fædrelandet,
,,aldeles bortfalde".
"c. Muligheden i al holde os i den ommeldte Station vil
"dependere af Subsislencemidlerne. Vore Forraad ville imidlertid
:,være fortærede, og, h1is vi blil'e nodsagede til at trække os
"tilbage, ville vi ci finde mindste Ressource, hvol'l'ed de Svenske
"ville soge Lciligheden til at heme sig i samme Oieblik, l'i, af
,,Mangel, vilde see os nodsagede til at oplose Armeen".
"d. Den storstc Deel af den svenske Armces Reser1•e
,,staaer ved Stockholm. Fienden kan dermed have to Hensigter,
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"nemlig: en len den at trænge frem mod Trondhjem, som er
"blottet, eller al afskjære os vor Relraite ved at falde med deres
,,hele Magt over General v. Staffeldt, for al naae Carlstad" ••.
"e. Om man endog var i Stand til at indtage den ommeldte
"Station, var dr,t dog umuligt med vor Styrke at besætte alle
,,Havne og berove Englænderne alle deres Tilllugtssteder" .•••
Det kan sikkerligen ikke være Deres Majestæts Hensigt,
,,at privat Eiendom, fornemmelig i Provindser, der underkastes
,,Deres Majestæts Scepter, skulle sættes i Reqvisition og for"volde skadelig Stemning hos en Nation, som vi bor siige al
,,vinde, hvis vi ,·ille forene den under Deres Majestæts Scepter".
"g. En uheldig Retraile vil bero,•e den norske Armee sit
,,Mod, sin fordeelagtige Stemning og Tillid, især naar Hungers,,noden end mere foroges ved fiendtligtJndfald ••• Jeg gjentager,
"at jeg hverken onsker eller att;aaer den svenske Krone, med
,,mindre Kongens og Fædrelandets Interesse dertil opfordrer mig,
,,og al intet Offer er mig for dyrt til d,etle Oiemed • • • Over"eensstemmende med Magazincrnes Beholdning maa der tages
,,en rask Beslutning, ifald Russerne ikke rykke frem forinden,
,,og derfor tillader jeg mig at foreslaae :"
.,1. Om enten en Vaabenslilsland kan afsluttes paa nogle
,,Maaneder, for at Russerne, om de end ere blevne tilbagedrevne,
,forinden Vinteren aller kunne rykke frem; eller
,,2. Ifald politiske Conjunclurer skulde nodsage Deres Maje"slæt til at lade det norske Corps rykke ind i Sverrig, om De
,,saa vilde tillade mig at holde mig tilbage formedelst Sygdom,
"og at der maatte blive ansat en anden General til al anfore
.,samme".
"Hensigten med dette Forslag er, ved den fordeelagtige
"Stemning og Tillid, som Nationen og Armeen beviser mig, at
"kunne virke som tro Undersaat med den Hengivenhed, jeg
"skylder og foler for Deres Majestæts Interesse og Fædrelandets
".Redning, en Stemning, som aldeles maa tabe sig, naar jeg
"havde været Anfiirer for del ommeldle Tog. Jeg er overbm,iisl om
"at fortjene Deres Majestæts Tillid, der sikkrer mig mod enhver
"T,•ivl... Min nærværende Stilling kan jeg ikke længe udholde
"ved de bestandige Meldinger om den nær forestaaende totale
,,Mangel og ved Uvisheden om sammes Afhjælpning og fortvir-

,,r.
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,,lede Udsigter i Fremtiden • • • • Sindsbe,·ægelser berove mig
,mine physiske Kræfter... Jeg skal imidlertid stræbe, saalænge
, ,jeg kan, og diie: som jeg har levet, opoffrcndc mig til Kongens
:Og Fædrelandets Tjeneste" ••.
Præsident Kaas's Rapport samme Dag til Kongen indeholder:
at han den 2Ode Juli havde tilskrevet Prindsen 1 for al formaae
ham til at rykke ind i Sverrig, men at denne ikke var al overtale
dertil, og at de gjensidigen ikke kunne overbevise hinanden om
deres Paastande. Kaas melder ogsaa, at have tilraadel Prindsen
at sammenkalde Rcgjerings-Commissionen for at raadslaae om
Indmarchen i Sverrig.
Vi maae nu et Oieblik forlade denue Corrcspondancc og gaae
over til Begivenhederne i Stockholm i h,iJkc man letteligen vil finde
Grunden til Prinds Christia11 August's besynderlige Opfiirscl; hvilke
Begivenheder um ulig kunde være uhekjendte for l'rindsen 1 der
stod i saa intimt mundtligt og skriftligt Forhold Lil de s,•enske
Partiforere.
Vi kjende allerede Statsraad Adlcrsparrcs Skrh·else, som blev afsendt med Obersllicutcnant Skoldebrand til Prinds Cltristia11 August,
og som denne modtog den 14:de Juli (IJI. Bind , Pag. 51:1). Denne
Skrivelse kan neppe ha, e været den eneste Underretning, Prinds
Christian August har modtaget om det Passerede i Stockholm,
nemlig om hans foreslaaede Valg til Thronfiilgcr, der allerede
skele i en Tale af Kong Carl X Ill. den 7de Juli til Slændernes
af i5 Medlemmer beslaaende hemmelige Ud,·alg (Ultskott) 1 hvori
Kongen beder Udvalget særlig at henvende dets Opmærksomhed
paa det nU\'ærende vigtigste Anliggende: ,,Thronfiilger- Valget",
og til den Ende siger han:
••• ,,Jeg formaner Eder derfor, gode Herrer og svenske Mænd!
"med uforstilt Oprigtighed at meddele mig Eders Raad og
"Tanker angaaende Spiirgsmaalet om den Tbronfolger·, jeg bor
"foreslaa e Rigets Stænder at ,•ælge. Hvilke Egenskaber iinske
,,r, at Ed ers tilkomm ende I<onge skal besidde~"
"Hvis der findes en Fyrste 1 som nedstammer fra et ædelt
,,Huus 1 af hvilket S,·errig allerede har modtaget flere Konger,
,,der kunde forplant e paa sig og sin Afkom den Kjærlighed,
,:som Sverrigs Folk har baaret til dem; hvis· han selv var bleven
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"provet i Stridens Farer, paa den ene Side kjendte sin hoie
"Bestemmelse, al vove sit Liv for Fædrelandets Frelse, og paa den
,,anden Side havde lært at afskye en letsindigen begyndt Krig,
,,som iidelægger Staterne og styrter Folkeslægterne i Elendighed;
,,hvis han var kommen til den modnere Alder, i hvilken Erfarin,,gen forstaaer at adskille Yirkelighed fra Blændværk, og Efter"tanken forkaster Smigeren; hvis han gradviis var oprykket fra
"at adlyde til at befale og i fiirstnævnte Tilfælde som privat
"Mand havde lært at kjende sig selv og agte Menneskene, og i
n sidslnævnte Tilfælde eller som Befalingsmand havde af dem
,,modtaget Kjærlighedens og Hengivenhedens frivillige Hyldest;
"om han, udrustet med disse Egenskaber, kan blive en Stolte
,for min Alderdom og den fornemste . Hjælp til at befordre mine
"Undersaatters Vel; om han i Forveien har givet os Beviis paa
" sin Tænkemaade ved store og vigtige Tjenester mod os og ,·ort
" Fædreland i det meest farefulde Oieblik; om han i Forbindelse
,,med sin personlige Stilling deels var saa uafhængig af frem"mede Magter, at deres Indflydelse ikke kan befrygtes ved hans
" Valg, deels besidder saa ringe Fordringer paa en Krone, at
,,hans Oph iiielse, som alene skeer ved mig og det svenske Folk,
,,kunde berettige os til hans levende, uforanderlige Taknemme,,Iighed. Siger mig, gode Herrer og Mænd I iinske I en Efter" fiilger paa S1•errigs Thronc, saaledes som jeg nu har fremstillet
,,ham for Ed er?"
"Overlægger herom, gode Herrer og Mænd I udpeger en
"Stamme med de Egenskaber og ovrige Fortrin, som jeg har
,~sogt at beskrive?"
,, Omstændigh ederne foranledige mig til i dette vigtige Sporgs,,maal snarest muligt at imodesee Eders Bestemmelse" .•.
Det kunde ei være vanskeligt for Ud1•alget at gjette den
.Mand, Kongen i sin Tale havde meent. Alle de gjorte Fordringer passe noiagtigt paa Prinds Christian August. I manglende
Fald vilde det vel ikke heller her have feilet paa mundtlig Indskydelse, især af Adlersparre og hans Parti, som ledede dette
Yalg og havde dicteret Kongens ovenstaaende Skrivelse til Stændernes Udvalg. Som Fiilge heraf svarede Udvalget allerede den
12te Juli paa Kongens Opfordring saaledes:
••• ,,Ved paany at overlægge det vigtige og vanskelige Spiirgs-
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"maal om Thronfiilgeren, hvorover Deres l\Iajeslæl naadigst har
:,forlangt Udvalgets underdanige Uaad • og Tanker, har Ud.,,·alget med stadig ·Opmærksomhed paa den Jppcrlige og træf"fcnde Tegning, hrormed Deres Majestæt har fremhævet en for
,,rnrt Fiideland værdig og lykkelig tilkommende Konge, fundet ,
:,al de opgivne og iinskede Egenskaber kun findes hos Prinds
,,Christian August af Slesvig-Holsleen-Siinderhorg-Augustenborg1
"hvilken Prinds stammer fra en Æt, som er nærbeslægtet med
"de Konger, Sverrig længe har elsket og agtet, der allerede er
"4i Aar gammel og allsaa har Alderens Stadighed uden at
"kjeude dens Tyngde.
Ovet og hærdet i Krig besidder denne
,,Fyrste en priivet og duelig Anfiirers Kundskaber og Erfaring,
"og ansat ved Norges Regjering har han erhvervet sig hele den
"norske Nations ol'Crordenllige Hengivenhed og er endog bekjendt
• i de Prorindscr af S\·errig 1 som grændse til Norge, hvis Be,, bocre omtale hans Dyder: Sparsommelighed, Velgjiirenhed,
,,Foragt for Pragt og Glimmer, hans usæd1•anlige Virksomhed,
,, Tilgængelighed, Orden samt utrættelige Omsorg.
,,Udvalget kan ikke heller fordiilge , hvad Erfaringen vil ind11 riimme, at Prinds Christian August all erede har viisl Sverrig
"en betydelig Tjeneste ved den Vaabenslilsland, denne Fyrste
"tilstod Landets \'estlige Grændse, en Vaabenstilsland, som var
"Aarsagen til Landets Redning, hvilken han saa dristigen og
"paa eget Ansvar bevilgede og ri,aa ædelmodigen paa del blotte
,,Ridder-Ord hidtil har holdt. Hertil maa Udvalget i Under"danighed tilfiiie, al denne Prinds, som er fiidt i Norden og
"vant til vort haarde Clima, er hærdet i Norges Vintre og
,,allerede har den Færdighed i \'Ort Sprog, at han læser ,·ore •
"Skrifter, kjender og hiiiagter vor Nations Egenskaber. Hvilke
"store og vægtige Grunde forene sig ikke, for at vælge denne
,,Prinds til Thronfolger, især da den sandsynlige Folge af delle
.,Valg ledsager Haabel om, i en mere eller mindre fjern Tid at
,,see Sverrigs og Norges Skjebne forenede i en nærmere For,,bindelse; men . om end disse Forhaabninger ikke med fuld"kommen Vished kunne angives, er det dog i det Mindste hiiist
"sandsynligt, at, i Tilfælde af at Prindsen af Augustenborg bliver
1,Sverrigs Kronprinds, saa ,·il Rigel fra Norges Side ikke frygte
1,for noget alvorligt Angreb" •••
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••• ,,Det er derfor alle disse forenede, efter Udvalgets under"danige Formening bydende Grunde og Omstændigheder, som
"foranledige det hemmelige Udvalg til al ,•ove i Underdanighed
"at tilraade Deres Kongelige Majeslæt, saa hurtigt som Deres
"Majeslæt i Deres Yiisdom maalle fin'de det tilraadeligt, til Rigets
,,stænders Overveielse at foreslaae til Deres l\lajestæts Thron,,fiilger Prin ds Christian August af Slesvig-Holsteen-Sonderborg,,Augustenborg" •• •
Stockholms Slot den 12te Juli 1609.
Udvalgets i5 Navne. 111 )

.

Delle Forslag blev den i4de Juli forelagt de svenske Stænder, som den i8de s. M. uden mange Debatter antog Ud valgets
I<'orslag. Paa Ridderhuset talte svagt imod, eller for Valgets
Udsættelse: C. F. Heykenskold, J. de la Gardic, Grev E. Ruuth,
S. G. Tigerhjelm, C. G. S9ern1tedt og A. Dolma; men uden Virkning. Flere andre Medlemmer talte derimod for Prindsen.
I
de 3 andre Stænder vandt Forslaget efter ringe Indvendinger
ogsaa almindeligt Bifald, o_g ikke een eneste Stemme talte for
Frederik VI., eller nævnede hans Navn, saa at Prinds Christian
August af Augustenborg efter en kort Debat i alle Stænder eenstemmigen ble,, ,•algt til Sverrigs Kronprinds.
Medens Præsident /{aas i Christiania kæmpede med Prindsen
af Augustenborg, for at overtale ham til at rykke ind i Sverrig,
og Prindsen i lange Rapporter til Kongen sogte at bevise
Umuligheden og Præsident Kaas Muligheden af Indrykningen,
aRkom dertil den 2t.l,de Juli den svenske Oberst, Grev Jfforner
med et i det franske Sprog affattet B1·ev fra Kong Carl Xtll, til
Prindsen af Augustenborg, saalydende:
,,Min Herr Cousin I''
"Det er med den meest levende Tilfredsstillelse, at jeg iler
,,med at tilkjendegive Deres Durchlauchtighcd, at mit Riges Stæn•) De vare: Jacob dø la Gardie, W. Tham, P. Schlin1trlim, C. v. Rosen1tein, Sven Wykman C: son, B. H. Santenon, Matts Pehr,on, Daniel
.Andersson, Gustaf d'.Albedyhll, Gerdt • .A • .Klingspor, J, H. ar Geyer-

stam, Carl G, Nordin, Daniel Eber.st,in., Carl G,ut. Brom, og Eric
Mattsson.
See: Hnndlingar rlirande Sveriges lildra, nyare och nyasle Hisloria,
Stockholm 1880. 4 Delen, Pag. 6:l-80,

/
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"der have i Dag eenslemmigen antaget del l<'orslag, som jeg under
,,l.4de dennes havde forela gt samme, nemlig: at anbetroe Dem
"Sverrigs fremtidige Skjebne : ved at kalde Dem til Arving til
,, Thronen, som Kronprinds".
,,De vil, min Cousin I 'Være overbeviist om, at denne fri,, villige Opfyldelse af mine Onsker, ,·cd at være for Deres Durch,,Iauchtighed det sikkreste Bcviis paa den almindelige Tillid,
"foriiges ved den Glæde, som jeg foler ved al see en Prinds
,,af el Huus, som jeg har saamegen Grund til at elske og agte,
,,at blive min Thrones Stolle og Besidderen af hele min 1.<'or,,trolighed".
,,Mit Hjtrte, der er saa le,•ende interesseret i mit Fædre"lands Lykke, deler i dette Oieblik detlc smigrende Haab, som
"har bemægtiget sig Alles Forstand og tiltalt Alles Hjerter; et
"Haab, som, ved al forene mine Bestræbelser med Deres, lor er
"Sverrig en lykkelig og rolig Fremtid. V cd at bidrage til delle
,,Maal, vil Deres Durchlauchtighcd crln•ene Dem den evige Tak"nemmelighcd af et bravt og hengivent Folk, der i Dag har
"givet Dem et saa hiiitideligt Be,·iis paa dets Tillid, og De villti
"saavel i Samtidiges, som i upartiske Efterkommeres Bifald finde
"den værdigste Beliinning for et saa hiiimodigt Hjerte, som
,,Deres".
"Capitain i min Garde, Oberst, Grev Mifrner, der har været
"Gjenstanden for Deres Durchlauchtigheds Godhed under sit Ophold
"i Norge, har den Ære at overbringe Dem delte Brev. Om faa Dage
"skal Baron Adlersparre, min Stalsraad, som i lang Tid besidrlar
"min hele Fortrolighed, og jeg troer al kunne tilfiiie ogsaa Deres
"Durchlauchtigheds, begil'C sig til Grændsen, for at forlange i
"mil Navn en fortrolig Samtale med Deres Durchlauchtighed. Dl'l
"er igjennem ham, at jeg haaber at modtage Efterretning om
"Deres Ileste~1melse, overbeviist i Forveien om, at den vil være
"overcensstemmende med mine og det Folks Onsker, som jeg
,,regjerer over".
"Det er med Fiilelsen af et oprigtigt Venskab at jeg er min
,,Herr Cousins" etc.
Stockholm Slot den ISde Juli ISO!l,

Carl.
ftfan maa med Uelle beklage sig o,•e1· den Tilsidesættelse, som
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den svenske Regjering herved udviste imod den danske Regjering og
Kong Frederik VI., ved ikke at til~elde eller adsporge den eller ham
om Indvilgelse i delte Valg, og det kan ikke forundre os, at Kongen herover fiilte sig i hoi Grad saaret. En saadan Tilsidesættelse
kan kun forklares ved den Stemning, som dengang i Sverrig
fandt Sted imod Danmark og Kongen, som man der, ligesom
i England, troede var en Fyrste af saa indskrænkede Evner, al
man ikke kunde underhandle med ham, hvilket vi alle vide langt
fra.var Tilfældet, men som, om end il.ke en stor Regent, dog var en
ædel og retsindig Mand i alle Forhold og i Ordets sande Betydning.
At denne Skrivelse skulde have overrasket Prinds Christian
August er, 11\'ad vi allerede have sagt, neppe antageligt, saameget mindre, som han jo allerede under 28de l\fai selv ~avde
meldt Kongen , at han muligviis vilde blive valgt, hvilket han neppe
havde gjort, h,·is han ikke derom havde været overbeviist.
Det forventede Thronfolger-Valg maa naturligviis have havt en
afgjort Indflydelse paa Prindsens krigerske Virksomhed; han maalle
besidde mere end menneskelige Egenskaber, ifald man turde
benegte dette. Forte Prindsen end ikke Krigen saaledes, som Kongen 1inskede det, saa fandt dog hans Handlemaade Bifald af
Regjerings - Commissionen, selv af Præsident l(aas, hvilket vi
strax ville erfare.
Angaaende de ·,,store Tjenester", som Prindsen skulde have
,·iist det svenske Folk ved at ind1·1imme den svenske Vest-A.rmee en
stiltiende Vaabenstilstand under dens Marche imod Stockholm i
Marts Maaned 1.809, saa have vi allerede omstændeligen omtalt
Forholdene og Bevæggl'llndene hertil (III. Bind, Pag. 287-288).
Men, omendskjondt baade Kongen af Sverrig og de svenske Stamders Udvalg særlig fremhæve denne Tjeneste, bor vi dog ikke
anslaae den hoiere, end den fortjener. Prindsens Handlemaade
var dengang, han tilstod den omtalte Vaabenstilstand, vistnok
loyal, og han gjorde sikkerligen kun en Dyd ·ar Nodvendighed,
fordi han hverken havde Fuldmagt eller Midler til at fore Krigen
ind i Sverrig. For at anbefale og fremme Prindsens Valg til
Thronfolger, opregnede det ham hengivne Parti nu alle hans
gode Egenskaber og Fortjenester af Sverrig, idet man ved at
anbefale en kjær Ven just ikke er saa noieregnende med sin
Roes, ligesom man i modsat Fald ikke helle1· altid regner det
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saa niiie med at fremhæve Lyder og Feil hos sine Uvenner og Fiender. At de svenske Partimænd ved at anfore de store Tjenester,
Prindsen havde ,·iist S,·errig, derved kom Lil at saare hans gode
Rygte og paadrage ham i hans rette Fædreland !\listanke, ja
Beskyldning for ikke at have tjenl sin Konge og sit Land overeensstemmende med Eed og Pligt, var dem ligegyldigt, naar de
blot naaede det tilsigtede Maal. I Sverrig kjendte man Prindsen
saa godt, at man ikke bekymrede sig om, hvad man i Danmark
tænkte om ham. Prindsens senere Stilling til Sverrig tillod ham
ikke videre at berore denne Sag, der saaledes, paa een eneste
Undtagelse nær (III. Bind, Pag. 285-286), er bleven ugjendreven og ubesvaret i Nordens Historie.
Dog, omendskjiindt vi skylde Prindsen denne Apologi med
Hensyn til hans Forhold i Marts Maaned 1809, saa kunne \'i
ikke udstrække denne Undskyldning Lil hans Forhold og lnactivitet senere i Sommeren :1809, hvilket vi forhen tilstrækkeligen
have udtalt (III. Bind, Pag. 473-475), et Forhol~, som fra
det danske Standpunkt hverken kan undskyliles eller retfærdiggjiires, hvilket ikke engang de svenske Historieskrivere have forsagt paa.
Kong Carl Xlll.s Skrivelse af :18de Juli med Oberst, Grev
Jliirner til Prinds Cliristian August meddeelte denne strax til
Præsident Kaas, og, da Prindsen ikke kunde eller vilde officielt
svare paa denne Skrivelse, fiirend han havde erholdt sin Konges
Bestemmelse herpaa, afsendtes den 24de Juli en Coureer med
en Copi deraf til Kjiibenhavn. Oberst flforncr blev paalagt, indtil
Svar ind lob fra · Kongen af Danmark, at reise til Skeen, hvor
han havde Bekjendtskaber fra den Tid, han opholdt sig der som
Krigsfange, efter AITairen ved Blakjer-Skandse den 20de April
1809 (Il. Bind, Pag. 463).
Med Coureren til Kjiibenhavn melder Prindsen tillige Lil
Kongen:
... ,,Jeg har ladet Regjerings-Commissionen sammenkalde, og
"denne har forfattet en Forestilling til Deres Majestæt angaaendc
"Norges Tilstand; og har Commissionen tillige anmodet Præsident
"Kaa, om at reise til Kjobenhavn, for personligen al referere til
"Deres Majestæt og indhente Sammes Resolution, og afreiser han
, ,til den Ende i Morgen den 25dc Juli, og skal blive medgivet
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"en delailleret Beretning fra Regjeriogs-Commissionen om sammes
,,Anskuelser" m. m.
Prindsen melder tillige, at Oberst Adlersparre har meddeelt
ham, at han med den svenske Vest-Armees hoire Floi var paa
Tilbagemarchen til Eda, og at delle Corps var omtrent af samme
Styrke som det ligeoverfor slaaende norske Co1·ps. Vi vide af det
Foregaaende, at Adlersparrcs Corps var forblevet i Stockholm efter
Revolutionen i Marts Maaned. Men, for al faae Corpset bort
fra Stockholm, benyttede den svenske Regjering de Norskes
Angreb paa Jemteiai:id og den deraf udledede Frygt for at de
Norske, d. e. Prindsen, muligen skulde blive nodsaget til ogsaa at
bryde den hidtil bestaaende Vaabenstilstand paa Sydgrændsen af
Norge - til Paaskud for i Midten af Juli Maaned al beordre
Oberst Adlersparre til at marchere tilbage og indtage den i Marts
Maaned forladte Stilling paa den norske Grændse (III. Bind, Pag.
327). General Armfclt blev paa samme Tid udnævnt til Præsident i Krigs - Collegiet og kaldet til Stockholm, men vedblev
under Fraværelsen at commandere Vest-Armeen, hvorimod General
Silferskold under 28de Juli erholdt Commandoen 01'er VestArmeens venstre Floi, under General Armfelts Fraværelse, som
dog ikke varede længere end til Midten af August Maaned.
Prinds Cl,ristian August skriver den 24de Juli med samme
Coureer til sin, Brodl'r, Hertugen af Augustenborg:
"Igjennem 1•or Konge vil Du sandsynligviis have erholdt
"den Efterretning, at jeg eenslemmigen og uden Votering ved Valg
,,ar alle Stænder er bleven udnævnt til Thronfolger i Sverrig.
"Mit Svar hertil ,·ar, at, saalænge Sverrig er i Krig med vort
"Fædreland og uden vor Konges Indvilgelse, kan intet, selv det
"hæderligste Tilbud blive modtaget. Alting afhænger af Kongens
,,Afgjorelse; thi, i Sandhed I aldrig vil jeg blive ham og Fædre,,landet utro; man byde mig Hvadsomhelst".
"Der er i Begyndelsen af Revolutionen med Hensyn til
,,mit Forhold begaaet Indiscretion, som compromillerer mig,
"Kan jeg gj1ire noget derved? Jeg er ikke saa forfængelig, at
,,jeg ikke skulde indsee, at min Person ikke er Hovedsagen.
Forlader Eder imidlertid paa
. min Characteer; I skulle aldrig
"faae Aarsag til at skamme Eder ved mig, det maa gaae som

,,
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,,det vil. Den almindelige Stemme bliver for mig ligesaa smig,,rende som ærefuld, og delle vil glæde Eder" .••
Præsident Kaas melder til Kongen med samme Coureer:
••. ,,Norges Stilling bliver mere og mere betænkelig. For at
,,Deres Majestæt kan faae en sand og niiiagtig Skildring deraf,
,,har Prinds-Fellmarchallen som ogsaa den interimistiske Regje,,rings-Commission anmodet mig om at gj/ire en Reise til Kj/i"benhavn, og beder om naadigst Tilgivelse, at jeg foretager denne
,,Reise uden Kongelig Tilladelse. Jeg afreiser i Morgen Efter"middag den 25de Juli og haaber at kun'!e fremstille mig for
,,Deres Majeslæt paa Loverdag den 29de Juli" •••
Som Folge heraf afreisle Præsident Kaas den bestemte Tid
fra Christiania igjennem Sverrig til Kjiibenhavn; og maae vi beundre
den svenske Regjerings derved udviste Velvillie og Liberalitet
ved at tillade en saadan Reise igjennem Sverrig paa en Tid, da
en Deel af den norske Armee var indrykket fiendlligen i Provindsen Jemteland. Man vil soge længe i Historien efter lignende Exempler i andre Lande og i andre Krige.
Præsident Kaas medbragte til Kongen Regjerings-_Commissionens Skrivelse af 25de Juli, der var undertegnet af Prindsen,
Kaas, Rosenkrant.r og J'edel4arlsberg, og i Udtog er saalydende:
"Oftere har det været Regjerings-Commissionens tunge Pligt
"at saare Deres Majestæt med Forestillinger om den Niid, som
"har trykket det norske Folk, og om de Ulykker, som dagligen
,,have truet del. Men aldrig har Noden været stiirre end nu,
"da Kornmangel hersker i næsten alle Norges Districter, da
"Hunger allerede har indfundet sig i nogle, da Magazinernes
"Tilstand gjiir klækkelig Hjælp umulig, da Armeen snart maa
"opliises af Mangel paa Levnetsmidler, da en afgjort Misvæxt
,,herover os alt Haab om Hjælp fra en god Host, da Englæn"derne gjiire en betydelig Tilfiirsel fra Archangel til Trondhjem
"og Bergen umulig, og den fiendllige Blocade paa de sydlige
"Kyster er strengere end nogensinde. Alle disse ulykkelige
,,Omstændigheder Lilsammenlagte med de iidelæggende Riilger,
,,som Krig, Dyrtid, Næringskildernes Tilstoppelse og Pengevæse"nets Forfald medfiire, gjore Norges. Forfatning saa fortvivlet, at
"Commissionen ikke kan andet end være af den Formening, at
"et bestemt og raslet Skridt maa gjiires, for at redde Kongens
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,,norske Rige. bet eneste Skridt, b,•orved det endnu kan reddes,
"er, efter Regjerings-Commission.cns bestemte Overbeviisning, en
"Vaabenstilstand til Lands og Vands, forenet med saa fri Handel
"som muligt. Præsident /foa, forbeholder sig at meddele de
,,videre detaillerede Oplysninger" •••
Imidlertid ankom Depecher fra Kongen af 28de Juli, saavel
til Prindsen som til Præsident Kaa,, som Svar paa Rapporterne
af 21de Juli. Til Prindsen skriver Kongen:
,,Det er unegleligt, at Beholdningerne ikke ere store; men,
"naar man tager Hensyn til: at Maanederne Juli og August
"næsten altid ere de vanskeligste, og naar der desuden tages
,,Hensyn til de trufne Foranstaltninger til Norges Proviantering,
,,troer jeg, at man kan berolige sig for Mangel. De tagne For,,anstaltninger ere :"
,~Regjerings - Commissionen er:_ bemyndiget til at udstede
,,Leidebreve for neutrale Skibe''.
,,Jeg s elv har udstedt Leidebreve".
,,K.orn er indkjobt saavel i Ostersoen som i Archangel".
"Kjobmændene have und erhaanden erholdt Tilladelse til at
,,overlade deres Skibe til Fremmede, hvorved Farten fortsæt,,tes" m. m.
"Desuden ligge betydelige Forraad i Jydland færdige til
"Udskibning, saasnart man, favoriseret af de m/irke Nætter, kan
,,begynde Farten paa Norge".
"Endvidere benyttes neutrale Skibe og hjemmeborende norske
,,Skibe, for at proviantere Norge, hvilket sidste dog maa hjælpe,
"omendskjondt ikke alle norske Skibe kunne vente al komme
,,tilbage til Norge".
,,Jeg beklager meget den foretagne lndmarche til Jemteland,
"der, uden at souleneres ved en samtidig lndmarche fra det
,,sondenfjeldskc, aldrig kan være nyttig eller pensigtsret. Ind,,marchen til Sverrig er, hvad jeg allerede saa ofte har gjentaget,
"fornoden, naar enten Russerne ei aldeles forlade Sverrig, eller
,,physiske Umuligheder indtræffe" • • •
·
Kongen slutter med at bemærke, at, hvis den engelske Expedition ( see herom: II. Bind, Pag. 242 og Ul. Bind, Pag. 4-36),
som skulde være seilfærdig den i5de dennes, angriber Sjælland,
saa haaber han at kunne maale sig med den; men, dersom
34 •

532
svenske Tropper forene sig med Englænderne, vil Kampen blive
ulige, hvorfor Kongen venter, at Prindsen i dette Tilfælde indseer
Nodvendigheden af at Sverrig angribes fra Norge af.
Kongen tilskrev Præsident Kaas den 28de Juli omlrent det
samme, som han tilskrev Prindsen, og beklager de Vanskeligheder, der finde Sled ved Indmarchen i Sverrig; men at han
stoler paa :(>ræsidentens Venskab, Klogskab og Fædrelandskjærlighed, ligesom Kongen venter, at Præsident li'aas vil siige at
befordre Venskab imellem Prindserne Chri,tian af Augustenborg
og Friederich af Hessen , der begge ere Kongens Venner, saar el
som Yenner indbyrdes.
Imidlertid reiste Kaa, Lil Kjobenhavn. Den 28de Juli tilskrev han fra Gothenborg Prinds Clirislian August og meldte ham:
,,At Adlersparre nu var den almægtige Mand i Sverrig;
"paa hele Reisen havde han ikke hiirt tale om Andel, end de
"svenske Troppers l\Iarche imod den norske Grændse, og at
,,disse den istc August skulle være paa de dem anviste Poster".
Prindsen vedblev al rapportere til Kongen Begivcn4edcrncs
Gang i Norge. I det Hele taget blev der skrevet orcrmaade
meget, men kun handlet saare lidet; Kongens og Prindsens
Depecher udgj ore hele Bind, s om for slorste Delen beslaae i
Klager fra den ene Side og Befalinger, som bestandig gjentages
om den samme Gjenstand uden al efterkommes, fra den anden
Side; Kongens Befalinger ere for lange, og samme Ting omhandles
paa flere Steder og paa forskjellig l\:laade i samme Depeche. Man
kjendte, som det synes, dengang endnu ikke Napoleon, og Talleyrands hiiist tiltrækkende Korthed og Klarhed i alle Ordres og
Skrivelser, der særlig characleriserede den Periode, vi omtale.
Den iste August melder Prindsen til Kongen, at han har
modtaget sammes Ordre af 25de Juli og tilfiiier:
••• ,,Den mig vederfarede Udnævnelse til Feltmarchal og Slat,,holder i Norge ·er mig et triistende Beviis paa Deres l\lajestæts
,, Tillid. Jeg haaber del er Deres Majestæts Hensigt, at Forret"ningernes Gang, saavel de militaire, som de civile, maa vedblive
"som hidtil, fordi mine Evner, min individuelle og oeconomiske
,,Stilling ikke tillade mig at overtage Forretninger, der ville over"stige mine Kræfter, Lil Skade for den kongelige Tjeneste. Jeg
"troer ei heller at have fortjent en Befordring, som sætter mig
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"over en værdig Ii.ammeral og en af Hjertet elsket Ven. Jeg
"frygter for, at de S\'enske ikke ville tillade Prinds Friederich af
"Hessens Reise. Jeg har imidlertid gjort Alt, for at holde min
,,Forfremmelse hemmelig, h\'ilket dog ikke er lykkedes mig" .••
Prinpsen udtaler den Formening, at det S\'ar, han under
16de Juli gav den s,·enske Slatsraad Adlersparre paa· hans ved
Oberstlieutenant Skoldebrand tilstillede Brev af :I.Ode s. M., tilligemed det russiske Parti i Stockholm, hvilket han betegner med
Stedingk, Adlercrcutz o. n., have bevirket de sl'enske Troppers
Marche til den norske Grændse, og hvis Antal Prindsen anslaaer
til 8 a 101000 Mand.
Ingen af disse lo Mænd vare russisksindede , men patriotiske og ædle Mænd i Ordets sande Betydning, dog Ad/crsparres
Morlstandere.
Adlcrcrcutz klager ogsaa i et Brev af 28de til
Adlersparre paa folgende Maade:
••• ,,Jeg har bemærket i nogen Tid, at Kongen i Commando"sager, der tilkomme mig som tjenslgjorende Generaladjutant at
"foredrage ham, gaaer mig forbi, hvilket tyder paa en aftaget
,,Tillid og maa fore til storre Uordener end dem, som vi alle"rede vide have fun det Sted hos os. Mistro og ·Cabaler imod
"mig har jeg længe bemærket.
Min rene Tænkemaade og min
"uplettede Opforsel, hvilke jeg har udviist saavel ved specielle
,,som almindelige Leiligheder, have sal mig udover alt saadant,
:,hvorfor jeg med Ligegyldighed og Rolighed oppebier Enden
paa vor indviklede Stilling; men i Alt, hvad der angaaer min
11
"Tjenesteforretning, kan jeg ei være ligegyldig og kan umulig lade
"mig compromillere. Delle har jeg i Underdanighed forestillet
,,Kongen og erholdt hans Lorte, at Alt, hvad der angaaer Com"mandosager, skal gaae i sin sædvanlige og beborige Gang og
"Orden . . • Jeg vil som ærlig _l\ fand gaae min Vei ligefrem og
"gjore alt det Gode, jeg formaaer....
Jeg for min Dee! er
;,overordentlig tilfreds med vor tilkommende Kronprinds's kloge
,,og værdige Opfdrsel" .••
Saaledes erfarede den patriotiske og tappre Adlercreutz Fiilgerne af sin Daad. General Armfelt og Stalsraad Adiersparre vare
nu aldeles Uvenner. Jmidlertid sogle dog Hovederne for Partierne
at enes c,g holde sammen i alle vigtige Anliggender.
Det er bekjendt, at der i Sommeren :1.809 exislerede el
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Parti saavel i Armeen som i Rigs-Stænderne, der havde del Formaal
at sætte det faldne Vasa-Dynasti igjen paa Sverrigs Throne. I Spidsen for det fiirste Parti stod Gen eral Yegesack, og for del sidste
Grev de la Gal'die m. fl. Planen var \'Cd Hjælp af de to vagthav!'nde Officierer at bortfiire Dronningen og Prinds Gustav fra
Gripsholm derpaa skulde de fores til Malmby-Gjestgh·ergaard, hvor
de skulde modtages af General Vegesack, og herfra skulde Reisen
fortsættes over Færgen ved Strængnæs til Fahlun i Dalarne, hvis
Almue saavelsom det hele svenske Fol k og Armeen ved en
Proclamation skulde opfordres til at understotte Planen.
Da Adlersparre erfarede dette, tilskrev han General J'egesack og ,
bad ham om en Samtale. I denne bad Adlersparre Yege,ack paa
ridderlig Viis i Venskabets Navn og for Guds Skyld ikke ved sit
Foretagende at fremkalde en Borgerkrig og styrte Landet i Ulykker.
Efter en aabenhjerlig og for begge Mænd værdig Explication skiltes de to Krigere ad som Venner, og dermed var
Contra-Revolutionen til Ende. 0 ) Rimeligviis var den ogsaa uden
hiin Explication ikke kommen til Udforelse.
0

;

Præsident Kaas ankom den 30te Juli til Kjiibenhavn, og,
efter al have rygtet sit Ærinde, reiste han den 6te August alter
tilbage igjennem Sverrig til Norge og medtog Depecher til Prinds
Christian August, Regjerings-Commissionen og General v. Krogh.
Kaas opholdt sig alter 1 i Dag i Gothenborg og ankom den 11 te
August til Svinesund, hvorfra han sendte en Coureer med Kongens Depecher tilligemed et ·smigrende Brev fra sig selv til
Prindsen, og indtraf den 12le August i Christiania.
Kongen svarer under 6te August Regjerings-Commissionen:
••• ,,Jeg finder mig ikke foranlediget til at indgaae en Vaaben,,slilstand, hvis Nytte ogsaa aldeles ligger udenfor Regjerings"Commissionens Ressort at bediimme. Derimod har jeg udstedt
,,Befaling til at indskrænke Caper-Farten; ogsaa skulle de Neu,,trales Relligheder haandhæ1·es. Opsynet med engelske Manu"facturers Indforsel til Norge skal paalægges Ovrighedernc i
,,Landet" •••
•) See: TidstaOor 1809 och 18IO ar C, ..4. Adlersparre, I. Delen, Pag.
1711-184.

Til Prinds Chriatian Aug,ut skriver Kongen ogsaa under 6te
.August, at han havde modtaget sammes Depecher af 24:de Juli,
den med Præsident Kaas nedsendte og den af iste August, og
tilfoier:
••• ,,Forfalni11gcn, hvori Norge befinder sig, er beklagelig, men
,,jeg indseer ikke, at jeg kan gjore mere, end at lette Skibs"rarten for de Neutrale paa Norge. Caperiernes Afskaffelse vil
"hjælpe meest. Paa Vaabenstilstandens Udvidelse kan jeg aldeles
"ikke indlade mig. Havde den norske Armee for 4 Uger siden
,,gjort den befalede lndmarche, havde meget været foreb_ygget.
"Det gjor mig ondt at erfare den Maade, hvorpaa de Svenske
"have yllrel sig om Dem i deres Tidender. At De handler og
"mener det redeligt for mig og Staten, tvivler jeg aldeles ikke
"paa. Jeg lroer ogsaa, at Deres Forfremmelse bor være Dem
"Borgen for min personlige Mening om Dem, og det vilde neppe
,,være mere passende at holde Deres Udnævnelse hemmelig •••
,,Enhver bor vide Deres Forfremmelse" ••.
. • . ,,JP.g har un·der 3die August ladet tilskrive den svenske Uden"rigs-Minister, Engestram: at jeg med Forundring havde erfaret
"Deres Durchlauchtigheds Valg og Udnævnelse til Arving og
,:Kronprinds af Sverrig, ikke fordi delle Valg var faldet paa en
"Mand, jeg agter og som var mig kjær, men fordi man ikke
,,havde forlangt mit Bifald til Deres Afgang og min Anerkjen"delse af dette Valg; endvidere at jeg aldeles ikke var imod at
,,slutte Fred med Sverrig, naar blot de af Russerne gjorte For"slag blive opfyldte. De vil allsaa selv fole, at det blot er
"efter Freden, jeg ansccr det passende for Dem at modtage den
"svenske Kr.one; at jeg endvid-ere hellere bor see den paa Deres
"Hoved end paa nogen Andens.
Dette hverken vil eller bor
"jeg negle Dem. At vi i saa Fald maa tabe Dem af Tjenesten
"bliver en Selvfolge, hvilket er et nodvendigt Onde for mig og
,,min Tjeneste".
"saasnart Prindsen af Hessen ankommer, overtager han
,,strax den befalede Commando, overeensstemmende med de
,,givne Instructioner til Dem, hvilke han punktligen har at fiilge,
,,og maa heri ingen Forandring skee uden min expresse Befa,,ling" •••
Til General v. J{rogh skriver ogsaa Kongen, at ban havde

modlaget Generalens Rapport om Indfaldet i Jemleland og
Herjedalen, (V) og tilfiiier:
..• ,. Gud give at dette Angreb havde staael i Forbindelse med
"det Siindenijeldske, og jeg lroer, al ikke alene de allerede nævnte
"Provindser, men llerc havde værel vor Lod, og delle havde
,,været en sand Beliinning for mine lappre og lroe Normænd,
"paa hvis Troskab jeg bygger som paa et Fjeld. Naar Russerne
"gaae tilbage og indlade sig i Fredsunderhandlinger, da er det
"at iinske, at vi kunne gjiire det samme. Jeg approberer derfor
"Alt, h,•ad De har gjort, saml at De trækker Tropperne tilbage
,,paa vore Grændser" .••
"Efterretningerne om Kola og Kjelding(~)" (som vare blevne
angrebne, bombarderede og tildeels brændte af Englænderne)
"ere meget beklagelige for Norges Pro,·iantering. • . Det glæder
"mig altid at have en Mand af Deres Retskaffenhed, Kjækhed og
,,Raskhed i den Dem anbetroede Post" .••
Præsident l{aas var altsaa kommen tilbage fra sin Reise til
Kjiibenhavn, uden at denne havde frembragt nogen synlig Nytte
for Norge og de norske Forhold. Prindsen og hans Færd skal
Kaas som redelig og tro Mand have omlalt for Kongen uden
l~orbeholdenhed. Den enesle Forandring, der ved Kaas udvirkedes, var den i Kongens ovenstaaende Depeche af 6te August
omtalte og yed Forordningen af 2den August befalede lndskrænkni11g
af Caperfarten saaledes, at intet privat armeret Skib eller Farliii,
som med Caperbreve efler Reglementet af 14de September 1~07
er forsynet, maa udlobe fra noget Sted i Kongens Riger og Lande
fra denne Befalings Kundgjiirelse af og indtil anderledes derom
befales.
Imidlertid blev i Forordningens 4. § gjort den Undtagelse, at de Capcrfii'r erc, som attraae at udliibe fra de vestlige Havne af Holsteen, saa og fra Tiinningen, Husum og Frederiksladt, for at krydse omkring Helgoland, gives slig Tilladelse,
dog paa den Betingelse, at de ikke komme nordligere . end
Tonningen.
.
Vi have forhen (I. Bind, Pag. 398-399) udtalt.. os over Caperiernes demoraliserende Indflydelse paa Folket og derfor ubetinget
forkastet dette Erhverv. Men nu paa denne Tid pludseligt at forbyde Caperiernc haYde ogsaa en skadelig Virkning baade for
Rhederierne og for Staten. Det var saaledes let at forudsee, at

Fiilgerne ar Capcricrne:s Opbor · \'ilde \'ære den, at intet Skib
kunde mere komme fra Danmark til Norge, eflersom de engelske
Krydsere, der nu ei mere havde danske Capere at frygte for, eller
at jage, kunde desto bedre holde Oie med Coffardiskibene. CaperRhederne, der ha\'de havt betydelige Udgifter ved Udrustningen,
hvilke de havde ,•en let at erholde erstattede om Hosten, naar
de fra Osters oen tilbagevendende engelske Convoyer passerede
forbi Norges Kyster, bleve tildeels ruinerede, og de engelske Convoyer passerede herefter vore Farvande med storre Sikkerhed.
Den Tilflirsel, som Norge havde erholdt ved mange opbragte
Korn - Ladninger, Colonialvarer m. m. og som udgjorde, saa
at sige, Landets eneste og sidste Ressource, blev saaledes
ogsaa stoppet ved Forordningen af 2den August :1.809, hvorved
Noden i Norge stecg til det Hiiieste. Det er ikke muligt at
fatte eller angive Motiverne til denne pludselige Fremgangsmaade
i et forresten forkasteligt Erhverv, saalænge Landets Fiender
uforstyrrede kunde vedblive at udove samme imod vort værgelose Land.
For at fiilge Begivenhedernes naturlige Gang, maae vi her
samlet omtale et af danske Tropper foretaget Tog over Elben
fra :1.ste til :l.4de August :1.809.
Englænderne gjorde Natten imellem den 8de og 9de Juli fra
12 paa Elben liggende mindre Krigsskibe med 350-400 Mand en
Landgang ved Cuxhaven. Den franske Besætning sammesteds,
der bestod af 75 Mand under Comman<lo af Marine-Capitain Moncabrie, maatle vige for denne Overmagt, medtog Flaget paa det med
6 Canoner armerede Siiballeri og trak sig op i Landet, hvorefler
Englænderne ubehindrede besatte Byen, forte Canonerne ombord
paa deres Skibe, demolerede Batteriet og indtage ganske fredeligt
Qvarteer i Byen, hvilket var saameget deslettere, som der i
Nærheden hverken fandtes franske eller med dem allierede Tropper, hvilke paa denne Tid stode imod Osterrig ved Donaufloden. Endog den hollandske General Gratien, der, hvad vi
vide, efter Toget til Stralsund havde med en Dee) Tropper besat
Hamborg, forlod pludseligt samme, for i Forening med Sa_c hserne
og Hannoveranerne at mode de fra Biihmen fremrykkende Osterrigere under General Am-Ende, saa at Borgerne og del ham-
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borgske Militair maatte besætte Vagterne og forrette al anden
militair Tjeneste i Byen.
Denne Mangel paa franske eller med dem allierede Tropper i
Nordtydskland var Grunden til Englændernes Dristighed, med en saa
ringe Styrke · at besætte Cuxhaven. I Enden af Juli l\faaned vovede
de endog at foretage to smaa Expedilioner opad Weserfloden, for
at fordrive de derværende faa franske Douaniers og Marinesoldater, og derved forskaffe sig Forbindelse med det Indre af
Tydskland. Disse Expeditioner lykkedes fuldkommen. Den 27de
Juli erobrede Englænderne et slet anlagt Batteri paa det Sted,
hvor Gestefloden falder i Weseren, hvilket atter var besat af
Socapitain bloncabrie med 50 Mand, der ligesom i Cuxhaven iilsomt maatte forlade Batteriet og flygte over Weseren til Landsbyen Blexen,
Det engelske Naboskab maatte naturligviis vække Opmærksomhed paa den dansk-holsteenske Elbbred, da man ikke kunde
vide, hvilken Styrke Englænderne senere kunde udvikle paa Elben,
eller paa sammes Bredder, og det maalte derfor være en særlig
Pligt for den commanderende General i Hertugdi.immet Holsteen,
Generallieutenant ti. Diiring, at tage de Forholdsregler, Omstændighederne krævede. Til den Ende beordredes Generallieutenant
ti. Ewald, der, som vi vide, efter Toget til :Stralsund cantonnerede med et Troppecorps i Egnen af Oldesloe, at begive
sig med samme til et nyt Cantonnement omkring Gliickstadt,
hvor han indtraf den i6de Juli.
Frygten for Englænderne
var dengang saa stor i Hamborg, at den derværende franske
Gesandt, Bourienne, forlod Byen den i5de Juli med flere
bepakkede Vogne.
Skulde Englænderne under disse Forhold
finde Modstand, maatte det være fra dansk Side; og, da
man erfarede, at de i Cuxhaven ikke ud \'iklede nogen betydelig
Styrke, saa modtog General t1. Diiring i Slutningen af Juli
Maaned Kongens Befaling at forsage paa at fordrive Englænderne
derfra , odelægge deres Arm eri ng paa E lben og om muligt gjenerobre Helgoland, og, hvis disse Hverv efter Overlæg med den
hoistcommanderend e Soofficier paa Elben kunde udfores, skulde
dette f!Jretages und er General ti. Ewalds Commando.
Generalcommandoen indsaae snart, at, saalænge Englænderne
forbleve i Besiddelse af Cuxhaven, vilde det ikke være muligt

I

539
hverken at odelægge deres Armering paa . Elben, eller tilbageerobre Helgoland, og tog derfor den Beslutning, fiirst at fordrive
dem fra Cuxhaven. Til den Ende sattes alle Blankeneser-Skibe
i Reqvisition og bragtes i Stilhed til GIUckstadt. For at .beholde
Cuxhaven og holde de fiendtlige Krigsskibe fjernede, maatte
man ha1'e noget svært Skyts; men dette var hverken at erholde
hos Commandanten i GIUckstadt, Generalmajor Bechtolsheim, eller
hos den franske Commandant i Hamborg, General Dama,.
Den :lste August forsamlede og indskibede General v. Ewald
i GlUckstadt det til Expeditionen bestemte Corps, bestaaende af
:lste og 2den Bataillon af det oldenborgske Infanteri-Regiment,
4 Canoner under Artillerilieutenant v. Helfzen og 50 Husarer
under Ritmester v. IYegcner, og Kl, :10 om Formiddagen afgik det
over Elben til Freyberg i det Hannoverske. .. General v. Ewald,
forste Forretning var at paabyde den strengeste Orden og Disciplin i det fremmede Land.
Strax efter Debarqueringen afmarcherede den 2den Bataillon
af det oldenborgske Regiment over Oste0oden til Neuhaus og
den 2den August til Altenbriick; den :lste Bataillon, Artilleriet
og Cavalleriet marcherede samme Dag til Ollerndorff, og General
v. Ewald med :l Jæger- og 1 Musketeer-Compagni, 2 Canoner og 20
Husarer, under Ritmester v. Wegeners Commando, til Ritzebiillel.
Englænderne havde ved Efterretningen om det danske Corps's
Anmarche strax rommet Cuxltaven, medtaget alt Material og vare
gaaede ombord paa deres Skibe, nu bestaaende af 3 Brigger og
een Canonbaad, og havde ved de Dansk-es Ankomst lagt sig udenfor Canonskuds Afstand. Med 20 danske Husarer og de 75 franske
Matroser, under Capitain Moncabries Commando, som Avantgarde, blev Cuxhaven den 3die August besat uden Modstand.
Samme Dag detacheredes Capitain v. Zepelin med i Compagni og
8 Husarer til Bremerlehe, for at bevogte den derværende Overgang ove,r Gesteiloden.
General v. Ewald, Hverv var saaledes
egentlig til Ende, da han, for at forsvare Cuxhaven, eller gjenerobre
Helgoland hverken havde svæ.r t Skyts, Material eller andre Midler.
Men nu indtraf en Begivenhed, hvorved alle Vanskeligheder
hævedes paa den letteste Maade.
Churfyrsten af Hessen ogHertugen af Brunsvig-Dels foretoge paa denne Tid med den
osterrigske Regjerings Tilladelse Rustninger i JJ/ihmen, under
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den sidstnævntes Overcommando, og i Enden af Mai Maaned
cantonnerede det samlede bruns,·igske Corps, omtrent 1000 Mand
stærkt, i det nordiistlige Bjiirne af Bohmen fra Friedland lil Rumburg.
Corpsel,,s Bestemmelse var naturligYiis at hckjæmpe den almindelige Fiende, de 1"ranske; men l\faaden, hvorpaa delle skulde
udfores, var ikke bestemt, neppe engang dertil udkastet nogen Plan.
Sachsiske Tropper fra Dresden, under Commando af Oberst
11, Thielemann, havde allerede den 25de Mai forelaget en Recognoscering ind i Bohmen, og en ubetydelig Fegtning fandt Sted
med det brunsvigske Corps paa Hoiderne ved Nollendorff paa
Veien til Toplitz. Fra den 28de til 30Le Mai gik Oberst 11. Thielema,m med 500 Mand over Lohmen, Nixdorf og Rumburg til
Zittau, hvor han fordrev nogle Afdelinger af samme Corps og
vendte derpaa tilbage til Dresden.
Disse Indfald i Biihmen foranledigede Osterrigerne til at
gaae offensil·t til Værks og overskride den sachsiske Grændse.
Til den Hensigt forenede General Am•Ende den iOde Juni ved
Dippoldiswalde sit Corps med det brunsvigske Corps, der, forstærket med nogle hundrede Mand, som Churfyrsten af Bessen
havde samlet og organiseret i Prag, nu udgjorde omtrent i0,000
Mand, hvormed han den 1. Ue Juni rykkede ind i Dresden uden
Modstand, idet Sachserne, der ikkun havde 1900 Mand, riimmede Byen og trak sig tilbage til Benerich og senere over
Nossen , Rochlil:z, Borna og LUtzen til Weissenfels, hvor de ankom
den 22de Juni og erholdt Forstærkning ~ saa at de nu talte
3000 Mand. Den veslphalske General d'Albig11ac stiidle her til
Sachserne med 2700 l\land; nogle vestphalske Balailloner og
Escadroner ,·entedes om faa Dage, under Kong Hjcronimus's egen
Commando, ligesom den hollandske Division, under Generallieutenant Gratien, fra Hamborg. General Am-Ende vo,•ede nu ikke at
forfolge Sachserne og Bannovcrancrne; men, da han hertil erholdt
hoiere Befaling , efterlod han 4 Batailloner i Dresden,. og marcherede _med Resten, fra den 19de til den 22de Juni, derfra til
Leipzig. Dog her erklærede General Am-Ende sig imod den ham
af Hertugen af Bruns,•ig-Oels gjorte Opfordring at angribe de
Allierede i Weissenfels ; tve rlimod forlod han, da han ha vde erfaret
deres Forstærkning, den 24de Juni Leipzig og marcherede tilbage
ad Veien til Dresden. Den commanderende General over Jen
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åslerrigske Armce i Biihmen, Fellmarchal-Liculenanl Kienmayer,
fandt General Am-Ende med sit Corps den 26de Juni ved
Stauchitz, 9 Mile Sydost for Leipzig, og befalede 6 Batailloner
og 1 Escadron af delle Corps at besætte Dresden, og 1 hvis de
fortrængtes derfra, tage en Stilling ved Pelerswalde, og-fortrængtes de ogsaa derfra - kaste sig ind i Theresiensladt. Resten
af · General Am-Endcs Corps beordredes at marchere den 27de
Juni til Egnen af Nossen, for over Zwickau al sætte sig i Forbindelse med cl over Baircuth pousseret Corps, under Commando af General Radivojewich, som man vidste vilde blive
angrebet af en langt overlegen Styrke.
General d'Albignac og Oberst Thielemann brode ogsaa den
24dc Juni op fra Weissenfels, fulgte General Am-Ende over
LUtzen, Leipzig og l{oldilz og ankom den 27de Juni om Eftermiddagen foran Hertugen af Brunsvigs Stilling ved Ober-Marbach; men efter en ubetydelig Fegtning trak de sig Natten derpaa tilbage Lil Waldheim, hvor Kong Hjeronimus og Divisionen
Gratien stodte til dem den 29de Juni, og fra nu af overtog
Kongen Ovcrcommandoen af det forenede, henved 13,000 Mand
stærke Corps, med General Reubell til Stabschef. Men, istedelfor
med denne Overmagt at kaste sig over General Am-Ende, detacherede Kongen 8 Escadroner til Allenborg og drog med Resten
i forcerede Marcher til Dresden, som uden Modstand atter blev
rommet af Oslerrigerne og besat af Kongen af Vestphalens Corps.
Det til FranJ..en detacherede Corps trak sig ogsaa uden Tab,
fra den 28de til den 30le Juni, over Frankenberg og Chemnitz
tilbage til Zwickau og stod den 7de Juli, deels ved Hof og
deels ved Helmbrechls, medens Kongen af Vestphalen den 4de
Juli med Hovedstyrken af sil Corps rykkede ud fra Dresden,
men var den 7de Juli ikke kommen længere end til Lichlenstein.
General Radivojewich rykkede den iOde Juli fra Eger over den
bohmiske Grændse og besatte den 13de ~uli Baireulh, hvorfra
han foretog Slreiflog til Bambcrg og Niirnbcrg.
Napoleon betragtede med Ligegyldighed Krigsbegivenhederne
i Sachsen, hvorimod han ansaae Indfaldet i det _B aireuthske for
vigtigt, da derved hans Operalionslinie letteligen kunde blive
truet. Af denne Aarsag blev:.Divisionen Rivaud, som den 2den Juni
brod op fra Frankfurlh am Main, _og h,•is Bestemmelse var del syd-
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lige Bayern og Tyrol, efler at være bleven forstærket med nogle
Canlleri-Afdelinger fra Regensborg og Passau og derved at have
erholdt en Styrke af 7 a 8000 ,Mand - beordret til den truede Egn,
og ankom, under Marchal Junotø Overcommando, den 2den
Juli til Wiirlzburg og den 5te til Damberg. General Radivojewich trak sig den 7de Juli, da Marchal Junot nærmede sig
Baireuth, over Derneck og Gefrees paa Veien til Hof. Men, da
Feltmarchal-Lieutenant Kienmayer samme Dag lod en Forstærkning af
nogle Datailloner og Escadroner rykke frem fra Hof, for at falde
Junots Corps, som havde taget Position paa begge Bredder af
Otschnitziloden, i den venstre Flanke, blev Marchal Junot nodsaget til, efler noget Tab, al trække sig lilbage over Derneclc,
Baireuth og Creussen til Amberg.
Efter at have skaffet sig denne Fiende fra Halsen, besluttede General Kienmayer at angribe Kong Hjeronimuø, der imidlertid var rykket frem til Plaucn.
General Am-Ende erholdt
Ordre li! den 1.0de Juli alter at besætte Dresden, og Kienmayer
marcherede med Hovedcorpset imod Hof, hvilke! foranledigede
Kongen - der desuden havde erfaret Marchal Junots Uheld den 12Le Juli at trække sig tilbage til Schleitz, hvor Dagen derefter den sachsiske Armee-Afdeling atter stodtc til ham. Medens
Osterrigerne vare rykkede frem til og rastede ved Plauen, marcherede Hertugen af Brunsvig den 1.3dc Juli frem lil Schleitz,
for at overfalde Kongen, som, underrettet herom, Natten li! den
i4de Juli trak sig tilbage til Jena og derfra de næste Dage til
Erfurth. Oberst Thielemann i Cahla erholdt den i5de Juli Befaling at dække Dresden I hvorfor han slrax afmarcherede til
Jena og rykkede den i6de og i 7de Juli frem over Eisenberg
til Zeitz.
General Am •Ende, der stod ved Peterswalde med 4000
Mand, fandt det betænkeligt at efterkomme den ham givne sidste
Ordre, alter at besætte Dresden, og vilde neppe have udfort
den, hl'is ikke en osterrigsk Patrouille uden videre var rykket
derind, hvorved Byens knapt 400 Mand stærke Besætning forlod
samme den i3de Juli. Oberst Thielemann, som i Zeitz havde
modtaget Efterretning om den imellem den franske og osterrigske Armee i Znaym den i2le Juli sluttede Vaabenstilstand,
paaskyndle nu sin Marche, saa at han den 20de Juli om Efter-

middagen ankom foran Dresden. Den derved overraskede General
Thielemann, ifiilgo
hvilken han Dagen derpaa ubehindrel riimmede Byen og marcherede
.Am-Enda sluttede nu en Convenlion med Oberst
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Feltmarchal-Lieutenant Kienmayer erholdt den 16de Juli i
Plauen Efterretning om den afsluttede Vaabenstilstand og meddeelle samme til de fiendtlige Anfiirere, med hvilke han sluttede
en Convention, ifiilge hvilken de iisterrigske Tropper ikke
behiivede at forlade de af dem besatte Positioner fiirend den
25de Juli, hvorefler ogsaa den i Schleitz staaenj]e Hertug af
Brunsvig skulde rette sig. Men, dersom nu Hertugen, overeensslemmende med Conventionen, alter f.iirte sit Corps tilbage til
Bohmen: saa vilde, i det ikke usandsynlige Tilfælde at Freden
blev sluttet, alle paa dette Corps anvendte Bekostninger være
spildte, ligesom Udsigterne til en krigersk Virksomhed være til
Ende, hvorimod Omstændighederne vilde blive langt gunstigere,
hvis han kunde naae Kysten af Nordsiien og derfra den engelske
Flaade, som krydsede i samme. Hertugen tog den sidstnævnte
Bestemmelse, som han lod indlede ved en fortrolig Sendelse til
England. ForeHibig blev den holdt hemmelig for Tropperne.
I den Hensigt at udfore sin Plan marcherede Hertugen
af Brunsvig den 2:l.dc og 22de Juli med sit Corps over Greitz
til Zwickau, som dot lod ad den korteste Vei til de ham ved
Kommatau anviste Cantonneml:nlsqvarlercr, men ikkun i det
Oiemed at trække nogle i Bohmen nyformerede Troppeafdelinger
til sig.
Imidlertid var Kong Rjeronimua's Stabschef, General Røubell,
den i9de Juli brudt op med omtrent 5000 Mand, der endvidere
skulde forstærkes med 2 Batailloner fra l\lagdeborg - fra Erfurt~ til
Hannover, hvor han ankom den 22de Juli. Denne Bevægelse
var foranlediget ved Englændernes Landgang ved Cuxhaven, hvis
Hensigt man endnu ikke kjendte.
Fiirend Hertugen af Brunsvig tiltraadte sit Tog imod Nord,
fan,lt han det forniident at gjiire sit Corps bekjendt med sin Hensigt og sikkre sig sine Undergjvnes Deeltagelse dertil. Da Corpset
den 24de Juli om Morgenen skulde tiltræde Marchen til Allenburg,
bekjendtgjorde Hertugen sin Hensigt for de forsamlede Offieierer,
som han selv overlod Valget· at fiilge sig, eller træde tilbage,
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Nogle og tyve Officierer traadte paa denne Opfordring tilbage; ligeledes forlangte en Deel af Mandskabet deres Afshed, hvilken de
ogsaa erholdt, men som strax erstattedes ,·ed nye Recruter, saa at
Corpsets Styrke forble1· uforandret og lalle omtrent 1900 Hoveder, hvoraf 1.200 Mand Infanteri: samt 6 Ca noner ridende Artilleri.
Hertugen maatte nu ile med Udforeisen af sin Hensigt, hvorfor
Infanteriet blev kjiirt paa Vogne og naae.de derrnd Ralle den
26de Juli, efter at det ved Leipzig havde havt en heftig Kamp
med 1.80 sachsiske Ryttere. I Leipzig ankom Efterretningen om
Hertugens Apmarche Cim Aftenen den 25de Juli, hvilket foranledigede Oberst Thielemann til at beordre 1.300 Mand Infanteri
til Leipzig, hvor det dog ankom 24 Timer efter Hertugens Afmarche.
Men, da Obersten blev staaende her og intet videre foretog sig
imod hans Corps, maa man tilskrive hans Uvirksomhed, at Hertugen naaede sin Hensigt.
I Ralle forblev han til den 27de Juli om Eftermiddagen og
marcherede derfra over Heltstedt til Quedlinhurg, hvor han ankom
den 29do Juli, Nogle Timer i Forveien vare de ovenfor omtalte 2
vestphalske Batailloner paa deres ?tlarche fra l\fagdeborg til
Hannover ankomne til Halberstadl, uden at ahne Hertugen af
Drunsvigs Foretagende. Ved Efterretningen herom briid Hertugen, efter en kort Hvile, med sit hele Corps op fra Quedlinburg
og marcherede til Halbersladl, hvor det ankom samme Dags
Eftermiddag Kl. 5- 6. Da de veslphalske Batailloner omsider
erfarede den dem truende Fare, ~lev der hurtigt gjort 1-'oranslaltning til Forsvar, der var saamegel deslellere, som Byen \'ar
omgiven med en hoi Muur.
Imidlertid rykkede Hertugen af Brunsvig frem og fortrængte
hu~tigt den i Forstaden ·posti:rede Troppeafdeling, hvorved den
paabegyndle Darricadering af Porten, blev forhindret, og denne
sprængt ved Canonskud. Kort efter trængte en anden brunsvigsk
Colonne ind igjenncm en anden Port i Byen; men her optoge Vestphalerne Kampen med stor Tapperhed og Udholdenhed fra Gade
til Gade, fra Huus til Huus. 400 Mand, som havde kastel sig
ind i en stor Bygning, forsvarede sig sammesteds til om Morgenen den 30te Juli og overgave sig forst paa deres fangne
Commandeurs Opfordring.
Vestphalernes Nederlag ,•ar forresten fuldstændigt, og kun
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meget faa af dem reddede sig ved Flugten. Men Brunsvigerne
havde kjiibt deres Seier med iS Officicrer og over 300 Menige
De Menige bleve imidlertid snart erstattede
diide og saarede.
ved Fangne, som toge Tjeneste hos dem.
Et længere Ophold i Halbcrstadt var ikke tilraadeligl; den
30te Juli afmarcherede Corpset herfra og ankom den næste Dags
Aften til Brunsvig, den hertugelige Anfiirers Residents.
General Rcubell \'ar den 27de Juli afmarcheret fra Hanno,•er
mod Kysten af Nordsiien, for at fastholde Hertugen af Brunsvig;
men, da Generalen havde erfaret, at den fra Erfurth anrykkende
Di\'ision Gratien var ankommen til Halberstadt, rykkede han fra
Celle og Ohof imod Staden Brunsvig. De brunsvigske Tropper
toge derfor en Stilling Nordvest for Staden, med den hiiire Floi i
og bag ved Landsbyen Oelper; men, da denne paa Hertugens
Befaling aller blev opgivet, blev den af Fienden uhindret benyttet
til bag samme dækket at formere sig til Angreb. Et Forsiig paa
al lilbagecrobre Oelper mislykkedes; dog bleve Yestphalerne ved
Cartætsker forhindrede fra at rykke længere frem paa delte Punk!.
Angrebet var her ogsaa kun svagt og krafteslost.
Paa Brunsvigernes venstre Fliii blev Kampen holdt staaende
ved Artilleriets levende Ild, og en ' lille Afdeling bruns,·igsk
Cavalleri gjorde her endog et heldigt Angreb, som, ifald det var
ble,•et tilbiirligen understiiltet af Infanteri, muligviis ha,•de frembragt stiirre Resultater.
Saaledes forsvarede Brunsvigerne den indtagne Stilling til
Nattens Anbrud; men deres Position var dog bleven farlig,
eftersom Fienden havde havt. i2 Timers Tid til at rykke frem
i deres Ryg, · da ganske uventet Patrouiller bragte den Efterretning, at Landsbyen Oelper var bleven forladt af Vestphalerne,
og kort derpaa ankom den Melding 1 at General Reubell ved
Klein-Schwiilper var gaael over paa Ockerflodens hiiire Bred.
Denne lykkelige Begivenhed var nærved ikke bleven be{lyttet, da
Hertugen indtil den paafiilgende Morgen vilde forblive i sin
Residentsstad, hvor han modtog saamange Beviser paa sit brave
Folks Kjærlighed og Hengivenhed, og vilde tilmed benytte Natten,
for at organisere en Escadron Dragoner; men Stabschefen, Major
Korfea, som indsaac Qjeblikkcts Vigtighed, gav Ordre til Opbrud,
og denne blev ogsaa fulgt.
D ■ Dm, Krli ■ h,
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Det brunsvigske Corps forlod Staden Brunsvig den 2den August om Morgenen og marcherede over Burgdorf, Hannover,
Nienburg og Hoya til Amtshuset Syeke, hvor det ankom den 5te
August om Morgenen, hvorfra Major Korfes detacheredes med
en lille Afdeling til Bremen, medens Hovedcorpset mareberedt'
til Delmenhorst og gik den 6te August om Morgenen ved HunteLriick paa en Færge over Huntefloden. Den 7de August gik det
hele Corps ombord og under Seil, Infanteriet paa de ved Elsfleth og Cavalleriet paa de ved Braakel forefundne Skibe, og
seilede til Helgoland og England, efterat Hestene vare bierne
bortskjenkede, eller solgte for Spotpriis.
Generalerne Reubcll og Gratien vare den 3die August lilfældigviis slotte sammen i Brunsvig, men afmarche1·ede strax i
forskjellige Retninger General Gratien til Nienburg, hvor han
erholdt Ordre af sin Regjeri ng at vende tilbage til Holland;
General Reubell derimod med den vestphalske Division over Celle
til Hoya, hvor han ankom den 5te August; men, da han fandt
Weserhroen afkastet, rykkede han den 7de Juli ind i Bremen,
efterat hans Avantgarde Dagen i Forveien havde havt en Ie,·ende
Fegtnin g me~,. den under Major Korfes til Bremen detacherede
Afdeling af det brunsvigske Corps, dog uden at kunne forhindre
den fra at indskibe sig. Ogsaa denne Afdeling undkom, paa Besætningen af 2 Skibe nær, der, hvad vi senere ville erfare, bleve
tagne paa Weserfloden af danske Tropper under Generallieutenant v. Ewald. De ovrige Skibe ankom den 9de August til
Helgoland og derfra Lil England, hvor Hertugen af Brunsvig
indtraf med Hovedcorpset den i6de August.
General Reubell, en Favorit af Kong Hjeronimus, blev for sit
Angreb paa Brunsvig med en Brunsvigerne 4-dobbelt overlegen
Styrke berovet sin Charge og sine Ordener, og udvandrede derefter
til Amerika. l\1an troede, at han muligen vilde favorisere Hertugen af Brunsvigs Flugt, hvilket langtfra var Tilfældet.
Som
Chef for Kongens Stab havde han allerede noksom aflagt Beviser
paa sin Uduelighei:1, saavel hertil, som til Befalingsmand overhovedet.
Hertugen af Brunsvig-Oels's Tog med Hensyn til sammes
Hensigt maa ikke forvexles med Major v. Scltills Tog. Hertugen
vilde hverken vække Tydskland til Kamp imod Frankrig, eller
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stræbe at befrie samme, hvortil Oieblikket desuden ikke var vel
valgt, enersom Krigen imellem Frankrig og Osterrig netop var
endt. Meget mere synes det hele Foretagende at maatte udledes
af Ærgjerrighed og Ti:irst efter Beri:immelse og Kamp, der, tilvisse, under andre Forhold ere meget roesværdige Motiver, men
som i dette Tilfælde kun maa beklages, da de foraarsagede megen
Ulykke og Jammer i de Egne, som Corpset og de samme enersættende Colonner gjennemstreifede, ikke at tale om, at mange
Mennesker derved omkom eller bleve lemlæstede. uden ringeste
Nytte, og ikke heller nedlagt nogen Sæd, som senere kunde
spire og bære Frugter til Tydsklands Befrielse.
Disse Begivenheder befriede Generallieutenant v. Ewald, saaledes som ovenfor er fortalt, fra den Forlegenhed at besætte og forsvare
Cuxhaven uden Skyts. Den 5te August erholdt nemlig Generalen
Enerretning om, at Hertugen af Brunsvig var passeret igjennem
Brunsvig, rettende sin Marche til Hamborg, og al han blev forfulgt
af General Reubell. Som Fi:ilge heraf concentrerede Generallieutenant v. Ewalcl sit Corps i Otterndorff, et Par Mile i:istenfor
Cuxhaven ved Elben, hvorfra den 2den Bataillon af det oldenborgske Regiment sendtes til N euhaus og i Jægercompagni med
24 Husarer forbleve i Ritzebiittel, under Commando af Ritmester
11, Wegener. Natten imellem den 5te og 6te August erholdt General
11. Ewalcl et Brev fra Commandanten i Hamborg, General Damas,
hvori han opfordrer General 11. Ewalcl til at understotte General
Reubell, som, ifolge en vedlagt Copi af en Skrivelse fra denne
General, havde særlig forlangt den danske Regjerings Understiittelse.
Uden at vente paa Befaling eller Instruction fra sin Konge
eller fra den commanderende General i Boisteen marcherede
General v •. Ewalcl den 6te August med sil Corps til Bederkesa,
paa hvilken Marche Generalen mi:idte franske Douaniers, der vare
ilygtede fra Bremerlehe og udsagde, at: ,,Hertugen af Brunsvig
"Aftenen i Forveien var ankommen til Bremen og hvert Oieblik
"blev ventet i Bremerlehe, og ,at General Reubell med et lille
,,Fi:ilge havde været i Bremerlehe og var derfra reist til Ritzebiittel,
"for at opstige General v. Ewalct". Senere erfarede man, at den
til Bremerlehe ankomne Officier ei var General Reubell, men en
35"
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Adjutant hos Kongen af Vestphalen, Oberst v. Lepel, som ogsaa
traf General v. Ewald i Bederkesa.
Ritmester v. TI'egencr sendtes med sil Detachement fra Ritze!Jiittel over Neuenwaldc til Brcmerlehe, og den 7de fulgte General
v. Ewald efter didhen med Hovedcorpset, hvor man endnu Intet
vidste om Hertugen af Brunsvigs l<'oretagender, hvisaarsag Oberst
v. Lepel afgik til Bremen, for at indhente nærmere Oplysning
herom. Imidlertid blev Passet paa Gestefloden besat, og Palrouiller sendt~ ud over samme til Gestendorff.
Kort derpaa
faldt flere Geværskud, og der indli.ib Melding om, at et fiendlligt
Skib, besat med Mandskab og ladet med Effecter, og som formedelst Mod,•ind og lavt Vande havde været niidsaget til at
seile tæt under den af de danske Jægere besatte Weser-Bred nr bleven erobret af Jægerne i Forening med franske Matroser,
under Capitain JJlon cabries Commando , samt at flere Skibe loge
den samme Retnin g ned ad Floden. Af denne Grund bleve 3
Compagnier med 2 Canoner posterede paa Weserens hiiire Bred.
hvorved endnu et Skib blev erobret; et tredie Skib undkom
lykkeligen , og de ovrige Skibe lagde sig under den modsatte Flodbred, udenfor Canonskuds Distance, hvorfor Piquets bleve posterede paa Flodbredden, og den saakaldte , ,Carlstådter-Skandse·•,
beliggende ved Gestellodens Udliib i Weserlloden, blev besat og
armeret med 2 Canoner.
Medens det danske Corps forblev paa Weserflodens Bred:
forble1'e Transportskibene under Bedækning af 4 Canonchaloupper,
under Solieutenant Klaumanns Commando, liggende i Ostelloden
ved Belum, for al sikkre Corpsets Tilbagegang over Elben. De
3 engelske Brigger og Canonbaaden ved Cuxhaven gik den 7de
August op ad Elben og angrebe de 4 danske Canonchaloupper,
men bleve drevne tilbage af disse.
Den Sde August erholdt Generallieutenant v. Ewald Melding om, at Englænderne atter vare landede ved Cuxhaven, hvorfor Ritmester v. IJ'egener med et Detachement Husarer blev sendt
til Ritzebiittel, for at recognoscere. Ved Husarernes Anmarche
flygtede Englænderne igjen ombord paa deres Skibe.
Den Sde August henimod Aften kom flere engelske Krigs- og
Transportskibe op ad "'cseren, for at afl1cnte Resten af det brunsvigske Corps, men maattc formedelst Modvind gaae til Ankers
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,·ed Grossensiehl. Den 9de August indskibedes Tropperne og
afseilede Skibene, uden at de danske Tropper kunde fra den
modsatte ·weserbred forhindre det. Hertugen med Folge havde
den 7de August om Aftenen Kl. 6 indskibet sig ved Braakel
paa en amerikansk Brig .
Den 9de August blev General v. Ewald, Corps forstærket
med 3die Balaillon af det holsteenske Infanteri-Regiment og 50
Husarer, der blevc forlagte til Darum til Kystens Forsvar. Den
-li le August erholdt Generalen en yderligere Forstærkning af
170 Husarer, under Commando af Major v. SpiUh. Begge Forstærkninger saltes over fra GIUckstadt, og den sidste til Stade,
Samme
hvorfra den over Bremerforde forlagdes til Bederkesa.
Dag marcherede Generalen tilbage med :l.ste Balaillon Oldenborg,
4 Canoner og 50 Husarer til Otterndorff, 2den Dataillon Oldenborg til Altenbrlick og Llidingworth, og med•2 Compagnier og
30 Husarer til Ritzebiiltel.
I denne Stilling modtog Generalen
den i2te August Kongens Befaling al ,•ende tilbage til Holsleen,
hvorfor han samme Dag marcherede med fste Dalaillon Oldenborg og Artilleriet til Neuhiius, og med 2den Dataillon Oldenborg til Otterndorlf; den 13de August samledes hele Corpset
i Freyberg, hvor samme Dag de to oldenborgske Batailloner,
Artilleriet og 50 Husarer bleve indskibede og afgik til Gli.ickstadt.
Den f4de August indskibedes ..den 3die Bataillon af det holsteenske
llegiment og 1\lajor v. Spii.th's Husarer, samt Generalen selv
med sin Stab, og afgik ligeledes til Gli.ickstadt. De paa Weserfloden gjorte 60 Fanger af det brunsvigske Corps bragtes den
Hte August til Altona og alleveredes til Commandantskabet i
Hamborg.
Vi ,•ende nu tilbage til de norske Begivenheder.
Der havde vel hidtil ikke existeret noget sandt Venskab eller
stor Fortrolighed imellem Prindsen af Augustenborg og Præsident
Kaas; imidlertid havde deres Forhold olfentligen baaret Præg af
gjensidig Velvillie og Agtelse. Men efter den sidste Reise til
Kjiibenharn blev dette Forhold heelt anderledes. Paa Reiscn
igjennem Sverrig skal Præsident Kaa, have været noget uforsigtig.
I Gothenborg, hvor han ha,•de Venner, opholdt han sig il Dag
:,aavcl paa Nedreisen som paa Opreiscn, I et Selskab sammestecls
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skal han, ifiilge Prindsens Relation, ha\'e fortalt: ,,at Prindsen
"ar Augustenborg aldrig agtede at komme til Sverrig" m. m. og
tilladt sig uforsigtige Bemærkninger over norske Forhold. Men
,·ærre var en Scene, som fandt Sted i norsk Svinesund paa Opreisen den Hte August, og som Kaa, i sin Rapport til Kongen
af 9de September i809 selv fortæller saaledes;
..• ,,Ved Overfarten fra svensk Svinesund til Norge fulgte 3
,sr enske Officierer med mig; nemlig: en · Son af Commandanten
,,i Gothenborg, Baron Ehrmltriim, der \'ar reist med til Grænd,,sen, en Fændrik af Artilleriet, der var gaaet forud som Cou"reer, for at tilsige Hestene, og den Officier, der commanderede
,,Piquettet ved svensk Svinesund. De bleve som naturligt ind"budne til at tage Dee! i den af en Kjiibmand Tank anrettede
"Frokost. Ved Bordet kommer Tank til mig og siger: ,,De har
,.,,vel intet imod 1 at jeg proponerer Prinds C/1riltian Augu,t's
,,,,Skaal".
Jeg vil tilstaae, at det opriirte mit Sind, at hore
,,denne Skaal proponeres i Overværelse af 3 svenske Officierer,
"fiirend man havde drukket min Konges og mit Fædrelands
"Skaal, hvortil maaskee ogsaa kom en anden Folelse, frembragt
,,ved alt det, jeg havrle hort i Sverrig om Prinds Chri&tian Au"gust, Kongen af Sverrigs Tale og Dagens Anliggender. Jeg er
,,noget heftig af Temperament og kan under visse Begivenheder,
"der virke paa Hjertets Foleiser, ikke altid moderere det fiirste
,,Udbrud deraf. Jeg svarede da noget raskt: den Skaal drik"ker jeg ikke, og vendte mig derpaa til min Nabo.
Imidlertid
"fiilte jeg, at jeg ved mit korte og bittre Svar havde overilet
,,mig, og gik, cfterat Frokosten var endt, til Tank og sagde ham:
"at han maatte fole hvor upassende det var i Selskab med
"svenske Officierer og under de nuværende Conjuncturer saml
,,Dagens Tildragelser at hore Normænd proponere Prinds Chri"stian August's Skaal fiirend Kongens, at dette havde opbragt
"mig, og derfor havde jeg givet det korte Svar; men, vilde han
"ved l\liddagsbordet, hvortil hele Selskabet med mig var indbudet
,,paa Vestgaard, den fiirste Gjestgivergaard ¼Miil fra Svinesund,
"proponere Kongens og Danmarks og Norges Skaal, da vilde jeg
"derefter proponere Prinds Christiar1 August', Skaal. Dette blev
,,vedtaget, og dermed var den hele Sag forbi".
li
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"Sverrig, og denne bestyrkes ved de svenske Parlementairer og
,,ved de Rygter, som Russerne udbredte" ••.
Angaaende Svaret til Kongen af Svei:rig gjentog Kaas:
"At Deres Durchlauchtighed ikke kunde handle rigtigere, end
"ganske at henholde sig til Kongens Yttringer desangaaende, og
,,at Kongen havde udtalt til mig, at, naar der var Fred med s,,er• ,,rig, saae han hellere Dem paa Sverrigs Throne end nogen anden
,,fremmed Prinds; men, saalænge Krigen varede, kunde Kongen
"ikke onske Deres Overgang til Sverrig eller at De modtog noget
,,Forslag derom".
Efter disse Anskuelser blev Svaret til Kongen af Sverrig
affattet; det er saalydende:
,,Deres Majestæt!"*)
,,Ifolge det yttrede Onskc i den smigrende Skrivelse, hvor,,med Deres Majestæt har beæret mig, har jeg oversendt mit
,,Svar til Herr Baron Adlersparre".
"Deres Majestæt vil tillade mig at udtryl.ke den meest
"levende Taknemmelighed, hvoraf jeg er gjennemtrængt, og al
"tilfoie det Onske, at ifolge de Forhaabninger, der ere saa
,,naturlige for Deres Majestæts Hjerte og saa overeensstemmende
, med de fredelige Hensigter, De altid har viist i Liibet af Deres
,,Regjering: vil Freden snart blive ~luttet i Norden af Europa".

•) Brevet var skrevet i det frapskc Sprog og er saalyde1_1de:
,,Sire",
"O'a1ires la gracieuse lcttre dont V. 1\1. m'a honorec, je vi ens de rcmeure
"mn reponse il J\Jr le baron å'.ddlørsparre, Votre lUajeste me permellra
"d'exprimer la plus vivc reconnaissance dont je suis penetre et d'ajouter
,,le souhait que. selon le desir si naturel au coeur de V, 1\1. et si con,,lorm aux. intentions pacillques qu'Ellc a toujours dcmontre pendant le
"cours de Son Gou1·ernemcnt: la paix soit bient~t retablic don_s le
,,Nord de J'Europe".
"C'est alors quc jc me trouverais hcurcux de prouver de vive voix
,,et par de faits, les sentiments du profond respcct et de la reconnais,,sance sincere avec laquelle j'ai l'honneur de mc signer,
Sire,
de Votre Majeste Royale" etc. etc.
Christiania le 14 Aout 1809.

Chretien,
Prince de Slesvic-Holsteio
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,,Det er forst da 1 at jeg vil ,•ære saa lykkelig al kunne af
,et oprigtigt Hjerte og med mine Gjerninger vise de Foleiser
" ar ciyh Ærbodighed og oprigtig Taknemmelighed, hvormed jeg
" har den Ære at være
,, Deres Kongelige Majestæts" etc. etc.
Christiania den I 4de. August 1809,

Christian,
Prinds til Slesvig-Boisleen.

Prindsen svarede derimod Slalsraad Adlcr&parrc saaledes:
,,Hoivclbaarne Herr Statsraad, Oberst og Baron I"
"Efter Hans Majestæt Kongen af Sverrigs naadigste Onske
" har jeg den Ære al henvende mig til Deres Hoivelbaarenhed
,, med det forlangte Svar paa det for mig saa hæderlige Andra" genrle af Hans Majestæt og en Nation, som indtager en saa
" udmærkel Plads i Verdens Aarbiiger.
Saa uventet et saadaul
,, Andragende maalte ,•ære for mig i min Stilling, og i den Alder,
,, da man mere upartisk lærer at kjende sig selv og sine Evner ,,saa smigrende maatte delte Beviis paa en saa ædel og udmær" ket Nations Agtelse ,•ære for enhver Mand, som paaskjonner den
,, Braves og Retskafnes tillidsfulde Dom. At jeg foler dette med
" sand Taknemmelighed, derom onsker jeg, at Hans Majeslæt, al
:,det svenske Riges Slænder , . al Deres Hiiivelbaarenhed og en,, hver udmærket Mand af deres Nation maalte være overbeviist.
,,Forsikkrel om, al Deres Hiiivelbaarenhed slemmer med mig
,,deri overeens, at ikkun den Oplystes, den Retskafnes Dom kan
"have nogen Værd for Manden af Characteer, at denne Dom
,,alene dependerer deraf, om og hvorvidt ikkun Onsket at op"fylde sine Pligter, at vise sig sine Grundsætninger tro - ikke
~,,andre Motiver - leder Handlemaaden, da maa jeg med smertelig
"Fiilelse beklage, at vort saa grundede Haab, at see Freden
,,igjen oprettet i Norden, ei er opfyldt, at de nordiske Rigers
"Stilling er uforandret; thi, Deres Hoivelbaarenhed tillader mig
"den Bemærkning: kunde Sverrig, kunde Europa have Tillid lit
,,den l\Iand 1 og var han i saa Fald passende for denne Slilling "hvis han glemte de Pligter, han skylder sit Fædreland, eller
"opolTrede samme til egennyttige Hensigter og antog det gjorte
"Tilbud af det Land, som var i Krig med hans Fodcland, inden
,,Freden med samme var sluttet'?"
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"Jeg nærer imidlertid det glade Haab, at det er Danmarks
"og sammes Allieredes alvorlige Onske at see Freden imellem
,,de nordiske Riger igjen oprettet, og at dette Onske "som maatte være overeensstemmende med Sverrigs Interesse
,,- snart vil fremfore dette af Nordens lndvaanere saalænge
"onskede Tidspunkt.
Skulde dette mit Haab opfyldes og
,,dette saalænge onskede Tidspunkt indtræffe, da men for,,inden den '.fid seer jeg mig ei i Stand dertil - er jeg beredt,
,,ved al indtræde i Kredsen af de oplyste og talentfulde Mænd,
"som omgive Hans Mæjestæt Kongen af Sverrigs Throne, al
, antage det foranmelrlte saa hæderfulde Andragende og - saa,,vidt Mangel paa Evne lader sig erstatte ved Bestræbelser "at give Beviis paa de Foleiser, som den svenske Nations mig
, saa uforskyldt beviste Hæder og Tiltro har opvakt hos mig".
"Jeg ansoger Deres Hiiivelbaarenhed i Medfiir af Hans
,,Majestæts naadig~te Yttring, at indmelde denne Skrivelses Ind,hold til Hoistsamme".
,,Det er med den stiirste Hoiagtelse" etc. etc.
Christiania den 14dc August 1809.
Christian,
Prinds lil Slesvig-Boisteen.

Samme Dag indsendte Prinds Christian August Copier af
disse Skrivelser til Kongen, tilligemed adskillige Rapporter angaaende Smaafcgtninger til S1.ies, Rapporter fra General v. Krogh,
Udkast til Interims-Signaler imellem de faste Batterier og Krigsskibene, eftersom de tidligere brugte Signaler vare faldne i Fiendens Hænder ved en opsnappet Caper m.m. Prindsen suger i sin
Rapport at retfærdiggjore sig mod Kongens under 6te August
udtalte Misfornoielse over, at han ikke 4 Uger tidligere var rykket
ind i Sverrig i Forening med de nordenfjeldske Tropper, med
folgende Grunde:
·
"a. At Russerne ikke vare rykkede frem, hvilket man havde
,,ventet".
,,h. At Subsistence-Midlerne manglede".
,,c. At Kongen kun havde befalet I.ndmarchen, naar Rus,,serne rykkede frem, og det var physisk muligt".
"Dersom Deres Majestæt tillader det vil jeg indsende de
,,rortrinligste ved den actfre Armee værende Stabsofficierers Be-
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"tænkning over denne Gjenstand.
Efter min Formening vilde
"del sondenfjeldske Corps, hvis det var rykket ind for 4 Uger
,,siden, i det Mindste nu have fortæret hele Forraadet i Maga"zinerne og nu af Mangel paa Sub~istence have været nodsagel
"til at gaae tilbage og maaskee oplose sig, hvilket Udfald vilde
"være hlernt tilregnet den commanderende General, men ikke de
"Mænd, der havde forestillet Sagen som udforlig. Tropperne
"tære nu paa den sidste Dee! af Forraadene, og, hvis Tilfiirsel
"ikke erholdes , haves ei engang det Fornodne til de Syge i
,,Lazaretherne.
Nu at rykke ind er, hvad jeg horer af Præsi"dent Kaa,, ikke Deres Majestæts Hensigt. Forend November
"Maaned kan Tilforsel neppe ventes; en udvidet Vaabenstilsland
,,er derfor det eneste Redningsmiddel. Paa Reqvisilioner i Lan"det er ikke at tænke formedelst næsten almindelig Misvæxl og
"Hungersnod, og jeg haaber, al Udfaldet ei maa lægges den
,,Mand til Last, som ei kunde bortfjerne uovervindelige Vanske,,ligheder" ••.
Præsident Kaas melder samme Dag til Kongen: sin Ankomst
til Norge, sin Samtale med Prindsen og den forefundne Tilstand,
og lilfoier:
,,En længere Yaabenstilstand turde vel blive nodvendig,
,,deels formedelst den Vaabenstilstand, som er sluttet norden"fjelds, deels fordi Armeen maa permitteres, hvis ikke hastig
"Tilffirsel ankommer.... Kornmangelen tiltager.... Ved slet
"Fode loraarsages Blodgang. . • • Forordningen af 2dcn August
,,om Caperiernes Ophor vil oplive Skibsfarten noget, give glæde,,lige Udsigter og nyt Haah", hvilket dog havde modsat Virkning.
Prindsen .af Hessen meldte den :l7de August til Kongen sin
Ankomst til Norge, og at han strax var · gaaet til Prinds Chriltian
Augu1t, om hvem han skriver:
••• ,,Prindsen modtog mig med sandt Venskab og stor Glæde, og
"sagde, at hans Stilling var saa ubehagelig som mulig, og at han
"ikke sov rolig ncrgen Nat af Bekymring for Provianteringen. Uden
,,Vaabenstilstand med 3 Ugers Opsigelse, under hvilken saa"mange Folk som muligt kunde permitteres - vidste han intet
,,Middel".
"Prinds Christian August nærede endnu det Haah at forene
"de 3 nordiske Riger, ved at aftræde den svenske Krone. Han
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"var iovrigt meget distrait, som om hans Hoved var sysselsat
"med mange Ting, og gik, uden at vente paa Svar, fra en
" Materie over til en anden.
Han har givet Befaling til alle
" Regimenter og Corps at sende deres Meldinger og Rapporter
,,til mig" ••.
Saaledes havde Kongen nu 4 Overbefalingsmænd i Norge,
nemlig: Prindserne af Augustenborg og af Hessen, General v.
Krogh og Præsident llaas, til hvem særskilte, dog næsten allid
ligelydende Befalinger udstedtes og fra hvem Rapporter indsendtes; desforuden havdes endnu den 5te Overbefalingsmand i Landgrev Carl af Hessen, Statholder i Norge, men som boede i Slesvig.
Imidlertid var Kongen ikke lilfreds med Indholdet af disse
Depecher og svarede Prinds Christian August under 20de August:
"Deres Durchlauchtigheds Depecher af 7de og i4de August
"har jeg rigtig modtaget. Del gjor mig ondt, at have skrevet
"saavel til Dem som til General v. Krog/i Ting , som maatte
"være Dem ubehagelige; men Sagen kunde jeg ei forbigaae med
,,Stillelien, da jeg nodvendigviis maatte besvare de gjorte Sporgs,,maal".
,,Jeg kan aldeles ikke ansee dHrr. Generaler og Stabsoffi"cierer af den norske Armee at være Dommere i en Sag, som
"blot kan hen hore til de hoiere militaire Operationer, grundede
"påa den Statsklogskab, jeg troer at maatle folge.
Jeg skal
,.med Glæde tie over denne Gjenstand, saalænge Deres Durch"lauchtighed vil gjore det; thi min ubegrændsede Agtelse for
"Dem skal være ligesaa urokkelig, som 1hidindti1, og det, uanseet
,,at vi have havt en aldeles forskjellig Anskuelse af Tingene".
"Deres Svar til Kongen af Sverrig og tH Adlersparre er
"aldeles efier mit Onske. Jeg beder Dem være forvisset om, at
,Jeg i ethvert Tilfælde hellere seer den svenske Krone paa
"Deres Hoved end paa nogen anden Prinds's, og at, naar blot
"Freden var sluttet, vilde fra min Side ingen Hindringer derfor
,,lægges Dem i Veien" .•.
Kdngen vedlagde sit Brev Afskrifter af en Depeche fra Gesandten i Petersborg, Baron Blome, og af Correspondancen imellem Grev
Bernslorlf og Baron Enge1trom. Den fors te indeholdt: al Grev
Romant::off havde sagt til Baron Blome, at de Svenske havde erklæret,
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at deres Forening med Norge var nær, ved Hjælp af Prinds

Christian af Augustenborg.
Brevet fra Grev Bernstorff til Baron Engestrom gi\•cr os cl
fornyet lleviis paa Ft·edcrik VI.s ædle Hjerte. Omendskjondt Kongen
uomtvisleligen var blcven for~aadet af Prinds Christian August, tilsidesat af det svenske Hof, der, som ovenfor omtalt, ikke havde
unde_rrcllet Kongen med et Ord om det skete Thronfolgcr-Valg,
skrev Kongen ikke desmindre under 20de August til Prinds Friederich af Hessen, at Prinds Cllristian af Augustenborgs Stilling var
saadan, at man bor fjerne enhver Hindring, for at han kan
trække sig ud af den virkelig sorgelige Forfatning, h\'ori han
modvilligen har styrtet sig.
Grev Bernstorffs Brev til Baron Engestrom er saalydende:
,,Mil Hof er blevet underrettet, dcels ved Stockholmer-Blade.
"deels ved Prinds Christian af Augustenborgs Rapporter, om den
"Beslutning, som de svenske Stænder have laget til l?ordeel for
"denne Prinds. Denne uventede Begivenhed, der aabner en
,,glimrende Fremtid for en Prinds, som Kongen , min Herre,
"skjcnker sin hele Agtelse og Velvillic, vilde paa en anden Tid
"have ydet Hans Majestæt sand Tilfredshed, men har under
"nærværende Omstændigheder ikke kunnet andel end blive for
,,samme Gjenstanden for stor Overraskelse".
"Deres Excellence vil tilstaae mig, saa haaber jeg, al Valget
"ar en Thronfolger til Fordeel for en Prinds, der befinder sig i
"Spidsen af en fiendtlig Armee, og som folgelig er kaldet til al
"bekrige denne Nalion, af hvem han mod lager delle smigrende
,,Beviis paa Tillid og Agtelse, er en saa exlraordinair Begivenhed,
,,at Historien herpaa neppe frembyder noget andet Exempel".
,,En saadan Beslutning blirer endnu mere overraskende,
"naar den er tagen og bekjendlgjort, uden at den Souverain, til
"hvis Tjeneste den udvalgte Prinds er bunden og imod hvem
"han har de forste Pligter at opfylde, derom engang er bleren
,,underrettet".
,,Dersom denne Betragtning er overseet af den svenske Re,,gjering, har i:len derimod gjort stærkt Indtryk paa Kongen,
"min Herre, fordi Foleisen af det, Hans Majestæt skylder sig
,,selv, ligesom ogsaa Prindsen af Augustenborgs Delicatesse kan,
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"saalænge Krigen varer, ikke tillade ham at indvilge i, at denne
,,Prinds modtager et Tilbud, som er uforeneligt med de Egen,,skaber og Pligter, han skylder sin nærværende Stilling".
"Men at see en Ende paa denne Krig har altid været og
"er endnu Hans Majestæts eneste Onske, og jeg griber med
"Begjerlighed denne Leilighed til for Deres Excellence at fornye
"Forsikkringen om, at Gjenoprettelsen af Roligheden i Norden
,,ikke skal finde nogen Vanskelighed fra Danmarks Side, som,
"uadskillelig bunden til sin Allier&des Sag, ikke vil fordre af
"Sverrig, at den sluttes paa andre Betingelser end dem, paa
,,hvilke de tilbyde Sverrig Fred".
"Det vil være tilstrækkeligt for mit Hof at erfare, at den
"svenske Regjering er villig til at opfylde Ruslands Fordringer
"ved bestemt at afslaae Finland og tiltræde det System, som
,,er antaget af de forenede Fastlandsmagter imod Storbrittanien,
"for uden Opsættelse at blive enig om Overeenskomsten af en
"Preliminair-Fred, som med Hensyn til Danmark vil være at
"slutte paa Basis af slalus qvo ante helium , og som kunde
"ansees for definitiv fra det Oieblik af, at Sverrig ligeledes havde
,,sluttet Fred med l\usland".
"Dersom det er af Vigtighed for den svenske Regjering
"ved et Arrangement af denne Art at fjerne_ de Hindringer, som
,,den vil erkjende ere grundede L Tingenes Natur, vil Kongen,
"min Herre, ikke alene af ganske Hjerte bifalde det Valg, som
"den svenske Nation har gjort til den mulige Succession til
,,sverrigs Throne af en Prinds, der ved mangfoldige Baand er
"hunden til Hans Majestæts Huus, men lloistsamme vil ogsaa
"med særdeles Interesse deri see et Pant mere paa en oprigtig
,,og varig Forbindelse imellem de to Hoffer".
"I Tilfælde af at dette Arrangement vil blive bifaldt af
,,Deres Hof, Herr Baroni saa ere vi beredte til i denne Hen"sigt at antage den Maade, som den svenske Regjering maatte
"vælge, enten om den vil sende en betroet Person hertil, eller
,,at den foretrækker at modtage en fra vor Side i Stockholm".
"Jeg benytter denne Leilighed til at takke Deres Excellence
,lor det Brev, som De har gjort mig den Ære at adressere
~,til mig under 7de f. M. Kongen, min Herre, har med megen
Daam. Krlgsh fra 1SU7-!!.

Ill. Bind.
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"Deellagelse erfaret de forbindtlige Udtryk, som findes
dette
,,Brev".
,,Jeg har den Æl'e" etc. etc.
Kjlibenhavn den 3die August 1B09.
C. Bernstorff.
Altsaa allerede den 3die Augusl lod Kongen tilstille den
svenske Regjering ovenstaaende Freds-Tilbud, og denne lod under
9de August igjennem Baron Engestrom afgive fol gen de, og som
denne selv siger: ,,dictatoriske Svar, for at vinde Tid til at erfare,
,,om Forholdet lit Norge kunde medfore Fordele for Sverrig".
Svaret er saalydende:
"Det Brev, som Deres Excellence har gjort mig den Ære
"under 3die August at tilskrive mig, er i Gaar kommen mig i
,,Hænde, og jeg iler med at besvare samme".
"Jeg er saa fri at hede Dem, Herr Greve! at ville ha,•e
,,den Godhed at bringe i Deres Erindring alle de Skridt, Kongen,
"min Herre, har ladet gjiire, for aller at komme til en god
,,Forstaaelse med Hans Majestæt Kongen af Danmark. Det egen"hændige Brev, som han tiiskrev denne Fyrsle under 23de Marts
"d. A., er forblevet ubes,·aret.
Brevet fra Baron Ehreuheim til
"Deres Excellence af 17de Marts og et fra Baron Lagerbjclke af
"Sde April have havt samme Skj cbne. Dette synes at vise paa
"en meget mærkelig Maade Hans Majestæt Kongen af Danmarks
"bestemte Beslutning, ikke at ville lytte til noget Forslag fra
"Sverrigs Side, for at den l\leddelelse, som De synes saameget
,,at iinske, kan forenes med det, som Kongen skylder sig selv;
,,i Særdeleshed i et Oieblik, da et Angreb paa en af Konge,,rigets nordlige Provindser af en Afdeling af Hans danske Maje"stæts Armee sætter denne Fyrstes fiendtlige Hensigt udenfor al
,,Tvivl".
,,Dersom Thronfiilgen til Sverrig, der er tilbudet Hans Hiii,,fyrslelige Durchlauchtighed, Prinds Christian af Holsteen-Augu"stenborg, er en Begivenhed, hvorpaa Historien ei har at opvise
"noget Exempel, hvilket jeg i Virkeligheden ogsaa troer, saa
,,er den ikke destomindre en niidvendig }'iilge af de Omslændig,,heder, hvori Norden befinder sig".
,,Det eneste Land, med hvilket Sverrig befinde!' sig i Fred,
"er England.
Dersom den svenske Nation, der har iinsket
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"Thronfcilgen bestemt saa hurtigt som muligt, havde valgt en
"Prinds af Huset Dannover, saa havde den for lang Tid forhindret
"Freden, som den saameget iinsker. Den blev altsaa niidsaget
"til at henvende sin Opmærksomhed paa de Lande, med ·hvilke
"den befinder sig i Krig, og det er meget naturligt, at Valget
"faldt paa en Prinds, som var meget nærmere ved Sverrig end
,,alle andre, hvilken man bedst kjendte og som man vidste beskjæf"tigede sig med stor Interesse for det Folks Lykke, som han
"havde den Ære at befale over, og af hvilket Folk han af denne
"Aarsag var tilbedet. Deres ExeeJJence -vil selv bediimme, hvilke
,,Forbaabninger denne Efterretning har kunnet give den svenske
,,Nation og hvormegen Indflydelse den har havt paa det sled"rundne Valg. Man var heJJer ikke uvidende om, at Hans
,,Majestæt Kongen af Danmark beærede ham med sin Hiiiagtelse".
,,Det af Deres Excellence gjorte Forslag: at aabne Freds"underhandliogerne, har foraarsaget Kongen megen Glæde; men
"jeg tilstaaer Dem, Herr Greve I man var, ved at see ben til
,,alt det, der var gaaet forud, saa lidet forberedt paa dette For"slag, at det er mig i dette Oieblik umuligt at kunne med Hensyn
"til Detaillen give noget bestemt Svar; men det skal snarest
,,muligt fiilge".
·
,,Imidlertid har Kongen befalet mig at erklære for Deres
"Excellence, at det er med den stiirste Tilfredsstillelse at han
"af den Depeche, hvormed Herr Greven har beæret mig, haaber
,,en lykkeligere Fremtid for Norden".
Stockholm den 9de August 1809,

Enge,triJm,
Denne Depeche var neppe affattet saa hiiilig, som den burde
have været, om end den danske Regjering skulde have undladt
at besvare nogle forhen modtagne Skrive)s·er, hvilket just ikke
er nyt under en Krig og betyder kun: at man for Tiden ikke
vil eller kan svare derpaa, fordi Sværdet fiirst skal afgive Svaret
d, e., hvem der har Ret, eller Uret. Selv Napoleon har oftere egenhændigen tilskrevet fremmede Regenter, uden at erholde Svar. Men
Baron Engestram anstillede sig herov~r saa fornærmet, at han i en
Skrivelse til Statsraad Adlersparre af 7de August 1809 udtaler
den Forsikkring, at af ovenstaaende Grund et Fredstilbud ingensinde vilde have fundet Sted fra Sverrigs Side. I Grev Bernstorffs ,
36•
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Svar af i6de August oplyses Klagepunkterne aldele:i til den
danske Regjerings Undskyldning.
Grev Bernstorff yttrer nemlig
i dette Svar:
At Baron Engestroms Skrivelse af 9de August havde foraarsaget ham en virkelig Smerte. Han antager nemlig, at Baronen
havde rnisforstaaet Anledningen til at der blev gjort Tilbud at aabne
Fredsunderhandlinger, hvilket kun fra Kongen af Danmarks Side
havde til Hensigt at fjerne Hindringerne for Prinds Christian af
Augustenborg, for at kunne modtage det ham af den svenske
Nation gjorte Thronfolger-Tilbud. Grev Bernstorff skriver endvidere:
••. ,,Kongen af Danmarks Attraa har altid været fredelig, og
,,dersom det danske Hof, efter Regjeringsforandringen i Sverrig,
"har undladt at hesyare det svenske Hofs forste officielle og
"tvungne Brev, saa grunder delle sig påa en Formsag, fordi den
,,danske Regjering maatte handle samstemmende med sine Allie,,rede. Hvad de lo Breve af 1.7de :Marts og Sde April angaaer,
"saa vare disse kun Introduetions - Skrivelser for de lo Herrer
,,suremain og lowenhjelm, der, strengt laget, intet Svar fordrede" •••
Man maa ikke troe, at den kloge svenske Udenrigs-Minister,
Baron Engestram, skrev sit Drev af 9de August, uden et bestemt
Formaal eller en sig bevidst Hensigt. Baron Engestram oplyser
os selv herom i en Skrivelse til Adlersparre den 1.4de August
1809, saalydende:
"Mil sidste Brev (af Ode August) til Grev IJcmstorff var
"sat paa Skruer, for at vinde Tid. Den næste Skrivelse hehover
,,ikke at være afgjorende, men kun mere tilnærmende, og kort
,,derefter bor man skride til Underhandling. . . En for lang Ud"sættP.)se kan blive skadelig. . . De Danske have rimeligviis
"villet afrente vort Svar, inden de yttrede sig til Prindsen af
"Augustenborg, og dette Svar kan sætte dem i Forlegenhed; thi
,,det er saa holligt, at de derover ikke kunne klage til Frankrig,
"og saa lidet oplysende, at de efter dels Modtagelse ikke vide
~,mere, end de forud vidste".,:,)
Forst den 18de August" blev derfor det af Grev Bern,torfT
under 3die August gjorte Fredsforslag forelagt det svenske Stats") Sec: Tidstafior 1809 och 1810 ar c. .d • •Ulerspnrre. I, Delen, l'ag. 192.
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raad og Statssecretairen, for ifolge Grundlovens § i3 af samme
at antages, eller forkastes. Statsraadet stemte for Fredsforslaget,
og som Folge heraf meddeler Baron Engestram under 21de August Grev Bernstorff:
••. ,,Kongen, min Herre, vil med sand Fornoielse modtage det
,,under 3die August gjorte Tilbud at aabne Fredsunderhandlin"gerne. Baron Stedingk og Oberst Skoldebrand befinde sig for
"Tiden i Frederikshamn, for at slutte Fred med Rusi'and, og
,,General, Stalsraad, Grev v, Essen tilligemed Hofcantzler, Stats,,raad, Baron Gustav Lagerbjelkc ere underveis til Paris i lig,,nende Hensigt. Kongen, min Herre, onsker derfor, at Under,,handlingerne med Danmark begynde snarest muligt, og foreslaaer,
,,at dertil vælges Staden J1inkjoping i Smaaland, der ligger om"trent lige langt fra begge Hovedstæderne, og, hvis dette Forslag
,,er Kongen af Danmark behageligt, skal uopholdeligen de n1id,, vendige Forholdsregler tages" •••
Grunden til, at den svenske Rcgjering foreslog Jonkjoping
som det Sted, hvor Underhandlingerne skulde fores, var ifolge
Baron Engestroms egen Tilstaaelse den, at man vilde undgaae at
have nogen dansk Minister i Stockholm og heller ikJi:e vilde
sende nogen svensk Minister til Kjoocnbavn. Den gjensidigc
•. Stemning imellem de lo Nationer var endnu for ophidset, til at
man kunde onske at see Gesandter i h:inandcns Hovedstæder.
Men under 22de August skrev Baron Engestriini alter til Grev
Ber11storff og melder, at han netop havde modtaget sammes Skrivelse af 16de August, og vedbliver saaledes:
•.. ,,Jeg vilde, Herr Greve! være i Fortvivlelse, hvis man, hvad
"De antager, her havde misforstaaet Bevæggrunden til Aabningen
,,af Fredsunderhandlingerne, for . hvilke De har været Organet.
"Jeg haaber Nei. Man har troet . og tro er endnu det, som De
"har udtalt i Deres Brev, at Hans Majestæt Kongen af Danmarks
,,Hensigter ere aldeles fredelige''.
"Der var en Tid, jeg tilstaaer det for Deres Excellence, da
"man havde en anden Overbeviisning, og, dersom den Gang
,,~ongen, Deres Herre, var miskjendt, saa var man at undskylde;
,,thi i saadanne Tilfælde kan man ikkun domme efter Synet.
;,Men, Herr Greve I dl)r er nu kun Sp1irgsmaal om at forsone;
,,man maa glemme det Forbigangne, og De vil derfor undskylde,
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,,at jeg ikke gaaer ind paa nogen Undersiigelse desangaaende,
"hvor seierrig jeg end lroer derved al kunne blive; thi jeg vil
"blot det Gode og vil bestræbe mig for at fjerne alt det, som
,,kunde foraarsage Uenighed" .••
Paa disse lo Breve svarede Grev Bernstorff under 30te
August saaledes:
..• ,,Det danske Hof antager det gjorte Forslag om Jonkjiiping
,,til Stedet for Underhandlingerne. l\fon, da Herr Baron Engc"striim i sine Skril'elser ei havde omtalt, om det svenske Hof vilde
"antage den Basis for Underhandlingerne, som jeg har foreslaaet
,,i min fiirste Skrivelse af 3die August, saa udbeder jeg mig,
,,for.end denne Underhandling kan begynde, en bestemt For,,sikkring, om den svenske Regjering vil antage de Conditioner,
,,paa hvilke jeg har tilbudt at underhandle om Fred'' •••
Baron Enges/roms Svar herpaa af Sde September er heller
ikke uden Bitterhed og saalydende:
••• ,,Hans Majestæt Kongen har med Smerte erfaret, at Hoffet
,,i Kjiibenhavn endnu opsætter at aabne Fredsunderhandlingerne,
"som det selv har foreslaaet, og som Kongen har ilet med at
"antage som det eneste Middel, for at gjiire Ende paa en for
,,begge Lande siirgelig Uenighed" .••
"Kongen troede, a~ de S\'ar, jeg har ha\'t den Ære at give
"ifiilge hans Befaling, havde været tilstrækkelig lydelige, saa at de
,,ikke kunne efterlade Tvil•I om hans Hensigter; men for al hæve
"enhver Uvished har Hans l\Iajestæt befalet mig at fremsætte
,,Fiilgende :"
"Da Danmark erklærede Sverrig Krig, ophiirte alle gamle
"Forbindelser, Traetater og Conventioner. Der vil allsaa blive
"Spiirgsmaal om at oplive disse, eller skabe andre, Under
,,Krigen har man gjensidigen sligt at gjore hinanden saamegen
"Skade som muligt, uden hidlil at have gjort Erobringer og
"uden at kunne smigre sig med glimrende Fordele, der kunne
,,berettige til Paastande af nogetsomhelst Slags".
"Overeenskomsten af disse to Punkter, de eneste vigtige
"ror Fredsslutningen, synes fiilgeligen saaledes ikkun at mode
,,raa Vanskeligheder".
·
"Dersom Deres Hof, Herr Greve! onsker endnu at fremfii-re
,,andre Punkter, saa skulle de blive Gjenstand for Underband-
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,,lingerne, og jeg tor forsikkre Deres Excellence om, at alt det,
~,som er rimeligt og retfærdigt, skal finde den meest gunstige
,,Modtagelse" •.•
Svar paa det egentlige Sporgsmaal erholdt Grev Bernstorff
saaledes ikke.
Denne Correspondance blev af Baron Engøstrom ogsaa meddeelt den franske Minister i Kjobenhavn, Didelot, ligesom Prinds
Chri11tian August i Norge.
Saaledes vare da Fredsunderhandlingerne indledede imellem
Danmark og Sverrig. Men, da det endnu medtog lang Tid,
inden de virkefigen blevc aabncde, maae vi vende tilbage til Begivenhedernes Gang.
I det svenske Rigsdags-Ridderhuus herskede paa denne Tid
stor Utilfredshed og megen hoiros tet Tal e ; ligcsaa herskede
Utilfredshed hos den s venske Bondesland, hvilken dog blev
standset ved Regjcringens kraftfulde Foranstaltninger.
Omtrent samtidigen med Præsident l{aas's Tilbagekomst til
Norge, ankom Oberstlieutenant, Grev Ankarsviird, sendt som
Parlementair fra Oberst, Statsraad Adlersparre, til Kongsvinger,
med det H verv at bede om en Sammenkomst med Prinds Cl,ristian August; men Prindsen afslog denne Bcgjering og sendte
sin Adjutant, Major v. Darre, til Adlersparre med folgende Bmv,
dateret Christiania den i5de August i 8O9:
•.• ,,lfolge den fra Herr General v. Staffeldt indlobae Rapport
"maa jeg befrygte, al en Misforslaaelse har fundet Sted ved Herr
"Grev Ank!lrsviirds sidste : Sendelse til Kongs,·inger. Jeg har
,,derfor beordret Overbringeren af dette Brev, Major v. Darre,
"som nyder min fuldkomne Tillid, at begive sig til Dem, for at
,,anmode Deres Hoivelbaarenhed om at meddele ham Deres An,,drageade til mig".
"Jeg onskede meget, at de to officielle Skrivelser, som Grev
"llfiirner medbringer herfra, maatte finde Deres Hoivelbaarenheds
"Bifald; de ere affattede efter min Overbeviisniag saaledes, som
"Ære og Pligt byde mig i min nærværende Stilling. Jeg kan ei
"negle, at jeg onskede, at der, forsaavidt det kan undgaaes, ei
,,maatte gjores officiel Brug af samme".
"Jeg baaber, at da, som det synes, Alles Onsker forene sig
"om det i den ommeldte Skrivelse anforte Tidspunkt: ,,Freden i
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,,,,Norden" - snart vil indtræffe. Forinden denne seer jeg mig
"ei i Stand til at give noget andet Svar, og Deres Hoivclbaarenhcd
,,tilgiver min Frimodighed, naar jeg yttrer, at jeg ci heller kan
,,onske at afgive et officielt Svar i dette Anliggende".
,,Det er med den sliirste Hoiagtelse" etc. etc.
Prinds Christian August tilskrev den 17de August ogsaa
Parlementairen, Grev A11karsviird, el Drev, der blev ham lilslillcl
ved Major v. Stabe/l af det norske Jægercorps og er saalydende:
"Fra General v. Staffeldt er mig blcven meldt, at Deres
"Hi:iivelbaarenhed har iinsket en Samtale med mig. Da jeg
"inden faa Dage haaber at kunne tilbagesende Grev Morner med
,,mit allerunderdanigste Svar til Hans Majestæt Kongen af Sverrig,
,,saa maa jeg af denne og flere Grunde 1inskc, at den omhand"Iede Samtale og videre Negocialion om hvad det end maatte
,,være - maa udsættes saalænge".
"Jeg har imidlertid beordret Overbringeren heraf, Herr
"Major v. Stabell, som har min fuldkomne Tillid og paa hvis
,,Discrelion man kan forlade sig, at modtage Deres Hoivelbaaren,,heds Andragende og herom uden Ophold indsende sin _Rapport,
,,hvorefter jeg strax skal gil·e mig den Ære at meddele mil Svar".
Prindsen af Augustenborg meldte under 18de August til
IYOngen disse Underhandlinger, saml al Grev Ankarsviird ei har
villet meddele sit Anliggende til Major v. Stabelt. Det vil sige,
at de Meddelelser, Grev A11karsviird havde al gjiire, ikke egnede
sig til al meddeles til Kongen; thi Grev Ankarsviird og daværende
Major v. Stabell vare begge :Mænd, der godt kunde tale om og
meddele hinanden Hemmeligheder af stor Vigtighed, uden at forraade hinanden.
Stabell ,·ar bckjendl for en saare klog og fiin
Mand, Prindsen nalurligviis hengiven, uden derfor at være Forræder imod Konge og Land. Prindscn slutter saaledcs:
••• ,,Jeg anseer endnu en Vaabenstilstand som del eneste Middel
"til Redning, og vilde gjerne at de Svenske skulde andrage paa
,,sammes Udvidelse, for at de ei skulle mærke vor Trang. J~g
,,har ladet Major v. Darre indirccle og privat yttre til Parlcmen,,tairen, hvor ubehageligt det var, at lade to Armeer staae lige"overfor hinanden, uden at fegtc, paa en Tid, da Hjempermittering
,,var saa onskelig for Hostens Skyld - dog uden at indlade
,,sig paa Noget. Jeg venter hver Time Deres Majestæts Be-
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,,faling desangaaende. Ingen Tilforsel er ankommen fra Dan,,mark".
"For nylig erholdt jeg Communication om del Svar, som fra
,,sverrigs Side vil blive givet paa Grev Bm,storffs Depeche; men
,,jeg svare· ~Jdrig paa saadanne Ouverturer".
"st.
ller.,parre har anmodet mig om Tilladelse til
"officielt at uirde benytte ved Rigsdagen min Skrivelse til ham
"af 1.4de August; hvortil jeg har svaret, at jeg ikke havde noget
,,imod, al dets Hovedindhold uforfalsket blev bekjendt. Adler,,,parre har tillige yttret, at han iin skede en Forlængelse eller
"Udvidelse · af Vaabenstilslanden, og at delte aldeles dependerer
,,ar os"•••
Hungersnoden var i denne Tid overordentlig stor i Norge.
Tilfældigviis var til Christianssand ankommen paa amerikanske
Skibe en stor Dee! Risengryn, der blev opkjobl til Armeens
Forpleining . . Svenske Skibe med Regjerings-Commissionens Licencer indforte Kornvarer og Salt fra Gothenborg, hvorved det
blev muligt at holde Armeen endnu nogen Tid samlet ved
Grændsen. Denne Nod, siger Prindsen, foranledigede ham lil
aller at indlede Underhandling om en Vaabenslilstand med de
Svenske. Men de dertil foretagne Skridt mishagede Kongen,
der under 27de August tilskrev Prindsen saaledes:
•.• ,,Jeg kan aldeles ikke finde en Vaabenstilstands Afslultelse
,,rornoden eller raadelig; forst, fordi vi- allerede have en saadan;
,,ror det andet, fordi vi underhandle om "Fred. Jeg troer heller
"ikke, at de Svenske ville angribe os; de vilde i Sandhed ikke
,,spinde Silke tlerved, Meget onskeligt var det, om Deres Durch"Iauchlighed Iod en Sag beroe, hvilken, efter hvad jeg for længe
,,siden har underrettet Dem om·, var skeet imod min Villie.
,,Tydeligere kan jeg dog neppe skrive, end jeg ved forskjellige
"Leiligheder har gjort til Dem. Desuden har jeg allerede for
"lang Tid siden bedet Dem om at henvise alle Underhandlinger
"med Sverrig til mig, som dog• vel er den Eneste, der kan
,,underhandle. Deres Stilling synes særlig al kræve denne Forsigtig,,hed, som jeg endnu engang maa anbefale Dem at vaage over" ••.
,,Jeg gjor Alt, hvad der slaaer i min Magt, for at provian"tere Norge; jeg lader Korn fore paa svenske og neutrale Skibe
"didhen, og jeg haaber, at de morke Nætter snart ville tillåde
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"vore egne Skibe at seilc og derved al afhjælpe den s~iirsle
,,Trang" •..
Kongen skrev samp1e Dato et Drev til Prindsen af Hessen
af omtrent samme Indhold og klager især over den begyndte •
N<'gociation. Kongen fortæller: at have modtaget Depecher fra
Rusland, hvilke han ikke vil oversende, da de ere haarde for
Prindsen af Augustenborgs Characteer. Hans Uforsigtighed og
Uklogskab fremlyser dog mere end decideret Uredelighed.
Imidlertid siigte Kongen paa alle l\faader at fremme Norges
Proviantering og ophæve de skadelige Virkninger af Forordningen
af 2den August eller Caperiernes Ophævelse. Til den Ende lod
Kongen, foruden de allerede bestaaende Præmier for Levnetsmidler, der flirtes til Norge (I. Bind, Pag. 402), hvilke Præmier
ved forskjelligc Placaler vare blevne forlængede til Udgangen af
September Maaned 18 10, med Undtagelse af Præmie for Sall under 28de August udgaae en Forordning, hvori fastsattes Præmier for Skipp~roe og Mandskabet paa Skibe af alle Nationer,
der fra nu af indtil Udgangen af April Maaned 1810 flire Levnetsmidler til Norge. Denne Præmie var fastsat til 2 Rd. 48 Sk.
for Aggersbuus Stift og til 2 Rd. for de /ivrige Stifter for hver
Commercelæst af Skibets Drægtighed.
Kong Frederik J'l. maalle naturligviis af Rusland lide mange
Ubehageligheder, under disse forviklede Forhold, for Prinds
Christian August's Inactivilet i Krigen og det nu skete Thronfiilger-Valg, der fra Ruslands Side blev betragtet saa ilde som
muligt, da del ikke var overeensslemmcnde med sammes Interesse, al en Prinds af Augustenborg blev valgt til· svensk Thronfiilger, men al Rusland derimod hellere havde onsket at see en
russisk Prinds paa denne Plads.
Af Prinds Friederich af Hessen kunde Kongen, især paa
den Maade han havde placeret ham under Prinds Christian August's Commando - ikke have nogen væsentlig Nylle eller Garanti for denne sidstes Handlinger (III. Bind, Pag. 518-519).
Pludseligt optræder atter Herr v. Manderfelt, som vi allerede
kjende (II. Bind, Pag. 542-544), med el i det franske Sprog
forfattet Brev til Præsident Kaas, dateret Venersborg den ·17de
August 1809, saalydende:
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"Deres Ex~ellence"I
"Da jeg ikke har kunnet hal'e den Ære at gjore Deres
,,Excellence min Opvartning under mit sidste Ophold i Christiania,
"saa benytter jeg denne Leilighed . til at bringe -.pig i Deres
"Erindring, Hans Excellence, Generalen en Chi;f, Berr Baron
"v. A1'mfelt, som er ankommen hertil (III. :bind, Pag. 529) 1 har
"befalet mig at meddele Deres Excellence, at han, besjælet af
"samme Onske, som De, at bidrage til de 3 nordiske Rigers
"sande Lykke, og overbel'iist om, at en redelig og fortrolig
"samtale med en saa talentruld og oplyst Mand som Deres
"Excellence vil kunne frembringe en meget stor Virkning for
"den almindelige Sag onsker særdeles meget, at De vilde
"have den Godhed at bestemme en Dag, paa hvilken han kunde
"underholde sig med Deres Excellence paa Grændsen ved
,,svinesund".
,,Generalen tilJader sig at bemærke, at Oieblikket er pres"serende ·for begge Lande, og han beder folgeligen Deres Excellence
"at ville have den Godhed at tilstilJe mig Deres Svar med en
,,Coureer · og i Udtryk, der kunne, om fornodentgjores, forelægges
,,Kongen".
"Jeg vover forud at forsikkre, at Deres Excellence vil blive
"meget tilfreds med denne saameget onskede Sammenkomst med
,,Hans Excellence, General v. Armfclt, som ved sin hoie De,,riimmelse saavel i som udenfor Landet vil give alle store Be"givenheder, der maatte afgjores i dette Oieblik, en meget stor
,,vægt".
"Dersom jeg, efter at have nævnet en stor Mand, tor vove
,,ror et Oieblik at bede Dem at lade Deres Opmærksomhed ned:_
"stige til mig, saa vil jeg kun sige Dem i to Ord, at jeg har
"godtgjort i mange Aar og jeg godtgjor det endnu,· at Ingen er
,,mere interesseret i Danmarks sande Vel, end jeg".
,,Med disse Foleiser og med dybeste Respect er jeg" etc.
Bemeldte Manderfelt, eller som de Svenske kaldte ham
"Ingman", var en meget tvetydig Person. I Danmark, ja selv
af Frederik J'l. blev han, hvad vi allerede vide, kaldt en dobbelt
Spion (Il. Bind, Pag. 54!),
Ogsaa Kong Carl XIII. kjendte
ham, og skriver i et Brev af i4de August til Adlerøparrø:
"statsraad Platcn har i Dag sagt mig, at en vis Landt Pdcl
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"Manderfelt skal udgh·e sig for at være et hemmeligt Sendebud
"fra mig til Norge, hvilket er en stor Usandhed, og som jeg
"beder Dem paa det Hiiitideligste at benegte, saameget mere
"som han har været domt her for Tyveri" •• , ( som han varit
domd har for ,uppenbar tjufnad ••• )
.
Baron Engestram skriver samme Dato om ham til Adlersparre
saaledes:
••• ,,For nogen Tid siden fik jeg et Brev fra Herr Carl JJJan"derfelt (lngman). Jeg afleverede det til Dem, Herr Baron I og
"svarede lngman: ,,at hans Drev var afgil•et til den Person, som
,,,,Kongen havde paalagt det Hverv, hvorom her er Spiirgsmaal"",
,,Derved troede jeg mig enllediget fra Brevvexling med en
,,saadan Person. Men i Gaar erholdt jeg et langt Brev fra ham,
"indeholdende Beretningen om en Reise til Norge.
Jeg viste
"det slrax til Baron Platen, og svarer ikke derpaa; ~en , da
,:denne fortalte mig, at han har erholdt en Cabinets-Ordre til
"at gjiire hiin Reise, saa er dette· ikke nok. Rim~ligviis ere
,,saadanne Befalinger ikke udfær~igede af nogen Cabinets-Kam"merherre, og fra det udenlandske Departement e~e de det
"ganske vist ikke. Jeg iinsker derfor, at Herr JJlandcrfelt maa
,,erholde Befaling til at fremvise sine saakaldle Cabinets-Ordres.
,,Jeg har i Formiddag talt med Kongen om ham, og paa Hiiist"sammes Befaling er jeg bleven bemyndiget til at erklære for
"Rerr Baronen, at Herr lllunderftlt intet Hverv har erholdt af
"Kongen til at reise til N arge, endnu mindre til at tale eller
,,underhandle der i Hiiistsammes Navn" •••
Vistnok kunde Præsident Kaas ikke vide alle disse Details
om Herr Manderfelt; dog vidste Præsidenten, at han var en tvetydig Person.
Præsident /{aas talede med Prinds Christian Augult om det
fra Manderfelt modtagne Brev og den deri gjorte Opfordring,
Prindsen fraraadede Sammenkomsten; men dette var netop Grunden for Kaås til at modtage den, da han troede, at Prindsen
gjorde delte af en hemmelig Aarsag. At forbyde Sammenkomsten kunde Prindsen altsaa ikke og havde vel neppe heller Myndighed dertil, da Kaas var .stillet uafhængig og rapporterede directe
til Kongen,.
,,Vel er" - skriver Kaas den 22de August til Kongen -
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"Armfelt letsindig; men han har Hang til Intrigue og er nu
:,ganske imod Adlersparre og noie forbunden med dennes Fiende
"Adlcrcrcut:,
Uenighed imellem Partierne kan gavne Deres
,,Majestæt, og jeg har saameget mere bestemt mig til Reisen,
,,som jeg hos visse Folk her har fornummet Inquietude der,,ovcr"
Prindsen skriver herom: at et Forslag til en Forandring i
"den bestaaendc Thronfolge i Sverrig var Hovedgjenstanden for
,,samtalen" •••
Af Kaas's ovenstaaende Rapport til Kongen tor man vel
antage, at noget Lignende havde været hans Plan, altsaa at slige
at berove Prinds ChristiaT} August den Throne, hvortil han nu
ved de svens)l:e Stænders Valg var fuldkommen berettiget og af
sin Konge havde erholdt Tilladelse til at modtage, naar Freden var sluttet. Det synes derfor, at Kaar ved nye Underhandlinger, langt mindre ved lntriguer, nu hverken kunde gjiire
Danmark eller Sverrig den allermindste Nytte. Ikke desmindre
besvarede Kaas den i9de August Manderfelt, Brev paa Fransk,
saaledes:
,,Min Herre I"
"Jeg er Dem: min Herre I meget forbunden for alt det
"Smigrende, som De har havt den Artighed at sige mig i den
,,Skrivelse af i7de dennes, jeg har modtaget fra Deres Haand".
"Den hoie Berammelse, som Hans Excellence, Herr General
"Arm{elt har erhvervet sig i Liibet af sit militaire og politiske
,,Liv, ~r for almindeligt bekjendt, til at jeg ikke skulde med Be,,gjærlighed gribe enhver Leilighed 1 som tilbyder sig, for at be" vidne ham min Opmærksomhed; og, da tilfældigviis Forretninger
"kalde mig til Frederikshald, hvorhen jeg begiver mig næste
,,Onsdag den 22de August, saa venter jeg der med sand For,,noielse, at Hans Excellence lader mig vide den Tid han ankom"mer til Grændsen af Norge, for at jeg kan begive mig derhen
"og nyde Underholdning med en Mand, der altid vii interessere
"ligesaameget ved sin Elskværdighed, som ved sin personlige
. ,,Fortjeneste".
,,Det er med sand Fornoielse, at jeg har grebet Leilig"heden, som frembyder sig Lil at fornye et Bekjeodtskab, som
"vi have gjort for flere Aar tilbage, . og at forsikkre Dem, min
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"Herre! om den fuldkomne Hoiagtelse, med hvilken jeg har
,,den Ære" etc.
Kaas afreiste derpaa den 22de August til Frederikshald,
hvor han tilskrev General Armfelt saaledes:
,,Da jeg befrygter, at et Svar paa et Brev, som Herr v. Man,,derfelt har tilskrevet mig fra Venersborg den 17de dennes,
"muligen ikke er ankommen betids nok til at underrette Deres
"Excellence om min Afreise til Frederikshald, hvor jeg forbliver
"til den 26de om Morgenen, saa tager jeg mig den Frihed at
,,sende Dem en Coureer, for herom at underrette Dem. Herr v.
"Manderfelt har i det omtalte Brev underrettet mig om, at Deres
,,Excellence onsker at tale med mig i. Svinesund, og tillige ud"talt, at denne Underholdning har de 3 nordiske . Rigers sande
"Lykke til Formaal. Jeg beder derfor Deres Excellence at være
,,overbeviist om , al, dersom nogensinde en Gjenslands Behage"ligheder kunde forhiiies ved Underholdningen med en Mand af
"saa udmærket Fortjeneste, som Deres Excellence, saa vilde det
"skee ved i forening med ham al foretage Skridt, der kunde fore
"til en Forening af de Stater, der aldrig burde have været adskilte
,,ved forskjellige Interesser" •••
Kaas ventede ikke længe paa Svar. Fra Venersborg skril·er
General Armfelt under 2ide August saaledes:
,,Herr Greve !"
"Jeg har i delte Oieblik modtaget det Brev, som Deres
,,Excellence har gjort mig den Ære under 22de August at lil,,skrive mig, og jeg iler med at besvare samme".
"Herr v, Manderfelt var nær\'ærende, da jeg modtog Rapport
"fra Commandanten i Gothenborg, der melder mig: at Deres
"Excellence var passeret derigjennem og ha\·de tilkjendegivet det
"6nske at træffe mig. Det er derfor meget naturligt, at jeg har
"tilkjendegivet min levende Beklagelse over, at jeg havde forfeilet
"en saa vigtig Leilighed til at underholde mig med en Mand
"som Deres Excellence, der er ligesaa interessant under alle
"Forhold som udmærket ved Fortjeneste. Men ak! alarig har
,,jeg turdet haabe, at vor Samtale kunde paa nogen væsent"lig Maade bidrage til de 3 Rigers sande Lykke. Imidlertid
,,onsker jeg denne Samtale med stor Interesse. Vor Uafhængig"hed grunder sig i Særdeleshed paa vor Enighed, og vor Lykke
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,,kan ikke befæstes, med mindre Kilden til vore Lidelser til,,stoppes".
"Jeg benytter mig af dette lykkelige Tilfælde, der forer
"Dem, Herr Greve I saa nær rnre Grændser, og, dersom Deres
"Excellence vil lilstaae mig en Sammenkomst i Morgen den 25de
"August, Kl. 4! om Eftermiddagen i Svinesund, skal jeg begive
"mig didhen, omendskjiindt Menneskene og rlet slette Veir have
"sammensvoret sig, for at lægge Hindringer i Veien for enhver
,,hurtig Bevægelse".
,,Det er med den sliirste Hiiiagtelse og den meest udmær,,kede Hengivenhed at jeg har den Ære" etc. etc.
Saaledes var nu Sammenkomsten bestemt og antaget, og
Hensigten med Samfandt ogsaa Sted paa den fastsatte Tid.
talen vidste ingen af Parterne rigtigt at angive; men begge havde
det særlige Formaal at udspionere hinanden - en Konst, som
General Al'm{elt unegteligen forstod bedre end Præsident Kaas,
som var en godmodig og velvillig Personlighed, I der bar Hjertet,
saa at sige, paa Læberne. Dog synes det, som om han ved
denne Leilighed vilde iagttage stor Varsomhed og Tilbageholdenhed, for desbedre at kunne observere og overliste Generalen,
hvilket dog, hvad vi strax ville erfare, neppe lykkedes ham.
Resultatet af Sammenkomsten erfares bedst af de Rapporter,
som begge slrax indgave til deres respective Regjeringer. General Arm{clt indsendte samme Dag fra Stromstad til sin Konge
en lang Rapport paa Fransk, hvoraf han klogeligen tilstillede
Prinds Christian Auguat en Copi. Man seer deraf atter et Beviis
paa, i hvilket intimt F:orhold Prindsen stod til de svenske Partifiirere.
Generalens lange Rapport omtalte mange politiske l~orhold,
hvoraf vi kun ville nævne de vigtigste, nemlig:
••• ,,Præsident Kaas lod denne Leilighed ei hengaae ubenyttet
"m at gjiire mig de meest smigrende Complimenter; men, da
"jeg havde seet Halen af Ræven ( mais comme f avais vu la
,,queue du renard) - saa har jeg bedomt dem efter Fortjeneste".
"I Liibet af vor lange Samtale beriirte han en Mængde
"Gjenstande, iblandt andet, at jeg var slet anskreven hos Prinds
"Cl1ri1tian August, fordi jeg var ham imod. Jeg lod længe, som
"om jeg ikke forstod delte; men omsider var det ikke længer
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"muligt at lade det gaae ubemærket hen, og ved at beklage min
,,Skjebne og den Ulykke, som jeg saa ofte hu,de ha1•t, at mis"kjendes, bemærkede jeg til Herr v. Kaas, al man i min Alder
"ikke tænker mere paa al folge den opgaaende Sol; men del
,,Eneste, jeg kunde gj1ire, var al f1ilge den nedgaaende Sol,
"som jeg skyldte saa store Forbindtligheder, hvilket jeg derfor
,,ogsaa if1ilge lang Sædvane havde gjort" .
• • . ,,Omsider, ener en god Times Samtale, talede Herr v. f(aas
"med Forsigtighed om Prindsen af Augustenborg. Han roste ham
"meget, men imidlertid paa en saadan Maade, al man kunde see, al
"delte ikke kom fra Hjertet. Han udbredte sig vidlloftigt om sin
,,stillings Vanskeligheder, indtil den almindelige Fred var sikkret .••
"Jeg svarede til alt delle med Roes, henviste til Prindsens ædle
,,og forstandige Opf1irsel, og lyk1inskede os Alle ved det Haab,
,,han havde givet os, al komme engang til os" •••
• . • ,,Derpaa viste Præsident Kaas mig et Brev fra Grev Bern,,,torff, i hvilket det er sagt: at Hans Excellence Baron Stedingk
"har forsikkret Grev Roinant:off om, at Norge vilde tilfalde os
,,som en Arvedeel med Prindsen af Augustenborg. Del er sandt,
"at man har skrevet dette fra Rusland; men jeg bad ham tillige
,, være forvisset om, at det var ligesaa sandt, al Hans Excel"lence Stedingk ikke fremsatte Ting af saadan Vigtighed, uden
,,at være overbeviist om at de vare sandfærdige" • , •
• . • ,,Præsident Kaas beklagede sig ogsaa meget over Sverrigs
,,lidet forsonlige Fremgangsmaade imod Kongen af Danmark,
"medens Hans danske Majestæt havde tilladt alle svenske Skibe
,,uhindret Passage ind og ud af alle sine Havne" etc. etc.
Men denne Sammenkomst fremkaldte Kongen af Sverrigs
sl1irste Mishag.
Under 31te August sendte Kongen General
Armfelts Rapport til Statsraad Adlersparre ved Vest-Armeen, og
Adlersparre tilstillede fra Morast, den 3die September, Major
v, Darrc, der var paa Kongsvinger, ogsaa en Copi af samme
Rapport, natu, ligl'iis for at tilstilles Prinds Christian August, der
saaledes modtog Rapporten fra 2 Sider eller Partier. Adlersparre
ledsagede Oversendelsen med f1ilgende Linier:
••. ,,Kongen af Svcrrig har modtaget medf1ilgende Drev fra
,,General, Grev Armfclt angaaende en Sammenkomst, som be"meldte Herr General har havt paa Grændsen af .Bahuuslehn
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"med Herr Præsident Kaas. Saavel selve Sammenkomsten som
" Brevets Indhold har vakt Kongens og det svenske Ministeriums
En svensk General, som uanmodet confererer,
, Indignation.
, gjiir det ei straOiist. En svensk Minister af den Erfaring og
,,Klogskab, som Baron Stedingk, udbreder ei Usandheder i frem,,mede Lande. Dette kan jeg med Sandhed forsikkre" • • • •
Den svenske Regjering fandt sig i Armfelt, Rapport i Særdeleshed fornærmet over, at Kaas havde talt om at Baron Stedingk
havde sagt, at Norge vilde tilfalde Sverrig som en Arvedeel med
Prinds Christian Auguat. Den svenske Regjering var naturligviis
ikke uvidende om Sandheden af disse Rygter; thi under 31te August 1.809 skrev endog Baron Engetråm til Adlersparre:
"I en Samtale med Baron Stedingk har Grev Romant:off
" yllret, at Rusland ikke vilde have noget imod, hvis Sverrig paa
"d~n vestlige Grændse kunde faae Erstatning Cor Tabet af
"Finland. Delte bor vi erindre _os uden at omtale det, for
"ikke at begaae samme Feil som Kaas; thi muligviis har det
,,kun været en fa!_:on de parler, en Hollighed uden Mening.
"Saameget er imidlertid Sandhed, at Grev Romantzoff ikke synes
"med Varme at an lage sig Danmarks Sag, Der gives - har
,,Romant:uff sagt - et gammelt Forbund imellem Rus" I a n d o g D a n m a r k, m e n i n te t n y t. I n te t, s o m b e s t em ,,mer Noget med Hensyn til den nærværende Tid".*)
Ikke desmindre var Folgen af General Arm(elts Sammenkomst
med Kaa,, at han blev afsat fra Commandoen over Vest-Armeen,
der fra nu af blev overdragen til Adlersparre,
Men Intriguerne bleve ogsaa spillede paa flere Maadcr.
Aldrig saasnart var Adlersparre i Begyndelsen af August Maaned
kommen tilbage til den norske Grændse med sit Corps, forend
han begyndte sin Virksomhed angaaende Norges Forening med
Sverrig, under Prinds Christian August's Scepter,
Til den Ende henvendte han sig den i 7de August uforbeholdent og. skriftligt til Intriganten ( den svenske Forfatter
kalder ham "Patrioten'') Grev Herma11n Vedel-Jarlsberg. Brevet
•) Tirlslaflor 1809 och 1810 ar C, .4. .Adler1parre. Stockholm 1850.
Pag. I 93.
Da11m. Krlgsh, rn 1807-9, III, Bind.
37

578
kom uden Ophold eller Vanskelighed til sin Bestemmelse, og
under 2:lde August svarede Vedet herpaa:
"Uagtet jeg i delle vigtige Tidspunkt suger saamegel som muligt
"at undertrykke enhver personlig Betænkning og alt Hensyn til
,,Egenkjærlighed og Forfæng elighed - saa maa jeg dog bekjende,
"at .~e under i 7de d. M. mig fra Srerrigs Frelser tilsendte
"Linier i h6i Grad · have smig1·et mig.
Næst Overbe\'iisningen
,,om mine rene Hensigter kan Inlel ,·ære mig kjærere end Deres
"Venskab. Vel kunde jeg riidme oi·er al bruge delte Ord med
"Hensyn til Dem - thi De har viist Verden, hvad De er og
"hvad en l\Iand kan udrelte. Jeg er endnu ikkun Aspirant til
,,en Deel af samme Hæder I"
"Jo vist er jeg og mange flere brave Landsmænd fuldkommen
,,enige med Dem i, al Jnlel kan eller man hindre det store Oie,,meds Opnaaelse".
"Jeg har i delte Oieblik In let al bede Dem om, uden at
"Sverrig vedbliver i alle Henseender at vise V elvillie imod Norge
"og aldrig, om her skulde skee noget Frappant, directe blande
"sig i Norges indvortes Anliggender. Kan jeg ikke fuldkommen
,,stole herpaa '?"
"Jeg behover ikke at udvikle for Dem de Grunde, som
"tale for en passiv Tilstand i saa Tilfælde. Vil man haabe at
,,have Lykke i et Foretagende, som maaskee iværksæt tes,
,,maa man handle med Forsigtighed i Begyndelsen.
,,De forstaaer mig nok Til Prinds Christian August havde Adlersparre allerede under
28de April igjennem General v. Staffcldt sendt Depecher, der
satte ham i Stand til at gjennemskue de Planer, man i Sverrig
agtede at udfore, for at ende Krigen, og lade Prindsen vide, at
den svenske Politik satte sine Forhaabninger til ham, som den,
der alene kunde bilægge de skandinaviske Tvistigheder.*)
Paa delle Brev fra Adlersparre svarede Prindsen under 6le
Mai (III. Bind , Pag. 427--428), og vi kunne nu fatte delle Svars
forblommede Indhold, ligesom vi ogsaa nu vide, at General
*) Tidstoflor 1809 och 1810
Delen, Pog. 200- 202.

or

C. A. Atller&parre.

Stockholm 1850, I.
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v. Staffeldt var fuldkommen indviet i Begivenhederne og en tro
Medhjælper ved Forhandlingerne imellem Prinds Cllrillian Augu,t
og Adlerøparre.
Der er saaledcs vel kun lidet mere skjult i denne hele forræderske lnlriguc. Dog er det \'Or Pligt at erklære, at Prindsen,
saavidt del hidlil er bekjendt, ikke vilde hore tale om, langt mindre
deellage i Yedels forrædcrskc Plan: Norges Overgivelse til eller
Forening med Sverrig, cl Forræderi, som derfor vedblev hemmeligt
al spill~s af Grev Vedel og hans forreslen dengang · ikke talrige
Tilhængere.
I et Brev fra Baron Enge,triim til Stalsraad Adlersparre af
1.7de August 1.809 skriver han ogsaa iblandt mere Andet:
.•• ,,Jeg har udbedet mig Ilans Majestæts Befaling med Hensyn
"til de Midler, Hcrr Baronen anseer fornodne til Op'naaelsen af cl
"stort Formaal. Der blev mig paalagt at tale derom med Baron
,,Lagerlieim (Finantsministcren). Han sagde, at han var i Be"siddelse af Midler, men ikke turde benytte dem uden Kongens
,,Befaling, som han onsked e udfærdiget igjenncm Stalsraadet.
"Det moder formodentligen ingen Vanskelighed. Kongen maa af
"Herr Baronen erholde Oplysning om, hvor stor en Sum _der
,,behiives, for saasnart muligt at kunne tilveiebringc den. Kon"gcns Befaling udfærdiges i Dag igjcnncm Hof- Canlzlcren til
,,Oberst Galin og Landshiivdingen i Kopparbergs-Lehn".
Under 22de August sendte Baron Engestram 5000 Rdlr.
Beo. til Baron Adlcr,p_arre, og Kon g Carl XIII. tilskrev samme
under 1.6de August:
"Jeg har modtaget Deres Skrivelse af 1.3de dennes og
,,længes efter Resultatet af denne vigtige Sag med den Glæde,
"som nalurligviis vækkes saavcl af den varme Dee!, jeg tager i
"Udfaldet, som den lnquietude, jeg vilde fole, ifald den skulde
"mislykkes. Jeg tilbagesender det vedlagte Brev, ifald det kan
,,være Dem til nogen videre Nytte" .••
Under 3ile August skriver Kongen endvidere:
•.• ,,Fra Vesten har jeg modtaget det vedlagte Brev. Jeg sender
"det saatedes, som jeg har erholdt det, paa det De selv kan
,,bediimme Sagens Natur og hvad Tillid man kan sætte til saa"'..
"dan Tale: Man har desuden berettet mig, at. Brevets Forfallcr
.,har gjort flere inconsequente Udladeiser, saavel i Venersborg
37•
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"som i Gothenhorg; han synes at være utilfreds over ikke at
,,kunne spille en betydelig Rolle. Det, han paatager sig, be"frygter jeg vil bekomme ham ilde, ifald han fortfarer paa den
,,Maade" •••
"Jeg sender Dem Grev Vedels Brev tilbage" (det maa
have værel ovenstaaende Brev af 2ide August til Adlersparre, og
som denne havde indsendt til Kongen) ,,og iriilge deraf
"venter jeg kun paa Deres Svar paa det, jeg i denne Anledning
"har tilskrev et Dem. Pengene, som De har forlangt, afsender
"Engestram i Dag. Det er for godt Kjou, ifald de bidrage til
,,vort Formaals lykkelige Opnaaelse". *)
Af disse Breve erfarer man, at deels List, deels Bestikkelse til ellllr igjennem Grev Vedet har været anvendt til visse
Personer i Norge, der ikke af Kong Carl XIII. cre navngivne
og vel heller aldrig ville blive det, men hvori dog Grev Vedet
som sædvanlig spiller Hovedrollen.
Præsident Kaas's Rapport til Kong Frederik VI. om Sammenkomsten med General Armfelt er dateret fra norsk Svinesund den
26de August og er udtogsviis saalydende:
••• ,,General Arm(elts Idee om en Sammenkomst med mig er
,,foranlediget ved en Samtale, som jeg har havt med Comman,,danten i Gothenborg, Oberst Ehrcnstrom, hvor jeg ytlrede tem"melig uforbeholdent min Formening om de nordiske Anliggender
"og om Prinds Christian August's Valg til Sverrigs Tbrone, om
,,de lykkelige Fiilger af en Forening imellem de 3 nordiske Riger".
"Adlersparre har mange Fiender; Armfelt paastaaer, at hans
"hele Indflydelse grunder sig deels paa det Lofte, at forene
,,Norge med Sverrig, deels paa den :Frygt, man har for ham,
,,saalænge han er omgiven med en Armee, der ikke elsker ham,
"men som Machin_e lyder sin General. Vil man derfor tænke
"paa Fred i Norden og paa Muligheden af en Forening til Held
"for samme, et Onske, som mere end ¾ af den svenske Nation
"nærer, saa maa man tilintetgjore Frygten for Adle,•sparre ved at
"oplose hans Armee, og dette skeer kun ved en Vaabenstilstand
"med Norge. Ideen er ikke urigtig.
Omstændighederne gjiire
•) See: Bandlingar riirandc S1·eriges lildra, nyare och nyasle Historie, V.
Delen, Pag. 37, 41 og I09.
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"desuden en Vaabenstilstand paa 4:
6 Uger meget onskclig for
"Norges Host. Prinds Christian August driver dagligen derpaa, og
"jeg maa nu slemme for et Skridt, som jeg indtil denne Tid af
,,al Kraft bar modsat mig. Adlcrsparres heftigste Fiender ere:
,,Adlercrcutz, Grev Ruuth, Grev de la Gardie, v. Enen og Armfelt;
,,desuden del hele russiske Parti med Adelen. Kongen selv
"skal frygte ham og kjedes ved håns bydende Tone; Stænderne
"frygte og bade ham; Armfelt anseer det meget let at styrte
,,ham, naar man skiller ba·m ved hans Commando. Med Adler"span·ø laber Prinds Christian August sit hele Parti. Da der
"blev gjort Erindring imod den Periode i Kongens Tale til
"Stænderne, der angaaer de Tjenester, Prinds Christian August
:,ha,•de viist Sverrig, svarede Adlersparre: det bor slaae; derved
,,faae vi ham i vor Magt".
"General Armfelts Plan, som egentlig var Objectet for hans
,,Samtale med mig, var den, at Kongen af Danmark skulde ud"nævnes til Successor, paa det Vilkaar, at ban antager den svenske
"constitution, vælger en Resideoce i Sverrig og Gustav Adolfs
,,son til Krooprinds, og forener ham med Danmarks Kronprind,,sesse; og, skulde Kongen under nogle Modificationer ville ind"Iade sig paa disse Vilkaar, da onskede han, at en paalidelig
"Mand med nogle Penge og fornodne Evner til at vinde Folk af
"alle Classer maatte sendes til Stockholm under en eller anden
"Prælext. For Stænderne frygtede han ikke. Prinds Christian
"August's Valg havde ikke kostet Adlersparre mere end 25,000
"Rdlr. Det storste Parti i Sverrig er for Kronprindsen. Dette
"Parti soger at udsætte Freden med Rusland , har Keiserinden
"til Slotte, og det har nu sendt en Dame til Petersborg, for
,,end mere· at virke paa Keiserinden".
"Jeg tillader mig at henstille til Deres Majestæt, hvorvidt
"De maatte ansee dette Vink af nogen Værd.
Jeg frygter
"alene for, at Arm(elt ledes mere af Had til Adlersparre, end af
"Interesse for hvad han kalder den gode Sag. Jeg har ikke
,,indladt mig paa andet, end · at hore og nu at berette det Væ,,sentligste af Samtalen" • , .•
Man Yil ved at sammenholde disse lo Rapporter rigtignok
ikke finde nogen stor Overeensslemmelse i dem, men derved dog
omtrent komme til det Sandfærdige ved Samtalen, Ingen af <te
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to Statsmænd angiver selv al have sagt Noget, men blot hiirl
paa, hvad den anden har udtalt; Ingen af dem lroer den anden;
begge ville inlriguere, uden af den anden at bih'e mistænkt derfor.
Imidlertid maae vi berette, at Frcdcril, VI. vel ikke ganske billigede Kaas's Underhandling med Armfelt; men Kongens Svar af
4de September tyder ikke h~Jler paa nogen Misbilligelse og er
saalydende:
.•• ,,Jeg har modtaget Deres Depecher af 22de og 26de August
"og seer deraf den Samtale, De har havt med General Armfclt
"paa Grændsen. Jeg maa ret aabenhjertigen bekjende, at jeg ei
"ret veed, hvad Armfelt vil, om han vil styrte .Adlersparre, eller
,,om han holder sammen med ham; thi begge ville have Vaaben"stilstand. Det bedste er at svare _ifi-mfclt, at, da man allerede
"paa en Maade var i Negociation med Kongen af S,·errig, kunde
"De for Tiden ikke indlade Dem paa noget Bestemt, men at De
"onskede, at Armfelt som Deres gamle Ven vilde holde Dem au
,,courant med Sagernes Gang".
"JJlanderfelt er Armfelts hl:iire Haand, og han hal' tilskre,·et
"Grev Bernstorff i samme Tone, som Armfelt laler.
Prinds
"Cliristian af Augustenborg, som Gud veed hvorfor, l'il ha1•e
,, Vaabenstilstanden forandret fra 2 Dages (III. Bind, Pag. 76-77)
"til 3 a 4 Ugers Opsigelse, har jeg bevilget samme, i Tilfælde
,,ar at Armeen og Landet absolut kræver delte upolitiske Skridt.
,,1.4 Dage vilde ellers' have lært os, om det var fornodent, ellet·
,,ei; thi Negociationerne med Rusland ere dog nu i Gang".
,,Jeg har bragt i Erfaring, al de norske Kjobmænd i Golhen,,horg have erholdt engelske Licence1·, men at disse ere falske ,
,,og de arme Folk bedragne''.
,,Prinds Christian August truer med al lade trykke et Jusli"fications Memoire. Jeg har bedet ham at opsætte dette til efter
"Freden; thi da vil jeg , naar han lod trykke, selv lade trykke
"alle de Documenler, som jeg besidder om disse Sager, for al
,,gjore disse l\lcmoires desmere interessante for Publicum".
Under 28de August tilskrev Præsident f{aas alle!' Kongen:
.•.• ,,General ,h-111/clt har meget bedet om, at del, han ved
"den sidste Sammenkomst paa Grændsen har sagt mig, ikke maa
,,meddeles Grev Bernstorff eller nogen anden end Deres l\Iaje"stæt. Den mindste Opdagels e eller Mistanke imod ham vilde

583
"gjore ham ulykkelig. Dersom Deres Majestæt vil sende nogen
,,lil Stockholm, onsker han, at det maatte blive mig".
Den med Armfclt havte Samtale fortjener blot Opmærll:somhed for Folgerne Skyld, og for at man kan erfare, hvor langt
den forresten fornuftige Præsident Kaas's Planer kunne gaae, for
al smigre sin Konge. I en Rapport, dateret Ladegaardsoen den
3die September, udtaler Kaas sig yderligere om den af General
Armfclt fremsatte Idee, al see Kong Frederik VI. som Successor
paa den svenske Throne, og om den svenske Kronprinds's Formæling med Danmarks Kronprindsesse.
Kaas siger nemlig:
"at denne Idee, ifiilge General Armfclt, Forsikkring, vilde tjene
,,til Indgang hos Slænderne. Hvis en modsat F1ilelse vilde op"slaae hos Danske og Norske, saa tro er jeg, at den let vilde
"undertvinges af Hengivenhed for Deres Majestæts Person, samt
,,den Tanke, at det dog fornemmeligen blev Danmarks Kronprind,,sesse, Deres Majestæts Datter, som kom til at fore Roret, og,
,,naar Deres Majeslæt log det Forsæt, at ville opdrage Kron"prindsen for sin fremtidige Bestemmelse, blev han mere dansk
"end svensk. En stor Vanskelighed laae vel i Arveretten til
"den danske Throne, der tilkom nu afdode Arveprinds Frederiks
,,son, Prinds Christian Frederik; men hvor usikker er ikke en"hver Forventning i den Henseende! Af denne Aarsag, saml
,,formedelst Prindsens sande Hengivenhed for Kongen og Fædre,,landel, skulde man vel uden nogen MoiC' erholde en Resigna,,lion for ham og hans Linie, naar Kongen vilde forsikkre Arve,,prinds f'rcdcrik under Navn af Lehn et Etablissement med
"Overdragelsen af eet eller begge Hertugdommer. En saadan
,,Overdragelse, samtykket og erkjendt af Napoleon, vilde lilintet,,gjore alle de Planer, som nu sandsynligen gjordes imod Her,,tugdommerne og dannede en Barriere for Deres Majestæts
,,Lande fra denne Side, samt aabnede Udsigter til en Gjenfor,,eniug med Danmark, naar den herskende Linie uddode".
,,Jeg beder slutteligen, at mine rene Hensigter maae und,,skylde Dristigheden, hvormed jeg taler til min Konge".
Imidlertid melder Kaas under 9de September:
"Med General Årmfclt er Correspondancen fra Norge afbrudt
" efter lrnns udtrykkelige Forlangende, da han viser sig meget
" frygtsom for Alt, hvad per kunde frembringe Mistanke om en
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"Forbindelse imellem ham og mig; lhi i Sverrig lroer man mig
la lcte for et Parti i Norge, som \'ir·ker imod Prinds Chri"stian August.
Imidlertid har han opgivet mig Commandanten
"i Gothenborg og Ritmester Jæger i Helsingborg, til hvem jeg
,,kunde henvende mig" •••
Dog Frederik VI. var ingen Intrigant, men, som ofte omlall,
en retskaffen og ædel Mand og Fyrste i Ordets sande Betydning.
Han kunde derfor paa ingen Maade billige Præsident /(aas's
sidste Forslag, og tilskrev ham derfor under· 26de September
saaledes:
••• ,,Deres Forslag angaaende Sverrig er all for let skrevet og
"af overdrevent Venskab for mig. Men jeg kan paa ingen
"Maade indlade mig i samme, og jeg maa derfor indslændigen bede
,,Dem om at afstaae fra Forslag, der, i Sandhed! ci ere nyl,,tige" ..•
Og til Prinds Friederich af Hessen skriver Kongen samme Dag:
.•• ,,Jeg iinsker, at l{aas blev udenfor de politiske Gjenslande,
"saasom hans Plan med Sverrig er under al Crilik; dog er jeg
"o,•erbeviist om, at hans Mening er den bedste, og at han vil
"gjiire Alt for mig. Me_n , hvilken Tanke l jeg skulde gifte min
,,Datter, der er mig saa uendelig kjær, til den S\'enske Kron"prinds, for at gjiire hendes Æt i Tiden til Fiender af mit
"Fædreland'? Jeg skulde begaae en Uretfærdighed imod Prinds
,,Christian af .Danmark, og skille mil Fædreland 1•ed Herlugdiim"merne'? Jeg gruer over Tanken, og det gjiir mig ondt, at
,,Kaas kan have havt en saadan" •.•
Denne Dom og Anskuelse er Kong Frederik VI. aldeles
værdig. Han var ikke i Stand til at gaae ind paa intriguanle
Forslag eller Planer.
Folgen heraf var, at Kongen tilskrev
Præsident Kaas den 21de October 1.809 fra Kiel:
•.• ,,De maa aldeles afbryde med General Armfelt og ei give
"ham Copi af Samtalen, De har havt med ham, eller noget
"andet Documenl , hvilket blol vilde give Anledning for denne
"sjeldne fine Mand Lil at inlriguere for sig selv . . . Freden er
,,desuden nær , fiilgeligen er alt sligt for Oieblikket ei for,,niident" •••
Derved var vel Forbindelsen afbrudt med General Armfelt
_og hans Agenter, men den•ed var et endnu slorre Urenskal.I og
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mere Mistillid fremkaldt fra Prinds Chri,tian Augu1t'1 Side imod
Præsident Kaas, der endog ljraarsagede Kongens In~blanding
disse Forhold.
Den 22de August rapporterede nemlig l{aas til Kongen :
"Efter min Tilbagekomst fra Kjohenhavn har Prindsen viist
,,mig megen Mistillid og forlangt skriftlig Forklaring over adskil"lige af mine Udladeiser. Derved er fremkommen en ubehagelig
"Correspondance, der skulde have været indsendt til Deres
"Majestæt. l'ticn jeg havde et .Beviis paa Prindsens fortræffelige
"Hjerte.
Han kom til mig, og efter en mundtlig Explicalion
,,forlangte han, at Alt skulde være glemt og Correspondancen
,,casseres. Del er en ædel ~g fortræffelig Mand" •••
Imidlertid melder Kaa, i sin Rapport af 9de September:
••• ,,Strenge Messures ere tagne paa Grændsen i Henseende
"til Breve, og disse fordobles nu ved den Mistanke, som Prinds
,,Christian August har imod Enhver, der staaer i ringeste For,,hindelse med mig".
"Prindsen skal være meget opbra gt imod mig, fordi han
"tro er, al del er mig, der har imod bedre Overbeviisning gjort
"Forslaget til Indmarchen i Sverrig, og at jeg soger at gjore
,,ham mistænkt baade hos Kongen og hos den norske Nation,
"hvilke ldeer ere Folger af hans i nærværende Tid virkelig
"noget forvirrede Ideer og Udladeiser af de Smigrere, som omgive
,,ham. Hertil kommer ogsaa nogle tilstodende Omstændigheder,
,,nemlig:
,,1. At der har været et Par Scener i Regjerings-Commis"sionen, hvor jeg i Henseende til den ventilerede Forlængelse
,,af Vaabenstilstanden har t~It imod ham ifolge Embedspligt".
"2. Al Prinds Christian August strax efter Prindsen af
,,Hessens Ankomst skrev et haardt og upassende .Brev til mig,
,,hvilket jeg besvarede saaledes, som jeg skylder min Ære".
"3. En Scene i Svinesund (III. .Bind, Pag. 549-551), der
,,har vakt megen Sensation".
"De to forste Punkter ere blevne jevnede imellem os paa
,,en værdig Maade; det tredie derimod ikke".
Denne Scene var, som omme) d 1, med adskillige Forbedringer bleven forebragt Prindsen, der gav Kaas's Læge, Stabschirurg
Thulstrup, den 9de September det Hverv at sige til Kaas:
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,,At Prindsen havde faaet Underretning om hiin Scene .••
"og al han fo1·drede, al Præside• Kaas i de offentlige Tidender
,,skulde fralægge sig delle Rygte" •••
,,Jeg vilde herpaa ikke indlade mig med Slabschirurgen,
,,men bad ham sige Prindsen: at, saafremt han i denne Hen"seencle havde noget at fordre af mig, haabede jeg, at Prinds en
" vilde gjore mig den Ære at tale med mig selv, da jeg vilde
"give ham al den Oplysning og tilfredsstillende Afgjorelse, som
"han troede at burde fordre • . . Hvis ikke en ubegrændset
,,Hengivenhed for Deres l\Iajeslæts Person og for Statens Tjene,,ste og Interesse qvælede Folelserne af de mange Ubehagelig"heder og Ydmygelser, som mode Prinds Friederich af Hessen
"og mig næsten ved ethvert Skridt, saa maalte vi hellere finske
,,os i enhver anden Stilling" ••.
Præsident Kaas tog samme Dag, den 9de September, hen
til Prindsen, for al tale med ham og oplyse ham om Sagens
Sammenhæng. Denne Samtale var, skriver Kaas under 10de
September, ,,meget ah•orlig fra begge Sider. Jeg kunde spore,
,,at den Scene, jeg havde havt i Svinesund med Kjiibmand 1'a11k,
,,var bleven bragt til Christiania; og, da jeg formodentlig der,
,,som paa andre Steder, hvor der var Tale om Kongen af Sver"rigs trykte Declaration til Stænderne, havde ytlret: at samme
"var h/Hst fornærmende for Prindsen, fordi han deri fremstilledes
,,som landsforræder for hele Europa, hvilket er Alt, hvad cles"angaaende er bleven sagt, i Forbindelse med min hertige Yltring
,,til Kjiibmand Tank, har Prindsen deraf udi ed et den Slutning,
"at jeg arbeidede paa ' at fremstille ham som en Forræder for
,,den norske Nation, for derved at gjiire ham forhadt".
"Til Slutning fordredr. Prindse~, at jeg ikke skulde soge at
,,cabalere imod ham, eller at give ham et Parti, og saaledes stifte 2
"Partier i Landet, hvoraf der kunde flyde mange Ulykker, i hvilket
,,Tilfælde Prindsen skulde v~re min Mand.~) Jeg svarede hertil:
"at jeg foragtede Cabaler og Intriguer, at jeg kjendte kun eet
,,Parti, og dertil hiirle saavel Prindsen som jeg, og det var Kon,,gens; og, skulde der opslaae Nogen, som vilde stifte et andet,
") Skal vel betyde et Slags Truscl eller Udrordring til Prindsen fra
liaas'1 Side,
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"da kjendte jeg Normændene saa vel, at jeg turde garantere
"ror, de bleve kun eet, og da lhlt, hvortil jeg borte. lmidlertid
"maatte Prindsen være forvisset om, at jeg endnu aldrig havde
"rrygtet for al see nogen Mand lige i Oinene. Vi gave hinanden
,,derpaa Haanden, og Samtale_n endtes".
Imidlertid indstillede Kaa, samme Gang til Kongen:
"om det ikke kunde være gavnligt, om jeg, under en eller
,,anden Prætext forlod Norge indlil Prinds Christian August's Af,,reise, der formodentligen vil skee strax efter Freden med Sverrig,
"da jeg staaer paa en saadan I<'od med Prindsen, at jeg ikke
"er i Stand til at virke med Held for Landet, hvilket bedre vil
,,skee af Prinds Friederich af Hessen og Kammerherre llosen-

,,krantz •• •"
Kongen beklagede i sit Svar af 26de September, at Kaas
var i Uenighed med Prindsen af Augustenborg og tilfciiede:
"Der horer stor Forsigtighed til at omgaaes ham; thi
"rlet er unegteligt, at · han bar mangen en Tanke, som maa
"gjore ham hans Skjebne utaalelig; dertil begavet med CJl fiin
"Folelse, er det naturligt, at han er mistænksom og let at opirre
"imod Enhver, der modsætter sig ham. Jeg tro er, at De . har
"været alt for heftig ved Dejeuneen, og at dette har foranlediget
,,Rygtet: at De skulde have kaldt Prinds Christian en Forræder" •••
Til Prindsen selv skriver Kongen ogsaa samme Dag:
•.• ,,Ihvorvel jeg er overbeviist om, at Cancelli-Præsident l{aas
"hverken kan have brugt de Udtryk, som han beskyldes for, eller
"af Dem burde engang mistænkes for sligt, saa er den hele
,,Sag desuden aldeles particulair, og er jeg vis paa at Sagen,
" imellem Mænd af saa rene og gode Egenskaber, snart vil blive
" bilagt, og Overeensstemmelse til min Tjenestes Nytte vil blive
,,Folgerne deraf" ••.
Imidlertid vedblev Kaas i sin Rapport af 8de October at klage
til Kongen over sin ubehagelige Stilling og det Ilad, Prindsen
Yiser ham, samt:
,,at Prindsen ikke vil sidde i Regjerings - Commissionen,
,,naar jeg er der, Prinds Friederich gjor sig al Umage, for at til,,veiebringe en tilsyneladende god Forstaaelse, men forgjeves" ..•
og under 18de October gjentager Kaas:
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,,Prinds Christian Augult's Forbittrelse imod mig vedvarer;
"jeg holder mig derfor fra Rogjerings-Commissionen", hvilken
Afholdelse grundede sig paa, at Prindsen Iod ham sige, at Kaas
ikke mere maatle komme der f.
Kongen skrev under 21de Oetober til Prindsen af Hessen:
"Dispulerne med Præsident Kaas ere beklagelige. Skulde
,,han ikke med Vidner iblandt de Tilstedeværende kunne fra"lægge sig disse haarde Udladeiser, og delte have Indflydelse
,,paa hans Anseelse, saa bor Kaas under en eller anden Præ,,text reise til mig i Kjobenhavn, og han kan tiltræde sin Post i
"Caneelliel og der arbeide under mig; thi jeg kjender hans
,,Dygtighed og Nidkjærhed • • . Han er en god og fornuftig Mand,
"der maa og bor tage sit Parti som Patriot og gjore det, som
,,tjener bedst for min Tjeneste" •••
Da nu hverken Kongens Uaad eller Skrivelser lil Prindserne af Augustenborg og af Hessen om Fred og Enighed bevirkede
Harmoniens Oprettelse mellem de Forstnævnte og Præsident
l{aas,_ saa ansogte denne under 4de November Kongen om:
"At der paa Grund af Ansogning fra mig maatte tilstilles
,,mig Tilladelse igjennem det danske Caneelli i sædvanlig Form,
"at gjore en Reise til Kjobenhavn, samt at min Embedsslilling
,,i Norge l)laalte forblive, som den er, da Juslitiarius i Over"rellen kunde som sædvanligt under Stiftamtmandens Fraværelse
,,paa mil An- og Tilsvar bestyre. mine Forretninger".
Jriilge denne Ilegjæring tilskrev Kongen under 12te November del danske Caneelli:
,,Paa Grund af en fra den i den interimistiske Regjerings"Commission for Vort Rige Norge ansatte Caneelli- Pr.resident
,,Kaas indgiven allerunderdanigst Ansogning, om det maatte til,,Jades ham at gjore en Reise her til Staden, hvor hans Nær"værelse formedelst Agent Dunt::feldts Dod vilde være meget
"nodvendig, da han stod i en betydelig Mellemregning med
"samme Handelshuus, ville Vi allernaadigst bevilge bemeldte
"Vor Caneelli - Præsident den ansiigte Reise-Tilladelsc; i/ivrigt
"skal hans Embedsslilling i Norge fremdeles forblive, som den
,,er, da Justitiarius, Etatsraad Falbe imidlertid kan bestyre Stift"amtman~sforretningerne, medens han er fraværende. Hvilket
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"Vi herved allernaadigst lilkjendegive Vort danske Cancelli . til
,,allerunderdanigst Iagttagelse og Foranstaltning" .
Men endnu vare Præsident Kaas's Uheld og Forfolgelser ikke til
Ende. En engelsk Avis - lhe London Packet and Loyd's EveningsPost af 27de og 29de September :18 09 - der over Gothenborg
var kommen til Norge, indeholdt et Brev, som var affattet paa
en saadan Maade, at man kunde antage, at det var kommen fra
Prinds Christian August.
Prindsen indsendte under 25de October Avisen til Kongen, med det Tilfiiiende:
•.. ,,I de engelske Aviser staaer indrykket et Brev, skrevet fra
"Norge til Gothenborg, af det Indhold , at, da vi have ophævet
"Caper-Farten, ventede man i Norge med Sikkerhed, at England
,,vilde tillade, fornemmeligen vore Kornskibe, at seile uhindrede.
"Der er tilfiiiet, at Prinds Christian Augual formodentligen havde
"ladet dette indrykke; men jeg forsikkrer paa min Ære, ei al
"være vidende om denne Skrivelse, og er villig til at give denne
,,min Erklæring al mulig Publicitet" •••
Man vidste imidlertid med temmelig Vished, al Præsident
Kaas var Forfatteren til dette Brev, som han havde skrevet til
Kjiibmand, Consul Faye, der opholdt sig i Gothenborg som
Commissair for Providerings-Commissionen. Uden direcle derfor at anklage Præsidenten hos Kongen, lod den norske Regjerings-Commission offentligt erklære, at dette Brev hvel'ken var
skrevet af den i Forening eller af nogen af dem i Særdeleshed,
hvilken Erklæring dog ikke var underskreven af Præsident Kaa,.
Ogsaa lod Kongen det engelske Brev modsige i en Opsats i
den danske Statstidende af 20de November :1809; den er saalydende:
Christiania den Bde No1·ember 180!1.
"Med ligesaa stor Forundring som grundet Uvillie have vi
"her i flere engelske Blade læst el foregivet Brev fra vor elskede
,,statholder til den danske Consol i Gothenborg. Dette Drev,
,,som man sikkert ogsaa i l{jiibenhavn har faaet Kundskab om,
"sætter vort Forhold og vor Opfiirsel imod England i et saa
"tvetydigt og falskt Lys, at jeg gjiir mig det til Pligt, at bede
,,Dem gjiire officiel Brug af mit Brev, og at ·meddele den authen"tiske Forsikkring, at et saadant Brev aldrig er kommen fra vor
,,statholders Pen.
Hvo, der kun halvt kjendle denne Prinds,
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,,vil ikke have ham mistænkt fo1·, al han paa en ligesaa paa,,faldende som urimelig Maade skulde have tilladt sig Yttringer,
"som vilde staae i den umiskjendeligste Modsigelse med hans
"Forpligtelser, vor Konges Hensigter og vor hele Stilling. Om
"dette, ener Foregivende fra Gothenborg til England kommende
"Brev, er udtænkt i Sverrig, eller er en Opfindelse ar engelske
"Avisskrivere, derom er jr.g ikke i Stand til at give Dem nogen
,,Vished. At en Normand ar nedrig Egennytte, eller af skadefro
"liensigter skulde have ladet sig forlede til at skrive et saadant
"Brev, troer jeg saameget mere at kalde i Tvivl, da del her er
"noksom hekjendt, al ingen dansk Consul under Krigen har
,,opholdt sig i Golhenhorg, til al det skulde falde Nogen ind,
"enten bona fidc at skrive til en saadan, eller give et opdigtet
,,Brev samme Adresse. Hvordan det endog er, saa vil De ind"see, at vi efter alle de, jeg tor vel sige, mages Jose Lidelser
"og Ma.ngler, som vi Normænd have maallet kjæmpe imod og
"endnu udholde, og ved den af os udviste vedvarende Taalmod
"og urokkelige Troskab i Udi.ivelsen af de Pligter, som Konge
"og Fædreland paalægge os, hverken kunne laalmodigen bære
,,en D~gvaskelse af den Natur, eller lade samme hengaae upaa,,talt" •••
Til Prinds Christian August skrev Kongen under f5de November:
..• ,,Hvad det angaaer, at man i engelske Av~ser har skrevet
"i Deres Navn, da er det formodenlligen en tosset Kjiibmands
,,speeulalion, og jeg har dog Mi.iie med at troe, at denne Efler"retning kommer fra Norge. Imidlertid finder jeg det godt, at lade
"sagen underhaanden undersi.ige, og Regjerings-Commissionen
,,hi.ir for sammes egen Retfærdiggjiirelse gjiire det" •.•
Som Fiilge af denne Kongelige Befaling tilskrev Prindsen
Præsident Kaas under 23de November saaledes:
,,Der har været indrykket en Artikel i de engelske Blade,
"der havde en politisk Tendents, og hvortil et Rygte angiver
"mig som Forfatter: Jeg har forsUrkret Kongen paa Ære og
,,Eed, at hverken jeg eller Regjerings - Commissionen har for"fattet denne Skrivelse, og bedet om, at denne Erklæring maatte
,,gives al mulig Publicitet. Kongen har befalet, at Regjerings-
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"Commissionen herom skulde argive Stemme-Erklæring og suge
,,at udforske Forfatteren".
,,Jeg kan ikke negle, al et temmelig almindeligt Rygte,
,,men forlrinligen i Sverrig 1 angiver Deres Excellence som For"faller ar en lignende 1'krivelse, hvoraf da hiin Artikel siges at
"være en feilaglig Oversættelse ... Jeg har derfor holdt det for en
"Pligt, jeg skylder Deres Excellence, og forinden jeg lod den
,,Kongelige Befaling circulere iblandt den <ivrige Regjerings"Commissions Medlemmer, al anmode Deres Excellence om
"Deres behagelige Erklæring i Henseende til del omtalte Rygtes
,,Sandfærdighed" .•.
Herpaa svarede Præsident Kaas under 2 lde November i et
meget langt Brev, hvis Hovedindhold er:
•..• ,,Jeg lilslaaer, al, da jeg læste den omtalte Artikel,
,,maalte jeg vedkjende mig adskillige Udladeiser, h,·ilke af mig .
,,vare yllrede i en privat Skrivelse til Kjobmand Faye i Gothen"borg, men jeg kunde derhos ikke :msee benævnte Artikel for
,,andet end et feilagligt, forfalsket Udtog af denne min Skrivelse".
"Anledningen til Brevet var del Opkjoh, som skete her i
,,Landet, hvorved Hans Majestæt Kongens for Norge saa vel"gjorende Beslutninger fik en ganske modsat Retning.
Det
"maatle indignere mig og Enhver al see Norges Marv riires
,,over til en Fiende, som vedblev sit grusomme Udhungrings,,system. Derpaa vilde jeg gjore en norsk Mand opmærksom,
"paa del at han under sit Ophold i Gothenhorg kunde benytte
"de Vink, jeg gav ham, hos de 3 a 4 store Handelshuse der
"paa Stedet, der berigede sig ved vort Uheld, og ved mul igen
"at bringe deres Interesse med i Spillet bevirke en eller anden
"Forholdsregel fra den engelske Regjerings Side, der kunde
,,gavne Norge''.
"Af delle mit Foretagende har jeg paa den Tid ikke gjort
"nogen Hemmelighed hverken for Deres Durchlauchtighed eller
"ror Regjerings - Commissionens /ivrige Medlemmer. Copi ar
"Brevet har jeg ei. At Kjobmand Faye skulde have meddeelt
"nogen Gjertpart af min Skrivelse, kan jeg ikke troe. Derimod
"har jeg af nogle lleisende hort, at han skulde have begaaet
"den Uforsigtighed at oplæse mit Brilv for nogle Kj1ibmænd i
,,Got6enborg og at nævne mit Navn, og disse ha,•e da foranle-
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,,diget · et Værk, som passede for deres og den engelske Politiks
,,Ideer",
·
"Har jeg feilet, dersom jeg paa nogen Maade kan ved dette
"aldeles private Brev til en privat Mand have givet Anledning
,,til nogen politisk Discu~sion, som maatte have mindste skade"lige lndOydelse paa min Konges politiske Forhold - saa hor
• ,,jng lide derfor, og saa underkaster jeg mig min allernaadigste
"Konges Villie med sand Tilfredshed, overbeviist om, at han
,,dog aldrig vil miskjende mine Hensigter" , •.
Præsident Kaas's Briide ved denne Sag var visseligen saare
ringe og kan paa ingen Maade kaldes strafværdig, langt mindre
vanærende for ham, eftersom det skrevne Brev var affattet i den
bedste Hensigt og af sand Patriotisme, hvoraf l{aas altid var
gjennemtrængt.
Hermed var nu Kaa,'s Ophold i N:orge til Ende.
For Afrcisen havde han, ifolge Prindsen af Hessens Indbydelse, en
Samtale med Prinds Christian August, hvorefter de skiltes som
forligte Venner, saaledes som det anstaaer !\lænd, om end af
forskjellige Partie~.
Prinds Christian August lod derefter alle Papirer brænde,
der angik disse Forhold, for at de ikke skulde geraade Præsident Kaas til nogen videre Ubehagelighed. Faa Dage efter Sammenkomsten afreiste han til Danmark, hvor han indtraadte i sin
forhen bavle Stilling som Præsident i det danske Cancelli, og
hvor han vedblev at tjene og nyde sin Konges uskriimtcde Tillid
og Velvillie til sin Dod.
Anderledes gik det, hvad vi allerede have omtalt (III, Bind,
Pag. 577), General Armfelt, der ifiilge sine Underhandlinger med
Præsident Kaas, i Begyndelsen af September Maaned blev afskediget som Chef for Vest-Armeen og erholdt fra den !Ode s. M.
Oberst Adlersparre til Efterfiilger (III. Bind, Pag. 602), hvilket
l{aa, under 20de September melder Kongen, tilfiiiende: ,,man
"maa deraf slutte, at General Armfelta Hensigter have været
,.gode", d. e. i Danmarks Interesse.
Under fste October meldte Kaas til Kongen:
"Prinds Christian August skal have erholdt Efterretning fra
"Adlersparre, at General Armfclt har mistet alle sine Charger og
faaet Ordre at begive sig til Stockholm".
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General, Baron Armfclt er en hiiisl interessant og historisk Personlighed, der har fort el meget bevæget og besynderligt Liv. Andre
Forviklinge1· foranledigede ham 1.BiO til al siige Beskyttelse hos
den russiske Gesandt i Stockholm og derpaa at gaae i russisk
Tjeneste, hvor han fandt en gunstig Optagelse, blev udnævnt til
Greve, til Cantzler for Unhersitetet i Åbo, til Præsident for de
finske llegjerings-Anliggender og til Medlem af det russiske Senat.
Han dode den i9de August i814 i Czarskoeselo \'Cd Petersborg, almindelig agtet og særlig tilbedet af Finlænderne.
Vi ,•ende nu tilbage til Hovedbegivenhederne i Norge.
Yi ,·ide, al Kongen i sine Depecher ar 27de August Lil
Jlrindserne af Augustenborg og af Hessen paa det Alrorligsle havrle
forbudt at slutte nogen Vaabenslifsland; men samme Dag melder
ogsaa Prinds Friederich ar Hessen til Kongen:
••. ,,I det forsamlede Raad med mig og Præsident Kaas har
"Feltmarehallen, Prinds Christian August, foredraget en Forandring
,,af Vaabenstilstanden til 3 Ugers Opsigelse. I Begyndelsen var
,.jeg derimod; men i Betragtning af, al Magazinerne kunde
"spares og Landbruget besiirges, Yed ·at permittere den sliirste
"Decl af Armeen, gik baade jeg og Præsident f(aas over til den
,,Mening, at den foreslaaede Yaabenstilstand kunde negocieres,
,,men ikke arslulles 7 fiirend man erholdt Deres Majestæts nær,,mcre Befaling, hvilken jeg vover at udbede mig snarest muligt,
:,for at komme ud af den nærværende penible Stilling. H e I e
,,Armeen er slet munderel og færdig at mangle All".
,,Jeg vilde allerede have bereist Stillingeme af Tropperne;
"men Feltmarehallen har bedet mig at opsælle dette noget, da
,,del kunde gjiire Fienden opmærksom og lede paa den Tanke,
~,at vi ville foretage Noget imod ham. Ogsaa har jeg flere
.,Gange siigt at overbeYise Fellmarcballen om, at det var bedst
,,at han forlod Norge, for derved at tilinletgjore alle om ham
"udspredte Rygter; men han vedbliver at paastaae, at Alt vilde
,,være tabt: om han gik herfra" ..•
Vi ~ee heraf, hvad vi forhen have omtalt, hvilken Hjælp
Kongen og Fædrelandet kunde vente sig af Prinds l<'riederich af
Hessen, der ikke engang vovede at inspicere Tropperne og
, isitere Stillingerne, for at overherise sig om Mangler og Savn
01nm. Krlg,h. (rn JS0i-9.
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i det Land og ved den Armee, han af Kongen var befalet at
commandere over. Prinds Cl1l'istian Åugusl melder den 2Sde August selv til Kongen:
••• ,,Jeg har modtaget Deres l\fajestæts Befaling af 20de August
"og, erterat have modtaget den i- bemeldte Befaling ommeldte
,,Ordre til General v. Krogh, har jeg forelagt ham 6 7 Spurgs,,maal til Besvarelse", hvilke vedlagdes og kun angik LocalForhold; og Generalens Svar oplyser de store Vanskeligheder,
der findes ved at rykke frem i de nordlige, uveibare og ode
Egne af Provindsen Jemteland, hvilke vi allerede kjende. General v. Staffeldt havde af Prindsen erholdt en lignende Opfordring,
som han fiirst besvarede i et Brev, dateret Kongsvinger den
26de September. I denne Erklæring suger Generalen at bevise
Umuligheden af Indrykningen i Sverrig. Hans Brigade bestod
af circa 4000 Mand med 4 6-pundige og 7 3-pundige Canone1·
og 2 Haubitser, og, hvis han skulde gaae imod Carlsladt, maatte
han fiirst indtage Eda-Skandse med tilhiirende 3 Værker, "Adlersparre", ,,Lagerstedt" og "Winblad", der vilde koste mange
Mennesker, da de vare stærkt besatte med Skyts og Besætning,
bestaaende af Dals-, Westgotha-Dals- og Wærmelands-Vargering.
Desuden stod omkring Eda 3 6-pundige Batterier 11 6 Canoner
og 2 Haubitser = 24 Piecer; 6 Eseadroner Husarer, :I. Bataillon
Feltjægere, 3 Batailloner af Nerike- og Wærmelands-Regiment og
:I. Batlillon af Dals-Regiment. Endelig stode i Stockholm 2
3
Balailloner til Adlersparres Disposition. Prindsen melder endvidere:
.•• ,,Del har aldrig været min l\lethode at indhente Subalternes
,,Formening om politiske Gjenstande og almindelige Operationer.
"Mit Onske havde kun været, at de ommeldte Officierer maatte
"afgive deres videtur om Muligheden af at subsistere, efierat
,,være rykket ind i Sverrig, da de tildeels havde indsendt de
"forskjellige Rapporter, tildeels havde de den mere niidvendige
,,detaillerede Kundskab" ••.
"Deres Majestæts Forsikkring om Deres Naade forvisser
"mig om, at Intriganterne have tabt Spil, og at disse ei skye
"noget Middel, for al naae deres Hensigt.
Dette haaber jeg
,,om nogen Tid at kunne fyldeslgjiirende bevise" .••
"Ifolge Deres Majestæts Befalinger med Prinds Friederich af
"Hessen og Præsident /{aas er endnu ingen Vaabenstilstand
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,,afsluttet, men den sees med Længsel i Mode, og jeg er over"beviist om, at den enten slrax maa antages, eller man slrax
"maa slaaes , for at dlie med Kaarden i Haanden, hellere end
"at oppebie det Oieblik, at Armeen af Mangel paa Brod maa
"oploses, og Landet aabnes for Fienden . • • Jeg haaber, at
"Freden eller Vaabenstilstanden giver mig Anledning til at tale
"uden at compromiltcre Deres Majestæt, eller skade Landets
"Interesse; og, hvis jeg forud havde været underrettet om den
"med Deres Majestæts Befaling oversendte russiske Depeches
"Indhold, vilde jeg have givet et ganske andet Svar paa det
"svenske Andragende; men, naar Omstændighederne efter Freden
"tillader det, haaber jeg at maalte tale som den Mand, hvis
,,Ære yderst er bleven krænket, uden at have fortjent det" •..
• • • ,,Et Brev er nylig indllibct fra Slatsraad Adlersparre til
"Major v. Darre. Majoren sendes iflilge Overlæg med Prinds
,,Friederich og Præsident Kaas hen, for al erfare hans Andra"gende og forelobigen aftale det Fornlidne. Jeg ,,it bede Prinds
"Friederich at permittere alle de Jordbrugere, som kunne være
"indkaldte i 8 a 10 Dage. 2000 Tdr. Rug, som er Forbruget
"m Brod i 1.0 Dage, er all det, som er ankommet til Norge i
,,de sidste Uger" ••.
Det fra Adlersparre til Major v. Darre sendte Brev var dateret fra Christinehamn den 24-de August og indeholdt Underretning
om, at han den 28de August om Aftenen alter ankommer til
l\forast, ,,at han vilde glæde sig til at modtage .Brev fra Hcrr
,,Majoren angaaende deres Overeenskomst, og at han havde Ad"skilligt at andrage, deriblandt en fornyet Vaabenstilstand". l
samme Brev skriver Adlersparre ogsaa flilgende for Prinds Christian August smigrende Linier:
,,Kongen af Sverrig har med Taarer og Beundring modtaget
,,Deres Durchlauchtigheds Svar. Vort Ministerium og Rigsstæn,,dernes hemmelige Udvalg erc besjælede af samme Foleiser,
"som Kongen. Alt gaaer fremad og forliger Enthousiasmen for
,,den Fyrste, af hvilken vi vente vor Selvstændighed og vor Lykke.
,,I Kongens egenhændige .Brev til mig forekommer flilgcnde Yt"tring: ,,Jeg behliver ei al beskrive for Dem min inderlige Glæde
,,,,over Prindselis Svar, der tilkjendcgiver hans Characteer og
ll1' Tænkemaade.
Jcg an seer mig nu aldeles tiifredsstillet ,·ed at
88 •
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:,,,have valgt ham til min Eflerfolger, og jeg kan nu med Tryg1,,,hed doe, da jeg er vis paa at efterlade det elskede Fædreland
,,,,til dens Omsorg, 11\'is Tænkemaade om Ære et· saa ovcr,,,,eensstemmende med min.
Nu længes jeg blot eflcr at faae
,mltam at see og gjiire hans nærmere Ilekjendtskab, for at slutte
,,,,ham i mine Arme"'' •••
Saname Dag, den 2Sde August 1809, som Prinds Christian
.August i en lang Rapport til Kongen siigte at bevise Umuligheden i at rykke ind i Svel'rig, blev han hoitideligen prorlameret
som Thl'onfiilger i s,•el'rig i Riddcl'salen i Stockholm.
Der er altsaa Niiglen til de mange Undskyldninger, Ud0ugtel',
l\lisforstaaelser og Umuligheder, Prindsen den hele Sommer hat·
havt og anfort for ikke at efterkomme sin Konges positive Befalinger.
I{ong Frederik VI. vedblev at skrive - men undlod at handle.
Prinds Christian August kjendte Kongen og hans Omgivelse for
godt til at frygte nogen af dem.
Præsident Kaas, der baade
havde Villie og Kraft til at handle, hlev bortskræmmet, og Prinds
Friederich af Hessen, som vel havde god Villic, men manglede
Kraft, blev simpelt ,æk fort i Ledebaand og ovcl'sect, da de ikke
hlcve underslotlede af Kongen, der tillod Prinds Christian August
at beholde Overcommandoen, folgelig ogsaa Magten.
Gre,•
J'edel spillede alene Mesteren, blandede Kortene og meddecltc
Adlersparre alt Vigtigt, der passerede i Norge. Da Frederik J'I.
havde besluttet Prindsen af Hcssens Opsendelse til Norge, medcleclte Vcdcl dette strax til Adlersparre: ·
.•. ,,I Kjiihenl1avn er man rasende ned paa os alle her; man
"sendte os gjerne Fanden i Vold, men man har endnu ikke
,,Mod til at gjiire det.
En ny Prinds, J?riedcriclt af Hessen,
"ventes hertil med 3 danske Officierer, som skulle udgjiire hans
"Stab.
Delle vil frembringe god Virkning! Jeg vilde iinske
,,han rnr her; formodentlig kommer han med Kaas cl Comp\
,,ret snart ned igjen med megen Hastighed til Kjiibenhavn" '°') •••
Imidlertid blev Major v. Darre den 28de August afsendt til
Kongsvingel', og havde den 3Ote August om Eftermiddagen Kl.
4 en Sammenkomst med Oberstlieutenant, Baron A11karsvlird paa
•) Scc: Tidstaflor 1809 ocb IBIO af C. A. Adlersparre, 1850. li, Delen,
Pog. 287,
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Magnor Gjestgivergaard. Majorens Hoved-Hverv var at complimentere Prinds Christian August for det til Kongen af Sverrig
med Grev ltlorner afgivne S,•ar paa Thronriilger-Valget, der, som
allerede omtalt, fandt almindelig levende: Bifald, og udtalte Ankarsvfird tillige den Forsikkring, at Sverrig - om end ikke uden
Offer med Hensyn til Handelen paa England - vilde gjore All,
for at slutte Fred med Danmark, og at han Irnabede, at Freden
med Rusland kunde ansees &.om afsluttet.
Derefter afhandledes Forslaget om Vaabenstilstanden, hvortil
Udkastet blev antaget paa Basis af 3 Ugers Opsigelse, if1ilge den
Major v. Darrc tillagle Fuldmagt, dog uden bestemt at antage
samme.
Men paa samme Tid, som delle Udkast. ankom til
Christiania, ankom ogsaa Kongens Befaling af 27de August, der
definitivt forbod Yaabenstilstandens Afslutning. Der blev altsaa
intet andel Middel for de 3 Befalingsmænd, der havde besluttet
al negociere Vaabenslilslanden, end al give Major v. Darrc modsatte Instructioner, overeensstemmende med Kongens Befaling.
Af denne Aarsag tilskrev Major v. Darre fra Kongsvinger den
2Jen September Slatsraad Adlersparre saaledes:
... ,,I Anledning af Udkastet til Yaabenstilstanden har Hans
"Durchlauchtighed, Prindsen af Augustenborg, b!!falet mig at ,,ende
,,tilbage til Christiania, og, da Hoistsamme paa Grund af det,
"han har modtaget fra Herr Statsraaden m. m. , som og af de
:,fra Kjobenhavn nylig indlobne Efterretninger erfarer, al Freds"underhandlingerne ere aabnede, og Fred er at haabe, saa synes
~,en fornyet Yaabenslilstand at være saa meget mindre nodven,,dig r som ingen Opsigelse af den nu exislerende, eller Udbrud
,,af Fiendtligheder lader sig formode, saalænge ommeldte Nego"cialioner vedvare, og altsaa, hl'ad Troppernes og Landmandens
"soulagement angaaer, vil del kun komme an paa, hvormange
"af Hans Majestæt Kongen af Sverrigs imod Norge staaende
"Tropper der ville bli,·e hjemsendte til deres Standqvarterer, da
"man, som Folge deraf,· vilde fra norsk Side see sig i Stand til
"at gj1ire det samme. Men skulde desuagtet Hans Majesæt
"Kongen af Sverrig ansee det fornodent at negociere om denne
"og flere Gjenstande, da 1insker Hans Durchlauchtighed, at det
"svenske Hof henvender sig herom til Hans Majeslæt Kongen
"ar Danmark, uden hvis allernaadigstc 'filladelse dog alli~evel
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"intet afgjorende Skridt kan fra Hans Durchlauchtigheds Side
,,foretages" , ••
Oberst Adlersparre svarede Major v. Darrc fra Morast den
6te September saaledes:
... ,,1 Deres ærede Skrivelse derimod er Sagen henskudt til
,,Negociationerne med Danmark . . • Efter vor hidtil ba\'le Er"faring om denne Magts Tænkemaade imod Sverrig kunde en
"allfor let besluttet og iværksat Hjemmarche for Tropperne snart
"være fulgt af deres Sammendragning. Det er Ubehageligheden
"deraf jeg har villet undgåae, hvorfor jeg har troet at burde
,,beholde Tropperne forsamlede i deres nuhavende Stilling'' .••
Saaledes blev fra svensk Side Alting in statu qvo. Prinds
Christian August indmeldte til Kongen den 3die September de
stedfundne Underhandlinger og sammes Afbrydelse, samt besvarede Kongens Depeche af 27de August og .de deri gjorte Behreidelse1· og Bemærkninger saaledes:
•.. ,,Deres l\fajestæt anforer, at Vaabenstilstanden ei va1· ni:id,,vendig, fordi den allerede existeredc. Den nuværende Vaaben"stilstand er paa 2 Dages Opsigelse; den tillader altsaa ikke at
"permittere en betydelig Dee! ar Folket. l~orvisset om , at Deres
"Majestæt ikke for Oieblikket attraaer en offensiv Krig, da de
"permitterede Folk i 8 a :10 Dage atter kunne være inde, og
"idet jeg paatog mig Ansvaret, med Resten at afrærge ethvert
"uformodentligt Indfald ar de Svenske , har jeg formaact Prinds
"Friederich af Hessen til at permittere Jordbrugerne, for at
"spare paa l\Iagazinerne , der ellers vilde have været udtiimte til
,,Enden af Maaneden".
"Af de lovede Kornskibe ere ingen ankomne, og ikke at
,,forvente, fiirend de morke Nætter indfinde sig. Nogle Indh·i"ders Lofter i en Sag, der angaaer Landets Redning, kan, fordi
"de foranlediges af et altfor sangvinisk Temperament, ei fæstes
,,Lid til".
" Skulde Deres Majestæts Stilling give Anledning til at vedblive
"Befalingen ar 27de Augus t, da maa jeg, der gjenlagende har
,,forestillet , hvad rnre Kræfter formaae, ansi:ige om at blive be" friet for all Ansvar for Folgerne, og i saa Fald foranlediger
" min Stilling og den tiltagende Svækkelse ar mine physiske

"Kræfter mig til allerunderdanigst at ansoge om i Naade at
,,erholde min Dimission af den Kongelige Tjeneste".
,,Jeg tor forsikkre, at jeg aldrig har negocieret med Fienden,
"uden for saavidt det er Deres Majestæt bekjendt, og for det
"Meste efter Hoistsammes Befaling. Jeg h;r ikke atlraaet den
"svenske Throne, men an seer det Svar, jeg har givet, som et
,,Offer, jeg bringer Kongen og Fædrelandet. Ved at træde til"bag~i privat Stand kunde jeg ,·irke for Deres Majestæt og
,, Fædrelandet", og bevidner Prindsen Kongen sin hoieste Henihenhed.
I Prindsen af Hessens Rapport af samme Dato meldes:
.•• ,,Jeg har indhentet Beretninger og Extracter angaaende
"Forraadene paa Levnetsmidler og finder, at Armeen kun er
,,provianteret til 30te September, dersom ingen Tilforsel imid"lertid ankommer. Af Landet er Intet at vente, da Hosten er
,,saa slet, at paa mange Steder knapt Udsæden er hostet" .
• • • ,,Prinds Christian August er meget nedslaaet og har yttret,
"at han blot onskede at erhverve sig Deres l\lajestæts Tillid
"igjen, eller, i Mangel deraf, fratræde sin Post; han mener det
,,redeligt, om han end ikke har brugt de rette ~idler" •.•
Ved et Brev fra den svenske Oberst Sparre, fra Udevalla
den 28de August, til Major v. Darre modtog den norske Regjering et ]!ev!is paa den svenske Regjerings eller de svenske
Authorileters Velvillie. Brevet er saalydende:
"Nogle Fiskere i Bahuuslehns Skjærgaard have fundet i Soen
"en Pakke, indeholdende Blanquetter til norske Banco-Sedler
"ror en betydelig Sum, hvilken Pakke formodentligen er bleven
"kastet overbord fra et eller andet Farloi, som har været jaget
,,ar engelske Krydsere, da der ved Pakken var bunden en Steen,
,,men som ei var tung nok til at sænke den, hvilket har for"aarsaget, at Papiret er conserveret og endnu brugbart. Hans
"Excellence, Herr General en chef, Baron Arm(elt, til hvem
"delle er blevet indmeldt, har befalet mig at oversende den
,,rundne Pakke med Parlementairen, Capitain Eckenman" •••
Denne Handlemaade er ærlige Fiender værdig. .Blanquetternes
Sum udgjorde f8 a 19,000 Rd. Fiskerne, der havde reddet dem,
erholdt af den norske Regjering en Douceur af 200 Rd. Rigsgjæld.
Jmiqlertid havde Kongen modtaget Prinds Christian August's
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Rapport af 28$1e August, og besva1·edc samme und el' 4de September, af hvilket S\'ar man vil el'fare, al Kongen og hans
General vare geraadede i en Discnssion, der paa den Tid maalle
ansees hoist ubehagelig, eftersom den souveraine Konge kun
havde al befale og Generalen at adlyde. Svaret er saalydende:
..• ,,De Grunde, jeg har anfort, for at ingen fornyet Yaaben,,slilstand bor sluttes, kan jeg aldeles ikke fravige; skulde deri"mod Mangelen foranledige, al man maa forandre dltn nu
,,havende Vaabenslilstand, saa bor det dog kun beslaae i For"andring af Opsigelses-Terminen, som da kunde forlænges paa
,,3
4 Uger. . • Fjorten Dage maae ellers oplyse os om Undcr"handlingerne med Rusland, og det vilde da forsl give del
" sande Lys i Tingene, samt lilfulde vise, hvad man i Fremtiden
,, bor haabe af Nordens Forfatning" • •.
" Deres Durchlauchlighed taler om at vill e justificcrc den
,, olTenlligen; dersom dette skulde ,•ære Deres Onske efter Freden,
" da skal jeg med Fornoielse samle alle Papirer, for at jeg kan
" lade trykke de originale Documentel' og derved gi,•e Deres
,,Durchlauchtigheds Værk mere Interesse for Publicum" ...
"Jeg har ellers aldrig endnu, hvilket Deres Durchlauchlighed
" troer, forladt mig paa Lofter; jeg veed heilet· ikke, paa hvilke
" jeg skulde forlade mig, eller hvilke jeg skulde kunne være i
,,Besiddelse af. Deres Durchlauchtighed vil in,dhente Erklæ,,ringer fra Deres Undergivne, for at overbC\·ise mig om Umulig"hcden af al kunne udfore Marchen til Sverrig. Delle vil De
,,vist finde, efter modent Overlæg, upassende i delte Oieblik.
,,Naar Freden kommer, kan De tage alle slige Oplysninger".
"Jeg foler ofte del Ubehagelige i, ei at være mit kjære
"Norge nærmere. Gud l hvor gjerne havde jeg været der, og i
"disse kjække Mænds Spidse havde jeg turdet haabe at udrette
,,Noget" .••
Til Prindsen af Hessen skriver Kongen samme Dag om lrnnl
det samme, og tilfoier :
... ,,H,•ad Armeens Munderi_ngsvæsen betræffer, da ere de
"Lister, jeg haver, af den Natur, at jeg maa troe, at Al'meen
"er vel forsynet. Jeg sender derfor hoslagte Liste , paa det al
,,denne saa vigtige Gjenstancl kan oplyses.
Generalmajor v.
"Haxthausen, ln·is Navn forties, har givet mi g den, og den er
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"sammendraget af norske Rapporter og Efterrelninger, der ere
"indlobne fra Generalkrigscommissair Birck, Jeg maa anbefale
,,Dem den noieste Oplysning om denne Sag" .•.
Yi vide allerede (I, Bind, Pag. 415-416), at Præses l del
norske Generalcommissariats-Collegiui;n, Generalmajor v, Haxthausrn, under hele Krigen forblev i Danmark, fornemmeligen i
Kiel, og al han, naar der fra Norge klagedes over Mangel paa
Munderingsstykker, Levnetsmidler m. m., indsendte lange Lister
over de store Forraad af alle Slags, der fandles i de norske
Magaziner. !\fon sikkerligen tor Yi ikke lilkjende disse Lister en
ufcilbarlig Værd ligeover for de lo commandcrende Generalers og
Præsident Kaas's eenslydende Rapporter til Kongen om det Modsatte.
Kongen skrev samme Dag til Præsident Kaas omtrent del
samme som til begge Prindserne - en Correspondance, der saaledes maatte blive meget besværlig.
Ved Kongens Befalinger af 4de Seplember forandredes de
norske Forhold meget til det Bedre, og Prindsen af Hessen
rapporterede under 9de September derom til Kongen saaledes:
••• ,,Jeg har med Glæde seet ar Deres Majestæts Depeche af
,,4de dennes, at De giver stiltiende Deres Samtykke til Vaaben"stilstandens .Forlængelse, hvorved den storste Dee! af Armeen
"er bleven permitteret, da den ellers inden kort Tid maattc
"være bleven oplost af Mangel paa Proviant.
Hvad der gjor
"min Stilling ubehagelig er Uenighed imellem Feltmarehallen og
"Præsident Kaas, fremstaaet af Mistanke paa den ene Side og
,,uforsigtige Yttringrr paa den arulen" .•.
Prinds Christian Augu,t's Rapport af 10de September indeholder, at han havde modtaget Kongens Ordres af 4de s. M.,
og at han vil, som hidtil, bestræbe sig for at beholde Kongens
Bifald og Naade. Forovrigt e1· Rapporten kun fyldt med Klage
over Præsident Kaas samt over den allerede omtalte Begivenhed i
Svinesund og paa Veslgaard den 1ite August. Præsident Kaas's
Rapport af samme Dato indeholder derimod Relfærdiggjorelse for
hiin Anklage og Klage over hans ubehagelige 1''orhold til Prindsen af Auguslenborg. Disse Klager vare saaledes uden Ende,
og Kongen maatte hore paa begge Parters Andragende.
Da Kongen i sin Ordre ar ,!de September havde paa en
betingelsesviis Maade tilladt en Vaabenstilstand med forlænget
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Opsigels e , hvorom man forgjeves havde ansogt og skrevet den
hele Sommer , saa afsendtes Major v. Darro den iOde September paany til Kongsvinger med Fuldmagt til at afslutte den.
Imidlertid modtog Prinds Chrislia,i August alter et Brev fra
Stalsraad Adlersparre, dateret Christinchamn den 10de September,
af fiilgende Indhold:
"Allerdurchlauchtigste Fyrste, allernaadigste Herre I
"Ifolge Hans Majestæt Kongens i Dag ankomne Befaling
"har jeg overtaget Commandoen over hele Vest-Armeen, saavel
,, Tropperne i Bahuuslehn og Westgothland som i Wærmeland.
,,Det er i dybeste Underdanighed at jeg vover herom at under"relle Deres Durchlauchtighed. Generalmajor, Baron Silferskåld
,,forer, nærmest mig og under mit Ophold i Wærmeland, Com,,mandoen i Bahuuslehn og Westgothland".
"El eneste naadigt Ord fra Deres Durchlauchlighed til mig
"om, at Krigen ei atter vil begynde fra Norges Side, vil have
"den Virkning, at de svenske Tropper strax ville gaae tilbage
,,til deres Hjem".
,,Jeg vo,•er i Underdanighed at ornrsende Deres Durch,,lauchtighed tvende Depecher angaaende Freden med Danmark.
"Jeg kan med Sikkerhed vcdfiiic den Underretning , at Danmark
"gjor Alt, for at indisponere Keiser Napoleon imod Svcrrig. Mit
"Fædrelands Trang til Deres Durchlauchtigheds hoie Nærværelse
"er stiirre, end jeg kan skriftligen forklare. Kongen mægter ei
,,at regjere længe efter Deres Durchlauchtigheds Ankomst. Lige"lcdes rnver jeg i Underdanighed at vedlægge et Brev, ifolge
,,Kongens naadige Befaling, skrevet af hans Secretair for Finant"serne, Jiirta, angaaende Frigivelsen af norsk Eiendom i Sverrig
"og svensk Eiendom i Norge. Jeg vover at henstille denne
,,sag til Deres Durclauchtigheds naadige Afgjorelse''.
,,Med den dybeste Ærbodighed" etc. etc.
Det af Rans Jiirta til Adlersparre skrevne Bre,•, dateret
Stockholm den 4de September, lyder saaledes:
. .. ,,1 de svenske Havne ligge flere, norske Undersaatter til,,horende Fartiiier, som ere seqvestrerede. Hans Kongelige Maje,,stæt har ha vt den Naacle at frigive al saadan norsk Eiendom,
,,men dog villet opsællc s in Beslutning derom, indtil det oply"sles, hvorvidt den norske Regjering derimod vil udlevere al
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,,svensk Eiendom, som er anholdt i Norge. Dog maa jeg her"ved bemærke, at Sp1irgsmaalet ikke kan blive om at frigive
.,saadan norsk Eiendom, hvortil 3die Mand kan have nogen Ret
,,paa Grund af Opbringelse, eller anden Adkomst" •••
Denne Sag indmeldtes den 2den October af Prinds Chri1tian Auguat til Kongen, som derpaa den :l.7de s. 1\1. resolverede: ,,at det var rigtigst, at udsætte Afgj1irelsen hel'af, indtil
"Freden med Svcrrig var sluttet", en Resolution, der vistnok
rnaa billiges.
Under 13de September s,•arede Prinds Christian Augu,1
Adlersparre paa hans Brev og meddeelte ham den Major v. Darrc
allerede tillagte Ordre.
Imellem Major v. Darre og Obersllieutenant Ankar,var<l afsluttedes derpaa den i4de September paa Magnor Gjestgiversted
f1ilgende Convention:
If1ilge Overeenskomst imellem Hans H1iifyrstelige Durchlauchtighed, Prinds Christian August af Slesvig-Boisteen, Statholder i Norge og Feltmarchal, og Hans H1iivelbaarenhed, Herr
Statsraad og Commandeur, Baron Adlerspan·e, Chef for Hans
Majeslæt Kongen af Sverrigs Vest-Armec, ere Undertegnede
befalede til at sammentræde paa nedenstaaende Sted, for at _
aftale og opsætte de Punkter, efter hvilke en Udvidelse af den
imellem Norge og Sverrig allerede existerende Vaabenhvile kan
afsluttes, med Forbehold af de respective Chefers Ratificalion.
I Medfor af denne Befaling ere Undertegnede blevne enige
om f1ilgende Punkter:
:I.. Den Vaabenhvile, som hidtil finder Sted imellem Norge
og Sverrig, saavel til Vands som til Lands, vedvarer herefter,
som hidtil.
2, Denne Vaabenhvile skal ei kunne opsiges forinden den
iste October forstkommende, og skal da saavelsom efter den
Tid ingen Fiendtligheder kunne begyndes uden efter 4 (fire)
Ugers Opsigelse paa begge Sider. Disse 4 Uger skulle regnes
at tage deres Begyndelse fra den Dag og det Klokkeslet, Opsigelsen er forkyndt i Christiania og Trondhjem for den norske
og i Stockholm for den svenske Armee. Alle svenske Parlementairer og Reisende, som komme fra Sverrig, have som hidindtil, at melde sig ved de norske Vagter i Svinesund og i
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l~lygind ved Aabogen, (1'cd Kongsviugcr), hvor Pas sene verificeres,
og de ovrigc Foranstaltninge1· foics. Paa samme l\Iaade melde
Parlementairer og Ucisendc, som komme fra Norge, sig ved
Grændsevagterne i svensk Svinesund og paa Eda-Skandse.
3. Begge Armeers commanderende Generaler gjore sig forhindtlige at hjempermittere til deres Roder (Districter) samtlige
imod hinanden staaende Tropper; dog undtages herfra de, som
ere nodvendige lil Grændsevagtemes og Grændscfæstningernes
Desætning.
Med denne Undtagelse maa ii:inigt, saalænge
Vaabcnh,·ilen ikke er ophi:irt, ingen Troppesamlinger, paa
s,·ensk Side imellem Clara-Elv, Y encrn-Sii, Giitha-Elv og Rigsgrændsen, og paa norsk Side imellem den sidstnævnte og GlommenElv, finde Sted.
Ankarsvlird.
Darrc.
Denne Convention hte,• ratificeret af Statsraad Adlorsparrc
paa Gustafrik den 15de September og af Prinds Christian Aug11st paa Kongsvinge1· den i 7de September.
Man skulde nu have troet at Alt var i den iinskede Orden.
l\Ien ved Ratificationen af Conventionen fandt Prinds Christian
August atter Betænkeligheder, hvorfor l\Iajor v. Darro hlev beordret at tilskrive Obersllieulenanl A11karsviird saalccles:
"I Continuation af hvad jeg paa 1\fagnor sidstleden gav mig
~,den Ære at forklare, nemlig, at den afslutlede Forlængelse i
"Opsigelses-Terminen ikke er nogen egentlig politisk, men alene
.,en mililair Handling, ved hvilken de gjensidige overste He" falingsmænd have ,·cd deres Æres-Ord forsikkret hinanden en
,,Dee! Punkter, som de forpligte sig og deres Eftermænd i Com" mandoen at holde, har Hans Hoifyrstelige Durchlauchtighed
" statholderen og Feltmarehallen naadigst befalet mig at meddele
,,IIerr Obersten, at Hoistsamme onsker, at den afsluttede Con.,vention ikke maatte blive indrykket offentligen i noget trykt Blad,
" eller paa anden Maade gjort public, hvilket Onske af Hans
" Durchlauchtighcd jeg altsaa ærbodigst maa anholde om at blive
,,meddeelt til Hcrr Statsraad Adlersparre" • ••
Kongen af Svcrrig fandt Udtrykket om en "Va aben h vi I e
" alene som en militair Handling" usædvanlig og skriver herom
Lil Statsraa1l Adlersparre den 2i<lc September :
• • . ;,Bemærknin gen om en mililair YaahenhYile er besynderlig;
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,,thi man har aldrig bort tale om en civil Yaabenhvile. Det e1·
,,sikkert en Arv, de Norske have erholdt af de Danske, for lige"som at tale figurligen; men det blfrcr paa deres Regning, medens
"Hovedgjenstanden er god, og det er forovrigt ligemeget, hvad
,,Navn man behager al give den" •• •
Conventionen var nu imidlertid sluttet, cig derved blev det.
I denne paa Bcgivenhede1· saa mærkelige Periode tor vi
ikke forbigaae de Tildragelser, som i Sommeren 1809 fandt
Sted paa Island, en 6, beliggende i det hoic Norden- under en
streng Himmel, uden betydelig Vegetation, store Ressourcer, eller
i Besiddelse af saadanne Begunstigelser af Naturen, der gjore
Besiddelsen af særlig Vigtighed, eller Opholdet sammesteds behageligt. !\Ian skulde derfor anta ge, at et saalidet tillokkende
Land maatte være bleven forskaanet for politiske Omvæltninger og fiendtlige Angreb i denne Krig, som i saamange forcgaaende Krige, og at dens fredelige Indbyggere, hvis Antal dengang udgjorde omtrent 48,000, fordeelte paa et Areal af circa
1800 geographiske D l\lilc, eller 27 Mennesker paa hver O llliil,
maatte have fundet Forsvar i Oens saa lidet tillokkende Climat
og ovrige Forhold, hvorfor Regjeringen ikke havde anseet det
nodvendigt, her at organisere Indbyggerne til nogel.somhelst Forsvar, hverken til Lands eller Vands, Den daværende danske
Statsstyrelse havde overhovedet en faderlig og fredelig Tendenls,
hvorved Unaersaattcrne rigtignok tabte den krigerske Aand og
Dygtighed, der i saa hoi Grad havde besjælet deres Forfædre,
og selv Vaabenbrug blev mere og mere fors6mt, saa at, naai·
Fiender viste sig, vidste man ikke mere, hvorledes man skulde
modtage dem; i al Fald vovede man . ikke at foretage Noget uden
Ilegjeringens Ordre eller faderlige Tilladelse.
Frygten for Rcgjeringen var oftere storre end for Fienden, saavel hos Embedsmændene, som hos Folket, hvis Selvstæn~ighed 1 \'ed den souveraine
Konges Indskriden i alle Forhold, var tilintetgjort, omendskji.indt
Patriotismen for Konge og Land brændte hoit i h,,e1· Barm.
Vi ville her samlet fremstille disse. Begivenheder.
I Begyndelsen af Januar llfaaned 1809 indkom til en Havn
paa Islands Sonderland cl bevæbnet Coffardiskib under nordamerikansJ.. Flag ved Navn "Clarance", efter Angivelse lastet med
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Fode- og Nodvendigheds-A1·tikler, hvormed Skipperen, Jackson,
forlangte Tilladelse at handle. Men, da Handel med Fremmede
ikke var tilladt, saa maatte det være Authoriteternes Pligt, overeensstemmende med Lov-Bestemmelserne, at negle den forlangte
Handel, omendslcj1indt der i hine Krigsaar, da Oen ei kunde
lilstrækkeligen forsynes fra Moderlandet med det Nod\•endige,
kunde være Grunde nok for Haanden til at bevilge det gjorte
Andragende. Delle Afslag havde imidlertid den Folge, at Skipper
Jael.son pludseligt forandrede sin Nationalitet, erklærede at være
brittisk Unde1·saat og bemyndiget til at udo,·e Fiendtligheder
imod Oen.
Foruden Skipperen befandt sig paa Skibet en Supercargo
ved Navn Savigna,c, en Englænder af fransk Herkomst, saml en
Tolk, Jårgen Jorgcnse11, fra Danmark, en Son af en agtet Familie,
Uhrmager og Uhrhandlcr i Kjobcnhavn; men, da Jurgense11, som
Forer for en som Orlogsmand vel udrustet og commanderet Caper,
var bleven taget af Englænderne, lod han sig :engagere af Skipper
Jackson i ovennævnte Egenskab paa delte Tog.
Jacksons forste Fiendtlighed bestod i at bemægtige sig et
fra Norge ankommet og med Nodvendigheds-Artikler ladet Skih,
"Justitia", fratage samme dets Seil og erklære Ladningen for
god Prise. Imidlertid lykkedes del Besætningen, ved Hjælp af
nogle Seil-Stumper, at flygte med dette Skib tilbage til Norge.
Men, da Oen blev truet af Jackson med Oe1·e Voldsomheder,
fandt Authoriteterne sig nodsagcde til at ind\·ilge i den forhen
forbudte Handel, og Skibet lob derpaa ind til Rcikiavik, et Sted
med 5 a 600 Indbyggere, for at realism·e sin Ladning under
Supercargoens Tilsyn.
Imidlertid m1idte denne Handel storre Vanskeligheder fra
Naturens end fra Authoriteternes Side, da det netop var Vinter,
altsaa en Tid, paa hvilken liden eller ingen Forbindelse findes
med rlc længere borllig9ende Egne; tilmed bestod Ladningen
foi:nemmeligen i Luxus-Artikler, som have liden eller ingen AnYendelse hos Oens fattige og tarvelige Beboere. Handelen gik
derfor kun langsomt fra Haandcn, og nu maatte Embedsmændene
bære Skylden og anklagedes for at bortskræmme Indbyggerne fra
al handle med Englænderne. Hcnimod Foraaret scilede Skipper
Jackson og Tolken Jiirgcnsen bort med det tomme Skib, og lod
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Savig11ac blive tilbage, for at realisere den resterende Deel af
Ladningen.
Paa den omhandlede Tid og under Frederik YI., Regjering
,•are de hoiere Embedsmænd i Colonierne ofte fraværende fra
deres Poster, hvoraf mange Ulemper og Uorden er maalle være
Folgen. Imidlertid ankom Stiftamtmanden over Oen, Grev Trampe,
i Begyndelsen af Mai Maaned :1.809, paa Skibet "Orion", fra
Norge til Reikiavik og stadfæstede vel den med Skipper Jack,011
sluttede Overeenskomst; men Greven udstedte under :1.5de Mai
tillige en Opfordring til Oens Beboere, at indskrænke Handelen
med de Fremmede, saameget som muligt benytte deres egne
Frembringelser, og opfordrede dem til Troskab og BengiYenhed
imod Kongen.
Under i6de Juni afsluttede Stiftamtmanden en fordeelagtig
Convention med Chefen for en til Reikiavik indkommen engelsk
Orlogsbrig, ,,the Rover", Capitain Nott, hvilken blev bekjendtgjort
saavel for Englænderne i Reikiavik, som for Indbyg~ern" der og
paa Oen,
Men den 2ide Juni, faa Dage efterat Capitain Nott atter
var seilet bort, indkom til Reikiavik et med :1.0 a 12 Canoner
armeret Coft'ardiskib, ,,Margaretha and Anne", fra London, under
Capilain Listons Commando, medhavende en Expediteur for den
med Skibet Clarance efterladte Ladning, ved Navn Phelp,, og den
omtalte Caperforer Jorgen Jorgensen samt endeel andre Passagerer. Man borte vel tale om at Kjobmand Phelps var misfornoiet
med den i Reikiavik af Supercargoen Savignac bestyrede Handel,
~en Ingen ahnede nogen Voldsomhed fra hans Side, mindst af
politisk Tendcnts.
Dog Sondagen den 25de Juni efter Gudstjenesten blev Stiftamtmandens Bolig pludseligt omringet af iO a :1.2 med Geværer
og Sabler bevæbnede Matroser, hvorpaa Skipper Li,ton, fulgt af
Jorgensen, gik ind ~il Stiftamtmanden, der var alene med Sysselmand Kofod, og erklærede Stiftamtmanden midt i Oens Hovedstad for Krigsfange.
Kort efter kom Phelp, og Savignac til,
bevæbnede med Pistoler. Stiftamtmand Trampe protesterede rigtignok imod den mod ham: udviste Fremgangsmaade og beraabte
sig paa den med Capitain Nott indgaaede Convention; men man
svarede ham med Uartigheder og det Tillæg, at der ikke var
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Tid li1 Discussioner, og, da Skipper Liston truede med, at, hvis
Gre,·en ikke oieblilkeligen og godvilligen gik ombord, vilde han blirn
nodsaget til med l\Iagl al lvi11ge ham dertil, blev Gre\'en, efteral
have forseglet sit Comptoir, fort ombord, omringet af den udenfor
\'ærende be, æbnede Bande. Rigtignok ilede en Decl af Reikiariks
Beboere Stiftamtmanden til Hjælp og vilde rimeligviis ha,·e llefriet ham; men Listo11 lraadle nu modigen frem og erklærede,
at, i Tilfælde af man ,·ilde forselge paa al befrie Stiftamtmanden,
Yilde han strax blive nedskudt. Som l•olgc af denne Trusel ,•ar
Grev.en, af over<lre,·en Frygt for sit Liv, den allerivrigste med
al betle de tililende Borgere at afslaae fra deres for ham saa
farefolde Forsæt: og Jod sig derfor som et Lam fange og fifre fra
sit Gouvernement paa 48,000 Indbyggere ombord af en Bande
af 1.0- :1.2 bevæbnede l\Iatroser.
Derpaa blev Skibet "Orion", hvorpaa Stiftamtmanden ,·ar
kommen til Reikiavik, og som endnu ha1•de en Dee! af sin Ladning ombord, hvoraf en stor Dee! var bestemt li! at uddeles Lil
Oens nodlidende Indbyggere, besat med bevæbnet Mandskab fra
Skibet Margaretha and Anne, og, under eet Canonskuds Affyring,
det engelske Flag heiset paa samme.
Jorgcnsen fortalle derpaa
i Byen, at Capitain Nott havde begaaet en stor l•eil ved at afslutte Convenlionen af 16dc Juni, og at Kjobmand Phelps havde
erholdt forseglede Ordres til Nott, hvilke han, i Tilfælde af at
denne ikke mere var i Island, skulde aabnc og udfore, h\'ilket
nu var skcct, og ifolge disse Ordres skulde Island lages i Hcsi<ldelsc i llans slorbriltaniske l\Iajeslæts Navn, indtil 2 fofl'enlede engelske l•regaller ,·arc ankomne, In orpaa en Bank p:ta
100,000 Rd. skulde oprettes, ln•on•ed Landet snart skulde komme
til at blomstre m. m.
Den næste Dag, den 26de Juni, blevc i Reikiavik opslaacde
eflerfolgende tvende skrerne Proclamationer, affattede i et temmelig ucorreet, dansk Caperforer-Sprog, hvilke noget retlede ere
saalydende:
Proclamalion Nr. 1..
1.. Al dansk .I\Iyndighed er ophorl paa Island.
2. Alle Danske eller Factorer, som ere, eller slaac i Forbindelse med danske Handelshuse, skulle forlllive indenfor det·es
Diire, og maae ikke paa nogen IUaade sees paa Gaderne, .. lier
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holde Samtale med hinanden, eller sende skriftligt eller mundtligt
Bud til hinanden uden at have Tilladelse dei'li(.
3. Ingen dansk Embedsmand maa forlade sit Huus, og cre
disse under samme Forpligtelse, som de i den foregaaendc §.
4, Alle Slags Vaaben, uden Undtagelse, saasom Skyts,
Geværer, Pistoler, Sabler eller Ammunition, skal ufortovet aneveres.
5. Ifald nogen af Landets Indbyggere, Qvinder eller Dorn,
bringe Bud fra e1ler til Danske uden Tilladelse, da skal de
straffes som Statens Fiender.
Skulde Barnet være uvidende
om, at det har begaaet en Forbrydelse, da skal den Person, som
sendte det, straffes i Barnets Sted.
6. Alle Niigler til offentlige og private Pakhuse og Kramboder skulle alleveres. Alle Penge og Bancosedler tilhiirrnde
enten Kongen eller Factorer, som staae i Forbindelse med dai.ske
Handelshuse, skulle strax' forvares under Laas og Lukke, og Niiglerne alleveres. Ligeledes alle Regnskabsbiiger, Prolocoiler og
Papirer tilhorende Kongen og Factorer skulle paa samme Maade
behandles.
7. To og en halv Time have de til at fuldbyrde disse Forordninger i Reikia,·ik, 1.2 Timer j Havnefjord, og i Henseende til
andre Steder skal fornodne Anstalter herefter træffes.
8. Ingen Indfiidt, Qvinder eller Barn, hvem det saa er, eller
Islænder, som besidder Embeder, have noget at frygte og ville
blive behandlede paa den bedste Maade, dog forudsat, at de ikke
forbryde sig imod de ovenanfiirte Befalinger.
9. Ifald disse vore Anordninger blive strax iværksalle, saa
vil det spare en stor Dee! uniidvendig Uleilighed og forhindre
Blodsudgydelse; men skulde i modsat Tilfælde En eller Anden,
hvem det endogsaa er, handle anderledes, end her er forordnet,
vil han strax bliv.e sat fnst, komme under en militair Ret, og
skydes inden 2 Timer, efterat l<'orbrydelsen er begaaet.
iO. Efter at Ovenanfiirte er udfort, ,•il en Proclamation blive.
udgivet, i hvilken Islænderne ville erfare, at Intet uden deres
Lands Tarv er i Sigte, og at denne Fremgangsmaade er alene
brugt, for a~ sikkre dem Fred og en Lyksalighed, hvilken Islænderne have kun lidet kjendt i de seneste Aar.
11. Dl'nne Proclamalion skal iiiehlikkeligen oversrolles paa
Dnnm, lirlg,h. fm 1$17-9. Ill. Bind,
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Islandsk og opfæstes paa alle mulige Steder, saaledes at de
Jndfodte kan erfare, at Intet ,il foretages imod der<'s Frihed,
eller paa nogen l\Iaade væ1·e Lil deres Skade.
Ifald Nogen kan bevise, at En eller Anden har handlet imod
denne Proclamation, da skal samme Person nyde 50 (Rdr. ~) i
Douceur.
Ill'ikiovik den 21'uc Juni ISOY.

Jorge11 Jorgensen.
Pro c I a m a I ion Nr. 2,
i. Island er frit og uafhængigt af Danmark.
2. Alle offentlige Embedsmænd, som e1·e indfiidle Islændere
og som hlirn deres l?æclrelancl lroe og ville gjiire Eed paa al
ville udfore deres J?unetioner, skulle rære forsikkrede om deres
fulde Gage og Betaling.
3. Alle indfodte islandske Embedsmænd, som forhold i• sig
ordentligt, s]rnlle respecleres.
4, Alle Pensioner Lil Enker, Horn og afskedigede Embedsmænd skal udbetales.
5. Alle Ovrigheds-Persouer i etl11·erL Amt og Districl skal
siirge for al udvælge en ordentlig og forstandig Person, som kjende1· Landets Forfatning og som skal være llep1·æsentanl for sit eget
District. Alle Love og Forordninger skal komme fra disse Hepræsentanter.
De skulle underholdes paa Landets Bekostning og
være paa samme Fod, som fur, da de stode under Kongerne af
Norge.
6. Enhver 01'1'ighedsperson, der kan fortsætte sine Emhedsforretninger, skal indgil·e et D1·ev til mig, om han 1insker at redblive sin Betjening, inden 14 nage paa de nærmere og 7 Uger
paa de længstbortliggende Steder, undtagen Forhindringer skulde
skee formedelst slet Veir, og da maa Aarsagen anrnres; men,
ifald de ikke vil le forblive i cl eres Embeder, kan de slet ikke
vente nogen Hjælp af Re gjeringen, men andre Embedsmænd skulle
ansættes i deres Sted.
7. Ingen Andre end indfodte Islændere kan indsættes i den
lovgivende Stand og være Repræsentanter for deres Landsmænd.
8. Island har sit eget Flag.
.
9. Island har Fred med hele Verden, og :Fred skal etableres
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paa en fast Fod med Storbritannien, som vil forunde Oen sin
Beskyttelse.
10. Island skal sættes i ordrntlig Forsvarsstand.
H. Alle Hospitaler og Skolevæsenet skal sættes- i en bedre
Orden.
12. Al Gjæld, enten til den forrige danske Regjering, eller
som skyldes til Factorer, der staac i Forbindelse med danske
Handelshuse og som muligen kunne remitteres Lil Danmark, maa
ikke udbetales, men Enhver er fri for Gjæld saa,;el til Kongen
som til danske Kjiibmænd; men skulde derimod een Eneste betale
noget af en saadan Gjæld , da skal han nodes til at godlgjiire
hele Gjælden til den nuværende Regjering.
13. Alle Kornvarer maae paa ingen Maade være i saa hiii
Priis, men alle Priserne skulle nedsælles.
14. Alle Islænderne ere fritagne for det Halve af deres
Skalter til den 1ste Juli 1810.
15. Islændere kunne ub'ehindret fare frem og tilbage i
Landet og handle efter Godtbefindende med hvem de lyste, undtagen med saadanne, som handle for den danske Regjering.
16. Jndlil den Tid Islænderne indsende deres Repræsentanter, ville alle offentlige Embedsmænd og andre Personer henvende sig til mig med deres :Betalinger, med videre.
17. Ingen Islænder maa dommes eller straffes, efter at
Repræsentanterne ere forsamlede, uden forst at være erkjendl at
fortjene saadan Straf af 12 af deres Medborgere.
18. AJie Ovrighedspersoner i Landet, hvem det endogsaa er,
skal sorge for at forhindre al Communication med danske Skibe,
hvorfra de end komme, og iadgil·e en Liste Lil mig, hvormeget
af Kornvarer der hehiives til h,·ert Districts Brug, for al del kan
blive transporteret derhen fiir Vinteren, og der skal altid blive
siirget for, at Landet har eet Aars Korn i Behold.
19. Ingen Islænder maa, formedelst den nu Lilstaaede Frihed, under Straf fornærme nogen Dansk, som har bavl Embede
under Kongen, ei heller Nogen, fordi de have staaet i Forbindelse
med danske Handelshuse, naar de ellers ikke blande sig i politiske Sager.
Anmærkning : Til yderligere Efterretning bekjendtgjiires,
39•
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at Repræsentanterne inddeles saaledes: i Syderamlcl 3,
amtet i, i Nonieramtet 2 og Ycslcramlel 2.

Oster-

Reikiavik den 2fidc Juni 1809,

Jargen Jargcnsen.

(L. S.)
Noget uforslandigere Revolutionsværk har Historien neppe at
opvise.
• Overeensslemmende med den 1sle Proclamation, Punkt it,
drog samme Dag Jol'gc11sc11, Liston og Savignac, ledsagede af en
bevæbnet Bande som Escorle, omkring fra Huus til Huns og borttog alle Ge værer og Yaaben, som fandtes hos Indvaanerne, uden
r ingeste l\Iodstand og uden at een eneste Embedsmand i ~ærheden foretog det Allermindsle, for at standse dette Uvæsen.
Istedelfor ;1t erfare, at Ilovedmændene: Jargcnsen, Phclps, ~avignac og Listo11, tilligemed den 1inige Bande, af Ovrighedcn rnre
hlcv11c. grebne og hængte som Siiriivere i Ræeme paa deres Skih,
maae vi med lllusel berette, al man ei gjorde dem den ringeste
Fortræd, og at de, hvad vi senere ville erfare, bleve adlyd te i
AH, hvad de befalede og foreloge, uden Forhindring eller Undtagelse. l\lan er derfor meget tilbiiielig til at antage disse Degi,·enheder for en Dr1im, hvis herom ikke ha,•es og foreligge os
officielle og uomtvistelige l\foddelclser og Actslykker.
Efler Udfærdigelsen af ovenstaaende to Proclamalioner log
Jiirgc11sC11 Sliflamlmandens Bolig i Reikiavik i Besiddelse, briid
Seglet paa Comploircl og tilegnede sig Archivet og Papirerne paa
samme, og etabl erede sarnmcsl •ds cl saakaldcl "ll,•gjerings-Comploir" for Island, hvorfra Jal'gcusc11 og Phclps , ilde regjer e Oen •
.Begyndelsen hermed skele ved al liislade 4 i det derværende
Tugthuus indsatte Forbrydere, der af Jorge11se11 tildeeltes Pas til
al begive sig hvorhen de vilde. Dog blev den ene, en mistænkt
l\Io1·der, kort derpaa aller indspærret.
Jorgc11sc11 vedblev fra nu af uforstyrret, som Islands retmæssige Herre og Besidder , al styre Landet.
Han udstedte i de
folgende Dage Ordres Lil Kjobmænclene at sælge deres Varer til
bestemte Priser; han confiskerncle og inddrog i den saakaldle
,,Statscasse" Alt , hvad der knude inddrages. Den fii1·sle Dag,
han .regjeredc , li leve Kramboderne og Pakhusene i fieikia vik,
tilhorende danske udenfor Island bosiddende, eller blol fra, æ-
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rende Handelsmænd, lagte under Beslag, og til de fraliggende
Handelspladser sendtes Commissairer, for at udfore samme Hverv;
Savignac erhold't endog den særskilte Bevilling, at udtage af
Kjobmændenes Varebeholdninger Alt, hvad han selv onskede;
og den 26de Juli udstedte Jorgensen endog en Ordre til at confiskere en Kjobmand Jess Thomsens Varebeholdning og Eiendele
til Islands Bedste, hvilken Ordre var affattet paa samme Maade,
som Regenter plcie at udstede deres Ordonnancer, og begynder
den derfor saaledes :
., Islands Beskytter og Hoistcommanderende til Lands og Vands"
K. Jorgen Jorgensen
,,Gjore herved vitterligt": etc. etc.
Benævnelsen "Konge" havde han ikke vovet at udtale, men
blot betydet det med det forste Bogstav, omeodskjondt der vilde
ikke være bleveo krummet et Haar paa hans Hoved herfor, saalidt som for alle hans /ivrige Voldsgjerninger.
Den 27de Juni tilskrev Jorgen,en Biskoppen Vidalili saaledes:
,,Herr Biskop I"
"Det er hermed bekjendtgjort, at Vi have Aarsag til at ,•ære
"misforn/iiede med adski!lige Embedsmænd og derfor have befalet
"Landfoged Frydensberg, . ci at udbetale Noget af Cassen, indtil
"Embedsmændene have skriftligen erklæret sig: om de onske at
"opfylde hvad Proclamationen paabyder, eller de 1inske at ansee
,,Kongen af Storbritannien eller hans Undersaatter som Fiender,
:,hvilket i saa Fald strax skal offentligen bekjendtgj/ires til Hans
,,Kongelige Majestæts Krydsere og Orlogsskibe".

Jorgen Jorgcnsen,
Jorgensen dannede sig ogsaa en til hans Værdighed passende
Livvagt, bestaaende af de frigivne Malifieanter og nogle Dagdrivere, tilsammen 8 Personer, med hvilken han den 2den Juli lod
arrestere Assessor i Overretten, Einardscn, og fore ham til Rei. kiavik, hvor han holdtes fængslet i 10 Dage, fordi han paa Jorgensc11s Befaling havde undladt at komme til Byen og overtage
Stiftamtmandsforretningerne. Samme Dag lod Jorgmsen &in Liv' agt fængsle Landfoged Frydc11sbcrg, fordi Jorgcnsen troede, at
Landfogden vilde styrte ham. Folgen af disse Arrestationer og
den yttrede :Frygtsom hed foranledigede Jorgen4c11 den i ite Juli
til at udstede den 3die Pro1;lamation, saalyde11clc:
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P. 1\1.
lfolgc vor Proclamaliou, dateret den 26de Juni i 09, skulde
i de nærmeste Steder Nationens Hepræscnlanler lia,•r ,·æret fo1·samlcdc, for al afgjorc, ln·ad der kunde tjene Lil La nu els Tarv,
men endnu finde Vi, at Ovrigheds-Personernc langtfra have gjort
de forniidnc Anstalter Lil en nodvendig Sammenkomst.
Vi have
derfor ci længer været istand til al modstaae deu almindelige
Mands Onskc, som ci alene har soliciteret hos mig om at bestyre
Landets Sager, men cndogsaa i hundredelal have tilbudt sig,
uden mindste T1•ang, at lade sig hrcn•c til Landets Forsvar.
1. Derfor er del hen cd erklæret: at Vi Jiirgcn Jiirgcnsen have
paatagct os Landets Bestyrelse, som Beskyller, indtil en ordentlig Constitution c1· fastsat, med fuld Magt Lil at fiirc Krig og
slulle Fred med udenlandske l10Lc1 taler.
2. AL Krigsfolket har udnæ1 nt mig Lil deres Anfiircr Lil Lands
og Vands og Lil al forcstaac det hele militaire Departement i
Landet.
3. At del islandske I/lag skal være blaal med 3 hvide Stokfiske, hvis Ære Vi ri( paatage os at forsvare med vort Liv og
Blod.
4. Al Stiftamtets Segl er ci mere gjæld ende 1 men alle olfcnllige
Documenter af Vigtighed skal rære unde1·skreme af mig med mit
Segl (J. J.J, indtil Repræsentanterne kan forsamles og foranstalte
et passende Segl.
5. Al alle de Embedsmllnd, som af Kjærlighed til Froclrelandel
have indgil'el IJegjrring om al forhlirc i deres Embeder og tjene
Lanclet i denne farlige og vansliclige Slilling, del ") lig slod i skulle vedblive at nyde deres Liinningcr, hvorimod de Embedsmænd, som hoc i Nærheden og ikke ha,•e erklæret sig, crc her,•ed ganske og aldeles afsalte fra deres EmI.Jeder, med mindre de
inden den 20de Juli indgive slcriflligen gyldige Aarsager, ln·orfor
de ci have indsendt deres Resignation, eller Lorte om VcdI.Jlivclse
i deres Embeder, og efter den Dalo skal indgfres en Liste, i
hvilken man kan sec, hvilke Embedsmænd redblh·e i deres Embeder, og hvilke ikke, og fra den Dag skal enhver Person i
Landet, der adlyder cen e neste Befaling fra slige Personer, ansees
som en Forræder; dog give \'i rnclnu ,1 Ugers Tid til de længstbortliggende Steder.
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6, At alle Embedsmænd, som resignere og iinske det, skulle
transporteres frit lil Kjobenhavn, naar dertil findes Leilighed.
Imidlertid hyde og befale Vi, at alle saadanne Embedsmænd
skulle holde sig færdige til at sendes til Westm11no, for at de ikke
ved deres Cabaler skulle forstyrre den almindelige Lyksalighed
og Fred, undtagen de kan skaffe behlirig Caution for deres gode
Opforsel .
7. At Vi have med storste f'ornoiclse seet, at den islandske
Geistlighed har fremmet Fred og god Orden i det farlige Tidspunkt, hvorfor Vi Jo,·e at udbetale dem deres Lonninger og Pensioner til deres Euker, samt saameget muligt forbedre deres Kaar.
8. At Landet skal sætles i ordentlig Forsvarsstand, uden
mindste Forh1iielse af Skalter.
9. At en Person skal gives Fuldmagt til at ratificere Fred med
Hans Majestæt Kongen af Storbritannien.
:1.0. At alle engelske Undersaatter skal ha,·e fuldkommen Frihed
i Landet til at handle og nedsætte sig, naar de ei forbryde sig
imod Landets Love, og alle, som uforskyldt fornærme nogen
Unclersaat af den Kongelige Storbritanniske 1\:lajesæt, skal straffes.
:1.1. At ingen civile eller geistlige Embeder maae be$ættes af
andre end indf1idte Islændere.
i2. At Vi forpligte os til at nedlægge vortEmbede, i det Oieblik
en I?orsamling af Nationens Representanter har fundet Sted 1 og
som skal sammenkaldes næste Aar den 1ste Juli i8i01 og naar
samme har fastsat en ordentlig Constitulion, hvori og den fattige
og simple :Mand erholder ligesaa megen Andeel i Regjeringen
som den fornemme.
13. At al dansk Eiendom paa Oerne skal con fiskeres til Landets
Bedste, og den, som skulde skjule nogen Cassebeholdning eller
andre danske Eiendommc, skal straffes.
14. At Amtmændene, enten de vedblive deres Embeder, eller
ei, skulle s1irge for denne Proclamations Befordring og lukke og
forsegle alle danske Pakhu1;;e i deres Amter, samt modtage alle
Cassebeholdninger tilhorende de Danske.
1.5. At adskillige Embedsmænd hare af l?rygt for den danske
Regjering ei erklæret sig 1 men hare underrettet mig om, al de
fuldkommen bifalde nærværende System og selv .onske paa en
vis Maade aL blive anmoded e om at styre Landets Sager; men,
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siden Vi ci have andet i Sigte end Landets Bedste, tillade Vi
dem, som ei ere besjælede af Patriotisme nok til at elske deres
eget Fædreneland, at reise til Kjobenhavn.
:16. At Vi ere •nodte til for Vor egen Værdigheds Skyld, ei at
taale den mindste Uærbodighed, ei heller at nogen overskridct·
den mindste Artikel i denne Vor Proclamation, som alene har
Hensyn til Landets Bedste, og derfor hoilideligen erklærer, at
den Jl'orste 1 ?er skulde forsoge paa at forhindre Landets Lyksalighed eller forstyrre den almindelige Fred, skal ufortovct straffes paa Livet, uden at ha\·e den mindste Fordecl af den civile Ret.
1. 7, I alle andre Henseender skulle Love og forordninger
gjælde saaledes som forhen, indtil Conslitutionen er fastsat, undtagen,
al enhver Islænder kan fare frit frem og tilbage i Landet, h\'or
han onsker, og handle, h\•or han finder for godt, uden Pas fra
Amtmanden eller andre Authoriteler; dog maae alle Domme
underskrives af mig, f1irend de exeqveres.
Reikia1ik den Ilte Juli 180!1,

Udgivet under Yor Haand og Segl.

Jorgc11 Jorgc11scn.

(L. S.)
llc~kylLcr ar hele lslon<I og Hliisl~om111a11<1crcn<lc
til Lands og Socs.

Det Forstc, som Jorgc11sc1i nu foretog sig, var at hcise det
islaudske .Flag paa cl af Phelps occuperct Pakhuus, under 11
Salutskud fra Skibet "Margrethe and Anne", og proclamcre Oprcllclscn af cl Uegjeri11gs-Comptoir i Reikiavik, og under isle
August befalede Jorgc11scn Ilisl,oppcn at :ægtevie forskjcllige adskille
Personer med andre Personer.
Overeensstcmmcnde med Proclamalione11 af ilte Juli § 8
skulde Oen sæltes i :Forsvarsstand, til In ilkcn Hensigt der blev
aulagt et Ilattcri ved Byen af Besætningen paa Skibet Margrethe
and Anne under Phclps Opsyn, hvorfor delle Batteri blev givet
Narn af "Forl Phelps".
Til Balleriets Armering blev opgravet
uogle :150 Aar ga mle Jcrncanoncr; Krudt og Bly blev taget fra
de ~ llyen ,·ærende Beholdninger, og til Commandant i Fortet
blev ansat en dansk Jlodl.cr, der tillige var Joryc11sc11s Politihctjent. Havde Authoritcterne anvendt samme Acli\'ilct ,•cd Krigeus Udbrud og brugt disse Canoner, var h;la11cl ucppe hle\en
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erobret af et armeret Handelsfartiii med
det Hoieste en Snees
Mands Besætning.
Paa denne Tid ankom til Reikiavik et dansk Handelsskib
"Tykkebay" kaldet, forsynet med engelske Licencer, men det blev
clesuaglet strax af Jiirgensen befalet henlagt under "l'IIargrethe
aud Annes" Canoncr, frataget alle Breve og Documenter, der
hleve aabnede og læste af Jiirgcnsen og hans Medhjælpere, inden
de bleve udleverede ifolge deres Adresser, og Ladningen. tilligemed en Sum af 1.0,000 Rdr., opsendt af Regjeringen til Gagering for Embedsmændene m. m., gjort til god Prise. Landfoged
f'rydensberg, til hvem Pengene ,•arc bestemte og som desuden
havde den iinige Cassebeholdning i Forvaring ligesom Sysselmand
/{ofod, der havde en anden Kongelig Casse under sin Bestyrelse
- erholdt under Hte Juli Ordre af Jiirgensen al aflevere disse
Cassebeholdninger, der tilsammen udgjorde 20,000 Rdr., til ham.
Jiirgensen, ledsaget af sin Livvagt, gjennemreisle nu uden
ringeste Forhindring hele Landet lige til de hordligste Egne,
deels . for al inddrage de offentlige Casser, og deels for at
skræmme Embedsmændene, hvis delte paa et enkelt Sled
var niidvendigt. H,·or han ei selv kunde komme, sendte han blot
en Commissionair, der blev lige saa blindt adlydt, og som tvang
Beboerne til at modtage de engelske Luxusartikler i Bytte imod
indenlandske Producter. Jiirgcnsen blev saa almindelig adlydt, at
han, foranlediget af en Klage, i en Skrivelse af 24de Juli, befalede Sysselmanden paa Westman1i at afsætte Factor Paulsen sammesteds og sende ham som Arrestant til Reikiavik, hvilket ogsaa
skete; dog blev han efter nogle Dages Arrest alter liisladt, og
ved Jiirgensens Ordre a( 6te August paalagdes Justitiarius i Ove1·retten, Staphc11se11, al lade Sagen nærmere undersiige og paadiimme
med Tilfiiiende : ,,Dog til Vort nærmere Eftersyn maa indsendes".
En til Orebakke med et Handelsfarliii ankommen Kjiibmand, Lambcrtsan, maatte paa Jiirgcnsens mundtlige Ordre reise
Lil Reikiavik og der aflevere alle medbragte Bre\'e og Documenler. Men, da Jiirgo11scn formodede, at han havde gjemt nogle af
clem, befolede han under 9de August at lade arrestere Lambci·tscn, indtil han havde afleveret alle Papirer og Documenler, og
overle,·ercl til Jiirga11son den til Orehakke ankomne Skibsladning,
"samt i et og alt gjort Os tilb1irligt Regnskab for samme". Delle
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Forlangende maa være ble,·et opfyldt, eftersom Lambertae11 næste
Dag blev sal r Frihed.
Paa samme Maade ble\' del danske Skib "Seicn", fiirl af
Capilain Pctcrsc11, der ankom til Reikiavik med engelsk Licence,
besat med bevæbnet Mandskab fra "Margrethe and Anne", og
ble\'e Skibspapirerne og de medbragte Breve og Papirer ved Jifrgenscns Befaling borttagne, og ved sammes Ordre af 9dc August
blev Skib og Ladnin~ conliskeret.
Saaledes drev Jiirgcnscn med en Vagt af en hah• Snees
Mand nforstyrret sit Uvæsen, uden at, os vitterligt, cct eneste
Menneske gjorde noget Forsog paa at bcfrie Landet for denne·
Voldsmand, og rimeligviis vilde Jorgcnsm fra de islandske Embedsmænds og Befolkningens Side uforstyrret have levet og· være diid
som Konge af Island, og Stiftamtmanden til sin Dod have siddet
arresteret, dersom den engelske Uegjering ikke havde gjort Ende
paa delte Uvæsen. Dog er det os en Pligt at anfiire, at Sysselmand i Skaptafjelds-Syssel, vestre Halvdeel, Gudmundsen, boende
i Wick, 30-40 Mile fra Reikiavik, den iOde August 1809 udstedte
et Slags Udfordring til Jorgensen, hvori det hedder: ,,At Din og
"Dines Sikkerhed skal være ophiirt i det samme Oieblik, Du
,,passerer Jokulsaae".
Gudmundsen tog ogsaa de hertil sigtende Foranstaltninger;
men, da Afstanden var stor, og Jorgensen ikke kom til Skaptafjclds-Syssel, og Gudmundsen ikke til Reikiavik, saa var Faren
ved denne Truscl ikke stor.
At Jorgense11s Herredomme var
forbi, da Udfordringen blev udstedt, kunde Gudmundscn ikke vide,
og derfor er hans Mandighed uforkrænket, om end Virkningen
ikke blev sporet.
Men Comedien blev nu endt paa en anden Maade. Den
9de August indkom nemlig til Reikiavik cl engelsk Krigsskib
"The Ta\both", fort af Capitain Jones.
Nogle af Indbyggerne i
Byen opfordrede nu denne til at yde det værgclose Land Beskyttelse, hvilket han vclvilligcn lovede og udf1irtc.
Sliflamtmanden
blev befriet af sin Arrest, del islandske Flag slr1igct, Flagstangen
itubrækkct og "Fort Phclps" demoleret. En ny Co,wenlion blev
afsluttet, omtrent af samme Indhold som den, der rnr 1.Jlcvcn
sluttet med Capitain Nott, og Enhver traadtc nu aller i Besiddelse af sin Eiendom og 1,inc Rettigheder.
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Saaledes endtes Jorgonsens Regjering, der ha,·de varet fra
25de Juni til 9de August. Stiftamtmand Trampe overtog dog ·ikke
mere sit Embede, men afreiste Qen 25de August med Skibet
"Margrethe and Anne" til England, for at slige Erstatning hos
den brittiske Regjering for de for Island havte offentlige og pri\'ate Tab samt fordre Jorgensen og hans Medhjælpere straffede.
Pltelps reistc med paa samme Skib, hvorimod Jorgensen gik
ombord paa det tagne danske Skib "Orion"; dog skulde begge
Skibe fiilges ad.
Dette Selskab synes at maatte have været for Herr Grev
Trampe noget ubehageligt; men det lange Samqvem med disse
RUvere har vel vænnet ham til deres Selskab. Grev Trampe oplevrde paa denne Heise nye Uheld. Den 28de August opkom Ild
i Skibet, som han var paa, og. som med dets Ladning fortæredes
af Lueme, h\'orimod Besætningen og Passagererne reddede sig
ombord i "Orion", som derved blev saa overfyldt med Mennesker,
al det aller maatte vende tilbage til Reikiavik. Da Capitain Jones
endnu laae her med "the Talboth" tilbod han sig at medtage
Stiftamtmand T,·ampe, tilligemed Sysselmand l(ofod og Kjobmand
.Sivartscn, som Greven nu overtal ede til at reise med sig, for at
tjene ham som Vidner.
.
Jorgensen afseilede paany med "Orion" til London. Man har
ikke senere erfaret, at Stiftamtmand 1',·ampe og hans Ledsagere
ha,•e i England udrettet Noget til Oens Fordeel, eller at Jorgcnsen og hans Medhjælpere ere blevne tiltalte eller straffede for
deres Færd.
Rigtignok udgav den hrittiske Regjering noget efter en Befaling, som forbod dens Undersaatter at udove Voldsomheder imod
Island, eller andre værgelose Lande under Krigen. Men neppe
var denne Befaling nogen Fiilge af Stiftamtmandens Forhandlinger
med den engelske Regjering. Stiftamtmanc;l Trampe afreiste derpaa med sine Ledsagere fra England til Danmark, hvor man
i Publicum morede sig megl)t over denne Historie og Grev
1'rampcs Ulykker.
Til Belonning for sine Bedrifter og Lidelser blev Greven nogen Tid derefter af Kong Frederik VI.
ansat som Stiftamtmand i Trondhjem, hvor han dode den
iGde Juli 1832. uden at man endnu ha\'de glemt hans islandske
Begivenheder og Fataliteter,
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Til Danmark kom Efterretningen om Islands Besættelse af
Englænderne og Jorgc11sc11s Usurpation m. m. over Norge ved en
Rapport fra General v. Krog/i i Trondhjem. Som Fiilgc heraf
befalede Kongen under 1.0de September 1.809:
•.. ,,Tilfiirsel af ethvert Slags Vare Lil Island ophiirer fra nu af
,,og indtil nærmere Ordre", - en .Befaling, hvorunder aler~e lndbyggrrnc og ikke Englænderne kom til at lide, men som dog ikke
ret ,·cl kunde være anderledes.
Af ovenstaacnde Relation vide
vi, at . Jorgcnscns og Englændernes Herredomme for lang Tid siden
var til Ende, inden denne K9ngelige Ordre udkom.
Slultcligcn ville vi, som sædvanligt, samlet omtale de i
denne Periode forefaldende .Begivenheder paa Kysterne og paa
Ila vel.
Vi have forhen omtalt Caperforer Wulffscn, der i Krigen
oftere havde udmærket sig ved Dristighed og l\Iod.
Efter Actionen den i7de Mai (III. Bind, Pag. 466) lob
Wulffsen ind paa Rhcden af Hals i lndlobet af Liimfjorden, for
at reparere sit Skib, men lob aller ud den 6Le Juni.
Den 7de
hiirte han en Canonade langt borte mod Ost og ilede for fulde
Seil efter Lyden, og, da han kom nærmere, erfarede han, at · en
Fegtning fandt Sted under den svenske Kyst imellem 2 smaa
danske Capcrc og en engelsk Canonbaad. Wulffse11 dccltog, saasnart han kunde, i Feglningen, og efter ¾Times Canonade maatle
Canonbaaden der kom fra Golhenborg, hvorhen den havde hragt
danske Fanger fra Anholt, overgive sig. Den rar armeret med 2
svære Canoncr og besat med 1. Lieutenant, 1 Underofficier og
20 Mand.
Den 4de Juli nærmede sig paa ElbcOoden 3 engelske Canonbaade en Conl'Oi, der ledsagedes fra Glllcksladt til Eidercn af
danske Canonbaadc, under Commando af Sii-Capitain JJlossir& og
Ueutcnant f(laiimann; men de engelske Canonbaadc bleve ved et
1,ar Skud fra vore Ca11011 chaloupper dreme paa Flugten.
Da
Lieulenaul Jaaiima1m med 3 Canonfarliiier senere paa Dagen
convoicrede 6 Coffardiskibe, blev han alter angreben af hine 3
engelske Canonbande.
Styrken var nu allsaa omtre11t lige.
Licutenant mauma11n ryklede I?ienden nær paa Geværskud og
aalrnede en 1·irksom Cartæskild, h1·or1·ed hau drev ham paa Flugten.
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Fra den 1.2te Juli af krydsede nogen Tid en engelsk Fregat
som var den i Aaret 1807 riivede, danske Fregat Najaden ved Wardiihuus, hvor den opbragte danske, norske og mssiske
Coffardiskibe, der bragte Kornvarer og Proviant fra Archangel og
det hvide Hav til det nordlige Norge. Commandanten paa Wardohuus - Fæstning, Capitain /Jrock, havde vel en Deel svære, men
kun daarlige Canoner og en Besætning af 150 Mand, derimod
intet Siiværn, saa al han maatte være rolig Tilskuer ved hvad der
forefaldt udenfor Canonernes Skudvidde, og var folgeligen CotTardiskibene kun til Beskyllelse, forsaavidt de ankrede under Fæstningens Canoner, dem han forresten i hele Krigen ikke los nede
imod Fienden. Den engelske Fregat angreb og bombarderede
ogsaa de russiske Stæder Kola og Kjelding (III. Bind , Pag.
536), der deelviis opbrændte. Desforuden krydsede flere andre
engelske Krigsskibe i disse Farvande.
Af saadanne ankom den 4de Juli Cutterbriggen "Snake"
paa 18 Canoner, under Commando af Capitain T. Wang ('?), til
Hasvig i Vest-Finmarken, hvis Besætning gjorde Landgang paa
disse for alt Forsvar blottede Kyster, plyndrede og rovede, hvad
de fandt hos Beboerne, deriblandt en nedgravet Kuffert, hvori
laae 4500 Rd., tilhiirende en Kjobmand Killengrecn, hvorefter
"Snake" aller seilede bort den 9de Juli1; men den 17de Juli
kom den tilbage til Hasvig i Fiilge med Briggen "Fanny" paa
14 Canoner, under Commando af Capitain Sille/air, og Ilesætningerne riivede nu i Fælledsskab alt det, som Briggen "snake's''
Besætning havde ladet tilbage, saa at Kjobmand Jfillcngreen alene
angiver sit Tab til over 10,000 Rd. Begge Skibene forlode
endeligen Hasvig den 21de Juli.
Den 22de Juli om Morgenen Kl. 8 kom disse to engelske
Krigsskibe udenfor Hammerfest, som til sit Forsvar havde to
Landbatterier, hvert paa 2 6-pundige Ca noner. Det ene Batteri
paa Hammerfest-Siden blev commanderet af Kjiibmand Bucl,
senior, det andet Batteri, der var anlagt paa den anden Side
ved lndlobet Lil Havnen paa det saakaldte "Fuglenæs", blev
commanderet af Kjiibmand Akkermann og Assistent Hald. Begge
Ballerier vare besatte med 28 Mand, og Hammerfest By havde
desuden en Kystmilice paa 50 Mand, under l{ystværnsbefalingsmand lilel'cks Commando.
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Ved de to fiendtligc Skibes Nærmclse aabncde fiirst Fuglenæs-Batteri sin lid og kort cflcr Batteriet ved Hammerfest By,
hvilke besvaredes _m ed Skibenes glatte Lag, saa at sidstnævnte
Batteri efter 1.k Times Canonade og 2 l\fands Tab blev forladt
af Besætningen og besat af Fienden, som vedblev at hcskydc
l<'uglcnæs-Batteri der kun kunde chargere med den ene
Canon indtil ogsaa dette Batteri maattc overgive sig.
Kystværnsbefalingsmand f(lerck blev dcrpaa sendt ombord
paa de engelske Skibc 1 som J>arlcmentair, for at erfare Ficndcns
Hensigt.
Den engelske hoistcommandercnde Officicr_ lovede al
ville beskytte Byen , ifald Fiendllighcdcrnc oph1irte, i modsat
Fald \'ilde Byen blive stukken i Brand. /{lercl, medbragte ogsaa cl
Brev fra den engelske hoistcommandercndc Officiel' til den norske
Hiiistcommandcrcnde; men, da Ingen forstod Engelsk, kunde
man ikke gjure , ln>ad der forlangtes i Brevet.
Ficndcn lod
derfor 5 llarcasscr med l\fandskab besætte Fuglcnæs-Balleri og
Ilycn, der afvælrncde Kystværn el, som dcrpaa, ligesom Besætningen paa Fuglenæs-Battcri, for stiirste Delen 11ih over Fjeldene
til deres Hjem.
Under Aetioncn skjiid Fiendcn 250-300 Skud, og Batterierne i10 a 120 Skud. Fienden havde 1 Docl, som blev begravet paa Hammerfest-Kirkegaard.
Englænderne forblevc i Hammerfest til den 30tc Juli om
Aftenen, i 11\'ilkcn Tid de sprængte Canonernc og demolerede
Ilallericrnc, itusloge l\fcubler og Vinduerne i mcslcn alle Huse
og begik mange Yoldsomhcdcr, lige indtil al opbrækkc og r1ivc
Fattigblokken.
Den hoisleommandcrcndc Genera l i Trondhjem, v. lfrog/1,
havde ingen Hjælpemidler til al forhindrn lignende Ulykker i
Fremtiden.
Af cl Handclshm.JS i Trondhjem laante han 4:
8-pundige Cauoncr, som under Commando af Lieutenant IVittrup
og en JJcsJl)lning af 2 . Unclcrofficicrcr og 32 Mand Lanclc,·ærn
afsendtes til Dcsl,y tlelsc for llandclsctablisscmcntcl p;1a llundsholmcn Ycd Ilodii.
Ilammerfcst formaaedc Generalen ikke at
besætte. Dog foranledigede disse Angreb, at der i Trondhjem
blev bygget cl Par Orlogsbrigger, hvormed disse Farvande skulde
beskylles i det kommende Aar.
Den 28dc Juli havde 1\1aancdslieutenant A11dcrsc11 rra Chri-
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stiansand med en Canonbaad en Affaire med en engelsk Skonnert paa Hoiden af Mandal, hvorved den agterste Canon sprang
og saarede 3 l\land. Ikke desmindre blev Skonn~rlen fordreven
fra disse l<'arvande, efterat den uhindret havde tumlet sig i længere Tid imellem Jydland og Norge og havde der den 23dc Juli
erobret 4 Kornskibe, den 25de JµIi 3 og den 28de Jnli 5
Kornskibe samt en Caper.
Den 28de Juli ' jagede Caperforer Osmund Torgersen med en
lille Cutter, armeret med een 4-pun~ig Canon og 4 Haubitser,
under Norge en Skonnert, der forte amerikansk Flag, og gav
den nogle Skud. Da disse hleve ubesvarede, antog Torgerscn
Skonnerten for en Coffardimand og udsatte sin Baad, for at · besætte samme. Men pludseligt slog Skonnerten sine Canonporte
op, ,•iste :16 Canoner og engelsk Flag og aabnede en saa heftig
Ild, at Torgersen iilsomt maatte siige Flugten og forfulgtes i 3
Timer under en vedvarende Canonade, saa at det var med den
stiirste Anstrengelse, at Torgersen kunde redde sig ind i . Svanevaag Havn i Norge.
Den 29de Juli blev Postbaaden ,,_Smidig", der lob imellem
Jydland og Norge og kun var svagt armeret og· besat, erobret af
en engelsk Krydser.
Den 3die August forefaldt paa Fæstningen Christianso et
lignende tumultuarisk Optrin, som del, der den 7de September
:1807 forefaldt paa Batteriet 3 Kroner (I. Bind, Pag. 284-285),
efter Kjiibenhavns Beleiring.
Paa Fæstningen Chrisliansii laae en Besætning af omtrent
200 l\land af det daværende Marine-Regiment, for stiirste Delen
bestaaende af hvervede Udlændinge. Af disse yare allerede i
Juli Maaned 7 Mand deserterede i et Farliii og vare blevne optagne af et forbiseilende Skib. Resten nærede samme Plan og
ventede kun paa Leiligheden hertil. Den af Major v. Schill foretagne Expedition paaskyndte Udforeisen, idet man vel vidste
Maaden, hvorpaa han havde begyndt, men ikke , hvorledes han
endte den. Man nærede derfor den Plan at forene sig med ham.
Den 2den August viste sig de fiirste Spor til Besætningtrns Opstand, og denne steeg den næste Dag til det Hiiieste, idet Besætningen forsamlede sig og mishandlede deres Officierer, som
,·ilde modsætte sig · dem, og, da de erfare_de, at Com.mandanten,
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Capilain Kohl af den Kongl. l\farine, havde allerede meldt det
Passerede til Bornholm, saa arresterede Opriirerne samme Dag
samtlige Officierer og plyndrede Commandanlens Bolig, ved
hvilken Leilighed Commandanten blev saaret af et Dajonelslik i
Derefter bleve Fæstningens Canoner fornaglede, den
Siden.
sliirste Dee! af Krudtet og Ammunitionen kastet i Havet, og Besætningen indskibede sig med Vaaben, Ammunition og l'roviant,
7 Haubitser og en Dee! Krudt paa to li! Havnen opbragte Priisskibe samt paa 2de li! Fæ~lningen horende slorre Daade og gik
saaledes under Seil, med Bandene paa Slæbetoug af de sliirre
Skibe, medtagende Gommandanlen og samtlige Officierer.
Da
Oprurerne vare komne saa langt til Siies, at ingen Fare mere
var at befrygte, bleve de sendte tilbage i lo Joller. En Caper
fra l{jiibenbavn, under Commando af Capitain Jansscn, lrnng Opriirerne til at kappe de lo store Bande fra sig, eflerat deres
Besætning rnr gaaet ombord paa Skibene.
Kort efter at Opriirerne havde forladt Fæstningen, opkom
Strid imellem Hovedmændene, og en af dem vilde i Raseri tænde
Ild i det ombord værende Krudt; men han blev hurtigt overmandet og ligesaa hurtigt standretlig straffet ved al kastes overbord.
Da der imellem Opriirerne - ikke gaves nogen Siikyndig,
maatte de suge del nærmeste Land, som var Carlshamn i Sverrig,
hvorfra de fifrtes til Christianstad. Den svenske Regjering beordrede ved Efterretningen herom en Siiofficier , Palniqvist , at
arseilc fra Carlscrnna, for at besælle Chrisliansii.
l\Icn l?æslningen erholdt strax en ny Besætning m. m. fra Bornholm, saa
at Gouverneuren sammesteds allerede den 7de August kunde
indmelde Lil Kongen, at Fæstningen igjen var i Forsvarsstand,
hvorfor Expeditionen fra Carlscrona forblev uden Fulger.
Imidlertid vare slige Optrin saa hyppige, at man er berelligel til at an lage, at disse l\Iennesker ikke bleve behandlede,
som de lrnrde, eller at de med dem indgaaede Forpligtelser ikke
I al Fald lærte, som det lader, Regjeringen og
bleve holdte.
Armeebeslyrelsen Intet ved Gjcntagelsen af slige Opliiier.
De11 7de August laae Si.ilieutenant Klaumann med (l Canonchaloupper_i Ostefloden, der falder i Elben, for at dække Generalliculenanl v. Ewalds Tilhagegang O\'er Elben med s il Corps
(111, Iliml, . Pag. 518). Jfiilge Escadrechefcn , Capitai11 Jllossi11s

I

625
Ordre skulde Lieutenanten Kl. 5½ om Morgenen afgaae til Freiherg; men Englænderne spærrede Osteflodens Munding med 2
Brigger paa 18 og i Ilrig paa 14 Canoner samt 1. Canonbaad, der laae til Ankers ved OttcrndorlT. Da Lieutenant Klaumann havde naaet Mundingen af Ostefloden, holdt den fiendllige
Escadre 'ned paa ham, ankrede paany, og en levende Action
begyndte fra begge Sider, under hvilken Fienden atter maalte
lette Anker, og blev under en vedvarende Ild jaget til henimod
Brunsbiittel, hvorfra Maanedslieutenant Wriedt kom Lieutenant
lllaumann til Hjælp med i Canonbaad, hvorved Englænderne
efter 2& Timers Kamp blcvc drevne ned ad Elben, uden at de
danske Canonfartiiier led nogetsomhelst Tab.
Den 7dc August traf Caperforer Wulffsen i Cattegattet cl}
engelsk Cutter, der havde tilfi.iiet de paa Norge farende Skibe
stor Skade. Cutleren gjorde strax Jagt paa Wulffsen, der lod
som han flygtede, for derved at erholde Lcilighcd til desbcdre
al tugte Cuttcren; og, da denne var kommen ham nær paa
omtrent 300 Alen, gav Wulffsen lid, som Cutleren besvarede med
Heftighed; dog efter ¼ Times Fegtning tog den Flugten og forfulgtes af Wulffsen til langt ud paa Natten. Wulffsen havde vel
herved erholdt nogle Skud i Skroget paa sit Skib, men ellers
ikke lidt noget Tab.
Man seer heraf, hvilken Nytte nogle stiirre Krigsskibe her
vilde have udrettet, og som, stationerede i Frederiksværn eller
Chrisliansand, kunde have gjort Udfald og bortjaget fiendtlige
Capere og mindre _Krigsskibe, naar Lcilighed dertil gaves, hvorved Forbindelsen imellem Jydland og Norge saavel som KornLilfiirselen fra Danmark vilde i det Mindste været hetydeligen lettet.
Den i0de August om Morgenen blev fra Yarden ved Frederiksværn meldt en Krigs - Brig, kommende sydfra.
GapitainLieutenant Siiren-Bille, der laae i Frederiksværns-Havn, gik ud
mod den med 6 Canonchaloupper og Canonjollen "Loven" samt
Canonjollen Nr. 7, der Jaae p'aa Forpost ved Svinor. Da Canonbaadene kom den nær, skjod Bille et Par Skud efter Briggen,
som nu tonede engelsk Flag, hvorpaa Kampen begyndte imellem
dem. Bille gav under samme sin venstre Fli:ii Ordre til at omroe
Briggen og angribe den agterfra, medens han selv med Canonchaloupperne "Harald Haarfager" og "Frederiksværn" roede langs
Daam, Krlg1h, Cra 1807-11.

III, Biød,
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Bredsiden, for at angribe den forfra, hvorpaa hele Flottillen efter
i Times Fegtning roede lige ind paa Briggen, som, da Flottillen
kom den paa Geværslrnds Distance, striig sil Flag cfler cl Tab
af 1. Dild og 4 Saarede, hrorimod /lille havde cl Tab af· 3 Diide
og 2 Saarede, alle paa Canonchalouppen ,,Fredcriks1•ærn." Briggens Navn \'ar "Alart", borlrovel ved Kjobenharns Ileleiring
1807 (I. Bind, Pag. 346), under Capitain 1'illards Commando,
armeret med 19 Canoner og besat med 96 l\land. ,,Alart" ·blev
dcrpaa besat af Lieutenanl C. Grove, forl Lil Frederiksværn og
senere brugt ,,cd Forsvaret ·af de norske Kyster.
Den 12te August laae den nors~e Caper "John Bull'' under
Caperforer Sc/1ougs Commando \'cd Sando, ved Hvalocrnc, h1·or
den saae et stort, tremasl<.'l Skib ligge imellem Koster og RamsoSkjærcnc. Capitain Sclwug seilede samme Dag hen lil Sldbet og
fyrede nogle Skud foran og over det, for at faae del til al tone
Flag, og omsider, da Caperen kom nærmere, blev det engelske
Flag heiset over det danske, der Lilkjendegav, al Skibet var
erobret, og Caperen blev modtaget fra samme med en saa virksom l\:lusketild, al den i ¼ Time erholdt 1 l\land diid og 7
saarede og blev derved nodsaget Lil at fjerne sig, uden al kunne
gjenerobrc Skibet, hvilket ikke senere blev muligt, da den Dagen
efter, den 13de August, modtog Rhedcriels Ordre at seile hjem,
eftersom Caperierne ifiilge Kongelig Befaling af 2den August opborte fra dansk: men derimod uforstyrret 1·edblev fra engelsk
Side (Ul. Bind, Pag. 536),
Den 29de August gik Prcmierlieulcnant llalling med 7
Canonchalouppcr og 3 Canonjollcr, som Convoi for 83 CofTardiskibe fra Brunsbiillcl Lil Eidcrcn, paa en Tid, da der ved Cuxhavcn laae en engelsk Escadrc, bcstaacndc af 1 Fregat, 5
Brigger og 1 Canonbaad.
I Spidsen af Convoicn beordredes
Licutenanl li/aumann med 4, Canonchalouppcr; Flanken dækkedrs
af de 3 Canonjollcr, og selv fulgte Lieutenant Balling i Queucn
med 3 Canonchalouppcr.
Saas~arl Englænderne fik Oie paa denne Convoi, lettede
hele Escadrcn og holdt ned paa den,
Lieulenant Jlalli11g gav
da Convoien Ordre til at trække sig tilbage, og Lieulenanl Klaumann beordredes med 2 Canonchaloupper al dække llclraitcn,

627
medens han selv med de iivrige Canonbaade gik imod den fiendtlige Overmagt. Fregallen og den ene Brig gik tilbage til Cuxhaven, h,•orimod de 4 Brigger og Canonbaaden seilede ned imod
den danske Canonllotlille, og Kl. 1 ! om Eftermiddagen, da Convoien var bragt i Sikkerhed, begyndte en Iernnde Træfning,
hvorved dog Englænderne jevnt retirerede og forfulgtes af de
Danske. Kl. 4 om Eftermiddagen forenede Lieutenant Klaumann
sig aller med Lieutenant Balling, og Kampen fortsattes, under
hvilken den engelske Canonbaad kom i Læ af Briggerne, blev
afskaaren og forladt af Besælningen, der medlog Flaget og gik
ombord i Briggerne. Senere erholdt de Danske en Forstærkning
af 2 Canonehaloupper fra Bruns, ig, og Kampen blev fortsat til
Kl. 7¾ om Aftenen, da Englænderne aldeles trak sig tilbage.
Den erobrede Canonchalouppe, der var armeret med 2 :l.2-pundige l\lctaleanoncr, indbragtes til Gltiekstadt.
I denne for den danske .l\Iarine saa hæderlige Fegtning omtales alle Befalingsmænd og hele Besætningen med megen Beriimmelse for Tapperhed og god Conduite, og særlig Maanedslieutenant JVricdt for Raskhed og god l\fanoeuvre.
Under Krigen blere, hvad vi allerede have omtall, alle
Fyrene slukkede paa de danske og norske Kyster. Englænderne
erstattede disse paa de vigtigste Steder ved armerede Fyrskibe.
Saaledes henlagde de i Sommeren :l.809 ved Skagens-Rev, 2
Mile fra Land, Briggen "the l\finx" paa 15 Canoner, under
Commando af Lieufenant le Blanc. For at 1idelægge eller fordrive
dette Fyrskib, gik den 2den September om Formiddagen Kl. 10
Siipremierlicutenant N. Il. Tuæcn ud fra Skagen merl 6 Canonfartoier. Saasnart Briggen bemærkede den lille Fiollille, lettede
den Anker og s1igte med Seil og Aarer at flygte; men, da det
var temmelig stille, indhentedes den om Eftrrmiddagen Kl. 5,
4 Mile fra Skagen, og nu begyndte en Kamp, der forles med
stor Tapperhed og Udholdenhed fra begge Sider og som endte efler
3 Timers Fegtning med at Briggen overgav sig med en Besætning af 47 Mand, hvoriblandt 2 Diide og 10 Saarede, medens
den danske Flotlille ikke havde lidt noget Tab. The Minx flirtes
samme Aften til Fladstrand.
Lieutenant Tuæen roser særlig Secondlieulenant Linde og
40'"
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Maanedslieulenanlernc Thetens, Trollc, Siiborg og llccl, ligesom hele
Besætningen for Tapperhed og Udholdenhed.
Da begge Fyrlanlcrnerne, hvoraf den ene var gjenncmskudt,
ogsaa blevc erobrede, saa kunde Englænderne ikke henlægge
noget andet Pyrskib ved Skagen, inden nye Lanterner bleve besiirgedc fra England.
Saaledes havde vort tappre Soværn i denne sidste Periode
erobret 2 engelske Orlogs-Brigger.

I

629

XXI. (Japitel.
li"ra Vaabenstilstandeo i Magoor den t 4de September til Freden i J onkjopiog den t Ode December f 809.
Vaabenslilslanden til Magnor var fra norsk Side vistnok nodvcndig. Armeen havde dengang, den blev sluttet, kun Brod paa
i4 Dage og vilde allsaa if61ge Prinds Christian August's og Præsident Kaas's Rapporter efter Forlobet af denne Tid blive opliist.
Ogsaa have vi forhen omtalt, at Prinds Friederich af Hessen under
27de August meldte Kongen: ,,al hele Armeen er slet munderet
,,og færdig at mangle Alt" (Ul Bind, Pag. 593), Endog Præsident /(aas meldte under 2Ode September til Kongen: ,,Norge
"har aldrig havt storre Trang til Korntilfiirsel end nu, da alle
,,Magaziner ere tomme , og Hosten har været overordentlig slet.
,,skulde Tingene blh•e i samme Stilling, maatte man hellere paa"lægge Handelen trange Baand, da Landets Marv" - formedelst
de fiendtlige Caperier af de danske Kornskibe - ,,ellers ydes en
,,grusom Fiende, som vil udhungre Norge" ..•.
Det forekommer os derfor, at under saadanne Omstændigheder gives kun det eneste Middel til at redde det Hele, og
dette Middel er: at standse med Krigen d. e. slutte Vaabenhvile, eftersom man med en saadan Armee ikke kan fore Krig,
langt mindre erobre udhungrede og tyndt beboede Lande og Provindser. Indledningen til en Fredsslutning var jo allerede gjort
fra dansk Side, Basis for samme antaget fra begge Sider, og
Omstændighederne ved Prinds Christian August's Valg Lil Thronfiilger i Sverrig tydede noksom paa, at Sverrig ikke iinskede at
angribe Norge, naar blot de Svenske vare sikkrede for et Angreb
fra de Norskes Side,

Da Vaabenslilstanden var afslullct, bleve de norske Tropper,
ifiilge Conventionens § 3, med Undtagelse af en ObservalionsCordon paa Græuclsen, sendte tilbage til deres Garnisonsstæder
og derfra hjempermilterede. Imicllerlid maa Tilstanden paa den
svenske Side af Grændsen ei heller ha,•e været glimrende; lhi
Stalsraad Adlersparre skyndte sig særlig- al bortsende Tropperne
derfra. I en Skrfrelse til Prinds Christian August, dateret Morast
den 23de September, melder han :
.... ,,1 det samme Oieblik jeg hanle den Lykke at modtage
,,Deres Durchlauchligh eds naadige Skrh·else" (af 13de September, altsaa inden Vaauenstilslanden var afslullel) - ,,udfær"digede jeg Befaling om Tilbagemarcueu fo1· Vest-Armeens begge
"FHiie. Alle Tropper ere nu i l\Iarche, med Undtagelse af een
,,Dataillon af Dal-Regimentet, som fiirst bryder op 0111 lo Dage.
,,Vest-Armeens Ho,·edq1•arleer forlæ ggcs til Carlstad. Comman,,danten paa Eda, Major v. Arbin, modtager og expederer Alt,
,,hvad der ankommer fra Norge til Vest-Armeens 01·ercommando.
,,Alle norske Indbyggere, Militaire, Reiscnde eller Almuesfolk,
,,kunne reise, hvorhen de ville i Sverrig" ••..
De norske Tropper bleve, efier H Aars Fraværelse og ud viisl
Tapperhed og Udholdenhed imod l1ienden, overall modtagne med
stor Hæder og Æresbeviisning af deres Medborgere i deres Garnisonsstæder. Men neppe 1·ar denne Modtagelse nogensteds smukkere og hjcrteligcrc end i Trondhjem, hvor, saa al sige, hele
Byens llefolkuing drog de Iljemkommende imiicle med Juuel og
l\fusik. De trondhjemske Tropper, der harde ræret beordrede
siindenfjelds, heslode, ln·ad vi vide, af Grenacleerbataillonerne af
1ste og 2det lrondhjemske Infanteri-Regiment og del 1ste trondhjemske llegiments Skarpskytter Dil•ision. Disse Troppers Udseende ,·ar i hoi Grad mandigt og krigersk, og deres PaaklædI al
ning og Udrustning, om ikke glimrende, dog ret god.
Fald kunde Oiet ikke opd.age væsentlige Mangler, langt mindre
Savn og Trang, hvorom der i Prinds Christian August's Rapporter til Kongen var skrevet og klaget saameget og uafbrudt i Lobet af det sidste Aar, og som noksom er omtalt i XX Capilcl.
Ved at see de hjemvendende kraftige og krigerske Folk 1•ar man
berettiget til at kalde hine Klager overdrevne. I den Tid de
trondhjemske 21 Batailloncr havde staaet i I?cllen , havde de tabt

631
3i0 Mand Dode, deels imod Fienden, deels ved Sygdomme.
Især havde den 2den trondhjemske Grenadeerbataillon lidt meget
i Fegtningerne.
Nogle Dage efter Hjemkomsten til Trondhjem, eller i Enden
af October i809, blern Tropperne af Borgerne beværLede til Middag, og derefter med et Bal i Exerceerhuset, som til den Ende
var feslligt smykket og illumineret. Desuden erholdt hver Underofficier i Rdr., de Menige ~ RJr. og Enkerne efter faldne eller
dode Soldater h,·er iO Rdr. eller derover , hvilke Summer bleve
s~mlede ved frivillige Bidrag imellem denne Byes patriotiske og
velhavende Borgere.
Kong Frederik VI. undlod derfor ikke heller under i;?te November 1809 at tilskrive Stiftamtmanden i Trondhjem, Angell,
og takke ham og Trondhjems patriotiske Borgere for den værdige og smukke Maade, hvorpaa de havde modtaget de fra Felten hjemkomne Tropper.
Kort efter Vaabenstilstandens Afslutning overleverede Prinds
Chri1tian August til Prindsen af Hessen de Troppeafdelinger,
der vare i eller i Nærheden af Christiania og i Grændsefæstningerne. I denne Anledning holdt Prinds Christian August en
Tale foran Fronten af hvert Regiment eller Corp-s, hvori han
takkede Tropperne for deres Disciplin, Orden, Troskab m.
m. i den Tid, han havde commanderet dem, fremstillede
dernæst Prinds Friederich ·ar Hessen for dem som sin Ven
og Efterfiilger i Commandoen, og som den Hærforer, de kunde
fæste Lid til; mindede dem om Normændenes bekjendte og hæ<lcrlige Troskab og Pligter imod Kongen og endte altid med et
"længe leve Kong Frederik VI."; hvilket blev besvaret af
Tropperne og den forsamlede Folkemængde med 3 Gange Hurra!
Samme Ceremoni blev derpaa af llrinds Friederich af Hessen
gjentaget ,for Prinds Chrislian August; og det er naturligt, at
denne Afsked og · dette sidste Hurra for en Mand, der i flere
Aar havde anfiirt Armeen og deelt sammes og hele Landets Sorger og Ni:id, og som med sine personlige Egenskaber havde ,·idst
at vinde alle Hjerter, var meget ri:irende og levende, ja tildeels stærkere end for Kongen, saa at ban ved denne Leilighed modtog de
meest uskri:imtede Beviser paa Normændenes Deeltagelse og Kjærlighed. Saa)edes syntes Hurra-Raabene og Jubelen for Prindsen
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i Frederikshald ikke at ville tage nogen Ende. Med taarefulde
Oine forlod han Skuepladsen for saamegen Velvillie og Deeltagelse.
Omendskjondt man ikke kan negle, at den svenske Regjering, især efter Yaabenstilstandens Afslutning, officielt viste sig
velvillig og oprigtig i Særdeshed imod Norge, for atter at oprette de
gamle Forhold, saa mangler der dog ikke Exempler paa, at
Agenter, der maae antages at have staaet i den svenske Regjerings Tjeneste, benyttede sig af Vaabenstilslanden, for endnu at
fremme de gamle Intriguer og Planer, der havde Norges Forening med Sverrig, altsaa Forræderi fra norsk Side, til Formaal.
Af saadanne Exempler rnaae vi anfore en Præst og Magister Hans Jacob Arnbcrg fra Siirna-Sogn, som den 20de September ankom fra Sverrig til Fæmundshytten ved Roraas, hvorfra
han, anholdt af de norske Forposter, tilskrev Bjergraad Knoph
paa Roraas saaledes:
.••. ,,Jeg er sendt efter min Regjerings Befaling i et meget
"vigtigt Ærinde angaaende Handelen imellem begge Nationerne
"samt et Project til en nærmere Forening, for at bekjendtgjore
,,delle for: Herr Djergraaden og det ovrige Commando p~a Roraas".
"Jeg i.insker derfor, at der maatte udvirkes mig Tilladelse
,,hos l\tililair-Commandoen til at komme til Riiraas, samt Sik"kerhed og fri Pass.age for mig og to Bunder, som ere mine
,,Ledsagere" ••.
Præs ten erholdt den ansi.igle Tilladelse, men blev strax efter Ankomsten til Roraas beordret at mode hos Brigadechefen,
Oberst v. Bang, for nærmere at forklare sit Hverv.
Præsten
fortalte nu her, at han af Kronbefalingsmanden Jlolmberg ifolge en Skrivelse fra Land-Cancelliet i 1"ahlun, hvilken i
Landshovdingen, Baron Nord'ins Fraværelse var underskre,•en
af Oluf Forsland og Jean Noreus var overdraget at foretage en Reise til Norge, for at tilkjendegive, at Passagen imellem begge Riger var fri for Handlende og fredelige Borgere,
underslotte Oberst Gahn med hvad han forlangte og behovede,
samt udfore et ham af Kongen paalagt, lignende, særegent H1•erv
om fri Passago over Grændsen.
Præsten, som Oberst v. Bang kjendte fra hans tidligere Ophold paa Roraas for Krigens Udbrud, fremviste derpaa i al Fortrolighed et Brev, som han foregav, at en Ven havde meddcelt ham
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og h1•ori 11ar fremsat de Punkter, som skulde lægges til Grund
og lages under Ventilation ved Sverrigs og Norges Forening; disse
Punkter vare :
1. Alle Forbud mod Handel paa Grændsen skulle ophore
slrax paa den svenske Side, og alle Normænd ere der velkomne.
2. Dersom Norge og Sverrig forene sig, ophiirer al Told,
og Handelen er fri.
3. Sverrig har valgt Prindsen af Augustenborg af den
Grund, at evig Fred skal herske imellem Nationerne. Alle Krigsbesværligheder paa Grændscn ville for alle Tider ophiire, ifald do
Norske gaae ind paa Tilbudet.
4. Hvert Rige beholder og betaler sine Skalter; det ene
betaler Intet for det ar.det.
5. Norge kommer ei under Sverrig. :Begge Lande blive
ligegode og selvstændige under en ligesaameget norsk som svensk
Konge.
6. Dersom Russerne tage Sverrig, saa tage de ogsaa
Norge. Danmark kan ikke forhindre det. Men, dersom Sverrig
og Norge holde sammen, kan ingen jordisk Magt rokke dem.
Efterat Oberst v. Bang havde laget Copi af disse af Præsten medbragte hemmelige 1:<'orslag, lod han ham, uden at komme
i Beriirelse med nogen af lndvaanerne, ved en Officier transportere over Grændsen.
General v. Krogh i Trondhjem tog, ved Melding herom, Anledning Lil at skjærpe Grændse-Opsynet og forbyde al Passage over
samme. Idet han under 30le September melder denne Begivenhed til Kongen, tilfiiier Generalen:
•••• ,,Iiivrigt tiir jeg forsikkre Deres Majeslæt, at ikke Peru's
"Guld kan bevæge mine Landsmænd i AI minde I i g hed t~I . at
"svigte en elsket Konge, der vil gji:ire Alt for Norges Vel, samt
"at jeg til sidste :Blodsdraabe, ~med den norske Armees 2den
"Division , efter Pligt skal modsætte mig ethvert Forsiig i denne
,,Henseende".
·
Dette var ikke lom Tale, men den brave Generals og de patrio-.
tiske Treinderes oprigtige Tanker, hvilket forhen er omtalt (li Bind,
Pag. 76-77 og 538, samt III Bind, Pag. 237-238.) Men
ligesaa vist gaves der Individer, der havde modsatte Anskuelser,
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især siindenfjelds, og for hvilke, efter hvad \'i nu vide, Grev Hermann J'edel stod i Spidsen og i det inlimesle Porhold til Statsraad
Adlersparre. Der manglede ci heller paa svenske Agenter, som
siigle at underslotte Gre,·en \'ed at udbrede hans Anskuelser.
En af de bekjendt \'irksomsle heri var Oberst Gahn *), som dertil var beordret af Slalsraad Adlersparre, Hiiistcommanderende for
den s\'eoske Armee omkring Eda og tilsidst for hele Vest-ArnJCen, og som i det Mindste corresponderedc med Statsraaden
herom. Oberst Galm _opholdt sig til den Ende i Sæler i Dalarne, hvorfra han ledede sine Foretagender og bearbeidede Beboerne paa Hedemarken, i Elverum, paa Riiraas og nordefter.
Del var Oberst Gahn, som sendte Præsten Arnberg til Riiraas;
men foruden ham sendte Obersten til Norge mange svenske og
norske Agenter med Proclamationer, for at virke og tale til
samme Hensigt. Oberst Galm siger selv, at han corresponderede
med mange Personer i Christiania, Trondhjem, Guldbrandsdalen, Osterdalen, Elverum, ja tilskrev endog Fogden i Elverum
og sin gjeslfrie Vært i Bjiirneby, hos hvem Obersten i808
opholdt sig en Tid lang som Krigsfange efter AITairen den 25de
April i Trangen (IT Bind, Pag. 484-490), dog uden fra disse
lo værdige Mænd at modtage noget Svar. Oberst Gahn nævner
i sine Rapporter mange Personer, med hvem han stod i Forbindelse, taler ogsaa om Penge ,hvormed der skal holdes godt lfous",
ligesom og at hans Planer og Anskuelse fandt meget Bifald og
Undersliillelse, h\'ilket tilvisse for en stor Dee) var pralende Forhaahninger.
Rigtignok modtog Obersten i Sæler llesiig af et
Par Handelsmænd fra Norge , for al tale om Forslagene; men
delle var omtrent det hele Udbytte af hans Intrigue1· og Bestræbelser fra 24de August til :15de Oclober, paa hvilke Dage hans
Rapporter begynde og ende; dog kom han i No\'ember Maaned
atter tilbage til Sæter. Paa Grændsen af Værmeland besiirgede
Adlersparre selv disse Intriguer,
Imidlertid fortsattes Correspondaneen imellem Frederik J'/,
og Prinds Cltristian August, ligesom denne igjennem Slalsraad

") See: Handlingar r6rande S1·criges iildra, nyore och nyoslc Hislorio, VI
Delen Pag. 83-115,

Adlersparre corresponderede med den svenske Regjering. Priuds eu erholdt, som vi allerede have meddeelt, saaledes igjennem
Adlersparre Copier af alle viglige politiske og diplomatiske Aetstykker, der angik Sverrig, endog sammes Correspondancc med
Danmark. Alle disse Forhandlinger angik især Freden, for at
Prindsen kunde tiltræde sin nye Værdighed; men hertil udfordredes dog en vis Tid, h,·ormeget end Kongen af Danmark sligle
at fremme dem; thi denne var nu tilstrækkeligen kjed af disse
Forhold, hvilket noksom fremgaaer af hans Skrivelse til Prindsen
af 26de September:
"Deres Rapporter af 3die og !Ode September har jeg rigtig
,,modtaget. Jeg seer deraf Der!!S Onske, snart at faae en For,,andring i Deres Stilling. Jeg iinsker Dem det af Hjertet.
,,Den nu forestaaende Fred med Sverrig giver ogsaa bedst An"Iedning dertil, da De derved maa afgaae, for at kunne modtage
"den Værdighed, h\'ortil De er valgt og som aldeles ikke er at
,,rorene med Deres nuhavende Stilling" •.••
• . • . ,,Til Norges Proviantering gjiires Alt; maatte det blot
,,lykkes" ••••
Kongens Bre,·e af samme Dato til Prindsen af Hessen og
Pl'æsident Kaas handlede meesl om de allerede meddeelte Stridigheder mellem denne og Prinds Cliristian August, samt om
hvad Kongen har forelaget, for at proviantere Norge. Disse
sidste Bestræbelser kunde ikke fore til noget Resultat, saalænge
det mindst armerede fiendllige Skib kunde spærre hele Forbindelsen imellem Danmark og Norge. Havde Kongen derimod henlagt
s it hele Siiværn af stiirre Skibe i Christiansand eller Frederiksværn og Predcrikshavn, for dermed, naar Leiligheden gaves, at
gjiire Udfald, saa vilde Resultatet vistnok være blevet anderledes,
omendskjondt Antallet af storre Skibe tilrisse var , saare ringe,
eftersom man saa uhensigtsret havde opoffret Linieskibet "Prinds
Christian Frederik" og bortkaldt de mindre Krigsskibe fra disse
},'arrande (Il Bind, Pag. 57-63 og 381-391.)
Correspondaneen imellem Udenlands l\finistrene Grev Bernstorff og Baron Engestram, som standsede ved sidstnævntes Brev
af Sde September (III Bind, Pag. 566-567), blev atter oplaget
af Grev Bernstorff den 30te September med fiilgende Skrivelse:
"Jeg har modtaget det Brev, som Deres Excellence har
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"gjort mig den Ære at tilskrh·e mig unde1· Bde d. M., og jeg
,,beder Dem derfor modtage min bedste Taksigelse".
,;Jeg er i Dag saa fri at underrette Dem om, at, da Freden,
"som nu er sluttet imellem Sverrig og Rusland, har fjernet de
"Hindringer, der hidtil havde været iveien for Underhandlingernes
,,Aabning imellem vore to Hoffer, saa vil Kongen, min Herre, ud,,næ\'ne og befuldmægtige sin Commissair, saasnart han erfarer,
"at Hans svenske Majestæt er disponeret til at gjore det _samme
,,fra sin Side, og- Foranstaltningerne med Hensyn til de to Be,,ruldmægtiges Sammenkomst ere trufne,
"Idet jeg venter at erholde Underretning herom, har jeg
,,den Ære at være etc. etc."
Under 2den October bad den uo1·ske Regjerings-Commission Kongen om at tillade svenske Skibe at anlobe danske Havne
og derfra fiire Korn til Norge, samt at Regjerings-Commissionen
maalle udstede Leidebreve til saadanne Skibe. Kongen svarede,
at slig Tilladelse allerede var givet i September, og at Leidebre\'e udstedtes saavel i Kjobenhavn som hos Consul Faye i
Gothenborg, og svenske Skibe indfi.irte saaledes endnu midt under
Krigen Colonialvarer og andre Niidvendigheds-Artikler saavel til Danmark som til Norge, ligesom danske Kjobmænd erholdt Tilladelse
al indfiire samme Gjenstande fra Gothcnborg og Svcrrig.
Dette tyder just ikke paa nogen alvorlig :Maade at fore Krigen paa. Man kan nu næsten ikke fæste Tro til at en saadan
Krigsfiirelse virkelig er udfi:irt.
Kong Frederik VI. foretog fra 6Le September lnspectionsreiser omkring paa Sjælland og Oerne Laaland og Falster; dog
var han fra i 7de li) 26de September i ICji.ibenhavn. Den 27de
reistc Kongen til Antvorskov, opholdt sig den 28dc og 29de
September paa Lcrchenborg og kom den 30te September atter
tilbage til Kjiibenhavn. Men den 1ste October afreiste han over
Korsi.ir til Kiel, hvor han ankom den 5te October. I Kongens
Fraværelse erholdt Gcnerallieutcnant, Prinds Christian frcderik af
Danmark, Commandoen 01 er den lstc Militair-Division, idet han
afgav Commandoen af 1slc Armee-Dfrision Lil Generalmajor, Grev
v. Baudissin, og denne afgav aller Commandoen 01•er sin Brigade
til Oberst v. Strambow. Af Generalslauen blev Gencraladjulanllieulcnant v. Grnner udnævnt til Stabschef hos Prinds Christian Frederik,
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og Overadjulant v. Riimer til Chef for Generalstabens Bureau; Divisionsadjutant v. llrock til Stabschef hos Oberst v. Ka1dorff, Commandeur for Avantgarden, og Divisionsadjulant v. /lauditz til Stabschef hos Generalmajqr v. J'ahrendorff, Hiiistcommanderende paa
Smaaiierne. Kongens Hensigt med Reisen til Holsteen var,
deels at inspicere Tropperne, deels at besoge sin Familie i Kiel
og fore Dronningen til Kjobenham.
Imidlertid fortsattes den diplomatiske Correspondance imellem Grev Bernstorff og Baron Engestram. Den forste melder
strax efter sin Skrivelse af 30te September til Baron Engrstriim,
a_t Kammerherre Rosenkrantz var fra dansk Side udnævnt til Unperhandler, og Baron E11gestriim s,•arede, at dertil fra svensk
Side var udnævnt Ministeren .Adlerberg. Formedelst Kong Frederik
rI.'s Fraværelse maatte man vente paa sammes Tilbagekomst, inden den danske Commissair kunde afreise, hvorom Grev llcrnstorffs Meddelelse til Baron Engestram ankom til Stockholm den
20de October. Da Enhver uhindret reiste igjennem begge Lande,
handlede hvor og med ll\'ad han vilde, og Armeerne paa begge
Sider vare hjempermilterede, saa var en Fredsslutning egenllig
en Overflodighed og kun en Formsag, ja næsten ligemeget, om
den fandt Sted, eller ei. At baade Kong Frederik VI. og den svenske
Regjering sogte at trække den i Langdrag er indlysende-; efter
den l\Iaade, Danmark havde fort Krigen paa, kunde en Fredsslutning hverken have meget glædeligt eller siirgeligt ved sig.
Vi vide, at Prinds Christian August, igjennem Adler,parre erholdt Copi af alle vigtigere Depecher fra Danmark og Udlandet
til den svenske Regjering. Saaledes bragte den svenske Capitain Forsell Prindsen en Skrivelse fra Adlersparre, dateret Carlstad den 9de October, med Copi af en Depeche frå den svenske
Minister i Petersborg, General Stedingk, hvori han fortæller, at
den danske Minister sammesteds, Baron Blome, havd!) meddeelt
ham: ,,at hans Hof havde modtaget et Brev fra Keiser Nap_oleon,
,,hvori denne tilkjendegiver sin Jndvilgelse til Prindsen af Au,,gustenborgs Valg som svensk Thronfolger".
I Anledning deraf lilfoier Adlersparre:
"Det Tidspunkt synes saaledes at være ganske nær, da
"sverrig med Glæde kan modtage sin Kronprinds indenfor sine egne
"Grændser. Det vilde for mig være meget behageligt, hvis jeg
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,,i Underdanighed kunde meddele Kongen Underretning om Sle,,rlet, lwor det er Kongens og Nationens Defuldmægtigede tilladt,
,,i Underdanighecl al miide Deres Durchlauchtighe1l, saasnart Fre"rlen er sluttet mellem Svcrrig og Danmark. Jeg vorcr endnu
"engang i Underdanighcd at gjenlagc, at Sverrig trænge r meget
"til Deres Durchlauchtigheds hurtige Ankomst, mere, end jeg er
"island til paa Papiret al forklare det. Jeg _vo,,er nu ligeledes al
"gh·e Deres Durchlauchtighed den Eflerretning, at Norge kan i
"s,,errig erholde all det Korn, det behiiver, og at Handelen
"dermed kan hrgynde, naarsomhelst og fra hvilke Steder De
,,onsker" ...•
Prindsens S,·ar herpaa af 13de October er saalydende:
•.•. ,,Den Taknemmelighed, jeg fiiler for og skylder Hans l\fa"jestæt Kongen af Danmark for de mange Beviser paa Xaade og
"Tillro, lliiislsamme hat· viist mig i de 25 Aar, jeg har staaet i
,,Hans 1\Iajeslæts Tjeneste - Oere :Motiver, fremkaldte af min Em,,beclsstilling og mine iil'l'ige Forhold foranlediger det inder"lige Onske, forinden jeg erteral Freden imellem Sl'errig og
"Danmark er undertegnet og forsaavidt den politiske Stilling del
,,tillader - antager det i Deres Hiiivelbaarenhed s Skrh·else an"meldte Andragende eller tiltræder den mig liltænkte hæderfulde
"Post i S,·errig - personlig at opvarte Hans 1\Iajestæt Kongen
, 1af Danmark. Saaledes seer jeg mig for Oiehlikl et ei i Stancl
"til al lage nogen Beslutning, men er cnclnu for en kort Ti1I
"niidsaget til al udsætte det i Deres Iliiivclbaarenheds sidste
,,skrivelse begjerle, bestemte Svar".
"Ar disse Grunde maa jeg iinske, al ommeldle mit Srar maa
,,oppebies. Jeg haaber, al delle Skridt, som Pligt og Ære liy,,der mig al forelagr, man Yinde Deres Iliiivelbaarenheds Bifald.
"Foriivrigt - og jeg er forsikkret om, at Deres Hiii1·clbaarcnhed
"her lænker ovcrernsstemmende med mig er jeg overl>cviisl
,,om, al de nordiske Rigers Selvstændighed og Lykke dcpcn,,dere' af en nær Forbindelse imellem disse Rigers Rcgjeringer.
,,II.kun denne kan give os Kraft til at modstaae fremmed Ind,,Oydelse, og det er sikkert enhver retskaffen Nordbocs Pligt,
,,hertil at bidrage efter Evne" .•.•
Det var let at begribe, at den projecterede Rcise til Uanmark ei fandt Statsraad Adlcrsparrcs Bifald. Srnrct, som er d:,te-
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ret Carlstad den i5de Octoher, lod ei længe vente paa sig og
er udtogsviis saalydende:
••.• ,,Jeg kan fra intet Synspunkt ansee mig berettiget li! at
· ,,yttre en Dom over den under Spi:irgsmaal værende Reise til
"Danmark. Men i Egenskab af svensk og ærlig Man<l er det
,,min Pligt at sige: at hver Dags Opsættelse af Deres Durch,,lauchtigheds Ankomst til Sverrig, saasnart Freden er sluttet,
,,medfi:irer Besværligheder og Fare. Jeg har sågt hver Dag,
,,jeg burde maaskee sige h v J! r Time''.
"Det er maaskee Deres Durchlauchtighed bekjendt, at der
"gives et Parti i Sverrig, meget indskrænket i Antal, som har
"villet og vil have en anden Thronfi:ilger end den, Kongen og
"Nationen nu har valgt. Dette. Parti ar!Jeider endnu med den
"sti:irsle Virksomhed; det ri:irer Alt op; del vil have ind10rles
"Uro; det er frugtbart paa nye Midler, efterat de hidtil am·endle
"altid have slaaet feil. Dels sidste Midde! er, at udsprede i alle
,,samfundsclasser, at Deres Durchlauchtighed a Id rig ankom ,,m er. Dette Udsagn har udbredt sig vidt og har fæstet lli:id,,der; det vil vinde ny Troværdighed og Styrke, hvis Deres Dureh,,tauchtigheds Ankomst opsættes, endog efterat Freden er sluttet •••
"Finalet i alle Breve fra Stockholm, fra Kongen og fra private
"Mænd er altid det samme: maatte blot P rindsen snart
,,an'komme" •
. . • . ,,Den svenske Nation har ei Tiltro og Hengivenhed for den
,:danske Regjering og Folk. Grundene dertil ere baade gamle
,,og nye. En Reise igjennem eller forbi del adopterede Fædre,,Jand til en ikke elsket Nabo skulde muligviis ansees som Be,,viis paa Ligegyldighed imod det nye Fædreland, som dog uind,,skrænket har skjenket Deres Durchlauchtighed hele sin Kjær,,lighed og hele sin inderlige Fortrolighed" .•••
Adlersparre meldte sin Konge under i7de October hvad han
havde tilskrevet Prindsen, og Kongen takkede _ham under 23de
s. M. paa det l<'orbindtligste for hvad han havde gjort og bad
ham paa det Indstændigste at fraraade Prindsen at foretage nogen Reise til Danmark, for at undgaae Dadel og l\lisforni:iielse
i Sverrig, og slutte1· saaledes:
••.• ,,Jeg besværget Dem derfor al afrende denne Reise: hvor-
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,,ved De frelser ham for en sikker forestaaenge Ulykke~), hvil,,ken jeg saamcgel mere frygter for, ln'is Reisen gaaer i Opfyl"delse, som del er en mærkelig Omstændighed, al en vis Mand
,,har sagt, at Nogen har spaaet, at han ei vil leve længe ..•
"De Danskes Chicaner foriige mine Ilelænkeligheder ved den
"fol'estaaende Reise.
Deres svage Politik gjor dem falske, og
,,Falskheden er i Stand til Alt, da Frygt og Had forenes. Der1,for gjentager· jeg endnu en Gang: gjiir hvad der kan gjores,
"ror at forhindre denne Reise, som i alle Tilfælde kan erstattes
,,ved en Skrivelse fra ham til hans forrige Monark"").
Prinds Cliristian August havde allerede under 8de October
yllrel for Kong Frederik VI. 6nskct om al foretage en Reise til Danmark, og under :18dc s. M. ove!'sendl Kongen en Copi af Skrivelsen til Adlersparre af :13de October og dennes Svar af :17de
s. 1\1. Under 8de Oclober meldte ogsaa Prinds Friedcricli af
Hessen Lil Kongen :
..•• ,,At Prindsen af Augustenborg, som gjerne vil handle ef"ter Deres Majestæts Villie, er i Tvfrl, om han skal modtage de
"svenske Deputerede i Norge, eller i Kjiibenhavn, for at blive
,,dem forestillet som Thronf<ilger af Sverrig" ••••
Kongen svarede Prinds Christian August fra Kiel den 2ide
October:
,,Jrg takker Dem meget for Deres Depeche af Sde October,
"Jeg maa aldeles henstille til Dem selv, om De vil reise, eller
"ikke. Del kommer an paa, hvad Indflydelse delte kunde ha ve
,,paa All; thi Intet IJ1ir skee, som kan hindre eller vanskeliggj1ire,
,,at den svenske Krone tilfalder Dem".

•) Udgiverne af "Hondlingar rorande Sveriges aldre, nyere och nyoste
,,llistoria. Stockholm 1831"; V. Delen, P.ag. 581 tilfiiier i en Note Wlgende retfærdige og sandfærdige Erklæring:
,,Om ocksll pli sin tid nBgon skymt or en sBlnnda formodad ruro
"ligde rum, sA vel man nu sB myckel slikrøre, alt den ,ar alldclcs
,,ogrundad. Del /ir iinnu i dog och blir det lroligen e,•/irdcligl, ofiir"klor\igt, huru sAdono misstankor kunnet uppkomma om en utm/irkl
,,fidel Nations, utmlirkl lidla Regering". ••) Tidsloflor 180!1 och 181 0 nf C. ..4. .AdlerJJ)arrs.
2:?1-223.

J. Delen ,

Png.
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"Jeg er aldeles redebon til at scc Dem hos mig, inden De
, ,reiser, blot naar det ikke skader Sagen ; thi det vigtige Object:
"at De erholder den svenske Krone, er mig for vigtigt til at
,,onske Noget, som hertil var skadeligt" •••.
Til Prindsen af Hessen skriver Kongen samme Dag: ,,Prinds
"Chri1tian August kan gjerne reise lige fra Norge til S,•errig og
,,tiltræde sin nye Post, saasnart han formeligen er afgaaet fra Tjenesten og har erholdt Afsked, hvilken maa tilstilles ham, saa,,snart Freden er sluttet" • , ••
Da nu Reisen til Danmark ogsaa blev fraraadet af Prindsens
Broder, Hertugen af Augustenborg, saa blev den af Prindsen ganske
opgivet, hrilket vistnok ogsaa var det Rigtigste, han kunde gjore.
Prinds Christian August havde paa denne Tid et smerteligt Tab ved sin Adjutant, Major Niels Stockfleth v. Darre's pludselige Dod, paa Gaarden Kraby den 9de October, som
det hed, ved egen Tilskyndelse, uden at man kan angive nogensomhelst Grund herlil. Major v. Darrc var mere end Adjutant;
han var Prinds Christian August', Ven og en redelig og oprigtig
Ven, men tillige Kongens og Fædrelandets Ven og tro Tjener,
h,·ilket ogsaa ancrkjendtes af alle Medlemmer af den norske Ilcgjerings-Commission. Major v. Darrc var en af Armeens mcest
udmærkede Officicrer; i Kampen, i Administrationen, ved Skriverbordet, ,•ed Underhandlinger, overalt var han lige dygtig, aeliv og nidkjær. Hans Diid var derfor et Tab, Fædrelandet maatte
meget beklage, og han vilde ved et længere Liv sikkerligcn have
ydet samme store Tjenester og megen Nytte og erhvervet sig et
stort og hædret Navn.
I cl andet Land vilde en saa talentfuld
Personlighed hurtigt være avanceret til de hiiieste militaire Poster,
men dåde her, som saamangc andre dygtige Officiercr kun lidet
bemærket. Endog Kongen af ·sverrig beklager Darre's Dåd i en
Skrivelse til Stalsraad Adlersparre af 23de Octobcr.
Prindseroe af Augustenborg og Hessen samt Præsident
Kaas fortsatte deres sædvanlige Rapporter til Kongen. Prinds
Christian August melder under :I.Sde October, at der fra
1.ste September var ankommen til det sydlige Norge for
Kongelig Regning 3348 Tdr. Rug, :1.213 Tdr. Byg og :1.385
Tdr. Havre; for privat Regning derimod 5596 Tdr. Rug, 4798
Danm, Krlgeh, fro 1807-9,

III, Bind.
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Tdr. Ryg, i9J9 Tdr. Havre, 398 Tdr. Malt og 50 Tdr. Hvede, i
Alt :18737 Tdr.
Princlsen melder tillige at ham modtaget
et Brev fra Slalsraad Adlersparre, der indeholder: At drn
franske l\Iinislcr i Petersborg, Caulincourt, har offentligen erldærel
sig imod den i Fredslractaten imellem Sverrig og Rusland de
Svenske lilstaaedc Frihed at indfore Colonialvarer og Salt, og
al det russiske ~finisterium derimod har erklæret, at ville endmere udvide Handelsforholdene for England.
Præsident /{aas melder samme Dag, at han i I1orening med
Christiania Ilorgcre har sarumcnsl,udl 100,000 Rdr., hvoraf Kammerherre Rosc11krant:: har givet 30,000 Rdr., Collct i0,000 Rdr.,
etc. for at kj1.ihe Rorn. ,,Smaaskibe" - skriYer Naas - ,,liste sig
"fra Jydland til Norge paa egen Haand. De, som seile efter
"Øe der stationerede Siioflicicrers Anviisning, bliYc for slorsle
,,Delen opbragte".
Under 25de Oclober melder Prinds Cliristian August, al cl
bel) de ligt Antal Skille med Korn rar i de seneste Dage ankommet
liaade fra Danmark og fra Sverrig, og \"Cdfoier:
,,Fra Sverrig ha1·es en sandsynligviis overdreven Under1·elning
"om den der herskende Gjæring, da de 3 Stænder ha1·e forenet
,,sig imod Adelen, h1·orefler Borgerkrigen rar nær red at ud"bryde. l\lan tilf1.iier: al underhaanden betydelige Armee-Corps
,,blive forsamlede. Uagtet disse Rygter synes overdrevne, ansi.i"ges dog Deres l\Iajestæts Uesolulion, hvorledes man i saa Fald
,,har at forholde sig, fornemmelig, hris et af Partierne skul tic for,,Iange de norske Troppers Hjælp".
Prindsen af Iles.sen melder samme Dag: ,,Der gaaer et
"Rygte om, at den listlige bide af Glommen - Elv skal ombyttes
"med en Dee! af den (Sl'errigs ~) sydlige Grændse. Dette Rygte
,,foruroliger Publicum, og Prinds C/iristian August forsikkrer, at,
,,hvis det 1·ar sandt, vilde han ikke modtage den svenske Krone,
,,da det var imod hans Æ~e, at tage et Stykke af Norge".
Et saadant Rygte maa dengang have været meget almindeJigt, og Udfor.elsen sandsynlig, eftersom Prinds Christian Attgust
de~af tog Foranledning under 25de October at tilskrive Kongens
tjenstgj1.irendc Generaladjutant v. lliUow folgende Brev:
"Her gaaer det Rygte, al \'Cd Fredsunderhandlingerne skal
"der bli1•e releveret at gji.ire Glommcn til Grændse imeJlcm Norge
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,,og Sverrig, hvorimod Danmark sandsynlig vilde erholde en Ska,,desliisholdelse paa den anden Side imod den tydske Grændse.
"Jeg holder det for en hellig Pligt at gjiire opmærksom paa
"Fiilgerne heraf, med den Anmærkning, at, skulde den ommeldte
"Idee udfores, da at forelægge Hans Majeslæt Kongen
"d en n e Skrivelses Ind h o Id, tilfiiiende i hvert Tilfælde den
"i min Stilling meget naturlige Anmodning, at dets
,,Indhold ei maa blive bekjendt" I ••••
Prindsen udvikler dernæst vidtloftigen, hvilke Fordele den
afstaaende De,!1 af Landet yder, de der boende Indvaaneres Patriotisme, Tabet af Riiraas, Fæstningerne Frederikssteen, Frederikshald o. s. v. og slutter saaledes:
•••• ,,Kan denne ulykkelige Tanke ikke afværges, m a a samme
"ud fii res, da forbyder mig min Ære at modtage den svenske
,,Thronfiilge; thi jeg vil heller doe som Mand af Ære, end ovcr,,leve mit Fædrelands Fald og staac i Forbindelse med den Na,,tion, som hertil maatte virke. Hvilken Virkning delle Rygte
,,vilde gjore paa den brave norske Nation er let at formode og·
,,overlliidig at anfore" •.••
Kongen svarede herpaa under 15de November, al det Hele
var et blot Rygte, der ikke fortjente Troværdighed.
Ved den commanderendc General i Holsteen v. Diirings Dod,
blev Generalicutenant v. Ewald den 21de October, under Feltmarchal, Landgreve Carl af Hessens Overcommando, udnævnt til
commanderende General i Holsteen samt O\'er Fæstningerne Rcodsborg og Frederiksort.
Den 21de Octobcr tiltraadte Kongen sin Tilbagereise fra
Kiel til Kjobenharn med sin hele Familie over Flensborg, Gravensteen, Christiansfeldt, Odense til Nykjiibing paa Falster, hvor
han ankom den 29de October og strax bekjendtgjordc, at han
fra samme Dag aller 01·ertog Commandoen af den iste MilitairDivision, hvorpaa Reisen fortsattes over Vordingborg, Nyso og
Kjiige til Frederiksberg-Slot, hvor Kongen ankom den 30tc Octobcr, og holdt Kongen for forstc Gang med Dronningen cl hoilideligt Indtog den 31.te October, ved hvilken Leilighed Tropperne
paraderede i Gaderne, og fra Fæstningsvoldene saluteredes med 3
Gange 8:L Skud. De ved Kongens Arreise overdragne Commandoer ophorte ved hans Tilbagekomst, og de Commanderende
41 •
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traaclte tilbage i deres tidligere havte Stilling. Y cd Till.Jagekornsten erholdt Kongens Gencraladjutant v. Bulow fra den hiiisteommandercncle svenske General i Skaane, Tawast, en Skrivelse,
hvori han foreslaaer at ophiire med alle Fiendtligheder og Opbringelse af Skibe, paa hvilket Forslag General v. BUlow afgav
fiilgcnde Svar:
•.•. ,,I Henseende til Hovedindholdet af Hcrr Generalens Skri,,velse: om strax at ophiire med alle Fiendllighedcr og Opbrin,,gelsen af Skibe, da har jeg allerunderdanigst refereret Hans 1\Ia"jestæt Kongen, min Herre, denne Sag, og Allcrhiiistsamme har
a,uthoriscrct mig at s,•are Herr Generalen, at, da den svenske Re"gjering i den senere Tid har yllret et fredeligt Sindelag imod
"Danmark, og Underhandlingerne til Fredens Oprettelse imellem
"begge Stater med det Allerfiirsle ville tage deres Begyndelse, saa
"vil der fra dansk Side Intet være imod, at alle Fiendllighedcr
"og Ophringelse af Skibe blive indstillede, naar saadanl fra svensk
,,Side ogsaa blev iagttaget; og, saasnarl Herr Generalen behage,,ligst underretter mig om, al delle fra svensk Side er antaget,
"og fra hvilken Dag saadant skal tage sin Begyndelse, vil Hans
"Majeslæt Kongen, min Herre, strax give Vedkommende Befaling
"til at alle Fiend tligheder og allsaa ogsaa alle Skibes Opbringelse
,,skal fra samme Dag af ophiire fra dansk Side" ..••
General Tawast svarede under 3die November herpaa: ,,at
,,der fra svensk Side er hefalet, at alle Fiendlligheder imod Dan"mark og Opbringelse af Skibe skal ophiire fra og med den i2te
"No1·emhcr om Natten Kl. 12, saa at, om nogen Prise efter den
"Hte gjiires af svenske Skil.Jc eller Baade, skal den ansces som
,,ulovlig og strax frigil·es".
Herefter udstedtes under 5te November af den danske Regjering en Cancelli-Placat saalydende:
"Da der er indliiben officiel Skrh'else, at _der fra svensk
"Side er befalet, at alle Fiendtligheder fra svensk Side skulle
"ophiire fra og med den 12te November 1809, saa vil Kongen
"gjengjælde delle fredelige Sindelag og befaler derfor: at alle
"Fiendtligheder imod Svcrrig og Opbringelse af svenske Skibe
,,ophiire den ilte November om Natlen Kl. 12",
Saaledes blev Vaabenstilsland ogsaa slullcl imellem Dan-
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mark og Sverrig, medens den paa den nors·k-s,•enskc Sydgrændse
allerede var slullel den 14de September; h1•orimod del nordenfjcldske Norge ogsaa forblev i Krigstilsland til Sverrig indtil
den :l.2le November •
.l\len som en usædvanlig Handlemaade maae vi endvidere
anfiire en Kongelig Befaling af 7de November, der bekjendtgjordes ved en Cancelli-Placal af samme Dato, og er saalydende:
"Ligesom Vi allernaadigsl have befalet, at al Opbringelse af
,,svenske Skibe skal ophore fra den 12te i indeværende Maaned.
,,og indtil videre, saa ville Vi og herved allernaadigst have tilladt,
,,at eth,•erl svensk Handelsskib, fra den 12te i indeværende Maa"ned af og indtil Vi anderledes herom maalle befale, maa uden
,,,·idere speciel Tilladelse ubehindret indgaae til hvilkensomhelst
,, Kjobslad i Vore Kongeriger og Herlugdommer samt der ind,,clarere med Ladning, som maa bestaae af:
:I.. ,,Alle ostersoiske Producter og Varer saml Producler og
"Varer fra andre venskabelige og neutrale Lande, hvis Jnfiirsel
,,ikke er forbudt i Vor Anordning af 14de October 1.808.
2. ,,Salt af alle Slags, samt af svenske Producler: Tjære,
,, Beeg, Allun, Potaske, Sild, Tran, Jern, Som, Kobber, Molle,,stcne, Brænde, Bræder, Muursleen, Kalk , Bygningsmaterialier,
,,Vinduesglas, Sæbe og Papir".
Paa denne l\faade var det venskabelige Forhold imellem Danmark og Srnrrig, saa at sige, oprettet, inden Fredsundcrliandlerne
,·arc komne sammen. Den egentlige Fredsslutning var, hvad vi
orenfor have sagt, kun en Formsag, Med Undtagelse af et kort
l<'elttog paa den norske Grændse i Foraaret :1.808, var ingen
activ Krig senere bleven fort; en saadan Krigsforelse kunde derfor heller ikke bringe andre Resultater end lndvaanernes materielle Tab og Ruin. Dog Fredsslutningen, om end blot en Formsag, maatte dog afsluttes. Indledningen til Freden var, hvad ,·i
allerede vide, begyndt den 3die August, og uden nogen væsentlig Grund forhalet til nu, altsaa i over 3 l\faaneder.
Forst den 7de November · afreiste de danske Fredsmæglere
fra Kjobenhavn og passerede den 9de Sundet. De bestode af
Kammerherre Rosenkrant:, Baron Selby, Grev Moltkc og Cancellist Peter Bork, som Secrelair, o~ afgik, hvad ovenfor er omtalt,
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til Jonkjobing, hvor· de maae være ankomne den Htc eller
i2te November, for at træffe sammen med den svenske Befuldmægtigede, 1\Iinisler Adlcrberg. Hvad disse Herrer udrettede de r
til den :I.Ode December, rille vi senere erfare.
Imidlertid underrettede f?rcderik VI. under 5te November den
norske Regjerings-Commission om de danske Underhandleres Afrrise til Jonkjobing, og i det Tilfælde, at disse forlangte Oplysninger, var Regjerings-Commissionen bemyndiget Lil at give disse
og besvare de gjorte Sporgsmaal, samt overhovedet være dem
hehjælpelig, naar de maalte forlange det.
Statsraad Adlersparre fortsatte sin Brevvexling med Prinds
Christian August, især angaaende Reisen Lil Danmark, O\'Crsendelsen af Valgacten, Forsikkringen m. m.
Herpaa svarede Prindsen under 2den November:
Hoh'elbaarne Herr Stalsraad og Baron!
,,Jeg er pligtig at anerkjende l\Iodtagelsen af lJeres Hoi,cl"baarenheds tvende sidste ærede Skrivelser og at bevidne Dem
"min oprigtige Taknemmelighed for delle nye Beviis paa Deres
,,Velvillie, som jeg onsker og skal stræbe fremdeles nl ,·ed,,ligeholde.
,,Jeg holder det overflodigt af forsikkre Deres lloivelbaaren"hed om, at den i de Bilag, jeg giver mig den Ære herved al
"remittere, omtalte ubesindige Proposition, ei er og ei vil blive
,,gjort, mig ustraffet. Jeg mna smerteligen beklage, naar cn,,kelle Individers ubesindige og urigtige l;remgangsmaade ved,
"ar politiske eller andre Oiemed, at udsprede falske R) gter, skulle
"kunne kaste en Skygge paa Kongen af Danmarks ædle og loyale
"Characleer. Jeg tor med fuld OverbC\·iisning paastaae, at Tiden
"maa oplyse det Ui·igtige i disse Anskuelser, og jeg haaber ved·
,,det nye Bekjendtskab og de mange Beviser paa Kongens Tænke,,maa<le hertil i Fremtiden at kunne bidrage".
"Hans Majestæt Kongen af Svcrrigs Onske, Anliggendernes
"nuværende Stilling i Sverrig og det af den almindelige Opinion
"anmeldte ere for \'igtige Grunde for mig til ei, at opsætle min
,,forehavte Reise til Danmark. Jeg anmoder Deres Hoivelbaare11,,hed om, ved forefaldende Leilighed at nedlægge min underda,,nigste Rcspccl for Hans Majestæt Kongen,
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,,Ved den mig af Deres Hiiivelbaarenhed venskabeligen med,,dcelte ( de svenske Stæoders) Formular til Valgacteo *) og Forsik-

*) Den er i Originalsproget saalydcndc:
S1·ea Rikes Sllinders Flircning om Hans Durchlauchtighels Prins Christian August ar Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg forklorande ror Hans Kongl, l\fojestlils, vllr nu regcrandc Konungs Carl XI li.
Encrtrlidarc pli den Kong!, s1·cosko Throncn upprlillod och faststlilld
den, . ,.
Vi erterskrofrne Srea Rikcs Stlinder - som nu hiir i Stockholm lill
allmlin Riksdag forsamfade liro, glire vetlerligt: All alldenstund den
hogste Guden ej bchogut Hans Kongelige l\lajesllils Vllr nu rcgcronde
Konungs, lionung Carl Xlll. och Dcss H1igt1ilskliga Gemllls Henncs
Kong!, lUojestiil Dronning Hedvig Elisabet Charlottas Ågtcnskop med
nllgon nu lefvandc Brlist-Arfvingc vlilsigna och Vi ønsett Vllr pligt likrnlitlgt ott forcko111mn och ofbcija den 1llda f!lr Rikcts sjclrsllindighet och
lugn san,t dess Indbyggares i Grundlagarne fonarndc fri- och riiltigheler, hvilken genom en Tbronledighet och derpll roljande Val till l{onung
uppkomma kunne, likasom det ock lirvcrcnsllimmer med Vllr i Regerings-Formen ar denJ Cl, Juni 1809 och dcss 94 § Oss tillhlirige rlitt,
all i slldant Fall Oss en Konung gi fra; alltsll, och i betraktande sllval derar, som och all den Hogbllrnc Fursle och Herre Prins Christian
August ar Schleswig-Holsteill-Soudcrburg-Augostcnburg, bektinner sig
Lill den rcna Evangeliska Lliran, samt iir bcgafvo,J med de egenskaper och dygdcr, hvilka girvn Oss elt vlilgrundadl hopp, alt under Hiigbemlille Herres Regering, riina den ordning i Styrelsen och komma i
lltnjutandc ar den vlilgllng som liro fruklcr af en faglig, krartrull och
vlilgorønde Regering; Hafvn Vi, S1•co Rik es Stlinder, dcrlill af vllr nu
regerande AllcrnAdigste Konong oppmanade, ror Oss och vllrn Encrkommande, ar fri vilja och genom lagligt och enhiilligt ral, hlirmcd utkornt
den Bligborne Furste Prins Christian August ar Schleswig-Holstein elc.
etc. Lill Svea Rikes Kron-Prins alt efter vllr nu regerende Allernlldigste
Konung eniir Hans Kongl. l\Iejestlil med dOdco argnr (hvormed den
hligste Gu,lcn nfidigen Jlingc fiirdriije) regeringen or,er S1·ca Rike samt
det samme undcrlydande liindcr tilllrlida, till Sveriges Kouong kronns
och hylles samt Rikel styra ener Regeringsformens ar den 6 Juni 1809
bokstafliga foreskrin saml Rik els ofriga giillandc sll \ iil grundlager · som
allmiinna Løg, och lage Stadgar, Alll slldant likmliligt den forslikran
Hans Kongl, Hoghct, sll vlil nu forut som och scdermero ,·id Dess upstignndc pli den Kong I. Srnnska Thronen gifvande I arder.
Vi Lillligge lif1•cn (Ians Kongl. H0ghcls ligto manligo Drlist-Arfvingor rlillighct alt efter Hans Kong!. Hoghct intagn den Kong!, s,·enska
'fbronen i den Ordning och
det sljLI den qf Os~ upflcr den , , •
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"kringen• ) kan fra min Side for Oicblikkel Intet \'ære al erindre. Naar
,,1''reden imellem begge Riger tillader mig al nedlægge mine Charger,

.•••• 1809 ofvt>renskornnc och raslsliillade Successions-Orrlning bokslaO igen innehllller oth stadgar.
Som Vi Svea Rikcs Sliindcr alll della beslulil, alllsll hnr1a Vi
denne Val-Akt med Vll1a namns egcnhiindiga underskrifvandc och 1111•d
Vllra insegels undersiillandc bckrlifiat, som skeddc i Stockholm, År erler Chrisli bord elc,
") Forsikkringen lyder i Originølsproget saalt'des:
liens Kong I. H llghet Prins Christian August's m. m. forsiikran till S1·ea
Rikets Sllinder, sedan Unns Kongl. Biighet genom dcrns 1·nl och forening blirvit fiirklarnd for S1 ca Rikcs Kronprins,
\'i C/iristian August med Guds nlldc S1·criges, Giilhes och Vendes utkllrade lironprins, He1lig till Schlcswig-Holstcin-Sondcrburg-Auguslenburg giire 1•clterligl: Alt olldenstund S1•ea Rikcs S1iinder grnom eU frilt
val somt deriirver upprattnd och Oss kungiorl Valakt, ar den 18 Juli
1809 utkorat och fiirklarat Oss for S1·eo Rikcs Kronprins alt ener Hans
Kongt. lUøjesliit den Stormligtigste Konungs och Herres Carl XIII. nu
jem,·lil Vllr allernlldigste Konungs och Herres diidelige argllng (hvarmed
den hiigsle Guden nlldeligen Uingc rordrllje) Sl'ea Rikes Regering lilltrada, til! Sveriges Kenung kronas och hyllas, samt Rikct slyra eftrr den
ar Riksens S1iinder den 6 Juni 180!J faststiilldc samt af Konung och
Biksens Sllinder antagne Regeringsforms bokslaflign fllrcskrirt, samt Rikels iifriga gal lande sll1 al grundlag ar som allmiinno Lag och Loga S lndgar jc1mlil och tillagt Y11ro iikla manliga Uriist-Arr1i11gor, om Vi med s5dane velsignndc 1·ardo, rlilligh<'t alt <'fler Oss in to ga den Kong I. S vensko Throncn i den Ordning och pli det .tilt den or lliksens Stlinder
under ••••••••••• 180!) orvercnskomne saml uppralladc SuccessionsOrdning bokstalligen innehåller och stadgar. Allls11 emottaga Vi med
uppriktig erkiiosla denna Oss beteddc liro, och fiirsakra all Vllrt faste
nppsllt orh oryggcliga beslut iiro och altid vara skala au ener Vllr yuerstn
fiirmBgo cmot clt fri Il Folks så oinsk1 ank la rortroende srnra pli det siilt
det samma iigcr riill ar Oss rordra och 1iinla ocb haf,•a Vi af rri 1ilja
samt erter mogen iif1•crlliggoing hiirmed ,·etat filrsiikra Biksens Slli ndcr
om noga iaUtagande af fii ljande villkor:

1. Ullofva och rorsakra Vi au Sjelrva f111•blifva , id den renu E1ongeliska Liiran, samt alt i den snmma och inom S\'ea Rikc uppfodu
V&ra Uriist-Arfviøgar om Vi med slldane viilsiguade varde,
2. Hans Kong!. Majesliit Sveriges nu rei;erande samt 1m·cn Vllr
allcrnlldigste Konuog Carl Xlll. skola Vi med all klirlek och vordnad
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,, og jeg saaledes er fri for de med samme forbundne Pligter, at
,,underskrive den ommeldte Forsikkring og tiltræde min nye h:rder"fulde Stilling, da vil Deres Hoivelbaarenhed tillade mig at ytlre
" det Onske, forinden noget officielt Skridt i denne Henseende
,,maatte gjores til den Tid, at ansoge om en personlig Sammen~, komst med Dem, eller med en Person, som nyder Deres fuld,komne Tiltro, ved den norske Grændse paa det Sted, Deres
,Hoivelbaarenbed selv maatte behage at bestemme.
,,Den for mig 1 af flere Grunde, saa vigtige Overbeviisning,
,,at mit Valg er bifaldet af Hans Majestæt Keiseren af Frankrig,
11 den Umulighed, jeg ligeledes af flere Grunde seer, her at kunne
,,antage nogen solennel Deputation, med flere Motiver, foraulcdi,,gcr dette Onske og denne Anmodning til Deres Hiiivelbaaren,, hed, som jeg haaber, De ei vil negle mig".

lira och lyde och sAsom Hans Kong!. l\fajcsllilS F6rste Undersfitc Ho•
nom med Tro- og huldhel forbundne vara .
B. Vi skola ock vid val af en Gemlll stlilla Oss till cncrlernarl
44 § af Svea Rikes under den 13 Juni 1809 fuslStlilda Regerings-Form.
Utan Hans Kongl, Mojestlils vetskap och lillstAod skola Vi ikke flir
llingre eller korlarc tid Oss utur Riket begifva.
4. Sluteligen utlofl'a och forslikra Vi ott eniir Vi ener Svea Rikes
och VHr nu regerande allernlldigsle Konnngs och Herres dodeliga frllnfiille (hvårmed den hogste Guden nlldeligen liingc lordr6je) i Kron ar
Rlksens Sllindcr under den ••• • ••• 1809 upprlittade och faststlillde Valokt upps liga p3. den Kongl. Svenska Thronen, skola Vi styre och rr•gern
Svea Rike efter den af Riksens Sllinder den 6 Juni 1809 fostsllillrlc och
ar Konung och Riksens Stunder till efterlefnad antngne Regerings Forms
boksteOige rtircskrirt samt Rikets t'!Cvrige glillønde sll vlil grunrllagør
som allmlinna Løg och Lagn Stedgar hvarlifver Vi vid Vllrt eutrlidc till
Regeringen Vllre tillkommande Undersfitarc yUerligare girvu skola Vllr
Kongl. Forsiikran s3. lydende som den for Svea Rikes Kooungar och
Rikscns Sllindrr vid Riksdagen .3.r 1809 of1·crcnskommeo och flireskrifven lir.
Hella allt vilja och skola Vi oryggcligen hlllla och uppfylla, sA
klirt. det Oss vara m3. alt Svea Rikes Sliinder och fohyggare skole vara
pligtige att deres Lill afgifvande Tro- och Hnldhets-Ed emot Oss efterkomma och fullglira.
T ill yttcrmera visso f6rbinda Vi Oss hiirmed och bekrlina med Vllrt
namns egenhiindiga underskrif,·anrlc och med lirlig Ed, all Vi allt delta
obrollsligen skola fullglira: sll sanut mig Gad hjelpe Lill Lif och Sjill.
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"Jeg slutter med det Onske, al Deres Hi:iil'elbaarenhed i
,,denne Skrfrelses Indhold ikkun vil see min oprigtige Attraa,
,,ror, saavidt mine Evner del tillade og foruden alle Bihensigter,
,,at kunne opfylde de med min Stilling forbundne Pligter, og an,,moder Dem ·med Godhed at antage Forsikkringen om den uind.,skrænkede Hoiagtelse og oprigtige Hengivenhed, hvormed jeg
,,henle1'er" etc. etc.
Kongen af Sverrig takkede i en Skrivelse af iOde November
atter Slatsraad Adlersparre paa det Forbindlligste, fordi han havde
bevirket, at Prinds Cilristia11 August opgav sin Reise til Danmark,
og meddeler ham derpaa fiilgende Instruction:
•.•• ,, Saasnart I, min bedste Adlcrspan·e ! har havt Eders Sam,,menkomst med Prindsen og underrettet Eder om Dagen til Rei"sens Foretagelse, indfinde I Eder paa Grændsen tilligemed
,,Landshovdingen i Dislrictet, Biskoppen og en convenabel Es"corte, som ledsager Prindsen til Gothenborg, hvor min Hofstat
,,skal mode ham.
Til Golhenborg skulle ligeledes Depu"terede indfinde sig, for at complimentere ham, overrække ham
,, Valgacten og hans Forsikkring til Underskrift saml den endnu
,,her hos Ridderskabet og Adelen omtvistede S11ccessions"110Ige, som dog skal omsider afgji:ires . Reisen skeor derefter
,,fra Golhenborg over Edel, Wenersborg, Mariestad, Orebro, Ki:i"ping, Westerås til Droltningholm, hvorfra, efter een eller to Dages
,,Hvile, han med stor Ceremoni holder sit Indtog i Stockholm.
"V cd h1•ert Nalteqvarteer beordres 100 Mand af Infanteriet med
,,11ane samt ogsaa Cavalleri-Vagl efte1· Nalteqrnrlerernes Ileliggen,)1ed, og skal en noiagtig l'tlarcheroule herfra sendes til yderli,,gere Rettesnor".
"Saasnart I har havt Eders fiirste Samtale, ·lade I det mig vide
,,ved en Coureer, som er en fortrolig Adjutant. Ved Eders Sammen,,komst undereller I mig om, hvilke l>orpestiquel" han vil lage med sig.
"Danske Cavalierer undgaaes; thi d~ kunne ei betjene en S\'Cnsk
,,Kronprinds. Ligeledes maa jeg pa;rny paaminde Dem om Nav"nel Christian.
Skulde han ville, at jeg adopterede ham som
"min Son, saa var det det bedste Middel; det salte mig strax
,,paa en mindre fremmed Fod med ham, og jeg hal'de den dob- ·
"helte Glæde at blive Fader og erholde en hæderlig Mand til
,,min Son, Det for Nationen saa hadefulde Nam "Cltristia1'"

651
,,hortes ikke mere og blev desuden ei mere Midde! for ildesin,,dede Mennesker til at forsoge paa at kaste Skygge paa en Per,,son, som jeg onsker skal eie Alles Kjærlighed og Fortrolighed,
"uden at den skal blive deell i Folkets Hjerte. Jeg har det
,,Haab, at vi efter hans Ankomst skulle udgjore een Person,
"og at aldrig en Gnist af Uenighed skal kunne finde Sted
,, imellem os.
Jeg onskede ogsaa n1iiagtigt at kjendo hans On"sker i Henseende til hans særsRilte Levnet og at bidrage all
,,det, som kan være ham paa en eller anden Maade behageligt,
,,hvilket jeg pnalægger Dem at sige mig oprigtigt og uden Om,,svob" .••
Efter Modtagelsen af denne Kongelige Skrivelse tilskrev
Statsraad .ldlersparre Prinds Christian August fra Gothenborg den
i5de November, for at bringe de ham givne Befalinger til Udforelse, og deriblandt udbede sig nærmere Bestemmelse om, naar
Prindsen vilde modtage ham paa Rigsgrændsen, og om hau vilde
tillade, at en Deputation af Rigets Stænder mnatte modtage Pri11dscn i Gothenborg, for at ledsage ham til Stockholm.
Angaaende den af Kongen yttrede Nameforandring troede
Adlersparre at maatte gaae en Omvei, og henvendte sig desangaaende til Grev Hermann Vedel-Jarlsberg og bad ham tale med
Prindsen desangaaende. Herpaa svarede Grev Vedel:
,,Jeg har flere Gange lait med Prinds Christian August om
"Adoptionen og Navneforandringen, men har aldrig kunnet faae
"noget bestemt Svar ..•. da han endnu over delte Punkt ingen
,,ret afgjort Mening har og regner denne Sag blandt de mange,
"som han onsker mundtligen at aftale med Dem. Han er vist
,,besjælet af det ivrigste Onske, endog i Bagateller, at gjore Alt,
,,hvad der kan anbefale ham hos den ædle svenske Nation og at
,,undgaae Alt, hvad som paa nogen Maade kan stode det Folk,
"som har valgt ham• til dels Fremtids Anforer; men han foler
"nogen Modbydelighed ved at forandre Navn og er ikke aldeles
,,overbeviist om Nodvendigheden og Nytten af at lade sig om,,dobe - især da han har to Nav~e, hvoraf man kan bruge det,
,,som findes meest antageligt, og ganske udelade det andet.
"Ener min Formening ha\'e Navneforandringer et Udseende af
,,Barnagtighed, som man om muligt maa suge at undgaae især i
"vore Tider, da Barnagtighed .synes at komme igjen i Brug. Det

•
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"samme synes mig ogsaa ligeledes at gjældc om Adoptionen
"af voxne Folk. Efter min Folelsc er en Nations - især den
"forstandige svenske Nations - ccnstemmige, frivillige Valg, et
,,saa ædelt Stempel, at alle Kongers Adoption ci fortjener al slaac
,,,·cd Siden deraf. Tillad at jeg sporger, om det med Hen ,,syn til de Begivenheder, som vi m a ae ha abc I' rem , ,tiden vil medfore, er raadcligt al bortkaste aldeles
,,Navnet "Christian", under hvilket vor Prinds er blevcn hc"kjendl og elsket i Norge'? - Er del ikke bedre at bibeholde begge
"Navne og ikkun al bruge "August" i Sverrig '? Bor den Idec, al
"Prinds Christian ophorer at være Norges og ene bfo•er Sverrigs
,,Skytsaand, næres'? Kunde en formelig Bortkastelse af det Navn,
"under hvilket han har levet i Norge, ikke synes fornærmende
,,for Nationen'? (thi om lloffel taler jeg ikke). Skeer Navncfor"andringen i al Stilhed, undgaaes denne Ubehagelighed tilligemed
,,det Latterlige i al Omdobning".
"Med barnlig Glæde tænker jeg paa Prinds Christians Reise
"til lfongsvinger; thi jeg fol ger med ham, for at nyde den Lykke
,,al omfavne den ædle Mand, som gav Sverrig et Sliid fremad,
,,som hele Norden foler og fremdeles stærkt vil fole. Den Time,
"da vi træffe hinanden, vil jeg ogsaa ansee som den lykkeligste
,,i mil Liv" llf) ••••
Man seer af delte Brev, at Grev Vcclel ufortrodent og ustraffet
arbeidede paa sine forræderskc Planer og derfor onslrnd e , at
Princlscn skulde beholde sit Navn "Christian", for al benyttes, naar
Norge ved hans og Andres Bestræbelser var ble,•en forenet med
S,•errig.
Prindsen var sikkerligen uvidende herom og vedblev sin
rolige og værdige Fremgangsmaade, Intet at ville foretage, love,
underskrive eller aftale, inden Preden var sluttet med Danmark.
Denne Maade al handle paa maae vi meget • bifalde. Paa denne
Tid og under disse Forhold handlede Prindsen ganske vist fuldkommen ridderligt, retsindigt og loyalt ff).
Forst under 25de

*) Tidslnflor

ar

C. A Adlcrs11arro. I delen, pag. 20!>-211.

**) s,·enske Forfattere omtale Prindsen nalurligvi is fro del s1·cns~c Slandpunkl paa en anden, ja modsaL A,Jaade, end vi fra del dansl!c Stand-
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November svarer han Adlersparre paa hans Brev af i5de November saaledes:
,,Hoh-elbaarne Herr Stalsraad, Generaladjulant, Oberst og Baron I"
,,Jeg erkjender Modtagelsen af Deres Hoivelbaarenheds Skri" velse, dateret Gothenborg den 1.5de d. li., som . er mig ihænde,,kommen i disse Dage".
· ,,Ved at referere mig til mine forrige Skrfrelser, rnaa jeg
"tjenstligst anmode Deres Hoivelbaarenhed om, saasnart De maalle
,,erholde Efterretning om, at Freden i Jonkjiiping er underteg"net af vedkommende dertil befuldmægtigede Ministre, De da
"behagentligen ville opgive mig Tiden og Stedet, hvor _jeg kunde
:,have den Fornoielse at mode Dem, enten paa Kongsvinger, eller
,.paa Magnor. Dette Deres Svar oppebier jeg her."
"Jeg gjentager det Onske, Lil den Tid at kunne eg_10lde
"den i en af mine forrige Skrivelser yllrede for mig og niin
"Stilling yderst niidvendige Overbeviisning 0 ) . Med Glæde seer
"jeg det Oieblik i Mode, der forskaffer mig · den længe i:inskede
,,Leilighed, mundtligen at kunne bevidne Dem den sande Iloiag,,telse og Hengivenhed, hvormed jeg har den Ære etc."
Forholdet imellem Danmark og S1•errig blev hver Dag fredeligere og velvilligere. Heisende og Courerer reiste frem og tilbage
01·er Oresund i stort Antal, ikkun forsynede med et Pas fra Kongens
Generaladjutant, hvilket Enhver uden Vanskelighed kunde erholde.
Ved Kongelig Resolution af i5de November fastsattes ogsaa,
punkt, 'Hvad vi kalde lntrigue eller Forræderi, kalde hine Patriotisme,
rorsaa.vidt Prindsen handlrde i de svenskes Interesse, og undskylde ham
og rose hans 'f-roskab mod sin relle Konge og sit Fædreland •
.Adlørsparre i Tidsta001· 180!1 och 1810, li Delen, Pag. 15, anrorer:
•• , • ,,Det iir en klind sak, alt man under delta Krig, 1808-18011, gjorde
,,~onom (Prinds Christian Åugusl) lllskilliga rifrslager med lhy lllfll'Jande
"slikra lllrten om s1·enska Kronan, likq:;om att dessa fiirespeglingar icke
"det ringeste inverkade pli trohetcn emot den Konung, som llnnu ,•ar
"hans. Hederns lagnr voro honom de heligosla. Den minsta ar, lkelse
"rrlln dem ansllg han som ell slorl brou, hvilket aldrig rlill rullkomligt
,,kunde forsones". etc. etc.
Hvorledes Prindsens Forhold ho1·de været under Krigen er i del roregaaendc tilstrækkeligt oplyst.
*) At KeiSPr Napoleon ha1·de givet sit Samtykke til Prindsens Thi onfiilgerValg.
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at €aperbreve for Fremtiden skulde ene udstedes og undertegnes
af Kongens Generaladjulanl og Stiftamtmanden 01•er Sjællands Stift.
Den i7de November befalede Fndel'ik VI. sin Gcneraladjutant at tilskrive den commanderende General for den S\'enske
Syd-Armee, 1'awast:
..•• ,,Kongen har befalet, at samtlige svenske Krigsfanger,
,,71 i Tallet, skulle fra Fladstrand fiires over til Gothenborg og,
,,foruden fri Transport, hver gives en Douceur i Reisepenge,
"hvorved det dog er paalagt disse Folk, al de, i Tilfælde af
,,at Freden imellem Danmark og Sverrig ei skulde blive sluttet,
"de da havde, naar forlanges, igjen at stille sig i Danmark som
,,Krigsfanger".
,,Den indgaaede Vaabenstilstand skal vedvare, saalænge Freds,,und, rhandlingerne imellem Danmark og Sverrig fo1·elages, og,
,,hl'is mod Formodning disse Underhandlinger skulle blirn afbrudte,
,,saa skal fra dansk Side dog ingen Fiendtligheder kunne brgyndc,
"forinden formelig Opsigelse har fundet Sted; men Deslemmelse
"af hvor lang Tid der skal være imellem Stilstandens Opsigelse
"og indtil Fiendtlighederne igjen kan begynde, samt paa hvilket
,,sted Opsigelsen da skal skee paa begge Sider, er en Sag, som,
"i Tilfælde af at den behoves, bedst vil passe sig til Afgji:irelse
,,i Ji:inkji:iping'' • • • •
·
Da man i Danmark ikke havde imod Sverrig Ii:isnet, saa at
sige, et Skud i hele Krigen, og Iigesaa lidt i Norge i det sidste
Aar, saa synes disse mange og ni:iiagtige Ileslemmeiser at wer.e
mere end overflotlige. Men ogsaa fra Sverrigs Side viste man
Saaledes . lilskre,·
nu storre Forekommenhed imod Danmark.
General Adlercreutz, Kong Carl XIII.s Generaladjulant, fra Stockholms Slot den i9de November, saavel de danske som norske
commanderende Generaler:
,,Eftersom Freden med Danmark kan ansees at være sh1llet,
"saa har Hans Kongelige Majeslæt naadigst befalet, at danske
"og norske Handelsfartiiier kunne frit og ubehindrel ind- og
,,udpassere af svenske Havne".
Denne Ind,•ilgelse havde da atter den Fiilge, at fra dansk
Side udkom den 26de NO\ ember fi:ilgende Caneelli-Placat:
"Da i en her ankommen officiel Skrivelse er anmeldt, al
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"Hans Kongelige svenske Majestæt har tilladt, at alle danske og
"norske Handelsskibe maae frit og ubehindret ud- og indpassere
"i svenske Havne, samt der losse og lade, saa har Vort danske
"cancelli ved en Placat at bringe saadant saavelsom og at Vi
,,allernaadigst tillade, at Vore Undersaatler tilhorende Handels"skibe maae i bemeldte Oiemed indlobe i svenske Havne til
,,almindelig Kundskab".
Da Danmark saaledes saae sig befriet fra den ene, nærmeste
Fiende, Sverrig, haabede det at kunne finde desto flere Midler
li! at modslaae den anden Fiende, England, h,·ortil alle mulige
Forberedelser bleve trufne.
General v. T{rogh lod i Trondhjem
bygge 2 Skonnerter i Vinteren 1809-1810, hvormed han vilde
soge at forsvare Nordlandene og Finmarken. Indbyggerne i Hammersfest og Tromso bade om Fors,•ar. Baflerier bleve ogsaa
anlagte sammesteds; men Skyts havdes ikke i Norge til at armere
dem med. Omsider erholdt Generalen til Laans af det hollandskostindiske Compagni 34 8-pundige og 4 4-pundige Canoner.
Den Barndomstilstand, hvori Krigsvæsenet under Frederik JII.
holdtes, foltes hver Dag under hans lange Regjering, uden at
dette fremkaldte nogen Forandring, eller vakte hans særlige Opmærksomhed.
Den gjensidige Handelsforbindelse og Aabning af Havnene
var til væsentlig Nytte saavel for Danmar~ som Sverrig og fremmede især Prinds Christian August's Afreise fra Norge, hvorf~r
Kongen under 15de November tilskrev samme:
... ,,Jeg lroer, at Oieblikket er kommen, da Freden bor slut,,tes. • • Jeg sender Dem derfor Deres Afskeder (een som Stat"holder og een som Feltmarchal), som Tid og Omstændigheder
"node mig at give Dem, med den Begjering, at De ville fiirst
"bruge dem, naar De troer Oieblikket rigtigst, og, dersom De ei
"troer at kunne benytte det strax, da holdes Sagen hemmelig
"indtil del Oieblik, De vil afgaae. Jeg takker Dem meget for
"den Tid, jeg har afbenyttet deres Talenter, i Særdeleshed for
,,Deres udmærkede Tjenester i Krigen. Maatte De finde de lyk"kelige Dage, som jeg onsker Dem, saa vil jeg ei fole saa
,,haardt det Tab, som ellers er og bliver uopretteligt".
"Jeg slutter med de bedste Onsker for Dem i Deres nye

656
"Stilling og beder Dem at undcrrellc mig om, naar De reiser
,,og gjor Brug af Deres Afsked."
Man seer heraf, at Frederik J'I. skilles som naadig Fyrste
fra en General og Frænde, der dog havde foraarsagel ham uendelig megen Kummer, Uleilighed og uoprettelig Skade.
·Kongenklager i samme Brev over, at Englænderne i de sidste 5
Uger havde opbragt til Golhenborg 80 <tanskc Skibe, ladede med
Korn og Provisioner til Norge. Prindscn af Hcsscn melder under
22dc November til Kongen, at Antallet af de opbragte Skibe
udgjorde i October l\Iaancd 60 og i No vember l\faaned 30, og
al Englænderne nu, efterat de svenske Havne vare lukkede for
dem, begyndte at opbrænde de tagne Skibe tilligemed deres
Ladninger; men, ifolge Præsident Kaas's Melding af samme
Dato, vare ikke dcsmindre imellem den 4de og :l.6de No1·ember
alene Lil Aggershuus Stift ankomne 26,192 Tonder Korn af alle
Slags, der bekræfter, hvilke store Udskibninger der fandt Sled
fra Danmark Lil Norge, og at det ikke kan lægges Kongen Lil
Last, naar saamegel deraf ikke ankom Lil Bestemmelsesstedet, og
al de Norske lede Nod.
Omendskjiindt Kong Frederik VI. i Lobet af det sidste Aar
ikke havde været eller kunde være tilfreds med Prinds Clirislia,i
August1s Handlcmaadc og derfor oftere havde tilskrc•:cl ham meget
alvorlige Bre,•c og Tilrettcviisninger, saa ,•idste Prindscn dog, at
Kongen var en ædel l\fand og Jet glemte Fornærmelser, og al
Prindsen ingen bedre Ven havde end Kongen og frit kunde stole
paa ham i Nodens Stund. Da Prinds Christian August , for al
forberede og tiltræde sin Ueisc Lil Sverrig, trængte Lil Penge, saa
tilskrev han under 22de No vember Kongen:
••. ,,Umuligheden her paa Stedet at kunne erholde cl tilstræk"keligl Pengelaan og min Stilling noder mig allerunderdanigst at
"ansoge om et Laan af 8000 Rdr. af Deres Majestæts Casse
"hvilke jeg heiligen lover al tilbagebetale i samme Mont inden 1
,,Aar fra Dato".
-..
Kongen hevilgcde slrax det Anseigle og udstedte under 29dc
November til den norske Regjerings-Commission den dertil for11odne Befaling, ligesom han ogsaa meddeelte dette til Prindscn selv.
Kongen beklagede i samme Brev, al saamange Kornskibe
bleve tagne, ln·orfor Afskibningen var bleven stoppet indtil 2
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Orlogs-Briggcr, der Jaac i Kieler- og Nyborg-Havne, vare afgaaede
til Farvandet imellem Jydland og Norge. Kongen haabcde derved, som ogsaa ved den frie Handel paa Sverrig, at kunne !citere
proviantere Norge fra Sverrig end fra Jydland, og slultcr saaledes:
••.. ,,De maac paa alle mulige Maader lade opkjiibe i Gothen,,borg vore der opbragte Skibe samt disses Ladninger; thi .l\fan"gelen paa Skibe vil blfrc forfærdelig; og blot ved at opkjiibe
"Priserne og ved at ophjælpe Skibsbyggeriet kan dette ulykkelige
,,savn afhjælpes".
Da Prindsen allerede var saa godt som afskediget af dansk
Tjeneste, synes denne Anmodning nu at være temmelig overlliidig, ifald Kongen ikke vilde have ham anmodet om at udfore
dette Hverv som svensk Kronprinds , hvormed han dog umulig
kunde befallc sig.
Den rolige Udvikling af Begivenhederne, hvorved Prindscns
Afgang fra Norge til Sverrig modnedes, var nær blcven afbrudt
ved fiilgende Begivenhed.
Den 24de November om Morgenen Kl. 9 blev Kong Carl
XIII. pludseligt og alvorligen syg af Krampe, Svindel m. m. Statsraad Adlerspm·re var netop paa Reisen til Stockholm, hvor han
ankom den 25dc November, og reiste den 28dc November atter
tilbage til Carlstad. Herfra meldte ban den ~den December til
Prinds Christian August med Coureren, Capitain Forscll:
"Den 25de November, da jeg ankom til Stockholm, ,•ar for
"mig en Siirgedag. Kongen var Dagen forud pludseligt bleven
"syg, havde længe været maalliis, var sengeliggende, meget svag
"og talede med stor Besværlighed. Denne Tilstand varede endnu
"den 2 de November, da jeg forlod ham. Han taledc bestandig
,,om sin Kjærlighcd og sin uindskrænkede Tiltro til Deres Durch"tauchtighed ogtilfiiiede: ,,maatte Prindscn mode mig med
,,,,samme F ii I e Iser, som jeg nær c r for ham , s a a s k a 1
,,,,Intet uden Diidcn adskille os". Da jeg den 28de No,,vember tog Afsked med Kongen, sagde han med billre Taa,,rcr: ,,Hils min Efterfiilger iimt, naar I miider ham.
,,,,Jeg troer ei, at jeg faaer ha 'm at see; thi jeg er
,,,,meget syg" ..•
"Jeg troer ei, at Kongen lever længe, Jeg yttrcr med
"inderlig Smerte denne Overbe,·iisning. Kongen har udnævnt
D1nm. Krl1ab , r,n 1607-9,
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,,Deres Durchlauchlighed Lil del Embede, han hidtil Selv har
"beklædt, nemlig: Stor-Admiral. Bestallingen daleres samme
"Dag, som l<redcn med Danmark slulles, og Uniformen bli\'er i
"disse Dage færdig. Hans Excellence Grev Brahe ,•il have den
,,Ære al miide Deres Durchlnuchlighed i Gothenborg med Sera"phiner-Ordenen og alle svenske Ordener.
Hans Excellence
"Grev Fabian Fersen moder ligeledes i Gothenborg
la tete for
"den Hofstat, som skal opmrle Dem. Ifiilge Hans Majeslæt Kongens
,,Befaling, skal jeg med V eslanneens Generalstab samtLandshovdin,,gen og Biskoppen i Golhenborg i Underdanighed miide DeresDurch"lauchlighed ved Svinesund; Hofstalen moder i Golhenborg, og
"Stændernes Deputerede paa Drollningholm.
Ifiilge Kongens
,,6nske skulle Natleqvarlerer lages i Udevalla, Golhenborg 1 Ye,,nersborg, 1\Iarieslad, Orehro, Slromsholm, Ekolsund og DrolL,,ningholm".
,,Skulde noget Sorgrligt mode Rougen, kunde det være til,,raadeligt, at Heisen paaskyndes, og alle Hoilideligheder og Cere,,monier bortfalde".
Prindsen besvarede denne Skrivelse, fra Christiania den 5te
December, saaledes:
,,Ved Herr Capitain Forsell har jeg ha,'l den Ære al mod"tage Deres Hiiivelbaarenheds Skrivelse af 2den d. M.
Jeg er
"ei i SLand lilfulde al udtrykke den Bedrovelse og den Fiilelse, som
,,den i samme indeholdte sorgelige Efterretning har opvakt ho s mig.
,,Maatle mine Onsker opfyldes, og Himlen opholde Ila ns l\Iaje,,slæt til den svenske Nations Lykke! Jeg ansiiger Deres Hiii"velbaarenhed, saa ofte som muligt, igjennem Commnndanlerne
"paa Eda og Kongsvinger, at ville meddele mig Efterretning, og
,,snart haaber jeg at hore den glædeligs le af alle: at Hans l\lajc,,slæt er i Bedring. Jeg iinsker min underdanigste Rapport ned:,lagt for Hoistsamme. med den underdanigste Forsikkring, at jeg
"med el taknemmeligt og rort Hjerte erkjender Sammes naadige
"Tænkemaade; at min fornemste Atlraa, naar jeg seer mig i Stand
,,til at nærme mig Hans 1\Jajestæts Throne, da stedse vil være den,
"at vise den bedste YiHie efter Evne at kunne svare til Kongens og
,,Nationens Fo1Tenlning og Deres for mig saa hæderfulde Tillid"'·
,,saasnart jeg erholder den mig af Deres Hiii1•elbaaren,,hed lovede Efterretning, al Preden i Jiinkjjjping er under-
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"skreven og jeg haaber, at den om meldte Difference
"snart vil være jevnet da skal jeg uden Ophold afgaae til
,,Kongsvinger, hvor jeg haaber at forefinde Deres Hoivelbaaren"heds behagelige Bestemmelse om Stedet og Timen, hvor jeg
,,kan have den Ære at mode Dem den paafolgende Dag".
,,Med megen Ængstelse imodeseer jeg Underretniogen om Udfal"det af den Kongelige svenske Mission til Cabinettet i St. Cloud, ,;vortil
,,Deres Hoivelbaarenhed har havt den Godhed al give mig Haab,
"og hvorom Meldingen, efter de offentlige Blade, formodes at
"være indloben i disse Dage til Stockholm. Jngen kan være
"mere overbeviist om Nodvendigheden af, at enhver Beslutning
"af en fri og ædel Nations Repræsentanter maa være aldeles
,,uafhængig af udenlandske Magters Indflydelse. Nationens Ære,
,,Frihed og Selvstændighed, hvis Erholdelse maa være det vig"tigste Oiemed saavel for den Konge, som er saa lykkelig
"at staae i Spidsen for et frit Folk, som for enhver Statens
"Borger, kræver dette ubetinget; men Deres Hoivelbaarenhed
,,tillade mig at yttre, hvilken Indflydelse har og maa Keiser Napo,,leons Beslutninger, i Europas nuværende politiske Stilling, uimod,,sigeligen have paa Sverrigs og Danmarks tilkommende Skjebne?
"Kan og bor jeg indtræde i en Stilling, hvori jeg, forinden jeg
,,har den fulde Overbeviisning om ommeldte det franske Cahi"nets Beslutning, vover at paafore et Land - som ved den mig
"beviste ufortjente Tillid har erhvervet sig saameget Krav paa
"min Taknemmelighed, samt det Land , hvor jeg er fodt, og
"som jeg ligeledes er skyldig saa meget - maaskee alene ved
"mit lndividuum en ny Krig? - en Ulykke, som i det nuværende
,,Oieblik sandsynligen vilde have begge Landes Ruin til Folge.
,,Efter det Herommeldte og jeg appelerer til Deres Hoivel"haarenheds Characteer, som sikkert stemmer overeens med mig i
"disse Grundsætninger - forbyder mig efter min Overbeviisning
"Ære og Pligt at indgaae nogen lignende Forpligtelse eller at
"underskrive Forsikkrings-Acten, forinden Freden med Danmark
"er undertegnet, og forinden jeg har erholdt den ovenmeldte for
,,min Sindsro uomgængelig nodvendige Overbeviisning".
,,Ifolge heraf vil Deres Hoivelbaarenhed selv indsee, i hvil"ken yderlig Forlegenhed jeg vilde være, naar Hans Majeslæt
"Kongen, forinden den Tid, hvilket Gud forbyde! skulde blive
42*
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,,os berovet. Jrg har imidlertid, uden Ophold, herom gjort Mel,,ding til Hans Majestæt Kongen ar Danmark.
Saasnart Hoist,,sammes Sl'ar indl1iher, skal jeg skyndsomst give mig den Ære,
,,herom at tilsende Deres Hoivelhaarenhed den fornodne Commu,,nication. Mine herværende Forretningers Tilendebringelse, saa,,snart jeg efter Forommeldte seer mig i Stand til at tage en
,,Beslutning, vil da ei udfordre mere end 8 10 Dages Ophold" •••
Kort derpaa modtog Prinds Christian August en ny Skrivelse
fra Adlersparre med Bilag og en Skrivelse paa Fransk fra Kongen
af Sverrig, saalydende:
:,Min Herr Cousin!"
,,En extraordinair Coureer, som i Gaar ankom fra Paris,
"bragte mig den behagelige Nyhed, at Freden imellem Sverrig
"og Frankrig vilde ikke blive opholdt længere end den fornodne
"Tid til at redigere Artiklerne, eftersom alle Punkter allerede
"vare antagne imellem mine Befuldmægtigede og Hertugen ar
"Cadore. Irolge den modtagne Melding antager jeg, al Tractaten
"er bleven underskreven den 15de eller 16de November, og jeg
"venter hvert Oieblik en Coureer, som herom Lringer mig den
,,officielle Underretning. Jeg nærer del samme Haab med Hen,,syn til Underhandlingerne i Jonkjoping med det danske Hof.
,,Den Foielighed, hvortil jeg har viisL mig tilboielig i denne Hen"seende, lader mig formode, at Fredsunderhandlingerne med
"denne Magt ville sikkerligen ende i denne Uge. Disse forenede
"Betragtninger gi1•e mig det Haab, at kunne snart vente at see
,,det foronskede Oieblik indtræffe, da Deres Kongelige Iliiihed,
"overeensstemmende med Deres foregaaende Erklæring, ikke 1·il
"finde nogen Vanskelighed ved al begive Dem til Sverrig og
,,oprylde mine Onsker tilligemed den Nations, som jeg regje,,rer over".

a

"Vær overbeviist om, min Herr Cousinl at, da jeg nu er i
,,det Tilfælde, al kunne om kort Tid gjore Deres personlige Be"kjendtskab, foler jeg en usigelig Lyksalighed ved at kunne fomd
"forsikkre Dem om, at Deres Kongelige Boihed altid skal finde
"hos mig fuldkomment Venskab og Tillid, og at jeg vil bestræbe
,,mig for at betragte Dem som den Person, hos hvem jeg ned"Iægger min Kjærlighed til det Folk, hvis Skjebne engang vil
,,blive Dem anbetroet".
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"Jeg har befalet min Stalsroad, Baron Adlersparre, at ,·ære
"Tolk for mine FiHelser hos Deres Kongelige Boihed og al
"anordne Alt med Hensyn til Deres Modtagelse paa Grændsen
"ar mit Rige, et Moment, jeg venter med den meest levende
,,Utaalmodighed".
,,Det er med de oprigtigste Foleiser for Venskab og Hen,,givenbed, at jeg er etc. etc.".
Dette Kongens Brev blev ikke strax aabnet af Prinds Chri•
,tian Augu,t, der blot under Sde December med et l,ar Ord
bevidnede Adlersparre Modtagelsen af Kongens Brev, gjentog
hvad han havde skrevet i sit Brev af 5te December og tilfciiede:
••• ,,Saasnart jeg er forsikkret om at Freden er undertegnet
"i Jonkjoping, vil jeg ligeledes see mig i Stand til at aabne og
"allerunderdanigst besvare det mig fra Hans Majestæt Kongen
,,oversendte Brev, som jeg af denne Grund tilbageholder" •••
Prinds CllriBtian August indsendte den 7de December til
Kongen af Danmark Copier af Adlersparres Brev af 2den December og sil Svar af 5te December og tilfoier:
.•• ,,Det er af alle Partier bleven fast besluttet, at jeg efter
"Kongens Dod skal udraabes til Konge, om jeg endog ikke havde
,,underskrevet "Forsikkringen", men at man imidlertid onskede
"dette meget, for at forekomme alle Tvistigheder; men jeg har
"svaret, at jeg efter min Overbeviisning holdt del for en Pligt, som
"Æren og mine Grundsætninger fordrede, ei at indgaae lignende
,,Forbindtligheder eller at -underskrive Forsikkringen, inden Fre,,den med Danmark var sluttet, og forinden jeg er blev!)n under,,rettet om Keiser Napoleons Beslutning i denne Henseende •••
,,Disse Grundsætninger ere urokkelige, og udbeder jeg mig her,,paa Deres Majestæts Resolution snarest muligt".
Imidlertid havde Kongen allerede under 6te December tilskrevet Prinds Christian Auguat:
,,at Keiser Napoleon er meget fornoiet over Deres Udnæv"nelse til Thronarving, og at han aldeles er tilfreds med dette
"Valg, da han deler saa ganske Nordens Interesse med os
,,Alle; disse ere hans egne Ord" .••
Paa Prindsens Depeche af 7de December svarede Kongen
den 1.3de s. 1\1.:
... ,,na !<'reden i disse Dage vil blive undertegnet, saa indseer
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"jeg ingen Vanskelighed mere, for at De kan tiltræde Deres nye
"Post; tverlimod troer jeg det nyttigt, at De rciscr, saasnart
"Freden er underlegnel; og af alle, som ere Concurrcnler, kunde
"Ingen være mig kjærere paa den svenske Throne end Deres
,,Person, og jeg haaber at vise Dem mit stedsevarende Venskab" ..•
Den 13de December ankom Baron Selby fra Jonkjiiping til
Kjobcnhavn med Fredsslutningen, som var undertegnet den iOdc
December, og hvorpaa der altsaa \'ar bleven arbeidet i 11\faaned.
Samme Dags Aften Kl. 9 afsendte Kongen en Coureer med
en Copi af Fredsslutningen Lil Prinds Christian August, hvorved
Kongen tilfoiede:
... ,,Jeg haaber, at Fredsslulningen er et vist og sikkert Skridt
,,til en vedvarende god Forstaaelse imellem Danmark og Sverrig,
,,især ved Deres Valg af de Svenske. Vi skulle alletider sam"drægtigen arbeide til dette Oicmed, og begge ved den bedste
"Forslaaelse imellem Dem og mig gjore det muligt, som ellers
,,var umuligt".
Den 14de December skriver Kongen atter Lil Prindsen og
beder ham underrette hans Svoger, Prindsen af Hessen, om alt
Nodvendigt inden Afreisen , og al han an seer denne Underretning og
Veiledning for en stor Lykke for Svogeren. Kongen lover, ikke
at ville glemme dette nye Il eviis paa Prindscns Venskab.
Samme Dag befalede Kon~cn Prindscn af Hessen: ,,al
,,han ha,·dc at paasec, at Prinds Chrislian August ved sin Af,,reise fra Norge gives de militaire Honncurs og Æresbeviisningcr,
"som ham tilkomme ifolge den Post, h vorlil han i Sverrig er
,,valgt" .••
Denne Tid var saare penibel for Prinds Chriltian August,
h,•ilkct man letteligen kan fatte af de mcddeeltc Breve. Men nu
erholdt Prindsen atter et Brev fra Statsraad Adler&parrc, dateret
Christinehamn og Gustafvik den 9de December, hvori han skriver:
" Jeg har herved den Ære underdanigst at meddele den
"glade Efterretning, at Kongens Sundhedstilstand dagligen bedres
,,under Kræfternes bestandige Tiltagelse" .
. . . ,,Jeg troer at kunne forudsce den Omstændighed, at Deres
,,Kongelige Boihed, saasnarl Freden med Danmark er under"tcgnet, muligen kunde have svenske Embedsmænds Hjælp behov
,,allerede i Norge, .eller slrax ved Ankomsten til Grændsen .•.
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,,Jeg vover at yltrc som et Projecl efter min egen 01·erbeviisning,
,,at dertil udfordres en Adjulant af hoierc og en af lavere Grnd,
"en Secrctair og en Mand, som har Kundskab i Penge-Sager. D c
"bor ustridigen være de bedste, som findes i dette
"Land, og jeg anseer det f<fr min underdanige Pligt, dertil al
"foreslaac folgende Personer, som senere kunne ombyttes efter
"naadigt Behag, naar Deres Kongelige Hoihed selv har lært al
,,kjende et storre Antal Svenske; disse cre :"
"Overadjutant, Baron Ånkarsvllrd, Capitain ved Livgarden
,,til Fods,
,,Capitain Fo,·scll,
"Kongelig Secretair Kullberg, cl af vore slorste Genier, og
,,Overkrigscommissair Lindstedt, Embedsmand i Rigsgjælds,,comptoiret".
"Ingen af disse Personer veed, at jeg har i Underdanighed
"rorcslaael dem til Deres Kongelige Hoihed, og Ingen har derom
,,anmodet mig".
Primisen svarer under 13de December, at han, naar Statsraad Adlersparre ifolge det givne Liifte tilstiller ham Efterretning
om at Fredsfractaten er undertegnet, afreiser Dagen efter til
Kongsvinger, for den paafolgende Dag at have en Samtale med
Adlcr,parre og bevidne ham sin Hengivenhed, og tilfoier:
.•• ,,Intet Onskc er mig oprigligere, intet mere angelegent,
,,saasnart jeg kan tiltræde min nye hæderfulde Bestemmelse,
"end nogenledes at kunne svare til Kongens Forventning, at
"kunne give JJeviis paa et taknemmeligt Hjertes Foleiser for den
"Tiltro og det naadige Sindelag, Hoistsamme viser imod mig. Det
"nye Beviis, Deres Hiiivelbaarenhed har givet mig paa Deres
,, Venskab, ved den i Deres ærede Skrivelse gjorte Proposition,
"erkjender jeg med varm Taknemmelighed. Naar Hans Majestæt
,,Kongen af Sverrig hertil giver sit naadige Samtykke og Bifald,
,,kan sikkert Intet være mig mere angenemt, end i et Oieblik,
,~og, for at begive mig til min nye Bestemmelse, naaer Sverrigs
"Grændse, der at see mig omgivet af Mænd, som med Deres
"Hoivelbaarenheds Anbefaling erholde en saa velgrundet Ret !il
,,min fuldkomne Agtelse og Tillid" ••.
Dagen efter at dette Brev var afsendt, cl. r. den 14de December, erholdt Prinds Christian Åuguit atter {:t Brev fra Stats-

raad Adlersparre 1 dalcrcl GustaMk ved Christinchamn den 12te
December, hvori ogsaa han melder 1 al Freden imellem Sverrig
og Danmark ,·ar undcrlcgncl den i0de December af de Befuldmægligedc, og tilfoier:
..• ,,For underdanig at adlyde Deres Kongelige Hoiheds naadigc
,,Befaling, begiver jeg mig i Morgen paa Veien til Kongsvingcr" ..•
Som Folgc heraf afrciste Prindsen den i5de December til
Kongsvingcr , , for at have den ofte omtalte Sammenkomst med
Adlersparre, der, hvad Prindsen skrfrcr den 14de December til
Frederik VI., ,,,il bcslcrnmc min Fremtids Skjebnc". Prindsen
takker i samme Skrh•clsc Kongen for den i hans Brev af 6tc
December udtalte Tilfredshed med hans Tjeneste, ,,der" - tilfoier Prindsen - ,,giver mig Haab om i et Oieblik, hvori jeg
"sandsynligen forlader en Tjeneste, som 1•cd Deres Majcstæls
,,Naade blev for det Meste den lykkeligste Periode af mit Liv ,,at kunne smigre mig med Deres Majestæts Tillid". , .
Adlersparre ankom den 16de December nogle Timer tidligere
til Kongsvinger end Prindsen og blev saare overrasket ved at
see samme komme kjorende over Fjeldene i en simpel Slæde
med en Adjutant bag paa Slæden. Det var hele Optoget.
Efterat Adlersparre hardc aOeveret cl Brev fra Kongen, Storadmirals-Udnævnelsen, Fuldmagten og fremfort de hjerteligste Hilsener fra sin Konge, bad Prindscn ham om en Samtale i Ecnrum,
Prindsens fors te Sporgsmaal var nu til Adlersparre: ,,om det er
"sandt, at det styrtede Dynastics Tilhængere endnu omgive
"Kongens Person"? Adlersparre svarede ,,ja! men at deres
,,Rolle var udspillet".
l\Iange Ting omtaltes og bestemtes ved denne Sammenkomst og
deriblandt Dagen, da Prindsen vilde ankomme paa svensk Grund,
hvilket dog nu var mindre presserende, efterat Kongen af Sverrig
var næsten helbredet af den pludselige og svære Sygdom, hvori
han den 2'1dc November var faldet. Angaaende Navneforandringen sagde Prindsen, at han aldeles i dette, ligesom i ethvert andet
Tilfælde, vilde som en god Son ganske rette sig efter Kongens
Onsker og Befalinger.
Denne Sammenkomst var nalurligviis saare tilfredsstillende
saavel for Prindsen som for Adlersparre.
I den __sidste Tid og de nuværende morkc Nællcr var et
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stort Antal Skibe med Korn og Provisioner ankommet til Norge,
saa at man med Rolighed saae Vinteren imlide. Ogsaa i de
Kongelige Magaziner i Trondhjem vare ved Aarets Udgang 8120
Tdr. Rug og 2260 Vaag (a 120 Pd.) Rugmeel. Af den i Aarel
1808 bestilte Tilflirsel fra Archangel ankom 1809 ikkun 3507
Tdr. Rug for kongelig Regning til Trondhjem.
Den sluttede Fred med Sverrig havde ikke foraarsaget store
Vanskeligheder; de danske Commissairers Paastande indskrænkede
sig til:
i. At den svenske Regjering ikke skulde tillade engelske
Capere at indflire og sælge danske Priser i svenske Havne og
ikke heller give engelske Orlogsskibe Beskyttelse i deres Havne,
for derfra at udlive Fiendtligheder imod Danmark,
2. At norsk Tommer maatte erholde Tilladelse at flaades
ned ad Clara-Elv.
3. At le droit d'aubaine *) afskaffes i begge Lande.
4, Forbryderes Udlevering.
5. Al Sequester paa Eiendomme, inclusive paa Skibe, skulde
hæves.
Om Sverrigs Tiltrædelse til Continental- Systemet blev fra
dansk Side ikke talt et Ord.
Sverrigs Fordringer bestod i Særdeleshed i Toldfrihed i
Sundet, hvilket Andragende fra dansk Side blev forkastet uden
videre Discussion som ugjorligt og en paa Tractater grundet
Rettighed, og som Fiilge heraf vilde Kammerherre Rosenkrant:i
ei engang indmelde denne l<'ordring til sin Regjering, hvorfor den
svenske Befuldmægtigede ogsaa frafaldt denne Paastand.
Efter omtrent en Maaneds Underhandling blev man færdig
med Fredsslutningen, hvis Indhold udviser, at de to Stater ikke
havde vigtige Ting at fifre Krig om, men hvorved begge Lande
og mange Individer bleve materielt odelagte. At Underhandlerne
hertil kunde bruge den lange Tid er vistnok uforstaaeligt, da
Fredsslutningen fornemmeligen er en Post-Convenlion og forovrigt ikke indeholder omtvistede eller vigtige Punkter, hvorom
man ikke strax kunde være bleven enig, saa at Freden ligesaa vel
*) Den Ret, al en ordod Fremmeds Enerladenskaber, eller visse Procenter
deraf, skulde lilfaldc den StaLS l\egjerins, hvor den Fremmede dlide.
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kunde hal'e l'ærel slullct i cl Par Timer, eller i el Par Dage.
Freden til Fredcrikshamn (m. Dind, Pag. 387-39 l), der var
af saa ulige s li:irre Vigtighed, med log ikke længere Tid end
denne. Men den danske Underhandler var ikke bekjcndt som
nogen stor Aand; den Sl'cnskc ncppc heller.
IIl'orvidt de gjcnsidige Fordringer ere blevne antagne, erfares
af Fredsslutningen, der er saalydende:
I den hellige Trefoldighcds Navn.
Hans Majestæt Kon gen af Danmark og Norge og Hans
Majestæt Kongen af Svcrrig, besjælede af en gjensidig Allraa
efter at gjorc Ende paa Krigens Ulykker og igjen al oprette
Enighed og god Forstaaelse imellem dem, samt godt Naboforhold imellem deres respective Stater, have til den Ende udnævnt
og bemyndiget Befuldmægtigede, nemlig: Hans Majestæt Kongen
af Danmark og Norge Hcrr Niels Rosenl.rant:, Hans Kammerherre og Storkors af Dancbrog- Ordenen, og Hans Majeslæt
Kongen af Sverrig Herr Carl Gustav af Adlerberg, Hans Kammerherre, Commandcur af Nordstjerne - Ordenen, saml Ridder af
Sværdordenen; hvilke, efter behorigen al have meddeelt hinanden
og udvexlet deres Fuldmagter, som fandtes at være i god og
behorig J..'orm, have fastsat, afsluttet og undertegnet folgende
Artikler af en J..'redstractal:
Art. 1.. Der skal være fast og bestandig Fred, oprigtigt
Venskab og godt Naboskab imellem Hans l\lajeslæt Kongen af
Danmark og Norge og Hans Majeslæt Kongen af Sverrig , deres
Arvinger og Eflerf1ilgcrc, deres Slaler, Lande og Unclersaallcr;
ifolge heraf skal en el'ig Glemsel hvile over all del, som er forefaldet imellem de hoie conlrahercnde Magter i Anledning af nuværende Krig; de tvende hoie Magter, deres Arvinger og Efterfolgere l'ille for Fremtiden vedligeholde en god Harmoni og en
fuldkommen Enighed og god Forslaaclse.
Art. 2. Ved nærværende Artikel vorder det fastsat, al den
Vaabcnslilstancl, som allerede bestaaer imellem de hoic Magter
paa alle Steder saavel til Lands som til Vands, i Kraft af Overeenskomster, som ere tidligere end Dalum af denne Tractat,
skal forandres til en bestandig Ophorelsc af alle Ficndlligheder,
Art. 3. Krigsfangerne skulle gjcnsidigen frigi ves, uden nogens lags Undtagelse og ude·n Hensyn Lil Tallets forskj cllighell. De
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skulle tilbagegh•es i Masse i den kortest mulige Tid, paa et
eller 0ere passende Steder af de respective Grændser, og al den
Fiiielighed, som det gode Naboskabs Gjenoprettelse forer med sig,
skal ,·ises dem af det Lands Rcgjering, hrnr de have været i
Fangenskab, hvilken Regjering og skal bære Omkostningerne af
deres Transport til det Sted, hvor Udvexlingen skal skee. Begge
Regjeringer gjore sig ansvarlige for Betalingen af den Gjæld,
som de Krigsfangne maalte have gjort paa de Steder, som vare
dem anviste til Ophold. Regningerne desangaaende skulle gjcnsidigen vorde opgjorte inden en Tid af to Maaneder efter Undertegnelsen af nærværende Fredstractat og blive betalte, saasnart
skee kan.
Art. 4, Det Beslag, som er lagt paa Gods og Eiendom,
tilhorende de tvende Souverainers respective Undersaalter, ligesom og den Embargo, som er Jagt paa deres Skibe i brgge
Landes forskjellige Havne, da Krigen blev erklæret, skal vorde
hævet, saasnart nærværende Traetat er bleven ratificeret. De
respective Undrrsaallers Fordringer, hvis Omhandling for Domstolene er bleven afbrudt formedelst Krigen, skulle fra selvsamme
Oieblik af igjen have deres frie Gang.
Art. 5. De ældre imellem Deres danske og svenske Majestæters Forgængere sluttede Fredstractater, navnligen: Kjobenhavns - Traetaten af 27de Mai :1.660 og Tractaten undertegnet
i Stockholm den 3die Juni og i Frederiksborg den Sdie Juli
i72O, gjenoprelles ved nærværende Tractat og sættes paany i
Kraft efter deres hele Indhold og Betingelser, for saavidt disse
ikke staae i Modsigelse med det, som i nærværende Tractats
Artikler er fastsat.
Art. 6. De hoie eontraherende Magter ere enige om, 1gien
at oprette Posternes Gang i begge Landene, igjennem begge
Souverainers respective Stater, paa samme Fod, paa hvilken den
Yar indrettet i Aaret i807 i Begyndelsen af August Maanea,
ifolge ældre Tractater og Overeenskomster, og navnligen ifiilge
den i5de Artikel af Fredstractaten af i 720, den dertilhorende forklarende Aet og Overeenskomsterne af i 735 og i 751. Heraf
fol ger, at i Kraft af fornæl'llte i5de Artikel af Fredstractaten af
i 720 skulle begge respective Regjeringer holde Post- Commissarier, nemlig den danske Regjering sin Commissair i Helsing-
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borg og den svenske sin i Helsingiir, hvilke Commissarier ei
kunne udiive nogen Emhedsforretning som deres Uegjerings Postmestere, eller med andre Ord, ei kunne uddele Brevt?, kommende
fra deres respective Land, i den Stad, hvor Commissairen er
ansat, eller modtage Breve til deres eget respective Land fra
Stadens eller Landets Indvaaneres egne Hænder, men ikkun ved
den paa Stedet værende Postmesters Mellemkomst, som har at
modtage og at qvittere for Antallet af Brevene, især for dem, som
indeholde Penge og ,•igtige Documenter. For at forekomme Misbrug skal Postsækken eller Postsækkene, som begge Regjeringer
for Fremtiden lade befordre, saaledes som fiirend den ovenomtalte Tid i Aaret 1.807, ved Postilloner paa egen Bekostning,
respective igjennem begge Souverainers Stater, tvende Gange om
Ugen, blive plomberede eller forsynede med Hængelaase, nemlig:
den svenske Postsæk eller Postsækkene, af den danske Commissair i Helsingborg, og den danske Postsæk eller Postsækkene;
Plomberingen eller
af den svenske Commissair i Helsingiir.
Hængelaasen paa den svenske Postsæk eller Postsækkene skal
aftages af en dansk Toldbetjent eller anden dertil af Kongen af
Danmark bemyndiget Person, i det Oieblik, den svenske Postillon
passerer Grændsen, for at komme til Hamborg. Lignende Sikkerheds Foranstaltning skal tages i Henseende til den svenske
Postsæk eller Postsækkene, som afgaae fra Ilamborg til Svcrrig,
for at disse Postsække ikke skulde blive aabnede, saalænge de
ere paa dansk Grund. Ligeledes skal og Plomberingen eller
Hængelaasen, hvormed den svenske Commissair i Helsingiir har
forsynet den danske Postsæk eller Postsækkene, som gaae igjennem Sverrig til Norge, blive aftaget, saasnart Postillonen kommer
over Grændsen, der adskiller begge Rigerne, af en dertil af Kongen af Sverrig bemyndiget Betjent. Det staaer den svenske Regjering frit for~ at tage lignende Sikkerheds-1.<'oranstaltningcr i
Henseende til den norske Postsæks eller Postsækkenes Tilbagebefordring igjennem Svcrrig til Danmark, for at forvisse sig om,
at disse Postsække forblive lukkede, medens de befordres paa
svensk Grund.
Det fastsættes ved nærværende Artikel, at det skal være
Postcommissairerne, som ere ansatte i de tvende Grændsestæder,
Jlclsingiir og Helsingborg, paalagt, al eftersec Postsækkencs Til-
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stand, saavel dem, de modtage, som dem, de afsende, for at
kunne bevidne, at ved deres Befordring igjennem de respective
Stater ingen Misbrug eller Uregelmæssighed er bleven begaaet,
eller for at bevidne Uordenen, ifald en saadan havde fundet
Sted. Det er ligeledes fastsat, at det skal henhiire til de i
begge ovennævnte Stæder respective ansatte Commissaircrs Embedsforretninger, at foranstalte det Forniidne i Henseende til
Befordrings- Omkostningerne af de respeetive Postsække igjcnncm
Kongen af Danmarks Stater og igjennem Svcrrig, samt at begge
Regjeringers respeetive J,>ostdireclioner eller Administrationer indestaae hinanden gjensidigen for Regelmæssigheden af den Betaling,
som skyldes de Personer, der paatage sig paa de forskjellige
Steder eller forskjellige Stationer Befordringen eller Expeditionen
af de fremmeJe Postsække.
Den danske Regjerings Postgang til dansk Lapland eller
Finmarken skal igjen indrettes paa den Fod, paa hvilken den
blev fastsat i Aaret 1. 798, med den Forandring i Postroulen,
som da blev bestemt, at, istedetfor at adskille Postsækkene, saaledes som det forhen skete paa svensk Grund, hvorfra den ene
Postsæk gik til Tromsen (Tromsii) og den anden til Wardohuus,
skulle for Fremtiden begge Postsækkene blive sammen, indtil de
a0everes i Tromsen (Tromsii) til den danske Regjerings Betjent.
Begge de hoie contraherende Magter ere blevne enige om,
at den fornyede Indretning af Posternes ~efordring respeclive
igjennem den ene og den andens Stater kan begynde med den
:lste Januar 181.0.
Uagtet den i nærværende Artikel fastsatte Regel for Postsækkenes Befordring igjennem begge Souverainernes respective
Stater er overeensstemmende med begge Staters Trang til at
see Samfærselsveiene _for deres Correspondance igjen aabnede,
og med Souverainernes Allraa efter at lade deres Undersaatter
deellage i denne Fordeel, saa forbeholde begge de hoie contraherende Parter sig dog nærmere at blive enige om de Modificalioner, hvilke de i denne Henseende maatte ansee som niidvendige
for begge Staters gjensidige Tarv, og den Overeenskomst, som
desangaaende maatte •vorde tagen, skal ansees som en særskilt
Artikel, der udgjiir en Deel af nærværende Traetat, og saaledes
som om dens Bestemmelser heri Ord til andet havde været ind-
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forte.
Men, saalænge som begge Regjeringer ikke ere blevnc
enige om Forandringer i den ved nærværende. Artikel antagne
Maade, skulle dens Bestemmelser tjene til Regel for de Betjente,
som respectil-e ere ansatte til at expedere Postsækkene og Lil at
mage over den herved rastsatte Orden.
Art. 7. De hiiie contraherende Parter forpligte sig gjensidigen Lil nærmere og saasnarl skee kan, at komme overeens
om el Reglement for begge Nationers Handels- og Siifarts-Forhold, til deres respecti\'e Undersaatlers almindelige og gjensidige
Gavn, i hvilket, foruden antlre Bestemmelser, den frie Transport
af Skibsbygnings- og andet Tommer, hugget i Tryssel-Skoven i
Norge, paa Clara-Elv, som gaaer ind i Sverrig, skal fastsættes
paa en billig Maade, til gjensidig Fordeel for Eierne i Norge
og de svenske Undersaalter, som ville deellage i denne Transport, hvorved Tiimmeret igjen indfiires i Norge.
Ovenmeldte
Reglement skal ansees som en særskilt Artikel, der udgjiir en
Dee! af nærværende Tractat, og saaledes som om dens Bestemmelser heri Ord til andet havde været indfi.irte. Imidlertid skulle
Handelsforholdene imellem begge Nationer, efter nærværende
Tractats Undertegnelse, igjen oprettes paa samme fod, paa hvilken de vare forend sidste Brud.
Art. 8. Det fastsættes ved nærværende Artikel, at begge
de hiiie contraherende Parters respective Undersaalter skulle have
fri Raadighed over deres faste Eiendommc, og til ~ercs Monarks
Land kunne udriire Beliibct af disses Salg, ligesom og del riirlige
Gods, som de maatte have erhvervet sig i den anden Souverains
Stater, enten ved Gave, Efterladenskab eller Ar,·, ifiilge et Testament eller ab intestato, eller og ved Frugten af deres Arbeide,
eller paa nogen anden Maade, og der skal i Henseende til denne
Gjensland tilstaaes dem de samme Rettigheder og Fiiieligheder,
som nydes af egne og fiidte Undersaatler i den Stat, hvor de
ere komne i Besiddelse af saadanne Effecter. .Begge Regjeringer frasige sig gjensidigen og efter fælleds Overeenskomst,
enhver af dem til Fordeel for den andens Undersaatter, Udiivelsen
af den Deel af Afdragsretligheden, som respective tilkommer dem,
og denne Afgift skal altsaa for Fremtiden være og bestandig forblive afskaffet i begge Landene og den hele Udstrækning af
begge Souverainernes nuværende og tilkommende Gebeet, forsaa-
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vidt som ~e respective Rcgjeringer hæve samme eller lade den
hæve. Men den Dee! af Afdragsretligheden , som i visse red
Lovene bestemte Tilfælde tilkommer Stæder, Communer eller
andre private Ovrigheder, skal forblive dem -som forhen forbeholden, og de skulle vedblive at udiire den efter de indfiirte Vedtægter og efter de Anordninger, som ere i Kraft i begge Stater.
Tillige er man udlrykkeligen bleven enig om og har fastsat,
at nærværende Artikels .Bestemmelser ikke skulle ham Lorskrafl,
uden forsaavidt de Efterladenskaber angaaer, som tilfalde nogen
efter denne Traetats Undertegnelsesdag.
Art. 9. Da godt Naboskabs Pligter paalægge de h1iie contraherende Parler den gjensidigen gavnlige Forbindtlighed, at
bidrage, saavidt det staaer til dem, til at overholde begge Landes criminelle Love, saa ere de blevne enige om en særskilt
Artikel, der skal vorde anseet, som om den Ord til andet var
indfiirt i nærværende Tractat, og hvorved den gjensidige Udlevering af Forbrydere og Deserteurer skal vorde fastsat og
bestemt.
Art. 10. Nærværende Tractat skal fra begge Sider vorde
ratificeret, og Uatificationerne, udfærdigede i god og beh/irig
Form, vorde udvexlede her i Jiinkjiiping inden 14 Dage, at regne
fra den Dag Tractaten er bleven undertegnet, eller endog fiir,
om skee kan.
Dets til Bekræftelse have vi Befuldmægtigede af Hans Majestæt Kongen af Danmark og Norge og af Hans Majestæt Kongen
af Sverrig, i Kraft af vore Fuldmagter, undertegnet nærværende
Fredstractat og ladet den forsyne med vore Segl.
Skeet i Jiinkjiiping den tiende Dag i December Maaned,
Aar efter .Christi Byrd, eet Tusinde otte Hundrede og ni.
Niels Rosenkrantz.

Carl Gustav Adlerberg.

(L. S.)

(L. S.)
S ep ara t-Artikel.

Da begge J1iiie contraherende Parter i den 9de Artikel af
den i Dag undertegnede l?redstractat have forpligtet sig til, ved
en Separat-Artikel at bestemme de Grundsætninger, som skulle
fiilges i Henseende til den gjensidige Udlevering af Deserteurer
og Forbrydere, som, efter at have krænket den ene af disse
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Slalers Rolighed, offentlige Sikkerhed eller Credit, unddrage sig
for Lovenes Strenghed, ved at flygte til den andens Gebeet, er
man bleven enig om, at lade saadanne Forbrydere paagribe og
respeclive lade dem udlevere til deres retmæssige Regjering,
saasnart Reqvisitionen desangaaende er bleven gjort, for at de
kunne blive domte og straffede efter det Lrnds Love, hvor Forbrydelserne ere begaaede; og paa det at ingen Tvivl eller Tvistighed maalte opstaae angaaende de Porbrydelsers Natur, som
bemyndiger den ene af begge de hoie l\fagler til at reclamere, og
som forpligter den anden Lil at udlevere de undvegne Forbrydere og
Deserteurer, saa have vi, deres Befuldmægtigede, fastsat folgende
Punkter:
§ f. Denne Udlevering skal finde Sted i Henseende til
alle de Personer, som beskyldes for erimen læsæ Majestatis, eller
Landsforræderi, Mordere, Ro\'ere, Mordbrændere, Falsknere Tyve,
svigagtige Fallenter, falske Vidner og Deserteurer.
§ 2. I Henseende til falske Myntnere er man bleven enig
om, at den, som, efter at have gjort sig skyldig i den Forbrydelse at eflergjore den ene af disse Regjeringers Mynl, enten
,·irkelig, eller repræsentativ, findes at være i den andens Stater,
skal, hvilket endog Stedet maatle være, hvor Forbrydelsen er
bleven begaaet, udleveres til den af disse Regjeringer, hvis
Mynt, eller Papirer, der gjælde som Mynt, han maatte have efle1·gjort; d~t eneste Tilfælde undtagen, hvor det reelarnerede Individ
maalle befindes at være Undersaat af den Hegjcring, til hvilken
Reqrisitionen skeer, i hvilket Tilfæde han bor vorde diimt af
hans egen Souverain og straffes efter hans Lands Lo,•e.
§ 3. Enhver Person, som begiver sig fra det ene Land til
det andet, uden at være forsynet med et anordnipgsmæssigt
Pas fra det Sted!< Ovrighed, hvorfra han kommer, eller soin ikke
paa en authentisk Maade kan gjore Rede for Bevæggrunden til
sin Ankomst, skal blive anholdt og fastsat saalænge, indtil tilstrækkelige Oplysninger i Henseende til ham kunne blive indhentede, Dog skal Virkningen af denne Bestemmelse ikke ud.a.
slrækkes lil de rolige og umistænkelige Beboere af de respective
Grændser, da begge Regjeringers Hensigt ingenlunde er, at
underkaste den Handel eller Samfærsel, som finder Sted imellem
disse, nogen Tvang eller Afbrydelse.
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§ 4. I de Tilfælde, hvor, i Kraft af de foregaaende Artikler, Personer, som enten ere Forbrydere eller mistænkte derfor, blive paagrebne, skal Ovrigheden paa det Sted , hvor Anholdelsen maatte være gjort, sorge for den Fangnes Underholdning;
men, naar Udleveringen paafolger, skal Omkostningerne for den
udleverede Persons Underholdning og Tr.ansport erstattes af den
Regjering eller Ovrighed, som modtager ham.
§ 5.
Under B"enævnelsen af Deserteur forstaaes ethvert
Individ, som, tjenende i den ene Souverains Armee eller Flaade,.
gaaer over paa den andens Grund, for at unddrage sig fra sin
Tjenestes Pligter.
§ 6. Alle de Love og Anordninger, som angaae Paagribelsen
og Anholdelsen af det ene Lands Deserteurer, skulle ligeledes
tjene li! Regel for det andels Deserteurer. Folgeligen skulle
disse paagribes overalt, hvor de forefindes, og blive udleverede
med alt det, som de have taget med sig. De civile eller militaire Embedsmænd der, hvor Anholdelsen ha1· fundet Sted, skulle
derom i den kortest mulige Tid underrette Ovrigheden eller den
militaire Commandant i det nærmeste Sted i det Land, hvorfra
Deserteuren kommer, og dertil foie de Efterretninger, de have
kunne~ forskaffe sig, enten ved den Anholdtes Forklaring, eller
paa andre Maader.
§ 7, For at lette Udforeisen af Bestemmelserne angaaende
denne Artikels Gjenstand, er det bleven fastsat, at begge Hoffer nærmere ville blive enige om at indrette en directe Correspondance imellem deres respective Staters civile og militaire
Ovrigheder, paa det at det ikke maalte være nodvendigt, for at
udvirke en Forbryders eller Deserteurs Paagribelse eller Udlevering, forst at skride Lil ministeriel lleqvisition, hvilken, med
Hensyn til begge Landes geographiske Beliggenhed, ofte vilde
foraarsage en stor Tidsspilde.
§ 8. Da de Grundsætninger, som ere fremsatte i de foregaaende §§, kunne ved Tiden og Omstæni:lighederne være at
underkaste nogle Modificationer, saa skulle Bestemmelserne angaaende Forbryderes og Deserteures Udlevering ikke forblive i
Kraft længere end i et Tidsrum af 15 Aar, og, naar dette Tidsrum er forlobet, skulle begge Regjeringer atter blive enige
Donm, Krirsh, rro 1807- 9. 111, Bind,
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om, enten al forlænge Virkningen af de nu antagne Bestemmelser, eller at modificere dem.
§ 9. Eftersom denne separate Artikel er al ansee som udgji.irende en Dee I af den i Dag afsluttede Fredslractat, og som
om den deri var indfi.irt Ord til andet, saa skal den i det
Tidsrum, som er bestemt for dens Vedvarelse, have samme
Kraft og Styrke som Tractaten ; den skal fra begge Sider vorde
1·atificeret, og dens Ratificationer være indbegrebne under selve
Tractatens.
Dets til Bekræftelse ha\'C vi Befuldmægtigede af Hans Majestæt Kongen af Danmark og Norge og af Hans Majestæt Kongen
af Sverrig undertegnet nærværende Separat-Artikel og ladet den
forsyne med vore Segl.
Skeet i Ji.inkji.iping den tiende Dag i DecemJ,cr l\Iaaned,
Aar efter Christi Byrd, eel Tusinde, otte Hundrede og ni.

Niels Rosenkrantz.
(L. S.)

Carl Gustav Adlerbei·g.
(L. S.)

Foruden disse Artikler blev der ogsaa sluttet nogle hemmelige Artikler, som neppe have været af den Vigtighed, al Historien taber meget ved ikke al kjende dem. De fi.ilgende Hcgirenheder berettige os ikke til al have nogen anden Anskuelse.
Efter Fredsslutningens Ratificering befalede Frederik VI. under
23de December, at et te Deum skulde afsynges i samtlige Kirker
i begge Uiger, anden Juledag den 26de December i Kjiibenhavn,
og den næste Si.in dag i alle andre Kirker i Danmark, hvorved
fra Hovedfæstningerne skulcle li.isnes 27 Canonskud,
Samme
Befaling blev ogsaa samme Dag udste~l til Prinds Friederich af
Hessen med Hensyn til det si.indenfjeldske Norge.
Vi have afholdt os fra enhver Crilik a11gaae11de Danmarks dahavende Politik og Anledningen til Krigen med Sverrig.
Paa hiin Tid ,•ar, hvad forhen er omtalt, en Krig kun Hegeuternes og ikke NaUonernes Sag.
Sverrig eller den svenske
Konge gav vistnok Anledning til Krigen ved al lage engelsk
Parti imod Danmark. Men, naar Danmark underst/iltede det
mægtige Rusland, for at erobre Finland fra det svage Sverrig,
saa kan en saadan Politik ikke billiges, og den har ogsaa senere
blodigen hevnet sig, da, til Tak herfor, lluslaud ,,ed den hemme-
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lige Convention med Sverrig i Åho den 5te April i8i2, som
Erstatning for Tabet af Finland og Sverrigs Alliance - bortlovede
Norge til Svcrrig, samt, om fornodentgjordes, 30,000 Mand
russiske Hjælpe-Tropper, for at opfylde delle Liiffe, hvilket ogsaa, som bekjendt, efter flere Forviklinger bragtes til Udforelse
ved Fredsslutningen til Kiel den f4de Januar 18:14.
Ved Freden bleve de "lierede indtraadte fredelige Forhold til
Sverrig officielt bekræftede, og alle Foranstaltninger og Forhindringer med Hensyn til svenske Undersaatter og Eiendele ophævede.
Danmark beholdt de1·ved kun een Fiende, England, tilbage, mod
hvem under ilte December skjærpede Befalinger bleve givne,
for at engelske Varer ikke skulde bli\<e indforte i Laudet.
Saalænge Vinteren varede, kunde nu en stor Dee! af Armeen
hjempermitteres til Besparelse for den Kongelige Casse. Feltcommissariatet i Kiel blev ifolge Kongelig Resolution af 15de December
ophævet fra iste Januar 181.0.
Kun Commissionens yngste
Medlem, Generalmajor v. Haa;thausen, forblev tilbage med 2 Copister, for at udfore de derværende Forretninger.
Kong Frederik VI. og Prinds Christian August vedbleve endnu
al correspondere med hinanden. Saaledes skriver Kongen under
24de December til Prindsen og takker for sammes Depeche af
14de s. M. og tilfoier:
.•• ,,Jeg er aldeles enig me(l Dem i at bedomme de norske
"Forhold, og tilvisse va1· jeg reist op til Norge, dersom ei hoiere
,,Pligter havde holdt mig her tilbage.
Deres Forslag at ud"nævne Prinds Friederich af Hessen til Vice - Statholder er et
;,ypperligt Midde!; jeg skal nærmere overveie Sagen".
,,Saasnart De forlader Norge, venter . jeg at erfare det.
"Meget lykkeligt for mig personlig, hvis jeg kan vedblive at
,,beholde en confidentiel Correspondance med Sverrigs tilkom,,mende Kronprinds.
Jeg troer det vil være os behageligt,
"endog frasldlle, al bidrage til begge Staters Vel, ligesom jeg
"er glad ved at vide Dem i Svcrrig, hvor De, med den Dem
"medfodte Ærlighed og sande Venskab for mig, vil med Fasthed
"overholde den imellem mig og Kongen af Sverrig sluttede
,,Tractat i alle sine Punkter, saavel de hemmelige som de be,,kjendte Artikler".
,,Jeg slutter med de bedste Onsker fo1· Dem, og at De·
48*
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,,længe man kunne glæde Dem over all del Gode, De haver i
"Sinde al udfore, og som De med Deres sjcldne Hoved og
,,ædle Tænkemaade alene formaaer at frærksælle".
Prindsen tilskrev ogsaa Kongen samme Dag den 2!de December og meldte: at han Aftenen i Forveien havde modlagel
en Coureer fra Kammerherre Rosenkrantz med Efterretning om,
al den ratificerede Fredstractat var bleven udrexlet. Dog havde
Prindsen ikke modtaget de afsluttede hemmelige Artikler.
Som Folge heraf -agtede Prindsen nu al uedlægge de ham
af Kongen anhelroedc Charger og al forlade den Tjeneste, som \'ed
saamange Beviser paa Kongens Naade og Tillid gjorde ham saa
lykkelig, og slutter saaledes:
..• ,,Deres Majeslæt tillader, at jeg her - omendskjiindt srngel'e 7
,,end jeg i.ins"ker del - udtrykker de Taknemmeligheds Fi.il1•lser,
"som ved denne Leilighed opfylde mil Hjerte - Fii lelser:, som
"aldrig ville kunne udslettes af sa.mme. Maalle Deres Majeslæls
"yttrede Onske opfyldes I Maatte begge Landes fælleds Interesse
"bevirke den tætte Forbindelse, som alene kan og vil gil•e dem
"Kraft til at sikkre deres Selvstændighed og Nationens Fremtids
"Lykke I Ikkun den Tanke, hertil muligviis al kunne hid rage,
"trosler mig, ved, ifiilge Deres Majestæts Befaling, al indtræde
"i en Stilling, hvori jeg opofTrer Alt, hvad der hidlil var mig
,,kjært. Jeg har holdt det for Pligt at tiltræde denne Stilling,
" da Intet er mig saa dyrebart, som jeg ei skylder al olfre for
"mit Fædreland. Deres Majestæts bekjendte Tænkemaadc~ tillader
"mig at yllre dette; den giver mig det sikkre Haau, fremdeles
"at nyde Deres Majestæts fulde Tillid og Naade. l\laalte jeg
"være saa lykkelig,. herom at erholde Deres Majestæts naadige
~:forsikkring" •••
Den 29de December skriver Prindsen atter til Kongen, al
han haabede al indtræffe i Svinesund den 6te Januar 1.810 og
vilde benytte Hans Majestæts Tilladelse til at medtage Dil•isionsAdjutant, Capitain v. Holst, for hvem han derfor udbad sig nogle
Maaneders Permission. Capilairi v. Hol,t sogte nogle Dage efter,
under 4de Januar 1810, om Afsked fra dansk Tjeneste med
Forbehold af sin Plads i den danske Generalstab, hvilket Forlangende Kongen under i6de Januar 1.810 allernaadigst hevil-
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gede. v. Hol,t forblev imidlertid i svensk Tjeuesle, hvor hau
diide som Generalmajor.
Kongens Depeche af 24de December besvarede Prindsen
under 30te s. M. og bevidnede i de varmeste Udtryk Kongen
sin Hengivenhed og Taknemmelighed, roste hans ædle og ophiiiede Characleer, formedelst denne og sine utrættelige Bestræbelser tilbedet af en ham af Hjertet hengiven Nation. Prindsen
takker ogsaa for den af Kongen ham givne Tilladelse, at turd e
, ed ligeholde Correspondancen med samme, og melder tilsidst, at
han nu har nedlagt sine Charger og venter hver Time at modtage
Svar fra Sverrig, der vil bestemme Afreisen.
Men, inden delte Brev ankom til Kjiibenhavn, svarede Kongen under 3die Januar 1810 paa Prindsens Depecher af 24de
og 29de December saaledes:
"Vi lakke Deres Durchlauchtighed ret meget for Indholdet
,,af disse to Breve, som give Os et nyt Beviis paa deres Hen,,givenhed og Venskab for Os. Vi see deraf, at Deres Durch"Iauchtighed har bestemt den 6te dennes til Deres Afreise fra
"Norge; men, da det dog lader til, al Omstændigheder kunne
"indtræffe, som bevægede Dem Lil at udsætte Reisen, saa ile Vi
"med at raade Dem til, ikke at opsætte Deres Afreise længere
,,end allerhoist nodvendigt; thi Deres Nærværelse paa den nye,
"ophoiede Post, hvortil De af den svenske Nation er valgt, er
"vist ligesaa vigtig som niidvendig, da man ei kan forudsee de
,,skadelige Folger, en længere Udeblivelse kunde have" ...
"Endskjondt man ei bor fæste Liid til eller agte paa
"Rygter, saa kunne Vi dog ei fordolge, at det her: er bragt
"i Oml6b, at Deres Durchlauchtighed skulde have forandret
"Deres engang tagne Beslutning og vilde nu ikke modtage
"den svenske Krone efter den nuværende Konge. Vi haabe
,,imidlertid, at dette Rygte er aldeles ugrundet; thi, da Do
"engang har lovet, at ville ved Fredsslutningen modtage den
,,svenske Konges og Nations Tilbud, hvilket ogsaa er over"eenssteplmende med Vore Onsker, saa kån og bor De ikke
,,forandre dette Lufte, da den uundgaaelige F61ge deraf vilde
,,være, at De blev compromitteret, og den svenske Nation ufor,,skyldt blev et Offer for Ulykker og Anarchi, og dette sandsyn,,ugviis all~r vil have skadelige Folger for Os og Vore Riger.
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"Yi have som Deres Durchlauchtighl!ds sa11de Ven troet at lrnrde
,,sige Dem delle uden Forheholclenhed, og Vi ere overbeviste om,
"at De selv ,·ilte indsee Sandheden deraf, og derfor ikke gjore
"cl Skridt, som \'il skade en hccl Nation, og De sel\' i Tide11
,,fortryde det" ••••
Del er naturligl, at mange Rygter, af b,•ilke næsten alle wire
usandfærdige, circuleredc om Prinds Christia,1 August paa hii11
Tid. Del af Kongen omtalte Rygte kan lildecls have slammet fra
den Vanskelighed, Prill(]scn gjorde ved ikke at undertegne noget
Actstykke, inden [?reden med Danmark var sluttet. En Skrivelse
fra Prindsen til ~Jdlersparrc af 22dc December kan neppc ha,·e
gh•et Anledning til Rygtet; den er saalydende:
"Næsten til samme Tid 1 som jeg havde de11 Forn1iielse al
"modtage Deres Hiiivelbaarenheds sidste ærede Skrivelse, erholdt
"jeg ligeledes den i Jiinkj1iping undertegnede Traclat tilsendt fra
,,Kjiibe11ham. I den sikkre Formodning, al der til denne Trac,,tat maa være tilfiiiet mig ci communicerede hemm-clige Artikler,
"og al if1ilgc Deres Hiiivelbaarenheds Yttring Freden med I?ra11krig
"inden kort Tid sikkert vil sluttes - nærer jeg ingen Tvh·I om, al
"ommcldle Tractat allerede er eller snart bliver ratificeret, og al
,,den saaledcs ubetvivlede Harmoni imellem Srerrig og Danmark,
,,der er saa aldeles ovcreeusslemmende med Legge Landes Iu"tcresse, ,•il ha,•c den Varighed, h\'orom Overl,e1•iisningen er for
"mig i min Stilling - som jeg ga,· mig den Ære mundtligen al
,,yttre for Dem - ligesaa ,•igtig som n1id1'e11dig. I denne for,,udsalle og af mig inderligen 1inskcde Forventning haaber jeg all"saa, forsaavidt den ommeldtc ratificerede Traclat inden den Tid
"skulde ,·ære bleven udvexlet i Jonkjiiping paa den anf1irle Dag
"ifiilge Deres Hiiivelbaarenheds Bifjlld, at kunne indtræffe den
"7 de i næste Maaned i svensk Svinesund, for derfra videre at
,,fortsælte min Reise ifiilge Hans Majestæts n11adigsle Bestcm,,melse" . ,•••
,,Den siirgelige Efterretning, Deres Hi:iivelbaarenhed medde,,ler mig om Kongens bestandige Sygdom og mulige Dod, bedrii,,ver mig inderligen. 1\faatle denne Deres Formodning ei ind,,trælfe" !
,,De behager at yttre i een af Deres forrige Skrivelser, at,
"ifald Hans Majeslæt Kongen skulde hændes noget 'ror os alle
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,,Mist S1irgcligt, Reisen for mig da maatte paaskyndes, og alle
,,Ceremonier bortfalde, og jeg indseer fuldkommen Nodvendig,,heden heraf. Jeg indstiller derfor til Deres Hoivelbaarenheds
"behagelige Omdomme, om i saa Fald - dog under ovenmeldte
"forudsatte, for mig nodvendige Overbeviisning - ei Reisen uden
"videre Ceremonier og, om fornodent, in cognito, i muligste Hast
"og paå den korteste Vei burde fortsættes til Stockholm. Maatle
,,jeg i saa Fald om muligt kunne bevidne Hans Majeslæt de Fo,,lelser, som opfylde mit Hjerte og modtage sammes Befalinger.
,,Deres Hoivelbaarenhed tilgiver, naar jeg her med sædvanlig Fri,,modighed ytlrer mine Ideer og underkaster dem Deres Om,,domme".
"skulde og burde, under Sverrigs nuværende Stilling efter en
,,saa odelæggende Krig, men fortrinsviis saalængo den af os alle el' skede Konge er henlagt paa Sygeleiet, alle med Bekostninger
"forbundne Ceremonier og Feter ei undgaaes? Jeg haaher, at
"Deres Hoivelbaarenhed kjender min Tænkemaade; men det er
"for mig, som ei kjender tilstrækkeligen den offentlige Stemning
,,og altsaa ikke hvad Omstændighederne og Forholdene uomgænge"ligt kræve, umuligt at bed omme, hvorvidt jeg kan og bor yttre
"noget Onske i denne Henseende, samt til hvem jeg i saadant
,,Fald burde adressere det''·
"Del er af disse Grunde, at jeg endnu udsætter at besvare
,,Hans Majestæts allernaadigsle Skrivelse, indtil jeg er saa Jyk.,kclig herom at erholde Deres Hoivelbaarenheds behagelige s,,ar,
,,som jeg af flere Grunde venter med Længsel".
"om Capitain v. Holst's Ansættelse forbeholder jeg mig
.,mundlligen at tage nærmere Aftale med Deres H1iivelbaarenhed 1 da
,,han for det _Forste i dansk Uniform vil ledsage mig til Stock,,holm" .• ,,
Prindsen modtog den 1ste Januar 1810 Brev fra Slatsraad
Adlerspa1-re med Underretning om at Kongen af Sverrig den 28de
December 1809 havde udnævnt ham til Ridder af Seraphiner Ordenen og de /ivrige svenske Ordener. Prindsen svarede samme
Dag Adlersparra, undertegnede sig for fors te Gang "Svea Rikes
,,Kronprins" og ytlrede sig med Hensyn til Reisen saaledes:
•• , . ,,Det er med sand Forn6ielse og Taknemmelighed, at
"jeg har modtaget og herved sh•er mig <)en Ære, at remillere
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,,de Bilag, Deres Hoivelbaarenheds Venskab har anbetroet mig.
"Beroliget ved samme, men fornemmelig ved G. v. Wctterstcdts
,,seneste Skrivelses Indhold, som bortrydder for mig alle Van"skeligheder, seer jeg mig i Stand til, om Formiddagen den 7de
"Januar at indtræffe i Svinesund, for derfra at fortsætte lleise11
"efter den af Hr. Oberstlieulenant Skiildebrand lagte Plan .••• Jeg
,,tilfiiier i Medfiir heraf:"
1, ,,At jeg onsker at erholde forinden min Afreise fra l<re"derikshald Deres Hoivelbaarenheds behagelige Bestemmelse i
,,Henseende li! Uniformens Anlæggelse m. m.
2. ,,Hvad den mig af Hans Majeslæt lillænkle Naade
,,hetræffer, da er jeg pligtig til at an.tage samme med allerunder,,danigst Taknemmelighed, som el nyt Beviis paa Hans Maje,,slæts Naade og Tillid. Det bliver en meget naturlig Selvfolge,
,,at tilfoie mit Navn Navnet af en indcrligen elsket og agtet Kon"ges, og vil efter min Indsigt herved og ved offentligt at udelade
,,Navnet "Christian" Hans .Majestæts Oiemed formodenlligen op,,naaes, og Deres Hoivelbaarenheds Onske tillige kunne opfyldes;
"men, da Forandringen af mit Navn sandsynligviis ei vil komme
"under Ventilation, forinden jeg ankommer til Stockholm, saa
"forbeholder jeg mig herover nærmP.re at træffe en Aftale, naar
,,jeg har den Ære at mode Deres Hilh-elbaarcnhed i Svinesund" ...
3. ,,Herr l{ullbcrg onsker jeg meget at kunne have den
,,Fornoielse al tale med i frederikshald den 6te d. M., paa hvil"kel Sted jeg indtræffer den 5te om Aftenen" •••• hvilket ogsaa
skete, omcndskjondt der vare Intriguer i Bevægelse, for al forhindre denne fortjenstfulde og talentfulde unge Mands Ansættelse
hos Prindsen, fordi han ikke tilhi.irle el vist Parti, og under Paaskud af, at han ikke var bekjendt som udmærket Lærd.
f(ullberg dode 1851, agtet og æret, som Biskop i Calmar-Lehn.
Saaledes vare nu alle Bestemmelser medHensyn til Afreisen
trufne.
Vi have forhen omtalt (III Bind, Pag. 325), at Generalmajor Adlercrcutz allerede var misfornoiet med sin Stilling, ligesom Statsraad Allersparre var ulilrreds med sin (III Bind, Pag. 227).
Men Juleaften 1809 ankom til Adlc1·sparrc Lieutenanl Scheffcr
som Coureer fra Commandanten i Gothenborg, Oberstlieulenant
S/ciildcbrana og medbragte den uventede Ordre, at Vest-Armeen
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skulde oploses og hjemsendes til sine Districtcr. Denne Ordre,
hvorved man havde forbigaact Adlersparre, krænkede ham saamegct, at han skrev et Brev til Kongen, hvori han fordrede sin
Afsked: ,,da jeg tydeligt kan mærke, hvor overflodig jeg
"er i Statens Tjeneste, eftersom man troer, ustraffet at kunne
"beskjæmme mig i min Em bedsforel se"; ja I Adlersparre ansaac sig
endog compromitterct i den Grad, at han had sig befriet for
det ham paalagte Hverv, at modtage og ledsage Prinds Christian
Augu,t fra Norges Grændse til Stockholm. Denne alvorlige Skri,•else havde den Virkning, at Kongen tilbagekaldte den ubetænksomme Befaling og i de ommr.ste . Udtryk bad Adlenparre om at
tage sin Ansogning tilbage, hvilket han omsider gjorde ,;cd Kongens, Adlercreutz',, Platen, og Wetterstedt, forenede Banner og ved
at sende Cancelliraad Bergatedt, Adlersparre, intimestc Ven, til ham,
med det Hverv, at bilægge Misforstaaclsen. Ved denne Lcilighcd var General Adlercreut: atter og særlig den venlige og velvillige Mand, som i en værdig Skrivelse af 28dc December i809
beroligede Statsraad Adler,parre. Der blev ogsaa tilstillet ham en
aaben Ordre til alle Landshovdinger og Regimentschefcr, at
efterkomme Alt, hvad .Adler,parre maatte befale dem.
Angaaende Adlersparre, Klage over Undladelse af at commu- niccre ham flere nodvendige Ordres, skriver .Adlercreutz s. D.:
•••• ,,Jeg haaher Du bliver tilfredsstillet •.•. Jeg har saaledes
"ikke med mit Vidende og min Villie manqueret Dig, og beder Dig
,,paa det lndslændigste at indrette Alting saaledes, at, med Hcn"syn til Kronprindsens Modtagelse og hvad som dermed staaer
"i Forbindelse, vor gode Konge, Du og vi Alle, som have havt
"noget dermed at gjore, . ikke blive compromitterede. Lad os
,,senere cxplicere os for hinanden, hvis Du har Skrupler tilbåge,
,,elter miskjender min Conduitel •.••
En saadan forsonende Skrivelse geraader tilvisse Adlercreuti
til Ære og er et Beviis paa Forstand og Tolerance, omendskjondt
han og Adlersparre neppe vare Venner.
Prinds Friederich af Hessen overtog efter Prinds Christian
August Commandoen i det sondenfjeldske Norge. Det manglede
ikke denne hoist agtværdige Personlighed paa den bedste Villie
at arbeide til Norges Held; men selv for en Mand med udmærkede Egenskaber vilde det hav.e været vansk~ligt at erhverve sig

682
den Grad af Yndesl, man kunde sige Forgudelse, som det
norske l?olk havde viist Prinds Christian August.
En af Prindsen af Hessens fors te Forretninger ,•at· at undersuge
Armeens Beklædningsvæsen, Depoter m. m, Ifiilge Prindsens Uapport herom af 23de December 1809 til Kongen, var fra Krigens Udhrud 1807 til 9de December 1809 i de paa Aggershuus Fæstning etablerede Værksteder forarbeidet 4936 l\fonderingskjoler, 2004 Veste,
5019 Capotkjoler, 7117 Ydertriiier, hvoraf958vare forede med laadent
Skiml, 23,417 uldne Duxer, 9562 linnede Iluxer, 1982 Par Vanter,
44:76 islandske Triiier forandrede til Veste og 27,211 Par Skoe,
Men det Meste maa dog være blevet forfærdiget og opsendt fra Danmark, saa at der ifiilge Generalkrigscommissair Birchs Uapport af
17de December havdes i Behold i Depoterne: 26,430 Par Skoe, 1429
Par Stovter med Sporer, 7570 Par graae Klædes Duxer, 62,:14.4
1,ar Striimper, 4300 Skjorler, 9280 Par hvide Klrodes-Jluxer med
sorte Stii,·letler, 1113 Par blaae Riclebuxer, 2150 Par blaae Klædesbuxer med Sliivletter for Fod-Artilleriet, 17008 Alen rodt
l\Iunderingsklæde m. m., hvilke store l?orraad ikke tyde paa Mangel i denne Retning.
Prindsen af Hessen lilfiiier i sin Rapport:- ,,Det er et ube,,hageligl Syn at see Munderingsstykkerne af saa stor Forskjel"lighed, nemlig: korle: hvide Buxer med lange Stovletler, graae
"Trousser af forskjellige Nuancer, hvide Trousser med korte
"Sliivlelter. Grenadeerhuerne ere i saa slet en Tilstand, al de
,,ikke engang sikkre Karlen for Regn, saa at man ved det ber,,genhusiske Regiment har maallet gi1•e Grenadererne graae llalle,
"hvorpaa Grenadeerskiltet er hefæslct; li'jædre mangle næsten
,,aldeles".
Kongen svarede under 6te Januar 1810, at, da der vare saa
slore Forraad, saa ,·ilde ikkun blive opsendl fra Danmark 2000
Chacols, :l.000 Hattecocarder, 6000 Fjædre og 4000 Alen Foerloi,
samt at Grenadeerhuer skulde blive bestilte og opsendte; men,
indlil disse ankom, kunde Grenadererne hjælpe sig med Hatte, og
slutter saaledes:
•••• ,,Deres Durchlauehlighecl vil have at communicere Vedkom"mende denne Befaling til niiieste Efterlevelse ligesom og, at
:,Armeen munderes snarest muligt: men at der mindre sees paa
,ciet ud1·ortcs. Sk~e, der s;mdeligen. ci udgjiir l{rigercns Værd,.
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"end paa Soliditet, og at der med Hensyn til Egaliteten, saa skjiin
,,den ellers maalte være, dog mere bor sees hen til at den fin"der Sted compagniviis og bataillonsviis end regimeutsviis; thi
,,Farverne ere ,ligegyldige, naar blot Armeen er klædt og forsy,,net med det Forniidne, og al hver l\land har en Capotkjole" ..•
Denne Anskuelse er vistnok rigtig under visse trængende og
fortvivlede Omstændigheder, ved en Folkebevæbning en masse
o. s. v., men derimod ikke anseel for hensiglsret under sædrnnIige Forhold i regelrette Armeer, hvor Alt kun skal bære l1 ræget
af Alvor og praktisk Anvendelse.
Naar Prindsen af Hessen vovede at klage herover til Kongen, saa var han sikkerligen dertil niidtvungen; thi Prindseu var
en sjelden loyal l\land, der tilmed havde en mere end sædrnnlig
l~rygt og Respecl for sin Konge og undlod saalænge som muligt
at sige ham Ubehageligheder, h,•ilke særlig maatte falde paa Kongen selv, der, som bekjendt, var en stor Ynder af forandringer
og nye Systemer ved Armeens Paaklædning og Udrustning, saa
al de seneste Bestemmelser sjelden vare bragte til Udfiirelse, forinden nye vare bl evne befalede, og han havde derfor
ved sin Dod endnu ikke udfundet de rette Principer i denne
Uetning.
Vi have i denne Krigshistorie vel oftere omtalt Mangler ved
Krigsbestyrelsen, men sjelden talt Olll Mangel paa Penge, fordi Regjeringen forte Krigen med Repræsentati,•cr eller Sedler, hrnraf
der fabrikmæssigen forfærdigedes saamange, man brugte, og saalænge man havde Papir, uden at det synes, al der blev taget Hensyn
til, al der omsider nodvendigviis maalte komme en almindelig Rcgnskabsdag, som rigtignok forst indtraf den 5te Januar 18:1.3. Imidlertid forfærdigede Banken pakkeviis Sedler, hvormed Armeen blev
liinnet og dens Fornudenheder betalte. Det synes, som om det
frrnske Mandat og Assignat-System havde tjent den danske llegjering til Forbillede - men al man ikke havde lært at kjende de
deraf opstaaede skrækkelige Fiilger og Ulykker, og som vi strax
ville erfare.
Til den norske Landarmees Underholdning m.m. blev der fra
Krigens Begyndelse 1808 til samme Aars Slutning anviist paa de
norske Casser: 3,442,275 Rdr. 8'2½ Sk. (HI Iljnd, Pag. 101), og
til Udgangen af August 1\faaned 1~09 ialt 6,570,742 Rdr. SS! Sk.

Desforuden opsendtes store Pengesummer fra Danmark, tilligemed
den sliirsle Dee( af Armeens Forpleining, Heklædning, Armering og
Udrustning. Del er derfor ikke muligt paa anden Maade end calculatorisk at angive hvad Krigen havde kostet. Man antager, som
bekjeudt, i de store europæiske Armeer, at :1.000 Ho,·cder
koste aarligen, Alt medregnet, f Million Francs eller circa 354,000
Ildr.
Nu ,,ar dengang den danske og norske Armcc næsten
:l.06,000 Mand stærk (li Bind, Pag. 38-42) og maa fiilgcligcn -:om vi end tage Hensyn Lil den mere end tarvelige Gagering og
Lonning, som Kong frcderik VI. gav sin Armee og al om Vinteren en Dcel 'Folk blev hjcmpermiltcret dog have kostet
aarligcn circa 30 Millioner R<lr. Naar dertil lægges Udgifterne for Soværnct, saa udkommer som Minimum en Sum ar
35 a 36 Millioner Rdr. aarligcn, som hele Forsvarsvæsen et Lil
Lands og Vands kostede Staten d. e. omtrent del 2!-3 dobbelte af
Danmarks og Norges Indtægter, hvilket nalurligviis maallc fore
Lil Finantserncs totale Odclæggclse. I Udlandet kunde Staten
intet Laan erholde; idel mindste ikke uden store Vanskeligheder
og Opoffrclser; man maattc altsaa suge Hjælpemidler i Landet
selv. Alen, til at yde disse , vare Borgerne ikke rige nok, og
ha,·de ,·cl heller ikke den tilstrækkelige Tillid til llegjeringcn.
For at standse de ufundcrede Sedlers stedse dalende Værdi,
blev ,•cd Forordningen af 23dc Juni :1.809 paalagt Finants-Collcgict, at inddrage en betydelig De.cl af danske Courant-Bank Sedler, ved at udstede rentebærende EITccler for 8,000,000 Species
og 2,500,000 Udr. Conranl.
For at afsætte disse EITecler, blev bekjcndtgjort s. Dato, at
ved en Consignation af bestemte Summer i Bankfonds kunde visse
Iletligheder erhverves, saasom: V cd en Sum, der afgav en
aarlig Rente af 250 Species lndfiidsretten; ved 500 Species
llcute - Fritagelse for borgerlige, personlige Tyngder; ved :l.000
Species Rente - adelige Rettigheder; ved 2800 Species Rente Barons Titel og Rettigheder; ved 7000 Species Rente - Greves
Titel og Iletligheder; ved 500 Species Rente Barons Titel
for Grevernes yngre Sonncr. Renter og directc Paalæg kunde
lige,ledes betales, ved al deponere en Capital i Bankfonds, hvis
)\ente var liig med Skatlcbelobct; Tilladelse til at være Grosserere
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og l\læglere kunde erhverves ved at deponere Bankfonds til
et Renlebelob fra 16-24 Species.
Men, omendskji:indt Regjeringen gjorde disse glimrende Tilbud, kunde Banken dog ikke afsætte merc. end omtrent Halvparten af disse Effecter; hvorimod Regjeringen under 4de September 1809 maatte paabyde nye Afgifter til Forrentningen af bemeldte Effecter.
Herved blev altsaa Hensigten ikke opnaaet eller Noden afhjulpen, og man maatte derfor aller tage sin Tilflugt til Udgivelse af
Sedler, hvis Masse saaledes blev forliget under Krigen indtil 5te
Januar 1813 med H6 Millioner til en Værdi, ifi:ilge den forskjellige Cours, af 34Millioner Species*). Men, da disse Sedler
rnre ufunderede, maatte de ved den stadige Forogelse ogsan stadigen falde i Værdi, og, hvad der var let at forudsee, en stor Ulykke
og en almindelig materiel Ruin for hele Samfundet, der eiede
noget -:- blive Fi:ilgen.
Vi vide (III Bind, Pag. 102), at Pari-Coursen var 125 Rdr.
for 100 Species; men at den den 30te December 1808 var= 190.
I Aaret 1809 faldt den mere og mere, og var i Januar Maaned
1809 = 200; i Februar og April 235 a 245. Under 8de Marts
1809 blev Udforselen af Mynt og ædle Metaller forbudt, imod
Straf af Metallernes Confiscation (ifolge Placaten af 5te Juli s. A.);
men Alt forgjeves.
Coursen vedblev at falde; i Juni og Juli
Maaned var den sunken til 290-300 og i Slutningen af Aaret
lil 600. I Begyndelsen af 1.810 hævede den sig atter noget;
men derpaa vedblev den at falde i store Spring indtil d~n almindelige Slatsbanquerot, der indtraadte den 5te Januar 181.3, og i
November samme Aar stod Coursen 12
14000, saa at en
Specie betaltes med 140 gamle Rigsdaler i Sedler, der allsaa
ikke engang gjældle 1 Sk. Mynt Stykket. I Forordningen af Ste
Januar 1818 maa si:igcs Hovedaarsagen til Danmarks senere Ulykker,
ja endog deelviis til Oproret 1848 i Hertugdommerne.

a

De herpna fålgende 5Aars Regjerings- og Krigs-Historie, Odelæggeisen af a!Besiddelse ogEiendom, Norges Tab m.m. ere
•) Danmarks Handel, Skibsrarl, Prnge- og Finauts, æsen rra 1730-1830
ved .ti. L. Nathanson, GrossP.rer, Kj6benhavn 18:!2, I. Deel, Pag. 293,

686
allfor siirgelige, til al ,·i ,·ove al \iifle Sliiret for disse Begivenheder, men maae o,·crlade en Anden, en mere uafhængig, yngre, dygtig og mind1·e sensibel Hislorieskrircr al bringe denne til Efierverdenens Kundskab,

Vi ville derfor paa s ædvanlig Viis slutte delle Capitcl \'C d :il
omtale Begh·cnhcdcrnc lil Sues og paa Kysterne i den her omhandlede Periode. V cl ,•arc de stedfindende Alfairer smaa ; men
Angrebsmidlcrnc vm·c ogsaa smaa især i Sammenlign ing med Englændernes talrige Orlogsfa1·liiicr, hvormed de havde bcsal Bælterne
og bevogtede deres Convoicr. Saalcdes laae i EUeraarct 1.809
den engelske Admiral /Jcrtie i Oresund med en hecl Escadre,
h,•oriblandt flere Rangskibe, sædvanligen til Ankers ved Hveen,
eller under den skaanskc Kyst ved Raa. I det store Bælt laae
almindclig,·iis Admiral Saumare:: med en ikke mindre talrig
Escadre.
Lieutenant Bull af Siietalen blev i Begyndelsen af Septemb er
Afaaned beordret med Galeasen ,,Favorit" fra Frederiksværn til
en svensk Havn, for at o,•erriire og udvcxle 82 engelske Krigsfanger; men, da disse an toge, at man vilde fure dem Lil lydland,
gjorde de om Aftenen Kl. "½ Opror, og efter et levende Haandgemæng overmandede de den lille danske Besætning, som derved
erholdt 6 og Opriirerne 5 Saarede, satte derpaa Coursen til
England og ankom til Sheerness den i3de September, lnor
Lieuteuanl /Jull indgav Klage til Admiral Vele1, der lovede ham
Satisfaction og lod ham ogsaa ubehindret seile tilbage til Norge.
Lieulenanten forlod derfor Sheerness den 26de og ankom lit
Gamle-Hellesund i Norge den 30te September. Ved Hjemkomsten Lil Norge blev Lieutenant Bull ifiilge den commanderende
Generals Befaling suspenderet fra Tjenesten og stillet for et Krigsforhiir i I;rcderiksværn.
Den 22de og 23de September indtraf en Begivenhed af netop
modsat Beskaffenhed.
Poslbaaden imellem Norge og Jydland,
"Concordia" kaldet, fort af Skipper Engvardsen, blev den 22de
September taget af en engelsk Orlogs-Cutter "Eyder the second";
men den næste Dag blev den tilbageerobret af 3 Lodser og Cauonfartiiiern e under Lieulenant Jensen , der vare slntio11 crede i
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Sand/i-Sund paa Christiania-I•1ordens vestlige Side. "Concordia"
havde kun været 23 Timer i Fiendens Magt.
Den 2den October forte Sii-Capitain t,fossin, der, som bekjcndt1
var stationeret paa Elben ved GlUckstadt en Convoi paa 70 Skihe fra
Elben til Eideren, ved Hjælp af en Bedækning af 8 Canonchaloupper
og 4 Canonjoller (Skjotsbaade). Ved Cuxhafen laae to engelske
Orlogsbrigger og observerede Convoien. Da Capilain l,/ossin
var kommen til Brunsbtlltel, befalede han Maanedslieutenant Wriedt
med de 4 Skjiilsbaade at eonvoiere Coffardiflaaden over Gru11dene
(Watterne) til Eideren, og Maanedslieutenant Jordt al blive liggende med sin Canonchalouppe "Wardohuus" ved Brunshiitlel,
for al dække Relrailen 1 medens han selv med de 8 Canonchaloupper vilde angribe Orlogsbriggerne. Men ved at komme nærmere til disse bemærkede man ved Siden ar dem et 3die Skih,
der var en Coffardibrig.
Capitain Mossin angreb derpaa de lo
fiendtlige Orlogsbrigger, der efter ½ Times Canonade flygtede
ud ar Elben, forfulgte af Canonchaloupperne, som derefter angr('ue
og erobrede Coffardibriggen, der indbragtes til GIUckstadt. Maanedslieulenant Wriedt forte imidlertid Convoien lykkefigen til
Eideren.
Skipper Magnus Thoresen med Sluppen "Entrepris" afgik den
iste November fra Christiania til Aarhuus med en l,adning norske
Producler, men blev den i 7de s. M. under den jy~ke l{yst
taget ar en fra en engelsk Orlogsfregat udsendt armeret Barcasse, og den 22de November om Aftenen taget paa Slæl.Jeloug af
Fregatten, som afseilede med Sluppen til England, Dog den
2ide November om Morgenen Kl. 6 sprang Slæbetouget, hvorved
Fregatten kom ud af Sigte. Da den ombord paa Sluppen satte
engelske Priismester, Lieutenant Price og 5 Mand ikke ,·are siikyndige, overtog Skipper Thoresen Skibets Fiirelse, og, idet han
lovede at ville fore Sluppen til Sverrig, 1.Jragte han den under
Land ½ Miil oslenfor Oster- Riisor i Norge, hvor Lieutenanten
blev lokket i Land og gjort til Fange, og derpaa bragtes Skibet
den 25de November ind i bemeldte Byes Havn.
Omendskjundt de private Caperier vare ophiirle ved Forordningen af 2den August i8O9, fandt dog mange dristige Cnperier
Sted af den Kongelige Marine, hvorl'ed 0ere ar vore unge og
raske Sooffirierer udviste meget Mod.
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Saaledes angreb Prcmierlieutenant C. Wulff med en Division
Canonfarloier i Store-Bælt cl tremastet Skib - der var kommen
paa Grund paa Albo-Triller imellem Langeland og Laaland - i
Nærheden af en engelsk Fregat og en Brig, fordrev Skibets Besætning og forsogte, men forgjcves, under Fiendens Canonade, at slukke den af samme anlagte lid. Dog reddede Lieutenant C. Wulff den folgende Dag Vraget af det brændte Skib.
Natten imellem den 7de og Sde November gjorde Siilieutenant F. Halsteen med cl lille Recognoscerings-Farliii 3 Priser, som
han hentede ud af en lit Ankers liggende fiendtlig Convoi tæl
under de engelske Krigsskibes Canoner.
Den 5te December erobrede Artillerilieutenant Krolm, med
1 Styrmand og 10 Matroser' i en Baad fra Spodsbjerg paa Langeland, en Galease, lastet med Tiimmer og Tjære, ved at lage
den ud af en fiendtlig Convoi, og bragte den ind i Nakskov-Havn.
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XXII. Oapitel.
Prinds Cltristian Auguses Afsked og Afreise
fra Norg·e den

Vi

Januar indtil hans Dod den
28de Mai f8f O.
4de

have i det forcgaacnde Capitcl tilendebragt den Historie, ,·i
havde foresat os at bcarbcide; dette Capitcl ligger derfor egentlig udenfor samme og indeholder ingen Politik, men ikkun den
svenske Kronprinds's kortfallcdc Liv og Lcrncl som saadant,
hvorfor vi her ikke have laget videre Hensyn til Prindsens politiske Forhold i Norge 1 men alene helliget Capitlet Sorgen og
de foriivrigt udmærkede Egenskaber ved hans Person.
Vi have fulgt Prinds Christian August af Augustenborg igjcnnem Hovedepokerne af hans daadfuldc Liv, og vi ville endnu
fiilgc hans Person paa den Hædersbanc, hvortil han formedelst
sine personlige Egenskaber og cl frit Folks Valg var bleven kaldet.
Er denne sidste Hædersbanc end kort, og dens Ende s/irgelig,
saa er den ikke desmindre interessant og mærkværdig, og tjener
Lil forn yet Bcviis paa, al personlig Ridderlighed, Dygtighed og
sand Fortjeneste næsten- altid finde Anerkjendelse hos Samtid og
Eftertid, hvorimod omvendt l\liddelmaadighcden og Uvidenheden,
om den end for en Tid og saalængc den besidder Magten finder
Beundring og Tilbedelse af krybende Samtidige - lige saavist intet
varigt Nam eller Minde efterlad er sig. Dette er intet Særsyn i
noget bestemt Land eller Tidsalder; nei, det kommer til Syne i
alle Lande, under alle Forhold og i alle Tidsaldere, Prinds
Christian August's Liv og Skjebne vækker derfor stedse foriiget
! nteresse og Dcellagclsc, jo mere man fjerner sig fra den Epoke,
hrnri han levede. I de sidste Aar l1avc flere svenske Forfattere
Danm. Krl ~øh, r,a 1807-9, III, Bind,
44
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i værdifulde Skrifter alter bcarbcidet hans Liv og Tidsalder og
derved omtalt hans Person med forhiiiel Beriimmelsc og Interesse.
Prinds Chriatia11 A11g11at havde, hvad vi ,·ide, bestemt at ,·ille
indtræffe i Svinesund den 7de Januar 18f0 og til den Ende afrcisc
fra Christiania den L!de Januar.
Men del var ingen let Sag al
rh·e sig los fra cl Land, en By og et Folk, hvor og af ll\·em han
, ar elsket og tilbed et paa en Maadc, der kun sjelden bliver Dodelige til Deel. Det var en Trang for, saa al sige, enll\·er Normand al udi.ise sine Foleiser for den uforglemmelige Fyrste og til
Afsked yde ham den ,·armeste Taknemmeligheds og l\jærligheds
uskromtede Hyldest.
Det er ikke vel muligt, her detailleret at beskrive de Festligheder
og de mang~ Be1·iscr paa Decltagelse og Velvillie, der blere viste
Prindsen forcnd Afreiscn fra Norge~), men vi ,•ilte ikkun omtale
de ,•igligste af disse.
En stor Folkefest blev af Christiania Borgere gi\-et Prindsen
den 29de December, hvortil Indbydelsen og Programmet var forfattet paa Vers og bar Titel en : ,,Indbydelses-Skrift til Fredsfesten og Hoilideligheden for Helten , Prinds Christian August, den
29de December 1809".
Festen aabnedes om Morgenen med 27 Canonskud fra Aggerhuus Fæstning; Kl. H afholdtes Gudstjeneste i Frelserens
Kirke, der ligeledes begyndte med 27 Ca non skud, og Kl. :I.I½
ankom Prindserne Cliristian af Augustenborg og Friederich af Hessen escorterede af den saakaldte gule Borger-Garde. Gudstjenesten bestod af flere Taler, Musik og Sang. Kl. 3 om Eftermiddagen fandt en Dince Sted for Herrer paa 300 Couverls i Cathedralskolens store Auditorium, ved hvilken udbragles Skaaler for Kong
Frederik VI, Dronning Marie, Prinds Christian Augutt, Prinds
f'ricderich af Hessen, Krigsmagten til Lands og Vands, Freden
med Sverrig, -Naboriget Sverrig og dels Held ved den nye Thronarving, og endelig for Norge og Danmark. Enhver Skaal blev
ledsaget med Sang, Fanfare, Salut og Hurraraab, hvilket sidste
ved Prinds Christian August', Skaal endog forplantedes til den
udenfor staaende Folkemasse og syntes ikke al ville op hore;
*) Derimod henvise vi til en lille Dog: ,,Norges Farvel til Hans lionge,,llge Boibed Priods C/iri1lian A11yui1, Sven Rigets Kron11ri11tls". Christia-

nia 18IO.
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tilsidst udbragte Prinds Christian August en Skaal for Christiania
Borgere.
Ved Bordel circulerede en Indbydelse til al stifte et Selskab
under Navn af "Selskabet for Norges Vel", hvilken Prinds Chri.ilian August fiirst undertegnede, og blev derpaa fulgt af omtrent
200 Medlemmer af Selskabet. Om Aftenen fandt i Byen en almindelig Illumination Sled, der efter Middagsbordet blev taget i
Oiesyn og som paa et Signal blev slukket overalt Kl. :10; hvorefter
hele Selskabet tilligemed dets Damer og en Dee! yngre dandsende Herrer alter samledes paa Cathedralskolen, for at deeltage
i et Bal, som varede til den lyse Morgen. Samme Dag beværtede Christiania Borgere ogsaa samtlige Medlemmer i Vaisenhuset og Fattighusene saavel i Byen som i Forstaden Opslo, og
Dagen derpaa beværtedes Christiania Garnison med et Middagsmaaltid, og et Bal gaves samme om Aftenen.
Sondagen den 31te December modtog Prinds Christian Au.
gust de militaire og civile Embedsmænd samt Borgerskabets Repræsentanter til Afskedscour.
Alle forlode Prindsen rorte;
mange med taarefulde Oine efter Afskeden fra den elskede og
uforglemmelige Prinds. Samme Dag var stor Dinee hos Prinds
Friederich af Hessen.
Til Erindring om Prinds Ch1·istian August stiftede Chl'istiania
Borgere en Arbeids-Anstalt, som blev kaldet "Christians-Minde",
og, efterat Prindsen ha,•de forladt Norge, fandtes i Bladet "Tiden'',
Nr. 37, dateret Christiania den 30te December :1809 Prindscns smukke Afskedsord til Normændene, der baade indeholdt
Taksigelse og Raad for at ophjælpe Norges Industri og Erh,•ervskilder.
De folgende Dage benyttedes til at ordne det Nod,·endige
til Reisen og sige Farvel til en Mængde Personer, som Prindsen
skyldte en saadan Opmærksomhed.
Den 4de Januar 1810 om Morgenen Kl. 9 tiltraadte Prinds
Christian August, fulgt af Prinds Friederich af Hessen, Reisen fra
Byen i aaben Slæde og efter Onske uden noget Folge, under
Salut af 27 Canonskud fra Aggerhuus Fæstning. Byens Befolkning stod paa Gaden, for endnu engang ved deres deeltagende
Hilsener at sige den elskede Prinds det sidste tevvel.
En stor Mængde Personer af alle Stænder havde begivet sig·
44 •

69'2
forud li) Aas Præstegaard, 3 Mile fra Christiania, hvor Stabsofficiererne af Byens Garnison havde foranstaltet en Frokost, og
hvortil Prindserne ankom ved l\Iiddagslid og bleve ogsaa her
modtagne med Musik, Sang og Canonsalut. Efter 2 Timers Ophold i Aas Præstegaard fortsattes Reisen, efter al Prinds Christian August, saa at sige, maatte slide sig los fra Gjesterne, der
omgave ham, og som alle Yilde sige ham det sidsle Le\'vel. De omringede ved Afskeden Slæden, hvori de lo Prindser havde taget Plads,
og man skilles ad ved Musik, Sang, Hurraraab, Salut og - Taarer.
Flere af de huiere Embedsmænd og Slabsofficierer ledsagede Prindsen til Grændsen, og, da del ble\' miirkt, vare adskillige af de ved Veien liggende Biindergaarde illuminerede, og
24 Biinder til Hest og med tændte Fakler eseorterede Prindserne
til Moss. Ved en paa Veien opreist og illumineret Æreporl
blev Prinds Christian August alter modtaget med 27 Canonskud
og Hurra-Raab af de langs Veien forsamlede Beboere fra Sognsog Helens-Sogne. ¼ l\Iiil fra Moss blev Prinds Christian August
modtaget af Bjergfolkene med tændte Fakler, og Ycd Ankomsten
til Byen blev denne efter et Signal illumineret, og givet en Salut
af 27 Canonskud i Forbindelse med Hurraraah af Beboerne og
det borgerlige l\Iililair, som paraderede i Gaderne. I Værkets slore
Sal gav Byens Borgere en Soupee, hvori alle militaire og civile
Emhedsmænd saml Borgerskabet toge Dee!. Prindserne forbleve
Natten over i Moss. Den næste Morgen, den 5te Januar, forlod
Prinds Christian August under Canonsalut tidlig Moss; og, omendskj1indt det endnu ikke var Dag 1 paraderede Borgerne ikke
desmindre paa det nye Torv, som bar hans Navn, og Gaderne, hvorigjennem Prindserne kjorle, vare illuminerede. Veien
blev laget over Hafslund, hvor de dinerede hos Kammerherre
Roscnkrantr, og om Eftermiddagen fortsalles Rcisen Lil Frederikshald, hvor Prindserne stege af hos Grosserer Tank paa Gaarden
Rod, i Miil veslenfor Byen. Ved Ankomsten blev saluteret fra
Frederikssteens Fæstning.
Den folgende Dag, den 6te Januar, log Prinds Chri,tian August paa Torvet i Frederikshald Afsked fra det sondcnijcldskc
Infanteri-Regiment, h,·is Chef han havde været; denne Afsked
\'ar meget rorende, og mangen Soldat fældede der\'ed Taarer.
Paa lignende Maade tog Prindscn Afsked fra del borgerlige
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Militair, der til den Ende ogsaa var opstillet paa Byens Torv.
Derpaa gik Prindscn op paa Raadhusct , hvor Pastor Hount,
Sognepræst til Berg, holdt en Afskedstale, hvorefter Prindsen
besogtc Byens Skole. Af Borgerskabet var Prindsen indbuden
til en Dinee hos Chefen for Borgervæbningen, Kjobmand A. Sta11g,
ug om Aftenen ,•ar saavcl IJyen som Frederikssteens Fæstning
illuminerede. Natten imellem den 6te og 7de tilbragte Prindsen
atter paa Gaarden Rod,
Den 7de Januar 1810, Dagen, paa hvilken Prindsen vilde
forlade Norge, iforte han sig for forste Gang den svenske Uniform og var derover meget rort, Ved Afreisen forsamlede sig
paa Rod, foruden de Personer, som havde fulgt Prindsen fra
Christiania, en stor Dee! af Frederikshalds og Omegnens Beboere. Ved Frokosten blev afsungen en Afskedssang, der gjorde
et dybt og veemodigt Indtryk paa hele Selskabet.
Omsicler skete Afreis.en; hele Selskabet gik til den Ende
ned til Riirl-Vandet, hvor Prindsen og saamange, der kunde finde
Plads, bestege en Lystjagt, og den ovrige Dee) af Selskabet 6
Baade, paa hYilke de s~ilede, under Flagning, Salutering fra
Prederikssteens Fæstning og Hurraraab fra den paa Strandbredden
tilbageblevne Folkemængde langs Iddefjordcn og Ringdalsfjorden til Norsk-S,•inesund. Da Flottillen kom forbi "Sorgenfri",
et Landsted tilhorende Niels Anker, blev derfra saluteret med 27
Canonskud. Kl. H om Formiddagen ankom Prindsen til NorskSvinesund og blev modtaget med Salut~, Musik og Hurraraab af
en talrig Folkemængde, som bedækkede Strandbredderne og de
nærliggende Klipper paa begge Sider af Sundet. I Toldhuset
havde Frederikshalds Borgere atter foranstaltet en Afskedsfrokost. De svenske Herrer, der skulde modtage Prindsen, nemlig:
Statsraad Adlersparre, Landshiivdingen, Grev Ro,en, Oberst, Baron Skoldebrand og Præsten i Tanum, Brunius, (istedetfor den
foregivne syge Biskop !Vingård), og som befandt sig paa den
svenske Side af Svinesund, bleve af de Norske indbudne til at
deellage i Frokosten , hvorved en Afskedssang blev afsungen, og
flere Skaalcr udbragte, ledsagede med Canon Salut. Derpaa fremtraadte en Bonde, John Sorbrond, fra .Bergs-Sogn, der i en ukonstJet og hjertelig· Tale tolkede for Prindsen Bondestandens Foleiser
015 Tak. Prindscn bcri<lncdc med et fast llaandlryk Taleren sin
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,·armeste Erkjendtlighcd for delle nye Be,iis paa Normrendenes
Kjærlighed.
Da Fro]rnsten rar endt, og Prindsen ,·ilde gaae - ned til
Sundet, for at stige i Fartoiet, som skulde fore ham over samme,
blev han standset af Sognepræsten til Skjeberg, Pro,·st Gliickstadt, som holdt efterfolgende, hjertegribende Afskedstale:
,,Naadigste Prinds !"
"Tilgiv I at jeg et Oicblik, lmn cl Oieblik drister mig til al
"staudse Dem i Liibet af Deres nye og store og vigtige og saa
"hæderfulde Bane, og tillad! at jeg i denne Afskedens sidste
,,saa smertelige Stund aller og atter tolker for Dem de Erkjendt111igheds Foleiser, der besjæle det Folk, hvis Skytsengel De , ar,
,,og som De nu forlader".
"Blev end ikke den Veltalenhed mig til Dee], hvormed
"mange af mine Drodre forhen have hilset Dem, saa smigrer
,:jeg mig dog ,·ed del glade Haab, at. De, naadigste Prinds ! er
"overbeviist om, at mil Hjerte hviler paa mine Læber, og at den
"Tak, de Onsker, de Velsignelser, jeg vover at nedlægge for
,,Deres Fiidder, ere aldeles uskriimtedc og uden Smiger".
,,Tak derfor, ædle, gode Fyrste I a•t De med sand Klogskab
"og urokkeligt l\Jod beskyttede Skjoldungens, vor retfærdige
"1''rederiks Arv; Tak, fordi De holdt Krigens Skueplads og dens
,,rædselfulde Scener saa meget muHgt ved Landets Grændscr;
"Tak, fordi De fulgte Deres ædle Hjertes Stemme og ci unyttigt
"odslede Menneskers Blod; Tak, fordi De modig og kjæk ,·ar
,,Norges Tolk ved Kongens Throne, og Held os, at Deres Ung"doms Ven, Deres Frænde, vor Konges Svoger, Skjoldungens
"egen Æt, villig og glad vil betræde Deres Plads; Tak for hver
"biller Taare, De i Londom fældte over Landsmænds Trang, og
,,Tak for hver Deres kraftige Anstrengelse til at afhjælpe den;
.,Tak for hver rund og mild Gave paa Oplysningens og Armo,,dens Alter; Tak for lwert usminket Bidrag til Religionens,
,,Andagtens og Sædelighedens Fremme; o ! Tak! o ! evig Tak!
,,fordi De elskede rort Land. Gid det evig maa gaae Dem vel!
"Norge velsigner Dem og iinskcr, at, saavist som De skal blive
,,for Sverrig, hvad en Christian Ill. var for Danmark, en Chri"stian IV. for Norge, og hvad vor Frederik sikkcrligen vil blive
"for alle sine Stater ; saavist skulle hine Frode den .Fredegodes
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"lykkelige Dage under Deres og frederiks ,•ise Styrelse vende
"tilbage Lil vort Norden. Yngves, Niords, .Skjolds og Hothers
"Sonner, ligesom de ere Brodre, vorde- de Venner og ville de
,,arbeide til eet Maal - og aldrig blinke deres Sværd til Strid,
,,undtagen de tvinges til al kjæmpe imod en fælleds Voldsmand,
,,der vil haane deres kjække Faders Aske og Minde".
"Ædle, gode Fyrste! Norge velsigner Dem og onsker: Gid
"svenske l<'olket stedse maa fortjene den Hyldest, saaledes som
,, De altid bliver dets Kjær lighed værdig".
,,Normanden velsigner Dem og onsker: lev længe! lev lykke,,lig I Længe leve Christian August, vor Konges hulde Ven!"
Denne Tale gjorde det dybeste In dtryk paa Tilhorerne, og
Prindsen var rort til Taarer. Enhver trængte sig omkring ham,
for endnu engang at sige ham det sidste Farvel; det ,·ar en
Fader, som forlod sine elskede Born. Det var et rorende Syn,
at see lo Nabofolk paa Bredderne af det Sund, som adskilte
dem, det ene nedsænket i Sorg over at tabe sin Yndling og
Velgjorer, det andet jublende at udstrække sine Arme, for at
omfavne deres tilkommende Hersker.
Endelig rev Prindsen sig Ios fra Mængdens Hænder og gik
aller ombord paa J,ystjagten 1 som havde bragt ham fra Rod, og
seilede over det 4-500 Alen brede Sund, under Commando af
en af Heltene fra 2den April iSOi, Commandeur lassen. De
svenske Herrer ; som kort i Forveien vare tagne tilbage o,·er
Sundet, modtoge deres Kronprinds ved Landingsstedet.
Kronprindsen af Sverrig, som vi nu herefter ville benævne
ved denne Titel, blev ledsaget over Svinesund af Prinds Friederich
af Hessen og storste Delen af det Folge, som havde ledsaget
ham fra Christiania 1 Frederikshald og Omegn, og som nu blev
indbudet af de Svenske til at deeltage i den ogsaa paa svensk
Side af Sundet foranstaltede Frokost i det derværende Toldhuus.
Kronprindsen blev, da han besteeg den svenske Jordbund,
hilset med Taler af Slalsraad Adlersparre , Grev Rosen og Provst
llrunius 1 hvilke hver især bleve besvarede af Prindsen. Saaledes
s,·arede han Statsraad Adlersparre paa hans Tale:
,,Det er med usædvanlige og hoitidelige Foleiser al jeg be,,træder Grændsen af mit nye Fædreland. En ny Virkekreds,
"nye oQ store Forbindelser aabne sig for mine Oine. ~len jeg
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"vakler ci ,·cd at indtræde paa denne nye og slibrige llanc; thi
,,det er et ædelt og lidende Folks Tillid, som har kaldet mig. •
"SYenskcr ! jeg er nu s1·cnsk og skal altid forblive det. Ærens
,,Bud kjender jeg. Folkets Onsker -Og l\langlcr tale tydeligt.
"Mit Blod, mine Kræfter crc fra denne Stund af helligede mi11
"Konge og mine Medborgere. Af den forste skal jeg lære at
"regjere, og for de Andres Lykke skal jeg arbeide. Aline rene
,,Hensigter skulle bifaldes af retsindige og kundskabsrige l\lænd,
,,og, bliver det min Lod at regjere 01•er et urgammelt og hæder"ligt Folk, da skal den Dom ikke negles mit l\linde: Han vilde
,,sit I.<'olks Yel".
Efter Frokosten tog Kronprindsen under Omfavnelse en rorende Afsked med Prinds Friederich af Hessen og bad ham hilse
Kongen af Danmark. Paa lignende Maade tog han Afsked med
de ham 01·er Sundet fulgte Norske. Da Prindsen , ilde slige i
Yogaen, sluttede de norske lliinder en Kreds omkring ham og,
saa at sige, forhindrede ham i at slige op i samme. En gammel
Bonde klappede Prindsen paa Skulderen og sagde: ,,Hvorfor
,,forlader Du os'? Jeg tro er ikke , at \'i kunne slippe Dig 1 saa
"kjær er Du os ble1·en. Ja! Du er en Guds Mand". Omsider
aabncde Kredsen sig, og Prindsrn sleeg i Vognen, aldeles nedboiet af Bedrovclse, og store Taarer rullede ned af hans Kinder.
Ved Bortkjorselen gjentog Ilonderne: ,,Trfres Du ikke i Sverrig,
"blfrer Du ikke lykkelig der, saa vend alter tilbage til os; og
,,,i ,me bære Dig over Fjeldene.
Gud ,·clsigne Dig, Du Ufor,,lignelige ! Glem os ci; ,·i sl ullc aldrig gl emme Digt" • )
Da Prindsen var stegen i Vognen, bad han Slatsraad Adlersparre tage Plads ved sin Side, h,·orpaa Yogn en satte sig i Bevægelse op ad den steile Klippevci, der hæ ver sig fra S,·inesund,
og forsvandt for Normændenes taarefulde Blikke, Kun een eneste
Normand fulgte ham herfra, nemlig: Danmarks Fiende, Grev
llermann Vedet, blot i den Hensigt at fremme sine Planer.,;,,;,)

*) Sec: Tidstaflor 1809 och 1810 af C• .4 • .Adlersparro, li. Delcu, Pag.
31 og 82. Stockholm 1850.
••) Yi burde maaskee ikke i dette Cnpitcl~ Erindringen og Sorgen helliget,
fremfore flere Beviser paø, at denne sin Konges og sit Fædrelands Ficndc
o;; utrættelige IntrignuL stræbte nL bringe Norge under s1e11sk Herre-
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Reisen blev nu fortsat ifiilgc et af Kongen af S,•errig sanclionerel Ceremoniel. Del fiirste Natteqvartecr blev taget i Tanum,
4k Mile fra Svinesund, hvor de Ilcisende fiirsl ankom Kl. 11
om Afienen; altsaa maa Afreisen fra Svinesund være skeet temme:lig sildig. 1 Tanuru forefandt Prindsen en talrig jublende folkemængde, Stedet illumineret o. s. v. Formedelst de talrige Deputationer fra Omegnen, som den næste Morgen iinskede at
fremstilles for Kronprindsen, skete Afreisen fra Tanum furst Kl.
12 om Middagen, og Natleqvarteret blev imell em den Sde og
9de Januar taget i Udevalla, hvor Prindsen fiirst ankom Kl. 1t.
Da del blev morkt, vare de fleste Steder paa Veien, ligesom den

dlimnw. Dog, Historien tor lnteL skjule; den er den eneste nomstol,
for hvilken vi nu kunne indstævne ham.
Vi han! rorhen heller ikke skjulL Grc,· J'edels gode Egcnskubcr,
Patriotisme og OpolTrnlser ror l{onge og Lnnd, dengang han rur1jenle nt
omtales herror (l. Bind, Pog. 437 og III, Bind, Pag. u!l og SU). l\ten
fro den Tid ar, ot han IJllw nnsnL i den norske ltegjcrings-Commissiun,
synes en tolnl Forandring at være roregaaet i denne ærgjerrige l\Inncts
Tænke- og llnndlemandt' til Fædrelandets Skade, og deooe knn en
sand ru Hislori cskri1•er ligesaa lidt skjule, som hnns forh cu udviste Patriotisme og ophlliede Egenskaber.
Da Grev Vedet blev furhindreL i aL ledsage Prfnds Christian August
til Sammenkomsten paa Kongsvinger den 15de December 1809 (III.
llind, Pog. G52 og Gu4), opgav han derfor ikke 8ine Pioner, men
tilskrev Adlersparre:
••.• ,,Jeg man onsec det som en ar Skjebnens Chicaner, nl jeg
"endnu ikke knn omrnvne Dem, ædle Ven ! .l\fcn nu maa man tænke
"pna en enden Leilighed.
Jeg og en .l\længdc ar Prinds Chrislian.r
"Venner have beshlltet at folge ham i det l\findste til Svinesund, nnar
"han forlader os, ror at tiltræde sit hæderlige Kald. Formodentiigcn
,,moder De ham ved den svenske Grændse som commanderende Gerw,,røl, Er dette Ikke Planen, sne mon det endclfgen blive det;
"thi det var godt, om en !\fond ar Deres Indflydelse talte
"med nogle or de .l\lænd, som rulgte _Prinds C/1ri1tia11 og
"lod falde et beleiligL Ord. - Var det saa ikke muligt oL jeg
"kunde som tilfældigviis kjllre nogle l\file tilte å tilte med Dem i Deres
"Equipage, eller raae Ql'orteer med Dem'? Vi mnae, hrnrledes det end
,,ganer, ha,•e nogle Timers eensom Samtale. Hvo r og paa hvad l\faade
,,bestemmer De" , .•
See: TidsLaflor 1809 och 18IO ar C, A, .Adlersparre, [, Delen,
l'os , 231 , Stockholm 1850,
/
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foregaaende Arten, samt Udevalla-By illuminerede. Afreisen fra
Udevalla skete tidlig om l\lorgcncn den Ode Januar til Gothenborg, og Landshovdingcn: Gre,· Rusen, kjorte i Vognen med
I>rindsen. Overall paa Yeien stodc Beboerne og hilsedc Prindscn, paa nogle Steder vare Æreporte opreiste, og, hrnr der
hle,• gjort Holdt, blev han modtaget med Ærcsbeviisninger,
Deputationer, Taler, Illuminationer etc. etc., hver Dag og paa
h1•ert Sted ligetil Stockholm.
I Grændseprovindserne kjendlc
man Prindsen fra Norge og havde fattet en umiskjcndclig Hengivenhed for ham; derfor rnr Jubelen iblandt Beboerne af Bahuuslchn synlig slorre.
Enhver Deputation havde i sin Spidse
en Taler, som i simple, men hjertelige Ord lagde deres Foleiser
for Prindsen for Dagen.
Den 9dc Januar om Aftenen Kl. iO ankom Prindscn til
den saakaldtc "gamle Stad", ¼ l\Iiil fra Gothcnborg, og blev her
paa Kongens Ycgnc modtaget og complimenleret af den tjcnstgjorcndc Rigsmarchal, Grev Fabian Ferscn, ø) med Hofstaten og
. deriblandt tvende Kammerherrer, Bergenstråle og Baron Koskull,
som ansattes til Tjeneste hos Prindscn tilligemed Li,•lægcn fronts
Joseph Anton llossi, Son af en Italiener, Barometer- og Instrumentmager i Stockholm, og som i Tydskland havde studeret
1\Icdicin og Chirurgi og \'Cd Tilbagekomsten til Stockholm og
Grev Fersens Protcction blev ansat som Kongens Livlæge, uden
at ,•ære i fuld Besiddelse af de dertil fornodne Qvalificationcr.
Kronprindscn stceg i den ,:gamle Stad" med Grev Fcrscn op i
den medbragte Kongelige Vogn, og dcrpaa holdtes cl hoitideligt
Jndtog i det smukt iUuminercde Golhenborg hen til Landshovdingens Bolig, h,·or Prind-sen blev modtaget af Grev Brahe, der
i Kongens Navn o,·erraktc Seraphiner-Ordencn og de ovrige
s,•cnske Ordener.
Fra nu af var Kronprindscn omgiven af de
to Grever. Adlersparre og de ovrige Herrer, der havde modtaget
Prindsen i Svin esund traadtc i Baggrunden. Paa Rcisen kjorlc
Adlcr1parre for sig alene og in d fandt sig kun i Nalleqvarterernc.
I Gothenborg blev Kronprindscn modtaget med stor Enthousiasme, der afgav et umiskjendcligt Tegn paa uforstilt Hcngil·cn-

Ferien, Sygdom, rorrettede Droderen1 Grev Fabian Fersen 1 s11mmes Tjeneste,

•) t'ormcdclst den 1·irkelige Rigsmarchal, Grev .Axel
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hed og Yelvillie. Den folgende Morgen gav Prindsen Cour for
alle Corps. Om Afiddagen ,•ar han indbuden af Borgerskabel Lil
en Dinee paa Raadhuset og derefler til Concert.
Den i tle
Januar besaae Prindsen flere offenllige Indretninger og gav derpaa selv en stor Dince, og om Aftenen var han indbuden af
Magistraten og Borgerskabet til Bal etc.; afreiste den i2lc Ja11uar om Morgen Kl. 9 og tog Natteqvarteer i Griifniis; ankom
den 13de til Lidkjoping; den i4de til Marieholms Kongsgaard i
Nærheden af Mariefred; den 15de til Lassåna-Værk; den 16de
Lil Or~bro, hvor der var Bal etc., og den 17de til Stromsholm.
Alle Efterretninger stemme overeens deri, al Kronprindsen ved
Ankomsten til Svinesund var aldeles sund og rask. Men den 1 ·I le
om Morgenen i Golhenborg kaldte Prindsen Adlersparre til sin Seng
og klagede over Smerter i Underlivet, Hovedpine m. m., men
vilde dog fortsælte Reisen, o,·creensslemmcnde med Programmel,
og bad Adlcr,parrc besorge cl Brev med en Coureer til hans
Broder, Hertugen af Augustenborg, med det Tilfoiende: ,,Hvem
,,veed, hvad der kan skee".
Paa Reisen var Prindsen oftere lidende; men ved Ankomsten
til Stromsholm gik han slrax til Sengs. Ved Adlersparrcs Ankomst Lil Natteqvarlcret blev han indkaldt til Prindsens Seng og
fandt ham liggende med el vaadt Klæde over Hovedet, for at
afkjole den brændende Pande, saml lidende af Opkastninger.
Dog sagde Prindsen, at det betydede Ingenting, men var blot en
Fii lge af hans sædvanlige Blodcongestioncr. Imidlertid forblev
han en Dag over i Stromsholm.
Tilvisse var en Sygdom ikke uforklarlig efter en saadan Reise,
bestandige Festligheder og yppige Maallider. Men, omendskjondt
denne Grund var saare naturlig Lil Ildebefindende, saa taltes der
i alle Samfundsclasser om hemmelige Anslag imod Prindsens
Liv. Da Adlersparre forlod Tanum og reiste til Svinesund , for
at modtage Prindsen, fandt han et Stykke Papir fæstet inde i
sin Hat med en Knappenaal, hvorpaa der med Blyant var skrevet
paa Svensk: ,,Lad Prindsen ikke af Sigte, og lad de Danske
"ikke komme ham for nær".
Om Aftenen den 10de Januar
fandt Prindsen paa sit Toiletbord i Golhenborg en trekantet
Billet, der indeholdt faa Linier, skrevne paa Dansk,' hvori Prindsen advares, ikke at spise anden Mad end den, som frembæres
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af hans Kammertjener Juel, og uforlovel al lade komme en i
Christiania boende na, ngil·e11 Læge og blindt anbelroe sig til
ham. Denne Ilillet r iste Prindsen i Striimsholm Lil sin Secrelair, Kullberg, og bad denne om, i Tilfælde af en Ulykke eller
pludselig Diid hvorom han havde en Ahnelse og hYorpaa
han ogsaa rar forberedt - at sende et i hans Chatoulle liggende
forseglet, vigtigt Brev lil hans Broder, Hertugen af Auguslen1,org, samt tilfiiiede, at han iioskede at begraves paa den simpleste
Maade, imod al de den·ed besparede Omkostninger fordeelles
li! de Fallige i Hove dstaden. Adlersparl'e modtog ogsaa anon yme
Breve fra Stockholm med Hensyn lil Forgiftningsrygter; men,
da Statsraaden ikke fulgte Prindsen om Dagen, P.aalagde han
Secretair Kullberg at have et opmærksomt Oie merl det medfiilgende Kjiikkenpersonale. Grev Brahe fortalte i Fortroligh ed
ogs aa til Adlersparre i Natteqnrterel i Grafnlis : ,,Jeg troer de
"ere aldeles forrykte i Stockholm; saaledes sa gde hiiilstaaende
,,Folk til mig red Afreisen: ,,De faaer aldrig Prindsen at see";
"og, da jeg steeg i Vognen, sagde en vigtig Mand til mig: ~,Du
,,,,reiser som en Nar; Du faaer aldrig Prindsen at see"". Saaledes ,•are Rygter om Prindsens Forgiftning og Diid almindelige
og tidlig satte i Bevægelse i alle 3 Higer og i alle Samfundsclasser.
Den i9de Januar fortsalles Reisen fra Striimsholm til Ekolssund og den 20de til Drollningholm, hvor Prindsen ankom Kl.
L.I: om Eftermiddagen.
Den 2ide Januar om Middagen Kl. 12
modtog Prindsen en Deputation af Rigets 4 Stænder med Rigsmarchallen, Grev de la Gardie i Spidsen, for al complimenlere
ham, o,·erlevere Valg-Acten og oplæse og erholde Underskrift
paa 1-'orsikkrings-Acten (III. Bind, Pag. 617- 649), som Uigsstænderne havde forfattet for Thronfolgeren.
Den 22de Januar om Formiddagen Kl. :l :l¼ forlod Kronprindsen Droltningholm - Slot, og lidt efter Kl. 12 holdt han sil ved
et Ceremoniel fastsatte, pr gtfulde, under Salutering og Paradering
af Tropperne og .Folkets Jubel ledsagede Indtog i Stockholm,
blev hilset med megen Jubel og aftraadte paa det Kongelige
Slol, hvor han blev modtaget af Kongen, omgivet af Rigets
Herrer og den hele Hofstat.
Den 24de Juli aOagde Kronprindsen paa Rigsdagssalcn Tro-
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skabseden Lil Rigets Stænder, hvorpaa han modtog sammes Hylding, og derefter aflagde den ved Rigets Lov fordrede Eed til
Kongen: ,,aldrig at gjore mine (Kongens) og Eders (Prindsens)
,, Tanker og Hensigter fremmede for hverandre".
Efter denne Ceremoni holdt Kronprindsen folgende Tale:
,,stormægtigste, allernaadigste Konge!"
"De Foleiser af Erkjendt!ighed og Taknemmelighed, mit
"Hjerte i dette Oieblik besjæles af, skulde jeg forgjcves hestræbe
,,mig for at udtrykke.
Sverrigs Folk har kaldet mig til cl op"hiiiel Sted iblandt dets Medborgere; Sverrigs Konge har i Dag
"bundet mig ved et oml og helligt Baand til sil Huns og sin
,,Throne. Vigtig er min Beslcmmelse; stor og folt er Udstræk"ningel1 af mine Pligter. Men, da Æren og et Folks Lykke
"kalder mig, bliver Forsættet, al gavne, stærkt, og ingen Enkelts
,,OpofTrelse for stor''.
"Min Konge og min Fader! Med den sonlige Fiilelses Bel
,,næ\'ner jeg delle hellige Navn! Modtag min Taknemmelighed,
"min Kjærlighed og Hengivenhed.
Skjenk mig til Gje11gjæld
"Deres Majestæls modne Raad og Erfaring i den vanskelige og
"ansvarsfulde Konst at 1·egjere. Gi\,e Gud! at jeg ved Siden af
"Deres Majeslæls Throne, med dette ædle Folk, som nu har
,,været Vidne Lil min Eed, længe maa kunne betragte den Lykke,
"som Deres Majestæt med Heltens Mod, Statsmandens priivede
,,Dyder, den Vises Erfaring og Menneskevennens Mildhed "bereder et mishandlet og elsket FiJJdreland ! Og, naar engang
"Deres l\lajestæt', ledsaget af Fædrelandets Velsignelser, lægger
"Deres Udi.idelighed til Deres Fædres, og endnu en Sorgens
"Dag miirkncs over Sveas Land maatte denne Dag ,·ære
"langt borte - da skal min Bon til Himlen være om en stor
,,Arv efter Deres Majestæt, storre end denne Krone giver mig:
,,Carl XLII., Dyder og hans Folks Kjærlighed ".
Samme Aften var Forestilling paa del Kongelige Thealer,
hvor man gav Dramaet "Christine", med Tillæg, der havde Hentydninger paa Prindscn. Den 20dc var Cour og Præsentation
for Prindscn paa Stockholm Slot for alle Corp s , i Mcdfiir af et
udgivet Ceremoniel, I de fiilgendc Da ge fulgte flere Festligheder
paa hinanden, og de riblandt en Din lle af Stockholms Borgerskab
paa Biirssalen.
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Rigets Stænder havde bevilget Kronprindsen en aarlig Appanage af 24,000 Rdr. Beo., med Lofte om den dobbelle Sum,
naar han formælede sig. Imod at betale 12,000 Rdr. af denne
Appanage til den Kongelige Hofholdning, erholdt Kronprindsen
sin Forpleining ved Kongens Taffel og af det Kongelige Kjiikken
og Ret til hver Dag at belægge 10 Couverts, hvilket han dog
ingensinde benyttede, ,,for", som han sagde, ,,ikke at foraarsage
"sin Fader Omkostninger". Naar Kronprindsen ikke spiste ved
det Kongelige Taffel, blev der serveret cl vist Antal Couverls
paa hans egne Værelser, og Kongelige Laquaier besiirgede Op,·artningen.
Ved en aaben Skrivelse fra Kong Carl XIII. til Rigets
Stænder adopteredes Kronprindsen som Kongens Son og blev
givet Nam af Carl August, og Prindsen paalagde Statsraad Adlersparre al underrette Conseilct om, al Prindsen havde besluttet at
indgaae Ægteskab med den, som Kongen og Conscilcl dertil
maatte forcslaae.
De offentlige Taler, som Prindsen holdt i Begyndelsen efter
Ankomsten til Hovedstaden, vakle almindelig Opmærksomhed,
og de fleste Tilhorere viste ved deres taarefulde Oine, ln•ad der
foregik i deres Inderste.
Vinteren tilbragte Prindsen for/ivrigt stille, riigle megen
Tobak, arbeidede hver l\1orgen fra Kl. 7-10 med sin Ven og
Adjutant, Obersllieutenant v. Holst, gav Audience fra 10-11,
hvorefter han gik til Kongen. Han anvendte den meste Tid paa
at forberede sig til sit ophiiicdc Kald, talede hyppigt med oplyste
.Mænd, besaae Stockholms ,·igtigste Indretnin ger med behorig
Tid og Rolighed og gjorde sig ligeledes bekjendt m·ed Landets
Institutioner, læste i Særdeleshed Alt, hvad der angik Sverrigs
Historie, Statistik og Regjerings-Forhold og fulgte desuden med
særlig Interesse Frankrigs Udvikling.
I Conseilet horte Prindsen med stor Opmærksomhed paa
l<'oredragene, men tal ede ikke, fordi han havde foresat sig i del
fiirste halve Aar blot at være Ore; han ,•ar tilgængelig for Alle
og hiinte paa dem, som besiigle ham, med Venlighed og Taalmodighed og svarede dem med Velvillie og Oprigtighed. Ingen
forlod ham misforniiiet, men med Ærefrygt og Hengi\'enhecl.
Iblandt de Gjenstande, hvormed han sysselsatte sig , indtog
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Underviisnings,·æsenet og Opdragelsesanslalterne den liirsle Plads
for hans Forstand, ligesom Stiftelserne til Trængendes og Niidlidendcs Redning og Lindring vare den kjæreste Beskjæfligelse
Universitetet i Lund udnævnte Prindsen til
for hans Hjerte.
sin Cantzler, og ban helligede denne Institution en Omsorg, som
uden T,·ivl vilde have givet den Flor og Tilvæxt. I Videnskabernes Aeademi saavel som i Krigs,·idenskabernes Selskab modtog han Titel af fiirste Medlem.
Alle Indretninger for Syge og
Niidlidende besiigte Prindsen særlig, og den Fattige fandt i ham
en Fader, et Ilaab en Sliitle. Med denne Kjærlighed for
Videnskaberne og Menneskeligheden , med det Forsæt al henvende sin Omsorg til alle fredelige Grene af Statsstyrelsen ~
,,idsle Kronprindsen ogsaa, al intet Held, ingen Sikkerhed eller
Selvstændighed er mulig for et Folk, uden dygtige Befalingsmænd
Kongen havde udnævnt Kronog el kraftigt Forsvarsvæsen.
prindsen til Stor-Admiral og givet ham Commandoen over Livregiments-Brigaden.
Prindsen blev ogsaa udnævnt Lil Ordforer
for den Commission, der efter en ulykkelig Krig, formindskede
Hjælpemidler og en forandret Rigsgrændse - var paalagt det H\•erv
at foreslaae og berede Sverrigs Forsvars-Anstalter, Uden nl yllre
noget Onske, eller at gjlire Fors lig paa at blande sig i Regjeringsanliggenderne, allermindst i Rigsstændernes Forhandlinger,
kunde Prindsen dog ikke slijule sin Tænkemande, nanr der var
Splirgsmaal om al bevæbne det svenske Folk imod fremmedt
Angreb og Undertrykkelse , Det er bekjendt, at der dengang Lil
den endnu ikke sluttede Rigsdag var af Regjeringen indgivet et
Forslag om Udskrivning af et nyt Landeværn paa 50 1000 Mand.
Men, da Naliol')en havde tabt en stor Deel af sin bedste og
kraftigste Ungdom i sidste Krig, netop ved Tjeneste i Landeværnet, saa befrygtede man, at Stænderne, især Bondestanden,
paa hvem denne Byrde fornemmeligen vilde komme til at hvile
- vilde modsætte sig og forkaste Re gj eringens Forslag. Kronprindsen gjorde derfor Alt, hvad han formaaede, for at sætte
Forslaget igjennem; han besligte Landmarehallen saavel som
"Talsmændene" d. e, Præsidenterne for de 3 andre Stænder og
udviklede hele sin Veltalenhed, for at bevæge dem til at antage
Forslaget. Kronprindsen skal paa denne Tid og i denne Anledning oftere have ytlrel: ,,Hvad I et Folk, s om ei vil fors,•are sig,

,,vil jeg ikke regjere over, og, dersom Forslaget ei gaaer igjennem,
,,reiser jeg aller bort". Imidlertid blev Forslaget ved, Kronprindsens Bestræbelser an laget, men dog kun med ringe .l\Iajorilet.
Med sin Il roder, Hertugen af Augustenborg, saa, cl som
med Kong Frederik VI. vedligeholdt Kronprindsen i sin nyr. Stilling en venskabelig Correspondance. Under :f.4de Februar lakkede
Frederik VI. ham for hans venskabelige Skrivelse og, for at lilkjendegive sil Venskab for Kronprindsen, oversendte han ham med en Conreer Elephanl-Ordenens Jnsi gni1•r med Anmodning om al overræk kr
disse til Kongen af Sverrig, og slutter sin Skrivelse saaledes:
••• ,,Intet skal kunne forandre dette Venskab hos mig, og den
"Tid vil være mig uforglemmelig, da jeg arheidede saameget
,,med Dem . • • Overhovedet kunde del svenske Folk ikke for"sikkre Dem mit Venskab paa en bedre Maade end ved del
,,gjorte Valg" •.•
Omsider var Vinteren til Ende, og Prindsen havde ved sin
Omgængelighed vundet mange Venner og Beundrere i Særdeleshed
iulandt de lavere J."olkeclasser, hvorfor Aristokratiet rigtignok tillagde
ham Navn af "Pobel-Prindscn" og "nonde-Prindscn". De Intriguer, man havde hort omtale imellem del Guslavianskr. Parti,
kom ikke væsenllig til Syne. nette Parti bestod forncmmeligen _ar
det hoicre Aristokrati og som havde sit Foreningspunkt i Grel'inde Pipers Salon; men den store Popularitet, Prindscn allerede
havde vundet, syntes at have undertrykt alle Partier.
Mod Poraarcl besluttede Kronprindscn al foretage en
Reisc til J,andets sydlige Provindser, for al lære Fors111rsvresenel
at kjcndc, forskaffe sig Oplysninger om l<'olkcts Tilsl,1nd, og for
i Helsingborg at have en Sammenkomst med sin Broder, Hertugen
af Augustenborg, med hvem han vilde overlægge Valget af en
Gemalinde, som Kongen havde overladt til Prindsen selv at
,•ælgc sig.
Under Prindscns Ophold i Stockholm havde hans Sundhedstilstand hclydcligcn forværret sig, uagtet han iagttog den strengeste Diæt og Forsigtighed i sin Lcvemaadc. Men hos ham selv
havde den Overbeviisning rodfæstet sig, at han ei vilde leve
længe, hvilket han af og til ud lalle til sin nærmeste Omgivelse,
naar han i deres Ansigter læste Bedrovclse og Bekymring. Saalrdcs lalle Prindscn cl Par Dage forinden Afrciscn til Skaane
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med sin Secretair Kullberg om sin Stilling, og sagde ham: ,,Paa
"den Reise, jeg nu foretager, kan mange Ting indtræffe; jeg
"skulde let kunne falde fra, og derfor er det nodvendigt, at jeg
" har her paa Stedet en Mand, paa In em jeg i saa Tilfælde kan
,, forlade mig". Da Kullberg ved disse Ord blev meget bestyrtet,
,·cdblev Prindscn: ,,Naa ! naa ! delte er jo kun en Forudsætning,
"og man maa være forberedt paa All. Der kunde jo desuden
,,let opstaae lid her i Slottet, eller indtræffe en anden Begiven"hed, som gjorde en fuldkommen paalidelig Persons Næ"rværelse
,,nodvendig. Jeg onsker derfor at lade Dem her tilbage i Hoved,,s taden. I denne Skriverbords-Skuffe gjemmer jeg mine Familie"Papirer, og i den anden en Sum Penge. 1 Tilfælde af at jeg
"skulde falde fra maa De strax lilskrive min Broder, som derom
,,er underrettet, og oversende til ham baade Papirerne og Pen,,gene. Noglerne til Skufferne skal jeg sende Dem fra Eksjii".
Prindsens Suite paa Reisen bestod af Cabinetskammerherre, Grev Eri!, Sparre, OberstlieutenanJ v. Hol,i og den i
April Maaned, som tjenstgjiirende Adjulant, paa Adler,parres Anbefaling ansatte Major Carl For,ell.
Om Aftenen den Sde Mai fortalte Kronprindsen til Major
Forsell, al han Natten i For,·eien havde hayt en besynderlig Drom.
Den af ham saa meget savnede Ven og Adjutant, Major v. Darre,
havde aabenbarel sig for ham og hvisket til ham: ,,Vi træffes
, snart", hvorpaa Skyggen forsvandt. Prindsen var derpaa vaagnet,
men Yar strax falden i Siivn igjen, da samme Syn atter viste
sig, dog uden at sige noget. Tilsidst antog Skyggen Udseende
af en stor Orn, som udbredte Vingerne og fliii bort.
,,Jeg fæster ingen Tillid til saadanne Hjernefostre" - sagde
Kronprindsen - ,,men det er dog besynderligt, at det nu er
" den 3die Nat, at jeg tydeligt har seet Darre for mine Oine, og
"at han 2 Maaneder for sin Dod forudsagde Dag og Time, paa
"hvilken han vilde diie, hvilket Alt indtraf noiagtigt til Punkt og
,,Prikke"*).
Afreisen fra Stockholm skete den 9de Mai i en aaben Ca•) See 'l'idstallor 1809 och 1810 11r C• .A, .Adlersparre, Andre Delen, Pag.
181-132 Stockholm 1850. Hillge Prindsens Adjutnnt, :Major Forse/Is
Relation.
D ■ nm. Krlg ■ b .
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Ieche-Vogn, der ikke var opslaaet. Med Prindsen kjorle Grev
Sparre. Det forsle Natteqvarteer blev taget hos Landshovdingen,
Baron Ulfsparre, i Nykjiiping. Dagen derpaa fortsattes Reisen,
og til Middag spiste Kronprindsen paa Gjestgivergaarden i Lilla.Åby. 1\Ianltidet var knapt til Ende, fiire'nd Kronprindsen blev
angreben af Brækninger og Smerter i Underlivet, hvilke Anfald
fornyedes paa Veien til Norrkjoping, saa at den Syge maatle holde
stille paa Veien og Jod sig give nogle Glas Meik og Vand;
stundom drak han ogsaa Viin og Vand, og paa et Sted lod han
sig give en Flaske Ol, hvori han blandede Peber og derpaa drak.
I Norrkjoping blev Prindsen modtaget af Borgmesteren paa
Gaden med en Tale, der varede 20 Minuter, under hvilken
Kronprindsen aflagde sin Reisekappe og sad i Vognen tyndt paaklædt under en utaalelig skarp Illæst, hvorved han forkj/ilede sig.
I 'Linkjoping blev overnattet hos Landshovdingen, og Lægen,
Professor Lodin, som blev kaldet til Prindsen , ordinerede nogle
Lægemidler, som li~drede det Onde, saa at Reisen den iOde
Mai om Morgenen blev tiltraadt til Eksjo. Middagsmaallidel var
bestilt paa Hesters Gjeslgivergaard; men ved Ankomsten dertil
befandt Kronprindsen sig saa lidende, at han slrax maalle gaae
til Sengs, og formedelst Feberrystninger lod han lægge Ild i
Kakkelovnen. Efter nogle Timers Hvile fortsattes vel Reisen til
Eksjo; me!l paa Veien havde Prindsen nye Anfald af Brækninger,
der tiltage i den Grad, at han var nodsaget Lil at forblive i Eksji.i
den 12te, f3de og f4de Mai under Stadslægen Dr. Olin, Behandling. En Morgen her sagde Prindsen til Major Forull: ,, Denne
"Sygelighed, hvoraf jeg nu besværes, kjendte jeg allerede flere
,,Dage forend min Afreise fra Stockholm" •••
Efterretningen om Kronprindsens Sygdom opvakte i Hovedstaden den storste Bestyrtelse og Sorg. Mistanken til en Forbrydelse fik ny Næring; man udpegede allerede visse Personer
som Giftblandere af Hevngjerrighed, og begyndte at troe, at
en Ulykke var at vente. Oberstlieutenant v. Holst tilskrev den
12te Mai fr Eksji.i Secretair Kullberg og bad ham slrax al eftersende en Læge.
KuUberg henvendte sig derom til Grev Fabia,i
Fersen, som svarede: at Livlægen Rossi skulde blive beordret
strax at afreise. Paa Kullberg, Indvending, at Ro11i var en Person, til hvem Prindsen ikke havde nogen Tiltro, svarede Fer,en:

7CJ7
,,Jeg kan ikke skabe Læger; Prindsen maa vrore for,,n oiet med den, som haves. Alle li"vrige Liv- og Hof"Medici er der for Oieblikket disponeret over". Lægen
llossi afreiste allsaa til Prindsens Hjælp.
Samme Dag Oberstlieutenant v. Holst tilskrev Secretair Kullberg, skrev ogsaa Major Forsell til Statsraad Adlersparre og underrettede ham om Prindsens Sygdom. Den i4de Mai skrev han alter
og meldte, at Prindsen var noget bedre, og tilfiiiede: ,,Da jeg i
,,Linkjoping talte med Doctor Lodin om Prindsens Sundhed, rystede
"han betydningsfuldt paa Hovedet og yllrede: ,,,,Jeg frygter, vi
,,,,komme for seent til hans Hjælp; det Onde synes at være af
,,,,den Art, som ved det rdrste Udbrud kan og skal modes"" ••.
Imidlertid afreiste Prindsen den i5de Mai fra Eksjo, overnattede i Lenliofda Gjestgivergaard, og ankom den 16de Mai
lil Carlscrona, hvor han sleeg af hos Admiral, Grev Pulce, og forblev her den i7de, 18de og 1.9de Mai, under hvilket Ophold
Prindsen log alt Mærkværdigt i denne By i Oiesyn; men han
vedblev at være syg og lidende. Da Prindsen, ved den 17de Mai
at besee Marineetablissementet, var temmelig hurtigt stegen op i
Spidsen af en ny Kran, faldt han fra det overste Trin, betagen
af Svindel, haglænds i Armene paa den nogle Trin lavene staaende
flfajor For,ell*). Prindsen maatte, ved at stige ned fra Kranen,
understoltes af sine Adjulanter.
Det var i Carlskrona, hvor Major For,ell en Morgen, ved at
træde ind til Prindsen, fandt ham paa Knæe ved Hovedgjerdet af
sin Seng. Majoren vilde atter gaae bort; men Prindsen pegede
paa Gulvet og sagde: ,,Her er ogsaa Plads for Dem til at ydmyge
" Dem for Herren", hvilket Forsell ogsaa gjorde, og Prindsen læste
nu Velsignelsen for dem begge. Da de vare færdige med JHinnen, sagde Prindsen : ,,Kun ved Bon er Mennesket stærkt og
, glad • • • Derfor skulle vi bede og ofte takke vor himmelske
,,Fader".
Det er mærkværdigt, at bestemte Rygter om al Prindsen
vilde doc paa den forestaaende Reise til Skanne circulerede over-

•) Iflllge Oberst Forsells mundtlige Relation til Forraueren I Stockholm i
Juli l\laancd 1844.
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all i Landet og i Naborigerne, selv i Kjobenhavn, flere Uger forinden Afreisen, og at der ,·ar bibragt ham aqva lofana. To
svenske Officierer, Capilain Jægerhor11 og Lieutenant Jliisteslw, som
den 17de l\lai afreistc fra Åbo til Stockholm, erholdt paa den
Cf?mmanderendc rnssiske General Wi11tliers Comptoir af en Skriver
eller Adjutant den Efterretning, at Prindscn pludseligt 11ar diid paa
en Reise til de sydlige Prm indser.
Disse Rygter stammede
naturligviis fra de forskjellige Partier, som gjensidigen tiltroede
hinanden alt Ondt. l\lisstemning herskede derfor ol'erall, især i
Stockholm, og Alle befrygtede Muligheden af Rygternes Yirkeliggjorelse. Disse llygter ,•are ogsaa komne Kronprindsen for Orc;
thi pan lleiscn bad han en Dag Major Forscll at anstille Undersogelse om Ilovme terens og Kjiikkenpersonalets Egenskaber,
hvilket ogsaa skete, og hvorefte1· Forsell meldte, al Ho1 mesteren
var en brav og tro !\land. Prindsens Adjutanter yare altid om Prindsen og viste ham al tænkelig Deeltagelse og Pleie. Eu Dag spurgte
Major Forsell Kronprindsen, hrnrledes han befandt sig'? Han
svarede: ,,Lidt bedre". Men efter en lille Pause tilr.Jiede Prindsen: ,,Min Sygdom er gammel; jeg har hentet mig den i Norge
"i de mange siivnlose Bivouaks paa Kirkegaardcne, ofte ln•ilende
,,paa en -"iigstcen, uden ordenllig Porpleining'' "').
Den 20de l\Iai afreiste lCronprindsen fra Carlscrona over•
Carlshamn til Christianstad. Ved Afreisen fra Carlscrona befandt
Prindsen sig atter meget ilde og sagde for fii1·ste Gang til l\Jajor
Forscll: ,,Nu foler jeg, at min Sygelighed er Forbudet
,,paa Diiden".
Den 21.de fortsattes Reisen til Lund, hvor Prindsen forblev
til den 23de om l\Iorgenen og deeltog i al den Hæder, Universiletet var i Stand til at vise sin Cantslcr. ,red Afreisen herfra
den 23de Mai fandt man ham liggende paa en Sopha, klagende
over heftige Smerter i Unde1·1ivet. Ikke desmindre fortsattes Reisen over Landscrona til Ramlosa • . Ved Ankomsten hertil klagede
Prindscn i Særdeleshed over Hovedpine og l\fathed. Dagen derpaa vai- han bedre og havde nu den Glæde, at mocHage sin Bro~

*) Utilge Oberst Forse/Is mundtlige Re lotion til Fo1 fa tieren i Stocli hulm i
Juli l\fonned 1844.

709
der, Hertugen af Augustenborg, der ankom tidlig om Morgenen
fra Hclsingor, ledsaget af Grev Sclmlcnburg. Brodrene forbleve
her sammen i 4 Dage, fra den 2Jdc til den 2 de l\Iai , hvilket
1\Iiidc var dem Lil usigelig gjcnsidig Glæde. Dog var Kronprindscn saa lidende af S,·indcl, at han ,•cd Br odercns Ankomst
ikke kjendlc ham, men spurgte ham, hvem han var.
I Ramliisa skrev l\Iajor Forscll aller Lil Stalsraad Adlersparre
og meldte ham med stigende Bekymring: ,,At Kronprindsen
"hefandl sig saaledes, som hans Fiender kunde iinske det, og
jeg haaher derved at ha,·e sagt All om en saa bedrovelig Sag".
,,Han laae, da jeg kom ind lil ham, aldeles Iiigbleg paa en So"pha, og paa n~it Sporgsrnaal om hans Befindende, svarede han
,, sagte: ,,,, Det er snart forbi, forbi for altid, kjære Forsell"" !
Fursell hjalp Prindsen i Vciret, og, da han borte Ndgen bevæge sig
i Forrærelset, reisle han sig hastigt op og sagde: ,,Ikke et Ord
"om min Tilstand lil min Broder. Han veed desuden, at jeg er
,,syg, men behover ikke at vide, hvorledes Sygdommen tilkjende"girer sig . Jkke desmindrc mærkede Hertugen sin Broders
Sygdom og talte med l\Iajor Forull derom, da Kronprindsen selv
ikke berlirtc den, Major Forscll siigte al troste Hertugen ved at
fortælle, at Prindscn leed af en Forkji.ilelse, han havde faaet i
Carlscrona; men Hertugen svarede hertil: ,,Jeg seer nok, at
,,det er en ganske anden Sygdom I Min ]rjære, stakkels .Broder'' I •••
Imidlertid levede Brodrene de 4 Dage kjærlighedsfuldt sammen i Ramliisa.
Den 2Sde Mai om Morgenen skulde Hertugen
reise tilbage til Helsingor, hvisaarsag Kronprindsen fulgte ham til
Helsingborg, hYor de forinden indtoge en I<'rokost hos Hofmarchal
Platen, hvorved Kronprindsen kun 'niid nogle Asparges og et
Glas Portviin. Derpaa fulgte Kronprindsen Hertugen til Havnen,
h\ or Prindsen ,·ed Afskeden grædende omfavnede sin Broder, som
omsider maalle rive sig ud af Prindsens Arme og steeg i Baaden, der skulde fure ham over Sund el, Prindsen blev staaende
ved Hamen og fulgte Baaden med Oinene, saalænge den tydeligen
kunde sees. Det var Ahnelsen om den nære Dod, der gjorde
denne Afsked saa ri.irende for de to Brodre.
Efter denne sorgelige Afsked gik Prindsen stille til sit
Qrnrteer, og, da Sorgen efter nogle Timers Forlob var bleven
noget stillet, foretog han en kort Spadseretour uden omkring Byen,
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hvorefter han afreiste til Qvidinge-Hede, 2! å 3 Mile fra Helsingborg, for at holde Revue over det morncrske Husar-Uegimcnt og
Exerceerskolen af del skaanske Husar-Regiment, og hvor han
ankom Kl. 1.¼, Ved Prindsens Ankomst hertil blev Himmelen
overtrukken af morke Skyer, hvorpaa der faldt en stærk Hage!.
Ikke desmindre steeg Prindsen til Hest og fulgte Regimentets
Bevægelser omtrent i 20 Minuter, under hvilke Hatten blæste ar
ham, men blev strax optaget af en Officicr, og, da Regimentet
vilde gjiire en Attaque, blev Prindscn igjennem Ordonnants-Officieren, Ritmester Hiigg, herpaa gjort opmærksom og anmodet om
at ride lidt til Siden, hvorpaa Prindsen i stærk Galop reed ned
til Regimentets venstre Fliii, paa hvilket Ridt det syntes som han
vaklede paa Hesten og ei mere var Herre over samme, da den
lilsidst lob i stærkeste Carriere lige ud, isledelfor til Siden. Prindsen tabte Stigboilerne, Toilerne kom i Uorden, Hatten blæste for
anden Gang af ham, men blev hurtigt optaget af Ordonnanlsofficieren, Ritmester Barnclww; dog strax derpaa faldt Prindsen
baglænds til hiiire Side af Hesten, som Wb sin Vei.
De Prindsen nærmest Værende, nemlig: Regimentschefcn Oberst,
Baron Cedcrstriim, Obersllieulenant v. /lolst, Ritmeslerne v. lliigg
og Barnekow og Hofmarchal, Grev Sparre og tilsidst hele
Fiilget og Officier-Corpset ilede Prindsen til Hjælp og fandt
ham liggende besvimet paa Marken.
Oberstlieulenant v. Holst
!oste hans Halsttirklæde, Ritmester Barnekow reed hen, for at
hente Lil'læge Rossi, og Ritmester Hiigg henlede i en Handske
Vand, der blev blandet med Ilrændeviin, som anvendtes, for at
tilbagekalde Livsaanden, eftersom man i Begyndelsen troede, al
Prindsen kun var besvimet, som en Folge af Faldet fra Hesten;
og, for at formindske Stormens Paavirkning paa Prindsen, dannede
Officiererne med deres Kapper et Værn omkring ham.
Efter faa Minuters Forlob ankom Livlæge Rossi, og denne
anvendte nu Midler, for at bringe Prindsen til Live.
Ansigtet blev bestænket med Vand, Legemet blev frotteret, og man
gav ham Draaber. Brystet hævede sig langsomt under et rallende
Aandedræt, hvorved en hvid og guul Fraade trængte ud af 1\Iunden og Næsen.
Destoværre I Fiirst efter 10 Minuters Forlob
skred man til Aareladning paa den venstre Arm, og nu syntes
det, som om Livsaanden vilde vende tilbage, eftersom IC.inderne
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og Læberne farvedes med en let Rodme, og Munden blev sammendraget. Men snart svandt ogsaa dette Haab. Pulsen blev
mere og mere svag, Brystets rallende Lyd blev umærkeligere,
Livets Farve forsvandt, og Do dens Kulde udbredte sig over alle
Lemmer. I Time efter Faldet fra Hesten, Kl. imellem 2 og 3,
var Prindsen hensovet.
Da alt Haab om Prindsens Oplivelse var forbi, trængte Kammertjeneren Juel, der havde været 24: Aar i hans Tjeneste, sig
lil den doende Herre, lagde !!ig paa Knæe, med foldede Hænder
og Oinene badede i Taarer, og sagde: ,,Visseligen bliver Du
"salig, min Prinds I Hvor ofte har jeg ikke seet Dig ligge paa
" Knæe med foldede Hænder med Bon til Gud I Han vil ogsaa
,,annamme din Sjæl!"
En Seng blev hentet fra Qvidinge Præstegaard, hvori det
diide Legeme blev lagt og baaret til bemeldte Præstegaard, hvor
Livlægen endnu vedblev at anvende Lægemidler, indtil alt Haab
om Frelse var forsvundet.
Saaledes endte Kronprinds Carl August sit Liv, efterat han
kun havde beklædt sin ophoiede Stilling som Sverrigs Kronprinds
i lidt over 5 Maaneder, i en Alder af ikke fuldt 4i Aar, og med
dette Liv udslukkedes det Haab, som Sverrig begyndte at nære
om en lykkeligere Fremtid efter saamange udstaaede Ulykker og
havte Tab.
Grev Sparrø lod strax ved Auditeur Cronqvi,t af det skaanske
Husarregiment optage et Forhor i Qvidinge Præstegaard, hvorved
alle de Personer, der havde været i Nærheden af Prindsen, da
han faldt af Hesten, deponerede deres Udsagn. Oberstlieutenant
v. Hol,t, Ritmesterne Hagg og Barnekow samt Livlæge Ro,si
afgave deres skriftlige Udsagn.
Om Aftenen Kl. 9 afsendtes Major For1ell som Coureer til
Stockholm med Efterretningen og Forhorerne fra Grev Sparre,
samt en kort Bulletin fra Livlæge Roui til Kongen , angaaende
01JlJltændigbederne ved Kronprindsens ulykkelige Dod, hvorimod
Kammertjeneren Juel paa samme Tid og i samme Hensigt blev
afsendt med et Brev fra Oberstlieutenant v. Hol,t til Hertugen
af Augustenborg.
Endnu inden Kronprindsen var aldeles dod, havde Livlæge
Roui afsendt en Coureer til Lund, for at hidkalde Professorerne
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Engelhart og Liljcwalch, som ankom tidlig den fålgende ?tlorgen til Qvidinge Præstegaard. ?ticn, da Konslen ikke her ha1•de
mere at foretage, opstod der blot Sporgsmaal om at aabne
Liget, for at udfinde, om der kunde formodes andre end naturlige Aarsager til Prindsens Dod.
Medens Kronprindsens Liig laac i Sengen i Qvirlinge.Præstegaard, lob saa meget Blod af den aabnede Aarc, at Scngcklædcl'lle
bleve gjcnnemblodtc, og Dlodet flod ned paa Gull'ct; og, eftcrat
Liget var lagt paa Obduclionsbordct, flod endnu omtrent ½ Pot
Jllod af den samme Aarc, uden at Livmedicus Rossi tog videre
Notits deraf - en Ligegyldighed, der senere vakle stor Opsigt
og Mistanke mod ham.
Overalt, hvor Major Forse!! kom frem og fortalte Anledningen til sin hurtige Reisc, blev Siirgelidenden modtagen med ubeskrivelig Bestyrtelse. Mange vilde slet ikke troc den , men sagde,
at Majoren derved vilde skræmme dem lil al befordre sig saameget deshurtigere. Den 31te Mai ankom Major Forsell til
Stockholm. · Kong Carl XIII. græd ved Efterretningen som et
Barn. Overalt frembragte Efterretningen den dybeste Sorg , og
denne viste sig uden Forskjcl hos Beboerne af Slottet og af
Hytten. Hos Nogle gav Sorgen sig tilkjendc ved Nedslagenhed,
hos Andre ved Fortvivlelse. For saaledes at ,·inde Alles Hjerter,
brugte Prinds Ca1·l August kun 5 Maancdcr. Faa Mennesker,
selv i en saa ophoiet Stilling som hans, have forslaact den Konst,
hurtigt al vinde de Menneskers Kjærlighcd og IIcngivcnh cd, med
hvilke han kom i Dcrorclsc. ,,Han ,·ar" - sagde Grev Anl. arsvard til Forfatteren - ,,ikke alene elsket; nci han var forgudet".
Prinds Carl August var kun lille af Væxt; men ifolge den
Beskrivelse, hans Omgil·else har udkastet om ham, forenede han
alle de Forstandens og Hjertets Egenskaber, der udfordres hos
en Regent, for at gjore et Land og dets Beboere lykkelige.
Ved at scc disse Egenskaber delaillerede, skulde man neppe
an lage, at de fandtes forenede hos nogen anden Dodelig. Der. ,·ar
saaledes ingen Dyd, han ikke besad, og ingen Ufuldkommen hed eller
Svaghed, hvormed han ,•ar generet. Prindsen var ifolgc disse Efterretninger snarere en Guddom end et Menneske. Till'issc besad
han mange gode, ja •endog sjeldne og udmærkede Egen skaber,
hvorved det blev ham muligt at vinde mange Hjerter.
Men vi
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have ogsaa i de foregaaende Capiller fremhærct hans Svagheder
og Mangler- rnd Opfyldelsen af sine Pligter imod Kongen og
l<'ædrelandet. Derfor kunne vi ikke ubetinget anerkjende alle de
ophoiede Egenskaber, som blev Prindsen tillagt, men vi troe, at
og han havde Fcil som alle l\lenncsker, men maaskee færre end
de fleste.
Ved Kronprindsens Baare henlededes Tanken paa Svcrrigs
store Tab; og, da man i Publicum kun havde hort tale om
Prindsens Upasselighed, saa var det en Seh•folge, at ved hans
nu stedfundne pludselige Dod fornyedes Rygterne om en
forhrydersk Dodsmaade hurtigt over hele Sverrig og Naborigerne. Under saadanne Omstændigheder beho\·es der blot en
uforsigtig, halvt udtalt Yttring af en hoitstaaende Person, saa fæster
Massen strax Liid til de urimeligste Suppositioner og Rygter.
Saaledes ogsaa i ~elle Tilfælde; overall i de 3 nordiske Riger
udtalte man som afgjort, at Kronprindsen var bleven forgiftet;
kun med den Forskjel, at man i Danmark og Norge an log, at
denne Misgjerning var udgaaet fra et eller andet Prindsen fiendtligt Parti i Sverrig, hvorimod man i dette Land troede, at l\fisgjerningen var bevirket af den danske Regjering, fornemmeligen ved
Præsident Kaas; atter Andre an toge, at Rusland eller det saakaldte
russiske Parti havde foranlediget l\lisdaaden. Vistnok ere Stemmerne
iblandt de svenske Folkeclasser og SYenske Forfattere, med Hensyn
til Kronprindsens Dodsmaade, endnu deelle, og Sporgsmaalet er
og blh•er neppe nogensinde juridisk uomtvisteligt besyaret; men,
for at kunne domme herom, maa man ikke Jade sig smitte af det
Had og den Hevngjerrighed, som paa den Tid herskede imellem
Partierne, men stille sig imellem disse og roligt unders1ige Sagen.
Jf1ilge Grev Sparres lndvilling i Obductionen af Kronprindsens Liig reiste Professorerne Engclhart og Liljevalch den 29de
Mai tilbage til Lund og retournerede den f1ilgende Dag i Selskab med Professor i Anatomien Dr. Flo,-man og Licentiatus
medicinæ Halenius, hvorefter Obductionen blev udfort af LivMedicus Rossi, med Assistence af Licentiat Halenius, samme Dag
den 3Ote Mai Kl. 2 om Eftermiddagen i Qvidinge Præstegaard i
Overværelse af de ovennævnte Læger, og som Vidner af Kammerherre Grev Sparre, Oberstlieutenant v. Holst; den hoistcommanderende Officier paa Stedet Major, Baron Lieven, de vagtha\·ende
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Officierer Lieutenanl Yscdom og Kornel Ehrenhcim samt Provsten i Qvidinge, Magister Kraal,.
Ved Obductionen blev optaget en lang Protocol eller Beskrivelse over alle ydre og indre Legems-Deles Beskaffenhed,
i hvilken Beskrivelse \'ar anbragt mange latinske Navne, og
hvoraf Folket ikke kunde erfare Grunden til Prindsens pludselige
Dod.
For derfor at oplyse den store Masse, blev vedlagt en
Attest, undertegnet af ~ægerne Liljctoalch, Engclllart, norman og
Rossi, og er saalydende:
•
,,Undertegnede Læger, som ere blevne anmodede om at ud,,tale sig angaaende Aarsagen til Hans Kongelige Hoiheds hoi,,salige Dod, ere efter den noiagtigste Overveielse af den een,,stemmige Formening, at Hans Kongelige Hoihed er dod af Apo"plexi. Vi formene, at forst en s,,indel og strax dcrpaa en
"insullus apopleclicus er overkommet Hans Kon&elige Hi.iihed under
"Ridtet, og at dette Anfald af Slag har foraarsaget Hans K. H,s
"Fald fra Hesten, men al Faldet ingenlunde har været Aarsag Lil
"Doden.
Denne Formening vinder i Styrke derved, at Herr
,,Oherstlieutenant etc. v. Holst forsikkrcr at have seet Hans K. H.
,,vakle paa Hesten, kort inden den hi.iisalige Herre faldt".
].\fod denne Obductionsforretning afsendtes Cornet Ehrenheim
samme Dag, som Coureer til Stockholm, hvor han ankom den
2den Juni.
Da Kongen af Sverrig havde ved Major Forsell modtaget Ef1erretningen om Kronprindsens Dod og erholdt Grev Sparres
Depeche med Begjering om Tilladelse at obducere Liget, og
altsaa ikke var vidende om hvad der allerede var skeet - beordrede han Liv-Medicus Dr. Pontin og Professor, Dr. Ber.::cliu,, al
reise til Qvidinge og foretage Obductionen.
De afgik den isle
Juni fra Stockholm, modte paa Veien Cornel Ehre11heim med
den allerede udfiirte Obductionsforretning og ankom til Qvidinge
den 4de Juni. De fandt Liget nedlagt i en provisorisk Liigkiste
i Qvidinge Kirke og foretoge nu i Overværelse af flere Læger,
Landshovding Nolclcc11 og Lagmand J,'linck, en ny Obduclion.
Men denne forte ikke til andre eller nyere Oplysninger, eftersom
man ved den forste havde udtomt af Legemet Alt, hvad der kunde
og skulde fore til Undersogelsens Fremme. Ikke desmindrc forfattede og afgav Professorerne Pontin og llcriclius en Beretning herom
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til Præsidenten i det Kong!. Collegium medicum. De begave sig
derpaa til Kjohenhavn, for der at tale med danske Læger og erfare
deres Betænkning, især saadanne, der ha,•de kjendt Prindsen.
Dog ogsaa her var Udbyttet kun ringe, eftersom de danske Læger
ikke havde seet Liget og vare forsigtige med at yttre nogensomhelst Mistanke med Hensyn til Rygtet om en Forgiftelse.
Kong Carl XIII. lod imidlertid den af Livlægen Roui m, fl.
foretagne Obductionsprotocol forelægge det Kong!. medicinske
Collegium til Betænkning, og dette afgav under 4de Juni folgendo
Svar:
: ••• ,,Skjondt Collegiet havde onsket, at flere og mere dybt"trængende Reactionsprover af lwad der fandtes i Maven af det
,,Kongelige Liig havde været anstillede af en kyndig Chemist,
,,hvilket kunde være skeet, hvis de almindelig bekjendte Midler,
"Konsten afgiver, vare benyttede til at holde det Kongelige Liig
,,fra Forraadnelse, indtil de herfra afsendte Læger kunde an"komme, eller hvis det i Maven Befindtlige var blevet samlet og
,,opbevaret saa har dog Collegiet tilstrækkelig Oplysning af
"den modtagne Protocol, for i dybeste Underdanighcd at kunne
"derom afgive den underdanige Formening, at denne ulykkelige
"Hændelse er foraarsaget af Slag (Apoplexia), saaledes som de
,,ved Obductionen nærværende Læger hav~ udtalt .•. hvortil det
,,ulykkelige Fald fra Hesten ro. m. kan have bidraget forme"delst den Rystelse og Forrykkelse, som Hjernen og Rygmarven
,,derved maatte have lidt I" .••
Den svenske Regjering befalede derpaa under Sde Juni
Justits-Cantsleren at foretage Undersogelser: ,,om og hvilke
,,Aarsager der maatte findes til den af Rygtet udspredte foruro"ligende Mistanke, at Hans Kongelige Hoihed Kronprindsens
,,Dod var fremkaldt ved Forginning".
Ifolge denne Befaling blev fra den iOde Juni af dagligen oplaget Politiforhorer over alle de Personer, som havde udgjort
Prindsens Opvartning og Betjening, foruden andre Personer. Men,
da ingen Anklage fandt Sted, eftersom ingen Forbrydelse vat·
opdaget, saa kunde ingen fuldstændig Beretning herom afgives,
Ogsaa antog Justits-Cantsleren, at Lægernes afgivne Vidnesbyrd
maatte være tilstrækkelige til at modbevise Rygterne. De Afhorte havde
ved Forhorerne ud sagt hvad de vidste, og deres Udsagn maatte
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au lages at ,·ære lro,·ærdige · men i ugen af dem kunde meddele
den allermindste Kundskab om Anledningen Lil l\Iistanken om
Forgiftning, ikke engang Obersllientenant v. Ilolst og Kammertjener Jucl, der begge havde fulgt Prindsen fra Norge. JuslilsCanlsleren an log derfor ikke, al Unders/igelserne vilde fore Lil sl/irre
Rcsultater; men paa Grund af Sagens Vigtighed lilraadede han at
Jade udgaae en Kongelig Opfordring og udsætte en lleliinning
for den, som beriisligen kunde meddele Noget om at Kronprindsens Dod var foranlediget paa anden l\laade end ved Naturens
Ilaand. Som Fi.ilge af delle Forslag blev af Statholderen i Stockholm Generalmajor A, J,', Skiildcbrand under 22de Juni udsledl
en Dekjendtgj/irelse, saalydendc:
,,Paa min underdanigste Forestilling har Kongen med naa~,digst Velbehag bifaldet fiilgende Ilekjendlgj/irelse."
"saasom foruden den store Sorg, !Jans Kongelige H/iiheds
"Kronprindsens diidelige Afgang har formidet Kongen og enhver
"redelig Svensker, et hæsligt Rygte er udbredt: at delle for
"Higet uerslaltclige Tab skulde rære foranlediget af andre end
"naturlige Aarsager, saa og, paa det at Intet lades uforsiigt, som
"kan lede lil Oplysning om en saa siirgelig Sag, om drl end
"skulde synes mindre passende til del h/iie og ved Nationens
,,længe flydende Taarer hellige Formaal udloves en Ileli.in,,ning af 20,000 Udr. Banco til den, som opdager og paa behi:i"rigt Sled anmelder Noget, der kan lede til lovligt Ileviis 1 at
"delle aldrig noksom beklagede Diids fald skulde være sl,eet ,•cd
"en forsætlig Gjerning af Nogens omh els l.
Angiveren forsikkres
,,i/ivrigt om Kongens h/iie Beskyttelse" ..••
Det var al forudsee, at denne Forholdsregel ikke heller
, ilde flire til noget Resullat med Hensyn til Opdagelsen af et
formodet hemmeligt Complot imod Prindsens Liv; der blev ikke
opdaget det Allermindste, der kunde bestyrke et saadant Uygte.
Det s,•enske Folks_ Smerte tilkjendegav sig slrax efter Ulykken i
Sorg, men senere gik den, ie over til Forbittrelse og Had imod de
Individer, som det formodede rnre deelagtige i Prindsens Diid,
Forholdet imellem de lavere og hi:iiere Samfundsclasser var
i Sverrig paa den Tid inlel mindre end venskabeligt og glædeligt, men udartede snarere Lil Had og l\fistillicl, der havde ulmet
imellem de la vere Folkeclasser siden Gustav 111.s l\Iord Natten
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mellem den 15de og 16de l\farls 1792, og som ikke var blevet
formildet ved Gustav IV.s Afsættelse, lll'is store Misgreb man
mere tilskrev hans Omgivelse end ham selv, ligesom man dengang tilskrev Finlands Tab Bestikkelse og Forræderi. Kronprinds
Carl August's pludselige Diid gav Folkeclasserne fornyet Anledning
li! Misforniiielse og Mistanke imod de hiiiere Classe1·, eller
enkelte Personer af samme, hvorved naturligviis de foregaaende
Begivenheder alter bleve erindrede og derved foranledigede cl
desto sliirre Mishag. Vistnok gaves der iblandt de hiiiere Aristokrater et Parti imod Prindsen; men disse rnre allerede, da de
lærte Prindsen at kjende, for en stor Dee! faldne til Fiiie, og i
al Fald bestod delle Parti af ædle og hiiist agtværdige Personligheder, for hvem en Fo1·brydclse og især et l\[ord ikke var muligt.
Man regnede til Hovederne for delte Parti Rigsmarchallen, den heroiske og ridderlige Grev Axel Fersen, som engang
glimrede i Tuilleriernes og Versailles Kongelige Gemakker under
Navn af "te heau Fersen" og var Kudsk for den Vogn, som kjiirte
Ludvig XVI. og hans ulykkelige Familie, paa deres Flugt fra Paris Nallen mellem den 20de og 21de Juni 1791. Grev Axel
Fersen blev fiidt den 4de September 1755, deellog i den amerikanske Frihedskrig, som Adjutant hos den franske General Iloc/1ambcau, og blev 1785, 30 Aar gammel, colonel proprielair for
Regimentet royal svedois. Han udnævntes 1791 til Commandeur
af Sværd-Ordenen; 1792 li! Generalmajor; 1798 til Commandeur
af Sværd-Ordenen med det store Kors; 1799 til en af Rigets
Herrer; 1801 til Rigsmarchal; 1802 li! Gcncrallieutcnant og
1809 til General. Dernæst nævntes Rigsmarchallens Broder, Grev
Fabian Fersen og hans Siister Grevinde Piper, Hofdame hos
den regjerende Dronning; cnd,•idcre en Grev Ug glas o. Il. pet
c1· en Selvfiilge, at Folkets Uvillic maallc falde paa Hovederne af
det Parti, man betegnede som Kronprindsens Modstandere.
Vi vide allerede, at Prindsen blev upasselig Dagen efter sin Afreise fra Stockholm den 10de Marts, kort efter at han havde indtaget sit Middags-1\faaltid i Lilla-Åby, og, som det dengang fortaltes,
efterat have spiist en Postei, der var medbragt fra det Kongelige Kjokken i Stockholm, hvor den var bleven tillavet af l\fosterkokken Bonnet. Men hele Prindsens Fiilgc og /ivrige Selskab
spiste ogsaa af samme Postei uden al mærke nogen ubehagelige eller

718

•

farlige Folger deraf, saa at del ikke kunde antages, at den
har været forgiftet ved l\Icnnesker, eller ved Iltningen af et
slet forlinnel Kobberkar.
De Forhorer, so111 Li leve optagne
o\'Cr de I{ongelige Hofbetjente, Kokke, Mundskjenke, Condilorer, Laqnaier o. li. have oplyst, at hele den Kongelige
Familie og hele Hoffet erholdt deres Spise- og Drikkevarer
fra det fælleds Kjiikken og de fælleds Forraad, Ryglet lalle dengang ogsaa om den Frokosl, Kronprindsen med sin Droder Hertugen af Augustenborg og et talrigt Selskab indtage den 28de
1\lai hos Hofmarchal Platcn i Helsingborg :kort for Afreisen til
Q\·idinge, især om den Ret Asparges, Prindsen nod, og hvoraf
der endnu paa denne Tid af Aaret fandtes saa faa, at ikkun
Kronprindsen og hans Droder deraf kunde serveres; men, da Hertugen ikke modtog den for ham bestemte Portion, hlev den spiisl
af Grev Sclmlcnburg, som ikke derefter sporede noget Ilde1.ielindende, hvorfor ikke heller den her yttrede l\lislanke har
det allermindste Fundament. Del er allsaa ikke heller her Anledning til at fatte Mistanke eller fremfore Beskyldning mod Nogen, da der haves tilstrækkelig Grund til at udlede Kronprindsens Dod fra ganske naturlige og tilfældige Omstændigheder.
Imidlertid indsendte Professor Dr. Lodin i Linkjoping to
Beretninger, den ene til Justits-Canlsleren og den anden til del
medicinske Collegium, og som indeholde en modsat FormeningiJ).
Professor Lodins Beretning til Juslits-Cantsleren, dateret den
20de Juni, er saalydende:
"Inilge den Kongelige Justits-Cantslers :Befaling, i Skrivelse af
"5te Juni d, A., har jeg den Ære at indberette, at jeg allerede
,,den :l.3de d. M. har indsendt til det Kongelige medicinske Col"tegium min Embedsbetænkning over Hans Kongelige Hoiheds
,,Kronprindsens S_ygdomslilstand paa Reisen igjennem Linkji.iping
"og over den korle og ringe Omsorg, jeg som Læge ydede
"hans Sygdom. Men, da det medicinske Collegium ifolge den
"indsendte Protocol over Obduclionen allerede dengang havde
,,erklæret, at Hans Kongelige Hoiheds pludselige og hoist bekla*) Disse Derelnlnger tilligemed alle Rapporter, Breve, Erklæringer m. m.
i denne Søg blcve med del medicinske Collegiums Tilladelse udgivne
nf Collrgiets Sccrctnir Profrssor Phillipson i September !Uøoned 1810.
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"gelsesværdige Dl:id var foranlediget ved Slag (Apoplexia), saa
"troede jeg ikke, at det summede sig for mig at tilfiiie mine
"egne Bemærkninger om denne sorgelige Gjenstand. At Hans
,,Kongelige Hoihed er diid af Slag er en upaatvivlelig Sandhed.
"Men, om Kronprindsen havde det mindste naturlige Anlæg til
,,denne farlige og pludseligt dræbende Sygdom, det er aldrig Lie" vel! omtalt, langt mindre beviist. Efter min uforgribelige For"mening havde han slet ikke Anlæg dertil . • • • Almeenhedens
,,stemme er: at han er bleven forgiftet".
"Denne Mening, omendslrjiindt den er almindelig, kunde
"være falsk; men, da Hans Kongelige Hiiihed selv har forsikkrel
"mig, at Hoislsamme, forinden han ankom til S\•errig, næsten
"aldrig var syg, men al f<lrst efter denne Tid liden Appetit var
"tilstede, og at Anstod af Koliksmerter og Diarrhe undertiden
"havde indfundet sig - saa synes den almindelige Formening
"derved at fortjene Opmærksomhed; og, naar selv Dl:idsmaaden
,,og Indvoldenes Tilstand efter Diiden tages med i Betragtning,
,,saa erholder denne l\lening nogen Sandsynlighed .• •
Professoren gjennemgaaer dcrpaa Virkningerne af de mineralske og vegetabilske Gifter og bemærker: ,,ar de fiirste kunne
"ved Konstens fi lp let opdages, hvorimod de sidstnævnte ere
,,saa mangfoldige og virke paa saadan Maade, at Chemien van,,skeligt, om ikke umuligt, vil finde Midler til deres Opdagelse.
"Den italienske, vegetabilske Gift, ,,aqva tophana" kaldet, er
"kun de svenske Læger bekjendt af Navn; men ifolge troværdige
"Efterretninger dræber en stiirre eller mindre Dosis deraf_ganske
,,sikkert i kortere eller længere Tid. Naar altsaa den Elendige,
"der vilde udfore Forgiftningen, muligen havde en saadan Gift
"og vovede at anvende den, saa er det meget tydeligt, at denne
"og ingen anden er bleven brugt. Da man veed, at denne Gift
,,i en ikke for stor Mængde frembringer en langvarig Sygdomstil,,stand, saa er det let at forklare, hvorfor Hans Kongelige Hoi"hed havde mindre Appetit og undertiden Diarrhe, hvorfor den
,,kolde Postei, som spis tes i Gjestgivergaarden i Lilla-Åby, for"anledigede Mavesmei:ter og voldsomme Brækninger for Hans
"Kongelige Hl:iihed, men ikke hos de iivrige Herrer, som spiste
,,ar samme Ret" ••••
• ,,Paalagdes det mig, paa Samvittighed at opgive, hvorledes
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"et Legeme, der rnr dræbl ved en langsoml fortærende Gift
"skulde scc ud, saa er del ]dart, at jeg derom ikke bcslemt
"kunde yllrc min l\Icning, da jeg aldrig bivaanede cl saadant
,,Syn. Men, da \i vide hvorledes en saadan Gift virker, al ncm"lig Hjernens Aarer udfyldes med .Blod, at Livskraften lidt cfler
,,lidl formindskes og endeligen udslukkes, saa synes deraf at fiilge,
,,al Standsninger fremslaae i Underlivets Indvolde, og at Lege,,mcl i del Hele maa befindes saaledes, som Hans Kongelige Hui,,heds Liig virkelig befandles ved Obduclioncn" .••.
Til del medicinske Collcgium skrev Professoren - foruden
den nævnle .Berelning af 13de Juni undet· 24de Juni 1810,
ifolge Collcgicls Opfordring i et Brev af 5te Juni aller en lang
[ndberelning angaaende sin personlige Formening om Prindsens
llod, hvilken slutter saalcdes:
.•.• ,,l\Iin l?ormening er allsaa, al, hvis en Forgiftning har fun,,det Sled, hvilket vi destoværre I have stor Anledning Lil at an,,tage, saa er denne enten ske et paa eengang, eller sandsynlig"viis i smaa Portioner Tid efter anden. For at bevise denne
,,sætning, bchover jeg ikke al anfore alene den almindelige l\Ic,,ning, som kunde være m·erilet, men især del Slags Ilde"hefindende, hvoraf Hans Kongelige Iloided 9a gedes i længere
,, Tid, samt Diidsmaaden og Indvoldenes Tilstand efter Diiden".
,,Uden at yttre mig om den lovstridige og overilede Obduc,,lion og den overfladiske Behandling af Gjenstandene i Maven,
,,hvilkel forliger l\Iislanken, er det allerede nok, naar man \"Ced,
,,at Dodsmaadcn var Apoplexi, at inteslinum jcjunum l'ar bly"far1•et, appendix vermiformis sort, Le,·eren usædvanlig slor og
"mork, Milten sort, meget mor, næsten opliist og omgiven med
,,en sort Vædske, som indeholdtes i det samme omliggende cellu,,Iosa".
,,Da jeg nu ikke veed mere al tilftiie om dette hoist bekla,,gelige Tilfælde, maa jeg slutteligen bevidne, at denne Relalion,
"saaledes som den og i det foregaaende Embeds-Memorial Ord
"tit andet er oplaget - er i Eet og Alt sandfærdig, og al de
,,deraf dragne Slutninger ere overeensstemmende med min Over"beviisning, hvilket allerede iftilge min aflagte Embeds - Eed og
"denne min edelige Forsikkring bekræftes: Saa sandl hjælpe
,,mig Gud og hans hellige Ord". .
Joh. G. Lodin ..
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Omendskjiindt Professor Lodin ,·ar helrjendt som en redelig
og agtet Mand, besjælet af den bedste Villie, men over Prindsens Diid betagen af Harme, som særlig var opstaaet ved de i
Puhlicum circulerende Rygter - saa er det saare let at fatte, at
denne forresten billige Harme havde havt Indflydelse paa hans
Dom i Sagen. Professor [,odfa havde ikke seel Liget; men hver
den, som personligen kjendte Prindsen , maa indriimme, at han besad en Constitution, som netop er tilhoielig til den Dodsmaade,
han leed. De kyndigste og heromteste saavel svenske som
danske Læger have af Obduetionsprotocollen ikke kunnet udtale
anden Diidsmaade for Kronprindsen end Apoplexi; hvilken Anskuelse, eftersom man fjerner sig mere og mere fra hiin Tid og
fiilgelig ikke paavirkes af Datidens Aand, bor ansees for utvivlsom, saa at Mennesker ei bor beskyldes eller engang mistænkes for en Misgjerning, som Naturen eller Skaberen i sin urandsagelige Viisdom alene har foranlediget.
Vi have allerede omtalt (III. Bind, Pag. 705), at Prindsen havde
sagt til sin Secretair Kullberg, at han fra Eksjo vilde sende Secretairen
Niiglerne til an Skuffe, hvori Prindsen havde gjemt sine Familiepa~irer og Penge; men disse Niigler bleve ei sendte. Dog aahnede
Kullbcrg Corresptindancen med Hertugen af Augustenborg og anmodede Rigsmarchallen om at forsegle Prindsens Eiendele, hvilket skete derved, at Diirene til Prindsens Værelser bleve forseglede med Overstatholderens og Kullbergs Segl. Men nogen Tid
eft.e r bemærkede Kullbirg, at Seglene paa Værelserne, ham uafvidende, vare brudte. Da f(ullberg klagede herover til Rigsmarchallen. erholdt han den Besked, at Aabningen var skeet ifii-lge
Kongens Befaling, for at man kunde udtage de af Prindsen
baarne fremmede Ordener og tilbagesende dem tilligemed Notificationerne om Prindsens Diid.
Denne hemmelige Vold vakte stor Sensation under de forhaandenværende Omstændigheder og fremmede derved Rygterne
om Anledningen til Prindsens Diid.
I Danmark og Norge fremkaldte Kronprindsens Diid ikke
mindre Deeltagelse, Overraskelse og Sorg end i Sverrig, hvorpaa de mange Mindeskrifter, Taler, Digte m. m., som i den Anledning udkom, maae tjene til Beviis. Enhver, der kjendte Folkeslemningen og den over al Roes ophuiede, ædle danske Regjering og
Donm. Krlgsh, fra 1807-9. III Bind,
4G
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Konge, vil være fuldkommen forvisset om, at der i disse to
Lande ikke fandtes noget Individ, der var deelagtigt i Kronprindsens Diid paa den af Rygterne betegnede Maade, saa at
vi ansee det for aldeles uniidvendigt, at anfiire noget Beviis paa
vor Paastand. I intet af Rigerne viste, ved Efterretningen om
Prindsens Diid, maaskee Ingen stiirre Sorg og Deeltagelse end
Kong F1·ederik VI.
I Kjiibenhavn var Bestyrtelsen og Sorgen
almindelig.
I Anledning af dette sorgclige Dodsfald befalede Frederik VI.,
under iste Juni, Admiralitets-Commissair, Capitain Tuxen i Helsingiir, der havde mange Forbindelser i Sverrig, at foretage en
Reise derhen, for at skaffe Oplysning om fiilgende Spiirgsmaal:
i. Kronprinds · Carl August's Tilstand forinden hans Diid,
paa hvilket Sted han er diid, hvorledes de Tilfælde, der foraarsagede hans Dii d, ha, e ud,·iklet sig, og hvad man angirer som
Aarsag til denne pludselige Diid.
2, Hvorledes man har forholdt sig med Prindsens Legeme
strax efter hans Diid og siden efter, samt hvilke Forholds- og
Forsigtighedsregler man iagltog saavel med Hensyn til Prindsens
Legeme som til Folket m. m.
3. Hvorledes Stemningen er hos de forskjellige Stænder og
Partier i Landet efter Prindsens Diid.
Capitain Tuxen aflagde efter kort Tids Fraværelse en om sin
Sendelse affallet Rapport, der var overeensstemmende med hvad
vi ovenfor have berettet.
Men Kronprindsens Diid var ikke det eneste Tab, Sverrig
håvde at begræde ved denne Leilighed. Kronprindsens Liig blev
balsameret og hensat i Qvidinge Kirke indtil den i2de Juni, da
det aft'iirtes til Stockholm, hvor det ankom til Toldporten den
20de Juni om Middagen.
Rygtet om Prindsens Diid vakte, hvad vi have fortalt, en almindelig Bestyrtelse, der lidt efter lidt gik over til Mistanke og
Forbiltrelse især mod Adelen og det hiiiere Aristokrati, som man
tillagde den begangne Udaad, At et Opliib i Hovedstaden var i
Gjære, og at det skulde udbryde ved Indtoget af Kronprindsens Liig i Stockholm, var almindelig belcjendt, allsaa ogsaa
paa Slottet, uden at der blev taget Forholdsregler derimod fra
Regjer~ngens eller Kong Carl XII J,"s Side. Feltmarclial Hli11gspor
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nedlagde samme Dags Morgen sit Embede som O,·erslalholder,
hvilket syntes at maatle betyde noget, da Klingspor ugjerne
var der, hvor Fare fandtes. Kongen udnævnte Statholderen, Generalmajor Skoldebrand til hans Efterfolger.
Ligesom Prindsens Liig nærmede sig Hovedstaden, liltog Forbillrelsen. Overalt under Reisen vilde Bonderne trække Vognen,
hvorpaa Liget var sal. Det sidsteNalteqvarteer blev taget ved SalemsKirkc, hvorfra Liget fortes til Liljeholmen tæt ved Horns-TullPort , hvor Processionen til Staden skulde begynde. Rigsmarchallen, Grev Aa:el Fersen, indfandt sig ifolge sin Embedspligt ved
Processionen, kjorende i en egen med 6 hvide Heste bespændt
Gallavogn. Grev Fersen var, som ovenfor omtalt., en Hædersmand og Cavalier i Ordets strengeste Betydning og besad en
fyrstelig Formue, hvorved han foranledigedes til muligviis at vise
en storre Grad af Hovmod end niidvendigl. Derved var Folkers
U,•illie falden paa ham, og, naar denne traf en af Adelens Hovedledere, haahede man, at den hele Adel derunder vilde lide; thi
Rygtet gik, at Bonderne overalt i Landet vilde slaae Adelen
ihjel. Uvillien mod den ulmede overalt, og et Udbrud var at
forudsee.
Den 20de Juni 18i0 kom.
En Forfatter siger, at Grev
Ferien blev ad,•aret Oere Dage i Forveien. Men den ridderlige
Herre stolede paa sin Uskyldighed og gik did hen, hvor Embedspligten fordrede hans Nærværelse. Secretair Kullberg, der ifolg~
Ceremoniellet skulde kjore i Vogn sammen med Livmedicus Rossi
i Liigfolget, erholdt ligeledes Dagen i Forveien en anonym Billet af
det Indhold: ,,Kjor ikke sammen med Roui i Morgen. Ingen vil
"gjore Dem noget, som var Prindsens troe Tjener; men man kan
,,tage l<'eil af dem; thi Adskillige have et godt Oie til Ro11i".
l{ullberg tog i Begyndelsen ikke heller Notice af denne Advarsel;
men, da han om Eftermiddagen ogsaa blev advaret om det samme
i den saakaldte "mannerheimske" Klub besluttede han at
melde sig syg.
2
3 Dage i Forveien blev ogsaa sendt en Opfordring til
Bladet "Dagligt Allabanda", at Folket skulde samles og trække
Liget igjennem Byen. Denne Opfordring blev naturligviis ikke oplaget i Bladet. Aftenen i Forveien blev paa Gaderne udkastet Sedler,
hvorpaa stod skrevet, at Folket næste Dag skulde samles, for al
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holde "næ, ejagl'', ln-ormed man mecn!e cl Angreb paa det hi.iiere
Aristokrati, som antoges al være dcelagligl i Prindscns l\Iord.
Enl11 er ,·ar saaledes ,·idcnde om, al der rar l'\ogel i Gjære
og Fare tils tede. General Adlercreutz havde ved denne Leilighed
ingen Commando; General Sil{ers[ arre rnr tjenslgjorende Generaladjutanl og havde Commandoen over Tropperne , som paraderede i Gaderne under Si.irgeloget. Kongen afreiste samme Dags
l\lorgen til Lystslottet Haga, ~ l\Iiil norden for Stockholm, uden
at have forinden Afreisen taget nogensomhelst Forsigtighedsregler, for al forebygge Voldsomheder, men derimod givet den
bestemte Befaling: ,,Ikke at bruge Vold eller Magt imod Folket".
Kl. 1.2 om Middagen begyndte Sorgetoget fra Toldporten og
aabnedes af 1 Escadron af Lir-Garden; derpaa fulgte Hofstalen.;
efter Rigsmarchallens Yogn fulgte Understaldmesterens. og derefter Kronprindsens Liig paa en med S Heste bespændt Vogn,
hvorpaa Processionen slutledes med Prindsens Reiseselskab og
Lægerne i Hofvogne.
Processionen skred uforstyrret frem indtil "Horns-Galan", da
man ved Rigsmarchallens Vogn begyndte at raabe Hurra for
,,Kongemorderen", hvormed man vedblev, indtil han kom over Slusen til Kornhamn, da man begyndte al kaste med Stene.
Da
,Toget var kommen forbi "den ri.ide Sluse", raablc Folket: ,,Kan
,,man ikke finde Stene'? Ja I ja I Stene paa Feriens Vogn" I s,•aredes fra alle Sider tilligemed Udraabet "Morder" I Lidt efter lidt
bleve Raabene mere hoiri.istedc.
Omtrent midt paa "stora Ny-Galan" blev den forste Steen
kastet ind i Gre,·ens Vogn og kom, som man sagde, fra 1.ste
Etage af et Huus. Stenen traf Greven i Hovedet, hvorved han
blev saaret og kom til at _bio de; liere Stene, Stykker af Træ m. m.
fulgte efter. I den nederste Dee! af "stora Kyrka-Drinken" sprang
Greven derfor ud af Vognen 1 uden Hat, og ind af en Di.ir i el
Huus paa Gadens sydlige Side, hvorfra en lille, krum og 1·inklet
Gang forer igjennem forskjellige Huse ud Lil Slora Ny- Gatan,
hvor han sprang op i et Huus lilhorendc Vagtmester Hultgrcen
og skjulle sig i et lille Værelse.
Imidlertid fortsattes Processionen med Liget, som ved Ankomsten til Slottet blev indbaarcl i T.iigkammeret af 24 Officierer,
ifiirle Seraphinerdraglen , og nedl:1gt i en Kiste, betrukken med
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hlaat Floiel, prydet med Guldfryndser, broderede Kroner m. m.
og derener sat paa en Forhoining under en Himmel af Floiel
med Solvfryndser m. m.
Ved Slollet blev Livmedicus /loui gjenkjendt af Folket, s'om
under Toget havde spyttet og kastel Stene ind i hans Vogn. Da
Toget standsede, sprang han ud af Vognen, og nogle Mænd toge
hæm bag i Kjolen, for al fastholde ham; men han ,•ar saa heldig, al rh•e sig los, og undkom til Slottet. Rossi var mistænkt
for at staae i Sold hos Kronprindsens politiske Uvenner, og at Grev
Fabian Fcl'sen, der, hvad vi vide, ogsaa blev anseet som et HovedMedlem af dette Parti - derfor havde foranlediget hans Ansættelse
hos Kronprindsen. Saa lykkelig som Lfrlægen var Grev Ferscn ikke.
Den slorste Deel af Folkemassen, som havde forfulgt ham, blev
staaende udenfor Huset, hvori han var Oyglet op, medens en Deel
Mennesker, hvoriblandt en Grosserer Lexow, trængte op i Værelset,
hvor han havde skjult sig, og mishandlede ham paa det Skrækkeligste, afrev ham Kappe, Kaarde, Ordenstego og Klæderne,
hvilket Alt blev kastet ud igjennem Vinduet paa Gaden og der
modtaget af den jublende Pobel, som raabte: ,,Kast ham ud
"igjennem Vinduet". Men nu kom General Silfcrsparrc Greven
til Hjælp, steeg op til ham·, Yiste sig i Vinduet og bad Polkemassen tillade ham at fore Gre,·en i Arrest. Kogle svarede "ja"!
Andre raabte "Kast ham ud af Vinduet". Imidlertid tog General Sil[ersparre og Lieulcnant Hammerskold Greven under Armene
og gik med ham ned paa Gaden, hYor Folket forst gjorde Plads
for dem, men strax derpaa blev Greven reven fra dem, trukken
1•ed Haarene over paa den anden Side af Gaden, kastet overende
og mishandlet ved Slag, Stod med Hænder, Stokke og Paraplyer paa alle Dele af Legemet.
Baron Gustav v. Duben sprang
Lil, loftede Greven i Veiret og forte ham til General v. Vcguach,
som holdt til Hest paa Hjornet af Gaden med Ansigtet imod
Svea Liv-Garde, der stod opstillet paa Ridderhuustorvet med Front
imod Slora Ny-Galan. Men ogsaa her blev Grev Fersen, som
holdt sig fast i Bidselet paa General v. Vegesachs Hest, bortreven
af Folkemængden; dog lykkedes det Ilaron v. Dilben af fore Greven
hcntil Fronten af Svea Liv-Garde, for der at soge Beskyttelse.
Aeteuren Lambert havde fattet Greven paa den anden Side, men
slap ham strax igjen, hvorefter han fiirtes ind imellem Gardens
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Geleder, hvor 3 Gardister omringede Greven og truede den
fremtrængende Folkemasse med deres Ge,·ærer, og de der commanderende Officierer lode endog Gel'æret fælde imod samme. Men
Baron v. Duben ansaae Greven hel' ikke sikker, eftersom Befalingsmændene viste liden Activitet for at frelse ham, hvorfor han blev fort
til Raadstuen, der ligger i det nordlige Hjiirne af Ridderhuustor1•et. Da Baron v. Duben kom med Grev Fersen til Uaadhuustrappen, var denne saa tæl besal af Tilskuere, at de ikke kunde
komme op af Trappen.
Folket trængte paa og kastede Gre,·en
aller omkuld og mishandlede ham. Baron v. Diiben reiste ham
alter op og forte ham bag ved Stadsvagten ind i dennes Yagtstue, lukkede Diiren, stillede sig selv foran denne og bad Folket
lade Greven nu ,·ære i Fred. Men pludseligt blev Diiren under
forfærdelig Sliii oplukket indeufra, og en igjennem Yagtstuel'induct fra Ridderhuussiden indtrængt Folkemasse styrtede med Gre1•cn imellem sig ud paa Raadhuusgaarden, og, inden Baron v. Diiben
kunde komme ham til Hjælp, var han igjen kastet paa Rygge11,
slaaet, sparket, spyllcl paa og mishandlet paa alle l\Iaader,
60-80 Skridt fra den opstillede Garde. Omsider sprang en velklædt, ung Matros, med mange smaa Messingknapper i Triiien,
op paa Greven og knuste Brystet paa ham med Benene, saa al
han derved opgav Aanden, omtrent Kl. 2 om Eftermiddagen, 55
Aar gammel, vistnok aldeles uskyldig i den Briide, hvorfor han
blev dræbt. lmidlerlid ,·edblev man endnu at slaae og mishandle det
diide Legeme og afri1·e det den sidste Beklædning, der medloges
som Seierstegn. Dog fandt ingen egentlig Plyndring af Grel'ens
Kostbarheder Sted, hvilke senere blel'e fundne paa Gaderne og
afleverede til Politiet.
Grevens Liig blev liggende i længere Tid paa Raadhuusgaarden og blev omsider baaret ind paa Raadsluen af Politibetjente.
Næste Dags Morgen blev Liget bragt til Steninge, et af Familiens Godser, hvor det blev balsameret og bisat i et Huns
i Parken.
Man har lagt de l\Iilitaire til Last, at de ikke havde beskyttet den ulykkelige Greve imod Piibelens Raseri. Denne Beskyldning, der tilvisse er velbegrundet, maa dog kun falde paa Overbefalingsmændene, Generalerne Skoldebrand og Sil/er sparre, som
• aller undskyldte sig med Kongens bcslcmle Befaling: ,,lkk e at

,,bruge Vold imod Folket, forinden han selv der,,t i I g a v Ord re!" General Sltiildebranå sendte 4 Courerer til
Haga, for at melde Tilstanden i Stockholm og udbede sig Forholdsordres, der desuagtet ikke bleve givne, idel Kongen kun
s,·arede: ,,Man ruaa ikke hælde Olie i Ilden", hvorimod Kongen
ved Modtagelsen af den 4de Coureer selv log tilbage til Staden
Kl. 4 om Eftermiddagen. Forst paa Begjering af O1'erstalholderen,
General Skoldebrand, i Forening med Magistraten og Borgerskabets 50 Deputerede, blev Konpen omsider bevæget til at tage al1·orligere Forholdsregler til Opriirets Undertrykkelse.
Men Folkemassen var nu kommen i Bevægelse. Stockholms
Pobel er bekjendt for sin Vildhed og Raahed . Del Militaire blev
forhaanel; under forfærdelige Eder fordredes flere Offere, som
man paastod al have været deelaglige i Sammensværgelsen imod
Kronprindsen; iblandt disse nævntes Ritmester ved Liv-Garden,
Grev Uggla, og Grevinde Piper.
Raseriet steeg til den Grad,
al General Adlercreutz, Folkets Yndling, der efter Grev Feriens
voldsomme Drab, omtrent Kl. 2 om Eftermiddagen, paa egen
I-Iaand atter overtog Generaladjutantsforretningen istedclfor General
Silfcrsparrc, og som med Generaladjutåntstokken i Haanden blandede sig i Folkemasserne, for at tale dem tilrelle - blev endog
slaaet med Stokke, og paa General Slcoldebranå rev man Fjæderen
af Hallen.
Den gamle Grev Ugglas med Frue og Datter opholdt sig i
deres Bolig paa Droltning-Gatan, medens Sonnen, Ritmester i Garden til Hest, var paa Vagt hos Kongen paa Slottet. Pobelen
forsagte at storme og nedbryde Porten til Gaarden, og, da den
heri blev forhindret, itusloges alle Vinduer sammesteds. Grevinde Piper flygtede og undkom til Waxholms Fæstning.
Om Aftenen formerede Folkemængden sig, især omkring
Slottet.
Paa det Militaire nedkastedes Bro- og Tagstene fra
Husene. Stærke Patrouiller siigte at drive J<'olket tilbage; men
Porbittrelsen hos dette var stegen til den Grad, at 0ere
Personer trængte sig frem foran Mundingerne af de opstillede Ca noner med Udraab til Betjeningens Mandskab: ,,at
,,skyde, hvis det vovede". Kl. 8 om Aftenen maalte det Mililaire give Ild paa Folket, som i Begyndelsen gjorde Modstand.
Dragonerne huggede tillige ind, hyorved Mange faldt. og 'Flere
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bleve saarede. Af l\lilitaire ble, e 3 Dragoner dræbte og 6 Mand
af Infanteriet og Ca, allcriel saarede.
Dagen derpaa \'are alle Bouliker• lukkede, og Folkemassernes
Raseri \'ar endnu bestandig i Stigning. ]\fon Rcgjeringen tog nu
kraftige Foranstallninger til Rolighedens Gjenoprellelse ved al indkalde 4000 Mand af Landregimenterne og opbyde Borgervæbningen
til Hest og til fods, In•orved Yidere Voldsomhed fra Folkets Side
forhindredes.
Dog blev da i de fiirsle 8 Dage anlagt Ild paa
flere Steder, for, som det hed, der.ved at hen drage de l\Iilitaires
Opmærksomhed fra deres Poster til disse langt fraliggende Steder,
hvilken lid dog overalt blev slukket.
Slrax efter Grev Axel Ferscns Mord ans1igle Broderen, Grev
Fabian Fcrscn, Kongen om streng Undersogelse af Broderens Forhold. Paa lignende l\Iaade ansogle Gre,·inde Pipcr, fra Waxholm
af, om Undersiigelse af den hende Lillagte Mistanke om Deeltagelse i Kronprindscns formcentlige Mord.
En Undersogelsc om Grev Fcrscns Mord blev derpaa :mordnet ved Stockholms Kammer - Ret, men uden noget Resullat,
eller uden al man opdagede eller udfandt nogen Skyldig. Retten
Iod ogsaa citere General Si/fer sparre, for at afgive forklaring;
men han svarede hertil: ,,At han ikke var nogen anden end
"Kongen Regnskab skyldig for h\'ad han har gjort eller undladt
"at gjore; al han har givet Kongen alle fornodne Oplysninger
,,angaaendc Sagen, mcJ hvilke Hans Majestæt har fundet sig
"tilfreds, og at han derfor ikke ha\'de yderligere Oplysninger
,,at meddele Domstolen''.
Ogsaa lod Overslatholderen under 22de Juni udlove "en Be"tonning af 500 Rdr. Beo. til den, som beviisligen kunde opdage
"Nogen, der havde mundtligcn eller skriflligen opegget til saadanne
,,Wileslosc Udbrud, der dcels have fundet Sted, deels vare til,,sigtedc , og, dersom Angiveren selv havde været dccllagendc,
,,vilde Kongen i Naade tilgive hans Brode".
Ligeledes lod Overslatholderen under 27de .Juni udgaae en
Kundgjorelse til Stockholms Indrnancre, hvori han formaner dem
til Fred og Rolighcd , og tilfoier:
... ,,1 de sidste 8 Dage er mere end cen Gang forsogt paa
, al anlægge Ild.
Ved forskjelligc Foranstaltninger er sligt i
,, Tide blcven opdaget , og forledcu Nat slukkedes en slig for-
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"meentligen opslaael Ild eller en Times Forlob uden Alarm. Skulde
"saadanne umenneskelige Foretagender voves i den Hensigt, at
,,drage de her forsamlede Tropper hen til a0iggende Steder,
"maa jeg herved bekjendtgjiire, at den bevæbnede Magt end ikke
,,i Tilfælde af Alarm, vil forlade de Stillinger, som af den ere ind"tagne til Byens Sikkerhed . . • Med Undtagelse ar dem, som have
"med llden11 Slukning at gjiire, og hvorlil ogsaa Vanddragerne
,,henregnes, maa ingen Andre derved indfinde sig" .••
Man seer heraf, hvorvidt en forvildet og irriteret Folkemasse kan blive bragt i sin bedriivelige Lidenskabelighed , Vildfarelse og Had til Adelen eller de hiiiere Stænder, blot ved Mistanken om en Udaad, hvortil der ikke var den mindste Anledning.
Omsider blev Byen atter rolig, Undersiigelserne fortsatte, og
Resullaterne bekjendlgjorte. Af den Kongelige Over-Borgrel blev
Livmedicus Rossi den 20de Juli 1810 domt fra sit Embede og
til Lnndsforviisning.
Ved Kongelig Resolution af 13de Oclober
blev Embedsfortabelsen stadfæstet, men han blev benaadct for
Landsforviisningen. Dog forlod Ros,i senere frivilligen Sverrig og
blev ansat som Huuslæge hos en Fyrst Wittgenstein i Tydskland.
Af Urostifterne blev ved den Kongelige Hofret Aclcuren Lambert
domt til 16 Dages Vand og Brod; Commissionair Lafgreen til 30
Par "Spo"*), og Grosserer lcxoto til at tabe Æren, 4.0 Par "Spii"
og 1 Aars offentligt Arbeide i Landscrona Fæstning. Men ogsaa
disse Domme bleve ved Kongelig Naade formildede.
Det medicinske Collegium lod, hvad vi allerede have omtalt,
i September Maaned bekjendtgjiirc alle til denne Sag horende
Undersogelser, Rapporter og indkomne Sager, ligesom Kongen
under 9de November lod bekjendlgjore:
,,Vi Carl XIII. etc."
,,Ved Vor den 2den Juli d. A. udstedte naadige Bekjendt,,gjorelse have Vi i Naade underrettet Vore trofaste Under"saatter om den lovmæssige Fremgangsmande, som var blev en
"rndtaget, for at opdage Anledningen til det udbredte Rygte, at
"Vor hoitelskede Herr Son, nu hoisalig Hans Kongelige Hoibed
,,Kronprinds Carl Auguat, paa forsætlig Maade var bleven om"bragt ved Gift, for paa den ene Side at lade den afskyelige
*) ,,Sr,15" er R0Uiogsln3 paa Ryggen, 3 Slag paa Parret.
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"l<'orbrydclse, hvis den fandtes, faae sin ,·elfortjenle Straf, og
"paa den anden Side, ,·cd Opdagelsen af Sandheden og del
"virkelig~ Forhold, at af\·cndc fra den S\'Cnske Nation den paa
"samme kastede Vanære. Da nu alle de Oplysninger, som kunne
"crho.ldes om dette hoist smertelige og ubehagelige Anliggende
"og som udfordredes til at hedomme det, ere blevne indhentede
,, ved vedkommende Embedsmænds og Domstoles Beslræhelser,
,,saa ansce Vi det for Vor Pligt at berolige Vore trofaste Under,,saallers Hjerter med den Efterretning, som efter saadan Under"sogelse er blevcn Os selv meddeelt til Egen Husyalelse i Vor
,, velgrundede Sorg".
,,Efter at have ove1·yeiel Hans Kongelige Hoibeds Helbreds"tilsland forinden hans Ankomst til Sverrig, har Vort Collegium
"Medicum fundet sig foranlediget til al uddrage den Slutning, at
"Hoibemeldte Fyrste allerede i Norge haYde samlet paa og
,,baaret Sæden Lil den chroniske Sygdom og de af samme for"aarsagede Krampetrækninger, hvilke man ligeledes har seet ham
"at have der - ligesom her - efter kortere eller længere
,,Mellemrum, og som bortkaldte paa Qvidinge Hede denne dyrc"hare Gjenstand for Sverrigs Fremtids Haab, saa at del var
"Collegiet saare uventet, at nogen kyndig Læge kunde yttre
"den Overbeviisning, at Hans Kongelige Hoihed skulde være
"forgiftet. Og, da hYerken den Apoplexi, som dræbte Hans
"Kongelige Hiiihed, eller de Sygdomstilfælde, som fandt Sted
,,ror samme, udgjiire noget sikkert BeYiis paa en virkelig For"giftelse, og ingen anden sandsynlig Anledning, endnu mindre
"noget Ileviis for en saadan Hensigt eller Gjerning er blcven
"Jagt for Dagen, saa har Collegict ikke kunnet tillade sig fra
"det indtrufne ulykkelige Tilfælde at slutte lil en saa gyselig og
,,vanærende Handling, som det almindelige Rygte havde fremstillet".
,,Ligeledes har Vor og det svenske Riges Ilofrcl, efter den niii"agtigst anstillede Undersogelse, yed en endelig Afgjiirclsc den 5te i
,,denne Maaned, paa anfiirte Grund erklæret: at ingen virkelig Anlcd,,ning er forekommen til at troe, at cl Anslag imod Hans Konge,,lige Hoiheds Liv har været paa Bane, og ingen forsætlig For"giftelse eller andet end tilfældig og indvortes, ikke af Andre
"forsælligcn fremkaldt Sygdom har foraarsaget Hans Kongelige
"Hoiheds Dod, saa at det udspredte Uygte, at Hans Kongelige
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,,Hoihed er bleven ombragt ved Gift, er aldeles ugrundet, hvor,,for ogsaa Hofrellen tillige har erklæret: at, saasom Rigsmar"challen, Grev Axel Fersen, der paa voldsom Maade blev
,,myrdet af en rasende Hob, ligesaa lidt som hans Soster, Grev,,inde Piper, fiidt Fcr1e11, ved Undersogelsen ere blevne be"sværede med den ringeste Mistanke: om Deeltagelse i en saadan
"Forbrydelse, saa burde ogsaa Rigsmarchallens Minde samt
"Grevinden for sin Person ham et offentligt Forsrnr imod de
,,lumske Beskyldninger, som ere blevne dem gjorte i det al,,mindclige Omdomme, uden at behove Domstolens videre Kjen"delse, for al nyde Godt af en Uskyldighed, som ikl..e engang
,,med Rette kunde have været omtvistet".
"Den smertelige Lidelse, Hans Kongelige Hoiheds hastige og
" uventede Dod har foraarsaget Os, ,·ilde være bleven Os aldeles
,,uudstaaelig under Tyngden af Yor uafladelige Omsorg for Fædre,,Iandets Vel, hvis Hans Kongelige Hoiheds Dod havde bavl an"dre Aarsager, end de efter Forsynets Tilskikkelse og Naturens
"Love bestemte Grændser for hans Levetid, hvorfor ogsaa en
,,rast Fortrostning og Hengivenhed under Almagtens Villie ud,,gjorde Vor sikkre Tilflugt i denne, som i andre Livets Til"skikkelser. Det tilkommer ogsaa Eder, elskte Undersaatter, at
,,folge et saadant Exempel, og Yi anbefale Eder Guds den Al,,mægtiges synderlige Naade".
Stockholm Stol den 9dc No,·ember 1810.

Carl.

Under 24de November i8l0 tilskrev Kongen ogsaa Grevinde Piper et i det tydske Sprog affattet Brev , hvori han tilkjeodegiver hende det Resultat, hvortil Hofretten ved Undersogelserne var kommen, og at der ikke paahvilede hende eller
hendes ulykkelige Broder den mindste Mistanke om Skyld i det
paa Kronprindsen formeentligen udovede Mord.
Det er ingen Tvivl underkastet, at denne Bekjendtgjorelso
indeholder den fuldkomne Sandhed, saa at det er en kjær Pligt
for Historieskriveren at kunne udtale den Overbeviisning: at den
ridderlige Grev Fersen er bleven et uskyldigt Offer for Folkets
Mistanke og Raseri, og derfor skylde vi ham denne Erklæring, for
at han som ærlig Mand kan hvile i sin Grav, ligesom hans
Soster og flere Andre, der ,·are mistænkte for Deeltagelse
Kronprindsens Dod.

73"2
Kronprindscns Liig blev senere bisat i den Kongelige Begravelse i Ridderholmskirken, et af Nordens skjiinncsle antike
Templer, hvortil Grunden blev lagt af Magnus Lagabctcr Aar
1270, og h\'Or en Deel ældre svenske Konger hvile og alle Konger i uafbrudt Række fra Gustav li. til Carl XI V. Johan i 2
underjordiske Gra,·chor, der bære Navn af det "Gustavianske''
Gravchor, paa Kirkens sydlige Side, og del "carolinske" Gravchor,
paa Kirkens nordlige Side. Dog have Gustav Il. Adolph og
Carl Xll. deres særskilte Gravchor oYer Jorden, Desforuden
findes Gravcapeiler over Jorden langs Kirkens Skib for Greverne, Feltmarchal, Baner, Wasaborg, Stcnboc!., Lcwenhaupt, 1'orstenson, Wachtmcister, Fersen o.
for de to sidste samlede
i eet Capel.
I denne beromte Kirke, omsvævct af 5000 Faner og
Standarter , som den svenske Tapperhed siden Gustav 11,
Adolphs glimrende lleltctid erobrede fra dets Ficndcr ,·cd Hjælp
af sit bedste Blod - hviler Kronprinds Carl August's Liig, bisat
i det ,,Carolinskc" Gravchor, hvor ogsaa Carl X., Carl XI. o. Il.
andre Konger erc bisatte, og ligeover for hans Eflerfiilger Carl
XIV, Johan, der blev bisat i det 11 Gustavianskc" Gravchor. Disse
lo Gravchor aabnes kun, naar cl Kongeligt Liig skal nedsættes,
og tilmurcs strax derefter, saa at de ikke crc tilgængelige uden
ved en saadan siirgclig Leilighcd.

Il.,

Kronprindscns Kiste bærer fol gen de Inscriptioner:
Paa den ene Side:

Paa den anden Side:

Rålt och grånsor
Skulle Han skyddat,
Gammal Dygd
Ock
fornlids Ara
Skulle Han upplifvat,
Hjellar och Konungar,
Som hår hvilar,
De sliirsta blandt Eder
Skulle
På Thronen
I Honom återlefl'at,

Ickc en Thron,
Blott
En Graf
.Fick
Srnrigc gifl'a llonom.
Der
Nedsteg lian
Med
Carls Namn
Och
Svenska Folkets
Eriga Karlck !
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Med sti.irre Veemod og Deeltagelse dvæler enhver Dansk
og Norsk ved Indgangen til det "Carolinske" Gra,•chor end ,·ed
ethvert andet Gravchor i den hiiist inl.eressante, Tapperheden og
Fortjenesten helligede Ridderholms Kirke. Den de Fremmede
omkringriircnde Kirkebetjent synes ogsaa al dele Beskuerens
Smerte; thi han glemmer ikke henpcgende at tilfoie: ,,1 delle
,,Gravchor hviler den ædle og ulykkelige Kronprinds Carl Auguit".
Svcrrigs store Digler Tegner sang ved Kronprindscns Baare
fii Igen de uforglemmelige Stropher:
F!irglffves lin en Gllng steg Balder upp pli Jorden,
Carl .dugu&t , ar hans nya namn I
Et prli!!tigt sljcrnroll lik han gliinstc ofrer Norden,
Men llterror upp till sin Faders romn.
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