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Til KjlibenllRvns patriotiske Borgere.

Ved at udarbeide dette Værk, er jeg meer og meer bleven
gjennemtrængt af sand Beundring over Kjbbenhevns Borgeres udviste Patriotisme og hæderlige Forhold i denne for
Danmarks Konge og Land ei glædelige Periode, hvilket hor
fremkaldt den Tanke hos mig, at tilegne dette lste Bind af
mit Arbeide Kjobenhavns patriotiske Borgere.
Den hæderlige kjobenhavnske Borgerstand modtage derfor herved, med somme Velvillie som jeg yder den, Tilegnelsen af et Værk, der har forskaffet mig san megen og sand
Nydelse ved Udarbeidelsen, og som jeg er mig bevidst at
have forfattet uden Lidenskab, med Kjærlighed og Troskab.
Historien er det Speil, hvori kommende Slægter skulle
betragte Forfædrenes Handlinger, som vi beundre og efterligne, hvor de fortjene det, men vogte os for at fOlge, hvor
Forfædrene maatte have feilet. Noar Nodens Time slaner,
skulle vi vise, at vi ikke ere vanslægtede fra disse Fædre.

Vi hede Gud fjerne Krigen fra Danmarks Land og Rige;
men er Krig nedvendig og uundgaaelig for Kongens o~ Fædrelandets Selvstændighed og Ære, frygte vi den ei, og vi
ville med Iver gribe til de længe hvilende Vaaben, forvissede
om, at de kjåbenhavnske Borgeres og det hele danske Folks
gamle og trofaste Sindelag, Enighed, Patriotisme, Troskab og
Kjærlighed til den elskede Kongestamme er uforandret gaaet
i Arv til deres Efterkommere, som endnu stedse besjæles al '
den sande FOleise for Dyd, Ære og Ualbængighed af udvortes
Fjender, hvilken Folelse gjor os redebonne fil ethvert Offer,
de tungeste Savn og Lidelser, naar det maatte findes nodvendigt til, Kongens og Fædrelandets Ære, Lykke og Held.

Gud beskjærme Kongen, Fædrelandet og dels Borgere!

Kjobenhavn HH5, Marts 10.
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I. Capitel.
Om Begivenhederne for Grigens Udbrud indtil
den engelske Flodes tredie Divisions Ankomst
i Sundet den 5 die August 1807.

Fra den franske Revolutions

Udbrud havde Mars med Ild og Sværd
og, saa at sige uden Ophdr, sdgt at udr~ dde Menneskeslægten fra Jordens Overflade. l 4, Verdensdele flammede all Krigens Fakkel. De
stærkeste Kæmper havde forsogt deres Kræfter mod Galliernes brusende Overmod, men vare efter en kort Kamp traadte i StOveL Det
europæiske Fastland var afvæbnet og lænkebundet, og det franske
Keiserddmmes Drue holdt stræng Vagt ved de Overvumlnes Fængsler. Saavidt fOrte disse Kampe fra Aaret 1792 til 7de Juli iS07.
Ved Vestens og Ostens Sammenståd vare de mellemliggende
Folkeslag blevne tvungne til at tage et Parti, eller, i modsat Fald,
nedtraadte af de vældige Kæmper. Kun faa Stater, beliggende udenfor Kampens blodige Sphære, var det lykkedes at forblive rolige
Tilskuere af den og vedligehulde deres Neutralitet. Iblandt disse fan,
saa lykkelige Stater, var den danske Stat, eller det daværende Danmark og Norge, hvilke for stOrste Parten bestod af saadanne Dele,
SOlD vanskeligen kunde rækkes af Krigens fortærende Element, der
især i Aarene i805-6 og 7 rasede i Midten af Tydskland. Den
danske Stuts eneste angribelige Side var Grændsen imellem Holsteen og Tydskland. Saalænge denne Grændse var kraftigen beskyttet,
kunde den ovrige Stat, især Oerne og Norge, trygt hvile i Fredens
velgidrende Arme, medens det dvrige Europa kæmpede for sin politiske Tilværelse, for Fodeland og Arne.
nD.m. Krlg.h. fro 1807-9,
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Det var ei heller vanskeligt for Danmark at bevare denne
Grændse og sin antagne Neutralitet, sanlænge samme ei blev truet,
eller angrehen j og, hvad Systemet selv angaacr, saa var det vistnok
det rigtigste og beqvemmeste, man kunde vælge, sanlænge det kunde
consequent gjcnnemfbres og forsvares.
Den danske R{'gjering erkjcndte tilfulde denne Sandhed og havde
for Europa Mit udtalet sin Neutralitet, som den, om fornddengjordes,
med Magt vilde forsvare.
Men et andet bliver Forholdet, naar Grændsen og Systemet
angribes.
Til at bevare en antagen Neutralilet udfordres nemlig i det
Mindste en respectahel, om ikke Fjenden overlegen Magt.
Da Vestens Hære i Efteraaret 1805 fra la Manche's Kyster i
store Bolger brusede frem imod Osten og truede med at oversvomme
og odelægge Europas midterste Continent, kunde neppe nogen Diidelig forudsige, hvor det oprdrte Element vilde standse; Ven og Fjenrle
kunde ved samme ligelet finde OdelæggeIse og Grav.
Den danske Regjering sogle derfor at tage Forholdsregler herimod og havde, til den Ende, i Efteraarel 1805 sammendraget den
stdrste og bedste Deel af sin Armee i Holsteen , under Kronprinds
Frederiks egen Over-Commando, som havde taget sit Hovedqvarteer
paa Slollet i Kiel, og ventede dernæst roligen hvad Tiden vilde
bringe; men havde forresten saa stor Tillid til S~magternes, især
Englands, Handlemaade, at den ganske blottede ,dc ovrige Proviudser
for Tropper og ei engang havde udrustet, saa at sige, noget eneste Farl1ii af sin Plode, At ogsua oeconomiske Hensyn fremkaldte denne
Fremgangsmaade er naturligt; thi, skulde hele Forsvarsvæsenet til Lands
og Vands udrustes og holdes flere Aar paa Krigsfod, saa var en
saadan Neutralitets-Stilling ei meget al foretrække for en virkelig Krigsstilling ; og Fordelen ved den fOrste vilde saaledes aldeles gaae
tabt.
Ideen om en "bevæbnel Neutralitet" er saare smuk, og selv
Navnet klinger mandigt og værdigt fur et frit og uafhængigt Folk.
Det li' fremkaldt af den ældre Grev A. P. v. Bernstorff, i den Hensigt nærmest at beskylle Danmarks Skibsfart, Man antog derfor ubetingel: at det, der stammede fra ham, maalle være godlog Noget, som i
det mindste den Gang Ingen vovcde offentligen al critisere; men, da Statens Politik og ydre Forhold vare aldeles uhekjendte for den Ikke-
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Indviede, saa var det vel ei heller muligt for Nogen at forvisse sig om,
hvad enten Hensigten med en saadan Forholdsregel kunde bringe Gavn,
eller Skade for Fædrelandet; dog, Regjeringens bedste Hensigt er ing~m
sinde bleven betvivlet af nogetsomhelst Parti. Den bevæhnede Neutralitet var, som sagt, vistnok god, saalæoge den kunde forsvares; men
dertil var ikke Danmarks Bevæbning ligeover for de den Gang krigfiirende Magter tilstrækkelig.
Det er Svaghedens Arvelo~ at maatte biiie sig for Magten.
Kun ved at give efter for Stormen erholder Sivet Kraft til at undgaae den, medens den langt stærkere Eeg omstyrtes. Danmark pastog sig
sanledes Egens Rolle, imedens det dog er af Naturen kun liIdeell
Rorels Egenskaber; med eet Ord, Danmark kunde ingensinde paa
Holsteens Sydgrændse forsvare sin Neutralitet. Beviset herpaa er
saare indlysende.
Den danske Armee i Slesvig og Holsteen fra Aaret 1805-1807
bestod af:
Liv-Regiment Ryttere 4 Escad, ifOlgePlanen 587Hovedl'r
Liv-Regmt.leue Dragon. 4 dito.
587
Slesvigske
Rytter
Begmt,
4
dlto,
587
Cavalleri
Holsteenske Ryller Rgm. 4 dito,
587
Husar-Regimentet ••• 7 dito.
1260
Felljægere .
• • • i dito,
50

2! Escod.

Infanteri

3608 Hoveder

Hoveder.
Baloilloner.
Kronprinds Frederiks Regiment 2, ifiilge Planen, 1539
1539
Prinds Christ, Frederiks Regmt. 2
153{1
Dronningens Liv-Regiment • • 2
i531l
Det Oldenborgske Inf. Regmt. 2
1539
Det Holsteenske Inf. Regiment. 2
i539
Det 2det Jydske Inf. Regiment 2
1539
Det 3die Jydske Inf. Regiment 2
1.539
Det Fyenske Infanteri Regiment 2
1539
Det Slesvigske Inf. Regiment 2

--

13,851

i8

l"

4
Detnilton.
Hoveder
Sjællandske Jæger Corps •• • t ifOlge Planen 576
Slesvigske Jæger Corps • • • • 1
710
Jægere og. ~ dste Sjællandske Bataillon let Ine. :1
SiS
let Infanteri 2d et
d"ito
1.
: 48
368
Den Slesvig-Holst. BaL let Inf. i

j

5

2,7.30

Haubitzer, Canouer,

Artilleri

2 ridende Batterier. • • • 4 og 16, 6 Pd.
2 Fodballerier • • • • • 4 og i6, 6 Pd.
circa
9Batterier og Divisioner tilsammen 4 og 69, 3 Pd.
1500
En Amusel-Division. • • •• » 4, 1 Pd. Hoveder.

1

12, og 105
lfiiJge denne Oversigt vilde Armeen i Holsteen have beataaet af:
Cavalleri
3,608 Hoveder
Infanteri
:13,851
Jægere og let Infanteri
2,750
Arlilleri
:1 ,500
21,709 Hoveder
som vare inddeeIle i en Avantgarde, 3 Divisioner og en Reserve.
Avantgarden blev commanderet af Generalmajor v. Evald, med
Hovedqvnrterel i Segeberg; 1sle Division af Prinds Fridrich af Bossen
med Hovedqvarlerel i Pretz ; 2den Division af Prinds Christian af
Bessen med llovedqvarteret i Slesvig. Men Regimenterne vare ikke
fuldtallige; Jnfarueri-Regimenterne talte kun 11-1200 Mand, saa at
Armeens Comballanter neppe kunne regnes bOiere end til 16,000 Maud.
Naar derfra regnes de alleruddvendigste Besætninger:
I Rendsborg 2,000 Mand
I GIUckstadt
800
I Fridrichsort
300
I Kiel . . • "
400
I Altona . ,
200
I Tormingen
300
l Wollerwick
iOO
I Sleswig ••
400
Summa

il ,500 Mand.
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Saa bliver lilhage som bevægeligt Corps 12,500 Mand, eller, naar
Syge og Commandeerte fraregnes, med runde Tal 1.2,000 Mand.
Rigtignok kunde denne Armee forslærkes med Landeværnet i
Holsteen og Slesvig; men samme var her, Iigesaavel som i Danmark,
organiseret saaledes , at det ikke kunde bruges med Nytte i aaben
Mark; og, hvor enkelte Dele af det vare i Aetivitet, var det kun som
Politi i det Indre af Provindsen.
Idet vi saaledcs see, at den hele bevægeliga Armee, hvormed Danmark agtede at forsvare sin Neutralitet, i Alt kun udgjorde cirea 1.2,000 Mand, vil man let falle, at Opgaven var
saare vanskelig, naar den 6-8 Mile lange Grændsc blev truet, og
at denne Armee umuligen kunde afholde Franskmændcnc, mod hvem
vi naturligst maae antage den især rettet, fra at indtrænge i Holsleen, hvis dette stemmede overeens med deres Interesse og Planer.
}liaar alligevel Armeen i 2 Aar kunde dække Grændsen, saa er
Grunden alene den, at den franske Kelser endnu ei havde fundet
sin Inleresse ved at forstyrre vor Rolighed ; men Frygten for disse
1.2,000 Mand har sikkerIigen ikke afholdt ham fra at handle anderledes; meget for el' det at antage, at vor Armees truende Stilling
snarere har vakt hans Opmærksomhed og sanledes fremskyndt et
Angreh, som den overmodige Hersker let kunde beraabe sig paa blev
foranlediget ved en tilsyneladende Udfordring fra vor Side. Da Armeen
dog ei kunde forsvare vor antagne Neutralitet, hvis denne blev
truet, maaue Grændsens Markering ved Vagler og Poster, eller
Gensd'armeri, for at afholde Marolleurer og Afdelinger, som havde forvildet sig henimod, eller over denne, have gjort samme Nytte og
kostet ulige mindre, uden at opægge de Kæ:npende til at tage krigerske Forholdsregler imod 'os,
Neutralitet for en liden Magt maa vel under en almindelig Krig,
overensstemmende med Nutidens Anskuelser, ansens for en Umulighed; i det mindste have vi intet Exempel paa, at en sandan Tilstand
er lykkedes for de Stater, som naaedes af de krigfiirende Magter,
under alle de Kampe, der slinderreve Europa under Napoleons uafbrudte Krige. MaD snae dem derfor af Niidvendighed og Klogskab
dreie sig omkring den Stærkere, som visse Blomster omkring Solen , og den Stat, der forslod denne Taktik med sLOrst Dygtighed og Virtuositet, var ogsaa den, der hdstede sLiirst Fordeel af Striden; hvorimod den Stat, som med Eensidighed og
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Haarduakkenhed, ja I vi sige endog med streng Redelighed, holdt
med del svagere Parti, leed del stdrste Tab; og Den, som ikke sluttede sig til noget Parti, men forblev neutral, blev, som Regel,
lraadl i SlOvet al begge Kæmper,
Skal derfor en Neutralitet have nogen Betydning, maa den kunne forsvares; men dertil udfordres, som ovenfor sag I, ganske andre Kræfter
til Lands og Vands, end de, Danmark udviklede fra Ånrenc 1805 til
1801. Vi vide, hvorledes Bonaparte -avarede Venedigs Afordnede,
som hernabte sig paa deres Neulralitet:
"Hvorpaa stdtter den sig 'Illvor ere Eders Armeer? Bvorle"des I l kunne ei forsvare Eder, og I ville dog, at man skal respec"Iere Eder?" *)
Men det Parti, Danmark skulde vælge, var vistnok under
saa voldsomme og forviklede Forhold, som de, der den Gang hærskede i Europa, sikkertigen ikke let at hestemme og udfordrede megen Klogskab og Skarpsindighed. Danmarks hele Konst burde 'derfor have beståaet i at udfinde det Parti, det med slilrst N yue troede
al burde slutte sig lil i men dernæst ogsaa al undersliiUe delte
af alle Kræfter for at forskaffe samme Overvægten. Opretholdelsen af
egen Nationalilelog Fordelen maatte herved alene lede dels Handlemaade; alle andre Hensyn, der i det horgerlige Liv ville pryde et
enkelt Individ som uundværlige, nddvendige Dyder, ville ansces for
Svaghed og Borneerthed, sansnart der tales om en Stat. Den Regent,
eller Diplomat, som i sine offentlige 8criirelser med fremmede Staler vilde lade sin Handlemaade bære Gjenskin af altfor megen egen,
personlig Ridderlighed, vilde sikkerfigen snart mie de meest ubehagelige Virkninger heraf, bande for sig selv og sit Land.
") Napoleons Aoskuelsrr om en StoLS Neutralitet ere belljendto nok, og lyde

som soo: "eli ~eutral er en rorslilt Fjende, en Egoist, eller en Felg, som
"vII hale Tid til ot Villige etPorti. Den, som Ikke er med mig, er imod
"mig. Dc Neutrole ere nitid skadelige ror begge de krigrlirende Mogler.
"Berror er del Daarskab at "ise Overhærelse Ol! Skoonsomhed mod dcm,
"hvoror del almindeligstc Resultal blev ol smile dem i Stand Iii at ror"hvene sig alle Krigens Fordele. !\Ion moa derror Ikke lode de Neu"lrole have Fred, uden noor man ei kon nooe dem, eller mon ikke hor
"nlidigl Ol benytte sig of dem og deres Territorium."
Disse lIIaxirncr ere vel nu olmindeligen oncrkjendte som de reue, hore
hidtil ogsea ~jort sig gjeldende som soodonnc og villc i Fremtiden slkkerfigen end merl' J!jlire det,
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Skulde vi nu udtale os for det Parti, Danmnrk burde hnve valgt
i hiin uhældsvaugre og vanskelige Periode, saa maatle det fra October
1.806 li! Ortober 1.813 ubetinget have været det franske, og ikke det
engelske, siden Frankrigs lIlagt var ubegrændset og endnu bestandigt
i Tiltagende, saa at denne Stat folgeligen var i Stand til at beskylle
Danmark, saavel det faste Land som Oerne; hvorimod England, ifald
Al1iancen med samme valgtes, umuligen kunde have forsvaret Fastlandet mod fransk Ilesættelse, om end delle var lykkedes for Oerne.
1\Ien, Iigesaavist som denne Frankrigs Magt fra Aaret 1806 endnu
bestandigt var i Stigende, ligesaavist maaUe denne Magt culminere,
som Alt her paa Jorden, og derpaa aller synke tilbage til sit naturlige
Standpunkt, ja l det saameget des hurtigere, som den ogsaa hurtigen var
stegen. Historiens Aarbliger maalle her have tjent os til uomtvisteligt
Exempel og Beviis; Erobrernes og deres Stalers Skjæbne kjende vi,
og de s mme Særsyn ville under samme Omstændigheder aller evigt
komme til Skue; Alea:andcr og Cæsar, Ludvig den XIV og Carl
den XII, Napoleon ug Alle, som senere vilde Iorsbge paa at efterligne disse, I have havt og ville evigt have samme Skjæbne. Rom
brugle 1230 Aar for at culminere og aller at synke tilbage Lil det
Intet, hvoraf det var opstaaet,
Dels langsomme Dalen forklares
af dets langsomme Sligen: og af samme Grund vilde den franske
Keiserstals Tilværelse kun blive af kort Varighed, da den behovede
saa ringe Tid for at nane sit Culminationspunkt; fOlgeligen umuligen
endnu kunde være bleven consolideret. Selvom den franske Armee
ei var gaaen til Grunde 1 12 i Rusland, vilde Frankrigs Magt dog
om meget kort Tid været bleven svækket ved de Krige, som
truede fra alle Sider , især fra Tydskland j man dethroniserer ei
længer ustraffet Kouger og Fyrster i Snesetal ; og, var det enclog muligt for den store Keiser ved sit Talent og sit Navn at holde sin
kønstige Slat sammen, saalængo han levede, saa vilde delle · ganske
vist ei have blevet muligt for hans EflerfOl ger og Arvingen af hans
vidtlilftige Erobringer, han maaUe saa have havt hvilkesomhelst store
Egenskaber han vilde, Europa sluttede sig nemlig alt mere og
mere sammen; den offentlige Mening og Patriotismen blev sledse
lydeligere ; saa at de Lænker, som fængslede næslen alle europæiske
Stater til de franske Orne, omsider vilde været blevne skjdre og
knækkede ved en forholds ret mindre Kraft, end man af deres Tyngde
var berettiget til al vente.

Ligesnuvist nu som Nudvendighedens tunge Bud IJOd alle mincire
Stater, under Frankrigs stigende Kraftudvikling, at soge Beskyttelse
og Ly under dets kraftige Orne-Vinger, ligesanvist maatte Opretholdelsens-Lov byde atter at takke for samme, naar den ei mere
afgav den betryggende Sikkerhed, de sogte, Stor Taknemmelighed
kan Erobreren desuden ingensinde vente at finde hos de Folkeslag,
han vilde omslynge med sine Iyksaliggjdrcnde Baand ; han kunde
ei overraskes herved, thi Historien hal' ikke kjendt og vil ingensinde komme til at kjende nogen anrlen Handlemaade; den bliver sig stedse selv liig.
Frankrig maatto altsaa under denne Pc riode blive alle mindre Fastlands-Staters nærmeste og naturligste Allierede; men, saasnart Culminationen af dens .l\fagt var indtrandt, mnatte
derimod Forholdet hlive omvendt. Det beroede allsaa blot paa at udfinde, naar dette Culmluationspunkt var naaet, og dette Val sikkerIigen i
Almindelighed skeer, da den russiske Krig var mislykket 1812,
og COlgeligen da dens Virkninger sporedes i Tyd skland ved Forberedelserne, især i Preussen, til en Kamp paa Liv og Diid i Furanret
1813, For os, som ligge san meget vestligere, og som maaue ubehageligen paavirkes af en talrig, fransk Armee paa vor Sydgrændse,
især i Hamborg, indtraadte denne Periode noget sildigere , egentligen ei, fiirend efter Slaget ved Leipzlg, som foraarsag rde osteuropæiske Troppers NærmeIse til Neder-Elben.
Vi ville for meget fjernes fra vor egentlige Opgave, om vi forfulgte denne Retning videre. Vor Hensigt var blot at pege hen paa,
at den danske Stats naturlige Alliance maatte den Gang suges hos
Frankrig og ikke hos England; thi Norges Proviantering og Forsvar
vare ikke forbundne med uovervindelige Vanskeligheder, saalænge Danmark beholdt sin Flade, og denne kunde ikke tabes til England
ved Frankrigs Alliance.
Landgangs-Angreh paa Norge ere, sna at
sige, ubekjendte og ville altid foraarsage, endog en selerig Fiende,
selv England, for mange Vanskeligheder og bringe, for lidet Udbytte, til
at slige Angreb skulde vorde tænkelige, langl mindre blive virkeligen bragte til Ildfårelse.
Den danske Stat nåd imidlertid under dens Neutralitet i Aarene
1805, 1806 og indtil Krigens Udbrud 1807 en almindelig Lykke
og Ro; SkiLsfart og Handel hlomstrede, Velstand og Tilfl'edshed
fandtes overalt i Landet, og vanskeligen vil man i den danske Statshistorie kunne fremvise en mere velsignelsesriig Periode end denne

Forholdet mellem Fyrste og Folk var el patriarkalskt; Noisomhed
var almindelig hos Nationen, som sogte sin Glæcle og Lykke i al
elske og ære Regenten, hans Regjeriog og at lyde hans Love.
Forsaavidt Folket fandt tykke og Middel til Erhverv, ja I endog iii
Riigdom under denne Neutralitels Tilstand , forsaavidt ansaae man i
Almindelighl:d Syslernel for hensigtsret og godt , og priste Regjeringeos Omhu, Forsigtighed og Klogskab.
Men i Oelober Maaned 1.806 truede del hidtil saa lykkeligen
opretholdte Neutralitets-System med al blive pludseligen kuldkastet. De
franske Hære bOlgede aller frem fra Vesten; og, da det i delle Aar
gjelclte Preussen, nærmede disse sig paa deres l\fareh mere mod Norden end i Aarel 1805, da OSlerrig var Operationspunktet. lien ·pr eussiske Armees Nederlag ved Saalfeld, Jena og Auerstedt og deraf
fOlgende Tilbagetog af de enkelte Armeecorps i forskjellige Relninger fii~te ogsaa det af daværende Generallieulnant Grev v. Bliicher
commanderede Corps af 25,000 til 30,000 Mand imod Liibeck
i Begyndelseu af November 1806, for muligt at 6nde en Redning
til Soes derfra, eJler fra Travemunde. 3 franske Armee-Corps untier Mareehallerne Bernadotte, Prinds af Ponte-Corvo, Soult og Murat, Storhertug af Berg, fulgte Generni BlUcher lige i Hæleoe; og
man maatle hefrygte , al, dersom han fortsatte sin Retirade ind over
den danske Grændse, saa vilde de franske Armee-Corps sikkeriigen
fOlge efter, og saaledes vilde Holsteen. ja I hele Halvden, blive Krigens Skueplads, siden Neulralilels-Cordonen umuligen kunde tilbagevise disse stærke Kæmper.
Men Avanlgarden *) af den danske
Neutralilels-Cordon blev Id Lykke commanderet af eeo af Danmarks
dygtigste Befalingsmænd, nemlig Generalmajor v Ewald; i modsat
Fald vilde delle Sammenstod paa den syddstlige Grændse af 801steen have bragt megen Ulykke over Danmark og dets Beboere.
General v. Ewaldl Corps havde nemlig besat Grændsen imod Luheek .
Fdrend Preusserne nærmede sig, maatte et svenskt Corps
paa 1200-1500 Mand, under Oberst, Generaladjulanl Moriall, d.
3die Novemher, ifiilge Franskmændenes Anmarch, trække sig fra

") Denne A\antgarde bestod ur: Liv-Regimentet Dragoner, Slesvigskc-Jæger-Corps, SlcsviS,:,Holstecnske Duluillon let Inranterl, og Iste Sjællundske-Butaillon let Infanterl samt Batteriet Laub, beataaende ar 4, 10 'ti.
Haubilzer og s, 3 ilt Cauoner,

10
Laueuburg lit Lulreck Generalmajor v. Etoald ilede derfor samme
Dag med Forstærkning til Egnen af Fackenburg, den sidste danske
Grændseby imod Lubeck, og sendte en Adjutant til dan svenske
Oberst for at gjore ham bekjendt med sine Foranstaltninger og bede
ham respectere Kongen af Danmarks Gebeet, hvilket Obersten lovede
og indskibede sig i l.libeck,
1\1en, opholdt ved Modvind paa TraveOoden, blev det svenske
Corps ved nogle franske Batailloner og Batterier af Marcehal Bernadottes COI'PS, som kom fra Slutup og opstilledes paa Flodbredden, den 6te November tvunget til at overgive sig som Krigsfange.
P·rindsen af J'onle-Corvos Velville og Godhed mod disse svenske Krigsfanger var som en Sæd, saaet i den svenske Nations Hjerter, hvoraf senere for ham udsprang den svenske Throne,
Denne Sag var ikke engang til Ende, da Generallieutenant v.
llliicher ankom li! Egnen af Ltrbeek med del ovenfor omtalcde Corps,
efterfulgt af de 3 nævnle franske Armee-Corps. Preusserne kastede
sig d. åte Nov. deels ind i, deels udenom Lubeck, hvor de den Gte
besatte de fordeelagtigste Stillinger til Forsvar. Samme Dags Morgen erholdt General v. Ewald fra General v. lllucher fOlgende Skrivelse:
"Deres Hdivelbaarenhed vil allerede være bleven underrellet om
"min Ar;komst hertil med et betydeligl Armee-Corps."
"Omstændighederne opfordre mig nu til al forelæ gge Dem et
,.Sporgsmaal, hvis bestemte Besvarelse jeg rnaa imiidesee i Lobel af
"faa Timer :"
"Vil nemlig Danmark under alle Omstændigheder forsvare sin
"Neutralitet, og vil del, i det Tilfælde at franske Tropper skulde
"betræde det danske Gebeet, strax fremfare fiendtligen mod dem, eller
"Iade sig såmme gefalde? Spdrgsrnaalet er saa reent militairskt , at
. "Deres Hiiivelbaarcnhed maa være forsynet med Forholdsregler des"angaaende, og jeg derfor umuligen kan antage den Indvending, at De
"fllrsl vil indhente disse. Derfor vil Deres Uiiivelbaarenheds hurtigst
"mulige og aldeles cathegoriskc til mig rettede Svar, hestemme : om
"jeg omhyggeligen skal respectere det danske Gebeet, naar Neutra"liteten mod Frankrig bliver forsvaret med Vaaben iIlaand , eller i
"modsat Fald, ogsaa fra min Side, hvis Omstændighederne skulle
"gjiire det Ilodvendigt, ikke tage videre Hensyn dertil; thi Forhol-
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"denes Vigtighed kunde da tvinge mig liI, for ikke at blive taget i
"R~'ggen, al udstrække min Stilling ind paa det danske Territe-

"rium."
Hovedqvarteret LilbBCk d. 6te Nov. 1807.

General v. Ewald. Svar herpaa, var saa lydende:
"trolge Deres Excellences, under Dags Dato, mig tilstillede
"Skrivelse angaaende Hans Majestæt Kongen af Danmarks Neutrali•
." tet, undlader jeg ikke at give det behagelige Svar, at Hans Kgl.
"Majestæt vil forsvare den strengeste Neutralitet imod enhver NR"tion : og at jeg derfor har erholdt den aUerhOieste Befaling, under
"ingen Omstændighed at tillade, at fremmede Tropper betræde Hans
"Kgl. Majestæts Gebeet,"
Med den fuldkomneste Ærbodighed er jeg etc. etc.
StockBudor{ d. 6te Nov. 1807. Om Formiddagen Kl. IO~ .
General v. Blilchcr var ikke tilfreds med denne Svarskrivelse,
hvorfor han samme Dags Enermiddag KJ. 3 aller oversendte en Feltjæger med en anden Skrivelse, saalydende:
"Ueres Hdivelbanrenheds ærede Svar paa min Skrivelse af Dags
"Dato er ikke saa reent og bestemt, som jeg under de for Tiden
"værende, trængende Omstændigheder absolut maa udbede mig.
"Jeg seer mig derfor nlidsaget til gjentagende at spiirge Deres Hfii"velbaarenhed om, hvis bevæbnede Franskmænd skulde betræde det
"danske Territorium, Deres Hliivelbaarenhed da strax vil be"handle dem fiendtligen? med hvilken Magt de da vil optræde
"imod dem og paa hvilke Punkter anvende den? Jeg maa
"herover udbede mig en hiiitidelig Forsikkring fra Deres Hdivel"baRrenheds Side, og i kortest mulige Tid, da jeg med Hensyn til
"de herener tagende militaire Forholdsregler ikke tlir forblive eet Die"blik længere i Uvished om denne vigtige Gjenstand, fur ikke at
"give Fieuden Midler i Hænde til ved given Leilighed al skade mig.
"Jeg gjentager Dok engang min trængende Bon, om et bestemt
:,Svar : om Deres Riih'elbaareohed vil optræde med alle Deres Kræf"ter imod Franskmændene og gjore fælleds Sag med mig, saafremt
,.dl' skulde krænke det danske Gebeet; da jeg ellers, dersom dette
"bestemte Tilsagn ikke strax skulde gives, maa ansee det, som om
"denne Krænkelse bliver indvilliet, og jeg fOlgeligen allerede i dette
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"Oieblik ikke ' vilde have nogen Grund til at anerkjeude og respec"tere Danmarks Neutralitet."
Med den meest udmærkede Agtelse etc. ete,
Lubeck , d. 6le

NOl'.

1806.

General v. Ewald maatte allsaa, medens Feltjægeren ventede, affatte
et nyt og cathegoriskt Svar, der sikkerligen ikke lod nogen Tvivl hos
General v. Bltichcl' tilbage ang åaende den danske Regjerings Mening.
Svaret, som er den gamle, tappre og ridderlige General v. Ewald
værdigt, er saalydenrJe:
"Jrg kan paa Ære forsikkre Deres Excellence om, at jeg
"ved mil flirsle Svar paa Deres ærede Skrivelse ikke har havt
"Tvetydigheder i Sinde, og det gjor mig undt, at Deres Excel"Ience kan have formodet dette, da Hans Majestæt Kongen,
"min Herre, under denne Krig, bestandigen har holdt sig til den
"strengeste Neutralitet, Jeg erklærer derfor endnu engang til De"res Excellence, al jeg har den allerhdlesre Befaling til . al forsvare
"med Liv og Blod Grændsen af Hans Kong!. Majestæls Land, det
"være imod Knngl . Preussiske, eller Keiserlige Franske Tropper, de
"maae have hvilketsomhelst Navn de ville; men heller ikke tor gjdre
"fælleds Sag med noget Parti. Skulde derfor Kongelige Preussiske
,,'tropper nddsages til at trække sig tilbage imod Kongen, min Herres
"GelJeel, saa maa jeg behandle dem liendlligen; ligesaa maa jeg handle
"og skal jeg handle imod l\eiserlige Franske Tropper: - Med eet
"Ord: jeg maa blive traadt !il Jorden, inden jeg tillader noget Parti
"at betræde det Kongelige Danske Gebect, Jeg beder derfor Deres
"Excellence at respectere Kongen af Danmarks Neutralitet, som kun
"unlidvendigviis "il koste Menneskeblod. Det samme venter jeg af
"de franske Herrer Generaler."
Med den fuldkomneste Agtelse er jeg etc. etc.
Stockelsdor] d. 6le Nol'. 11:106.

Denne Correspondance for.tes under den Kamp, som fra den
tidligste Morgenstund d. 6te November fandt Sted omkring og tilsidst i Uibeck selv, og neppe var dette sidste Svar borte, flirend Liibeck blev taget med Storm af Franskmændene.
Omtrent paa samme Tid ankom en preussisk Colonne til den
sankaldte "I}'hske Bom" ved Faekenburg , hvor en Barricade var
indrettet l for at afholde et muligt Angreb fra een af de kæmpende
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Parler. ObcrsUicutcnant v. Kardor(, som commanderede paa dette
Sled, lykkedes det ved Overtalelse at afvise denne Colonne.
!\fen , neppe var denne passeret til Siden, fiirend der Kl. 3&-4
om Enermiddagen kom en ny Melding til General v, Ewald i Stockelsdorf, om at en fransk Colonne paa il 11 4000 Mand rykkede frem imod Fackenburg, i den Hensigt al forfiilge den preussiske Colonne , og, som det lod, ikke kjendte det danske Gebeels
Grændse, eller de her posterede danske Tropper. Da Tåten af den
franske Colonne gav Ild, blev samme besvaret, og saaledes kom det
snart li! el almindeligt og alvorligt Engagement imellem begge de
her sammenstddende Partier, under hvilket gensidig Forklaring syntes aldeles umulig.
Den danske Besætning i Grændsebyerne Faekenburg og Steinrade udgiorde kun 4 lelle Compagnier, 2 Escadroner og 4 Canoner, allsaa, i det IJOiesle, 6 Il 700 Mand.
Faekenhurg var besat af i Compagni af Slesvigske-Jæger-Corps
og 1 Compagni af slesvig- holsteenske Bataillon let Infanteri samt 2
Canoner nnder ObersUieutenant v. Kardor(s Commando j Steinrade
med 1 Compagui af Slesvig - Holsteenske BatailIon let Infanteri og 2 Canoner under Lieutenant Lifldll, Alt under Major v.
Torkos Commande. Et Compagni let Infanteri stod imellem Stockelsdorf og Cleve; de lo Escadroner, Saxesen og Friis, stode i
Curau og bag den saakaldte "Landwehr".
Under det hæftigste Engagement ankom Generalmajor v. Ewald
til Kamppladsen ved Fackenburg og fandt Omstændighederne meget
alvorlige. Hans faa Tropper stede i Jlden, og han havde med
denne sin ringe Magt hverken Midler til at forsvare Grændsen, eller
Kraft til at imponere de stolte og overmodige Franskmænd.
Angrebet var et reent RenconLre, der nærmest udsprang af
Mis forstaaelse og Overmod fra fransk Side, men der let kunde fdre
til de alvorligsLe Fålger for den danske Stat, som General v. Ewald
paa delte Sted representerede, l Sandhed, Omstændighederne vare
meget eritiske I Det kom her lige saameget an paa Mod, som paa
Klogskab. For at opklare Vildfarelserne og derved afbryde Kampeu og forebygge videre Ubehageligheder og Blodsudgydelser tog
General v. Ewald den dristige Beslulning: kun ledsagen af sin Adjutant, at ride tvers igjenuem de Lo fegtende Linier, viftende med ct
Tårklæde. En fransk Husar af Regimenlet "Chambaran", som han
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lilfroldigviis sliidte paa, bad han om at bringe sig li! den hiiislcommanderende franske Befalingsmand, som var Mareehal JIurat, Storherlugen
af Berg, der holdt i Tåren af en CavalIeri-Colonne tæt ved Liibeek.
Denne modlog General v. Ewald saare uvenlig, ja I Iruede endog med
at lade ham ensilere og viste ham saa meget Overmod og Stolthed som
muligt, Imidlertid lykkedes det dog Generalen at forhindre lJ/urau AlIrykIling imod det danske Gebeet, idel den franske CavalIeri-Eolonne korl derpaa inslog Veien iii den lybske By, Sehwarlau,
hvorimod Angrebet ved Fankenburg vedvarede lil henimod Anenen.
For at General v Ewald med sin Adjutanl, med Sikkerhed for Marodeurer, kunde vende lilbage til den danske Cordon, bad han Marechalen om en Eseorle, som denne nægtede al give.
Generalen med sin Adjulanl maalle derfor, saa godt de kunde, soge
at komme tilbage og vare heldige nok, mod en bOi Douceur, at finde
og overtale eri fransk Grenadeer, en fOdl Elsatzer, al fOre dem; og der,
idet han udgav sig for en af lJIurat medgiven Sauvega~de, bragte dem,
da det var mdrkt, velbeholdne lil Stockclsdorf'; dog til Fods, siden de
underveis vare blevne nddsagede til , for at undgaae videre Ubehageligheder, at afgive deres Heste til en Trop franske Husarer..
Stockelsdorf fandt Generalen besat af franske Tropper, hvor de
holdt del skrækkeligste Huus, og gik han derfra tilbage iii Eckhorst,
hvor han alter stddte sammen med sine Tropper og Dagen derpaa
for sin Person kom til Hovedqvarleret i Segeberg.
De danske Tropper maalle nemlig ener en hæderlig Kamp vige
Overmagten og trak sig fra Fackenburg over Sloekelsdorf til Eekhorst, hvor de aller fattede Post j deres Tab bestod i 4 Ddde og
13 Saarede, *) 7 dode Hesle og i demonteret Canon i Fackenburg.
Iblandt de haardt Saarede var General v. Ewald. Adjulant Aide-Generalqvarteermester - Lieutenant Carl v. Bardcnflcth, som blev nedhugget
i Stockelsdorf Franskmændenes Tab blev angivet i Ddde og Saarede til omtrent 40 Mand, hvoriblandt en hiiiere Husarofficier som
dodo Alle disse laae paa del danske Gebeet.
Ved den fOrsle Melding om de krigfOrende Armeers NærmeIse
lil Grændsen befalede Kronprindsen de nærmeste Troppeafdelingers
.) nemlig, af Arlilleriel: 3 DOde 7 Saorede og 6 Hesle.
af Cavallerlet: l.
J.
J.
af de lette Tropper: 5.
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Oieblikkelige Concentrering og Bevægelse imod den Iybskc Grændsc,
samt Forlæggelsen af sit Hovedqvarteer fra Kiel 1iI Pliien. Men, inden
denne Befaling kunde bringes til Udfiirelse, hleve Troppernes Devægeiser, foranledigede ved Udfaldet paa Alfairen vcd Stockelsdorf, atter
standsede, og Gcneral v. Ewald modtog Ordre at dislocere og trække
Avantgarden tilbage, omendskjiindl ban allerede samme Dag havde
givet Ordre til de tilbagegaaede Tropper at besætte Nculraliletels
Cordonen paa ny.
I faa Dage kom imidlertid Alt paa Grændsen
igjen i den tidligere Stand ; dog blev Neutraliteten kun nogenlunde
respecteret al de kampfiirende Troppeafdelinger.
Under Disloceringen bleve Grændsebyerne oversviimmede saavel af franske som preussiske Troppeafdelinger og Marodeurer,
der plyndrede og begik mange Uordener, hvorover Beboerne
fOrle Klage til General v Ewald og udbade sig hans Beskyttelse.
Af disse Marodeurer bleve en Deel arresterede, og de af den franske Armee udleverede til Hovedqvarleret i Llibeck. En Klage herover fra General v. Ewald til den commanderende franske Befalingsmand, fremkaldte fiilgende Svar:
Storermeens lste Corps.
Bovedqvarlerel Lubeck
d. lOde Nov. tsoe.
BeN' General/
"Hans Hiiihed Prindsen af Pontc-CoMJO har modtaget det Brev,
Ilsom De har gjort ham den Ære at tilskrive ham, og har han paa"Iagl mig al svare og forsikkre Dem om, hvormeget det har smerIltet ham at erfare, at franske Soldater have begivet sig over paa det
"danske Gcbeet og der opfiirt sig slet.
De kunde, Herr Generall
"forsikkre Hans Majestæt om, at de meest bestemte Ordrer ere givne;
"for at Demarcationslinien troligen skal blive respeeterer"
"Overeensstemmende med Deres Dnske skal jeg i Morgen tid"Iigen sende en Officiel' lil Fackenburg for der at lade underslige og
"modtage de Hesle, som De har ladet optage."
"Jeg er, Herr Generall henryklover, at denne Omstændighed
"giver mig Leilighed til at træde i Forbindelse med Deres Excel" Ience og beder ' Dem derfor at troe paa de meesl uskriimtede Fd"leiser, med hvilke jeg har den Ære at være etc, etc."
. Deres Excellences ærbiidige Tjener.
Generallicutenant , Chef for Generalsiaben af Storarmeens Iste
Armee-C orps, Commandeur af Æreslegionen og Storkors af LoveOrdenen.
Bcrtllicr.
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Sanledes slap vi fra de franske Marodeurer og Plyndrere.
Næsten værre gik det os mod Hensyn til Preusserne. Da det
hliicherske Corps den 7de Novembe r, var hlevet nijdsag~t til at enpitulere ved Ralkau, nu knap 8000 Mand. stærkt, efter den meest fortvivlede og heltemodige Kamp i og omkring Lyheek d. 6te November,
siigte en Mængde Krigsmænd af enhver Rang og alle Vaabenarter,
enkellviis og ubevæbnede, over paa det danske Gcbeet, for der at
finde Redning og BjcJp.
Da I.andshyerne vare overfyldte, kunde
IIjelpen el være i Forhold til Noden for disse udmaUede, halvniigne og forsultede Mennesker, Sllll at Uorden og Plyndring maalle
næsten ansces som uundgaaelige , omendskiondt bande Auctorlteteme
og Beboerne i Nærheden gjorde hvad de kunde for at lindre deres
Niid, og del saameget mere, som de niidvendigviis ogsaa sympathiserede
med disse tappre, for Tydsklands Uafhængighed kæmpende Ulykkens
Siinner.
Dem blev derfor stiltiende ydet BeskyUelse og Bjelp bag
den danske Grændsecordon, og begave de sig derpaa ad Iorskjellige
Veje, især over Segeberg, gjennem hele Holsteen , siigende at naae
en Siibavn, hvorfra de kunde Indskibe sig. Den nærmeste og bedste
Ilavn var Kiel, den danske Kronprindses Bovedqvarleer, hvor da ogsaa i
faa Dage forsamlede sig 3 11 4000fficierer, hvoriblandt Major v. Falcntini, der senere, som General og l\filitair-Skribent, erhværvede sig
el saa hæderligt Navn, og henimod 4000 Menige, som formeredes i
5 Hat.,iiloner. Alle disse Flygtninger bleve, ifiilge Kronprindsens Befaling, indqvarterede og forpleiede i og omkring Kiel, medens alle de
Skibe, som fandtes i Havnen der og ved Eckernfdrde, i muligste
Stilhed bleve istandsatte og udrustede, for at indtage og overfdre
dem til Riinigsberg, Men, forinden de bragtes ombord, erholdt hver
Soldat cen Species, hver Underofflcier 2 Species og Offlciererne , i
Forhold til deres Charge, hver indtil 40-50 Species i Ileisepenge, saa at denne Understiisseise beliib sig til over :10,000
Species.
Denne Kronprindsens Godhed og Velvillic mod de ulykkelige,
preussiske Krigsmænd burde vel ikke ganske anstles som en Forkjærlighed for disse, men var en Forholdsregel og Handlemande,
som havde sin Uod i hans ædle Hjerte og Tænkemnade, saa al, dersom franske Krigsmænd havde været i samme ulykkelige Forfatning
som Preusserne, vilde han sikkerfigen have handlet llgesea. Imidlertid blev Kronprindscns Handlemande ikke ubemærket af franske Di-
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plcmater og Commissniror i Kiel og rapporteret som en hemmelig,
fjendtlig Forholdsregel imod det franske Gouvernement, der skrev
samme vcdbilrligen paa den danske Regjerings Regning, da
Tiden til at fordre Explicationer , eUer hævne, endnu ei var
kommen
At vort Land slap saa lempeligt fra denne Begivenhed maae
"i for en stor Deel lakke General v. Ewald for, hvis tappre og
mandige Forhold under denne vanskelige Periode staaer over vor
Roes; thi, havde General v. Blilclter kunnel erfare, eller blot nhne
den danske Grændses svage Besætning paa delle Punet, saa vilde
han neppe have eapituleret ved Ratkau, men fortsat Iletiraden iml
i Holsteen - hvilket endog synes aL have været hans Pligt, og hvor Redning for bam og hans Corps vilde have været saarneget meer mulig,
som det osUige Holsteen let lader sig forsvare - indtil han havde nnaet
Kiel, eller en anden Havn, hvor han saa kunde have indskibet sig.
Den Ubehagelighed, Preussen vilde have paadrnget sig ved ' at
krænke et neutralt Geheet vilde neppe have været stor og maalle i
alt Fald kunne undskyldes ved SelvopholdeIses - Betten. l\Ien denne
Krænkelse vilde for Danmark bave foraarsaget langt ubehageligere
og meer forviklede Forhold, da den danske Armee umuligen kuude
bave vovet at angribe begge de kæmpende Armeer, eller havde Styrke
nok til aL afvæbne dem. Danmark vilde have havt samme Skjæbne som
Sachsen, Schweilz o. a. Slater af anden Rang. Imidlertid blev Tildragelsen ved Stoekelsdorf , som ovenfor ommeldt, ogsna skrevet os
paa Regning Lil en meer passende Tid , hvilket vi senere ville erfare. For Tiden havde den franske Armee nok at gjlire med aldeles at odelægge Preussen og, om muligt, sammes troe Bundsforvante
Rusland, hvorfor og vor Sydgrændse snart blev befriet Cor disse ljjæster, idet de forfulgte dette deres Maal. Kun enkelte mindre Afdelinger af franske Tropper Iorbleve staaende i Nordtydskland og havde
besat Hamborg og I.iibeck i Efteraaret 1806. Den stdrste l\I<I~se
drog aller blilgende mod Osten og kæmpede i den COrste Ilnlvdeel <lf
Aarct1S07 i Ost-Preussen lige til Niernens Bredder; cl anclet stærkt,
fransk t Al'mee·Corps observerede Osterrig paa Grændsen af Gallicien; et
3die Corps beleirede de schlcsiske Fæstninger; et fjerde COI'PS, under
?tIarsch.1I Brune, stod i Pommern imod svenske Tropper, som derfra
true de at debouchere imod den franske Operationslinie og blcve endog
understduede i denne Plan af England ; andre Corps udfordredes til
Da.m. Krigab. Cra 1807-9.
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at besætte de allerede erobrede preussiske Pro vindsel' og Fæstninger,
blokere Kolberg og Graudentz , de enesle preussiske Fæstninger,
som under Commandanterne GlIcis/Jnau og Courbiel'c hæderfigen
forsvaredes , saml Danlzig, hvis Commandant , General lialhTculh,
ndholdt 50 Dages Bcleiring j dernæst til at In-sætte Holland, Italien, den spanske Græmise og endeligen bes ætte og
opretholde Orden i det indre af Frankrig, Der var alt saa in gen betydelige Midler disponible for at mode en ilY Fiende, som muligen
maalle fremslaae i det nordlige Tydskiand.
Det er derror ikke at
forundre sig over, atl\'al'oleoll ikke alene ri officielt kunde billige b!urals
fremfusende Angreb paa den danske Neunulltets-Cordon ved Fackenburg, som let kunde have skalTl\t Fral1krig en uventet, ilY Fiende,
men at han endog snarere sogte at berolige den danske Kronprinds med
Forsikkringer om, at Angrebet var fremstaaet af en l\Iisforstaaelse;
en l'ndskyldning, Danmarks Stilling og Kræfter maatte ansee for
ulstrækkelig og fyldestgidrende.
Paa denne Maade blev den af Danmark hiiit udtalede Neutrulitet opretholdt; ng, da der ikke blev giort videre alvorlige Forsiig
paa at angribe den, kunde Armeen i Holsteen ng Cordonen paa
Grændsen ogsaa fuldkommen forsvare samme. Denne, NeutralitetsCordonens tilsynelarlenrle N)'Ue gav den i Folkets Gine en Vigtighed, den neppe fortjente , men som tbditionnelt er ovcrgnact i
Nationens Erindring, uden at samme- har sogt at besvare del Spiirgsmaal, hvad der vel vilde have skoet i denne Periode , hvis Holsteen
ikke var bleven besat med d en sldrste Deel af den danske Arml'e '/
Efteraaret 1800 og Foranret 1807 gik sanledes roli gen hen for
Danmark j og I"olket levede saa sorglåst , at vel meget Fna bemærkede det Uveir, som alt længe i skjæbnesvangro Skyer formorkede
Danmarks politisko Horizont. Begleringen Iurudsane vistnok, at disse
, mdrke Skyer engang maaue hrisle; den segte hlol at lurhale dette,
saalænge den kunde,
:Men Verdensbcgfvenhedemes Gang lader sig af ingen Diidelig
opholde. Enhver Bevægelse i dcn synes at være betegnet af Skjæbnen, som med Jeruhaand har urokketigen bestemt saavel State. ncs
som Individernes Vei her paa Jorden.
Kongen af Sverrig, Guslav IV Adolph, var ved en gelsk Indflydelse
og ved engelske Penge bleven opflammet til al lage Parti imod
Frankrig og havde til den Ende i Efteraarct 1806 overfort en Deel
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svenske Ta cpper til SH'IlSI; Pommern og truede mod IIcm at angrihe
de Franske fra StI alsund af, Hvad dCI' manglede paa engelsk IndlIydefse erstattedes af egen Kamplyst. da denne KOllge hesarl et hOit
urltalet Had imod NapalwlL og utagikkedes med den Iorunderlige Jdee
,Il ville, sna at sige, alene med sit lille svens I.e Troppccorps atter ind.
sætte Ludvig Xrlll p;la I?HllIhigs Thrm e.
Den svenske General
v. Esse« var Gouvcrneur af Pommern og saaledes Den, som skulde
udfore sin Konges Plan.
,
Den franske l\1arceh&1 Marlier blev i llegyndelsen af December
l ' (l6 kaldt fra Egnen ved Jlieder-Elhell og indtog med et betydelig Armec - Corps, Cantonncments mellem Uckermiinde og Demmiu ;
men, da hall tillige maalle foretage mangfoldige Detacheringer og
endog belcire Cl]lberg, anvendte han, ifiilge Kciserens Ordre, hl(\t
en svag Oivisiol\ under t;elleral Grmlflj calL imod de Svenske, sna at
hnn , fra 3 Cle Januar f807, kun blokerede Slrnlsund, hvorved
ubetydelige Fcgtninger fandt Sled indtil I stc April, da Besætningen
ved el Udfald drer 81ocadecorpset med Tab tilhage over Peuetlodcn,
Mareehal 11101 Url' samlede snart flere Trupper og drev den
iSde April aUer Svenskerne • tilhage over Peucn , hvorpaa der
den t~de April slullcdes en Vaabellslilsland iii Seehlntkow med IO
Dages Opsigclse, hvnri ogsna Iastsattes , at ingen ' liendllige Tropper
maaue lande i svensk Pornmern,
Imidlertid I ar dcl de Allieredes Plan, fra Strnlsuud af al gio, e
en krattig Diversion i Ryggen paa den franske Armee. England
havde herlil 101'et 30,000 Mand, som derfur simide lande i Pummern. Preussen vilde sende 5000 Mand li! Rygen , der i Forening
med det svenske Corps dannede ('II Armee paa circa 50,000 l\Ianl1,
under Kongen af Sverrigs Ovcrcommando , og samtidigen hermed
skulde et almindeligt Frolllal-Angreb liude Sled paa -den Iranske
Armee i Osl,.reussen.
Denne Plan kunde ci forblive uhekjendt for Napoleon, SOlO
især blev opmærksom derpaa ved RusLniugen i England og- undlod
ikke at tage de niidvendige Forholdsregler herimod . Marechal llrun«
erholdt under -1 :tHai Commenduen over en betydelig ObservationsArmee imellem Floderne Ems og Oder, hvoraf den vensire Fliii bestod af Hollændere og Spanier, Centrum af Italienere og hfiirc FIBi
ved Demmin af en Divisiou af lIlorlicrs COI'PS, som selv erholdt
2"
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Commandoen af en Observations-årmee imellem Flnderue Oder og
Weiehsel med den Hovedopgave ilt belcire Colberg,
Kongen af Sverrig ankom selv d. 121e Mai 1807 med cn
Troppeforstær kning iii SIraisund og overlog Overeommandoen over
sin Armee, som man angav for 15,000 Mand slærk; og den i6de
Mai landede de Idrste preussiske Tropper paa Rygen.
Den i
!\len pna Englænderne maatte Kongen venlc længe.
Stralsund værende vngelskc G'cneral Clin/0I1 forsikkrede ham imidlerlid om den hurtigste og kraftigste Bistand fra Englands Side; og,
idet Kongen beskjæftigede sig med n)'e Værkers Anlæg ved Strutsunds
Fæstning og paa Rygen. ventede han roligcn paa samme, som ifOl ge A\'isEfterretningerne fra England syntes at ville blive af dcn lovede
SLUrrelse, eftersom der all fl'a del tidligste Forsar var med al Iver
arbeidet paa Troppernes Organisation og Udrustning, otde skulde afgaae
fra England i 3 Divisioner, med korte Intervaller, hvilket da ogsaa
udfiiltes som fiilgcr:
Den ror~te Division paa omtrent 70 Transpertskibe afgil, fra
Dånerno d. Hlde Juni, under Iledækning af Kl'igssJ.i1.lene Dispalch,
Pro cris og Briggen Charger, og naaede Sundel imellem d. 290c
Juni og Iste Juli, hvor de samledes og efter kort Ophold paa Helsingders Bhed afgik sydefter.
Under dette Ophold i Sundet vare
flere af Krigsskibenes Offieicrer i Land i Helsingflcr, hvor de hleve
modtagne med Venskab og Velvillic af de ÅUlhorileler, de kom i
Beroring med.
Den anden Division paa omlrent 100 Transportskibe og ligeleledes convejeret af nogle Krigsskibe forlod Englands Kyster d. 1ste
Juli, nanede Sundet d. 3die og 4de Juli og fortsatte paa lignende
Maade Coursen sydefter, uden al mode ringeste Forhindring, eller
l\Iodvillie fra dansk Side i Helsingfier ug i Suudet , saa al begge
Divisioner næsten pan cengang d. 8deJuli ankom pM Kysten af Den
Rygen. Kun den sidste Afdeling af General IJrcc!lscl3 Division ankom den 10de, saa at det hcle COI'PS \'111' landel paa Ilygen d. i3de
Juli, men hvorar kun t Brigade iudr) kkede i SIralsund d Ude Juli.
Med de Io fOrs le Expediliuner, eller Divisioner, afsendte England en Deel ar den "Iyd~ke Legion", beataaende af 2 Regimenter ClIvallerl, 8 BaIailIolIet' Infanteri og 4 Batterier, som tilsammen udgiorde
8626 Comhallalltcl' med 1813 Hesle, unde.' Generallieutenant Lord
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RnSIl!llls Overcommando, inddeelt i to Divisioner linder Generalmajo rerne I'. Lilllingcn og Dreeluel.
Den tredie Divisions Skjæbne ville vi senere erfare.
Kun
Overgeneralen for den hele Expedition, Generallieutenanl Lord Cathcart,
passerede den i 4de Juli Sundet paa en engelsk 44 Canon - Fregat
og gik uden mindste Ophold der lil Stralsund , hvor han ankom d.
16de Juli og blev strax forestillet Kongen af Sverrig,
Den danske Regjering forholdt sig l som sagt, ved denne Pas'
sage igjennem Sundet aldeles neutral og behandlede de engelske Befalingsmænd og Officierer, som landede ved Hclsingiier, med
selvsamme VelvilIie og Hoflighed, som den behandler enhver
Gjres!, uden Hensyn til Nationalitet, der betræder vore Kyster.
Vore Dag - Blade mcdrleclle endog Begivenhederne saaledes som de
passerede; og der var ej heller nogensomhelst Grund Lil at blande
sig i et Anliggende, der paa ingen Maade syntes at vcdkomme den
danske Stat, saamegel mindre, som den neppe havde Magt til, om
den end havde villet, at spærre Englænderne Gjennemgangen
igjennem Sundet, selvom dens Flaade havde været udrustet. Danmark mantie altsaa stiltiende indrumme , hvad den ei formanede at
forhindre.
Men, inden det engelske Hjelpe- Corps var ankommet, og omendskjiindt Kongen af Sverrig var vidende om Udfaldel af Slaget
ved Fricdland d. ilde Juni og den derpaa IOlgende Vaabenstilstancl
af 2.1 de Juni, opsagde han dog Yaabenstilstnnden med Maresahal Brune
d. 3die Juli, saa al altsaa Fiendtlighedeme, overeensstemmende med
Bestemmelserne, atter kunde begynrle dcn 1:Jde Juli.
Mcn da
Preusserne, formedelst Fredslulningen til Tilsil , hleve bortkaldte,
inden Fiendtlighederne kunde begynde, og Englændernes Bdie Division af samme Grund ikke alene udeblev, men, hvad vi senere ville
erfare, endog foraarsagede, at de to andre Divisioner bleve bortkaldte fra
Rygen og Pommern, saa at Kongen af Sverrig snart blev overladt til
sine egne Kræfter, vilde han ikke desmindre udfOre sit engang fattede Project, alene at dethrouisere Napoleon, sælle Ludvig XVIII
alter paa Frankrigs Throne og saaledes kuldkaste det franske Keiserdbmme, hvilket hverken Osterrig, Preussen, eller Rusland havde havt
Magt til. Men Kongen af Sverrigs l1Iusioner vare snart til Ende.
Marechal Brune angreb ham nemlig, ved VaabenstiJstandens Udliib,
ved Midnatstid d. 1ade Juli, drev ham, ener en for de svenske

II' clrlig Fe gtning ved Dnmgarten og Piille d. f -Ide Juli,
ind i Strnlsund, hvorpan Kongen strnx forlan gte Vaahenstilstand , som
forallleoligeole l\lal'cehal Brune iii at svare : "Hvorledes! er det en
"De5cl'ntlclIl af ClIrl Xli, som Iorlnugcr en Yaabenstilstnnd 36 Ti"mer (·nl'r at Krigen er begyndt 'l" Imidlertid fUrlc denne fornyede

""ahen

Ynnhun stil -taud lil Franskmændenes Besættelse af Stralsund d. 21de
Juli, efterat Kongen Da gen i Furveicn havde rommet Frcstningcn og
"ar gaal'lI over ti] HygcJl merl alle sine Tropper, overladende Byen
og Indbyggerne lil l\Iagislralclls egen Hjclp *).
VI have af oven stanenrle Relation seet , at den dan ske Regjering'
ikke i lJel'llc stc Maarie gav IlcII engel ske Regj el'in g Anledning lil
Anke , men forholdt sig aldeles neutral ved denne hele Ilegivenhed.
Ogsna i andre Henseender var, pan denne Tid, den dallske Re::jo'rillgs ofliciclle Furhold lil lien engelske kun et vcnskaheligt, Saaledes blev den -engelske Orlogs-Frcgat "Aslræn", under Capitniu Dunbars Cornmando, som havde lidt betydeligt Haveri i Oslersiien i Efu-rnaret l ~Ot3, modtaget og repareret i den Kongl. Ol'logs - Dok i
Kjiihenhnvn i Vinteren l SOlj og 1807, af hvilken Anrsag endog et
dansl ,! Krigssldh mnatte udhales af samme.
·) .l\lIl1l1rn nf ~"c'rri ll sl.1I1 hnlr 11I'rt 't r/I'n IOlsle nf FIYlllningrrue frn DamIIllrlell Iii Slra'SIIIIII. I 21 Timer sl.iOcde hall ~ Gange tjl'nslH,jlirrnde
Grncrnlalljnlnnl, og, lIn hnn dro!: IIlrdsin Armee fra Stralsuml Iii
R) :lf'J1, gal' hnn i 1'11 ~I.ri\l'Jse af ;2llfle Jull , ~iagislralcn og Ilorgersknhet illyen Fuldmagt til Sl'1v Ilt rnpitulere nu -d Fjendcn og slig l' ot er'1UId(' dl' COlldilillIU·r:, dl' beds t 11I/lIllc, hvortil hnu dog merloe! dem FæstlIill;;1'1I5 Corumaudant, Ohl'rst v. P C!fI an, for a l hjc1ltC d em,
Yi hnll' In-r, mr-er ,i1llllini gl end nutlvt'ndi gl, l)/IIlaltl denne for den
hn'drdi:;l' li g krigerske svenske Annee og l'\ntiulI sau Ildet berlilllllleligc
III11D:r at ftirl! Krlgcn i Tydsl\llInd pna, flll'tli den er drn fijrslc liS egentlillI' Grllllll ug nl'l!!'ndelsl' til dril Plau , som nMiirll's .t, Illde lIllIrIs
lilO, ', nt nfsættc Gus/a" J r, Adolp" l frn den svenske Thron e; Ihi 1I11ell,tlc her vur der Tille om, huetlem Ile svenske Patrlnter og lIiivdillger, at
arrr-stere og afsætte Kongen fllrflll'<Id sl lIllIIS næ sten ut r olige Stil ~iIlClill
Ilrll og udviste riuge 1l1lt'Ii ~hClI og store Fcighed i al commamlvre i
1\ri 1:, nItsan i at staae i Spidsen for en Armee, end sige for et heelt 1'0111,
som har sna mange heltemodige lIedriner og hædred e lIinvn!! nt fremvise,
(Scc: Los cOllrs du Nord tlepuis liGG tic Jolm Brown, trutluit pur
J 10ltCII, 8 va. PUI'is 1820,)
(Å~l\il:igt utur frnmlednc GCllrrolliel/tenant fJaron I . J'cuesacks enerlamnede Paj per, Urt'uro 1812. Png. ,16 - ~7,)
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Endvidere maae vi, for at betegne det venskabelige Furholti, som
herskede imellem de to Stater, omtale: at, da Englands Forbindelse
med Fastlandet, formedelst Franskmændenes Besættelse af Nordtydsklands Havne og Blukering af dels Floder, var saa besværlig, ja I
stundom endog umulig, till ud den danske Regjering i de 3-4 Aar,
som gik foran Aaret le07, at eu sandan Forbindelse fandt Sted over
Husum og Tdnningen, hvor de engelske Paquetbaade uhindrede lobe
ind og ud, lig hvor endog hannoverske og engelske ReeruteringsDepoter havde deres Sæde, om ei officielt tilladte, dog tolererede
paa begge Steder; fra hvilke Tusinder af Tydskere, især Haneveranere, lode sig engagere til engelsk Krigstjeneste og derfra indskibe
til England, ofte i talrige Afdelinger, uden at den danske Regiering
Iorhindrede disse Transaetioner.
At franske Skibe ogsaa fanelt Sikkerhed og Velvillie i danske
Havne var, ifOlge Neutralitelsprincipet, en SelvfOlge; men en saadan
Velvillie, som fra dansk Side i saa hiii en Grad vistes England, tyder ikke paa nogen fiendllig Stemning imod samme.
For at England ei heller skulde Lave den ringeste Anledning
li! al mistænke den danske Regiering Ior, at den paa Havet beskyttede
en muligen der stedfindende Contrabandage' imellem dens Undersaaller og Frankrig og summes AJlicrede, Lleve de danske ColfardiSkibe i Aaret lS07 ei meer convoierede , eftersom denne Forholdsregel havde i Anr!'t 1S00 foraarsaget saamange Ubehageligheder,
Tracasserier og Rcclamationer for den danske Regjering.
l\Ieu, ornendskjdndt man af ovenstaaende Relation maatte være
berettiget til at kalde det offlciello Forhold imellem Danmark og
England et meget venskabeligt og velvilligt, saa kunde de to Regjerlngers hemmelige og politiske Forhold dog noppe benævnes saaledes af Den, som noje var indviet i samme.
England kæmpede nemlig paa denne Tid paa Liv og Dod mod
lfapolco/ls stedse stigende l\Iagt og betragtede derfor med Mistillid
og Ugunst de Stater , som ikke fremmede Englands Interesse, Til
disse Stater hdrte især Danmark, der med stUrste Energie fordrede,
at England paa Havet skulde respectere dets Neutralitet, grundet paa
de Anskuelser og Principer angaaende neutrale Magters Handel,
som det under Sde Juli i 7S0 havde forelagt Europa i en Expole,
bestaaende af 5 Artikler, hvoraf de vigtigste vare:
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t. Art.:

"At neutrale Skibe kunne fril handle fra Havn til Havn,
"paa Kyslen af Lande, som ere i Krig sammen."
2. Art.: "Al Varel' , som liIhiire krigfdrende l\lagters Under"saatter, ere frie paa neutrale Skibe, med Undtagelse af
"Conll'llbande"; al altsaa Flaget dækker Varerne.
4 • ..i rt.: "AI man kun ånseer den Havn for blokeret, hvori intet
"Fartoi uden stor Fare kan ldhe ind formedelst de Krigs"skibe, som der ere stationerede for at udeve en virkelig
"Blucade."
l'aå Basis af denne Ercposr! sluttede Danmark den 9de Juli
i i80 en Handelstractat med Rusland, bestaaende af 12 Artikler
og 6 separate Artikler; og lilev der i sammes 1ste Artikel fastsat,
"at begge Stater ville iagttage den strengeste Neutralitet og forbyde
Ilderes Undersnatter al Handel med Contrabande ," og i 4de Artikel:
"at de ville udruste en Deel Krigs-Skibe for at convoiere og forsvare
"deres Undersaatters Handel", hvorom de krigrurende Magter bleve
underrettede.
Disse Grundsætninger ero af England ingensinde blevne anerkiendte, men man har tvertimod gjorl Alt, for at tilintetgjdre den bevæbnede Neutralitet; og Folgerne deraf fur Danmark bleve den truende
engelske Espedition i Aaret 1800, som fo"rel1ibigen bilagdes ved den
med Lord Wllitworf!l i Kiohenhavn slullede Convention og som endtes ved den j'arkcr-i'clsoJlskc Espedition og Slaget paa Kj1ibenhavns
Rhed d. 2den April '1801.
Det lykkedes sanledes England, deels utrykkeligen og deels stiltiende, at tvinge de neutrale HolTer iii at opgive Convoieringssyslemet og den Paastand, at tilfore Englands Fiender Krigsmaterialier og
Levnetsmidler.
Men nu udstædte Keiser Napoleon del bekjendle Continental-BIokeringsdecret , dateret Berlin og Mailand d. 21de November 1806,
hvorved han haabede at kunne odelægge England ved at udelukke
dels Handel fra Fastlandet. Det Vigtigste i delte Deeret var:
"De brittiske Oer erklæres for blokerede,"
"AI Handel og Correspondance med de brittiske Oer forbydes."
"Enhver engelsk Undersnat. som findes i de Lande, der ere
"besalle med franske, eller allierede Tropper, gjores til I\.rigsfanger."
"Ethvert Magazin, allo VarCl', al Ejendom, som tilhorer engel"ske Undersaatter, erklæres for god Prise."
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', ~ A I Handel med engelske Varer forbydes, og intet Skib, som
"kommer directe fra England, eller engelske Colonier, mna modtages
"i nogen fransk Havn" etc. etc.
Delle mærkværdige og betydningsfulde Deeret , det kraftigste,
en stor Aand nogensinde har udkastet og bragt til Udfiirelse, var
fuldkommen rigtigen beregnet paa, naar det blot blev kraftigen overholdt,
nt iidelægge Englands Handel, fOlgeligen Landet selv.
Det fremkaldte derfor i England den storste Bestyrtelse og maalle nddvendigviis foraarsage Repressalier, dersom England ei vilde ligge under
i Kampen med Frankrig j og FOlgen heraf var den under 7de Januar
1807 daterede og almindelig bekjendte Cabinels - Ordre, "arder in
Council", som indeholder, at:
"De neutrale ColTardi- Skibe forbydes Handel fra fransk Havn
"til anden fransk, ell er med Frankrig allieret Havn, eller til saa"danne Havne, hvortil engelske Skibe ikke have Adgang". Ved denne
"arder in Council" blev nu den neutrale Skibsfart meget vanskelig,
ja I næsten umulig, hvilket ogsaa var Hensigten.
Den engelske Regjering meddeelte under 1.0de Januar 1807
den danske Charge if Affaires i London, Herr Rist, de af den
tagne Forholdsregler, i "Ordt'T in CounciL" j hvorpaa denne under 9de
Marts s. A. tilstillede Stntssecretairen Lord Howick en lang Note,
indeholdende den danske Regjerlngs Anskuelser af denne, for dens
Handel saa iidelæggende "F orholdsregel, og forlangte, at samme maatte
tages hibage samt endte med ved at udtale ") :
"At han var bemyndiget til pna det Bestemteste at erklære, at
"det danske Hof pan ingen Maade kunde anerkjende de af Hans
"britliske Majestæt i ""arder in Couflcil"" udtalede Anskuelser, ei heller
"indvilge i, at dets Handels-Skibe bleve behandlede overeenstern"mende med disse, og formeligen at protestere imod de udtalede Prin"ciper og deres FliIger."
l den, af Lord Howick under 17de Marts s. A. til Herr Rist, som
Svar herpaa, oversendte Note **), udvikler Stntssecretairen alle de
Grunde, som have bevæget den engelske Regjering til de i "arder
in CounciL" tagne Forholdsregler, og anfiirer:
- - "Det vilde have været at onske, at den danske

' ) . 0) Sce: Times nf Hille Februar 1808.
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"Ueg-jel'ing, fOrelId den havde tilladt sig al gjiiro de Mudforestilllnger,
"sum indehuldes i den ovenfor nævnte, officielle Note (af 9de Marts),
"havde med mere Rulighed betragtet Beskaffenheden og Hensigten af
"del franske Begj erings -Decrct af 21 de Novhr, f. A. og i "OrdcT in
""COlllleil,'''' der, som Fdlge af hiinl Decret, var bleven antagen af
"llans Majestæt"
Efter dernæsl i skarpe Udtryk al have herliI'I Danmark og
dels Neutralitet og gjenn erngaaet del franske Deeret og Ortler in
"Councils" Skade og Fmdeel for sarrimes Ilandel, slutter Noten
saaledes ;
- - - - "I det lIcIe Cl' Undertegnede bemyndiget til al erklære
, ,, II I'. Ilis I, al Han s 1\Iaje~tæt ikke kan bevæges li! at lilbagekalde
"sin "Order in Coul/cif' af ide Januar iHOi, fii/'end Frankrig ikke alene
"har, afstaaet frn al handle overcenstemmende med Decrelel af 21 de
"NovemIJer f. A" men offenlligen og hiiilideligen har gjenkaldt samme."
- - ,,1\Ien, skultie Danmark ulykkcligviis antage, al denne
"Nl'ulr,.lilet hestnaer i blotte Forsikkringer og iklcun lægger sig fur
"Dagen i Rcmon strationer , imod sandenne Furholdsregler , som
"Hans l\Jajeslæl er berettiget lil at gribe for at liaandhæve sin Thro"nes Værdighed og sine Undersatters Intercsse ; og vedblive i den
"fuldslælllligste og ubilligste Indvilgelse af ethvert Forlangende,
"Fjenden rnaatte behage al gjore, sna vil Kongen ansee det, som
"orn han handlede imod den Agtelse, han skylder sin egen Ære og
"sit I.ands Fordecl, hvis han fra sin Side und lud al tage snudanne
"Forholdsregle,', der ansces nddvondlge fur al sikkre sit Land
"imod den Skade, som niidvendigviis maaue Ircmstaae af eu saadan
"Fremfærd fra den danske Ilcgjcrings Side."
Da Danmark sanledes ikke ancrkjcndle "Order in Couneil," men
heftigen protesterede derimod og beraabte sig paa sine udtalcde Neutralitets-A nskuelser, og Iordvrigt overlod Sliihsfiirerne og Rhederne
li! deres egen Omsorg, saa kom del snart sna vidt, al det danske Flag
hlev af den engelske Regjering anseet for en skjult Fjende, under
hvilket Frankrigs Handel med dets Allierede og alle, ikke bestemt
erklærede, blokerede Havne blev fdrt, og hvilken Handel England
med sin "Urdcr in Couneil" netop vilde tilintelgjlirc.
Overcenstemmende med de af England til sin Hensigts Opnaaelse
urltalede Grundsætninger i den lidt nævnede "Order in Couneil,"
fumltes der nu næsten ei ect dansk Skib, ved hvis Ladning, Papirer,
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Mandsk;lb, eller Bestemmelse ikke fandtes en II regularitet, i det mindste som Paaskud for at opbringe det iii en engelsk Havn for der at
undersilges, men hvilken Opbringelse der, selv i reent Frifindelses-Tilfælde, ikke gaves nogen Erstatning for, medens den engelske
Uegjerings Krydsere og private Kapere dog altid havde Muligheden
fnr sig, at de kunde blive eondemnerede af Pelseretterne.
Delle er Grunden, hvorfor de danske og norske Handelsskibe
hele Sommeren 1807 bleve opbragte iii de engelske Havne og underkastede Admiralitets-Rellens Kjendelse. Den danske Regjering
vedblev derfnr, stedse stottende sig paa sit Neutralitets -System, gjennem sin Legation og sit Consulat i England at fordre ubetinget Anerkjendelse af sit Flags Relligheder, og med sWrste Energi reelarnerede de anholdte ColTardiskihe, trods de ubehageligste Erfaringer
fra Aarene -1800 og 180 I, uden Hensyn til, om disse Skibe havde
gjort sig mistænkte for at have misbrugt Flaget, eller ei, hvilket
stundom, som vi strax ville erfare, forte til en skarp Notevexel
imellem begge Hoffers diplomatiske A:;cnter.
Til disse Misforhold kom enrlnt., at man i Foraåret t801, forrnerlelst falske Meddelelser, dagligen ventede i London Efterretningen
om Holsteens Besættelse af franske Tropper, og hvorfor den danske
Charg l! d'Affaires af Lord llmoiek ofte maatte hore ilde.
Men, var denne Misstemning uvenlig 'under Lord HOlOiclis Whigl\1inisterium, saa antog den en langt betænkeligere og uvenligere
Cnrnktcer, da Torry-Minisleriet Ca.~tlercagll og Cannillg, som Slatssecretair for de udenlandske Anliggender, den 2Sde !\Iarts iso: kom
til Slatsroret, da samme merl stdrre Uvidenhed herom forbandt langt
sliirre Energi og Uskaansomhed. Paa den danske Charge d'Affaires
Note af 26de Mai, hvori han reelarnerede 13 opbragte danske Skibe,
hvoriblandt Skibet "Susanlle." ladet med Presenter Ira Regj~ringen til
Algier, fulgie Statssecretnirens Svar af 2den og 5tl! Juni. hvori han
)'llrl!de, at bemeldte Skibs Ladning og Bestemmelse Iii en fjendtlig
Havn var Grund til dets Anholdelse. AarsageIl, hvorfor det ikke var
bleven Hisladt, grundede sig. ifOlge den danske Legations Melding
derom, paa, at sanvel denne, som Consulatct, befandt sig uden Underret.
ning, eller Instruction angnaende delle Skib, og at de folgeligen ei vare
authoriscrede til at give den Forsikkring, at det gik lige til Algier.
Cnnnings ro. ste Note syntes at have til Hensigt at bevise de
engelske Domstoles Uferlbnrhed, og den anden de engelske Krydseres
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Iletfærdlghed ; og begge vare beregnede paa, forud at lilkjendegive
Ugyldigheden af alle fremtidige Forestillmger af dette Slags, ja I den
sidste Note ender endog med saadanne Bemærkninger angaaende Hr.
Rist's Reelamationer i Almindelighed og af Skibet "Liutte" i Særdeleshed, og er overhovedet af saa lidet heroligende Natur, forfattet i
el i Forretninger aldeles usædvanligt Sprog, saa den synes beregnet paa at saare al/e FOleIser, idet Camling bebreider Notens . Forfaller, at de gjorte Reclamationcr havde været "hl'PPlgere," end den
Overlast, del' var skeet, samt at de vare "Ietsindige" og at han havde
derved handlet "ulilogt" o. s. v. saa at man lel kan fatte al Hr. Rist
maaUe have Aliiie med al adskille sin egen Sag fra sil h1iie Hofs.
Denne Hr. Cannillgs Note blev imidlertid under Gle Juni 1807
besvaret paa mIgende karle og værdige l\Iaade:
"Undertegnede, Hans Kongelige danske Majestæts Charge d'Af"faires, har den Ære at bevidne Modtagelsen af den Note, Hr.
"Statssecrelairen for de udenlandske Anliggender under Gaars Dato
"har tilstillet barn, angaaende de 13 danske Cnffardl skibe, som Un·
"dertegnede har reelamerel bos Deres Excellence i sin Nole af
,,2(jde Mai."
"Det eneste SV3r, som Roligheden og Værdigheden af det offi"cielle Sprog tillader ham at give, og, som Undertegnede har
"foresat sig ikke at fjerne sig fra - angaaende det aldeles Person"lige imod ham i Hr. Camlings Note, er, at han vil ile med, at
"oversende den med fdrste Post til sin Begjering, eller den eneste
"Authorilet, fra hvem han har at modtage Forholdsregler, eller 1<'01'"maningel'."
Da den danske Regjering ikke meddeelte Gesandiskabet nogen
Jnstruction angaaende Maaden, hvorpaa Reclamationerne skulde skee
i det Tilfælclc', det ikke kunde oppehie Departementets nærmere Ordre, - en Instruction, som ei heller lelleligen kunde gives, idet blot
Reclamationerne skulde skee en masse saa er det en Selvfdlge,
at de danske Agenter i Legationen og 'Cons ulatet maatte have en
bilist ubehagelig og byrdefuld Stilling, ved, san at sige dagligen at
reelamore opbragte Skibe.
Efter den sidste, under 6te Juni indgivne Note, var derfor
den danske Charge Atraires Stilling af den Art, at han ventede sin
Tilbagekaldelse.
Del rnaa allsaa ansces for afgjort, at den danske Regjering lil-

er
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fulde var underrettet og forberedt paa en Cris is, som, hvis Freden
til Tilsit ei var bleven slullet kort efter, maaskee kunde have taget
en anden Vending.
Men hvorledes skulde nn den danske Regjering kunne forlade
det gamle, hidtil fulgte System og indlade sig paa et nyt, om den end
havde villet det?
Hol steen kunde vel blive truet og angrebet, men fra Siisidcn
ah nede man ingen Fare, hverken den Gang de to engelske Transporttlaader gik ildennem Sundet, eller da Tilbet af Slaget ved Friedland fremkaldte en Foranc!ring i Englands Allieredes, Ruslands I)olilik.
Dog, naar Sagerne fiirst ere komne saavidt, saa er en Voldsgjerning som den, den engelske Begjenng udfdrte mod Danmark, ikke
vanskeli g, da den blot hængte af en enkelt Maglhavers Villie, der
havde alle Midler tilrede for at iværksætte et Angreb paa hvilket
Punct han vilde.
Danmarks eneste Værn mod Siisiden VIII' kun moralsklog bestod i den Tro, at et af de gamle Monarkier ikke vilde tillade sig
noget Angreb paa det. Men den i de to Staters Politik Indviede,
kunde derimod lelleligen forudsee et Angreh og mnatte j det mindste
indriimme Tilstedeværelsen af stor Fare fra denne Side,
Vi kunne om England sige det Samme, vi alt have sagt om
Frankrig t at den lod Danmark beholde sin neutrale Stilling, Indtil
Leilighed gaves at tvinge det til at antage et andet System og vælge
et Parti. Tiden hertil kom, som vi snart ville erfare, tidligere, end
maaskee England selv havde ventet,
1\Ien, troede England med Ret at kunne fUre Klage over Danmarks Politik, som om delle befordrede Frankrigs Interesse, og Ilt Armeen i Holsteen var bestemt til at forene sig med den franske Armee o. s. v., omendskjiindt vi have bovlist det Modslllle, saa er det en
Seh fiilge, at Klagerne over Danmark s bevæbnede Neutralitet, og at delle
overhovedet befordrede Englands Inieresse, vare langt lydeligere fra
Frankrigs Side, og hvortil der, i Sandhed I ogsaa var noget mere Grund.
Allerede dengang, da Churfyrstenddmmet Banover ifOlge Capitulationen til Suh\ingen af 3die Juni 1803 o. n. blev overgivet og besat
af en fransk Armee under daværende Generallieutenant lI/ar/jCT, blev et
dansk Armee-Curps sammendraget i Holsteen i den Hensigt al tilbagevise et, fra fransk Side, muligen intenderet An~reb og, efter 0111stændlghcderne , agere i Forening med tydske Troppe - Afdelin-
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ger, som det tydske Kelserrige maatte opstille mod Franl.rigs vuldsomme Foretagender.
Denne danske Armees Nærværelse var imidlertid saa stddende for Frankrigs d;1\ ærende fiirste Consul, at han
gjorde Ilere Forestillinger til den danske Regjering om sammos Tilbagetrækning; og, da ingen anden tydsk Stal, eller det tydske Keiserrige gjorde del Allerringeste Ior at staae Hanover bi, eller for
at hævdc Tydsklnuds Uafhængighed, saa blev stdrste Delen gf denn e
Armee opldst i Efteraarel 1803.
Da Krigen udbrud 1. 80;) imellem Oslerrig og Frnn krig , maatte
Danmark aller befrygte, al dels Grændser, eller Territerlum, sknlde
kunne blive krænkede, siden de Allierede, d, e. Preussen, en kort Tid
gjorde Mine til at angribe Franskmændene i ChUl-fl' slendiimmel Hanuver selv, hvorfor og den danske Regjering samme Eftcraar, som Vi
all have omtalet, aller opstillede en Observationsarmee i llolsteen og
sendte endog, kort efler Fredsslutningen til III eshurg, M:nisteren for
de udenlandske Anliggender, Grev Cltrislil/ll v. llcrnslor], til Berlin,
for om muligen ill bevæ ge den preussiske It cgjering til al gaile ind
paa cl Arrangernc/ll, dier i Forening med Danmark tage snudanne
Forholdsregler, som kunde lll,trygge Nord- Tydskiand fur Krigens
UI}'1.ker. Denne MissilIn mi slykkedes ganske, og Grev v. Bemstov]
kom sanledes med uforrettet Sa g tilbage til Kiel, og Danmark maatt e
altsaa af lIiiidvendighed forblive cnc i den cengang antagne Neutralitets-Tilstand. Da Krigen Am cl derpaa, 1SOo, lruede med al udbryde imellem Preussen (lg Frankrig, henvendte den inde September sig, Preussen lil Dunmark , eller den preussiske udenlandske l\Iinister Grev Hauquiit» til den danske Charge d'Affaires i
Bertin, Baron v. Sdby, og bad ham overbevise sil Hof om, hvor
niid\l~hdigl det var, ol Danmark log en activ Deel i den furestaaende
I\rig JIIud Frankrig, hvortil Danmark nu svarede: "lll del vilde
"vedblive den Neutralitets-Tilstand, del havde begyndt )laa; men at
"det ikke havde taget, eller "ilde lage, eller indgane nogensomhelst
"Fol'hindelse, som kunde skade Preussens Interesse, eller kunde
"svækkel det venskabelige Forhold, der fandl Sled imellem de lo
"Uegjeringer; og al intel J1ensyn vilde bringe Danmark Lil al rokke
"disse Principer , eller forandre cl System, hvis Forpligtelser del
"vilde slige al opretholde med den stdrstmulige Niiiaglighed; og,
"hvordanl end Krigens Ildfald monne blive, vilde del snitte sin hele
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"Kraft i at vedligeholde sin Neutralitet, ligesom ogsaa siige at
"bringe Andre til at respectere Neutralitelen af dets Territorium,"
Krigens uheldige Udfald for Preussen og det SammensWd, som
den Bte Novbr, 1S06, fandt Sled imellem danske og franske Tropper paa Grændsen ved Lubeck, er alt fortalt; hvorved Napolcon, dengang allerede Keiser, vel officiel lod, som om Inlel var forefaldet, men
dog paa det Bestemteste fordrede, at det danske Troppecorps i Holsteen skulde bortdrages fra samme, og hvorpen den danske Regjering undvigende svarede, at det nu, imod VinIeren, ei var meer muligt at overfiire saa talrige Tropper fra Fastlandet til Derne, men at
aaudanne Forholdsregler skulde blive tagne, at delle Forlangende
kunde udflires kommende Fornar, saa tidligen som AarSliden og 001stændlghederne maatte tillade,
Men delle Forlangende blev vi
tillade os at sige del, - destoværre I ei bragt til Udfiirelse, hvorved
en dobbelt Ulykke fremstod for Danmark, nemlig: Keiser Napolcolls
Uvillic og Dernes, især Sjællands, Mangel paa Forsvar ved Englændernes Angreb. Danmarks tilsyneladende truende Stilling i Holsteen
maatte derfor vække den seierige og overmodige Erobrers Uvillie.
Allerede forend Krigen var til Ende, skal han oftere have yllret sig
paa en krænket Maade over Kronprindsen af Danmarks KjækJuid i at
opstille en Krigshær paa Holsleens Sydgrændse, Napoleon fordrede
ogsaa Danmarks Deeltagelse i hans almlnde.ige Sporrings-Forhold
imod England, overcenstemmende med Decretet af 2J de Novhr, 1806,
og, da Kronprindsen lietænkte sig paa at gaae ind paa en sandan
Opfordring, skal Keiseren i Posen lil eu Afse\1ding fra Hansestædernc
have -Iadet filide belydningsfulde og lruende Yttringer,
Freden til Tilsit blev imidl ertid slut tet imellem Frankrig og
Rusland den 7de, mellem Frankrig og Preussen den 9de Juli
1807, og l'iapolcolt var den 29dc s. 1\1. atter, paa Lynels Vinger,
i St. Cloud. Hans Ilvillie mod den danske Regjering urltalede h ~n
til dens Gesandt ved del franske Hof, Gebeimeraad Drejer, ved
en af de stårre AudienIser, som kort derpaa fandt Sled i Paris,
hvortil Anledningen blev henlet fra den uhindrede Passage af de lo
engelske Espeditioner til SIralsund og Rygen igjennem Dresund og
hvorved Kelscrens Ord skulle have været: "vous arc: {ait violtJr le
Sond; VOU8 ll'ave; pas bicll fait." Ran antog altsaa, at Oresund var
dansk Grund, der ifUlge Danmarks Neutralitet maatte forsvares,
som enhver anden Grund, der hlev betrandt af en bevæbnet MagI;
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hvilken Fordring ikke behiiver nogen CommenIar, selvom Danmark
havde eiel Landene paa begge Sider af Sundet, Rigtignok yUrede
den Gang de engelske Ministerialblade cl R~'gte om, at Danmark
vilde gjore el Forsiig paa al spærre Sundet fol' den engelske Expedition, og gjorde Bemærkninger til delle nygle, Den danske Charge
d'Affaires i London gjorde imidlertid d. 1'Ude Juli i Downiugstrcet
forlroligen opmærksom paa en saadnn upassende YUrin!; i el l\linistcrinlblad, hvilket ogsaa havde li! l<'i.iIge al det lilbagek.lldte hiinl
Ilygte, Man seer imidlertid af disse Ildtryk Keiserens llvillie imod
Danmark, og at delte Land, uden al ville det og vell al iagttage
den strengeste. Neutralitet saml opfylde enhver lænkelig Pligt, sum
samme fordrede, omsider kom ved delte System saavidt, at del stud i
uvenligt, for ei at sige, fjendlligt Forhold lil begge de krigfi.irende
Partier, og al 'Dill1 mark maaUe vente el Angreb fra begge Sider.
Vi lære allsaa heraf, at den "bevæbnede Neutralitet' 111Ider en almindelig KI'ig er for en lille Slat en Umulighed al opretholde og furaarsager manske sliirre Forlegenhed og UI~ kkc, end virkelig Dceltagclse
i Krigen mod eel af Partierne,
Dc to riirsle Divisioner af den engelske Expedition til Rygen
og Stralsund vare, som vi all have meddecIt, (Pag 20) ubehindredc
passerede igjennem Smidet Lil deres Bestemmelsessted. Men, inden
Operationerne der kunde begynde, havde Begivenhederne paa Krigssk uepladscn aldeles furandret sig.
Efterretningen om Sluget ved Friedland nnko m til London den
29de Juni og furandrede Intet i de tagne l~orholdsregler. Men
d. ide Juli ankom sammesteds Efterretningen om Vaabenslilslanden
til Tilsil d, 21 de Juni, og d enne Efterretning var af en sandan DeskafTenhed og Viglighed, al den foraarsagede det engelske Cahinet den stdrste Urolighed. Den 10de Juli erholdt dette Cahinct
over Tilnningcn den fiirsle, med Længsel , ventede Depeche, dat,
24de Juni, fra den i del russiske Hovedqvarteer aecredilerede, engelske General, Lord llutchinson; med den Efterretning, at Ruslands
Politik havde taget en anden, netop modsal Anskuelse til Englands,
som altsaa nu , med Undtagelse af Sverrig, slod aldeles isoleret. I denne
Depeche taledes ogsaa for Idrste Gang i Almindelighed om en Danmark
vedkommende "hemmelig Allikcl" i Tilsiterfredeu, Efter en kort Belænkning indtrnadte iiiensynligen cl forandret Syslem i det engelske
Cabinct, Den 13de Juli Illev Afseilingen af Flandens 3die Division

33
contramanderet , Skibe udrustedes til "a-fleet {ar th« Baltie", og
Yal'lnouth hlev nævnet som Forsamlingsstedet for samme.
Om Danmark specielt var endnu ikke Talen.
Paa Sporgsmaal fra Overa-dmiralitets - Retten til Cabinellet blev samme paalagt
at fortfare overeensstemmende med de hidtil antagne Forholdsregler
imod de danske Coffardiskibe.
Den l6de Juli ankom til Londun ved Cutteren "Prinee o{ Wales"
og d. lDde med Statscourcren J\"ieholson lo yderligere Depecher fra
Lord Rutehinson og Sir Robert Wilson, som vare overeensstemmende
deri: "At der skal være gjort hemmelig Aftale imellem Keiserne Alex·
,.ander og Napoleon, i Forening at slige at formaae alle Continental, :l\Iagler, og navnligen Danmark, at medvirke med dem mod Eng"land."
Denne Artikel er ingensinde bleven authenlisk bekjendtgjort, og
dens Existents er endog bleven benægtet; saarncget er dog vist, at man
med temmelig Bestemthed tor antage, al Keiser Alexander har forplrgtet sig til: ,,(l'elllployer ses bons o/lices pOUl' engager la Cour
"de Dannemare ti entrer dans le sy stCllle de deux Cour. Impe"riales." "")

Derimod anfiirer Baron v. Hormayr ""*) : at Napoleon og Alexander
ved den evig navnkundige Sammenkomst paa Flaadebroen paa Niemen og i Tilsit skulle være blevne enige om al dele Europa imellem sig; Alrxander overlades Norden og OSlen, hvorimod Napolron
skulde erholde Syden og Veslen af det gamle Europa.
For at udfOre denne Plan skulde "de franske lIarechaller Ber"lIadotte og fictor indrykke i Holsteen og Slesvig, derfra gaae over
"lil Oerne, bemægtige sig Kjobcnhavn, de derværende Skibsværfter,
"Arsenaler og den danske Flaade, spærre Sundet og formaae Prinds"regenten af Danmark, Frederik, IiI al indgane en Offensiv- og De-

0) Terten Ilder videre sanledes:
"Dans le eas ou le cabinet brWaniquc n'aurait ptu fait li In noti·
,,{ication russe line repotlSe satisfuisante , la France et la Russia soIn"meraient les trois Cours de Copon/lUgt/c, do Stockholm et de LisbonIle
"de [ertner leurs ports aua: Allylai s, de rappeler de Loudres leurs am"bassadBIIl's, et dc deelar erla yt/errc å l'Anyteterre." (See: 8iynoll Risto 'r e rlo la Fran cB, 1'01. YI. freden til Ttl srt, Artikel !J.
CO ) "Lebcnsbilder aus dem lle fruiungskrlege". Jena IH II, Pag. •j O- :H .
Dsnm, ({rig.h, (rn 1607-9.
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"fensiv.Alliallce med Alexander og Napoleon ved Luftet om en ny
"Calmar-Union og den svenske Krone."
Disse hemmelige Anslag bleve, ifiilge Baron v. Ilormayr, den
22dc Juli 1807 aabenbarede Statssecretair Canning af Grev d'Antmi.
gues paa samme Dag, Ti/siler Traktatens Afslutning blev bekjendt i
London, i hvis {Ide hemmelige Artikel det skal hedde:
"Danmark skal erholde Erstatning i N ordtydskland og ved
"Handseslæderne, dersom det invilliger i at overlade sin Flaade til
"Frankrig" *).
Del Cl' for vort Standpunkt næsten ligemcget, om disse hemmelige Artikler ere senere blev nc befundne aldeles correcle, eller ei;
men vist er det, at de bleve Grunden til Englands Handlemaade
mod Danmark.
Den danske Regjering havde den Gang ingen I1llOister, eller
engang nogen enten ofliciel, eller hemmelig Agent ved Keiser
Napoleons, Alc..candcrs, eller Kongen af Preussens Hovedqvarterer,
eller i Nærheden deraf, De nærmeste vare i Wien og Petcrsborg ;
og i Berlin var kun en ung Mand, som ikke engang' var anerkjendt
nf den preussiske Regjering, efterat den derværende danske Charge
d'Affaires var afreist, Den danske Regjering maalle allsaa være alrleles uskyldig, ja I endog uvidende om, In ad de hdie l\1ngler havde
besluttet om samme.
Der el' derimod ofte talelog skrevelom Maaden, hvorpaa de engelske Commissairer have været i Stand til lit rorskaffe sig Efterretning
om de hemmelige Artikler i Freden til Tilsit , og det endog (iil'end
Freden var definillvt slullet.
Napoit'oll skal desangaaende have haardt bebreidet Udenrigs-Mi nisteren Talleyrand denne Aabcnbaring og vilde endog have draget
sil Cabinets Personale til Ansvar for et muligt ar samme beganet
Forræderi, det nemlig: at have solgt Traktatens hemmelige Arlikler
til England ror, som Ry gterne dengang omtalede, 60,000 ro;
Sterling. Den kloge Diplomat Iorslkkrcdc imidlertid Keiseren om, at,
dersom dette Tilfælde havde fundet Sted, maatte samme snarere være

*) ,.Le Dannemark sera illd amnisd dans le J.\'orcl da I'.JllclIlagne et par
"les villas AnsdatiqllBs, plJurvu qu'il consente li ablllldolllwr sa {folt
"å la France."
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skoet af en rnssisk Diplomat, men ikke af nogen af hans Cabinet.
Hvem den Skyldige monne være, ligesom ogsaa Prisen, Hemmeligheden er betalt med, bliver vel evig uafgjort; men sikkerfigen var
denne ingen lavstaacnde Person; tlii hvorledes skulde en Saadan kunne skjule en Sum af circa 540,000 Bbd, for Verdens
Oine?
Den, der, som England, kan anvende en saa stor Sum for at naae
el Maal, hehdver neppe at gaae til lavsiaaende Personer; han vil i
den menneskelige Skrlibclighed finde Bistand nok, og maaskee allerlettest 'iblandt Personer, som staae nær, ja I maaskee endog i Spidsen for Begivenhederne.
1 to Cabinelsforsamlinger d. 1.7de og 1.9de Juli, eller maaskee
een Dag, eller to, sildigere ener v. Hormayrl Beretning, blev nemligden Plan udkastet og foredraget af Statssecretairen Perceval og Lord
ClUtlereagh, paa del varmeste understduet af Canning og endeligen deflnitift antagen: "al bemægtige sig den danske Flaade med det
"Gode, eller med Magt."
Man troede ved denne Hovedstreg at imponere Keiser Alexander; og Danmark vilde man, efterat sammes Flnade var tagen i FOI'varing, overlade Valget, at liltræde AIliance med England, eller forhlive i sin Neutralitet. At England fra Begyndelsen af ikke havde
anden Hensigt med Danmark har Stalssecretairen Canning paa sit
Æresord senere ~orsikkret til den danske Charge d'Affair/!$, Rist ;
hvilken Forsikkring er bleven bekræftet af meget paalidelige og hOjstaaende Personer; med det Tillæg, at man, for at gjiire enhver
Tanke om Modstand umulig og forhindre Blodsudgydelse, udrustede
og anvendte en netop saa overlegen Magt imod det saa aldeles
uforberedte Land og Stad.
Man man forreslen tilstaae , at Omstændighederne begunstigede
denne af England engang fallede, haarde og uretfærdige Beslutning
paa en mærkværdig Maade.
En stor Eseadre og 8000-9COO Mand udsdgte Landtropper
vare allerede j Nærheden (paa nyg?n og j Stralsund) af de danske K)'ster; en betydelig Flnade var j England, deels aldeles udrustet, deels j Begreb med at udrustes; Tropperne vare marchfærdige,
Befalingsmændene udnævnte; Forraad af alle Slags, Artilleri, Ammunition j betydelig Masse m. m. var j fuldkommen Beredskab til at
gaae samme Vej, saa at der kun behdvedes nogle Pcnnestrdg for at
S·
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complettere -denne Udrustning og give Expeditionen en anden Bestemmelse, der dog kunde forblive en Hemmelighed, indtil Rustningen
var ankommen til sit nye Bestemmelsessted, idet Veien til dens fOrste
gik derforbi.
At den, den i9de eller 20l1e Juli mod Danmark faItede, vigtige Beslutning kunde blive holdt meget hemmelig er ikke forunderligt. sanmeget mindre som der egentligen kun handledes om nogle
faa Dage.
Allerede den 23de Juli udgik i England Befaling om en almindelig og streng Embargo paa alle seilfærdige Skihe, hvilket endog
standsede Torveskihcnes Fart til Mundingcn af Temsen ; og sandan
Forholdsregel er den. sædvanlige Fcrldber for UdlObning af Rustninger til nærliggende Continental-Kyster.
Endeligen afgik d. 26de Juli den i Yarmouth samlede Flaade
under Admiral Gambier's Commando, og fiirst ved Befaling af 3tle
Juli blev det almindelige Embargo paa de seilklare Skibe aller hævet, med Undtagelse af det paa de dansko Skibe. Fra Tdnningt-n ankom
Papuctbaadene, men ingen gik did hen. Communicationsmidlcrne den
Gang vare anderledes end nu, haade faa og langsomme, siden alle
Nordhavets Kyster og Floder vare spærrede af de Franske imod E ngland, lige til Eideren.
Imidlertid er det Pligt at udtale den Sandhed, at den danske
GILa/'gc d'Affaires i London, hvis Forhuld vi alt for en Deel have
fremhævet, fuldkommen 'opfyldte sin Pligt under denne saa saarc
vauskelige Periode, hvilket er saa meget meer at fremhæve, som Vanskeligheden at forskaffe sig sikkre Efterretninger er stiirre for en med
ringere Hang udrustet Diplomat, end for en hliiere ; og fra Octoher
1806, da den befuldmægtigede danske l\Iinister ved det engelske
Hof, Grev v. Wcdol-Jarlsberg, blev tilbagekaldt, havde Danmark ingen
saadan l\Jinister havt i England. Det lykkedes dog Hr. Rist, unl:er den almindelige Embargo paa Skibe , at forskaffe sig fra tilforladelig Kilde Underretning om den engelske Udrustnings Bestemmelse,
som ogsaa om den saa hemmeligholdte Afsendelse af l\linisteren
Jackson til Kiel, ligesom han ved et særdeles lykkeligt Tilfælde
erholdt Leilighed til at underrette og forberede det danske Ministerium
om begge disse saa viglige forestaaende Begivenheder. Kort derefter leverede de offentlige engelske Blade fi.irst skjulte, dernæst mecr
bestemte Hentydninger pan den allerede Lil Udfiirelse bragte Plan
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l\lud \'illd holdt Efterretningerne om Udfaldet af ~linisteren Jack801II
Sendeise til det dan ske Hof indtil 20de August tilbage, og paa denne
fulgte paa Fode Ordren til Opbringning af alle danske CotTardiskibe,
i hvilken ånleduin g den sid ste Notevexel imellem Herr Rist og
Stats ceretuiren Canning fandt Sled den 28de og 29rle August l807.
Men, foruden Underretning om den forestaaende Fare fra en saa
officiel Kilde, som dets diplomatiske Agent, paastaaer man, at den
danske Re gjering skal have modtaget et Vink herom igjennem den
franske Legationssecretair Dcsaugiers den Yngre paa Keiser Napoleons
Befaling, Dcsaugicrs klagede senere over: "Os har man ei viIlct troe;
"derimod fæstet Lid til en andcn Stals Minisler, som ei vil Danmarks Vel."
Endvidere hlev fra den danske Generalconsul i London', Herr
Jc1lS Wolff, under Hde Juli 1807 indmeldt til det Kongl, danske
Commerce-Collegium, at der circulerecle i London foruroligende Rygter angaaende, "at den fOrste Division af den engelske Expedition
"var bleven stoppet i Sundet, hvilket har foraarsaget de her værende
"danske Capitainer megen Urolighed og Frygt, som er bleven for"stærket derved, at det engelske l\IiOlslerium har beordret nogle 01'"logsskibe uforlOvet at stdde til Escadren i Nordsden og, forenede
"med den, gaae lil OSlersoen," et Rygte, som den danske Chargi
d'Affaires under samme Dalo vel tilmeldte Wolff, "var ugrundet, og
"at han havde sikkre Efterretninger om at den engelske Flaade
"var uhindret passeret Sundet."
Consul Wolff paaslaaer imidlertid
at have gjentagende Gan ge "advar'et Commeroe - Collegiet , medens
"den danske Charge d'Affaires i Londou og Regieringen i Kjiiben"havn, stoltende sig paa Traktalerne og deres egen oprigtige Hen"sigt, vare dyssede i en fatal Sikkerhed red Farens Nærmeise" *),
hvilken Beskyldning ei kan ganske givl'S Medbold. Ovennævnte Consul modlog endog et anonymt Brev, dat. Londun d. 2den Juni 1801,
saa lydende: **)
.) Appeal and 1I1emorial of the danis/t CUllfiscation Lundun 1833.

Pag,
28-29. 164-170 711. m.
• ) Appeal and 1I1onlo/ial Pag. 177.
Sirs,
Il is th« upiniun o] sOlllowell in{u/'moll persons , that the e.:cpcllitiUII
now tilling uul in tilis COllntnJ is inlonded for the purpose o] tal.illg
pusessism. o] Cuponhaycn untl tlie lVIIOle lslunti uf Zealand - uf lV/delt
your GuvernmBflI s/lVu/d certainly be in{ormed in lime lu prepare

Min Herre I
"Del er visse, velunderrelle:.Je Personers Mening, al den Expe"dilion, som nu udrustes i delle Land, har li! Hensigt at lage Dc"siddelse af Kjiihenhavn og hele (jen Sjælland, hvorom Deres
~,Regjering sikkertigen burde underrettes betids , for al kunne for"berede Modrageisen af de omtalede Tropper ele."
"Onskende Fred imellem hele Menneskeheden."
Jeg er, min Herre I Deres oprigtige, "Hatvard."
Del er ikke al begribe, hvorledes No gen kan have erholdt Underretning om en Begivenhed, som filrst blev bostuttet i del engelske Cabiue; den 17de og 1 vde Juli 1807, med mindre at denne
Sag all tidligere skulde have værel foreliibigen pautænkt og discuteret. Consul Wa/IT yUrer derom, al, da dette Brev sildigere blev viist
til een af Kongens MinisIre, udtrykte han sin Forundring, med den
Bemærkning, al det var "el megel exlraordinairl og singulairl anonyml Brev,"
Commeree - Cellegiet svarede under 25de Juli Consulen paa
hans Meddelelse saaledes s
,,1 Anledning af del, i Hr. Consulens Skrivelse af 1 Ide d. l\f.
"indbereUede ogi London urlspredte Rygte om befrygtende Misforstanelse
"mellem Danmark og Storhrittann' en, undlader man ikke al give Dem
"lilkjende, al dette Rygle er aldeles ugrundet; at Intet fra vor Side
"er forefalder, hvorved den imellem begge lloller herskende gode
"Forslaaelse paa nogen Maade kunde ansces svækket, eller afbrudt.
"Vi maae derfor herved anmode Herr Consulen om bestemt at
"modsige alle saadanne ugrundede Rygter og berolige vore Siifa"rende med den Forsikkring, al hertil aldeles ingen Anledning er
"for Hanuden , da Collegium ikke vilde undlade, naar nogen uf 01'·
"udseel Omstændighed maatte have Indflydelse ran Danmarks hidtil
"iagUagne Neutralitet, belimeligen igjennem de Kongelige Consuler
"at lade de Siifarende meddele del Forneduc Iii Efterrelning."
En Melding om hvad der venlede Dpnmark erholdt Ilegjeringcn
ogsaa fra Secondlieulenant Heclemann af den Kongl. Marine, Chef for

accommadation (ar 1/10 laid troops
all munkilld.
I. (»Idon. 2d Jun", -t807.

:Ucssrs. WaJlTs,

etc. -

lVill&ing (or lJOUCO amonq

l um, Siri, l"ourI lillcorcly,

"lIo,\ar«l."

Corvettcn Fylla , som den fOde Juli kom tilbage paa Kjiibenhavns
Rhed fra Vestindien.
Af Mangel paa Vand var denne Officiel' Iiibet ind til Portsmouth, hvor den commanderende engelske Admiral
Gambier sagde til ham: "Hvad, unge Mand I vil De her 'l skynd
"Dem bjem Imaaskee faaer jeg imorgen Befaling til at anholde
"Dem."
Det er bekjendt, at Lieutenant Hedemann strax gik under Seil
og meldte det Passerede ved Hjemkomsten.
Aviserne bekjendtgjorde ogsaa den Gang mangfoldige Efterretninger, som i hiiieste Grad maatte vække Regjcringens Opmærksomheo,
Saaledes meddcclte "Rerlings Avis" af LOde Juli: "Private
"Breve melde, at de ved T iinningen, Friederichstadt og Husum lig- "gende engelske Skibe have faaet Ordre fra Vice-Consulen Slamann,
.,at forlade de derværende Farvande inden 3 Dages Forliib."
Denne
Efterretning blev under 3die Juli af Siilieulenant Å. Krieqer i Tdnningen meldt Hs. Kongl. Hdihed Kronprindsen, med TilfOiende, "at
"Consul Slomann, efterat have erholdt en Stafet fra Altona, har be"falet alle engelske Skibe uden Ophold at forlacle 'I'ilnningen,"
Ei mindre vigtige Efterretninger meddeelte Berlings Avis af 3die August
fra London af 23de Juli "Lord Castlcrcagh har idag giort sit Forslag i
"ParlamenteL til vor Mililair-l\Iagls Foriigelse" - altsaa netop paa samme
Dag, Efterretningen ankom i London om Fredslutningen til Tilsit - ; "AI'.,meen er i ueomplel Tilstand, og der fordres derfor overordentlige
"Forholdsregler. Der skal nu udtages Folk ved Lodkastning, Lan"d'eLs Tilstand fordrer niidvendigen en Forligelse i den regulaire
"Magt."
Samme Avis af 21de Juli, hereller Ira London, den l4de Juli
fOIgende:
"Det Haab, man i denne Tid har næret om Fred imellem Eng"Iand og Frankrig, synes nu igjen at være forsvundet. De offentlige
"Fonds ere aLter faldne. Tyve Krigsskibe skulle afgaae til Nord.. "
"soen.
Samme Avis af 27de Juli beretter fra London af l7de Juli:
"For at sikkre den brittiske Handel i Nord- og Oster-Soen har Re"gjeringen nu besluttet og befalet, at 18 (Nogle sige 22) Linieskibe
"skulle ufortdvet afseile til disse Vande. Med Fregatter og Smaae.,skibe vil denne Flaade komme til at bestaae af 40 Krigsskibe.
, ~Alle de Styrmænd, som ' re bekjendle med Farten i Sundet og i
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"NOI'dsocn, ere tagne i Tjeneste. Efterretningerne fra Sundet, som
"melde Danmarks vedvarende Neutralitet, ville som det hedder, ikke
"standse denne Flaades Afseiling. Den vil nok have en anden Ile"stemmeise iOstersoen."
Endvidere: Paa Loyds Calfehuus blev igaar opsJaaet fiiJgende
Efterretning fra Tfinningen d, S do Juli: "Den engelske Consuls Be"faling, al alle brittiske Skibe skulle forlade denne Havn er bleven
"tilbagekaldt, og der er ingen Grund til at befrygte fiendtlige FOI'"holdsregler." Regjerlngen har givet Ordre al samle en stor Deel
Transportskibe i Irland.
Fra Vlie meldes under LIte cl. 1\1.: "at iblandt de Skihe, som
"afseilede samme Dag, ere to Skonnerter, en Pinke og en Jagt,
"alle under dansk Flag, blevne anholdte af Engtænderne og fOrte Ve-:
"sier pna."
Berlings Avis af 3tte Juli beretter af en Skrivelse fra London
af 2'1des. M.: ,,10 navngivne Orlogsskibe under Admiral Galflbicl'
" ore afseilede fra Dunerno d. lUde og have kastel Ankrr ved Yar" mouth , fra hvilk en Havn en anden Division ufortdvot skal afgaae
"for al kryd se i Nord- og Osler-Soen.
"Exped ilio nen til Oslersoen - sige vore Blade rnaa have
"andre Hensigter, end al holde Skilisfarten i Sundet aabcn, Heni"imod 8 0 Ilade Fartiiier ere blevue udrustede i Chatarn og Sheerness
"for at afseile tilligemed Flaadeu,
Disse kunne alene bruges til
"Troppernes Indskibning og Landsætning, Man lroer imidlertid ikke,
"al denne Expedition vil være af lang Varighed, siden Admiral Gam"biers Plads i Admiraliletet ei er bleven besat.
Den 2den Divi"sion af den tilOstersoen bestemte Espedition skal afseile i Morgen,
"l-Iler i Overmorgen.
Ved denne Lste Division af :LO Liuieskihc
"befinde sig en Deel Fregatter, Brigger, Chalouppcr" etc. etc.
Men, hvor tydelige disse Avisefterretninger end monne være,
vedblev den danske Rcgjering i sin neutrale Stilling, uden at fæste Lid
dertil, eftersom den ha\ de modlaget de helli gste Fo rsikkringer om det
l\Iodsalle. Denne Sikkerhed gik saa vidt, at den, som alt omtaler, endog
sdgte al bevise sine undergivne Embedsmænd Noilvendigheden ar, at
ogsaa Andre fæslede Lid hertil. Saaledes sec vi derfor den :llle
Juli den danske Consul Dull i åmsterdnm i de derværcndc made
at olTclltliggjiire: "FI'a del herværende Kungl, dansko Con sulurs Side
"lJekjendlgjores herved til deu danske H~ndcls. og Siifarls Eftm et-
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"ning, at officielle og ministerielle Beretninger ere indldbne, hvorved
lIden beroligende Forsikkring gives, at, uagtet Det, der el' forefaldet
"i 'runningen, og uagtet adskillige danske Skibes Anholdelse og Op"bringeise hersker ikke mindste Uenighed imellem Holjerne i Stor"brittanien og Danmark; heller ikke er Noget forefaldet, der kunde
"give grundet Aarsag til den Bekymring, som desaarsag hersker
"her."
En ikke mindre betydningsfuld Opmærksomhed maatte den danske Regjering kunne udlede af forklædte engelske og hannoveranske
Officierers Ophold og Opflirsel i Hovedqvarteret i Kiel og i sammes
Havn.
l Kieler Fjord ankom og opholdt sig i Enden af luli l\Iaaned
mange smaae , engel ske Krigsskibe, hvis' Officierer dagfi gen vare
i Land; Dere Personer, som udgave sig for Handelsreisende , vare
sikkerIigen forklædte hannovaranske og engelske Oflieierer, som dreve
Spioneriet saavidt, at, efter Rygtel, unge, danske Officierer fandt det nddvendigt at giure Kronprindsens Generaladjutant opmærksom paa den
paafaldcnde Opdagelse, de havde giort ved Sammenkomsten med disse
Personer paa offentlige Stcder , og hvor de slet ikke generede sig
i deres Udsagn, især naar de vare. blevne animerede ved stærke
Drikke; de skulle endog have advaret vore Officierer for den forestaaende Fare.
Tallet paa saadanne smaae engelske Krigs- eller Aviso-Skibe i Kieler Fjord var paa hiin Tid, foruroli gende stort, eftersom Danmark ikke
stod i nogen nærmere Relation til England, Vi linde saal edes den
22de Juli 1807 til Ankers ved Schrevenborn - Skov Skonnerterne
"Brook - Connor", "Whiting" og Cutteren "Sales", og ved Indlilbet
til Canalen Skonnerten "Hanne", hver paa 2 Canoner, og som
alle afseilede den 21de Juli.
Den 23de indkom Skonnerten
"Sea - Lurk" paa 2 Cnnener og afseilede den 28de Juli,
Den
31le Juli indkom 5 armerede Skibe, nemlig Briggerne: "Cencor", "Charges" og "Intelligent" hver paa 12 Cauoner , saml Skonuerterne "Cranick" og "Pigeon" paa 8 og 4 Canoner. Disse Skibe
afgik til forskjellige Tider. Hvad skulde vel alle d.isse armerede
Skibe gjiire i Kielcr - Fjord uden spionere? Det feiler ikke, at og
munge andre Efterretninger maae være indkumne til Regjcringen om
den forestaaende Fare, selv fra danske Embedsmænd, hvoriblandt fra
Miljor v.1'scltc1'1ling, lnspecteur paa Frederiksværk, Lil Generalmajor Bic-
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lc{cldt i Kiel, hvori han omtaler den Fare, der synes at true Danmark ved at saa store engelske Expeditioner nærmede sig summes
Kyster, og hvorfor Generalen takker i et Svar af 7de April
1807, med det TilfOiende, at han ikke forhen bar hdrt NClget tale
derom.
'
Endeligen rnaae vi endnu anfdre r at der iblandt de engelske Orlogsskibe gaves nogle, f. Ex. "Prin~e of Wales" paa 98 Canoner,
som stak saa dybt, at det ikke uden Vanskelighed kunde passere
Oresund, hvorfor rlen engelske Flande ikke ret vel kunde gjelde noget andet Land, end Sjælland, eller Danmark, lige som dette Samme ogsaa
maaue kunne lettuligen udledes af de daværende politiske Forhold, siden
det ikke var at antage , at En gland nu efter Tilsiter- Freden "ilde
med den eneste Allierede, som den beholdt, nemlig Sverrig, begynde
en Krig med Frankrig, Preussen og Rusland i Forening, skjdmlt det
forhen ikke var i Stand til at beseire Frankrig, allieret med disse
to sidste Stater.
Det er af ovenstanende mange Relationer indlysende, at den
en gelske Armudes Hensigt ikke kunde være fremmed, eller ubekjendt
for den danske Regjering, hvilket denne ei beller direete ,hal' nægtet.
Men selv ved disse mange Efterretninger kunde Begjeringen dog ei
aldeles fæste Lid til dem, og i det Mindste Cl' den at undskylde,
naar den ikke aldeles gjorde del.
Selv det udenlandske Ministerium, navnfigen Grev Christian v.
Bemstorf; sum man dengang tillagde saa megen Sk) Id, maa kunne
finde Fursvarere og Undskyldning' derved, at den engelske Minister i
Kjiibenbavn, Garlike, forsikkrede Begjeringen og Ministeriet om Englands fredelige Hensigter imod Danmark og siigte at bevise de
clrculerende Rygters Umulighed og Usandhed, hvilket hos ham
sikkerligun udspran g fra den fuldkomneste ug bestemteste Overbeviisning
om Rigtigheden af hans Udsagn, da det engelske Ministerium havde
alJeles ladet ham være Ul idende om dels Planer og sanledes ganske
opofrede en Mand, som, formedelsl sin iivrige ridderlige Tænkeog Handle-Maade , sanvelsom elskværdige Pcrsonlighed , fortjente en
bedre Skjæhne, Lignende Forsikkringer skulle være indldhne directe
fra England til Ministeriet og til Kronprindsen selv, Den for os ulykkelige Expcdition til Bygen, som ruaaUc passere vore Kyster, foranledigede, al vor Regjering med Ret(e maatte antage, at, naar 2 Convoier vare ruligen dragne vore Ryster forbi, den 3die da maatte gidre

del Samme.
Denne Expeditiun kunde, som all forhen omtalet ,
tjene den engelske Regjering lil et beqvemt Dækkc , hvorunder
den forberedede del os tiltænkte Overfald.
Del er desuden en fuldkommen Sandhed, al den dallske Flaade
i lang Tid havde værel Gjenstanden fur den engelske Regjerings og
det engelske Publicums stdrste Opmærksomhed, og at der til forskjellige, Tider, navnfigen ved enhver betydelig Rustning, saaledes
ogsaa ved den Lil Svensk - Pommern bestemte Expedition i Foraal-et
1807, atter opslod mangfoldige Rygler med Hensyn til denne Flaade,
Derfur manglede der ei beller den Gang paa fortroli ge, eller anonyme Varsler, enten til Regjeringen, eller Lil de diplomaliske Embedsmænd, men som ikke altid fremslode af den reneste Kilde og ofte
vare Fostere af del franske Polili i Hamborg, for derved end meer
al forvil-re Danmarks Neutralitets - Forhold.
Del var altsaa vistnok
lilladeligt ikke at troe paa disse evige og heslalldi~ell fornyede Rygter;
skulde Danmark hver Gang have armeret sig, naar man i disse uophorlige Krigsnar bebudede Krig og Overfald, saa vilde dels
Neutralitet aldeles have odelagt Landels Finantser og Velstand, ligesom Flaadens Armering ug Besætning vilde have lammet, ja l vel
endog ganske odeJagt den private Skibsfart og Handel, siden Flaadens
Besætning udfordrede, sna at sige, hver Siimand over hele Monarkiet.
Ikke heller maa man troe, al del blot var den danske Regjerillg, som
ikke fæstede Lid lil disse Rygter; den hele Verden blev overrasket;
og selv den engelske Kjubmllndstand var i Almindelighed saa uvidende om den engelske Elaadea Hensigt, at den allermindst tænkte
paa Danmark. Illadet ., Times" af 29de Oetober iS09, indeholder et
Brev om en engelsk Kjiibmands Reclamation paa 10,000 li'. Sterling
til sin egen Regjering over Varer, som deels bleve brændte ved Kjohenhavns Beleiring, deels confiseerede af den danske Uegjering, og
stiiller sin Paustand pna den Grund: .,at engelske Skibe med engel"ske Varer se ilede til Danmark, lige indtil den engelske Flaade var
:,færdig at lobe ud; der fandtes ikke eet Individ (undtagen De, som
"udkaslede PInnen til Expeditioncn) der vidsle, hvorhen den gik;
"Kjohmændelle kunde ikke ahne, at det gjcldle Kjiibenhavn". Dog
blev Godfgjiirelsen ei bevilget.
Den preussiske Regiering havde endog saa megen Tillid til
Danmarks fredelige Stilling. al den, formedelst Krigen med Frankrig,
havde sendt Ilere Skibsladninger med Kostbarheder og Skalte fra
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Stellill o. a. SI. til Kjdbcnhavn, Da Privatelendom blev respcctcrct,
bleve disse Skalle ogsau lykkeligeu reddede o. s. v.
Undskyldninger for den danske Regjerings Godtroenhed hille
sig altsaa ret vel gjore og endog godt forsvare.
Danmarks Uformuenhed til al rnudstaae England foraarsagede ogsaa, at det ei engang
kunde, eller vilde troe Efterretningen, men haahede muligen at afvende Uveirer ved hiiit al erklære: "at det aldeles ikke stod i mindste flendtligt Forhold til England." 1\1en, selvom den danske Regiering havde fæstet Lid til de gjorle J\leddelclser, hvad skulde den
vel have gjort for al redde sig, eller afvende den truende Fare, naar
den ikke ved Negoliationer frivilligen vilde gaae ind paa en Overeenskomslog udlevere Flaaden ? Naar en Stat med 27-28 Millioner
Mennesker, med en kraftig Ilegiering , overfalder en Slat paa 3
Millioner Mennesker, med saa ringe Forsvarsmidler , uden dygtige
Over-Befalingsmænd, o. s. v., saa vil Udfaldet ingensinde blive tvivlsomt; og, um Danmark end havde sdgt Ilielp ved al kaste sig i Frankrigs
Arme, saa var den franske Armee dog saa langt herte fra Krigsskucplndse n, at Hj ulpen altid maatte komme for sildigen. Ingen Dddelig vil derfor
panstnae, at Danmark kunde været reddet, om og Ilegieringen havde troet
de indm eldte Uygler og Iaa Uger i Forveien samlet nogle tusinde
Mand udvede Bonder , benævnte Landeværn, uden Befalingsmænd,
Beklædning , Forpleining og alle de Ting, som en Krig fordrer for
at fiire s med Held.
Bedre vilde det nel'l'e heller have gaaet , om Regjeringen havde
havt Tid og Midler til at udrusle sin Flaude , da vel ingen fornuftig Mand turde nære sna sangvinske Forhaabuinger , at denne, selv
kj æmpcnde med den stiirste Tapperhed, kunde have heseiret en saadan Overmagt og reddet Fædrelandet.
Meget meer er det at forud smile , at denne Flaade vilde have fundet en Iigesaa hæderlig Undergang som dCII Deel af samme, med samt dens Forsvarere der
Iegtcde paa hiin navnkuudigc 2den April 1801.

--_.._-_.

----
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II. UapiteI.
Fra den engelske Flaades 5 die Divisions An.
komst i Sundet den 5 die August indtil Land·
gangen den 16 de August.

Den 3die Division af den engelske Expedilion under Admiral Gombier var igjen deelt i 3 Afdelinger, hvoraf den {orsle og stiirsto Afdeling
lOb ud fra Yarmoulh den 26de Juli og bestod af Krigsskibene
Prince of Wales paa 98 Canoner , Pompee paa 80, Centaur,
Spencer, Capten , Alfred, Hercules , Maida, Brunsvie og Golialh pan
74, Dictntor; og Kaly paa 64, Cambrian og Survailanl paa
38, Combattant paa 22, Thunder paa :1.8, Sappho og Halcyon
paa 16, Turbulent og l\linx pna :1.4, Fury og Zebra paa 12, Vesuvius paa 10 Canoner, Yarmouth og Goodvil 2 Sloops, saml et Bomliardeer-Skih, ladet med Bomber.
Allel'ede den HUe Juli indkom "Survailanl" i Sundet, haveude
ombord den engelske l\linisler, Sir Brooli Toilor, og gik med samme uopholdeligen lige hl Kjdbenhavn, Den iivrige Deel af Flaadcn
sanes Ira Kronborg og fra Masterne paa det der liggende Vaglskib
den 2dcn August under Kulien; og blev det da strax af Kronborgs
Commandant, Gcneralmajor v. Slricker , som ogsna Vagtskibets Chef,
Capitain Garner, meldt Kjiibenhavns IIiiist- Commandercnde , Generalmajor v. Peymann, Den 3die August om Murgenen laa den engelske Flaade til Ankers udenfor Kronborgs Gevær- Fabrik; hvorfra en Officiel' blev sendt for at complimentere Commandanten
paa Kronborg , hvorefter denne Flaadc samme Formiddag , 2ti Seilere stærk , under en gjensidig , venskabelig Salut, som Commandanlen havde lovel den ham complimcnlerende Officiel', passerede
Krnnhorg Fæstning og var alt KJ. :I. om Eftermiddagen til AIII.ers
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syd for samme. De mindre Fartdier af denne Flaade lettede Ankeret d. 4de August Kl. 2 Eftermiddag og gik under Seil syd efter.
Linieskibene og Fregallerne derimod furbleve liggende paa Helsingiiers
llhed, og erholdt de samme Dag og de fiilgende Dage liere tusinde
'il Kjod m. m. fra Byen . Den åte August lagde de to Skibe "Sappo"
og "Comballant" sig ved Saltholmen. og Flaaden kr~ dsede sig fra Helsingdrs llhed opad li! Hveen : den Gte August lagde sig nogle mindre Skihe i "Flintercnden" imellem Sallltol.men og I\lalmii, og indkom endnu liere Krigsskibe i Sundet, som og fladbundede Fartdier,
alle henhilrende til denne Afdeling.
Den 2den Afdeling af denne Division forlod Yarmouth d. 2del1
August med en Troppeafdeling om nord, under Generalmajor Sil'
Dat·id Bairds Commando, og blev convoieret af Admiral Essinqton.
med 7 Linieskibe, foruden en Deel mindre Krigsfarl1iier.
Denne Afdeling blev seet fra Hclsing åer' den 7de August, hvoraf
indkom samme Aften 2 Linieskibe og 1 Fregat, der passerede Kronborg
og lagde sig paa Jlelsingflcrs Hhed, og den Sde August mod Aflen
indkom Ilesten af denne Ilivisiun , som med Orlogs- og Transportskibe uel1ib sig til omlrent 50. Denne nu forenede store Flaade afgav et prægtigt Syn. Den bestod af Admiralskibet, Prince of Wales paa 98 Canoner, 1 Linieskib raa 80, 17 paa 74, 5 paa G"
og 22 mindre Krigsskibe fra 22 til 14 Canoner, tilsammen 46
Krigsskibe. Mange Ofllcierer vare dagligeu i Land i Helsingiier, ifiirte
smukke Uniformer, og iagttoge Alle den bedste Orden, pna en SiiofIleler nær, som for Uorden blev arresteret. Hidtil havde Flaaden
fra Ilclsmgtier dagfigen Iaaet 8000 :u, ferskt Oxekjdd, furuden Kalve,

Lam, Fjederkræ m. m.
Den stdrste Dcel af denne Flaade laa den Ude og :l.Ode August Norden for Nivaac og Oen Hveeu. Den Dde Augnst saae man
ikke længere de engelske Skibe i Fllntercndcn , slim i et Par Dage
havde ligget der, hvorimod 10 -12 mindre Fartdier krydsede i Kjiigebugt. El Linieskib laa for Anker nordligt ud fur Torbæk j en
Fregat laa Norden for Grunden "SLubben", og atter andre Skibe
laae for Anker videre op i Sundet j en Brig seilede samme Dags
Formiddag 1\1. iO-i 1 lgicnuern Knngcdybet; den lOde Angnst var
Flandens Stilling omtrent den samme som Dagen i Forveicn,
Den :ldie Afdeling af denne Division, beataaende af II Orlogsskibe, 5 Fregatter og 8 Brigger, under Commando af Admiral Lord
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Essington Keats, seilede den 4de August igiennem store Belt, passerede
KI.8 om Aflenen Knudshoved og gik til Ankers Sonden for "Vresen",
men lellede alter den 5te og krydsede syd paa,
Ved at see denne frygtelige Flaade omringe Oen Siælland,
fandtes vel Ingen blandt Dens dannede Beboere, som længere betvivlede
dens Hensigt, og ei med bange Ahnelse forudsaae, hvad der vilde forestaae Den og Hovedstaden. Vore Dagblade omtalede imidlertid ikke
med een Stavelse en sandan Fryg}, eller berårte den politiske Oer!
af Dagens Begivenheder, men indskrænkede sig alene Lil at melcle
den engelske Elnades Ankomst, Skibenes Stilling og Bevægelser og
hvad som hdrte derlil , samt meddele Uddrag af engelske Blade,
denne Expedition betræffende.
Sanledes- meldte den Berlingske Tidende endnu d. fOde Au gust, da den engelske Flaade alt havde
omgivet Sjælland, efter en Skrivelse fra Lonclon af 3ile Juli:
"Den stærke l\latrospressing har forskaffet vor til Dstersiicn af"seilede Flaade 4000 Sdfulk, Sundet og Dstersiien holder man al"mindeligen for denne Flaades egentlige Bestemmelse. Den afseilede
"Expedilion har en slor Deel ny · opfundne Rakeller med sig."
Imidlertid maalle det sikkerIigen have været den ' danske Regjering lilladt al fordre Oplysning af den Hdistcommanderende for den
engelske Espedition om dens Bestemmelse og Hensigt , saameget
meer, som Handels- og Alliance Traktaten imellem Danmark og England af I Ite Juli 1670, § 30 , be stemmer, al kun indtil 6 Krigsskibe
mnae modlages i de re spective Staters Havne uden foregaaende Tilladelse. Vel er Dresulld ingen dan sk Havn; men Helsingders Rhed
og de danske Kyster i Sundet mane dog vel henregnes hertil, da
disse ingen andre Havne have i Dreslllld, paa Kjiibenhavn nær, hvor
slet ingen fremmede Krigsskibe maae indliibe.
.!\Jen, om end den dan ske Ilegj ering ikke vilde pand rage sig den
Engelskes Uvillie ved sandarme Redamationer, overeensstemmende
med ovenanf1irte Traktat , saa var den dog ikke gan ske ligegyldig
ved hvad der' forefaldt pua Sjællands K~ ster, Kronprindsen af Danmark, som, formedelst sin Fade rs Sy gdom, var den egcnllige Regent
over den danske Slat, levede i denne Tid me d sin Gemalinde og
Familie paa Slottet i Kiel aldeles i fredelig og hunslig Stilhed og
Lykke, omgivet af sin rin ge Hofstat og de civile og rnilitairc Embedsmænd og Adjlltanter, som vare nddvendige til at lede hans lliiie
Kald og commandere den i Holsteen forsamlede og canlonnerende
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Deel af den danske Armcc,
Med Undtagelse af Chefen for det
udenlandske Departement, Grev Christian v. Bemstorf; var hele
Rcgjeringen og Cheferne for de ovrige Regjcrlngsdcpartemcutcr , og
saaledes ogsaa Directeuren og den egentlige Bestyrer for det udenlandske Departement, Grev Joachim v. Ilernstot] forblevne hos Kongen i Hovedstaden, hvor, saavel som over Citadellet Frederikshavn
Generulmajor v. Pcyma1l11, som all oml all, var HUislcommanderende og
havde Bolig, AH levede som i den dybeste Fred.
l\Jen, da d. 3die August lIIelding fra Hclsin gilcr ankom , at 12
svære Krigsskihe lune til Ankers t l\Iiil No rden for Kronborg, afsendte Generalen samme Aften en Stafet lil Krouprindsen mel Melding herom, og hvori han tillige anmeldte, at han vilde randflire sig
med Directeuren for Departementet for de udenlandske Sager, 11m
der, i Anledning af den engelske Flandes Ankomst i Sundet, burde
forelages Militair - Foranstaltninger i Kjiihenhavn og paa Kr'IOIHlrg,
da han ytrrede at være aldeles uvidende om Flandens Hensiglog
det Forhold, hvori Danmar Il, stod til En gland,
Som FOIge heraf fa nd t ogsaa den fiilgende Dag, den 4de August , en Conference Sled mellem General v, PCl/marm og Directeurcn
Grev Joachim v. BCT1Istor{, under hvilken Greven erklærede: "at
"ham aldeles ingen Aarsa g var hekj endt, som kun-le foranledige den
"sig nærmende engelske Flandc til liendllige Intensioner imod Dan"mark. Han kunde derfur ikke 1I('IIel' tilruade, at de r, fra \ Ol' Side,
"blev foretaget lUililair-!<'oranstallningel', der kunde tildrage sig Eng- ;
,lænderues Opmærksomhed:'
Da imidlertid Dagen derpaa indl1ib Bnpport fra Cors åer, om at
den ovenfor orntalede 3die Afdeling af den engelske Flandes 3die Division paa t 7 Krigsskib e , under Admiral Keais , d. 4de August havde
ladeL sig see i Store- Belt og samme Aften var passeret Knud shuvcrl,
afsendte General v, PeYTllallII ufoi Iii"l't atter en Stafet fil Kronprindsen
med denne Efterretning,
Da del' senere indlOb Rapport fra Kronborgs Commandaut,
at d. 7de og 8 de August et endnu stdrre Antal engelske Krigs- ug
Transport-Skibe og fladbundede Fartdier vare ankomne ved Kronborg,
talede Gen eral v. Pespnaun , da han netop den Dag havde Heferat i
Statsrandet, aller om Sagen med Grcv v. ltcrustor] og om den mulige Fare, der forl'slod Kronborg og I{jiibenhavn, hvorved Exeellencerne, Finnntsrninistcren, Gre v Ernst». Scliinunclmann og Admiral nurUrl
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vare tilstede.
Grev v. Bemstor] gjentog herved sin tidligere gjorte
Erklæring: "at der aldeles ik~e var at formode Fjendtligheder fra
"engelsk Side, og forsikkrede endvidere, at han var forvisset om,
"at den engelske Flaade endnu ikke havde Ordre li! at uddve Fjendt"Iigheder imod Danmark; af hvilken Aarsag ban altsaa ikke kunde
, ~tilraade, at man fra "Ol' Side tog nogensomhelst Militair-Foran"staltningel' herimod".
Paa Generalens Opfordring, om han i sin .
Tid turde heraabe sig paa disse UdladeIser, gjentog Greven: .,ja!
"meget gjerne" ! *) dog vilde ogsaa han afsende en Stafet til Kroriprindsen i Kiel, som Generalen bad om at maatte Iigerviis benytte, for
Ogsaa unat oversende en Rapport om de seneste Begivenheder.
derrettede General v. Pl!ymanll ved samme Leilighed de to Ministre,
Greverne v. Schimmclmallll og v. Ilemstor]; om, at han, foranlediget
af den seneste Efterretning , "dog havde fundet sig hefoiet til
Ilden 3die August at forstærke Kronborgs Garnison med en Batall"Ion paa 300 Mand af norske Liv-Regiment under Major v. Gyl"dcll{elds Commando, samt med 50 Mand Cavalleri af Kjlibenhavns
"Besætning, ligesom han ogsaa bavde tildealt 3 Kroners Batteri pIIa
"Kjohenhavns Rhed en Forstærkning og afsendt smaae Cavallcri"Afdelinger til Kjiibenhavns Forstæder og Omegn for at patrouillere
"og overbringe Meldinger".
Natten imellem den 9de og fOde August indliih Svar fra Kronprindsen paa General v. l:'cymUllllS fiirstc Rapport af 3die Augnst, af
fdlgende almindelige Indhold:
"Hans Kongelige Hfiihcd fandt det nildvendigt, at Tre"kroners Dalleri ufort1ivet blev sat i Forsvarsstand og erholdt
" ,100 Mands-Besætning af Marine -Regimentet under Oberstlieutcnant
"J11cycrs Commando, hvilken Post maatle instrueres at være aarvaa"gen og vogte sig for Overrumpling.
Omendskjdndt han ikke tro"ede, at vi havde Noget at frygte af de Engelske, saa fandt ban dog,
"at Forsiglighed ei burde tilsidesættes. Desnarsag skulde endvidere
"Citadellets So-Batteri, Qvintus-Bastionen, og Lilnelten sættes i corn"plrt Forsvarsstand og Piquetter dertil eommanderes, som om Nat"tcn maae besætte samme; endvidere etableres en Vagt i Cestrup
"So-Batteri, som om Natten forstærkes mrd en Piquet for al kunne
"være i Forsvarsstand.
Kronborg-Fæstning anprises til særdeles
"') Hvilken Forslkkrlng Greven ogsaa redeligen og, som Mand af iEre har
ho.dt, See Bilag Nr. I.
Ilnnm, Krig.h. fr. 1807-9.
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"Aaarvaagenhed; dog med Betydning af, at vi vel ingen ({rig havde med
"England og ventede heller ingen, f!len at kun af Forsigtighed skulde
"So-Batlerierne strax sæltes i Forsvarssland, og Piquetter commanderes
"til disse Batteriers Betjening, som, naar det blev mdrkt, skulde trække
"op i Fæstnin gen. Alle Frimænd, indenbyes og i Nærheden, skulde
"ufort1ivel indkaldes, hvilket ogsaa skulde gjelde for Kronborg Fæst-

"

.
"nmg.
l\lan erfarer heraf, at man dog ikke ganske lod sig overrumple,
og at del' blev giort Meget, næsten AIl~ hvad man under d isse Omstændigheder knnde g iii re ; og Kronprindsens Defaliilger og Bestemmelser vare derfor ogsaa overeensstemmende med de for Tillen havende Efterretninger og Formodninger.
Naar en Gjæst pan vore
Kyster forsikher at han er vor Ven, gaacr som sandan i Land,
opfdrer sig der som Ven og vedbhver at paastaae, at hans Bestemmelse har et ganske andet Maal, saa kan ingen redelig Mand antage Andel, end at han virkeligen er, hvad han udgiver sig for at være.
StaLsheslyrelsen derimod, ligeover fur denne lalrige Skare af ubekjendte Venner, hUl' være meer vantro og tage passende Forholdsregler imod dern ; dette er saalcdes ogsaa skeet, og indlil delle Tidspunet kan man ikke sige, at Forsvaret, ell Cl' Forholdsreglerne, trods
de mange Rygter, ere blevue negligerede.
Imidlertid hleve vi ei længe uvidende om Englændernes Heusigt,
England sendte nemtigen samtidig med deres Flaade to estrnordinaire
!\linistre til Danmark, sum skulde være Forlåbere til hvad del'
skulde skee, eller, om man \ il, for at begynde og, om muligt, udfdre
de Negociationer, som England havde i Sinde at indlede med Danmark, Disse to Ministre vare den alt omtalode Sir Brooli Tailor og
Si,' Jackson,
Yi have all berettet, at Sir Tailor, som forhen havde været en:;elsk Gesandt i Cassel og var scllet forud for den engelske Flaadc,
indliib i Sundet d. 3ile Juli og var ufortdvet landel ved KjolJenhavn, hvor han overgav den hidtil ved det danske Hof accrediterede
engelske Minister, Gurli/re, dennes Rappel og Udnævnelse til Minis ler
ved det Preussiske Hof, samt onskede umiddelbart at overlevere sine
egne Creditiver, Indtil Sir Tailors Ankomst havde den engelske Regjering sled se betjent sig af denne sin ved deL danske Hof befuldmægtigede l\Iinistcr, Lil al hesorge de sædvanlige, venskabelige ForbandIingcr ; uden al underrette ham om, eller engang lade ham ahne dens

nye Planer. Denne Ministers personlige Forhold og Egenskaber havde,
som alt omtalet, forhvervet ham Alles Agtelse; og, da han ofte nok havde
forsikkret sil eget Hof om Danmarks ubrddelige og strengele Neulralitet, saa havde man vel ei fundet det passende at bruge ham til den
uridderlige Negociation, som man havde i Sinde al indlede, og derfor sendte man en ny Minister i Sir Tailor.
Men Mangelen paa alle de sædvanlige Former, der iagttages imellem Hofferne, med forelgbig Anmeldelse om en l\linisters Bortkaldelse og en Nyes Ankomst, samt Gere Feil i selve Expedilionerne,
som han medbragte, gjorde det fornådent i Kongens Raad at overlægge, hvorvidt disse Forslimmelser og del tvetydige Rygte, der hvilede
paa Sir Tailor, kunde gidre hans Antagelse ved det danske Hof tilraadelig, eller comprornittere samme med del franske, om end Danmark
ikke tog Hensyn til hans tidligere Forhold,
Han blev imidlertid
dog d. 3de August indfdrt hos Directeuren for de udelandske Anliggender, Grev v. Bernstoi], hvor han blot fremflirle almindelige
Forsrkkringer om Englands Dnske at vedligeholde den bedste Forstaaelse med Danmark, og kny tie en nærmere Forening mellem begge
Stater, og at Danmark vilde ophæve den hemmelige Forbindelse med
Frankrig og Rusland, hvorom, efter hans Formening, den engelske Regjering havde sikker Efterretning. Denne Beskyldning blev naturligviis beneglet og gjendrevet af Grev v. Bernstor], som aldeles urigtig.
Dermed endles Sir 7'ai/urs eneste l\Jinister-Conference, og gik han
senere ombord i den engelske Flaade,
Derpaa landede den anden engelske Minister, Sir Jackson, den
Sde August i Tiinningen, begav sig strax til Kronprindsens
Hovedqvarleer i Kiel og anmeldte sig der hos den udeulandske Minisler, den ældre Grev Christian v. Bernstorf, som overordentlig befuldmægtiget l\linister fra det engelske Hof; og, omendskjdndt, som ommeldt, alle udenlandske Forhandlinger vare overdragne Directeuren, Grev Joachim v. Bemstorf , der med hele den
ovrige Regjering var hos Kongen i Kjlibenhavn, saa blev han dog
af Ministeren anmeldlog indfiirt Ldverdag-Eftermiddag d. Sde Au.gust hos Kronprindsen, som nelop sad med Prind sessen efter l\lid·
dagstallet i sin vanlige Familiekreds, og blev han herover ikke lidet
.b eslyrtset, sanmeget meer som man med Vished kan antage, at Kronprindsen, hverken officielt, eller privat, var underrettet eller vidende
om 'I'ilsiter-Praktatens hemmelige Artikler, og fOIgeligen ei heller
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enten kunde være forberedet nok paa de Planer, som England, eller andre Stater maatte have udkastet, for at bringe samme til UtlfUrelse,
eller omvendt forhindre de deraf flydende Conceqventser,
Kun
saa Me~et er vist, at Danmark baade var uvidende og uskyldig;
hvilket noksom fremlyser deraf, at ingensomhelst Udrustning havde
fnnd~t Sted,
Under denne Audients nævnede Jackson "Nodvendig"heden og Fordelen af det ndieste Forhund imellem Danmark og
"England, og at delle sidste behovede el sikkert Pant for Danmarks
"Yedblh'else i den nY!l Forbindelse, samt at England, sonlænge Dan, ~marks Flaade forblev i dets eget V.erge, endog ikke ved den al"traaede Alliance var sikkret for de Forbindelser, Rusland og
"Frankrig havde udkaslet med Hensyn til Danmarks Decltagelse og
"dels Somagls Brug imod England, hvorom det engelske Cabinet
" var blevet sikkert underrettet." - Paa den anden Side ytlrede
Jackson: at han var bemyndiget til "at gjiire Danmark Tilbud af
"Understiittelse med en Deel, eller den hele Magt, som England
"havde paa Kyslen af Sjælland, imod Frankrig ; men at Expeditioncn
"paa den anden Side var af en sandan Styrke , at den knnde med
"Magt naae sil Maal, og sanledes afgive den Undskyldning til Frank"rig. at Danmark var bleven tvunget til at underkaste sig det en"gclskc Cabinets Fordringcr." Dette var Mere, end som stemmede
overeens med den retsindige og ædle Kronprinds Freileriks Tænkemaade og Charaktcer ; og, da Jacksen ikke havde nogcn Fuldmagt
til at bestemme den Hjelp, England vilde yde, og ci heller val' bemyndiget til at tilbyde nogensomhelst positiv Garanti, enten for
Erstatningen af den danske Flaade, eller for den danske Stats Udelighed, meu blot havde den Instruction, at "tilbyde den, inderligste
"Alliance og enhver Protection, England kunde give", da var
Tilbud for ubestemt og fiilgeligen underkastet enhver
dette
Fortolkning, til at man kund e gaae ind derpan
Dog havde
det vistnok været muligt at opholdc Sir Jackson ved Underhandlinger i flere Dage,
derved vundet Tid og muligen endog
formildet det engelske Cabinets Forsæt ved en klog Behandling af
summes Gesandt. KI onprinds Frederik har herved oversaet det Standpunct, hvorpas han stod som Prinds-Begcnt for cn lille Magt, der
under ingen Omstændigheder kunde haabe at vinde Seier over England, især saa aldeles uforberedot, som Danmark den Gang var, En
Iorsigtig Rl1gcllt og Diplomat maallc have fundet Udvcic til al uudgaae

det truende UVf;iJ' og formilde Englands Fordringer, ved, liig Riiret ,
der kun sanledes holder sig opreist, at give efter fol' Stormen.
Kronprindscns Svar til Sir Jackson var omtrent saadant: "Man
"finder neppe i Historien noget Exempel paa et Angreb SOlD det, hvormed
"man vover at true Danmark; og man kan vente mere Redelighed
"hos de barbariske Stater, end hos den engelske Regjering.
De
"foreslaaCl' Englands Alliance! Vide vi da ikke, hvad den betyder~
"Deres Allierede, som forgjæves ventede eet heelt Aar paa deres Bi"stand, have saaledes lært os, hvad den er værd" I Da Jackson bemærkede, at Kronprindsens Tale var haard, svarede ' denne: "naar
"man har Mod til at paatage sig en saadan Mission, maa man og"saa have l\Iod til at hore Alt". Som Gesandten dernæst fremsatte, "at
"England vilde med Penge godtgjdre al den Skade, Danmark kunde
"lide", svarede Kronprindsen: "og hvormed vil man godtgjdre Æren?
"og skulde Iloved staden", - vedblev han, - "blive lagen, i FliIge
"Englændernes Forræderi, da vil jeg til næste Vinler vide al gjore
"det samme som Cal'l GItstav, og Isen skal ferskaffe mig en sikker
"Overg.lIIg over Belterne l"
Kongen af Danmarks offentlige Bekicndtgjiirelse om delte Forslag
lyder saalerles: , .Denne Meddelelse, ligcsaa vanærende i Tilbud, som i
" Trudsler, ei mindre fornærmende i Form, end i Indhold, kunde
"endog ikke foranledige nogen Forhandling".
Si r J acksons Mlssion til Kronprindsen kunde derfor ei fOl'e
t:l u ågetsomhelst Resultat j men han hlev henviist til Kongen i Kjo·
henhavn og Directeuren fOF- de udenlandske Anliggender,
Aldrig sansnart havde Jackenn forladt Kronprindsen, fiirend
denne tog den Ileslutning strax at begive sig til Kjiibenhavn for der at
træffe de fornddne Forsvnrsanstalter, bringe Kongen, sin Fader, bort
fra den truende Fare og, som det synes, selv sætte sig i Spidsen
af Forsvaret. De niidvenclige Ordrer bleve i denne Anledning strax udstedte og StafeUer afsendte, hvoriblandt med den Ordre, at Commnndoen
over Armeen i Holbleen blev overdragen Gcnerallieutenant, Priuds Frederich af Hessen, som den Gang boede i Rendsborg og dcrfor fra d,
l3de af tog sit Hovedqvartecr i Kiel. Ordrer hlcve ogsaa udstedte
til de commanderende Generaler, Overretten i Gluckstadt og Ilere
Åuthoriteler. Ogsan General v. lJiclc{cldt, Cher for rlet hcle Ållil1erivæsen, erholdt ved cn Fclllljæg('r næste Dag Kl. 9 to Ordrer, saalydende:
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NI'. 1. "Jeg unsker, at Herr Generalen, med deres Adjulanter
"og cndnu en 2 li 4 Officierer, afreiser snarest muligt herfra til l\jo"ben havn og del' melde sig hos Mig."
Hovedqvarteret Kiel den 9de August 1807.

Frederik.

K. P.

Nr. 2. "Da Min Nærværelse i Kjobenhavn er nddvendig, saa
"er jeg paa nogen Tid afreist dertil, og i Min Fraværelse fOrer
"GclleraJlieutenant Prinds Frcdel'ich af Hessen Commandoøn over den
"her forsamlede Armee, til hvem alle Rapporter og Meldinger indsen"des samt Ordrer modtages af, ligesom hidtil til Mig".
"Delte haver DIl ogsna at communieere det danske ridende Ar"tilleri-Compagni, da Tiden ei tillader mig at tilskrive samme".
Hovedqvarteret Kiel d. Ode Augllst 1807.

Frederik.

K. P.

Disse Ordrer vare af Kronprindsen ladte tilbage med Befaling, at
de fiirst skulde bringes Generalen, som ornrneldt, KI. 9 den Idlgende
Dag, hvortil Grunden ei Cl' ganske indlysende.
Et Brev fra Kronprindsen blev ogsaa tilstillet han s Adjutant, Major v. Fribo, med Udskrift "at anlmes den fOlgende Formiddag Kl. LO, i Overværelse af
Adjlltanterne v. Ramcr, v. d.1Jlasc og v. RamUng". Til befalet Tid
samledes de nævnte Adjutanter, og Brevet aabnedes, Indholdet var
det selv samme som til Generalmajor v. lJiclc{eldl, nemlig: "at de
"havde at begive sig saa hurtigt muligt til Kjobenhavn og der
"melde sig hos Hdistsamme",

Hvilken Befaling strax blev bragt

Iil Ildfårelse.
Ogsaa Geueralqvarteermester-Lieutcnant Wenzel v.
lIa{{lIcr, som paa den Tid var i Hamborg, erholdt en lignende Ordre.
Kronprindsen reiste allsaa om Nallen imellem d. 8de og Ode
Au gust tII1{jobl'nhavn, lcdsagen af Prinds Christian af Hesssen, som
derved afgav 2den Divisions Commando til Generalmajor v. HeilemalIn, og sin lieneraladjulant Major v. BulolO. Det synes, at man
af hiine Bestemmelser bur og maa slulle, at del den Gang havde
været Kronprindsens Forsæt at forblive i lijobenhavn og selv lede
Forsvarsvæsenet under Beleiringen.
Kronprindsens Afreise fra Kiel val' naturligvlis pludselig
og hemmelig, og fortsattes Belsen med al mulig Hurtighed.
Kur. paa enkelte Steder opholdl han si g i nogle Oieblikl.e, r. Ex.
fiirsl i Colding den Ode Augu st, for at give Befaling Lil Generalmajor v. Bardcllflclh al lade strax marchere 3 Escnrlrouer Slesvigske

Ryllel'e, et 3 Pd. Batteri og l Dalaillon af :3die jydske Regiment
til Odense og Omegn, ligesom ogsaa at lade montere SiibaUerierne i
Fredericia og i Strib; dernæst i Snoghiii og i Odense d, fOde August,
for at expedere Ordrer iii Generalcommandoerne i Niirre-Jylland og i
Fyen, og til Civilauthoriteterne, som -alle indeholdt krigerske Foranstaltninger, Indkaldelse af Tropper, l\Jobilgiiiring af Landeværnet,
Besættelse af Fæstningerne, Montering af Sdbatterierne, m. m. Ligesaa giorde Kronprindsen et kort Holdt i Ringsted, hvor han havde
en Samtale med Amtmand v. 8teemann, og hvor Generaladjutanten
allerede meddeelte denne, at Biiistsamme dog strax vilde vende tilhage fra Kjdbenhevn.
Den engelske Minister Jackson fulgte samme Vei til Kjiiben.
havn, overeensstemmende med den ham givne Anviisning.
Det maalle naturligviis være Kronprindsen saare magtpaaliggende at ankomme did fdr den engelske MIllister og overhovedet "inde saa megen Tid som muligt for at indrette Forsvaret.
Af denne Aarsag havde han befalet, at Ministeren skulde opholdes,
ved Omskiftningen af Heste, 2 Timer paa hver Slation, hvilken
Ordre ogsaa bragles i Udforelse.
Det er nsturligt, at de mange engelske Smaae-Krigsskibe, som
hidtil havde liggel i Kieler-Fjord, ved Jacksons Ankomst pludseligen
lagde sig til Ankers udenfor Frederiksort, ligesom de i Byen Kiel
trufne furklædte Officerer og Spioner nu ogsaa forsvandt.
Den 1 l te August om åliddagen ankom Kronprindsen til Kjiibenhavn, altsaa Dagen efter at hans Depeche til General v. l'eymann
var ankommen, og steeg af paa Amalienborg-Palais.
Hel' forsamlede han strax de commanderende Generaler, 'Ministrene
og Statens Idrste Embedsmænd omkring sig, og han erfarede da snart
af disse, om ei alt fOr, at den engelske Armade var af en saadan Styrke,
at Forsvar med lIeld maalle ansees for aldeles ugiiirligt og umuligt.
Rygtet om Krouprindscns Ankomst udbredte sig som et Lyn
over hele Byen og fremkaldte den meest levende Entbousiasme, da
man havde den Forventning, at han vilde dele Skjæbne med Fnrsvarcrne og, liig Danmarks Tredie Frederik, "doe i sin Bede". Men
Omstændighederue og Krigskunsten vare nu anderledes end den
Gang; saa at han, selv med store krigerske Egenskeher og Talenter, ei havde turdet vente samme Resultat. lIan var derfor vismuk
uiidtvungen Lil at afstaae fra sit Forsæt, hvis ban virkeligen har yttret
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et saadant, ug hvori han desuden neppe blev understuttet af sine militaire
Omgivelser, af hvilke, med Undtageise af Generalqvarteermesteren, Generalmajor,'. Binzer; som dug var legeml igen svag, Ingen besad nogetsomhelst
Navn, fremstikkende Kundskaber, eller sandarme Egenskaber, som udfordres for at lede vigtige Begivenheder. Ved denne Leilighed maalle Armeens fordærvelige Avancements-System ret i sit fulde Lys komme til
Syne. 1sledctfor at al intellectuel og krigersk Dygtighed burde have
været concentreret omkring Landets Kronpriuds , havde denne
ikke een enesle hoiero Officiel' hos sig, som han merl Tiltro
kunde bruge, i nogensomhejst vigtig Retning, udenfor de Hverv,
hvortil hvilketsomhelst andet Individ af Armeen lige san godt
kunde kave været anvendt.
Hans Ophold i Kjobcnhavn indskrænkedes dertor kun til at give de foruddue Befalinger, med Hensyn til
Forsvaret, og bortfiire sin sygelige, Kongelige Fader, som beboede
Frederiksberg-Slot,
Det maa have smertet den ædle Frederik at see sin Hovedstads Indbyg gere med Jubel modtage Dam indenfur de befæstede
Voldc og, da det blev miirkt om Aftenen, illuminere Staden iii
hans Ære, nden at kunne gjcngjelde dCllIIC Fdlelse med den personlige Opofrelse, man havde liaabet ved hans Ankomst, og hvorved Frygten blev aOust af den meest enthousiastiske Jubel.
Det er vel ikke godt muligt al forudsige, hvilket Resultat en Bcleiring havde faact under en KrigsfyrsIcs AnfOrsel, del' var udrustet
med de Egenskaber, man fordrer af en duelig General og Soldat.
Dog, det kan man med Sikkerhed sige, al han havde henrevet hele Befolkningen ,og, at denne i del Mindste var
falden
med Glæde og Ære under Kongesonnens personlige Anfi5rsel. Begeislringen var dcn Gang i hiiieste Grad tilstede og behovede kun
al benyttes. Kjiibenhavns Indbyggere have tilmed altid viist sig store
i Patriotisme, Opofrclser, Mod og Manddom, hvor Fare var tilstede,
ug naar Fædrelundet fordrede det.
Men, ligesom vi all have heriirl Muligheden af Kronprindscns Hensigt, da han f01'1 od Kiel, selv
al overtage Commanduen i Kjobenhavn, ligesaa vist maae Fjendens
impon rende Anlal og Hovedstadens ringe Forsvarscvne have bragt ham
pua andre Tanker. Dog, inden vi bcdomme denne Handlemaadc,
mane \ i korteligen berdre hans Personlighed.
KJ onprind s Frederik: den hiin :ldie December 1 311 i sinc Fælires Grave nedstegne Kong Fred erik den 6le, var fOdl d. 2 8de Ja-
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nuar 176
og var altsaa paa denne Tid
sin kraftigste Mandomsalder, henved 39~ Aar gammel.
Han var af Legemsbygning kun
lille og mager, med hvidt Haar og skarpe Ansigtstræk, men tillige
meget rask og levende, sund og fri sk og havde, hvad man almindeligviis antog, megen Forkjærlighed for Krigsstanden.
Da han selv
en Chef commanderede sin Armee, ledede dens Fredsoveiser og
ofte exereerede - saavel stdrre som mindre Afdelinger af dem, ja I
med den stdrste Taalmodighed og Udholdenhed endog bivaanede
Examinationer og Presentatiouer af Elever og Reerurer i Elementerne
af Skoleunderviisningen, drog man den Slutning deraf, at han tillige var kyndig og erfaren Befalingsmand, eller General.
Vistnok
besad han Ilere, dertil horende, gode og uundværlige Egenskaber.
Saaledes havde han el godt militalriskt Die og megen Tact, var
haardldr, arbeidsom, ndiagtig, tarvelig og ndisom i alle Nydelser,
og i yngre Aar en megel slreng Befalingsmand og Herre; saa at,
dersom ham var hl even en alvorlig Krigsskole til Dcel, vilde han
sikkerligen ogsaa være bleven en ikke almindelig, kyndig og duelig
Feltherre.
Som Fyrste var han i hiiieste Grad deeItagende og godgjdrendc,
overhærende med Skrdhelighed, en Ven af Redelighed og Troskab
og en stor Fjende af Smiger.
Hans Velvillie og gode Hjerte ere
hlcvne Lil et Ordsprog over hele Danmarks Land og fornægtede sig aldrig; og derfor muatle man med Rt ~l antage, at disse saa mangfoldige
og sjeldne Egenskaber, forenede i een Person, maalte have bragt
store Resultater, 1\Iall kunde med Rel og Sandhed liIkjende ham
samme Inscription, som den, Ludvig den iste af Bayern har sal paa
den Urne, som indsluLLer hans Faders, lIfammilians den Lstes Hjerte:
"Das heste Herz".
Men ogsaa Frederik havde, som alle Diidelige, menueskelige
Fej) og Svagheder.
I sin Ungdom var hans Uddannelse bleven forsdmt, og han fik
senere, formedelst Regieringspligterne, som bleve ham paulagte i saa
\Ing en Alder, ikke Tid og Leilighed til al indhente det Fnrsfirnte,
eller lære at kjende Verden, dens fremadskridende Virkninger og de
store Verdensbegivenheder, som indtraf i hans Tid, nemlig i den
nordamerikanske Friheds-Krig og den franske Revolution med dens
Falger, hvilket og derfor ikke efterlod sig nogetsomhelsl mærkeligt Spor
ved hans Person, eller i hans Regjering.

Da de dygtige Personer, som
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han ved sin fOrstc Optræden fandt i de hdieste Embeder, vare d1.ide
ug borle, var Valget af sammes Efterf1.ilgere ofte uheldigt og
traf hyppigen paa mindre begavede Personligheder, dem han ei
havde Evne til at begeistre ; og hans gode lIjerte lammede tidt hans
Haand, hvor han burde have straffet.
Omendskjiindt han, som sagt, var Armeens hOistcommanderende
General og selv befalede Alt, var han kun lidet kyndig i det hiliere Krigsvæsen, eller i FeHherrevidenskah crne; med eet Ord, han var,
som mange andre Regenter, om end ikke Su ldat, eller General, dog en
brav og ædel Mand, der under sædvanli ge, fredelige Forhold kunde
have gjort sit Folk Lilfreds eg lykkeligt; men de mange Forviklinger, hvori Europa og Danmark kom, under hans lange Regjering,
havde han ei selv Kraft og Egenskaber. eller duelige Randgivere og
l\Jedhjelpere til at gjennemskue, eller ldse paa en tilfredsstillende
Derfor maatte man med Tuarer i Oinene betragte det
Maade.
ærværdige og af Sorg nedbiiiede, ædle Ileved nærme sig den Grav,
som omsider tildækkede alle de Sorger og Ulykker, hans ædle Hjerte
ei meer mægtede at bære. Enhver Illaalle crkjende, at den bedste
Villie og riet ædleste Hjerte med silllmange andre, borgerlige Dyder
ei vare nok for at opfylde et Folks Forhaabninger.
net maa derfur ei forundre os, al denne redelige Mand ei tiltroede
sig selv de E gen skaber, som vare furniidne for med Held at lede
Forsvaret og modstaae en Fjende, som den, dm' den Gang havde
omringet Sj .ullands Kyster.
Da ingen Rimelighed var for Haanden
lil al Fjenden kunde tilbagedriv es, vilde han ei heller udsætte
Kongen og sig selv for en uheldig Krigs Ulykker og Sorger, eller
muligen endog paadrage sig et Fangenskab, mod hvilket Ddden selv
manne være en sand Velgjerning.
Prindsen benytlede derfor de Ina Timer, han forblev i Kjiihenhavu, til al organisere For svarsvæsenet, give de niidvendige Ber.. linger og besiirge sin Kon gelige Faders Afreise, med saml alle
Uegieringens Præsidenier og iiversll' Embedsmænd, saa hurtigt muligt, inden den engelske Minisler Jackson kunde ankomme til Kiiibcnhavn, efter hvilken Till man maatte befrygte, al han ved sine
Hefalillt;l!I' til de engelsks Overbefulingsmænd vilde aldeles spærre 1<'01'IJ lidels en imellem Sjælland og l~)' e n og derved gi1.ire Bortreisen umulig.
1'11 Hdi stcotnmandcrend e i
I\jiiuellhal'n
udnævnte Krollpriudsen den hidtil værende Ilolstcommandcrcndo, Generalmajor uf
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Infanteriet, dste Deputerede i Gcneralitets- og Commassariats-Collegiet, Hlrnrick Ernst v. Pcymann. Til Commandant blev udnævnt
Generalmajor v. Lemming, Chef for Marine-Regimentet, men som den
17de August blev afldst af Generalmajor v. Falbc, Cbef for danske
Liv-Regiment.
For at samle og commandere Landeværnet paa Sjælland blev
udnævnt Generallieutenant Joachim Melchior v. Castenskjold, Chef for
Sjællandske Rytter-Regiment, og til at samle og eommandere Landeværnet paa Laalland, Falster og Miien udnævntes Generalmajor Pcter Lotharius v. Oxholm, Chef for Sondre Sjællandske-LandeværnsRegiment. Ordrer afsendtes strax med Estafetter til de forskjellige
Amtmænd for snarest muligt at sammenkalde delle Landeværn, ligesom mange andre Ordrer, Omstændighederne gjorde nådvendige.
Forend Kronpriurlsen forlod Byen, gav han med Hensyn til
Forsvaret General v. Peymann kun den bestemte, mu.ndtlige Ordre:
"at sende JOO Mand til Drago", samt approberede, "at Fæstningsvel"dene bleve monterede med Skyts, og at 6 Batailloner Landeværn
"hleve indkaldte til Kjohenhavn og 2 Batailloner Landeværn til Kron.,borg". Ved Afreisen leverede han dernæst Generalen en skrifllig
Ordre, saalyelende:
"Mine Pligter kalde mig til Armeen, hvor jeg er meer fornd"delI end her, hvor Mænd ere som De, og i hvem jeg sæller den
"stOl'ste Tillid. De antager derfor hele Commandoen, saavel af Sii"som Land-Defeusionen, og træller alle de Anstalter, De maaLle
• "finde fornfidne,
Alt, sanvel Civilt sum Militairt, lyder Dem.
"De comrnunicerer denne Befaling saavel til AflmiraliLetet som
"Magistraten og Cancelliet.
At de forsvarer sig til det YderlIste er en SelvfOlge og behdver jeg ei at byde en kjæk 501"dat. Sansnart Fjendtlighederne begynde, giiires Beslag paa alt En"gelsk Eiendom, De afværger derimod at være Agressor l
"Provianteringen skeer snarest muligt saavel til Kronborg som
"til Kjiibenhavns Fæstninger. Generalmajor v. Bielereldt og Commaudeur
"Bille commandere under Dem en second, og skal, hvor De ei er
"tilstede, een af disse Iiirc Commando over Alt; og skal Commandant
"og Alt lystre ham, da han er Næstcommandercndc og skal, i Til"fælde at De blev syg, være IIUisleommand erende.
"Samtlge Jnstitutsofficierer og sig her opholdende fremmede Of·
"licierer fordeles ved Hegimcutome".
Frederik, K. P.
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General v. Peymanrl kunde af Mangel paa Tid ei engang læse
denne Instruction, eftersom Kronprindsen strax derpaa steeg i sin
Vogn og forlod Palaiet. Det var fiilgeligen umuligt for Generalen
at udbede sig videre mundtlige Instr uctioner, eller Oplysninger om
manglende, eller tvetydige Puncter o. s, v. i samme. Commandeur
Dille var i Byen og overtog stra x sine Functioner, hvorimod Generalmajor v. Bielefeldt rorst skulde ankomme fra Holsteen.
Da Prinds Christian af Danmark paa denne Tid var med Gemalinde i l\Jechlenborg ug den 2 den August afreiste fra S chwerin til
Dubberan, saa gaves der intet a ndet Medlem af den Kon gelige Familie, som kunde have overt aget Commandoen paa Sjælland under
denne saa vigtige Periode.
Kong Christian den 7de forlod da ogsaa sit Sommeropholdssted Frederiksberg og begav sig paa Veien til Corsder, hvorhe~1 samme
alene blev ledsaget af sin tjenstgiOrende Kammerberre, Major og Goneraladjutant v. Rics. Hans dvrige Omgivelse erfarede rorst hans
Afreise: da de næste Morgen indfandt sig lil Tjeneste hos Hiiistl\Iæl'1lCligt er det, at, ligesom Kongen satte sig i Vognen,
samme.
saacs 3 Raketter opstige i Nærheden al Frederiksberg - Slot, som
sikkerfigen skulde tjene den engelske Armade til Tegn paa, hvad
der skete, og sendtes af een af sammes talri ge Spioner, der vare sanmeget
lettere at benytte, som Englænderne endnu havde den letteste og
velvilligate Forbindelse med Land et, saa at det var en ringe Sag
for deres Agenter, selvet trænge ind i Kjiibenhavn og endog nærme
sig den Kongelige Familie.
Da Kronprindsens orntalede '1 Adjutanter Natten mellem d. t ile
og 12te August nærmede sig Kjo he nhavn, I,jiirte de omtrent ved
Damhuset forbi en kongelig Vog n, som foriod Byen, uden dog bestemt at vide, hvem det var. Anlwmne til Iijobenhavn erfarede de
Kronpriud scns Bortreise og rnc'dte sig derfor samme Nal hos den
Jlilistcommunderendc General v. 1)/'Y1llalll1 i Citadellet; og, da her ingen
Ordrer fandtes til dem, begave de sig aller tilbage over Smnaderne
til Kiel, kvor de endog ankom fOrend Kronpriudscn, lil ikke liden
Uro for Prindsessen, hans Gem alin de, der ligesaalidot som Adjutanterne var vidende om, hvorhe n sam me val' taget.
Sanmeget som den offentli ge S temme havde Hnsket og hauhet,
at Kronpriudson havde efterlign et Danmarks 3die Freuerik; saa-

meget bleve og Gemytterne forstemte ved hans pludselige og uventede
Afreise, som var saa hemmelig, at kun meget Faa udenfor hans nærmeste Omgivelser erfarede samme fiirend næste Morgen *). Den af
Enthousiasmen fremkald le Illumination slukkedes lidt efter lidt, og ikke
ret vel vilde man troe paa at være bleven skulTet i si t inderligste <lnske
og, det eneste Haab, der syntes om Redning. Ved Kongens og Kronprindsens Afreise sank derfor vel Modet og Haabet hos Burgerne
noget; men det reiste sig dog aller hurtigen, da man indsaae Nodvendigheden af de Kongelige Personers Afreise. For l\Iange var Kronprindsens
Nærværelse et Phænomen, idet de fOrst efter Afreisen erfarede, at
han havde været midt iblandt dem i Ldbet af en Eftermiddag. Næstc Morgen blev man officielt underrettet om det Passerede ved en
Proclamation, sanlydendes
"Medbrddre I efterat have bragt Alt i den Orden, som Tid og
"Omstændigheder blide, iler jeg til Armeen, for med den, sansnart
"muligt, at virke til mine kiære Landsmænds Vel, dersom ikke snar"ligt Omstændigheder indtræffe, som kan afgiore All paa en efter
lImit <lnske ærefuld og værdig Maade".
Kj1ihenhavn d. 12te August 1.807.
Frederik, Krouprinds,
Fra nu af begyndte Alt i Byen at faae et krigerskt Udseende.
Endeel af Indvanneme forlude vel Byen, men de Tilbageblevne hegyndte derimod med destostdrre Iver at ruste sig, og de rmlitaire
og civile Authorileter, at tage de Forholdsregler, Fursvaret og Omstændighederne fordrede.
Kronprindsen havde under sit Ophold i l\jobenhavn ogsaa kaldt
Sludenierne ved Kjlibenhavns Universitet til Vaaben ved f'dlgende Skrivelse, som igjennem Directionen for Universitetet ug de lærde Skoler
blev meddcelt Cunsisturium:
"Den Fare, Staten
"de Sluderende her "ed
;,men i et Corps under
"har ved den for mig

trues med, giver mig Anledning til at anmode
Universilelet al forsamle sig og stdde samNavn af "Kronprindsens Liv-Corps".
Jeg
uforglemmeli ge 2den April seet dette CDI'PS

*) Sclv Kronprlndsens Atljutnnter kunde, som sagt,
ei ri rare, hvorhen Holstsamme \ ar rel st.

ar General v. PeymallR
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"og med Glæde erfaret dets Iver for Kongen og Fædrelandet. Vel"an Landsmænd I viis det samme ved denne Leilighed"!
"Delle Corps skal anfdres af den saa almindelig agtede Over"Hofmilrskalk Hauch".
Denne Skrivelse blev af Consistoriet bekjendtgiort, ledsagen med
fOlgende:
,,1 underdanigst Fiilgp. af Hs. Kongl. fJiiihed Kronprindsens
"Skrivelse efterkommer Consistorium, som troe UndersnaUer, sin
"Pligr, herved at opfordre Universitetets Borgere fra i MOl'gen For"middilg 1\1. 8 af, eller sansnart det vorder dem l-ekjendt, al ind"
"finde sig paa Studiegaarden, for i Consistoriums Forsamlingsværelse
"at blive indflirte i de derlil bestemte Lister, hvorefter nærmere
"Foranstaltninger ville blive giorte",
Kjiibenhavn den 't ill' August 1807.
Treschow,

Rector universitatis.
Kjiihenlravns Politiemester, Haagen, udstedte, ligeledes, ifdlge
I\ronprind 'ens Befaling til det danske Cancellie af Hte August, en
Pla cat ar summe Dato, saalydende ;
"Da et stort Antal af arbeidsfiirll\landskab behiives til at frem"me Forsvarsanstalterne til Fædrelandets Værn og Delr)'ggelse, saa
"har Hans . l\laje stæl allemandigt befalet Undertegnede, al opfordre
"alt det arheidsfiire l\Iandskab, som opholder sig under denne Stads
"Jurisdiclion, at melde sig til ovenanforte Tjeneste".
"Saadilnne Frivillige skal (foruden fri Underholdning og den
"netalning, som Cl' bestemt for de enroullerede Sofolk) strax verl
"deres AnIageIse hver II) de en Gave af 15 Ilbd.; saa skal de og i
"Sn;doms Tilfælde nyde frie Lægemidler og Pleie",
"lIans Majestæt forventer allernandigst, al denne Opfordring vil
"vorde tilstrækkelig til at værne om del elsktc Fædreland, da Aller"hiiitsomme nddig ved Tvang eller Presning vil soge at tilveiebringe
"det fornddne Mandskab til sin og Statens Tjeneste' •
Som Fiilge af denne Opfordring meldte sig mange Folk til SOtjene le, ,hvoriblandt ikke faa tydske Haandvækssvende.
De Folk,
som meldte sig Irivilligcn, eller pressedes, bleve ifiilge Kronprindsens
Ordre sendte af Politicmestereu til Gammel- eller Nyholm, hvor de
af Sdetaten modtoges og fordeelLes.
Ved disse Proclamationer og Placater erfarede, som sagt, I\jii-
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benhavns Indbyggere fdrst oflicielt den Stilling, hvori Byen var sat,
og hvad der ventede den.
.
l Berlingske Avis af 14de August findes imidlertid den tråst'lnde
Efterretning: at
"Alle Forsvarsanstalter til kraftigen at værne fur Konge og Få"deland ere gjorte; Fæstningsværkerne og Ballerierne ere salte i for"træffelig Stand; Defensionen er deels udlagt, og deels vil den tage
"Station i Morgen. Dt1 regulaire Tropper og Artilleriet, Landevær"værnet, det borgerlige l\Iilitair, det borgerlige Artilleri-COI'ps, Kon"gens Livjæger-Curps og det oprellede Kronprindsens Liv-Corps give
"samtlige en meget respectahel Styrke. J Tillid til sin retfærdige
"Sag vil hver dansk Borger og Kriger fole sig besjelet af det 1'0"lige Mod, hvis Kraft bliver dobbelt stor ved den Tanke: at Svær"det Idres blot for at forsvare Landets Selvstændighed og den stren"geste Neutralitet."
Kongen og Kronprindsen fortsalle deres Reise til Cor sder, hvor
de ankom næste Dags Eftermiddag Kl. imellem 2 og 3 og stege af
paa Madame Bagers Gjæstgiversted. Her modtes General v. Bielefeldt, kommende fra Holsteen HOIge .den ham givne Ordre af 9d e
August, med de hdie Reisende; og, da han meldte sig hos Kron prindsen, blev han indhuden til Middagstaffelet , som netop strax
skulde finde Sted, ved hvilkel der ikke blev talet eet Ord om Pulijik,
eller Dagsbegivenhederne , saa at Generalen, omend kjiindt han ved
Bordet havde Plads ved Siden af Kronprindsen , dog furblev aldeles
uvidende om, hvad der var passer et, eller hvad der foranledigede den
Kongelige Families Afreise fra Kjiibenhavn.
Kongen. Christian d. 7de, saae under Taffelet alvorlig og f 01skrækker ud, meget urolig og bleg; hvorimod man hos Kronprindsen ikke mærkede den allerringeste Forandring; han var kun
lidt echaufferet af den rastlåse Reise.
Efter Taffelet blev General v, ll ielefeldt af Kronprindsen kaldt
hen i et Vindue, og der fortalte Ildistsamme ham: "At han nu havde
"den Formodning, at den engelske Expedilion sigtede tilos.
Af
"denne Aar sag havde han været i Kjåbenhavn, for at anordne det
"Nodvendige til Forsvaret; han havde betroet General v, Peymann
,,- da han havde fundet det fornlident at fjerne Kongen og sig
"selv fra Sjælland - Overcommandoen og ansat General v. Biele"fcldt og Commandeur St een-Bille til at commandere en second, og
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slullede med al "bede Generalen ile med al komme til Kjoben"benhavn, hvor han vilde erfare del Vi-lore.'
Neppe vare disse faa Ord paa del hurtigste udtnlede, saa blev der
meldt, at Vognen, hvori Kongcn skulde kjflre ned til Indskibningsstedet, var kjorl frem, hvorpaa han strax steeg ind i den. Kronprindscn og del iivrige Ffilge gik denmod Alle didhen til Fods; og
RI. omtrent 4 0111 Eftermiddagen foriode de hiiie Herskaber Corsder,
General Bielercldl afreiste derpaa snarest muligt videre , ankom den
fiilgende Dag d. Ldde August om Morgenen Kl. 8 til Kjiihenlmvn,
hcsteeg indenfor Vesterport en Ilidehcst , som han havde beordret did, og meldte sig oieblikkeligen I Castellet hos General v.
Pqnntmn samt overtog c1erpaa de ham paahvllcudc Tjenstforretninger.
l"i.irend Afreisen fra Kiel havde Generalen ifiilge Kronprindsens Ordre NI', 1, befalet de 4 Artilleriofficierer, Capitainerne v. Ilummei
og v. Lut:;;ow, samt Lieutcnanteme C. v. Fribo og v. JYeclel{elt fra
Rendsborg saa hurtigt muligl at fiilge efter til Kjobenhavn, hvor de,
ofterat have ligget hi 16 Timer paa Beltot ved den enge lske Fregat
"llusar'" ligeledes ankom den 1 3de Augu st KI. IO! om Aftenen.
Det var den liirsle Dag at Forhindringer bleve lagte for Overfarten. Det I) kkedcs dem imidlertid al blive befriede for Fangenskab
derved, at Capitain v. Ilummel og Lieutenant v. Fribo med Skipperen
gi~ om Bord I'aa Fregatten for at cxarnineres.
Capitnin v. Hummels
krigerske Udseende og hele Gesticulntion bidroge vist ikke lidet til
denne Befrielse.
Disse Offlcicrer havde ogsaa paa Bellet modt det
Fartiii , hvorpaa Kungen og Kronprindsen begave sig fra Corsiler til
Nyborg,
De Kongl, Herskaber havde ikke mindre Vanskelighed paa Overfarten over Beltct, da samme vrimlede af store og smaae Rrig-s-Fartiiier, der, som Sligt, fra denne Dag af, lode til at ville spærre Passagen
fra begge Sider. Længe syntes de engelske Krigsskibe ei at tage Notils af den danske Færgejagt, hvorpac de Kongelige Personer vare.
Men omtrent under Sprogde blev Færgejagten pludseligen anholdt af
et armeret l~arliii fra et i Nærhcden liggende Linieskib , og den i
Fartdiet værende Sdofflcier kom om Bord, sigende til Generaladjutanten af So · Etaten, Liutlholm, som gik ham i !\Jode ; "I have order lo
1,lalie you" , hvorpna han ogsaa visiterede Jagten meget lliiie. Kongen fandt han siddende i Kahytten med en Slobrok paa, et 1'01'klæde om Hovedet og blev udgiven for al være en syg, svensk Baron v.

Iulgte, ifiilge Kronprindsr ns Ordre, Natten imellem d. L2le og L3de,
og d. 13de August selv, Statsraadet og de fiirste Depulerede af de civile og rnilitaire Cellegier mcd ell Dcel Undercmbedsmænd og Secretaircr, forelobigen III Colding. Ligesaa afreiste det hele diplomatiske Corps, nemlig: den franske, preussisk c, oslcrri gske, spanske
og hollandske Minister med deres Secretairer, den snehalske Charge
d'Affail'es o. s. v., hvem alle anvistes Qvarterer i Colding og Christensfeld, Den russiske Minister gik fOrsl til Nostved.
Imidlertid skele Diplomaternes Afreise uden Opfordring fra den
danske Begjerlug. .Meget meer sugle Grev v. Il crnstor] i Begyndelsen al holde dem tilbage.
Af det hele fremmede diplomatiske Corps forblev i. Kjii1rcnhavn under Beleiringen kun e Den franske Legntionssecretair J.
Desauqiers ; den spanske Legationssecretair Xara og Allache Caslillo.
Dc af Statsrandet og Collegierne afreiste Ministre og Doputerede vare:
Af Danske Cancelli: Præsident Kaas og Etatsmad KnlldsL'lt
med 3 Seeretairer.
Af Slesvig-Holsteenske Cancelli : Kammerherre Muslillg, Grev
Rantzau og Baron Eggers med Srcrelairerne Spiess og Garl/lIlsm
saml 3 Cnncellister.
Af Finants-Collegiet : Conferentsraad Wendt, Secrelair {{ellermallll og Copiist Paap.
Al Bank-Comptoiret i Direcleur 7'hygeson og Fuldmægtig Winge.
Af Finants-Ka sse-Dircctionen: Fuldmægtigorne Horn beck og Quist
og Zahlcnsseluldmægtlg Feilberg.
Af Ilentckammeret e Etats raadernc Friess og v. Essen; med 5
':omptoirofficianter.
Af Toldkammcrel: Geheimeraad ilfollke, Senretair Stoud og t
Copiist.
Af Commerce -Col'c giet: Kammerherre Sehestedt, Justi tsraaderne
llerlelsell og S chmidt-Pluseuleck med 2 Comptoirembed smænd.
Af Admiralilelct: Vice-Admiral V/tllgel med CI'II Seeremir.
Af Generalitoten Generalmajor v. Vorden med 2 Seeretairer.
Af Pustarntet : Postdirccteur, Baron ({nlIth med 4 Seeretairer.
Af Directiuncn for Universitetet og de lærde Skolers Hertugen
af Augustenborg med Seeretalren Engelstofl.

Sleill! som vilde reise til et Bad i Tydskland
Krunprindsen var
derimod skjult nede i SIdbet og hlev ikke seet af den engelske Officiel'. Da denne ei vilde lade Jagten passere, mautte Ankeret kastes , hvorpaa Generaladjutant , Commandeurcapitain Lindholm fulgte
Oflieiercn ombord i Linieskibet, hvor en Examination fandt Sled, og hvor
han atter blev udspurgt: hvcm de Reiscnde vare. Han gjentog derfor, "den omtalede Baron v. Stcill, nogle Ofticierer, som gik til A1'"mcen i Holsteen, og Resten Val' Jiider og Haandværksfolk,' Chefcn for Linieskibet frigav derpaa Fælgejagten efter i Times Ophold,
Men, da det naturligviis medtog nogen Tid, inden Ankeret hlev lettet
og Seilene tilsalte , og man ei var sikker paa. at Smakken jn
alter kunde blive anholdt af andre Krigsskibe, saa stege Kongen,
Kronprindsen , Prinds Christian af Hcsscn, Kammerherre Rics ng
Generaladjutunt Lindholm, ubemærkede og civilklædte, i en Jollc og
lude sig roe fra Færgejagten til Knudshoved i Fyen, hvor de landede
uden videre Furhindringer.
Paa Boltet havde den Kongelige Jagt ogsaa modt den Færgesmakke , hvorpaa Ministcrcn Jackson ankom fra Fyen til Sjælland.
Sanlænge var han bleven opholdt paa Poststatiouerne, overeensstemmende med Kronprindsens Befaling.
Kronprindsen fortsalle sin Rcisc, med korte Pauser paa enkelte
Steder, for at udfærdigc de uddvendige Ordrer til I.andets Forsvar,
lige til Kiel, hvor han ankom om Aftelll'n dcn f adc August og
overtog d, tUdc August atter Overcommandoen over Armeen i Holstccn, ligesom Prinds Christian af Hcssen, samme Dag, igjen overtog
Cllmmandoen af 2den Armee-Division.
Generalmajor Grev v. Baudissin var d. l3de August bleven udnævnt
til Hiiistcommanderende over Colding og Fredericia og over de dertil stodende Landeværns Batailluner ; og formedelst Kongcns Ophold
paa Coldlnghuus Slot beordredes 2 llatailloncr af Slesvigske llegiment , 2 Escadruner af jydske Dragon-Heglment o~ 2 Canouer lil
Coldin3 03 Omegn.
Kongen derimod begav sig til Odense, hl-Ol' han forblev hos
Amtmaud Gt'1'slor/T indtil d. fode August, da han begav sig til Coldinghuus Slot, som han atter forlod den l LIe September og ankom
til Kiel d, 13de, hvorfra hall Dagen dcrpaa, efter MiddagslaITelet, afreisle til Rendshnrg, In Ol' han stadigen forblev lige til sin Ddd,
Efterat Kongen og Kronprindsen havde forladt l\jiihcnha\'ll,
Du m li ri ;-,h rra l&n-H.

:,
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Tjenstgjfirende Generalauditour af Suetalen : Justitsmad

Ilott-

um.
.
Af udeulandske Departement: Grev Joachim Bemstor] og Legntionsraad Man/hey.
Hertugen af Auguslenhorg var tillige det Hverv paalagt al medlage Kronings-Regalierne til Holsteen. Men, da Belret alt var spærret, blev han nådsagen til al lade disse tilbage i Sord, hvor Amtmand
SICClIIall1l modtog dem, og de af samme nedlagdes i ~/ogens GjO$'S Ligkiste i Soro Kirke, hvor de furbll!ve liggende Iii efter Englændernes
Bortgang fra Sjælland, da Over-Hofmarchallen i egen Person alter
afhentede dem.
Samlidigen med Begaliernos Bortfårelse blev del Kongl. Guldtaffcl betroet Grev v. Dunncskjotå- Samsiic til Opbevaring, som, for al
opfylde denne Befaling, lod samme indmure i en Kirke paa Gisseufeldl Gods.
Grev v. Ilemsior] blev imidlertid endnu nogle Dage tilbage, lor
al underhandle med den, hvert Oiehlik venlede engelske Minister,
Jackson. Denne kom omsider den lilde Augusl li! Kjobenhavn med
Heste skummende af Sveed, da han ved en hurtig Kjorsel paa Landeveicne sogte al indhente, hvad han tahte ved del planrette Ophold
Ved AnkomsIen vnr han ogsaa i
af 2 Timer paa alle Stationer.
hdioste Grad opbragt, deels over delle Ophold, og deels over at
Kronprindsen aller var bortrcist,
Imidlertid havde han samme Aften en Sammenkom st med ' Grev /Jerns/or{, men som naturligviis,
ifiilge de Iustruxcr, denne havde erholdt, ei meer kunde fOre til nogel Resultat. Ogsaa her synes del, som om Jackson kunde have været
bleven opholdt ~ed Underhandlinger i Ilere Dage, ja l Uger, hvorved
Tid var vunden li! Forsvar, ifald man endeligen vilde have Krig ; men
ugsaa en mindelig Afgjorelse af Statsspdrgsmaalct havde været tænkelig,
cen eller anden List, el Iorstilt Forsvar o. s. v., anvendt for ei al opvække
Franskmændenes Vrede, der dog i det værste Tilfælde maaLte kunne
være bleven forsonet ved de Ilfiistcommanderendes Arreslalion, Afsættelse
o s. v, Offere enhver Statstjener er pligtig at yde Fodelandet. Den
Svagere har Ret Lil al betjene sig af de Midler, som Io: hindre
hans Undergnng; og, da Krigen med England sikkert maatte medfore
denne, saa havde Danmark idel Mindste del Haab , ved en klog
Underhandling og Alliance at redde sig og sin Flaade , indtil
andre Forviklinger gjorde andre Forholdsregler nådvendige.
Saa
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torblindede kunde den danske Regjeriug og del danske Folk umuligen
være, at de kunde smigre sig med den Illusion al ville alene lilbagedrive
Englands Fordringer; og, naar nu intet.l\Jiddel gaves, vare dog begge
forstandige nok til ved Ilesignation at bære den Underkastelse og
Ydm~'gelse, som altid er den Svages Skjæbne her paa Jorden, Vi ville, blot som Exempel, pege paa Conventionen imellem den
russiske Admiral Siniavin og den engelske Admiral Charle« Cotton,
sluttet paa Admiralskibene "Tvesday" og "HiLern.1" i Taja d. 3die
September 1808, efter hvilken den russiske, der indesluttede Flaade,
he steaend e af 9 Linieskibe og cen Freg•• t, blev overgiven og fOrl in
Deposita til England, for al lilhagegives G l\Jam'eder efter Freden
imellem En gland og Rusland.
Grev v. ltemstor] begav sig samme Aften efter den ommeldle
Sammenkomst li! den commanderende General og underrettede ham
om: "at l\Jinisteren Jackson havde forlangt sine Passer ; og, eller den
"sidsle Conference, han havde havt med ham, troede han nu, al et
" Brud med Englaud var at vente" i ngsaa ytrrede han Unsket om,
"at man fra dansk Side ei maauc gjiire del fiirste Skud", en Yttring, som Greven ogsaa gjorde li! General v. lliale{el/lI, den Gang han
ved Ankomsten besdgte ham.
Greven bad sig dernæst underrettet
om, naar Englænderne havde gjorl Landgang, hvilket ogsaa skete .
den 10de August, da man herom havde erholdt officiel Underretning, hvorpna lIgsaa han furlod Byen,
De engelske l\linistl'e, Jackson og Garlike, med sarrimes Serretair
Hill foriode Dagen efter Conferenzen, clen t <I de August, ogsaa I\jiibenhavn og gik, den fiirstnævnte ombord paa den engelske Flaade, og den
sidste li! l\Ialmo. Da del engelske Hof, igjenncm Ministeren Tailor,
havde, som forhen meddeeIt, befalet Minisleren Garlike al afreise, u !en
de blandt Hofferne vedtagne Ceremonier r foreliibig Anmeldelsc, Begjæring af Passer o. s .v. og man kort derpaa afsendle,Jaclisolltil Kiel,
saa er det evident, at den engelske Regjering ei ventede, at Minisleren
1'ailor skulde blive antagen ved det danske Hof, men at man dog
vilde gjure et, om end , ikke couventionclt Forsdg derpaa.
Under den engelske Flandes Ophold i Sundelog paa Hclsingi1ers Rhed erholdt Elaaden, som vi alt have nrntalet, en stor Dcel af
dens Foruddenheder fra Ilclsingder ; og mærkeligt el' ikke blot det, at
denne Gjæstfrihed ikke alene fandt Sled den l t te August, samme Dag
Kronprindsens Proclamaiion i de olTentlige Blade var dalerel fra; ng paa
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hvilken Englænderne erholdt 30,000 Pd. Kjod samt Vand, men
end mærkeligere, at, denne Beværtning fra dansk Side fandt Sterl
indtil den l4rle August, altsan 3 Dage efter at Krigen var erklæret for Kjiibenhavns Indvaanere, og hvilket altsaa maaue være bekjendt
fra d. 9de August af for Holsteen og en stur Deel af det ovrige Land,
ja I selv efter at det danske Vagtskib i Sundet havde forladt sin
Station. og var bleven eftersat af Englænderne.
Dog, det var ikke alene med Victnalier den engelske Flaade
forsynede sig fra danSk Side, men selv med de Bræder og det
Tommer, den engelske Armee brugte ved Landgangen og tildecls ved Beleiringen.
Derimod begravede Englænderne paa
svensk Grund, i Helsinghorg, . alle de Dode, de havde faaet under Opholdet i Sundet, hvoriblandt en Soofficier; men ikke een Eneste blev
begraven pan dansk Grund, omendskjdndt de dagligen vare i Land
her ug næsten slet ikke paa svensk Side.
Delle og flere andre Begivenheder vare Aarsag i, at den offentlige Stemme mistænkte Sverrig for at være deelagtig i det engelske
Forehavende; ogsaa horte man et Rygte, som ndsagde, at den svenske
Charge d'Affaires i Kjiibenhavn, Baron v. Taubc, havde raadet svenske Undersnatter til at forlade Kjiibenhavn. l Dagbladene inclrykkede
ban derfor en disse Rygter modsigende Erklæring, dateret d. l3de
Augnst, sanlydencle:
liDa man har udspredt et almindeligl Rygte, hvis Anledning er
"mig aldeles ubekjendt, som om jeg skulde have anbefalet alIe sig
"ber opholdende Svenske at forlade l\johenhavn, saa treer jeg det
"min Pligt berigjennem at offentliggjdre, at saadan Befaling aldri g
"er bleven given af mig".
1\1en, endog inden FjendLlighederne begyndte, eller vare erklærede, begik Englænderne eet af de skammeligste Overfald, Krigshistorien kan udvise.
.
Ved Helsingiicr laa som Vagtskib Corvetten "Frederikliværll"
under Capitain Gerners Commando; armeret med 2 t>, :12 Pd., og 4-,
6 Pd. Cnnener og 6, :12 Pd. Cunonader, tilsammen 36 Callaner,
og 226 l\Iands Ilesætning.
Skibet var gammelt, som og Takkelage og Udrustning vare
overensstemmende med Fredsfod og en fredelig Bestemmelse.
Skroget var saa bråstfældigt , al det var nedad Siderne belagt med
svære Jeruhaand fur al holde sammen.
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DJ Krigen syntes at være uundgaaelig, vilde Capitain Gerner,
der ei meer kunde naae ind til Kjiibenham, dog fursiige pna at
redde sin gamle Curvet til Nurge, forlod derfor pludseligen ug i
Stilhed sin Station Nalten ime'lem den 12te og l3de August og
passerede Kronborg om Morgenen KI. 1~ med god Syd-Ost Vind.
Da Englænderne næste Morgen erfarede denne Flugt, detacherede de samme Dag Orlogsskibet "Defence') paa 74 Canoner under
Capitaiu Eleins Commande og Curvetten "Comus" paa 32 Canoner,
hvoriblandt 8, 21 Pd. og 145 Mands Be sætning under Capilain
llCytDOods Commando, fur at indhente og opbringe "l?rederiksl'ærn",
hvilket ngsaa fandt Sted under Læssde, omtrent 3 JlJiil fra lHarstrand

O"

Natten imellem den 1 Ide
iiide August Kl. omtr...,l i 1.1.
Cumus seilede langl bedre, end baade Frederiksværn og
Defence, og inhentede derfor samme, forend Defence var kommet
op, saa meget letlere, som Frederiksværn den Gang havde Havblik,
Capitain Heywood preiede derpaa samme og vilde listigen overtale
Chefen til at hrase op, foregivende at Capilainen paa Defence
vilde tale med ham; men, da Capitain GCnler i det Sted salte Seil til,
gav Comus ham lumskeligen og uventet det glatte Lag, hvorved
Frederiksværn strax blev ilde tilredt.
Don gav Ild igjen, men
kun svagt, siden Takkelagen og Linerne vare blevue ovorskudte, sari
at Skibet lob i Vinden og Seilene brasede op af sig selv, ligesom
og Lygterne under Dækket slukkedes af dens egen Ild og Uog,
Da Kampen sanledes var uventet begyndt, kunde Resulsatet, selv
uden Defen ces Deeltagelse, ikke blive tvivlsomt.
Efter en tapper
Fegtning af 50-55 JlIinulcr mnatte Frcdcriksværn overgive sig
mcd et Tab af 12 Dfide og 20 Saarede, hvorimod Englænderne
ufficielt kun angave deres 1 ab til 1 Saaret.
Capitain Gerner og sammes Undergivne gjorde med det gamle
og daarli ge Skrog Alt, hvad de ,kunde gjiire og reddede Flagets
ng Etatens Ære.
Under saadnnne Forhold var en yderligere Kamp
ikke tænkelig, san meget mindre som Defcnce nærmede sig for Ilt
dueltage i den,
Englænderne besatte nu Frederiksværn og forte dcn tilhage
til Sundet , hvor Kji.ibcnhavns lndvaan crc fOrst bleve und er rottede om
denne Fegtning og sammcs Udfald ved at sce Corveu cn liggende
imellem den engelske Flaade om JIIorgc l:e:1 den IDde August, men endnu
fiirelHic det dan ske FlaB; og hlcv man hCl'UVCl' meget ilde s temt, da un
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havde haabet, at den I~ kkeligen var undkommen til Nurge, eftersom man i
saa mange Dage ei hal de hort videre fra den . I de Dage, fra den
forlod sin Station, og indtil den kom tilbage i Sundet, havde Omstændighederne der aldeles forandret sig.
Vi kunne ikke noksom beklage en saa voldsom og ureUig Handling som denne; thi den Ude August om Morgenen maalle Englænderne endnu nære det Haab, at Krigen kunde undgaaes. l all Fald
var den til den Tid ikke erklæret, siden l\linisteren Jackson ei endnu var
ankommen til l\jiibenhavn.
At Frederiksværn blev liggende under det danske Flag skal vel have havt Hentydning paa , at Englænderne kuu havde tagel d en i " venskabelig Forvaring".
Efterat Rongen, Kronprindsen og Ministrene m. O. havde forladt Kjohcnhavn, maa man indramme, at den commanderende Gene rals Stilling var i hoi Grad eritisk og langt fra misundelsesværdig.
Han udviklede imidlertid al den Dl gtighed og her, man kan vente
af en Olding paa 72 Aar; og hlev han ogsaa understtittet af det patriotiske Sindelag, Kjiibenhavns Borgere ved denne Lcifighcd, som altid,
naar Farer truede. i saa hiii en Gl ad lagde for Da gen, idet de
opflammedes af den store Uret , hl er redeti g Mand rolle ved det
engelske Overfald og ifOlgc sin ned arvede Kj ærli ghed for Konge
og Fiideland . De politiserede vel, men undersogte ikke strengt Regjerindens Handlinger og Planer, sammenlign ede ikke Fjendens Antal med vore egne Hjelpemidler og Forsvarsevn cr, men tænkte alene
paa at slaae den fjendtlige Overmagt ug sarrimes ur etfærdige Angreb
tilbage. En evig beriimmelig Tænke- og Han dlemaade.
Kjobenhavns Authoriteter grebe lil de dem paahvilende Furretninger
og Pligter med Kran og her. Der var nok at bestille for dem Alle.
Fra d. LIte August om Aftenen til d. 16de August om !\IOI genen er
dog kun .:l Dage, og hvilken Masse af Forretninger I Stafetter
Iliji omkring i Landet for at bringe Ordrer til Befalingsmændene, Commandanterne ngAmlmændcne, ordne Forsvaret, samm~nkaldeLandeværnet
m. m. Forend Krouprindsens Ankomst kunde kun Lidet udrettes i Kjijhenhavn, da man dm' var uvidende om den overhængende Fare, og
i Hovedqvarteret i Kiel var man, som alt omtaler, ikke bedre UII-

derrettet.
Men, da nu Krigen cengang var begyndt, maatte den almindelige
Activitel være saameget desstdrre. Yt'l burde den fOrste Tillike have
været deu: "paa hvad Mande skal man holde Fjenden sanlænge
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"muligl fra Fæstningen". Men denne Tanke syIles aldeles al have være!
druknel i den Masse af Forretninger, som hvilede paa Ilelalingsmændene, saa at man maatte indskrænke sig til den snævrere Tanke:
"hvorll'des forhindres Fjenden fra at marchere uden Ophold og
"Modsland lige ind i Fæstningen", der skulde fOl'St sælles i Forsvarsstand nu, da Fjenden stod færdig lit al angribe den, og fiilgeligen Alt gjores pna cengang.
Hver Den, som har Begreb om Fæstningskrigen, vil være vidende om den l\Iasse af Arbeider og Forrelninger, del' hviler paa
den Hiiislcommanderende og en Besætning fOr og under Beleiringer j og vi ville ..f del EflerfOlgende erkjeride, al dog l\Iegel blev
udrettet, Man maatte ,nalurligviis fOrst furetage de allernddvendigste og
uu udgaaeligste Foranstaltninger til Forsvaret,
Men hvor Meget kan man vel udrette i :J-4 Dage? Der medganer
jo allerede Dage Ior al samle Over- og Underbefalingsmændene, aftale, udkaste og gjennemtænke Planer, give de nddvendige skriftlige
Ordrer, der alle maae opsættes, copieres, regisireres o. s v.,
hvilkel for sædvanlige Mennesker ikke ere aldeles Bagateller, og af
slore Genier kom Ingen tilsyne i denne Krig.
Men , udfordres der .
alene saa megen Tid til slige Arbeidcl's aandelige Deel, saa udfordres naturligviis langt mere Tid for al bringe de udkastede Planer IiI UdfOreise og i fyldestgjdrende Defensiv- Overeensslemmelse
med hinanden, især nanr, som her, alle Midler .rnanglede, bande
Hænder og Materialier, for al begynde og udfOre de mangfoldige
Anlæg og Iortificatoriske Arbeider, Fæslningskrigen udfordrer.
Alt delle skulde skabes og samles, inden Arbeidemc kunne hegynIles paa.
Men Arheiderne skulle ogsaa ledes af kyndige Hænder.
Ilerlil havde man, som vi senere ville erfare, i Alt 7 Ingeuieurofflcicrer, men ikke eeu eneste Undcrofflcier, eller Soldat af delle
Yaaben.
Der gives aandrlge, paa Sj el og Legeme vel udrustede Befalingsmænd, som vide al skabe Resourcer og Midler, selv der, hvor
almindelige Mennesker slet ingen kunne finde.
Af delle Slags var
den commanderende General ei, omendskjondt han var en agtværdig Mand, udrustet med alle borgerlige Dyder og elskelige Egenskaber, som endog i hans hdie Alderdom s.. ve ham Midlel' ihænde til
at vinde alle Hjerter.
Vi ville her korteligen omtale Befalingsmændene.
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Generalmajor v. Pcymcmn var fodt d. 22de Mai 1735 i Rothenburg
i755 blev han ansat som Lieutenant ved
(jet daværende holsteenske Ingenieurcorps.
1789 blev han Oberst;
1794 Commandant i Citadellet Frederikshavn; 1795 Generalmajor,
og den 8de Mai '1807 blev han udnævnt til at fOre Generalcommandoen over Kjobcnhavns, Citadellets og Cronborgs Fæstninger,
Trekroners-Batteri , det borgerlige Iufanteri , Artilleri, Brandcorpset og Livjæger-Corpset og under 1. ite August til HOisteommanderende under Kjobenhavns Beleiring og havde sin Bolig i Commandantboligen i Citadellet Frederikshavn.
Generalen var altsaa i August I1Iaancd 1.807 72! AnI' gammel, Han
var en mild, elskelig Olding, rlirig og rask for sin Alder, men havde
sin hele Tjenestetid tjent i Ingenieurcorpset , altsaa ingensinde
commanderet Tropper; og for ham var, som Medlem af Generalitetet,
en activ Commando ei meer al vente. Han blev saaledes sal ind i
en Stilling, som var ham aldeles ny og fremmed, og del i en Alder, hvor man i de Ileste Armeer allerede for 10-12 Aar tilbage
opbiirer aldeles at tjene, og det tilmed under saa active og alvorlige
Forhold, hvor selv den bedste Yillie og den helligste Iver ei ere i
Stand til at betvinge Aarenes lammende Vægt.
Den Næstcommanderende, Generalmajor Carl Ferdinand v.
Bic/r{cldt, Tal' flidt den Lste Februar 1.752, altsaa i August Maaned

i Hertugdummet Werden.

1807, 55b Aar gammel.
Generalmajor v. lJiclc{cldt var anseet for en meget duelig ArHan blev 1788 kaldt til Norge, hvor han forblev III
Jnli Maaned iSO:), da han aller derfra kom til Holsteen som Commaudeur [Ol' den danske Ar'til1eri - Brigade.
l Felttoget i Sverrig
1788 udmærkede han sig meget, saa at Kronprindsen gav ham en
Souvenir. Den 16deMai1 ~06blevhan.vedGeneralv.Hulh.sDiid.
udnævottil Chef for Artillericorpset, den iste Mai 1807 til Genel'almajor
og, som vi have seet, under \:Ide August 1 07 til Næstcommanderenrle
under Kji.il:enhal'ns Belejring, hvor han an kom d. t3de Augn t efter
tO Aars Fraværelse, altsaa uden at være fuldeligen bekjendt med Fæstuingen og Locallteternc, som i den lange Fraværelse mantre have liirlt en
Deel Forandring. General v. Biclc{cldt var lille af Yext og af svag
interessant, elegant og VClIJig
Legemsbeskaffanhnd, men livlig,
j sine Former, behagelig og selskabelig i sin Omgang. Han uod,
ligesom General v, PCYlllallll, almindelig Biiiaglelse og Tillid, Sorg

tillerichef
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og Græmmelse uedbdiedc ham senere saaledcs, at han længe fOr sin
Dod saae ud som en Olding paa 80-90 AnI'. Men, ligesom Pcytnann, havde ei heller lJicl/'feldt forhen commnnderet Linie- Tropper'
og var derfor aldeles ukyndig i Infanteriets- og Cavalleriets-Taktik og
Fcgtemaadø, Der var derfor Ingen, som blev meer overrasket ved
hans Udnævnelse til Næsteommanderende ved Kjobenhavns Beleiring,
end netop han selv.
Den 3die Commanderende og specielle Befalingsmand over 80defensioncn, Commandeur, Kammerherre StcClI·.Åndcrscn Bille, denne
Danmarks lappre, ædle, værdige og ved sine store Egenskaber Ol{
sin Lykke misundte Son, som havde endog bragt det danske Navn
Hæder paa Afrikas Kyster, var fOdt d.22de August 1751 i Assens,
i Fyen, altsaa nu netop 56 Aar gammel. Det kan ei her være vor
Hensigt at levere denne Mands Biographi, som desuden er trykt og
bekjendt *)j men kun saa Meget er det vor Pligt at anfiire, at der vel
vanskeligen kunne peges paa nogen Sdofficier', som var meer værdig
til den ham anbetr ncde Post, end Commandeur Bille. Udmærket ved
et dandfuhit Lil', sje lden Dygtighed, Ilccrsidige Kundskaber, endmøer
ved Erfaring', almindeli g A gtel~e, Undergivnes Kjærlighed og sin Fyrstes
Tillid, maatte hans Hværv blive ham en hellig, let og kjær Pligt.
Vi ville senere erfare, at han fuldkommcn opfyldte den almindelige Forventuing, sanvel under Belciringen, som overalt, hvor han commanderede.
indtil Diiden bortkaldte ham, denne Kongens og Landets troe Tjener,
fra hans jordi ske Bane d. 15de April 1::;33, som Viceadmiral og
1ste Deputeret i Admiralitetet, Storkors af Dannebrog etc. , 81 ~ An"
gammel.
Cmnrnnndeur lJill c var lille af Vext og af svag Legemsbygning, men
begavet med en levende Aand, venlige og elegnute Former, udmærke t
ved sin Velvillie og selskabelige Omgang.
!'th-n, fremfor Alt,
s.ranle denne Mands Sjel s- og Hjertes - Egen sknber , som stedse ville
furblive i hellig Erindring hos de Mange, der have kjendt ham, og
lyse fol' dem til el fiilgeværdigt Exempel,
Derpau maa del være vor næste Pligt at kaste et almindeligt
Blik udover Armeens Tilstand og dc Hjclpemidler, der kunde disponeres over hl Landets og Staden l{jobcnhavns Forsvar.
Fursvarsvæsenet i vort Land led paa den Tid af mangfoldige
' ) See Archh ror SUl æscn, 12l c Ilind. l\ji.lJclIha,n 10,11,
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Brost og Mangler, Bom rigti ollok for en Deel Iane i Tiden selv og
lens Anskuelser , men som maaskee kom i denne Armee meer tilsyne, end i nogen anden, da de for slOrste Delen havde deres Grund
i dens ovcrdrevne Stiirrelsc i Forhold til Landets Ressourcer og
financielle Tilstand, vel ogsaa i den lange Fredsti1stand og deraf
fOlgcndc !\fangel paa Indsigt om det Relle og Nodvendige, som udfordres, for at en Armcc kan være i brugbar Stand.
Danmark havde paa denne Tid nydt en næsten hundrcdaarig
Fred, de ringe Krigsrustninger og Begivenhcder fraregnedc, som
fandt Sted i Aarene 1761-62, 17S og iSOlog ei vare af den
Udstrækning og Vigti ghed, at de kundc synes at have havt nogensumhelst Indflydelse pua Nationens krigerske Udvikling, eller Rcgjeringens, Handlinger.
Formedelst Landets isolerede Beliggenhed havde Folket, beskjæftiget mcd fredelige Sysler, derfor alene lært at kjende Krigen ved
Beretningerne derom og derved tabt en Deel af deres Forfædres
store krigerske Aand og E genskaber, hvorfor de og glædede sig over
den Bo, Landet ndd, mens Krigen rasede, saa at sige, over det hele
ovrige Europa.
Begjeringen understduede ved sine Foranstaltninger denne fredelige TilhOielighed, idet den nliiedes med at hulde Lister over en talrig Deel af sin Armee, der val' uden <'h'else og Materiel, uden Befalingsmænd , Generalstab, eller det, SOIll al AnfOrsel nddvendigviis udkræver.
Armeens Commanduvæsen og Oeconomie var den Gang lagt i
Hænderne paa et Generalitels- og Comrnissarlats-Collegium, hestanende
for en stor Deel af gamle og udlevede Mænd, endog civile Personer, uden væsentlig, praktisk Erfaring, eller overvelende Kundskaber, eller Dygtighed. Selv de milituire l\lcdlemmcr vare almindeligviis l\Iæud, som i en Række af Aar havde tjent som A d~ u l a n l e r
hos kongellge , eller fyr steli ge Personer , og nu i Cellegi et skulle
gives en Reiralt-Post, men idvrigt uden Forbindelser mcd og Kundskaber til Armecn, eller Erfaring um dens Foruddenheder, Man gler og
Savn . FOIgen hcraf var simpelhen den, at Armcens Rcpræscntanter
havde hverken Evne, Stemmc, eller Dygtighcd til at fur svare den,
eller Kyndighed og Kraft til at forskaffc den det Nod\'endigc, men
dog tillige \ ar, ligeover for Souveraincn , der havde furbeh oldt sig
Ovcrcommandoen, uden Ansvar.
I Troppe- Afdclingcrnc vare Yirkuingernc heraf meget skadelige,
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Krigeren, fra den hi:iieste til den laveste, blev den Gang, som næsten
ved alle tydske Armeer, tonnet paa en saa knap l\faade, at selv
den hOieste Grad af .SpaJ'sommelig hed var utilstrækkelig for at friste
Livet. Klagerne herover vare uophdrlige j men de hjalp til Intet, da
Nodell drev
Finantserncs Tilstand ei tillod nogen Forandring heri
derfor Offieierer og Befalingsmænd af alle Grader til, udenfor deres
egentlige Bestemmelse, at opsuge enhver tænkelig anden Erhverv og
anvende deres hele Speculationskraft paa at udfinde Midler til Livets
Ophold og Existents. Delte er een af de sdrgellgste Sider, som vor Armee
har at opvise fra hiin Tid, og som natnrligviis kun foraarsagede !\lisIurndielse med Standen og Forholdene, samt Alt, hvad den meest ridderlige Dygtighed ei havde Midler til at beseire, Hiiiere mililaire Dannelsesanstalter gaves ikke j og det kan derfor ei undre os, at militaire Studier og Kundskaber ikke fandtes i Armeen, hoist kun som en
sjeltlen Undtagelse; og selv denne blev ei ofte benyttet, hvorfor den fOrgeligen ei heller havde nogetsomhelst Værd. Kun ved at forlade MilitairStanden og gnnc over i civile Forhold var Hjelp at haabe ; og derfor kan det ci forundre os , at Enhver ansane l\lilitair - Standen som
en Uisag og anvendte sin hele Kraft og alle sine Forbindelser for
at arbeide sig over i en anden Stilling. Det blev derfor betragtet som
det sl1.irste Gode og den hiiieste Lykke, der kunde blive nogen Officiel' lil
Deel her paa Jorden, al være imellem tie Ina Ildkaarede , hvem det
lykkedes ved Udholdenhed, Kraft og Forbindelser al tilkæmpe sig
en saadan, endog ofte lidet misundelsesværdig Lykke, som desuden i
I"rcdcrik d. Gccs seneste Regjeringsaar ei engang var meer opnaaehg,
Vi niides derfor til at udtale den Sandhed, al en slor Deel af
denne CIa55e af san hæderlige Stalsembedsmænd gik moralsk og materielt til Grunde af Næringssorger og de deraf Ilydende Lidelser j idet
en lidlig Grav gjorde Enele paa deres jordiske Tilværelse og saa

suarc ofte uforskyIdte Ulykker,
Underorlicierelasserne og den menige Mand vare, sansnart deres eneste Forrelning, VagUjeneslen, lillod det, Haandværkere, Arheldsmænd o. s. v. OK sanledes langt bedre farne, end Befalingsmændene, siden de derved forhvervede sig del Nodvcndige lil Livets
Ophold. Klædedraglen var endnu den Gang kun tarvelig og Bevæbningen ikke at rose.
Armee -Materiellet var kun i ringe Deel tilstede, Fæstningorne
forfaldne og manglede All med Undtagelse af Ilcvcdvolden, som ofte
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ravde Brecher, dem Tiden havde frembragt, og man ei havde Evne
at fylde paa ny.
Vel havde General v. Huth, Ingenieureorpsets
Chef, som dode i Foraåret :1806, anvendt al sin Kraft og Indflydeise, for at erholde Midler til at sætte Fæslningerne i en bedre
Tilstand; men Pengemangelen var alud i Veien for hans Ileslræhelser,
Dog blev Fæstningsfondet, som havde udgjort 50,000 Rbd, aarligen,
fra :1804 af fordger til 80,000 Rbd., hvoraf Udgifterne for 18 Fæstninger i Danmark, Norge og Hertugddmmerne skulde afholdes ; men
af denne Sum maattc, til Rendsborgs nye Revelemenlsmure, forlod s
afgives 20,000 Rhd., saa at det er indlysende, at man med den
overblevne Sum ei kunde underholde, langt mindre med nye Værker
forslærke de 18 Fæstninger, hvorfor og lngenieureorpset aarligen extraordinairt forlangte 30-40,000 Rhd., alene for at forhindre Fæstningernes militaire Bygninger fra at falde i Ruiner.
Ved Krigens Udbrud man glede Iler derfor allevegne paa Alt, selv
paa Ammunilion og de simpleste Redskaber. Saaledes maaUe man, f.
Ex. lil Tropperne i Fyen og til Nyborgs Fæslning reqvirere Krud
og Bly hos de Handlende i Stæderne , hvorved man erholdt cirea
50 Centner Krud og .14 Centner Bly. Men hverken i Nyborgs eller
Fredericias Fæstning fandtes det Kugleformer , eller Apparaler Ior
at stfibe Kugler og forfærdige Patroner, hvilke derfor maaUe henles
Ikke heller fandtes i
fra Randers og Rendeborgs Arsenaler *).
Nyborg-Fæstning enten Sabler, eller Sidegeværer , men vel el li 'iL
)t'llu-Ballcri, dog uden Ammunition, Vogne, eller Krudkarrer **)
I Norge saae del ikke hedre ud. Tropperne vare sanledes organiserede, at næsten ingen Deel af samme kunde fOres i Felten,
uden at reorganiseres. Artilleri. saavel Canoner som Mandskab, manglede ved alle Fæstninger, hvilke derved vare uden Forsvarsmidler. Paa
Grændsefæslningen Kongsvinger "ar f. Ex. Bryslværnet forfaldent,
Palissaderne raadne, Soulerainerne fulde af Vand, uden Gulve og Bri ske, Ildslederne i Gruus, Lavetterne hrdstfældige o. s. v. * ~*). Naar

" ) 1\J elding fra den commanderende General i Fyen, Bnron v, Rant::ollJ, af

28de August 1807.
l\Ielding fra Commandanten i Nyborg, Generalmajor v. Gyldencr one, til
Fyens Generalcommanl!o af 2lide August 1807.
•••) See : Generalmajor de Seu~'s Levnetslub. Christiania 181 I. Pog, IO.).
OQ)
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nu Tilstanden var snadan i Landels fursle og vigtigste Grændso-Fæstning, hvordan maatte Tilstanden da ei være i de ovrige Fæstningur ?
Som del l\lalerielle, saa var og for stdrste Delen del Personelle.
Offlciersclasscn var, for at kunne finde sig i sin Tilværelse, i Almindelighed kun lidet begavet, eller kun en smaalig moralsk Personlighed;
hyppigen bastaaende afUdlændinger, især Tydskere, uden Kundskaber og
lilbringende den storste Deel af sin Tid i Lediggang; Olen dog, ifOlge
Lovene, avancerede efter Ancil'nnilel, urlen at der nffurdrede s den nogen
Garanti for Kundskaber, eller Dygtighed. Den Ln-ngstlevendc korn
sanledes paa Spidsen af Pyramiden og lerlede derfra Landets l\Jilitair- og Forsvars- Væsen, ofte blot ved ikke al forlade sit Værelse, stun110m ei engang Sengen, formedel st Alderdom ug de deraf flydende legemlige Svagheder og Lidelser, som vi senere hyppigen ville Iaae Leilighcd
til al omtale.
Intet Talent, ingensomhelst Dygtighed kunde, efter
Datidens Anskuelser gjore sig gjeldende, Wrend Formanden, selv
af en anden Vaahcnnrt , var hjemkuldet li! sine Fædre l hvilket var,
saa at sige, den eneste Avancemcntsmnade, Armeen kjendte til. Ved
sandanne Avanccmcntshc. ternmelser , som maattc være og altid ville
blive enhver Armces Grav, vare Befalingsmændene lammede af en
saa hiii Alder, at Uvirksomhed hlev Folgen der, hvor den hiiie~to
Activitet var meest Iorndden. Befalingsmænd paa 80 - 90 Aar vare
ikke sjeldne, ja I selv Cnpitainer pan 60 Aar og derover endug hyppige.
Financielle Aarsagel' og tildeels Mangel paa bedre Indsigt
foraarsagede, al delle Princip blev uforandret fulgt, selv efterat den
preussiske Stal, tildeels af selvsamme Grund, var bleven tilintetgjort i
Felttoget 1.806.
FOIgeD af delle uheldige System blev fiilgeligcn den: al, nanr Regjl'l'ingen sagte en dygtig l\Iand lit del hOiere Cnmmandovæscn, eller
andre vigtige Foretagender, var han intetsteds at finde. HVal' man
henvendte Blikket, fandtes klin Oldinger og lidet Legavede Personligheder.
Med Underofficiererne og Menig-Mand var Forholdet end værre,
For slOrste Delen blev Armeen endnu reeruteret ved hvervede Udlændinger, for del Mesle Tydskere, som ved Ul) kker, eJlcr Forbrydelser vare udskudte af deres egen Nation. Ankomne til Landet var
Sproget dem fremmed, ligesom Sæder og Skikke; og, da deres Moralitet ei kunde være roesværdig. maatte de blive fremmede og ligegyl-
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j ge for Folket, saa al de udgjorde egenfligen en Stat i Staten , som stod
[endtligen ligeoverfor den anden. Armeen tilhiirle Regjeringen, eller
'ellere Kongen, men var Folket uvedkommende og blev af delle ngsaa
snarere anseet for en Landeplage, end for Landets Værn; og havde
Jette desuden den skadelige Virkning , at, da Leiasvende forsvarede LanIlet, behovede dets egne Sonner ei al bekymre sig herom og forsdrnte altsaa Vaabenbrug samt de dermed horende OveIser og Erfaringer, dem Krigen og Krigsstanden fordre, hvorved altsnu krigersk Aar:d,
Begeistring , l\lallddom og militaire Dyder maatte tabe sig i Folket,
og Pligten til at bære Vaaben vorde anscet snarere som en fora gtelig
Sag, end som en hellig Pligt for Landets Silnner,
J Norge var Tilstanden i denne Henseende langt bedre. Vel
vare Officiererne ved Linietropperne , paa faa hæderlige Undtagelser
nær, ogsaa gamle, skrdbelige og ukyndige Mænd *), og ved Landeværnet manglede saavel Officierer som Underofficierer **); men
den norske Armee havde den store Fordeel fremfor den danske,
at Underofficiererne og l\ler ig-Mand vare nationale og bestode udelukkende af Landets egne Sonnel'.
Ligeover for Landmagten stod en, med Hensyn til Landet s SLUrrelse og Resourcer, ligesaa uforholdsmæssig stor Siimagl, som, naar den
skulde sættes i Activilet, absorberede den stiirste Dccl af Coffardifartcns
Siifolk, saa al denne, som forhen orntalel, hlev standset, paa en for del hele
Land skadelig og fiilelig Maade. Men, da Siimaglell blev anscet for Laudets vigtigste og naturligste Værn, og blev repræsenteret og administ reret
af el Admiralitets- og Commissariats-Collegium, del' liestod af j lari.
liens dygtigste, meest erfarne og kyndige Offlcierer, saa bleve og sammes Personel og Materiel holdte i en meget god Stand, hvilket ogsaa
vistnok var nddvendigt, da el Ktigsskib, uden Udrustning og Tilbehor, ikke kan kaldes tjenstdygtigt og fiilgeligen ei betyder noget; men
Fiilgen af denne Anskuelse blev ganske simpelt den, at, da Staten af
flnauciolle Grunde ei kunde holde begge Etater i tjenstdygtig Stand,
blev Siietaten givet Fortrinnet, og saavel Landarmeen som og deus Et..blissemeuter, hvilkel vi ovenfor hare meddeeIl, aldeles tilsidesatte og forsiimte,
Paa Flaaden tjente desuden, fra Arilds Tid, udelukkende Laudels
raske Ungdom, !\Ien, da Materiellet "ar, som sagt, udmærket godt,

ll'I<+) Prinds Christian ÅIIglIs13 Rappnrtcr fro Åarene 18fJ6 og 180i.1
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Gagering og Liinning tilstrækkelige, til Orlogs endog rundelige, Porpleiningen ordnel og god, Beklædningen ikke mindre, saa fulgte deraf
ganske simpelt, af sig selv, Kjærlighed for Konge og tand, Lyst ug
her til Tjenestens besværlige Raid, Orden ug blind Lydighed imod
Furesalle, der, ligesom Menigmand, beslode af Landets egne, paa Aand
og Legeme vel udrustede Siinner. Derlil kom, at Marinen til alle
vigtigere Commandoer heljente sig og, endnu hestandi gen fiilgende
samme Princip, betjener sig af den Sliofflcier til OverbefaJingsmand,
den dertil finder bedst skikket, uden Hensyn lil Anciennitet, eller
Charge, eller hvad der pna andre Mander binder Hænderne, Nationens
Agtelse og Yelvillie rnantte naturligviis fiilge af disse Forhuld ; og
kan det paa den anden Side ei heller forundre os, at Land- og
Somagten derfor vanskeligen kunde concurrere med hinanden [Jaa Ærens
Mark, eller i nogetsomhelst andet Forhold l Livet; og sanledes kunne
vi da allerede nu af ovenstaaende Fremstilling lelleligen udlede den
Tilstand, sum nodvcudigviis mnatte linde Sted i Kidhenhavns Fæslnin g ved En glændernes pludselige Overfald.
Kjubcnha\'ll er beliggende i en cumplet PIaine , som ikke domineres af Ildider paa Canonskuds Afstand, Foruden el Citadel mod
Osten, bcstaacnde al 5 Bastioner , tæller Fæstningen 26 Bastioner,
hvoraf Citadellet og 13 Bastioner ere anlagte paa Oen Sjællaud , og
de 13 andre Bastioner paa Oen Amager, som er forbundeu med
Kjiibenhavn ved tu Broer, "Kllippel~hro" og , Laugehro". Afslanden
imellem disse to Oel' varierer fra 200 til sao Alen, og herimellem
findes saavel ColTardi- som Orlogshavnen, bvis stiirste Vanddybde el'
22 Fod.
Fæstningsværkerne, som ere anlagte efter en gammel
hollandsk Maneer, bestaae af lutter Jordvolde, hvorfor Hovedvolden har
en Faussc-8ray, som paa Kjiibenhavns Siderne liiber rundt om samme;
i Citadellet og paa Amager. Siden derimod kun om Courtlnernc og
Flankerne. Foran Ilevedvolden lindes en dyb og bred vaad Grav;
foran denne en bedækket Vei uden Pnllisadering og kun Traverser ved
de indad gaacnde Vaabenpladse og omkring Gravene et Glacis; foran
Courtinerue ligge deelviis Raveliner, og foran Citadellets Grav endog
2 murede- og 2 Jord - Lnneller; men fra Ahlefeldls Lil Sclinkkens
Ilastloner pua Sjællands Side mangle ::J Raveliner. Paa SjællandsSiden findes dde Porte, nemlig: Ostcr-, Non'e- og Vester-Port, med
Vindebroer over Graven, saml en Udgang ved Tommerplilusene ved
Kallehostrnud og en Port i Citadellet, "Norges-Porten" kaldet, men
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orovrigt kun cen eneste Poterne til Communication med FallsselJrayen,
iaa Courtinen imellem Rosenborgs og Qvilzows Bastion . Paa Ama;ersiden findes 1. Port og 2 Udgange. Hverken i Kjiibenhavn, eJler
Citadellet fandLes bombefrie Bygninger til Sikkerhed for Garnisonen,
eller Provision, hvorimod Krudtaarne ikke manglede.
Mod Sdsiden var Indldbe; mod Norden dækket af Crtadellet og
Batterierne Sexlus paa Amagersiden, eller den saakaldte Nyholm, armeret med 1.0 1.50 Pd. Morlerer og 42 36 Pd. Caooner, samt
af 2 faste SobalteJ'ier paa den ydersle Ende af Grundene, nemlig:
"Tre Kroner", et fast Batteri med Træbryslværn, i en Afsland af
circa 2400 Alen fra Kaslelpynlen, armerel med 68 Canoner, hvoral 9 36 Pd. Melal- og 5!J 2.1 Pd. Jeru-Canoner og ;3 1.50 Pd.
Morterer, og "Provesleen'" omtrent 1600 Alen fra Damballeriet paa
Amager og som blev dannet af 3 nedsænkede, gamle Itl'igsskibe, "Elephanlen", armeret med 30, "Oresund" med 31 og "Prindsesse Vilhelmine" med 28 24 Pd. Canoner, lilsammen 89 24 Pd. Canoner.
Indlilbet mod Syden, som benævnes "Kalleboslrand" I er dækket af to murede detacherede Værker, eel paa hver Side af Vandet
foran flovedbefæslningen, under Navn af "Ryssensteens Lunette" og
"Kjiikkenkurven", samt ved en stærk Pallisadering, Lvers over VanDet bedste
del imellem disse Værkermed en Aabningpaa MidLen.
Forsvar har dette lodl1ib i det lave Farvand, som kun bestaaer i en
smal, krum Rende med 7-8 Fods Vand Dybde.
Paa
Sjællands - Siden
findes i 600 til 800 Alens
Afstand fra Barriererne 3de, cirea 300 Alen brede og 8 ~
1.0 Fod dybe Indsder , som omgive Fæstningen i en Halvkreds,
kun ere
adskilte fra hverandre ved de derover
gaaende Damme og Veie og bære Navn af "SotLedams - So",
"Peblinge-So" lig "SI. Jilrgens-Sd", Mod Nord er Sortedams-Soen kun
ljernet 1200-1300 Alen fra Havet ved den meget gjennemskjaarne saakaldte "Classens Have" og Forstaden "OSLeJ'bro"; mod Syden er
SL. Jorgeus ·SOligeledes kun adskilL fra Calfebo-SLrand ved den mellemliggende Forstad "Vesterbro" og et af Haver gjennemskjaaret Terrain, Forstæderne ligge sanledes foran og til Siderne af disse 3 So er
og kaldes "Osterbro", "Ndrrebro' og " Vesterbro", ligesom en ligneude Forslad , under Navn af "Amagerbro", ligge paa Amager
foran den derværende Fæstningsport.
Hele Kjdhenhavns Befæstning udgjdr i Udstrækning omtrent
D.. m Kri(,b fr. 1807-9,
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13,000 Alen og udfordrer; som FOJge heraf, en meget betydelil
Besætning og ikke mindre Armering. Byen indesluttede den Gan~
en Befolkning af omtrent 100,000 Sjele.
Den hUistcommanderende General maaue nu deelviis skabe de uod.
vendige Forsvarsmidler til Lands og Vands. Men, inden vi gaae over
til at omtale de Troppeafdelinger, hvorover han kunde byde til Kjiibenhavns Besættelse og Forsvar, maae vi kaste et kort og almindeligt
Blik ud over den da værende danske Armee og sammes Organisation.
Armeen bestod den Gang af 3 Cathegorier:

1. Linien , beståaende af:
Eet Iugenieur-Corps paa 5i Hoveder.
Een Bataillon Liv-Garde til Fods, paa 4, Compagnier,
med 494 Hoveder.
Linie14 Infanteri-Regimenter, *) hverl paa 10 Compagnier
Infanteri
i 2 Batailloner, tilsammen i5~9 Hoveder, undtaget
=23422
Marine Regimentet, som havde 4, Batailianer, med
Hoveder.
2697 II oveder,
1 Gamisons-Compagni i Nyborg med 156 Hoveder,
:l Garnisons-Compagni i Frederiksort med 68 Hoveder,
5 Batailloner let Infanteri"'*); tilsammen • • • • 2nO Hovedet',
2 Escadrnner Liv-Garde til Hest med 150 Hoveder,
8 Cavalleri-Regimenter "**) , hvert pan 4, Escadroner
Cavalleri
med 587 Hoveder, undtagen Husar-Regimen=
5629
tet, som havde 7 Escadroner med '1260 HoveHoveder.
der,
i Escadron Feltjægere med 50 Hoveder,
) Artilleri
2 Brigader Artilleri:
clen danske med 9 Fod-Batterier og 1 ridende Batteri, t = cirea
den holsteenske med 3 Fod- Batterier og 1 ridende (
3800
Batteri, , Hoveder.
' ) Disse Regimenters Nnme vare, roruden de Pag. 3 all nævnte: Danske Liv-Bcghueut, Norske Llv-Regtmem, Kongens Regiment og lste
Jydskc Regiment.
qO) Disse ere all nævnte Pag <l.
Q~ ' ) Disse Regimenters Name rare , roruden de Pag. 3 nml nte: Sjællandske RyUrr-Rcgiment, Jydske Regiment lette Dragoner og Fyenske Re!liment lcuc Dragoner.

R3
Denne Linie udgjorde altsaa efter Planen:
Ingenieurcorps
54 Hoveder,
Linie-Infanteri ••• 23422
Lette Tropper
1. 750
Cavalleri , . • . • . 5629
Artilleri •••• circa 3800
Summa 35655 Hoveder.

2.

Landeværnet, eller den anden Linie.

Armeens Forstærkning, 'eller den anden Linie, blev fremkaldt ved
Forordningen af iUde Januar iSOL i Anledning af Englands Angreb paa
Danmark samme Aar og formeredes af de værnepligtige Mandskaber, som
havde udtjent ved Linie-Regimenterne, indlil de havde fyldt det 45 Aar.
Landeværnets Bestemmelse er*): "A t d e M æ n d, s o m e r e
"ovede i V a abe n skulle ene og a lene opfylde den Pligt
"a t b i d r a g e t i I a t f o r s var e d e n P r o v i n d s, 11 v o ri d e b o e
,,0 g o p h o I d e s i g, i ro o d f j e n d li i g Vo I d, u d e n a t i n d I e m- "m e s i d e n s t aa e n d e K r i g s h æ r".
.
Dette Landeværn blev formeret i Compagnier, Batailloner og
Regimenter, som bare Amiernes og Provindsernes Navne.
Deres Yaaben bestode i Gevær med Bajonet, Sahel, eller Pallask,
Pistoler og 2, 3 Pd. Canoner ved hver Bataillon, der ved Generaliteta-Ordre af !ite Juni iSOi blev forandret til 4 Canoner for
hvert Regiment, som skulde opbevares i Garnisonsstæderne.
Deres
Klædedragt bestod i en rOd Vadmels, elIer Klædes Kjole med blaa
Krave og Opslag, saa vid, at den gik over den sædvanlige Trdie,
de vare vante til at bære, rund Hat med en gron Fjederbusk og
hvide Lærreds Buxer, som Alt blev leveret fra Amterne og Udgifterne
reparterede paa disse.
Forfængeligheden fandt just ikke megen
Næring ved denne Paaklædning.
Hver Bataillon erholdt ogsaa en
Fane, bestaaende af DanebrogsOaget med Kongens Navnechifre i
et Hjorne, og i ~lidten af samme Inscriptionen: "L a n d e v æ r n f o r
Kongen og Pæ d r e n e l an d e t", Denne Fane blev i Fredstid opbevaret hos Amtmanden, eller bos Bataillouscommandeuren, hvor en
saadan var indsat •
•) Forordningen af J9de Januar 1801 og Cancelli-Skrivelse til samtlige
Biskopper i Landet af 21de Marts s. A.

Balailloncrne skulde bestaae af 600 Mand, inddeelte i 4 Compagnier, hvert paa '150 Mand.
Til Underofficierer ved Landeværnet bleve udtagne de dueligste l\1eninge, og iii O f f i c i e r e r bleve ansatte Saadanne, som stode
paa Vartpenge, eller Pension, eller Andre, som forhen havde tjent i
Linietropperne. Saasnart Landeværnet blev sat paa Feltfod, bleve alle
Charger lOnnede overeenslemmende med Normen ved Linielropperne,
hvorimod i Fredstid kun Regimentschefen, Bntaillonscheferne, i Capitain ved hver Bataillcn, samt Adjutanlen og i Underofflcier ved
hvert Compagni, bleve tillagte en bestemt Fredsgage, (ifOlge Planen
af Sde Juni 1&>3), som dog blev kortet af i den muligviis havende
Pension, eller andre Embeds-Indtægter.
Landeværnels Overser skulle bestaae i Exercits m. m. i de
fiirsle 6 Tjenesleaar, saaledes at hvert andet Aar blev exerceret å
Dage compagniviis og :1 Dag balaillonsviis, og hvert andet Aar
mildte Mandskabet kun :1 Dag ved Compagniet (Plan af Sde Juni
180:3).
Nogle Lnndeværus-Compagnier og Batailloner bøstode af udtjente
Artillerister, bare Navn af Arlillpri-Dalailloner og skulde, i Tilfælde
af Krig, bruges li! Arlilleritjenesle, ligesom de udtjenle Jægere til
Jægerljencsle og de udtjente Cavallerister som Cavallerister.
Landeværnsregtmcutcrne vnre :

I.

Paa Sjælland:

Del Nordre - SjælJand:.ke Laudeværns-Begiment, beslaaende
af l) Batailloner, som vare numererede og benævnte efler
Amlertle: Kjobenhavn, Boeskilde , Hirscbholm, Kronborg,
Frederikshorg, Kallundborg, Draxholm, Sæbygaard og Holbek ,
Det Sondre Sjællandske Landeværns-Regiment, bestaaende
af iO Batailloner, numercrede og benævnte efter Amterne:
SOI'O, Ilingsted, Antvorskov, Corsder, Vordingborg, Tryggevælde, Halsted, Aalholm, Nykjobing og Moen.
Desuden havde Frederiksværk og Gods en egen Landeværns-BatallIon, beslaaende af alle 3 Vaabenarter, tilsammen omtrent 860 Mand
slærk.

II.

I Fyen:
Det Fyenske Landeværns-Regiment, bestaaende af 7 BatallIoner, saml i Batalllen paa Langeland.

II.

l Jydland, 4 Regimenter, tilsammen 16
Det nordre jydske Landeværns-Regiment
dito
Det Iste oslre jydske dito
dito
Det 2det ostre jydske diLo
dilo
dito
Det vestre jy1ske

Batailloner, nemlig:
paa 3 Batailloner,
paa 5
dito,
paa 4:
dito.
paa 4:
dito.

l V. I Hertugdummet Slesvig, i Regiment paa 7 Batailloner, numererede og benævnte efter Amterne: GoltorfI, HUUen, Husum,
Flensborg, Alsen, Tonder og Haderslev.
V. l Hertugdummet Holsteen. i Regiment paa 10 Batailloner, ligeledes numererede og benævnte efter Amterne: Rendsburg,
Preetz, Segeberg, Oldeuburg, Steinburg, Hzeboe, Pinneberg,
Rheinbeck, Sonder-DiLmarsken og Norder-Ditmarsken.
Man vil af ovenstaaende Liste see, at Danmark og Hcrtugddmmene, foruden "Linien", besade 60 Landeværnsbatailloner, hvoraf
flere Batailloner stede opfiirte med 2-3000 Landeværnspligtlge, men
dog med det reglementerede Antal af 600 Mand ved hver Bataillon udgjorde den raspeetable Styrke af 30,000-.10,000 Mand,
foruden adskillige særskilte Corps paa de isolerede Ocr, saasom:
Samsde, Langeland, Æriie, eller Frederiksværk o s v. Denne Styrke er
i Sandhed saare respectabel, ligesom Fermationen ikke kan Andet, end
roses, saafremt den var bleven bragt saaledes li! UdfOreise, som Planen
foreskrev; men, formedelst oeconomiske Grunde og Mangel paa Officierer og Underoflicierer, indskrænkede man sig til kun at bolde
Lister over Mandskabet, saa at dette aldrig blev samlet, eller ovel,
og kun var at betragte som armerede og udisciplinerede Bdnder.
Ogsaa maa det ansces Ior en Hovedfeil ved Landeværnets Ol'·
ganisation, at Planen foreskrev: "at det elle og alene skulde
"f o r s v a l' e d e n P r o v i n d s, h v o r i d e t b o e r o g o P h o l d e r
s i g", hvilken Bestemmelse for en stor Deel har været Aarsag i delle
Landeværns ringe Nylle og aldeles ikke gjort det svarende til dets egentlige Bestemmelse og Hensigt, da Regjeringen saaledes selv havde
Vor Bonde -Almue, som delte Landeværn
bundet sig Hænderne.
ene blev reeruteret af, er en Fnlkeclasse, som, især den Gang, havde
en ubegrændset Aglelse for og Tiltro Lil Lov og Ret; hvad Loven bod
opfyldte den med den strengeste NOiaglighed.
Naar derfor Loven bod, som ovenfor ommeldt, at Landeværnet ene og alenc skulde
opfylde den Pligt al forsvare den Provinds. hvori det boer og opholder

sig, imod fjendtlig Vold, Sel3 tor man ikke vente, al disse
Mænd med samme Iver, eller engang uden Indvendinger, vilde lade
sig bruge i en anden Provinds, da Lovene paa det Bestemteste havde
fastsat det Modsalle . Den Relsindighed og den Redelighed, som besjeler denne bedsle Deel af del danske Folk, maae undskylde en formel Vedhængen ved Lovens Bogstav, del de ere ene i Sland til at
opfatte, og som en relsindig og elsket Regjering ei heller nogensinde forhen havde givel dem Anledning til at forlryde paa,
Vi have opholdlos saa længe ved Landeværnets Beskrivelse,
fOl di man heraf alene kan forklare sig sammes senere Uheld, men og
tillige forslaae, al delte samme, saa meget miskjendte Landeværn ikke
fortjener den Dadel, langt mindre den Harme og Spol, som er bleven det lil Deelog samme kar maattet bære af Ukyndigheden og
Overmodet , der selv neppe vilde have været i Stand til Ilt fremmane andre, eller bedre Resultaler, end de, vi i det FOIgende ville
nærmere belyse.

a.

KY'Itmilicen.

Som en l re d i e Linie havdes i Danmark en Rystmiliee, som,
ifOlge Forordningen af 27de November i801, beslod "af hver vaa"bendyglig IMand fra del 20-50 Aar, der boede ved Ravet og
"Fjordene, fra Strandkanten henved 2 Mile ind i Landet, saa"fremt de ikke hdrte iii noget mililairl Corps, eller vare kaldede an"delslcds hen i Kongens og Slatens Tjeneste.
Kystmilleens Bestemmelse er i Fredstid: lIat afværge enkelte
"Plyndringer ved Strandkanterne og beskylle egne Arnesteder mod
"sandan fjendtlig Overraskelse, som kunne udfOres, forinden det blev
" muligl for Krigsfolkene i Nærheden at komme til Hjelp, vaage
"for Kysternes Sikkerhed og varetage de Signaler, som bor gives for
"at sammenkalde Omegnens Beboere".
Kystmiliccn bevæbner sig selv med Skydegeværer og Sabler,
eller i Mangel deraf med Baadshager, Hdgafler, Knipler o. s. v.
Kun de Uformuende blive af Kongen uldeelt Spyd eller Pikker, som
skulle opbevares paa beqvemmc Steder i Amterne. Mandskahet bærer den sædvanlige Klædedragt og kun paa Hatten en rod og hvid
Cocardc. Vil del derimod selv uniformere sig, skal Uniformen være
eu mdrkeblaa Trdic, eller lijole: med hvid Krave og Opslag.
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Kyslmilicen inddeles i
a) Forstanderier paa 50 Mand.
b) Districtafdelinger paa 4 11 8 Forstanderier og
c) Amtsdistrictcr, eIler H ovedafdeIinger; hvilke i Fredstid commanderes af Amtmanden og i Krigstid af en med Egnen
bekjendl Officier, der samtlige atter staae under den i PI'Ovindsen commanderende General.
Om Sondagen skal Kystmilicen exeroeres og oves i Vaabenbrug
efler Gudstjenesten ved Kirkerne, hvilket i Fredstid dog kun skal foreretages 2 Gange om Aaret.
Ved Kystmil icens Oprettelse blev vistnok en Mængde vaabendygtige Mænd satte i Activitet til Kystens Forsvar; men, see vi hen til
dens Bevæbning og Udrustning m. m., sa vil man let fatte, at den
ei kan ansees hensigtsvarende til Kamp imod en velorganiseret og
disciplineret fjendtlig Magt, mod hvilken den ikke er i Stand til, selv
i stort Antal, at udrette det AIlermindste, og at den Iigesaalidet, som
Landeværnet, kan antages at kunne have nogen væsentlig IndOydelse
paa Landsts Forsvar, men at dette alene maa beroe paa Linien,
Foruden disse 3 Cathegorier havdes endnu i I\jobstæderne en Borgermilice, oprettet ved Kongl, Ilescript af 27de Februar 1801, bestaaende af de vaabendyglige Borgere indtil 50 Aars Alder; hvis Bestemmelse var deres egen Kjobstads Forsvar, og de inddceltes i de
slOrre Slæder, i Artilleri, Infanteri og Jægere.
Disse Borgercorps skulle armere og mnndere sig selv, Ofllcierspladserne besættes af Overiivrigheden paa Magistratens Indstilling
og den Hiiistcommanderendes Forslag, Und ' rofficicrerne besættes af
den FIiiistcommanderende paa Compagniche fens Forslag.
l Kjobenhavn vare Borgercorpscrne af en meer militairisk Organisation og armeredes af Staten.
Til disse Corps maa man
ogsaa henregne "Kongens Llv-Jæger-Corps", som oprettedes :1801
og vel var et borgerligt Corps, men ved Planen af 21de Januar
:1806 organiseredes paa 4 Compagnier, med den Bestemmelse, "at
"bruges overalt indenfor Sjællands Grændser".
l\Ian skulde saaledes af disse forskjelIige Cathegorier af Bevæhning antage, at hver vaabendygtig !\fand bidrog til Landets Forsvar.
Men Maaden, hvorpaa Bestemmelserne herom udfiirtes, har ikke svaret til Bestemmelserne og fiilgeligen ei heller til . Forventningerne.
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Yi ville nu nærmere undersiige, hvad der af denne tah ige Armee havdes iii Disposltion ved KjolJenhavns Belciring:
1. Af Ingenieureorpset. Foruden Corpsets Chef, GeneralmaJOI'v. Gedde, og Brigadecommandeuren, Oberstlieutenant v. Suekow, havdes til Tjeneste 2 Capitainer og 4 Lieuteuanter, hvoraf een Lieutenant
(v. Caroe), strax ved Beleiriugens Begyndelse, hlev gjort til Krigsfange og fiirst udldst efter Capitulationen; altsaa .i Alt 7 Officierer.
2. A A r li Il er i e o r p s e t , Af delle Corps havdes d. 1.5de August
til Tjeneste, foruden Corpsets Chef, Generalmajor v. Riele{eldt, Brigade - Commandeuren, Oberstlreutenant v. Beck, 3 Stabsofflcierer, 1. Capitain og 12 af de yngste Lieutenanter, hvoraf 6 havde taget Examen Aaret i Forveien og 5 endnu ikke taget den.
Endvidere
kom hertil 3 Offieierer fra Artilleriinstitulet, samt 2 CapitaiIler og 2 Lieutenanter fra Holsleen (see Pag. 640); tilsammen 24
Oflirierer med 34 Undcrofficierer og 1. 6 Menige; tilsammen 214
Hoveder, foruden en Deel Stykjunkere.
De paa Krigsfod salte 3
Feltbatlerier bleve commanderede af Capitainerne v. Hummel , v.
Liiu010 og v. Aleier og heljente af ovennævnle Officierer, Ilnderofficiel'er og !\land skab, men som, alternerende, ogsaa furrettede Tjeneste
paa Voldene.
Capitaln v. Steffens blev overdraget Commandoen af
Slrickers Batteri paa Amager.
Den :15de August indrl Hede i Fæstningen den 61e Bataillon,
eller Artilleribataillonen, af Siindre-Sjællandske-Landeværns- Regiment,
under Major v. Braiims Commando, bestaaende af 2 Capilainer, :16
Lieutenanter, 18 Underofficierer og 402 Menige, tilsammen 439
Hoveder,
Af disse, udtoges en Lieutenant til Adjutant, -1 Lieutenanter til
Tjeneste piia Laboratoriet, 1 til Vagt og 4 til Besætning og daglig
Vagt paa Chri stianshavns Volde, hvorover de to Capitainer havde Inspection, og nogle Lieutenanter ansattes ved Feltbatterierne. Mand.
skabet af denne Batnillon hlev brugt til Arbeide og Besætning af
Christianshavn s Volde, hvor de Lillige exereerede med Canoner,
Kjdbenhavus Hoved - Vold blev besat med det borgerlige Artilleri-Corps, som betjente det derværende Skyts, hvis Antal i Fæstningen var bestemt ved el Regul ativ fra Aaret 1801. Dog blev del'
under Bel eiringen sat 88 Canoner Gere i Acthitet, end liemeldte
Regul ativ fore skriver, saa at Skytsets Anli,1 bestod af:
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a, Paa Kjiibenhavn. Volde:
27 Stkr. Kasleskyts og H9 Canoner, samt paa Tiimmerpladserne
f 2 Morterer, i Haubitz og 6 Canoner; i Alt 30 Stkr. Kasteskyts
,g i25 Cenener.
b, Paa Christianshavns Volde:
Mod Siisiden 17 Stkr. Kasteskyls og 84 Canoner ; mod Landiiden 3* Canoner,
c. I Citadellet Frederikshavn:
Mod Slisiden i3 SIkr. Kasteskyts og 45 Canoner ; mod Land.
siden 22 Stkr, Kasteskyts og 33 Canoner.
Til Reserve i Kjiibenhavn 2 3 li, Felt-Batterier, og i Citadellel i 3 li, Felt-Batteri, hvert paa 8 Piecer.
ArlillerieL havde sanledes munteret i Alt 82 Stkr, Kasteskyls
og 345 Canoner.
Saafremt Alle af Landeværnet og det borgerlige Artillericorps
havde været aldeles brughare og duelige ArlilIerister, vilde deres Antal have været meget respeetabelt og tilstrækkeligt. Men denne Paastand lader sig neppe gjåre,
a, A I n f an t e ri. Indtil den i6de August bestod sammes
Styrke af Liv- Garden til Fods, 1. Dataillon; Danske Liv - Regiment,
under Generalmajor v. Ealbe ; 2 Ballailloner j Nurske Liv - Regiment, under Oberst v, Beck, i Bataillon ; Marine-Regimentet, under
Generalmajor v. Lemming, 4 BatailIaner , under Obersllieutenanterne
Meyer, Scheibe ; Dysselog Major Schcel, hvoraf Bataillonen S cheibe
laa i Citadellet Frederikshavn, hvortil kum en Recrut-Bntalillon, under Major v. Krebers Cummando, paa 4L3 Menige, hvilke til sammen
Heraf blev i Kjiibenhavn givet 535 Mand
udgjorde 4341 Mand.
til Vagt; 1228 Mand af Marineregimentet afgivet til Besætning paa
Soballerierne, hvoraf til Batteriet 3 Kroner 1 Capilain, :3 Lieutenanter, 6 Underoflicierer, 2 Tamhourer og 290 Mand; til Prdvesien en 1 Capitain, 2 Lieutenanter, 4 Underofficerer, 1. Tamhour og
200 Mand; til Defensionsskibet Mars, 2 Lieutenanter, 4 Underofficierer , 2 Tambourer og 1.1·1 Mand; til st. Thomas 2 Underofficierer og 22 Mand, samt de Ovrige til Cestrup og Dragoe, De 413
Recrutter vare ei tilstrækkeligen ovede for at indtræde i deres Afdelinger og bleve desuden den i9de August forlagte til Citadellet
Frederikshavn for der at deeItage i Garnisonsljenesten, da den derværende Batalllou ei engang var stærk nuk fur at besætte samme s
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Siiuallerier og Vagter; af Marinel'egimenlet bleve dernæst ku
641 Mand tilbage, men som bestode af saa usikkrc og opriir
ske Udlændinger, at de ei ret vel kunde bruges uden paa de fasu
Batterier, og paa Voldene maatte desuden en Deel regulaire Troppet
'forblive tilbage, naar Resten udrykkede af Fæstningen. Naar allsaa
Vagtmandskahet , Detachementerne, Recruterne og de tilbageværende
l\larinere, tilsammen 2817 Mand, fraregnes, saa havdes den ·16 de
August af den omtalede Besætning af 4341 Mand, kun 1524 Mand
regulairt Infanteri tilbage, hvoned Fjendens Landgang kunde forhindres.
Ved Infanteri-Regimenterne vare 23 Officierspladser og 15 Underofficiersnummere vacante, eller ved Permission ubesatte, hvoraf de
fiirstnævnte, ad interim, besattes med 17 Landcadetter og 9 Fricorpo-

roler,
Fra den 14de til den 16de August miidte de indkaldte Frifulk ved deres respective Regimenter og bleve tagne til Tjeneste
den 17de August, hvorved Kjohenhavns Garnison erholdt en forst ærknin g af 35 8 Mand regulairt Infanteri, hvis Styrke sanledes voxede
til 4 6 99 Mand; eller, naar de ovenfor anfiirte, i de 4 Cathegorier
omtalede 2817 Mand Iradrages , havdes en Rest af 1882 Mand
Nu var Garnisonens Vagtmandskabs Styrke af begge Livregimenterne den l åde August, formedelst de borgerlige Corpsers Deeltageise i Vagttjenesten, kun 366 Mand, saa at det regulaire Infanteries di sponible Styrke samme Dag, til at afholde Fjendens Landgang, var 2051 Mand, um man end vilde bortkalde hver Mand af
de til Arbeide paa Voldene, til Befæstnings-Anlæg udenfor Byen
og mangfoldige andre Arbeider commandercde Soldater.
Den 15de August miidte i Fæslningen isle og 3die Bataillon
af nordre Sjællandske Landeværns Regiment og 3die og Ute DataiIIon af sondre Sjællandske Landeværns Regiment, som toges til Tjencste den 18de August.
Dcn 17de August miidte ligeledes 2dcn og 4de Bataillon af
nordre Sjællandske Landeværns Rcgiment, som toges til Tjeneste dcn
20de August. Da den 6te Batalllen blev, som alt ommeldt, afgiven
lil Artilleriet, saa udgjorde de 5 andre Datailloner kun cirea 1900
Mand og formerede een Brigade under Generalmajor v. Jl'altcrstur{s
Commando.
Af disse bivouaquerede og camperede de 2 Batailloncr i :, Phi-
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losopbgangen", en Promenade i Byens vestre Deel, 2 Batailloner paa
Citadellets E splanade, og 1 Bataillon blev den 18de Augu st indqvarteret paa Christian shavn.
Den Ude Augu st indrykkede en Afdeling af 11 8 l\lanct ridende
J ægere, Herregaardsskytter kaldede, Frivillige fra Godserne i Sjælland, som bleve commanderede af Major, Kammerherre v. Krogh,
Kæmmereer ved Oresuuds Toldkammer, der ogsaa frivilligen havde tilbudt sig. Omendskjiindt de vare beredne, fegtede disse Skytler altid til Fods.
Den 16de August blev Kongens Liv· Jæ ger Corps taget til
Tjeneste.
Dette Corps, under Major v. Holstein« Comando, blev
reeruteret ved Frivillige af Rjobenhavns bedste , borgerlige Ungdom,
som eqviperede sig selv (87.) Ved denne Leilighed blev Corpsets Styrke
foreget med mange unge Mænd, som heri frivilligt indtraade, hvoriblandt
adskillige unge Embedsmænd fra Regjerings-CoIlegierne, især af de
holstcenske og slesvigske Afdelinger, ja I endog af Ildlændfuger.
Dets Styr~e udgjorde den 16de August 327 Mand.
Det borgerlige Infanteri pna 1.2 Compagnier og Artilleri paa
6 Compagnier bleve tagne til Tjeneste med en Slyrke af omlrent
4000 Mand, hvoraf det sidste COI ps talte omlrent 1100 Mand.
Stadshuuptmand lIfylius commnnderede det hele Corps, og Major Hallander var Chef for dets Artilleri.
Borgervæbningens Bestemmelse er: .,nt modstaae fjendtlig Overlast, naar Staden Kjiibenhavn, eller dens Forstæder angribes fra
"Land- eller Siisiden; at gjore Udfald af Fæstningen, naar saadant
"findes forniident, og bidrage iii Sikkerheds og Ordens Vedligehol"deIse i samme. Dog" - vedbliver Lovgivningen - "at der ikke
"fordres anden Tjeneste af Nogen, end den, som er nodvendig til
"Fæstningens, de iii denne hurende Værkers saml Forstædernes For"svar og Ordens Haandhævelse i samme, saavelsom til Fæstning"gravenes lisning om Vinteren, for saavidt dette efter de ældre An"ordninger falder i Borgerskabels Lod, som og til fornådent Arbeide
"i Tfiihuset, Laboratoriet og Krudmagazinerne."
Den 14de August havde man begyndt at samle og organisere
Studenler-Corpset, eller "Kronpeindsens Liv-Corps' , under Commando
af Over-Hofmarchal v. Haueh; Oberstlieulenant v. Lorenz og Major v.
Heqermann, De udlagte Lister vare snart fyldte med Navnene paa
den academiske, kjekke Ungdom. Ogsaa de saakaldle "danske Ju-
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rister", som studerede ved Universitetet, indkom med en Ansiigning
om at maalte optages i Studentercorpset, hvilket Duske blev dem tilstanet.
Ligesan blev det samme paa Forlangende tilladt de unge Deponender , som netop paa denne Tid vare ankomne til Staden for
at underkaste sig Examen Artium, del' afholdes i October Maaned.
l\Iangfoldige af de Studerende, som under Universitetsferierne vare reiste ud paa Lan ilet , vendte hunigen tilbage til Byen
ved Efterretningerne om Opfordringen og Krigens Udbrud, for at
optages i Corpset, som da snart talte 800 l\Iand og blev inddeelt i 8
Compagnier, under Capitalnerne Hcgcrmann, dc Seue, Falscn, JVeidemann , Se/mittcr, Nachlcgall, Sucrdrup og Kaltenlrorn, næsten alle
Mænd, som senere have forhvervet sig betydelige Navne. Ogsaa de
cl la suite stanende Oflicierer, Capitainel'De, Professorerne Bruun, Ranbek og Bornemann samt Krigsassessor Schncidcr meldte sig til Tjeneste ved Corpset.
Fra den 17de August blev Corpset befalet deelviis at være tilstede
paa Allarmpladsen og fra d, 20de August taget Lil Tjeneste, og besalle det fra denne Dag af Vagterne paa Rosenberg Slot, de Kongelige Palaier, Slotsholm og Lazaretbet i Frimurerlogen. Fra 23de Angust til
6te September besattes af Corpset Courtinen paa hiiire og venstre Side
af Vesterport m. m., fra 30te August til 4de September tillige Consistoriet og fra 7de til d lte September Vagten ved Huvcdqvartcret,
4. Af Cavallel'i. Den t 5de August bestod sammcs Styrke af:
Liv-Garden til Hest , uuder Oberst, Grev v. Schmctlows CODlmando
90 Heste.
45
Husarregimentets Recrut-Exerceerskole
Ved Garden manglede 8 Oflicierer; vcd Husarregimentets Recrutskole havdes kun i Lieutenant Lil Tjeneste,
Sjællandske Rytter Regiment, under Oberstlieutenant v. Basscwil::'s Commando •
395 Heste,
Escadronerne fra Nestved hleve indqvarterede paa Vester- og
Niirre-Bro, Escadronen fra Slagelse, som ankom den f3de August,
paa Frederiksberg, Escadronen fra Vordingborg , som ankom om
Aftenen den 15de August, i Valdby. Af delle Regiment bleve 50
l\Jand strax detacherede til Kronborg, og 5 Trops, tilsammen 125
Heste, bleve udsendte til Nivan, 'I'orbek , Valdby, Castrup og Forstæderne omkring Kjiibenhavn, for al patrouillere og bringe Rap-

porter.

93
Ved Sjællandske R~'ller Regiment vare 7 Orftcierer fraværende.
CavaIleriets Styrke i Garnisonen var den t5de August sandane
530 Mand, som blev e brugte til Recognoseeringer, Patrouiller, Piquetter , Ordonaneer og Ordens Vedligeholdelse i Byen,
Garden og
Husarerne forbleve i deres Casemer ;
men Bytterregimentet
blev den 17de August forlagt i Cantonuement paa Amager og
afgav dagligen et Corn mando af 1 Ritmester, 1 Lieutenant og 70 lIcste
til Fæstningen, hvilke havde deres Vagt i Husarcasemen ved Oster-Port.
Den hele disponible tandmagt ved Kjobenhavns Beleiring var altsaa :

a. Af Linietropperne.
Ingenieurer .
Artillericorpsets Linie
Infanteriet •
Cavalleriet. •

7 Hoveder.

244.
•

4699
530

Summa 5480 Hoveder.

b. Af blilice- Borger- og frivillige Corps,
6 8atailloner Landeværn •
ca, 2339 Hoveder.
Borgervæbningen i Kjobenbavn ca, 4000
Studentercorpset •
ea, 800
HerregaardsskyUerne
H8
Livjægereorpset
327
Summa 7;584 Hoveder.
Landforsvaret Summa t3,064 Hoveder.
Vel synes denne Styrke ikke at være uhetydelig j men det kommer ikke saa meget an paa Troppers Antal som paa deres Dygtig>
hed, og denne kunde man neppe rose hos Alle. Saaledes var Landeværnet
hverken godt commanderet, ovel. eller armeret, og formedelst disse
Mangler ikke ret vel at bruge i aaben l\Iark. Dets hele Udrustning
var desuden saare tarvelig j og, da det hverken blev inqvarteret,
eller i Begyndelsen engang forpleiet, saa kan det ikke forundre os,
at det, som alle lignende Tropper, ikke svarede til de Forventninger,
man gjorde sig om det. Selv paa Fæstningsværkerne blev af denne Aarsag stedse iagttaget den Regel: at placere een Landeværnsbataillon
imellem 2 Uniebatailloner.
Marine-Regimentets overblevne Mandskab kunde, af de forhen
alt omtalede Aarsager, heller ik1\.e bruges udenfor Fæstningen, hvilket
Erfaringen senere ogsaa tilstrækkefigen bekræftede Rigtigheden ar.
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Det borgerlige Infanteri kan egentligen kun gives Navn af en
l\Iilice og fiilgeligen ikke heller ret vel bruges i aaben Mark, hvorfor det ogsaa alene blev anvendt til Fæstningsværkernes Besættelse
og der altid understOtlet saavel af Linietropperne som Landeværnet.
Llvjæger-Corpset , Herregaardsskyuerne og det borgerlige Artil.
leri have derimod under hele Beleiringen været hrugte og fuldkommen gjort Tjeneste sum Linietropper samt ved alle Leiligheder erstattet
disse.
Paa denne ~Iaade skabte man sig Forsvarere til tands. Vol.
dene bleve monterede, Ammunition forfærdiget og heil bragt paa de
nlidvendigstc Puncter , l\Jatel'ialer samlede, og enhver vaabcndygtig
Mand sligte at gjlire Nytte, bvor og paa den Maade han bedst for.
maaede.
Vi skulle dernæst kaste et almindeligt Overblik paa Sliforsvarel.
Som vi alt bave meddeelt , havde Kronprindsen d. ilte Angusl
overdraget Slidefensionens Overcommando til Commandeur S teenBUle, og strax hlev med Hensyn hertil den stlirstmuligc Aclivilet
udviklet.
Commanduet af den Ilydende Deel af Sliforsvarsvæsenet blcv
overgivet til Cornmandeur - Capitain 1. C. Kriegcr, og under ham
commanderede en second Capitain, Baron v. Holstem ; Commandoel
af Batteriet 3 Kroner blev, hvad allerede er orntalet , ifolge Kronprindsens Befaling, overgivet iiI ObersLlieutenant v. lJ1eyer af Marineregirnentet ; Commandaet af Batteriet Provestenen med den dertil horemle Styk pram og Flaadebatteriet til Commandeur-Capitain van
Doekum ; Commandoet over Landbatteriet Christianus Sextus paa
Nyholm til MaJ'ine - Capitain Grove og det derværende Skyts betjent af Kjlibenhavns borgerlige Artilleri · Corps.
Man begyndle dernæst at armere og udruste den uundværligste
og nddvcndigste Deel til Indlobenes Forsvar og for al understotte
de lo faste Batterier 3 Kroner og Provestenen.
Men Tiden var
knap, og der manglede især Mandskab lil Skibenes Besætning,
hvilken den Gang isærdeleshed kom fra Norges Syd- og Vest-Kyster, men altsaa ikke kunde skaffes tilveie uden lang Ynrsel.
Derfor var det ikke al lænke paa at armere og bemande Linieskibeue , eller den stlirre Deel af Flaaden , som maalle forblive
liggende uliltaklel i Leiet. For al besætte den Deel af samme, som

!J5
blev udrustet, benyltedes en Deel af Marinens eget Mandskab, den saakaldte "faste SLok", og de i Nærheden værende indrullerede Matroser,
som bleve indkaldte til Tjeneste; dernæst blev, sum vi all have omtalet en betydelig Deel afgivet af Garnisonens Mandskab; og, hvad der
end manglede, skaffedes, som alt omtalet, liIveie ved frivillig Hverving.
Der blev nu arbeidet, saa at sige, Dag og Nat i Sliarsenalerne;
og, ligesom eet Skib var besat og armeret, blev det balet ud af Dommen og lagt paa den for samme befalede Plads ved 3 Kroner
eller Prlivestenen.
Slidefensionen deeItes i:

1.
12

Den som Blol>sl>ibe udrustede Deel, nemlig:

Linieskibet Mars paa 60 Canoner, beslaaende af: 26 24 ti, 26
ti og 8 8 libCanoner, under Capitain C. Wleugels Commando.
Fregattcn St. Thomas, paa 22 24 ti Canoner, under Capitain-

lieutenanL H. Stephallsells Commande.
Briggen Mercurius, paa 1.8 Canoncr, under Capitain P. Jl'leugels Commando, bestemt til at agere i Callebostrand.
Stykprammene:
Hayen, under Capilainlieutenant P. C. Lillie1lskjold8
Commando,
Sværdfisken, under Capitainlieutenant S. D.. [(ruhver paa 20,
ses Commando,
24 ij;
Kjæmpen, under Capitainlieutenant S, I. Acheleyes
Canoner.

Commaudo,

-

Lindormen, under Capilainlieutenant C. Hohlellbergs

Commando,
FJaadeballeriet Nr. 1., under CapiLainlieutenant N. Juels Commando, paa 24 24 rE Canoner.

2.

Canonflotillen.

Denne var inddeell i 4 Dele:

a) Avantgarde1l, under Capitain, Baron Holsteens Commande, hestanende af 8 Canonehaloupper, inddeeIte i 3
Divisoner, nemlig: Kallundborg , Helsingår , ~ e s t v cd ,
Roeskilde , Sallholmen , Frederikssund, Stuhhekjdbhiug
og Riidhy, hver armeret med 2 24 ti Canoner og
4 4 ib Hauhitzer,
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b) CDI'PS de Bataille, bestaaende af 11 Skjærbaade, eller
Canonbaade, iuddeeJte i 3 Divisioner, nemlig: Ahreudal, Nykjobing, Nakskov, Aalborg, Odense, 1.11 ngesund , Staværn, Stege, Chrlstiansund, Flensborg og
Vihorg, hvoraf 9 vare armerede med 2 18 iL Canouer og 2 12 U. Haubitzer; een med :l 18 tb Canon,
1 12 U; og 4 4 Vb Haubitzer, og cen med 2 24 ib
Canoner og 4 4 ib Haubitzer.
c) Arrier-Ilurden; bestaaende af 7 Canouehaloupper, ogsaa
inddeelte i 3 Divisioner, uemlig: Nysted, Svendborg,
Faaborg, Holbek ~ Middelfart, Assens og Kjerleminde,
armerede som Avantgardens Cauonchaloupper,
d) Bombardecr-Oi cisionen, beataaende af 5 Fartdier, nemlig:
l\lurteer- Chalouppen Nr. 1, armeret med 1 100 ]t
Moricer og 2 4 lI; Haubitzer j Morteer - Bareasserne
Nr. 'I, 2 og 3, hver armerede med 1 100 11 Morleer
og Canan-Jollen Nr. 5, ar meret med 1 24 ij; Canou
og 2 4 CfE Haubitser.
Ethvert af dis se Fartiiier blev commanderet af en So-Lieutenanl.
Ilertil kom endnu nogle Pramme med Morterer, besatte fra Holmeu og under So-Artillerilieulenanters Commando.
Den hele 11~'dende Siidefcnsion var saaledes armeret metl256
Canouer, 4 Morterer og 91 Hnubitzer, foruden Morterer paa nogle
Pramme, og besat med circa 3588 l\land.
Men endnu den 16dc
Angust havde Siletaten ikke ved Hvervningen erholdt alt det Mandskab,
den hehdvcde, hvorfor' Politimesteren, Haagen, samme Dag gjentog
den Opfordring: "Da der endnu behdves 400 Mand til Flaadens
"Tjeneste, saa maa jeg opfordre det OlTeutlige til, til Politikamme"ret strax at aflevere delle Antal"; en Opfordring, som synes at
have flirt til det fordnskede Resultal.
Af deune nydende Defeusion blev Flaadebatteriet Nr. 1 den
:l3de August og St~ kprammen Lindormen den Ude August, stationerede ved Batteriet Provesteen og underlagt sammes Chef. Resten,
Inelusivo CanonOotilIcn, paa 3 Canonfal'lOier nær, som den 24de
Augusl "bleve detacherede til Kallebostrand, stationeredes ved
Balleriet 3 Kroner, Sanledes indtog Fregatten SI. Thomas den i4de
August sin Stilling imellem 3 Kroner; og Kalkbrænderiet; Blokskibet
Mars udtagdes d. 1ilde August norden for St. Thomas; Stykprammene
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Haien og Sværdlisken lagdes den 16de August paa den iistre
Side af Gruuden "Refshalell", imellem 3 Kroner og Lunetten. Canon- og Bombe-Fartflierne udlagdes, ligesom de bleve færdige.
Den store FJaade blev, som sagt, liggende utiltaklet i sit Leic,
og af Marinen blev der kun commanderet Officierer og Mandskab
til at have Opsyn med samme, især under det senere paaflilgende
Bombardement.
En 3die Hovedforanstaltning med Hensyn til Forsvaret var Re-

fæstuingevæeenet,
Den 12te August begyndte man af al Kraft paa Kjiibenhavns
Voldes Istandsættelse, saasom: ved at fprhiiie Brystværnet: indskjære
Skydeskjaar, opkaste Bænke for Skytset, Banketter Cor Infanteriet, og
hvad Mere der da maaue ansees for det allerniidvendigste.
Med Hensyn til nye Udenværkers Aulæg blev man efter en
Recognoscering enig om, at der ei var at tænke paa Anlæg af Værker
af stor Udtrækning og i lang Afstand fra Fæstningen, da Tid og
Hjelpemidler manglede bande Iii deres Anlæg og Forsvar.
l\Jan
havde, som alt sagt, kun 7 Jngenieurofficierer, men forresten ikke een
eneste Underofficier, eller Soldat af delle Vaaban, som kunde ved sin
Kyndighed i Jord-Constrnctioner og Ål'beider fremme disse. Skulde
Værker anlægges, som kunde være Forsvaret til væsenLlig Nytte,
maatte de opkastes 3000-3600 Alen fra Fæstningen; men til at anlægge ostensibie Værker, var der, ifiilge Jugenieurens egen Mening,
hverken Tid, eller Midler. Hos Borgerne manglede der, ligesaalidt som
hos Tropperne, paa god Villie; men Borgere ere ikke ret vel skikkede
til Ingenieurarheide, naar man Ingen har, som kan lede deres Arbeide, selv ikke om man havde havt de niidvendige Arbeidsredskaher
og Matcrialier, hvilke ogsaa manglede til en saa stor Masse Mennesker,
som pludseligen skulde sættes i Arbeide.
Imidlertid blev man dog enig om at anlægge en Redoute lil
4 Canoner og 60 ~f ands Besætning, til Forpost udenfor Osterporrs
?tHille ved det saakaldte Salpeterværk , hvor flere Veie stUde sammen, og derved ansætte saa mange Folk til Arbeide, som Pladsen tillod, hvilke dog ofte bleve forjagne af Fjendens Ild, ind til bemeldte
Værk formedelst Fjendens hastige Fremtrængen ufuldendt maatte forlades. Dernæst blev anlagt en Forhugning til 1.20 Mand og 2 Canoner foran Tåren af Dæmningen imellem Sortedamsslien og Peblingesiien, og en lignende Forhugning imellem St. Ji:irgens og PebOø.m. Krig.h r.. 1807-9.
7

9H
lingesden.
Traverser bleve anlagte ved den indre Endc af Ladegaards - Dæmningen, samt foran Norrc - og Oster - POlt, saa og
begyndt paa en Dæmning over Aaen ved Ladegaarden, for at hindre
Fjenden i at aflede Vandet fra Pehlingesden ; ligeledes blev traceret
en Redoute til 50 l\fand ved den indre Sidc af Sortedarnssden, for at
hindre Fjenden fra al baricadere ell Cl' afskjære Vandrendcrne, som lede Lil
Huvedgraven ; ogsaa bleve gjorte 8 Forhug i Fæstning -gravene for at
spærre Passagen over Vaudrenderne; ligesaa blcve Forhug anlagte i
Vaabenpladsene foran de 3 Hoved-Porte
Paa den yderste Ende af
Tfirnmerpladscne blev anlagt et Batteri af Tommer til 6 Canoner,
2 Morterer og 1 lIaubitz,. og langs Tfimmerpladscne anlagt et
Urystværn af Tommer for l\Iuskeleri og 3 pundige Canoner.
Der er sanledes i '17 Dage, fra den 12te til den 29-301e Angust, anlagt 21 forskjellige . Værker med de faa Hjclpere, der
havdes af Iugenieurofficiercr, saa al haade BI igadcccmrnandeuren
og Majoren af Corpset deeltoge i Tjenesten, lige SubaJtcrn-Officiererne, og samtlige anstrengede sig sanledes Nat og Dag, at de
næsten aldrig kom af , Klæderne. Det uiivede MalllhkalJ sinkedc naturligviis Arhcjdcts Fremgang, omendskjoudt dcr ei, som sagt, manglede det pna god Villic og Iver.
En 4dc Hovedfurretning var Indrclningen af lIospilaler og overhovedet All, hvad del' henhfine til Lazarcthvæscnet, som blev betroet
til Professor Wills/ows Overbestyrclse , ligesom Transporten af de
Syge, eller Qvæslede blev overdraget til Lieutenant V.IUloidcl af Prinds
Christian Frcdr:l'iks Regiment.
I Kjiillenbavns Fæstning existeredc allerede fiilgendc fasle, militaire Lazarether
1) Artillericorpsets Lazareth, indrcUet til 70 Syge.
2) Liv-Vagtens do. lil 33 do.
3) Danske Liv-Regiments do til 5t do.
tl) Norske Liv-Regiments do. iii 50 do.
5) Kronprindsens Regiment do. til 40 do., forblev aldeles ledigt og til Reserve,
6) Prinds Christian Frederiks Regiments do. til 43 do.
7) Marine Regimentets do. til 76 do.
8) Citadellets do. til 25 do.
9) Suq"æsthuscts do. til 800 do.
10) Nyboders do. til 2 00 do,
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Foruden disse faste .hleve flilgende, midlertidige Lazarether lidt
efter lidt under Bclelringen indrettede
i
Paa Frederiks Hospital !il 230 Syge.
1.2) Paa almindeligt Hospital til 1.50 do.
1.3) I Exerceerhuset til 1.00 do., bestemt til epidemiske Syge,
men brugtes el, da slige Sygdomme ei herskede .
i.4) Paa Landeværnels Lazareth til 130 do.
15) Pan Accouchementhuset til t6 Offlcierec.
16) P3a Landcadelacademiet til 40 Officierer.
17) Paa Slicadetacademiet til 50 Officierer, men som ei blev
benytlet.
iS) I Diivstumme-Institutet til 1.2 Officierer, som ligeledes
ei blev benyttet.
:1.9) I Frimurerlogen i Kronprindsens Gade !il 25 Syge af
Kronprindsens Liv-Corps og endeligen anlagdes
20) 8 smaae Forbindingsstuer i Udkanterne af Byen
Vi see heraf: at der val' indrettet åhlitalr-Laæarether for 2095
Personer, og alle udrustedes med ell Rundelighed og Omhyggelighed, der geraadede Overbestyreren , sanvelsom Overcommandoet og
Byens Overdvrighed til stfirste Roes. Borgerne, ja l Qvinderne i
Byen leverede cn Masse af Linned og Charpie. Efter Professor JVilllWtos offentlige Opfordring d. :l.6de August. og med Tilsagn af en
maanedlig Gage af 10, 1-2 til 20 Rbd. · efter Enhvers Duelighed,
meldte Byens dueligste Læger sig for at overtage Bestyrelsen af Hospitalerne, og vue utrættelige i Omsorg og Pleie for den bIOdende Kriger.
En åte Hovedgenstand var Proviantvæsenet. For at besdrge
dette, havde det danske Cancelli alt den f2te August udfærdiget en
Ordre til Conferentsraad, Borgemester HjortliOi, Justitsrand og Cancelli-årchivar Lassen, Bankdireeteur og Grosserer Rirkcterp og Grosserer Otto, at sammentræde i en Commission, for at tage under
Overveielse, hvorledes Kjiibenhavn under nærværende Conjuneturer
paa alle mulige Maader kunde vorde forsynet med de fornddne Levnetsmidler, især med Meel og Kjodvarer, og strax fOie de I denne
Henseende Iornddne Foranstaltninger.
Aldrig saasnart var denne olfentlige Foranstaltning hleven be• kjendt , forend Kjobenhavns Borgeres Godgjiirenhed traad i Virksomhed, idet Admiral v. Liitken gik paa Borsen og opfordrede Kjiihmændene til Bidrag, som de strax med Fornolelse ydede.
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En Subscriptiuu, underskreven Thyge BoysCtt og 1\'. llolleu; ind
Medborgere til Bidrag efter Evne for at kunne opmuntre ved
Forfriskninger med Ol, Tobak, Viin m. m. Besætningerne paa Batterierne Priivesteen og 3 Kroner, hvilke belåbe sig til 2000 Mand.
Paa denne Subseription indkom inden næste Dag 3000 Rbd, og seliere henimod 12000 Rhd., foruden et stort Qvalltum Provisioner in
natura, saa at det blev Commissionen muligt at give Batteriernes
og Voldenes Besætning dagligen dobbelt Forpleining, beataaende i Vii n,
Brændeviin, BrOd, 051, Suppe og Kjod m. m.
Men den private Velvillie og Godgjorenhed indskrænkede sig
ikke IiI Forsvarerne alene; knap var Fæstningen bleven borond l, fiirend man dcn 17de Angust snae en Opfordring af Mægler Behrend
og Apotheker Boye, saalydende:
"Endecl af vore Medborgeres Koner have yttret for os, al, da
"Fædrelandet har kaldet deres Mænd til dets Forsvar, saa ere de
"salle ud af Stand til at forsdrge dem selv og deres Bdrn. Vi Under"tegnede have derfor besluttet strax at aabne en Snbseription for
"dem og indhyde dessarsag vore Medbriidre og fOlende Mennesker
"til dette Oiemed,
For ethvert Bidrag skal paa det Niiiagtigste
"vorde aOagt offentligt Regnskab.'
Ogsaa paa denne Opfordring blev der slrax tegnet Meget bande
i Penge og i Vietualier ; alene til det borgerlige Mtilleries Familier
cirea 1.800 Rbd.
Man seer heraf: at Kjiibenhavns Borgere ved deres Palriotisme og
Velvillie sagte at erstatte Savnet af al offentlig Forpleining, Magazinering,
Proviantering og All, hvad der ellers horer til en Fæstnings Udrustning
og en Garnisons Underholdning, hvortil der den Gang, som alt sagt,
ei i vor Armee fandtes del mindste Spor; men ved sandan Hjelp blev
Overcommandoet betydeligen lellet og understiiIlet i dels næsten forIvivlede Niid og Hjelpeliished.
Selv Omsorg for de engelske
Krigsfangers Forpleining blev ikke glemt, men overdraget til 50lieutenant Lilll.m.
En Ote Hovedbranchc var Brand- og Vandvæsenet.
Cancelliet tilskrev ogsaa den 1'2tc August Brand- og Vandcommissionen : uopholdeligen at træffe alle de Foranstaltninger, som
havde fundet Sted i Anret 1801.
Brandeorpset i Kjiibenhavn var et militairt-organiseret Corps paa
12 Compagnier, under Commando af Brandmajor lCirkerlljl, og sikkert
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heldh sig, ved den Tilgang, Corpset ved denne Leilighed frivilSprOiterne og Brandredligen erholdt, til circa 4000 Hoveder.
skaberne bleve efLerseete og istandsatte, og Alt organiseret med Hensyn
til en forestasende Belciring, Vandledningerne hlere ligeledes efterseete,
og, hvor de laae over Jorden, deelviis belagte med Jord og Riisqviste
for at skjule og bevare dem mod Fjendens Ild; Brdadene i Byen
hleve efterseete og de forfaldne Brdnde befaledes oprensede og
istandsatte.
En 7de Hovedbranche var AnskalTelsen af Heste til Militairets, især Artilleriets Brug. Til den Ende skete den 15de Augusl
fra Overpræsident, Borgemestere og Raad aller en Opfordring til
Byens Borgere saa lydende:
"Da det under nærværende Omstændigheder er fornGdent, al
" det Kongelige Artilleri-Corps, forsynes med de fornddne Heste og
"Vogne til de idel igen forefaldende Transporter og Kjorseler af Ar"tillerivogne og Ammunition, samt Rideheste og andre lose Heste til
Feltbatteri- og anden Artilleri-Tjeneste, og vi. ikke paatvivle, at de
"af Staden Kjobenhavns og dens Forstæders Behoere, som have
"Heste og Vogne, i disse vigtige Oieblikke ville overlade samme til
"Hs. Majestæt Kongens og Statens Tjeneste, saa anmodes foran"næ\'nte Beboere herved om, snarest muligt al opgive paa Raad" stuen s 2 del Seeretariats Comploir i Postgaarden, hvor mange Heste
" og Vogne de sanledes kunne overlade, da de derefter nærmere
" skulle blive underrettede om Tiden og Stedet, hvor disse skulle
"mode."
De patriotiske Borgere stillede, ifOge denne Opfordring, strax
deres, selv Pragtheste, til Kongens Tjeneste.
Foruden disse Hovedbraneher pauhvilede endnu Genera1commandoel
en Masse af Pligter og Forretninger l som vanskeligen lade sig beskrive; vi nævne derfor blo10msorgen for Ammunition og Vaaben, Commandovæsenet, Troppernes Beklædning og Huusning, Fourage, Politivæsenet i Fæstningen og paa dens Grund, Udlevering af Ammunition,
Vaabeu til Landeværnet, Haandværksredskaber for Ingenleurarbeiderne,
Montering af Feltbatterierne og Fæstningsskytset o. s. v. o. s. v.
Heraf vil man see, at Meget og del meest Mulige blev udfOrt,
saa at man ei med Billighed kan lægge Overcommandoet nogen Efterladenhed, eller Glemsomhed til Last.
Til Hjelp til disse mange
Forretninger blcvc hos General v. Pcymalln som Adjutilnter ansatte
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d. l3de Ar.gust }lajor v. Friess af Hs, Majestæt Kongens Regiment ;
u. 15de Ritmester v. Funek al Husarregimentet og Premierlieutenaut
v. Siidcrberg af 3die Jydske Iufant-ri Regiment og d. 17de endnu
Ritmester, Grev v. Holck og Lieutenant v. Qvalen af Garden til
Hcst , Capilain v. Bagm og Lieutenant v. Cedcl'{eldl af Suelalen.
Hos General v. Riclcfeldl vare som Adjulanler ans alle Arlillerilieutenenterne v, HofTmann og v. EIshoug.
lIos Commandeur Steen-Bille var som Iste Adjulant ansat SOPremierlieutenant Grotschill;ng.
Dog, 4 Dage ere , som all sagt, kun en kort Tid; men den
blev 1Jenyllet med utrettelig Iver; enhver Krigsmand, eller llorger
skyede ingen l\1oie. ingen Besværlighed for at fremme det almindeliges Bedste.
VilIien var altid god hos dem AlIe; og saaledes
,forheredede, finde vi dem med godt Mod og den st1irsle Bcgeistring
at see Fjendens videre Foretagender imdde.
e
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III. fJapitel.
Fra Englændernes Landg'ang denl6 11e August
indtil Slaget ved Rjogc den 29 de Auc'ust.

Da

den engelske Minister Jackson, den l3de August om Aftenen, havde havt sin, til intet fredeligt Resullat fOrende Conferents med Ministeren, Grev Joachim Bemstorf ; begav han sig, som
alt omlalet, næsle Dag ombord paa den engelske Flaade i Sunrlet ; og, da den Afdeling af den engelske Armees "lrdske Legion",
under Generallieutenant Lord RosslYlls Command o , som skulde ankomme fra Ry~en, saaes under Opseiling syd fra og endnu samme
Dag kastede Anker i den nordlige Deel af Kjiige-Bugt, saa gave de
engelske Overbefalingsmænd Ordre til tandgang og Angreb , hvortil
de forniidne Forberedelser alt vare tagne og Ordrer udstedede den
7de Angust fra Admiralskibel "Prinee of Wales" paa Helsingders
Rhed (see Bilag NI', 2).
Den store, engelske Flaade, som siden d. adie A.ugust havde ligget
i Sundet og især havt Stilling syd fur Helsingiier og Helsingborg
til henimod Oen Hveen , krydsede til den Ende den 15de August
med Modvind op i Sundet, saa nær til Landet som den kunde
komme, imellem Wedbæk og Skodsborg ; med Undtagelse af den
Division, som havde Generalmajor Spellcrrs Brigade om Bord, hvilken
ankrede nærmere Kjlibenhavn, i den Hensigt at gjiire en Diversion.
Beservedivisiouen lagde sig nærmest til Kysten, beskyllet af Fregatlen "Survailanl" og adskillige Bombeskibe. Brigger og mindre FarWier. Kysten understigtes af dem paa det Ni.iiagligste, og Ile sidste
Arltsaller til Landgang bleve derpas tagne.
De paa Flaaden ombord værende Landtropper hestode deels af
Regimenter af den engelske Al'mee, deels af den kongelig-lydske tegion, og vare sammensatte, som fOIger :

]04
IlUi~lcommallllcrclllJe

ful' hele Armeen, var Gencrallicutenaut,

Lord Catheart.
Næstcommanderende, var Gencrallicntenanl Burrartl,

A.

l ngenieurer.

Hdisteommanderende for lngenicurvæsenet, var Oberst d'.Arcy
(Dearcy) og Næstcommanderende Major Flet&cllcr af den tydske Legion, med 15 engelske og 5 tydske Ingenieurofflcierer , tilsammen
22 Offlcierer og 1200 Pionerer.
B. A r till e ri.
Hliistcommanderende for hele Artillerivæsenet var Generalmajor
Bloomfield og Næstcommanderende Oberst Harding.
Den tydske
Legions Artilleri, som ankom med Expedltionen fra Rygen, hlev
commanderet af Major Rollger og bestod af t ridende Batteri UIIlier Capitain Symphcr og 3 Fod-Batterier under Capitainerne Gesenius, 7'ieling og Heise, som nied 28 Orticierer, .6 civile Omcianler,
21. Sergeanler, 7 Spillemænd og 64t Corporaler og Menige udgjorde
i All 703 Hoveder med 50S Heste. Del engelske Felt-Artilleri var
omtrent af samme Slyrke*); sna al delte Vaaben bestod alS Felt -B..tterier; og, naar Besætningen af de faste Batterier , Kasteskytset,
Parken, Reserven m. m. medregnedes, i det Mindste talle 2000 Hoveder og 1000 Hesle.

C. C ava lleri.
Cavalleriet beslod af 3 Husarregimenter , udelukkende af den
lydske Legion, hvert paa S Escadroner, tilsammen 2-1 Escadroner, som formeredes i cen Brigade under Generalmajor v. Linsingrns
Commando.
Det 1ste Regiment ankom med Flanden fra England; det 2det
og 3dic Regiment derimod mcd den iivrige Deel af Legionen fra
Rygen. og var Styrken som fGIger :
hle Husar-Regiment s 36 Officierer, 44 Overvagtmestere og Sergeanter,
8 Trompetere, 600 Corporaler og Menige.
2dl!t ditto
ditto
1.4
44
8
608
:ldie ditto
dilto
33
44
8
603

8:j
132
2·1
18t 1 Som med 17 Officianter tilsammen uclgjlir 2067 Hoveder med 1926 Heste•
•) See: Ludlow Deami&h Geschichle der ({lillilllich deutschen Legion. Bannovor 1l, ~!~, l stcr Theil. }'81;' 110.
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D. Illfanter i.
Infanteriet formerede 3 Divisioner og 1 Reserve, hvoraf de tf)
fiirste Divisioner og Reserven udelukkende bestode af Englændere,
men 3die Division udelukkende af den tydske Legion.
Af Legionens Infanteri ankom den dste og 2den Linie-Batalllun
med Flaaden fra England, idet de den iOde Juni afseilede fra Gibralter, hvor de havde ligget i Garnison, og naaede netop tidsnok til
Dimerne for at ledsage de dvrige engelske Tropper. Resten af Legionens J n fanleri, nemlig den ~ ste og 2den lelle Bataillon , samt
den 3die, 4de, åle, 6te, 7de og Sde Linie-Bataillon, ankom med
Expeditionen fra Bygen, Divisionerne vare sammensatte, som fmger:
Is t e D ivis i o n, eller hdire FIOi, hlev commanderet af Generallieutenant Sir George Lutllou: og "ar inddcelt i 2 Brigader:
Iste Brigade, paa 2 Batallloner, under Generalmajor Finch, bestaaende af:
2det Garde-Regiment, 39 Offlcierer, 86 Underofficierer,
.
1192 Menige,
adie ditto
dillo
39 86 _
1.:199 _

1-

26:11
-; d
ove er.

2den Brigade, paa 2 Batailluaer, under Brigade-General Ward,
beståaende af:

=

28de Infanleri · Regiment, 47 Officierer, 74 underOffi-!
936!
cierer, 1 '153 l\Ienige,
H ""d
79de dillo dilto (Skollændere), 4:-1 _ 76 _ 971 _
ove er.
Summa, 1ste Division, 5005
Combanenter.
2den Division, eller venstre Fllii, blev commanderet af Generallieutenant Sir David Baird og var inddee\l i 3 Brigader:
Lste Brigade, paa 2 Batailloner, under Generalmajor Groswcnor,
bestaaende af:

=

4de Infanteri-Regiment, 34 Officierer, 76 Underofli \
2178
cierer, 985 Menige,
II
d
\
~e~
23de
ditto
ditto
40 66 977 •
2den Brigade, paa 3 Batailloner, under Generalmajov v. Spencer, bestaaende af:
32te Infanteri-Regiment, 38 Officierer, 66 underOffiCie-\
= 279L
l'er, 689 Menige,
Hoveder.
50de
dtito
dillo
30 76 952 82de
ditto
ditto
31 76 833 -
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31lic Brigade, paa 2 Balailluner, under Generalmajol' Mile-Fn,..
hlll f, beståaende af:
7de Infanteri-Regiment, 36 Offlcierer, 6d Underofficie-l
19S0
rer, 799 Menige,
. 36
-(j6
-977
__\
Hovedl·r.
ditto
diuo
Sde
Summa, 2den Division, 6919
Combattenter.
Reserven, paa 4 Batailloner, under Generalmajor Sir Arthur
JVellesley og Brigadegeneral Stewart, hestanende af:
'1 3de ' Infanteri-Regiment, ,IS Offlcierer, 76 Underoffieie- ~
rer, 993 Menige,
{
52de
ditto
ditto
3l -- 66 -- 778 __ I = 4123
Hoveder.
fl2de ditto ditto (Skollændere), 37 -- 76 -- 10tO -95de ditto ditto (Riifelskytter), 42 -- 73 -- 893--

~

Summa, del engelske Infanteri, 1.6075
Comballenter•
Naar hertil regnes den commanderende Generals, Divisionernes
og Brigadernes SIabel', saml 120 Lil Offlciersclnssen horende Offlcinnter, saa udgjorde del engelske Infanteri omtrent 16300 Hoveder.
:J d i IJ Div isi o n, eller Centrum, blev commanderet af Generallieutenant, Lord Rosslyn, og var inddcell i 4 Brigader:
Lst« Brigade, paa 3 Batailloner, under Oberst du Plat, bestaaende af:
(jte Linie- Bataillon, 37 Offlcierer, 60 undeI'OffiCierer,!
775 Menige,
= 2510
7de ditto ditto,
35 -- 60 -- 772 -Hoveder.
Sde ditto ditto,
3S -- 60
673
2den Brigade, paa 3 Ilataillnner, under Oberst v. Driberg, hestanende af:
3die Linie-Bataillon, 39 Officierer, 60 underomCierer,!
786 Menige,
26LS
Hoveder.
dde ditto ditto,
40 -- 60 -- 7S~ -5le ditto ditto,
40 -- uo
75 L
Bdie Brigade, paa 2 Batailloner , under Oberst v. Barse, hestaaonde af:
1sle Lime-Bataillon, 39 Offlcierer, 60 Underofflcierer, ~
1737
768 Menige,
Hoveder.
2 t1 en ditto di 11o,
37
60
773

=
=

\
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4de Brigadc, paa 2 8alailloner, under Oberst , AltCII, bestaaende af:
Lste Lette-Bataillon, 36 Offlcierer, 60 underOfficierer,!
767 Menige,
H07
dito,
kun 5 Compagnier, 17 Offieierer,
Hoveder.
2den dito
38 Underoffieierer, 489 Menige,

=

Summa, 3die Division, 82 72
Combattenter.
Naar hertil regnes den eommanderende Generals og Brigadernes
Stabel' samt 56 til Ofllciersclassen horende Officianter, saa udgjorde
den 3d ie Division omtrent ~300 Hovedet'.
Generalerne v. Drechsel og von der Deeken, som paa Den Rygen begge bavde commanderet Divisioner, vare nu uden bestemt
Commando til den commanderende Generals Disposition.
R e c a p i t ul a t i o n af den engelske Armees Styrke:
Ingenicurer •
1222 Hoveder,
I
Artilleri •
2000 ditto
med eirea 1000 Heste.
2067 ditto
med eirea 1926
Cavalleri
Infanteri
24700 ditto.
Hele Armeen Summa 2lJH89 Hoveder med cirea 3000 It 3200 Heste.
Naar hertil regnes Trainsoldater, Oflieierstjenere, Hestepassere
m., saa vil den engelske Landarmee i det Mindste tælle 31000
Hoveder, foruden en Mængde Koner og Bom. Men denne Armee
kunde endvidere forstærkes med circa 5000 Matroser fra Flaaden,
saa at samme i Alt talte omtrent 36000 udvalgte, velndrustede,
armerede, længetjente og prdvede Kjærnetropper imod Kjobenhavns
og Citadelleis ringe Garnison af 5370 regulaire Combatlenler, selv
naar alle Detachementerne m. m. medregnes (Pag. 93).
Hvad Englændernes Slyrke til S o e s angik, saa var den, naar
\ i see hen til den store OrlogsOaade, vistnok den udrustede danske
Flotille uden Sammenligning overlegen.
Men Fjenden brugte
slet ikke denne OrlogsOaade, som havde kastet Anker i Sundet omtrent 1 l\IjiJ fra 3 Kroners Batteri, var passiv Tilskuer af
Betelringen og kun tjente som Reserve for SO- og Landmagten uden,
saa al sige, at llisne eet Skud. Den active Styrke, som Englænderne
udviklede til Soes, bestod ligeledes blot i en Flolille af Kanonbrigger,
Canonbaade og Bombardeerfartdier, hvormed de opererede langs Kyslen
III.
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og paa Grundene uorden for den danske Flotille, og val' i St)TJ.e el væsentlig forskjellig fra denne, hvorfor Kampen til Sdes ogsaa nodvendigviis
maatte være af eens Betydning og fOre til omtrent de samme Resultater.
Med ovenståaende Landmagt havde Englænderne nærmet sig
Sjællands listlige Kyster, medens, som alt omtalet, en anden Flaade,
under Admiral Keats, blokerede Oens vestlige Side og forhindrede
enhver Undsætning fra Fastlandet.
EfteratEnglænderne sanledes vare forberedede. skrede de med Dygtighed og Kl'aft til Udfiirelsen af den lagte Plan, al landsætte Tropperne.
Den engelske Flandes truende Stilling saa nær Kysten den I åde
August mantte snarlovertyde Beboerne i Nærheden af samme om
. Englændernes Hensigt at lande samme Nat, eller den flilgende Dag,
og foraarsagede naturligviis en almindelig Uro og Bekymring imelEn skriftlig Melding af :l.5de August fra Sognefoged
lem dem.
Hans Jensen i Dolte til Capitain Lund paa Maglegaard blev samme Aften indsendt til Hovedqvarteret og var saalydende :
"Den engelske Flaade har nærmet sig sna tæt til Landet, som
"deu kan komme imellem Skodsborg og Vedbæk, og all Folket er
"saa bed rovet og frygter for at de gaae i Land i denne Nat",
Den til Tsarbæk udsendte Cavalleri-Parouille meldte om Eftermiddagen det Samme; og, da man om Natten mærkede Signaler paa
Admiralskibet, bastaaende i 3 Lygter og :I. Flag, samt Baketter. som
kastedes fra bemeldte Skib indad imod Land, saa ant og man, at dette
betydede Landgang.
Den DOistcommanderende i Kjdhenhavn var allsaa lilfulde underrettet om Begivenhederne; og, for at erholde nærmere Kundskab
um hvad der maatte skee, blev Slindagen den t6de August, Kl. 2
-3 om Morgenen, eller i Dagbrækningen, igjennem Castellet udsendt
el Recognoscerings-Commando, bestaaende af: 200 Heste af sjællandske
llytter-Regrment, Liv-Jæger Corpset, Ilerregaardsskytterne, saml 2 ;3 tb
ljorende Batterier, v. Humm el og v. Liltzow, eller :1.6 Canoner, tilsammen li li 600 Mand, under Befaling af Oberstlieutenant v. Bassewilz af Sjællandske Rytter-Regiment, som erholdt Ordre til, "for det
"fiirste ikke at gaae læn ger e end til Lynghy og sende Pntrouiller
"ind i D) rehaven".Denne Ordre grundede sig paa, al man ei "
kunde vide, om Fjenden ikke landede paa flere Puncter paa eengang,
og navnligen var man uroli g over den fjendtlige Krigs- og Transport-Flaadc, SOIll laa en S trækning paa denne Side af Vedbæk
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nærved Skovshoved og ifOlge den senere erholdte Efterrelning,
havde, som alt meldt, Generalmajor v. Spencers Brigade om Bord.
ArtiII eriet, som ledsagede Recognosceringstropperne, var meget for
talrigt med Hensyn til Troppernes Antal, der urnuligen kunde have for.
svaret samme, naar del var blevet angrebet. Troppernes Antal fordrede,
ifiilge tactiske Regler, 2 Canoner, eller, om man vil, ved en særegen
Detachering, som her, 4 Canoner, hvilket vcl burde have været Maximum,
llivrigl maatle Detachementets Hensigt nddvendigviis være. i
Tilfælde af fjendtlig Landgang, at tilfOie Fjenden saa megen Skade
muligt, og hvortil ingen fornuftig og tæn kende Befalingsmand
behliver nogen speciel Ordre. Dog blev denne naturlige Instruction
lammel af den Ordre "at gaae forsigtigen til Værks, ei skyde, eller an"gribe flirst og vogte sig for at hlive afskjaaret", Denne Advarsel om
" Forsigtighed" , blev, desloværre! senere hyppigen gjentagen ved de
forskjellige Expeditioner og kunde let tjene Befalingsmændene til
den hedsle Ilndsyldning , ei at gjlire Mere end det Niidvendigsle,
paa en Tid, hvor den bestemteste Inslruction burde have lydt ifald man ansane del nddvend igt at give en saadan - "at angribe
"Fjenden med Kran, hvor man saae ham, og tilfiiie ham al den
"Skade, man kunde, uden at tage Hensyn til Flilgerue, eller Olferne",
som naturligviis ligesanlidt udeblive for Seierherren som for den
Tabende. Den Commanderendes store Pligt er, at have Konge, FIideland, saml Armeens Hæder og Ære for Gie; for hvilke Hensyn,
alle andre AlIskueiser maae staae i Baggrunden.
Den forste kraftige Optræden imod Englænderne fra vor
Side vilde have virket begeistrende paa Garnisonen, Nntiolien og Forsvaret i Almindelighed.
Men vi vide allerede, hvor
forviklede og ubestemte Forholdene vare; Overbefalingsmændene
havde faa Instructioner; Alt bar endnu Præg af et Slags Venskab,
da Krigserklæring ei var udstedet fra Englændernes Side, hvilkel ogsaa var usædvanligt, og Kronpriudsen havde i sin Ordre af Hte
August paalagt den commanderende General "at afværge at være
"Aggressor". Ved et saa usædvanligt og "venskabeligt Overfald",
som det Englænderne udviste, og hvorpaa den nyere Historie, Gud
skee Lov I neppe har flere Exempler, kunde man derfor ei ret fatte,
eller orientere sig med Hensyn til dct engelske Angreb. Del synes
derfor, som man fra vor Side endnu bestandigen nærede et Slags
Haah om, at det ikk» kunde komme til en saadan Yderlighed, slim
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en nlvcrlig Krig, og den complette List Cl' fdrst senere bleven fuldstændigen erkjendt, At Overcommandoet derfor ei vovede ret Meget
lader sig vel falle, især da, som vi alt vide, det tillige manglede
paa den nådvendige Styrke, for at oplræde med tilborlig I{I'aft;
Men denne Handlemande lader sig dug ei retfærdiggjlire for den militaire Domstol; thi hver Den, som bevæbnet lander paa vor Kyst,
eller ind trænger over vore Grændser, er at ansee og behandle som
Landets erklærede Fjende; og det er ikke ved at vifte med Fjedre,
men med kraftige Slag, at man atter driver slige Venner over Landets Grændser. Vi ville furresten oftere erholde Leilighed til at errare, at det i denne Krig, ei manglede Befalingsmændene paa Mori,
men snarere paa Bestemthed og Erfaring.
Det udsendte Recognoscerings-Commando forlsatte, efter en
Opmarch paa Ostel'-Fælled, Marchen ad Lyngby Veien , men opholdt
sig, uden Ordre, længe ved Lundehuset. anvendte pna sin 1\falch alt fol'
megeT. Forsigtighed og brugte fOlgeligen lang Tid til sine Bevægelser.
Fra Lundehuset detacheredes MajOl' v. Ilolstein med LivjægerCorpset og 9 Heste ad Ordrupsveien til Dyrehaven, ved hvis Indgang, ved Chrisliansholm, Curpset opldstes i en Kjæde fra Stranden
til Fortunen og avancerede saaledes lige til MolIeaacn, hvis Overgange lileve besatte,
Senere paa Retiraden erholdt delte Detachemcnt ved Christiansholm en Trop Ryttere og 4 Canoner af Batteriet
Hummel til Soutien.
Hovedcorpset vedblev Marchen langs I.yngby Veien og tog en
Stilling paa den saakaldte "Ræveskovs-Bakke", en lille ~ l\'Iiil paa
denne Side af Lyngby, og hvorfra detacheredes 4 Canoner af Batteriet Liilzow med behdrig Bedækning til tæt foran Lyngby,
Det blev rj ansaet tilraarleligt at sende dette Curps langs Strandveien, fordi man troede, at det strax vilde blive observeret af den
fjendtlige Flaade ; en Grund, hvis Rigtighed neppe kan indrommes, da Fjenden fra Flanden af ei kunde tilfdie samme nogen væsentlig Skade; og, om han tidlig, seent eller slet ikke opdagede et saadant Corps var sikkerIigen ligemeget. da han neppe derved blev
overrasket, eftersom han nddvendigviis maalle formode l\Iodstand og
havde forberedet sig derpaa,
Marinen, og navnligen Commandeur Stcen- Bille, har senere
yllret*), at denne Recognoseering kunde og burde have været underq) Ener Beleiringen, i Forhoret den fole Januar ISOS.
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stdttet langs Rysten af vor Flotille.
Muligheden heraf maa vistnok
indrtimmes, men Nytten ligesaa sikkert benægtes. Vor ringe, hevægelige Sddefension , som vi have viist alene bestod af Canonhaade, var den 1.6de August ei engang aldeles udrustet. 1IIen,
om den ogsaa havde været det, kunne vi ikke indsee, at dens An~' e n d e l s e kunde have været af væsentlig Nylte imod Fjendens store
Overmagt, som letteligen kunde have ddelagt, eller afskjaaret den,
saa langt fjernet fra vore faste Batterier.
Sdetatens Med~irknillg
til dette Commandces Ilnderstdttelse, eller for at forhindre Englændernes Landgang, blev derfor ei forlangt; men den har, paa den anden Side, dengang ei heller hertil tilbudt sig ,
Englændernes Landgang begyndte den Ifide Augnst Kl. 4-5
om Morgenen fra Vedbæk af, sydefter, hvilket strax hlev meldt lil
den Hdistcommanderende i Fæstningen fra det i Nærheden værende
Fdrst landede Reserve-Divisionen, med :I. n alteri
Cavalleri-Piquet,
derpaa 2den Division, Bai,.d, med Undtagelse af den forhen omlalede
Brigade Spencer; derpaa fulgte 1. ste Division, Ludlow, derpaa 3die
Brigade (Iste og 2d~n Linie - Batailldn) af den tydske Legion
Oberst Barse, ligeledes med 1 Batteri, og endeligen 1. Escadron
af Iste Husar- Regiment, He stene for de to Batterier og for Staben.
Reserven besatte strax de foran Landingsstedet beliggende Hoider; CavallericL og de lette Tropper bleve pousserede frem til Recoguoscering,
Det fra Kjobenhavns Fæstning, under Oberslieulenant v. Basse.
witz , udsendte Communde havde , indtil henimod Middngen,
Intet erfaret om Fjenden, og fra Byens Taarne kunde man ei heller
bemærke Nog"t, formedelst det mellemliggende skovbegroede Terrain
og de hoie tilbagetrukne Kyster.
Forst mod Middag erfarede
Commandoet af Reisende fra Hirchholm, som og af Bånder, al Landgangen havde fundet Sled, og blev Fjendens Styrke angivet forskjel/ig
fra 4000-16000 Mand.
Fra Kronhorg Fæstning havde man hverken Styrke til at opservere, eJler, i den store Afsland af 3& Miil, til aL forhindre
Landgangen,
eftersom Kronborgs Besætning kun bestod i 2
Batailloner af Kongens Regiment, 300 Mand af norske Liv-Regiment, afgivne af Kjobensavns Garnison, samt 2 Batailloner Landeværn
med en Afdeliog Artilleri, tilsammen 1800 11 2000 Mand.
For dog at erfare noget Nærmere om Landgangen, udsendt
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Commnndunten , Genemlmajor v, Stricker, en civilklædt Mand,
ved Navn SiirCIISCll, som I ed bort fra Fæstningen KI. ·1 om
Eftermiddagen og var tilbage Kl. 8~ om Aftenen med den Rapport r
"al de engelske Forposter endnu KJ. 5-l} om Eftermiddagen stod c
.,paa Ildiderne ved Smidstrup, med en Piquet ved Bleghuset ved
"Vedbæk; og paa Sandsletten imellem Veien og Stranden stude omtrent
,.:3 Ilugimenter Infanteri. 10 Feltennoner med 10-12 Krudkarrer
"og en liden Escadron Husarer. Ved Runedal syntes al holde Ge"neralstaben med Bagagevognene. Paa Veien til Skodsborg stod e 2
"Regimenter Infanteri, hvoraf det ene havde Skjorter paa, og med
"Geværerne salte i Pyramider.
Det var alle smukke og velvoxne
"Folk, Ilestene i god Tilstand, og det Hele saae meget glimrende
"ud. Ved Indgangen til den nordre Side af Dyrehaven, ved Skov"fogedhuset, 1;13 et Jægercompagni, i Siillcriid et andel Jægercem"pagni, og i Nærum saae man enkelte Husarer. De Engelske havde
"sh'ax efter Landgangen reqvirerel 50 Diindervogne og en Deel Fou~,rage paa Hirchholrns - Amtstue, under Trudsel af l\filitair-Stl'af i
"Tilfælde af Udeblivelse af det Reqvlrerede".
Da Fjenden havde foretagel de nddvcndige Forsigtighedsregler
og Recognosceringer, og havde bragt sine landsatte Tropper i hehiirig Orden, afmarcherede han henimod Aften, fra Landingsstedcl, "til Vensire", i 3 Colonner imod I\jobenhavn. Den hdire Colonne, som hestod af Resenen , marcherede over Nærum li! Lyngby; CentreColonnen over Eremitagen og Fortunen til Jægersborg, og den vensire Colonne langs Strandveien til Charlottenlund, hvor der blev bivouaquerct, uden at der blev lagt dem ringeste Forhindringer i Veien
fra vor Side, da Landgangen, som ommeldt, kun blev observeret af Cavnlleripatrouillerne, En saadan, commandel'et af Elli Officiel', kom om
Eftermiddagen til Oberstlieutenant v. 1Jassctoit:;'s,
havde laget
en tjendthg Jæger til Fange i Dyrehaven og meldte tillige, at Fjenden med stor Magt trak igjennem Skoven til Nærum, en Efterretning, som ogsaa blev bekræftet af co Jæger-Officiel'.
Den Kraft, som Englænderne havde al disponere over, yltrede
sig saaledes strax ved Landgangen, der blev forelagen med Bestemthed, Dygtighed, Orden og Hurtighed og efter gode militaire Hl-gler,
I faa Timer vare nemlig, efter Englændernes egen Ilcretning ,
1.1000-12000 Comhattanter. med behOrigl Artilleri og Cavalleri,
satte i Land og i Stilling; og korl efter foreloge de med stor mili-
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tair Orden og efter de bedste Regler en Krigsmarch imod Fæstningen; hvilket er et tilstrækkeligt Beviis paa, at Tropperne vare fuldkommen organiserede og i kaIbpdygtig Tilstand ved Landgangen, hvilket igjen beviser, at det ikke behiivedes at foretage nogensomhelst
Landing paa Skrllmt, eller paa Prdve, som Datidens EfLerretninger
meddeelte med del Tillæg, at det havde været en let Sag fra vor
Side, med vore 5-600 Mand, under Oberstlieutenant v. Basseunis;
at omringe og tage det hele engelske landsatte Corps til Fange, en
Paastand, som Patriotismen gjerne onskede og Uvidenheden indrammede Muligheden af.
General Spencers Brigade landede Dagen derpaa, den i 7de August, ved Skovshoved, hvorimod General Lord Rosslyns, Corps rorst
landede den 21de Augusl, Infanteriet med 2 Batterier, i den nordre
Deel af Kjoge-Bugt; Cavalleriet og Artilleriet ved Skovshoved, Charlottenlund og det nordre Kalkbrændel'i.
Major v. Halstein. af OlJerstlieulenant v. Bauewitz's Corps erfarede
ved et Bud fra Skovldberhuset ved Klampenborg, at den fjendtlige General havde udstedt en Proclamalion til Sjællands Beboere,
hvoraf el Exemplar blev fralaget en Bonde fra Vedbæk, hvilken, med
de ovrige erholdte Efterretninger, sendtes til Hoveclqvarteret i
Citadellet. Denne Proclamation, som var aITa tlet j det engelske, tydske og danske Sprog, var oversat og trykt paa Dansk i Lund i
Skaane, efter den engelske Minister Jacksons Foranstaltning; men
formedelst en Mængde svenske Vendinger og Udtryk var den næsten
uforstaaelig; den IOd saaledes:
Proclamation af Befalingsmændene for Os. Kongelige Storbrittaniske Majestæts Land- og Somagt jOsterslien.
"De sidste Fredslraclater, Slats - og Grændscforandringe»,
"som af saa mange Magter ere blevue erkjendte, have saa meget for.,oget Frankrigs Indflydelse paa det faste Land af Europa', at det
"er blevet umuligt for Danmark, omendskjdndt det onsker det, at
"fOl'blive ved dets Neutralitets-System, men ligeledes uuugaaligen
"nodvendigt for de Magter, der vedblive at modsætte sig de Franskes
"Indgreb, al gribe saadanne Forholdsregler, at de neutrale Mag"ters Vaaben ' ikke skulle blive brugte imod dem selv."
,,1 denne Henseende kan Kougen, vor Herre, ikke med Lige"gyldighed ansee Danmarks Tilstand; og derfor har Ilana Majcstæt
Dnnm, Krlg.h. fr. 1807-9.

li
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"lil Ilans Majestæt, Kongen af Danmark, afsendt hefuldmægtige Ie Ge"sandter, for paa den venskabeligste Maade at forlange snndanne
"Forklaringer, som Tiderne fordre, og den Overeenstemmelse i
"Forholdsregler, som alene ere i Stand til at sætte Grændser for
"yderligere Ulykker, dem Frankrig ved Aqvisitionen af den danske
"Marine har i Sinde at uddve",
"Kongen, vor Horre , har desnarsag holdt det for raadeligt at
"Legjære en temperair Overleverelse af de danske Linieskibe i en
"af Hans Majestæts Havne.
Delle Depositum synes at være sar
"rigtigt og under de neutrale og krigfiirende Maglers relative FOI'"hold saa aldeles nddvendigt, al Hans MaJeslæl desuden har holdt
"del for en Pligt, hvilken hau skylder Sig og Sit Folk, at under"stOlle denne Fordring med en stærk Flaade og en Armee, tilstræk"keligen usrustet med Alt, hvad der er nOdvendigt til et virksomt og
"kraftigt Foretagende",
"Vi komme derfor til Eder, I Sjællands Beboere I ikke som
"Fjender, men til vort eget Forsvar, for al forhindre, at De, som
" saa længe have forstyrret Europas Pred, ikke skulle tvinge Eders
"Marine til at vende sig imod os.
Vi forlange denne Marine som
"PanI, ikke som Erobring. Der er givet Eders Regjering det hoi"tideligsle UWe, som herved bliver fOrtilet, i Kongen, vor Derres
"Navn og paa hilns udtrykkelige Befaling, at ethvert af Eders Krigs"skibe skal, efter den almindelige Freds-Slutning, gives lilbage i
"den samme Forfatning og Tilstand, som det er blevet modtaget
:,under del Brittiske Flags Beskyttelse.
Det staser i Eders Regje"rings Magt, ved et Ord al bringe ~s til igjen at indstikke vore
"Sværd, som imod VOI' Villie ere blevue dragne imod Eder. Dog,
,,~kulde paa den anden Side, . Frankrigs Rænker gjore Eder ddve
"imod Fornuftens og Venskabets Stemme, saa maa del uskyldigen ud"gydede Blod og en beleiret og bombarderet Hovedslads Rædsler
"falde over Eders og Eders grusomme Bandgiveres Hoveder."
"Hans Majeslæl, Kongen af Storbriuaniens Malroser og Solda"ler ville behandle Sjælland, saa længe Eders Opfdrsel tillader det, paa
"samme Fod, som en med Storbrittnnien allieret Magt, hvis Territe"rium har den Ulykke at være Krigens Skueplads. Alle de Perse"nel', som forblive fredelige i deres Boliger, skulle belragtes som
"hellige. Eiendommen skal blive respecleret og besk yttet, og den
" strengesle Disciplin bold!".
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"Al1e Levnetsmidler, som bringes Lil Salg, skulle blive betalte
"efter en bestemt, billig Priis; men, da en bestandig Levering af '
"Levnetsmidler, Fourage, Brænde og Kjiirseler er niidvendig for alle
"Armeer, saa er det bekjendt, at ReqvisiLioner ere uundgaaelige og
"maae respccteres",
"Det vil være en stor Lettelse for Indvaanerne og spare dem
"Tab og Ubehageligheder, dersom sandsnue Embedsmænd .ere at finde
"i de forskjelllge Districler, hos hvem ReqvisiLionerne kunne gjiires, og
"igjennem hvem Betalingerne for Fordringerne kunde blive" fastsatte
"og liqviderede".
•
"Dersom saadanne Personer blivc udnævnte og opfylde deres
"Pligt, uden at hlande sig i Sager, som ikke henhåre til de"res Virkekreds. Sila skulle de blive respeclerede, og al1e Reqvi"silioner skee igjennem dem fra Marinens og Armerns forskjellige Ca"naler og Departemen~er. Men, da Rolighed fra Indvaanernes Side
Iler, som Princip, nådvendig for en slig Indretning, saa er det fornd"denl, at alle Classer af Civil-Embedsmændene ei forlade deres Bo"Iigcr, og at enhver Landmand, eller andre Jndvaanere, som træITes
"bevæbnede, entcn alene, eller i Forenlug med flere, eller som gjdre
"sig skyldigc i nogensomhelst voldsom Handling, maae vente at blive
"behandlede med yderste Strenghed".
"Da Hans danske Majestæts Regjering hidtil har vægret sig ved
lIat forlige denne Sag under en venskabelig Overeenskomst, saa er en
"Deel af Armeen bleven udskibet, og den hele Magt har taget en
"krigersk Stilling; "dog er det endnu ikke for sildigt at hore For"nuftens og Maadeholdenhedens Stemme".
Givet paa Kysten af Sjælland den 16de August 1.807.

I. Gambier.
Admiral af det hlaae Flag og Ilefalingsmaud over Flaaden i det
Baltiske Hav.

Catheart.
Generallieutenant og Befalingsmand over de Brittiske Tropper i Norden af Europas
Continent.

Denne Proclamation fremkaldte liden, el1er ingen Virkning paa
Sjællands Beboere, som havde Forstand og Rolighed nok til at
bediimme, at Ilore af de deri gj orte Paastande og Yttrmger ikke
kunne være rigti ge, ligesom og, at Ingen bedre kunde og hurde forvare vor FJaade, end vi selv.
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!\fen, ligesom den fjendllige Armee den fGde August Ildstedede
en Proclamatlon pna Sjællands Kyster, sanledes udstedede den dans ke
Begjering samme Dag ogsaa en Prnclamation, eller rettere en Krigserklæring il,rjennem Overretten i Glticksladt, som imidlertid ikke grundede sig paa den engelske Landgang og Proclamalion, hvorom Ilegjeriugen i JIolsleen den Gang lige saa lidt kunde være vidende : som
om de sene sle iivrige Begivenheder i Sjælland. Denne Krigserklæring er saa lydende:
"Vi Christian VII etc. etc. gjiire herved vitterligt i
"Eftersom den engelske Gesandt. Jackson; har erklæret d. 13de d.
,,1\1., alFjendllighederne mod Danmark skulle begynde, og lillige har for"langt Passer for sig og sit Fdlge, hverefter Krigen bor ansces som
"allerede udbrudt mellem Danmark og England, saa opfordre Vi
.,herved vore UndersaaUer, hvor det udkræves, at grihe til Vaaben
"for al tilinlelgjiire Fjendens fordærvelige Hensigler og afværge vold"somme Angreb.
,,1 Fiil ge heraf befale Vi, i Særdeleshed. at alle engelske
"Skibe, ligesom al engelsk Ejendom og alle engelske Varer over"alt, hvor de end maaUe findes, hvor og i hvis Hænder og For"varing de end maalle være, af Ovrighederne og Andre skulle lages
"under Beslag, fornemmeltgen af vore Toldbeljenler. Vi ville endvi"dere, at alle engelske Undersaaller, uden UndlageIse, SKulle sættes
"i Arresl som Fjender af vore Riger og tande, indtil de, paa nær"mere Foranstaltning, kunne bringes ud af Landet.
Herover skulle
"i Særdeleshed alle Ovrighcder og Embedsmænd, saml deres Un"derordnede, paa del Strengeste holde.
Herefter forstaaer det sig
"ligeledes, at alle . engelske Skibe og Baade ansees og behanliles
"fjendtligen, sansnart de nærme sig tandet.
"Det er endvidere vor Villie, at alle fordægtige Fremmede med
"slorsle Opmærksomhed beoba gtes, og at Ovrighederne, saavelsom
"deres Underordnede, iOVI"igl skulle stræbe efter snarest muligt at
"opdage alle Spioner. Endeligcn finde Vi endnu fornddent at befale,
"under alvorlig Straf, at al Brevvexliug med engelske Ilndcrsaatter,
"strax efter denne Bekjendtgjorelse, aldeles skal ophdre, og ingen
"Belaling Lil dem skee, paa hvad Grund det end kunde være, ind"lil Vor nærmere Foranstaltning desangaaende.
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"Iovrigt forlade Vi os paa Vor retfærdige Sug og paa Vore
"kjære Undersaallers Mild og priivede Troskab".
Til Bekræftelse under Vort Kongelige Segl.
Givet i Vor Fæstning GlUckstadt, den 16de August 1807.
L. S.
C. L. Baron v. Brockdor],

R.

I. C. bloritz.

- -G.-F.-Kock.
--

Denne Krigserklæring hl cv af Kronprindsen, dateret Kiel s. D.,
med lidt Forandring og Forkortning tilstillet samllige Generalcemmand ocr i begge Kongeriger, og paalagt :disse at udfOre dens Bydende med den stdrste Stren ghed,
Sanledes var nu Krigen erklæret fra begge Sider; og vi vende
aller tilbage til Begivenhedernes Gang ved Kjobenhavn den 1.6de
August, hvor Descendenterne af Svend Tveskjægs og Knud denStores Vaabenbrddre nu skulde provo - rigtignok ulige - Styrke med hinanden.
Efterat den hdrstcommanderende General i ~jiibenhavn havde
modtaget Melding fra Chefen for det udsendte Becognoscerings-Corps,
Oberstlieutenant v. Basseuntz; troede han ikke at kunne forsvare
at lade delle Corps rykke længere frem, især da man, som omtalet,
ei kunde unders lotte samme fra Fæstningen med nogen betydelig
Styrke, og af denne var den stiirste Deel beskjæfliget med andre,
vigtige Arbeider; deriblandt 30U Mand satte til Ingenieurcorpsets
Disposition
Vel havde man endnu omtrent 40:)0 Mand Borgervæbulng , hvoraf i Infanteri, men som, ifOlge dets Bestemmelse og Plan, især skulde bruges paa Fæstningsværkerne (Pag. 91.),
hvorfor det ogsaa var meest dvet med Hensyn lit denne Bestemmelse,
saa at man ei turde haabe, at samme vilde svare li! Forventningerne
mod en velorganiseret Fjende i aaben Mal'k.
Til disse Grunde
kom endnu, at man Dagen i Forveien, . eller den Låde August, havde
erholdt Melding om, at paa samme Tid, som den fjendtlIge Flaade
i Sundet nordenfor "Byen gjorde Mine til Landgang ved Vedbæk,
var en anden engelsk Flaado paa 120 a i30 Seilere, under Bedækning af et 64 Cauonskib, 4, Fregatter og Brigger, kommen
syd fra og havde lagt sig III Ankers paa den nordre 'Side af KjiigeBugt, havende indeo Borde Gcnenerallieuteuant, Lord RosslYlls Corps,
Lestaaende af den lydske Legion, som all orntalet , og kom fra
Rygcn; fOlgeligen kunde Fjenden samtidigen gjore Landgang sanvel
Vild Vedhæk , SOlD imellem [{jobenhavlI
og Kjoge, j,tI selv paa
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Oen Amager.
Omstændighederne og Klogskaben syntes derfor at
tilrande at kalde det imod Lynghy og Dyrchavcn om Morgcnen
frempousserede Corps lilbage til Fæstningen, der concentrere den
ubetydelige Styrke af Tropper, som havdes og indskrænke Forsvaret til den nærmere Periodc, under hvilken den commanderende
General, ifiilge Datidens Anskuelse, hanbede at kunne ecrassere Fjendcn under Fæstningens Canoner. At denne kunde tabes ved et Bombardement i en saa lang Frastand, at Fæstningens Skyts ei kunde naae
eller man engang see Fjcnden, synes det man den Gang intet Begreb
havde om, som Fdlge af det Standpunct, ({rigskonsten stod paa i
vort Land, og d~n ringe Krigserfaring, der fandtes i AI'meen.
?tI!!n paa den anden Side kan det ikke heller nægtes, at dette Corps
kunde og burde have gjorl Fjenden nogen Modstand, ved at angribe Avantgarden, eller Fåten af een af de 3 fremrykkende Colonner
og tilfiiiet den saa megen Skade, den kunde, hvilket forresten maaUe
blive resiproque ; men i alt Fald havde det havt cn Iordeelagtlg moralsk
Virkning og bcgeistct GcmyUerne i den beleirede By.
Vistnuk
maaue man, ved et saadant Angreb, tilmadet en hiii Grad af Forsiglighed, for ei at blive fastholdt, omringet og odelagt af Overmagten,
Hele Recognosceringen blev nu udfilrt uden Tab fra vor Side, hvorimod man indbragte noget Bagage og 7 Fanger, hvoraf et l'ar Jægere allerede bleve tagne i Ordrup.
Man har ofte derimod hort den YUring udtalet: :,At Landgangen
"kunde have været forhindret fra vor Side". Denne Paustands Urimelighed lader sig af Ovenstaaende leUeligen falle.
At forhindre
Landgangen ved Vedbæk, ja I enhver Landgang, er umuligt selv
med et stærkt Troppecorps imod et rigere Corps. Landgangen forsvares - som ogsaa her val' Tilfældet af Krigsskibenes concentrerede , krydsende Ild, saa det ei er muligt for Tropper at
gjiire virksom Modstand paa Landingsstedet, eller engang nærme sig
dette, eller det samme omgivende Terrain, hvorved aItsaa Observationstropperne kunne holdes fjernede fra Kysten.
Mcn, skulde
selv det Corps, som modsætter sig Landgangen, være meget stærkt,
kan det beskjæftiges af en Deel af Flaaden paa eet Sted, medens Landgangen foretages paa et andel; eller Flaaden seiler fra cet Puuct til
et andet paa Kysten, udmattende Observationscorpset, som naturligviis ei kan marchere saa hurtigt, som et Skib kan seile, og man
lander dog omsider uden belydelig Modstand og Tab paa de Puncter, som conveuere bedst.
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Saaledes viser Erfaring, at enhver projacleret Landgang, selv
ligeover for betydelige Armeer, er muliggjort i alle Krige og til
alle Tider. Hvad skulde vel ogsaa det fra Fæstningen detacherede
Det vilde ei
ubetydelige Corps have udrettet imod Landgangen?
have naaet Fjenden med 'Musketild, knapt have bestrdget Landingsstedet med de leUe 3 lE Canoner, det forte med sig; og, da Fjenden, som bekjendt, landede paa en længere Udstrækning af Kysten, saa
vilde det lille Detachement, ifald det skulde have gjort nogensomhelst væsentlig Mudstand, dog kun have virket paa eet Punct; og,
dersom det nu her, uforslgtigviis, forviklede sig i en baardnakket
Kamp, vilde det i en meget kort Tid være blevet omringet af de
paa andre Puneter landsatte Tropper. Det gentages derfor - ved
Landgangen var næslen slet Intet for os at udrette.
Saasnart en Fjende derimod er landet, fremstaae de sædvanlige
FegtningsforRold, hvorved Overmagten og de bedre Tropper altid
maae scire.
Den givne Instruction til det udsendte Detachement
"ei at være den Angribende", eller, som det hed, "ei gjore det
"forste Skud", maaUe aldeles tabe sin Virkning, sansnart Fjenden
var landet paa vore l\:yster. Forbudet "ei at gjore det rorste Skud",
betyder derfor slet Intet; thi, dersom Fjenden erfarede et saadant
Forbuds Tilstedeværelse, vilde han jo, uden ringeste Modstand, ved
at undgaae at skyde marchere uhindret, hvorhen han lystede, lige
ind i den Fæstning, han vilde belejre.
Imidlertid lammede denne
Instruction, som sagt, de bedre Kræfter og Hensigter og irriterede
Gemytterne imod de Overstbefalende.
Heelt andet synes Forholdet at maaUe blive, dersom den commanderende General i egen Person havde sat sig i Spidsen for den
hele bevæbnede Magt i Fæstningen og dermed angrebet den fremrykkende Fjende , idet han de1Joucherede .af Skovene og Defileerne i Dyrehaven.
Men, undersege vi Sagen ndiere, saa vide
vi , at den hOieste Styrke, hvormed der den 16de August
kunde udrykkes, de muligen Frivillige af Borgercorpserne iberegnede,
saafremt Fæstningen ei ganske skulde være blottet for Forsvarere, ei
kunde, som all anfdrt, anslaaes til hiiiere end 2500-3000 Mand;
og, da det bedste og meesL vaabendygLige Mandskab var indkaldt Lil
Tjeneste i Linien, eller Landeværnet, var det ei at vente, at de mandlige Indbyggere, som vare tilbage udenfor Fæstningen, kunde afholde
den fjendtlige Landgang, naar Tropperne indeni samme ei formsaede det,
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En modig, exalteret og experimenteret Anforer vilde muligen
dog have kastet sig ovcr een af Fjendens Colonner og ved l\fanouvrer
og Kamp sogt at spille Napoleon ved l\Iantua og slaae denne Colonne, derpaa vendt sig imod den næsle, forelaget samme Expcriment , og derpaa imod den ddie gjentaget samme Manoeuvre.
Denne Theori er overmaade smuk ug rig lig ; men UdfOreIsen er
derimod noget vanskeligere, især da vi her hverken havde franske
Befalingsmænd, Offieierer, eller Tropper. Den commanderende General
var, som all sagt, ikke meget kyndig i Fcglningsforholdcnc med combinerede, Vaabenartcr; og af de under ham commanderende Generaler har
Ingen viist at være bedre instrueret i KrigskonsIen og Tuetikken end
han. De 3 fjendtlige Colonner talte i det Mindste, som alt omtaler,
11 li 12000 Comballanler, hvilke pan deres l\farch, paa del bedste Sled,
mcllem I.yngby og Stranden, knapt vare adskille
Miil fra hverandre, saa at 2 Colonner ingensinde vare fjernedc over 3 Times March
og kunde fOIgeiigen altid forblive i Forbindelse og understdue hinanden.
Enhver af Fjendens Colonner for sig var altsaa stærkere end
vor eneste Colonne, ja l hele disponible Corps, og bestod desuden
af udsiigte og krigsvante Troppe.',
Hvad vilde altsaa det rimelige
Resultat have været af et saadant Angreb?
Vi ere nemlig ikke i Stand til at antage, at vort Corps, und pr
de for Baanden værende Omstændigheder, skulde kunne have beseiret Fjenden, selv med den hedste Villie og den stdrste Tapperhed,
hvilke ' iiivrigt ingensinde. fornegtede sig selv, under den hele poenible
Beleiring, saa at, om end det hele Corps havde kjærnpet til Fortvivlelse og fundet sin Grav i Delileerne og paa Sletterne i Dyrehaven,
saa vilde denne heltemodige Opofrelse vel have havt en begeistrende Virkning paa den tilbageblevne Besætning og især forskalTet det
og dets AnfOrere et udddeligt Navn og Samtidiges og Efterlevendes
Beundring, ligesom Marathons udiidelige Kjæmper, men sikkerJigen ikke
kunnet forhindre Hovedstadens Bcrending, Beleiring og Fald - nei I
derved rimeligviis Iremkaldt dem mcget tidligere, Om et saadant misundelsesværdigt Navn ikke er langt at foretrække det, de senere
forhvervede sig, kan der naturligviis ei være ringeste Tvivl. Dog den
Gang maalle den commanderende Generals fornnfuge Bestræbelser
være at forhindre, at ikke den ringe Styrke, han havde at byde
over, blev uforsigligviis paa een Gang sat paa Spil; mcn tvertimod
ved Chirane, under det nærmere Angreb sage al forsvare Fæstningen,
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indtil den af Kronprindsen ved hans Afreise fra Kjiibpnhavn lovede
Undsætning var kommen ham til lljelp, eller i del Mindste en Diversion gjorl af del af Generalerne v. Cartenskjold og v. O:z;holm
samlede Landeværn.
Del under ObersLlieutenanl v. 8assewitz detacherede Corps blev
derfor kaldt tilbage til Fæstningen.
Forstemt og mismodigt fulgle
samme den, vistnok med dets Kjæmpelyst og Patriotisme ikke i Harmoni slaaende Befaling, al marchere med uforrettet Sag tilbage, eu Befaling, som fremkaldte den Idrste Uvillie og Mistro imod Overbefa\ingcn, saavel fra dc Militaires som Borgernes Side.
Men Soldatens rorsle Pligt er al adlyde; kun OverbefaIingen kjender de hiiiere
Instructiuner og kan være vidende om de Forhold og Grunde, som
gjdro denne, eller hiin Forholdsregel nddvendig, hvilkel derfor ei kan
fatles og beddrnmes af Uudergivne, eller Underordnede; og der horer sikkerligeu ikke mindre Sjcleslyrke til med Taalmodighed at
bære saadanne moralske Lidelser, der alLid ere forbundne med Miskjendelse og Uvillie, end der horer legemlig Kraft til at kjæmpe i
aaben Mark imod en overlegen Fjende. Det er lilmed en almindeligen
bekjendl Sag i alle. Armeer, al ved slig Leilighed er del de enkelte
Feige og Uvidende, som, ved al skrige hiiit og anklage Overbefalingen for Mangel paa Dygtighed, sdge at skjule deres egen, indre
Tilstand og Fiilelser, samt beklage sig over den tabte Leilighed til at
samle Laurbær og vise deres krigerske Egenskaber OK slore Tapperhed.
Overbefalingen maa nalurligviis have lagt en Plan, overeensstemmende med de for Haanden værende Midler og Kræfter; men
vistnok er det ubodelig Skade, naar Mistillid og Utilfredshed saa
tidligen yttre sig ved en saadan Plan.
Men selv Englændernes Fremgangsmaade kan umuligen kaldes
dadelfri. Havde nemlig disse agel'et med mere Kran og Hurtighed efter Landgangen, maalte Fæstningen uomtvisleligen være bleven
overrumplelog tagen med et Coup dB main samme Dag, Landgangen skete, hvilket er saa meget meer ubegribeligt, som Englænderne
maatte være tilfulde underrettede om Fæstningens Tilstand og Forsvnrsmid'er.
Fra Vedbæk til Kjobenhavn er hdist 2! l\1iil, god
Vei. Naar Landgangen altsaa skete om Morgenen tidligen, saa kunde
Angrebet paa Fæstningen meget el være skeelom Eftermiddagen,
eller henimod Aflen; og sikkerhgen vilde det lykkets uden betydeligt
Tab, da naturligviis AH i Byen var i stor Bevægelse, og Meget af

Forsvarsmidlerne fOrst skulde organiseres, ligesom og man endnu
ikke havde tænkt pau at optrække Fæstningsbroerne, eller lukke Portene,
Den 16de August gik saaledcs hen uden betydelige offensive
Foretagender.
Til Sues faldt det fOrste Skud; dog indskrænkede
ogsaa Marinens åctivitet sig til en Detachering af 6 Canouchaloupper,
som Kl. 6 om Aftenen gik ud for al angribe en syd fra kommende
fjendtlig Trnnsportflaade af General, Lord Rosslyns Corps, 76 Skibe
særk, sum KJ. 5~ begyndte at seile Drogden ind, med VindslilIe ;
men Chaloupperne vendte Kl. 12 om Natten med uforrettet Sag tilbage, da de slorle Fare for at blive afskjaarne af fjendllige Krigsskibe, som holdt ned paa dem, og det tilmed begyndle at lufte.
l\fan seer heral hvad disse Canunbaade vilde have været udsalte for,
der som de om Morgenen vare blevne detacherede 2& Miil Nord paa,
fur at forhindre Landgangen.
Men, om der end blev udrettet den Dag saa Lidet i aaben Mark
imud den overmodige Fjende, saa blev der dog med [vel' arbeidet
paa Volden s Istandsætning, Forstærkning og Armering, Ammunitions
Forfærdigelse, Troppernes Inddeling og Fordeling, Administrationens
Or ganisation o. s. v., hvori den commanderende General, MagistraFor at observere Fjenden blev
len og Politiet vare utrættelige.
en Officiel' med en Kikkert stadigen posteret paa det saakaldte "Runde
"Taarn'" hvorfra skriftlig Melding over det, der opdagedes, slrax blev
afsendt til Hovedqvarteret.
4 Bntailloner Landeværn bleve i Dag mynslrede paa Garnisonspladsen, tildeelle Faner og 15 skarpe Patroner pr. Mand; de iivrige Troppeafdelinger, saavel som de frivillige Corps, exereerede og iivede sig
i Vaabenbrug ; det borgerlige Infanteri besaue Hovedvagten, de
kongelige Palaier og Toldhodvngten ; Vandkar bleve placerede udenfor alle Huse og Gaarde, og Spriiiter, Brand redskaber og Brandfolk
Generalmarchen blev alt
poslerede i Gaderne og paa Torvene.
slaaet om l\[orgenen; Tropperne samledes, men fik Tilladelse at gane
ud af hverandre; dog samledes de aller om Aftenen Iii Udmarch;
Indvaanerne, i Frederiksbergby bleve liisagte at modtage Indqvartering
af Landeværnet. Saa sikker var man i Kjiibenham paa at kunne
holde Furstæderne og de nærmeste Landsbyer besalle fra Fæstningen af.
Hiilge Kronprindsens Instruction lod General v. Pcymulln i Dag
lægge Beslag paa al engelsk Eiendom ved en Proclamation, saa lydende
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"Da Fjendllighederne ere begyndte, saa erklærer jeg, efter AI"lel"hOieste Befaling, at alle engelske Eiendomme skulle være lagte
"under Beslag, og have Alle og Enhver strax at anmelde de sig bel'
"befindende engelske Eiendomme, Penge, eller Penges Værd for Po"Iitiet, som foranstalter det Nærmere I
Enhver, som ddlger, eller
"ikke opfylder denne Befaling, vil blive anseet som en Forræder
"imod Fædrelandet".
Man opdagede i Dag ombord i et engelsk Coffardiskib, som
laa i Havnen imellem de ovrige Skibe, en Mængde Krud og brændbare Materialier, hvis Tilstedeværelse blev saa meget meer fordægtig, som det forekom, at Besætningens Forhold derved var saa
hemmelighedsfuld. Man tillroede Englænderne den Gang alt muligt
Ondt; Skib og Besætning bleve derfor, med de ovrige Skibe lagte
under Beslag, og Mandskabet bragtes i Forvaring i CitadelleL
Stemningen i Byen var i enhver Henseende fortræffelig og begeistrende, Mange Vaabendygtige sogte og erholdt Ansættelse ved
eet eller andet COI"PS; de Lærde lndroge til Begeistri ngen ved i de
offentlige Blade al fortælle Forfædrenes store Bedrifter og Handlinger; Qvinderne bereclede sig paa al sdrge for de Syge og Saarede.
Med eet Ord - Enhver sogte at bidrage efter sin Evne, eller sit
Standpunct, til Forsvaret, om end ikke Alle ved at kjæmpe i aaben
Mark imod den mægtige Fjende.
Imidlertid var denne fi:irste Dag ikke uden et indflydelsesrigt
Uheld for os, idet den Næstcommanderende, Generalmajor v. Biei«.
(eldt, blev kastet af Hesten imod Steenbroen paa Hjornet af Bredgaden og Kongens Nytorv, imedens han talede med Ingenieur-Chefen,
Generalmajor v. Gedde. General v. Bielafeldt blev ved dette Fald liggende som ddd paa Stedet, med et stort Hul i Baghovedet og en forslaaet
Hofte, og fOrsl, efter at være bleven indbragt til en Barbeer og torbunden, kom han igjen til sig selv.
Dette Uheld var visseligen af skadelig Virkning paa hele Generalens Activitet, da han senere ikke, uden store Smerter, kunde
ride; ved at anstrenge sig over Kræfter blev det Onde værre,
og udartede i Begyndelsen af September til en saadan Grad af Hovedsvimmel. at den endog forhindrede Generalen i at gaae over Gulvet i sin Stue. Denne Begivenhed, som er fuldkommen bleven beviist
ved Ilcgimentschirurg, Professor Giesmanns Attest, er det nddvendigt her
at fremhæve, da - det maa ansees som en væsentlig' AUl"sag til bemeldte
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Generals senere trufne Miskjenilelse, Anklage og Uvillie, hvilket vi
senere ville erfare.
Om Formiddagen afgik .Posten for sidste Gang uhindret til Helsingiier og ankom ogsaa uhindret derfra om Aftenen, ligeledes for
sidste Gang.
Fra i Dag af, erholdt Officiererne dobbelt Cantonnementstillæg,
Mandskabet dobbelt Tractement, og alle Tropper trak op, til enhver Tjeneste, med skarpladte Geværer.
ilfandagen den l'1de August.
l Dagbrækningen afmarcherede de 3 fjendtlige Colonner "til Hiiire", fra deres Bivouaes, for at omringe og indeslutle Fæstningen
Den
venstre Fliii-Colonne paa Strandveien rykkede lige frem, tog en Slilling
ved "Bagernes Miille" og besatte det Terrain, som strakte sig fra Tuborg
til Emdrup; Colonnen i Centrum gik fra Jægersborg, over Glad~axe og VandIOse, til Frederiksberg og udstillede sine Poster saaledes, at hiiire Floi naaede til Kallebostrand, og venstre m Falkoneergnar den,
Den 3die, hiiire Fliii-Colonne, eller Reserven,
gik fra Lyngby OVCl' Vangede og Emdrup og udfyldte Terralnet
imellem de to andre Colonner saaledes, at hOire FlOi slOdte til Falkoneergnorden og venstre FlOi til Emdrup. De ud af Norreport
pousserede Reeognosecringsparlier riaaede endnu i Dag tidligen til Bro nshUi, hvor de saae den fjendtl ige Armees Ccnlrums-Colonnes marchere
bag Uttersldv-Mose , tagende Veien til Vandllise , hvilket strax blev
rapporteret til den llliistcommanderende i Fæstningen. Den Bdie
Brigade, eller iste og 2den Linie-Batalllon, af den tydske Legion,
forblev ståaende ved Charlottenlund for at dække Landgangen af
Artilleriet, o~ Cavalleriet ved Skovshoved, ! l\'liil nordlig for Charlotten lund , i hvilken Hensigt Transportskibene med disse Vaaben
ombord samledes her og begyndte paa at landsætte Cavalleriel.
Ligesan land salles ved Skovshoved i Dag, som all mcddeelt , General Spencers Brigade, hvorefter den strax marcherede frem til en
Det engelske
defensiv Stilling paa venstre Fliii paa Strandveien,
Hovedqvarteer blev taget paa Landstedet "lIcIlerup", tilhorende Grosserer Ericksen, Alle engelske Corps satte ogsaa Feltvagter og Piqu etter bagud for at hindre Overrumpling, eller Angreb fra det Indre
af Den. Efterat Tropperne saalcdes vare landsatte, loge Krigs- og Transportskibene Stilling i Sundet i en skraa Linie, udenfor Skudsvide,
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fra 3 Kroners Batteri. Kun de lette Skibe holdt Kalkbrænderibugten besat.
Fæstningen blev sanledes Jra den Ude Ahgust afskjaaren i sin
Forbindelse med Landet og erholdt lige indtil den 7de Septemher
saagodtsom ingen Efterretning, enten om Forholdene tæt udenfor.
Byen, eIler i det ovrige Land; om Undsætning var at vente, eller om
aet, Fjenden foretog sig, hverken om hans Styrke eller hans Stilling.
Fra "Runde Taarn" opdagede man tidfigen paa Dagen, at Fjenden
havde besat Svane ,.1\1011 en, Kildevæld, Bryggernes Vangehuus, Lille- og
Store Vibenshllus ol? Linien derfra over Jagtveien og Falkoneeral[een til Frederiksberg, paa hvilket sidste Sted G ~nerallieutenant George
Ludlow, med den 1ste engelske Division og sammes 2de Brigader
under Generalerne Fineh og Ward toge deres Qvarterer saavelsom i Valdby og Siindermarken, bvor en Leir blev opslagen
for Bjergskotterne. Ogsaa det Kongelige Sommer, Residentsslut blev,
med Undtagelse af de Kongelige Værelser, besat og benyttet til Indqvartering j Canoner plantedes paa Terrasserne og den frie Plads
imellem SloUet og Sdndermarken, ja! endog i Kammerfurerens Værelse
paa Slollet bleve placerede 2 Canoner; ligesum i de Kongelige Stalde 60-iO Heste opstaldedes, Snart saae man Hdiderne
ved Skovshoved bedækkes med Telte, ligesom man ngsaa fra i
Dag af og i de fOlgende Dage bemærkede, at meget Skyts blev
transporteret fra Strandveien; dog var det ei muligt, formedelst det
couperede Terrain, at opdage de Steder, hvor Batterierne skulde
anlægges,
Aldrig sansnart var Fjenden landet, fOrend Nodvendigheden fra
vor Side fordrede en Parlcmentairs Ildsendelse til den engelske
hOisteommanderende General, for at udbede Beispasse for de to
unge Prinsesser Juliane og Charlotte af Danmark, som onskede at forlade Byen, hvilke ogsaa i Dag bleve tilstaaede dem snavel
af Chefen for Landtroppeme , Generallieutenant, Lord Calheart, som
af Chefen for Sovæsenet, Admiral Gambier; og maae vi herved bemærke den af Generalen udviste Opmærksomhed, at han den forste
Dag, den engelske Garde havde besat Frederiksberg, gav den Befaling
til at vise de h åie Kongelige Personer ved deres Gjennemreise den
deres ophOiedc Stilling og Sland tilkommende ÆreslJeviisning.
Vore Posler stode fra Kalk bl ænderiet , uden om Forstæderne,
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Sfierne ,
Assistents - Kirkcgaarden henimod Frederiksberg- AlIel
til gamle Pesthuus, og havde besat hvert af Deboucheerne: paa Lan,
dcveien tæt forbi Jernporten paa Veslerbro , Ladegaardsveien , Nor·
rebro og Tommerpladsen med Infanteripiquetter, Cavalleritroups os
2, 3 ij; Kanoner af Batteriet LUtzow, som alternerede med Batteriet
Meycl', dog ei dagligen, eller til bestemte Tider, i denne Tjeneste,
Omcndskjdndt disse PiqueIler, ifolge Efterretningen om Fjendens
Nærmeise, i Begyndelsen bleve trukne noget tilbage, saa indtoge de
Af norsenere paa Dagen aller den om Morgenen havle Stilling,
ske Liv-Regiment blev beordret 1 Batalllen til Piquet udenfor Osterporl imellem Peblinge-Sden og Stranden, al posteres i den sankaldte
Classens Have, hvor de aflilste Livjægcrne, som fra i Gaar af havde
bavt Post her.
Formedelst Besætningens ringe Styrke val' det ei muligt al besætte
Fæstningens Udenværker, bedæk te- Vei, eller engang Faussc-lraycn;
men man maatte alene lade sig ndie med, paa den sisInævnles Parapel, at poslere saa mange Skildvagter, al Ingen kunde ubemærket
nærme sig Fæstningsgrnven.
Til Opsigt over samllige udvendige Piquetter blev der dagligcn
commanderet en Stabsoflicier du Jour; og, for at paasee Orden i Tjenesten inde i Fæstningen og især for at have Opsigt med Besætningen
paa Hovcdvolden, blev tillige daglige n commanderet en General du

Jour.
l Dag kom det forresten til Aclion baade IiI Lands og Vands.
t s l e U d( a l d. Foranlediget af, at fjendtlige lette Tropper viste
sig ved Store- og Lille Vibenshuus, blev Generalmarchen slaaet om 1\101"
genen Kl. 8, og en Deel Tropper indr~ kkede dcrpaa KJ. 9 igjennem
Caslellet til et Udfald, Disse Tropper hestode af Livjæger-Corpset, Herregaardsskyllerne, 200 Mand .Linie-I nfauteri af Exerceerskolen, under
Major v. Kreber, et Detachement af Sjællandske-Rytteri: og 4, 3 Cflj
Canoner under Capitain v. Hummel; tilsammen (j-7(lO Mand, det
Hele under Major v. Holstems Commando; og posterede delle Corps sig
fOrst ved Classens Have, hvorfra det rykkede frem, npldst i ecn Kjæde,
med slullede Troups til Understi.illelse, pan OSlerfælled lied morl
SIranden ti I og saaledes angreb Fjenden. Actionen var megellevende j
Fjendens venstre FIOis Fospo ster imellem SIranden og OSlerfællcd, bleve
angrebne med l\lod og Kraft og trængte tilhage noget forbi LilleVibcnshuus , da Fjenden erholdt betydelig Forstærkning, hvorved
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vort Corps aller gik lilbage til sin havte Stilling foran Classens
Have og OSlerbro.
I denne Aclion udmærkede sig Livjæger-Corpset og HerregnardsSkyllerne i Almindelighed og personligen nævnles Capitain v. HummellIf
Arlilleriel, som senere under Beleiringen forhvervede sig et hæderligt Navn.
Man bemærkede ved denne åction , til vor store Sorg, al dot
engelske Krud var langt kraftigere end del, vi brugte, og al de engelske Kugler gik langt videre, end ' vore; man fandt Kanoukuglerne endog paa Blegdammene. I denne Affaire kom et Detachement
af del 2del og 3die Engelske Husarregiment og del engelske Artilleri i Ilden
Vorl Tab lil Lands beslod i 1 Dåd ag 13 Snarede.
Til Siies blev Angrebet undersliitlel af nogle Canonbaade, som,
samtidig med Angrebet til Lands, beskjiide Fjendens vensire Floj med
Kugler og Curdætsker.
Vor Morteer-llivision lagdes 1000 Skridt udenfor Lunetten,
som understduet af en Deel Canonbaade lvang en sydfra kommende
fjendtlig Transportflaade over lil den svenske Val. So-Lieulenanlerne Holsteen og T. Liitkcn, underslotlede af Ilere Canonbaade, afskjare
to Transpcrtskibe, som vare blevne tilbage, Del ene, som var ladt
med Tommer, kom paa Grund ved Indseilingen og blev brændt;
del andet var el amerikanskt Skib, der blev . frigivet som neutralt,
En Division Canonbaade blev sendt lil Caslrup, for al undersdge de der liggende Skihe, hvoraf eet var dansk og blev bragt i
Sikkerhed,
Om Eftermiddagen KJ. 6k angrebe Canonbaadene, anfdrte af
Commandeur Bille selv, for 3die Gang idag de fjendllige Canonbrigger og Dumbeskibe, som bleve buserede frem imod vore Canonbande og besvarede Ilden. Angrebet varede fra KJ. 6~-9, da Fjendens Ild blev bragt til al lic.
Marinens Tab i Dag bestod i 1 Ddd paa, Canonbaaden
Slubbekjiibing og nogle af Bomber Ituslaaedc Aarer.
Vi loge til
Lands 3 Mand til Fanger.
I del man sanledes fegtede udenfer Byen, val' man ei ledig inden i samme. Man vedblev overall al arbeide paa Fæstningens Armering og Reparcring, saml de enkelte Troppeafdelingers Ol'else og
Organisation. Lazaretherne bleve forbedrede, eller nye anlagte ; saaledes overlade Vaisenhusets Bestyrere dels store Gaard paa Kiobma-
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gergade Nr,6 ta Fclthospital, og Fattigvæsenets Commissairer indbilde
Dyens Damer til at levere Linned og Charpie dertil, ligesom li! de andre
Hospitaler, En sort Fane blev opsat over disse Tapperhedens og
Dlidens stille og sdrgelige Boliger, paa det at Fjenden ej skulde beskyde dem, hvilket rigtignok var et stort Forlangende, som han
med den bedste Villie ei engang val' i Stand til al opfylde, eller furhindre.
Det ved Salpeterværket paabegyndte Batteri maa~te allerede i
Dag ufuldendt forlades, da Fjendens Kugler fra Svanemli11en ei
meer till od al fortsætte Arbeidel der.
I Dag bleve borgerlige Arlilleri ug Infanteri tagne til Tjeneste
paa Voldene; Socadellarlle paa Siidefensionen ; 200 Landser f01'deeIle imellem Brandfolkene paa Broerne; bespændte Kurvevogne
poslerede ved Stadens Porte, for at transportere de indbragte Saarede til Hospitalerne; en Deel Træer omhuggedes paa Volden, i
Faussebrayen og ved Barierrerne, for ei al være i Veien for Canonernes
Virken, og Vandrenderne fra Peblinge-Silen, der, hvor de gaae over
Statsgravcu, belagte med Træer, Riis og Q"isle; en Deel Tiimmersvende bleve udsendte for at sætte lid paa Forstæderne, hvilket dog
ei blev bragt til Ildf årelsa ; Grosserer-Societetet forsamlede sig for at
raadslaae om, hvad der kunde være lIudvendigt at foretage til Handelens og Credilens Opretholdelse.
Af den commanderende General udstedtes fiilgende smukke Proclamation:
"Medborgel'e I Alter see vi Folkerelten krænke l og vor Fred
"bl'udl af den Storbrillaniske Regjering.
Alter see vi Hovedstaden
"paa den meest troldse l\1aade overfalden af en engelsk Krigsmagt.
"Vore Fjender have derlil valgt el Tidspnnct, da vore Vaahenbrddre
"ere kaldte iii at værne om Landels Fred ved Elben. Men de have
"bedraget sig i at beregne vore Kræfter og vore Forsvarsmidler.
"De have glemt, at Frederiks Aand h..iler over os og besjeler os.
"Medborgere I Det blev mig betroet at vaage med Eder og at
"stride tilligemed Eder for vore Arnesteder og for vor Ære. Jeg
" er, med henrykkende Glæde, Vidne iii Fders varme Fædrelands,. lljærlig1Jed og Eders faste lUod,
,,1 trænge ikke til Opmuntring. Jeg er overhevlist om, at vor
"kjække Kronpriods skal, naar han selv kommer midt iblandt os,
"kjende os igjen",
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Da de fleste Emhedsmænd fra KiObenhavns Omegn vare deels
flyttede til, deels indesluttede i Kjobenhavn, SaD havde Fjenden ingen
!Authoriteter, til hvem ban kunde henvende sig med sine Reqvisitioner, Overeenstemmende med hans Dnsker og !Anskuelser i den udstedte Proclamation sammentraadte derfor de 3 Mænd, Grev Schulin
p:la Frederiksdal, Etatsraad de Coninck paa Dronniuggaard og Pastor
Rlinne i Lyngby i en Commission, for at vedligeholde Orden og Ro
i deres Districter og siirge- for den fjendlige Armees Reqvisitioncr
og Niidvendigheder, og derved undgane Selv-Reqvisitioner og Plyndring med bevæbnet Ilaand. Deres Hverv blev sanetinneret af den
engelske Overgeneral ved et Slags Fuldmagt, adresseret til alle engelske Underbefalingsmænd , og som tillige lovede, at det Leverede
og Ydede skulde vorde betalt med en bestemt, billig Friis. Derimod blev delle Foretagende, paa Forespdrgsel og Sanctions Forlangende, afviist af General v. Pojmann. med det Tilfiiiende : "At han
"ikke kunde anerkjende nogen lovlig Magt eller Dvrighed i Hans
"Majeslæts Stater, dem undtagne, der vare ansalle af Kongen, hans
"Herre, eller med Dennes Vidende", og at han desaarsag "bekla,.gede" vedkommende Personer.
Omendskjdndt nu disse Mænds Foretagende og Hensigt kunne
for den moralske Domstocl finde Undskyldning, manskee endog fortjene Roes, saa kan den, fra den reen militaire Side, dog ikke
Andet end misbilliges som en Handlemaade, der, hvis den ikke var
bleven aabenbaret og redeligen tilmeldt General v. fJeymann, og
hvis ikke Enhver af de 3 Commissarier havde personligen været
bekjendt som sjelden patriotisk og retsindig Mand, maatle benævnessom en Forbrydelse imod Kongen og Fædrelandet. Det maa, i Sandhed I ogsaa i hoi Grad ausees besynderligt og forvirre Begreberne
om Patriotisme og Pliglen imod Konge (lg Fædreland, naar saadanne Mænd frivilligen tjene Landels Fjender , indrette Cor ham en
regelret Forplcining, sorge lor Levnetsmidler , Fourage og Befordring, opretholde Orden i deres Distrioter o. s. v., paa en Tid, da
Kronprindsen havde befalet alle Undersaaller at gribe til Vaaben, for
at tilintetgjdre Fjendens Anslag j hvorfor jo hver enkelt !Uands Bestræbelse burde gase ud paa ved alle optænkelige Midler al hindre
Fjendens Foretagender, for derved al give Fæstningen Tid til al forherede Forsvaret, KronpJindscn Luilighed til at samle Armeen i Holsteen og dermed at komme den betrængte Hovedstad til Hjelp . Del
nln..
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er, som sagt, besynderligt at erfare, at, medens danske Mænd inde
i Fæstningen strede paa Liv og Diid mod Landets overmodige Fjender, andre danske Mænd udenfor samme frivilligen understduede
ham i alle hans Dnsker , og del tilmed Mænd, som ved at handle
saaledes troede at "ære Landels sande Patrioter.
Vistnok vilde Fjenden ved Selvreqvisilioner have beganet en .
Dee! Uorden og forbrugt noget Mere, end niidvendigt; men denne
Illæmpe vilde rigeligen været opveiel ved den stdrre Maie og Yanskelighed , han, uden den omta!ede Hjelp , vilde have fundeL i sine
Operationer, som nu paa en forunderlig og iinskelig Maade bleve
Denne Commissions misforham lellede, Fædrelandet Lil Skade.
staaede Patriotisme, hvorfor den og senere blev anklagen, men dog
aldeles frikjendL for Laudets hdieste Domstoel, fremkaldte under Ile·
leiringen megen Misstemning og var vistnok ogsaa een af de Handlinger, der maatte beklages.
l Farens og Niidens SLund maa intet
OtTer være Statsborgeren for tungt; men Olferne maae nddvendigviis blive det, hvor Fjendens Dnsker og Fordringer underslalles og
fremmes af Landets egne Sonner,
Yi ville senere i stdrre Delail
komme tilbage til denne Gjenstand.
Noget forstemte bleve Borgerne, og især Beboerne af Forstæderne, ved idag at læse en Bekjendtgjdrelse fra Stadens Over-Præsident, Borgemester og Rand, saalydende:
,.Fra Herr Gl!neralmaj r v. PcymulIIl er os under Dags nato
"tilskrevet saaledes: ,,,,Omstændighederne ere af den Beskaffenhed, at
""det mulige n kunde blive en tvingende NiidvelJdighed at lade For""stæderne, eller de saakaldte Broer afbrænde. Magistraten i Kjo""benhavn vilde, ved at avertere Broernes Jndvaanere herom, tillige
lI"tilkjendegive dem, at man paa ingen Maa.le kan tillade , at de
""med deres Gods indlades igjennem Fæstningsportene i Staden,
""men at det forbydes dem at sdge Tilflugt ind i Fæstningen.
""Derimod bliver d et den sikkreste Vei for dem, ifald Aflmendin,,,,gen befales, at sdge Redning for sig og Gods Lil Frederiksberg
""og længere ud i Landet.""
Omendskjdndt nu denne Bekjendtgjdrelse nddvendigviis maalte
forstemme Gemytterne, saa hanbede man dog, at det ei skulde
komme saavidt j især vakte det Misn5ie, at Forslædernes Beboere
ikke maatle komme ind i Byen; en af militaire Grunde forresten
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åldeles som rigtig auerkjendt Forholdsregel, men der, hvilket vi
senere ville erfare, dog ikke med Strenghed hlevoverholdt.
Det sjællandske Rytter-Regiment blev Dags Eftermiddag forlagt
til Sundby paa Amager I for at bevogte denne O, hvorfor og fliltig
Patrouillering langs Kysten blev det især paalagt,
Tirsdagen den 1Sde August.
Natten imellem den i 7de og iSde August borttage vore Canonbaade de af Englænderne udlagte Sdmærker omkring Grunden
Englændernes Landgang med Cavalleri, Arlilleri og
"SLubben".
Malerial fortsaltes i Dag ved Skovshoved, hvilket kunde observeres
fra Kjobenhavns Taarne, under Bedækning af Krigsskibe og ArLilleri. Det landsatte Artilleri bestod i 2 Batterier, som henherte til '
Lord ROSIlyns Corps i Kjiige-Bugt.
For om muligt at forhindre, eller i det Mindste vanskeliggjdre
Landgangen, beordredes om Morgenen i Dagbrækningen vor Canonflotille under Commandcur-Capitain lt'ricgCTs Commando frem, og som
da beskjod med sine Canoner de landende Tropper.
Men et maskeret BaUeri ved Svanemollen tog vor Flotille i Flanken, medens
de opseilende engelske Canonbrigger ungrebe den i Fronten og nodte
vore Canunhaade til at gaae tilbage. 2 fjendlige Bombarderer kastede ogsaa Bomber imod Provesteen , hvilke bleve besvarede med
Skud fra samme og med Bomber fra Qvinlus-BaUeriet.
Vor Canonflotille tabte i Dag Premierlieutenant Boll, som blev
dodeligcn saaret og ddde no gle Dage senere af sine Saar, samt 1
Matros dåd og 1 saaret.
Endeel Canonbaade vare desuden blevne
meer, eller mindre beskadigede.
Fjenden, som nu havde landsat Skandseredskaber, begyndte stras
et fortificatoriskt Værk ved Svanemållen, der blev huetigen fremmet.
De tre fjendlige Cavallenreglmenter og det ridende årtille) i,
indtoge efter Landgangen Qvarterer fra Charlottenlund over Jægersborg til VandIOse, med en Forpostkjæde og Piquetter med Front ud
ad Landet til, for at bevogte Beleiringsarmeens Ryg.
Denne FOl'·
postJ.jæde, som commanderedes af Generalmajor v. d. Deekm , hlev
i det couperede Terruin imellem Sorgeufri og Kollekolle understlittet af den Iste lette Bataillon af den lydske Legion.
Det fjendlige Cavalleri afgav desforuden Understdttelse Iii Beleiringscorpset foran KjoLJenhavn, ,!I et isle Regiment for Centrum,
det 2det for venstre FlOi, og deL 3die for hiiire Fltii, hvilket sidste
~.
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Regiment ogsaa havde det Hverv at observere Landeveien fra Kjiibenhavn til Roeskilde og Kjiige.
I Fæstningen var man i hiiieste Grad virksom. De paa Broerne og i Deboucheerne til Fæstningen posterede Piquetter og Delinger af Batteriet Liitzow havde i Dag samme SliIling som i Gaar og
rykkede endog imod Aflen paa nogle Steder flere hundrede Skridt frem.
Fra i Dag af blev Passagen igjennem Fæstningens Porte forbuden, og Landeværnet besatte adskillige Vagter j Byen; Telte Lleve
opslagne for det borgerlige Infanteri paa Volden; Orlogsbriggen
l\lel'curius, commanderet af Capitain og Navigations - Directeur J. P.
JllfJUgel og bemandet med frivillige Styrmænd og Matroser, lagdes
tvers for Langebro for at bestryge Kallebostrand og derved forhindre
Fjendens Angreb fra denne Side; men den stak for dybt til at kunne
bruges udenfor Stakkaderne, og var Ior bred til at kunne komme
igjennem Aabningen paa Langebro.
Ved Dags Parolhefaling etableredes et Feltcommissariat, bestaaende af Justitsrand Reimer af Generaliletet og Justitsraad , BOI'gemuter Beck,
Delle Fellcommissariats Bestemmelse var: at modtage de hos den civile Ovrighed, eller Magistraten reqvirerende Levnetsmidler. eller de Lignende, som bleve skjænkede af Kjiibenhavns
patriotiske Borgere, og derpna fordele samme til de fcrskjellige Regimenter og Corps, nisse Levnelsmidler bleve modtagne i Chnstiansborg Slots Ridehuus under specielt 'I'ilsyn af Lieutenant 'Il. DorBCltæuS af Marine-Regimentet.
Ogsaa Exerccerhuset i Gothersgaden
blev benyttet fur deri at opbevare Sæd, som blev indbragt fra Amagel' og endog udtærsket ved Commanderede af Landeværnet, da det
der etablerede Lazareth ei blev benyttet,
Yi bave allerede omtaler, at Den, som ei kunde grine til Vaaben, siigte ved anden Gjeroing at være til N ytte j saaledes da
ogsaa med de Lærde og Geistligheden, Iblandt de sidste udmærkede sig især Sjællands Biskop, Balle, som fra nu af dagligen besiigte Volden og Fæstningsværkerne og ved sin religieuse Tale opmuntrede de Kæmpende til Mod og Tapperhed i at slride for den
retfærdige Sag, Konge og Fiideland. Denne Biskop Balles personlige Opmuntring kan ikke Andet end linde Bifald; en ærværdig og
geisflig Oldings opmuntrende og kraftfulde Tale vil altid have stor
Virkning paa ufordærvede Sjælc i hvilkensomhelst Stilling i Livel
man være vil; men, naar samme Biskop Iorfattcr en næslen 3 Blade
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.ang sankaldet "Beleirings- Bon", som blev trykt og uddcelt iblandt
Krigsfolket, saa forekommer en saadan Opmuntring ikke at svare til
Hensigten og. vor Tidsalders Oplysning. Fjender slaaes kun tilhage
ved en kraftig Haand og ikke ved trykte Bonner, eller Psalmer, om
end Guddommens M<!gt spores i alle vore Handlinger og i al vor
Idræt. Men \'idundernes Tidsalder er for længe siden forbi, og
den gode Hensigt er ikke altid en tilstrækkelig Bevæggrund for vore
Handlinger.
En saadan trykt Bon bliver critiseret, ofte miskjendt,
ja I endog bespollet; og for en saadan Behandling maa en Biskop
ei udsætte sig og Religionens hellige Lærdomme, der saaledes let
kunne komme til at virke skadeligen istedenfor velgjdrende, Havde
Biskoppen derimod taget Dannebrogsfanen i den venstre og en Kaarde
i den hdire Haand, og sanledes posteret sig paa eet af Fæstningens
farligste Puncter, eller marcheret i Teten af de til Udfald bestemte
Colonner, saa vilde man have beundret hans Færd. I de Deste Armeer er offentlig Bdnhotdelse, eller Psalmers Afsyngning for et Slag,
eller andre farefulde Foretagender , endog forbuden, hvorimod begeistrende Krigssange og Taler altid have viist sig som saare virksomme og derfor ogsaa hyppigt anvendes. Man maa erkjende Bi- skoppens gode Hensigt; men en saadan trykt Bons Uddeling burde
neppe have været tilladt fra Overbefalingens Side.
t Dag ankom 2 russiske Fregatter paa Kjobenhavns Rhed uden
at generes af den engel ske Flaade. I Fæstningen nedrev man Plankeværket omkring Tommerpladsen og bortforte de derværende Bræder.
Man havde den snurrige Begivenhed, af en 16aarig Bondedren~, som var beordret til at kjore et Læs for Fjenden fra St.
Hans Hospital iii det engelske Hovedqvarteer, kom til vore Forposter for at spdrge om, bvor dette var.
Han blev her anholdt og
bragt til Byen med samt sin Vogn, paa hvilken iblandt Andet fandtes en Deel ehirurgiske Instrumenter, som tilhårte det omtalede Hospital. De paa samme Vogn værende Papirer og Regnskaber, tilhdrende Regimentsqvarleermesteren af det 2Sde engelske Regiment, blev
paa General Cathcart« Regjæring af 29de August strax tilbagesendte.
Paa Overhofmarchallalets Forlangende havde General v. peymalin hos den engelske Overbefaling udbeder sig Passe til fri og
uhindret Passage igjennem Sjælland og over Bellet for de til Hans
Majestæt Kongens Hofetat horende Personer og Effeeter. Dette Pas
bragte en engelsk Parlamentair i Dag Kl. 9 lige ind i Castellet, Da vore
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Forposter ikke havde hort den ham ledsagende Trompeter blæse, saa blev
der af en Feillagelse skudt paa ham, hvilket General v. Peymann i
sit Svar sogte at undskylde,
De udstedte engelske Passe lode paa 9 Vogne for de til Kongens Hofholdning nddveudige Effecter af SOIvllii, Garderobe, Linned,
Vine, Conditorisager m. m., hvilket ledsagedes af Overkammerjunker
de la Calmcttc, Kammerherre v. Stemann , Grev v. Ahlefeldt, Chatoullecassereren, Justitsraad Bugge, og Kjokkenmesleren, Justitsrand
Nielsen, med en Deel Laquaier og Underbetjenter, som udpasserede
af Fæstningen KI. 4 om Eftermiddagen, for at lage Veien over
Smaaeii erne og fra Nakskow afgaae over Bellet. Men, omendskjiindt
de engelske Passe lode paa 9 Vogne, saa udgjorde dog Vognenes
Antal, ved de mange Beljenters og Laquaiers Transport, 23 Stykker.
Ved Frederiksberg blev Transporten standset og visiteret af de engelske Forposter, som derpaa viste det Antal Vogne lilbage , der
oversleg Tallet 9, hvilket Passene IOd paa , en for os meget artig
Ydmygelse. da Englænderne gjerne kunde have confiseeret disse
Vogne. En slig Ydmygelse burde Aulhoriteterne rigtignok have forhindret ; men den falder Overhofmarchal1alet og ikke den commanderende General til l.ast , som blot havde requireret Passene paa
hi in AUlhorilets Forlangende. Saa meget meer kunde denne Ubehagelighed været undgaaet , som samtlige Laquaier og Betjen ler senere erholdt Plads paa de bestemte 9 Vogne, da del vel ikke er
nddvendigt , især under saadanne Omstændigheder, at Enhver, scl v
de ringere Hofof6cianter, erholder sin egen Yogn.
De Estafetter , som den hdisteommanderende General endnu i
Dag Iorsdgte paa !Ii afsende med Rapporter, bleve ligeledes anholdte
ved Frederiksberg Bakke og viste tilbage til Fæstningen. Vel havde
General v l'eymann allerede i Gaar hos den engelske Overbefaling
andraget paa Posternes uhindrede Gang under Beleiringen; men af
militaire Grunde maatle del nddvendigvhs afslaaes , og kunde derfor
gjerne have været undladt at bede om.
Det i Dag fra Admiral
Gambier herom erboldle Svar, dateret Linieskibet Prince of Wales
den :17de August :1807, var saalydende:
SirI
"Jeg har den Ære i delte Oieblik at modlage Deres Excellences
"andet Brev af Dags Dato om : at tillade danske Posler , Courerer
"og Estafeuer , al passere imellem Sjælland og Norge ved al pas-
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"sere Sundet, idet De an fOrer, at denne TIlladelse har været givet
"Posterne &tI'H' som komme og gaae fra Nyborg og Corsder,
Til
,.Svar herpaa har jeg at underrette Dem om, at siden Fjendllighe"dernes Begyndelse med Hans Majestæt Kongen af Danmarks be"væbnede l\Iagt er det umuligt for mig at tilstaae nogen Tilladelse
"af den Natur, Jeg udbeder mig det forundt, at gjentage For"sikkringen om den hiiieste Agtelse." &:c. &te.
Da man nu ogsaa ansaae det for rigtigt at fjerne Prinds Ferdinand af Danmark fra Staden, saa blev Dags-Eftermiddag Adjutanten,
Lieutenant Ceder{eldt afsendt som Parlamentair til del engelske Hovedqvarleer med et Brev, hvori udbades Reisepas for bemeldte Prinds
med Suite,
l Byen underholdt man sig forresten med Rygter og de meest
smigrende Forhaalminger om en snarlig Undsælning; ligesom der
ikke heller manglede paa begeistrede Personligheder, der paastode
og troede, at Fæstningen var saa stærk, at den kunde holde sig til
Vinteren, da vore Tropper kunde over Isen fra Fyen af komme den
tilhjelp . Snart horle man, at Kronprindsen allerede var landet med
mange tnsinde Mand paa Sjællands Sl'dkyst; snart var eD stor russisk Flnade underveis til vor Bistand; een Gang vilde man endog
have seet den hele svenske SkjærgaardsOaade under fulde Seil for
at skaffe os Luft fra Sdsidcn o. s. v. 1\len det viste sig destoværre I
snart, at alle disse Flaader vare engelske, som dagligen kastede'
Tropper i Land paa forskjellige Puncter af Kyslen.
Selv Fjendens
Styrke var os ubekjendt; Angivelserne derom varierede imellem
1.8000 og 30,000 Mand.
Vi see heraf, al man trdstede sig her,
som al1evegne i Livet, med JIlusioner,
Stemningen i Byen var i det Hele tagen fortræffelig; dog begyndte allerede nogen lI1isforniiielse at yttre sig imod Overbefalingen, især fordi Fjenden ei var bleven adelagl og knust ved Landgangen.
Den ene Uforstandige eftersnakkede her, som altid, den
Anden, uden at Nogen af dem kunde bediimme Omstændighederne.
Rygter og Opdigtelser gik fra Mund fil Mund, bleve lroede og
nærede Misforni:iielsen. Imidlertid var endnu Intet tabt; men fra nu
af burde del nærmere Forsvar have udviklet sig med al Kraft, og
Forstæderne efter at være boldte til det Yderste, brændte, ligesom
Dele deraf maalle, efter en fortvivlet Kamp, overlades til Fjendens
Overmagt,
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Denne Dags Allen blev Frederiksværk besat af Fjenden Dette
Stcd er, som bekjendt, et Iil1e ubefæstet Fabriksted med et Canonsliiberi, Krudmdller m. m. ved Arres5ens Udl5b i Roeskildeljorden,
og tilh5rte Kronprindsen som privat Eiendom.
Paa Værket var et
stort Oplag af Krud, der var Armeens. Al1erede vare 2de Krudtransporter, hver paa 250 Vogne, lykkeligen blevne indforte til Kjobenhavn , hvorved Kudskene, som havde kjiirt Krudet , hleve med
samt deres Heste, fur sliirste Delen fra Frederiksborg Amt, indelukkede- i den heleirede Fæstning En tredie Transport paa omtrent
800 Vogne, som malcherede i Afdelinger paa 20 Vogne, afgik fra
Værket om Mandagen den 1.7de August om Morgenen Kl. 6 i to
Colonner; den ene over Lystrup og Farum, den anden over Ballerup,
med Ordre al stdde sammen ved Lygten, en lille Balvmiil fra Kjobenhavns Niirreport, under Bedækning af Frederiksværks frivillige
Corps, der for sLOrte Delen marcherede i Transporlens venstre Flanke.
Men, . da Transportens vestlige Colonne samme Dags Aften KI. 6
ankom til Herldv, omlrent 11 Miil fra Kjiibenhavn, stddte den paa en
fjendtlig Recognoscorlng under' Ritmester v. Krauehcnberg af det !ste
Husar-Begiment, henhårende til den all omtalede og af Generalmajorv. d. Deeken commanderede ForposUinie, som havde Front ud ad Landet
til for at dække Beleiringsarmeen , Den Transporten fOrende Offlcier, Major v. Tseheminq ; Inspecleur paa Frederiksværk , gjorde
derpaa omkring med samme og sdgte at redde den deels til Kronborg og deels tilbage Lil Frederiksværk, hvilket ogsaa lykkedes med
Undtagelse af den fdrste Afdeling af 21 YOKne, som bleve afskjaarne
og erobrede af Fjenden tilligemed nogle Mand af Bedækningen,
hvoriblandl en Officiel' af Corpset, Lieutenant Ulstrup. Da Fjenden
nu engang var i Bevægelse, fortsatte han Forfiilgelsen fOrst til Frederiksborg , hvorfra Ritmester Krauchcnbcrg pousserede sin Recognoscering, som bestod af 1.20 Heste, lige til Frederiksværk.
Da Major v. Tseherning den iSde August, efter at have bragt
Krudlransporten i Sikkerhed, erfarede paa sin Reise fra Kronborg
til Roeskilde, hvor han vilde begive sig hen for at tilbyde sin Tjeneste til Generallieutenant v. Castenskjolå, at Fjenden var ankommen
i Nærheden af Frederiksværk, tog han Lilbage og fandt nu Omstændighederne af den Natur, at en taalelig Capilulalion maatte ansces
som det OnskeJigste, da Stedet ei var besat af rcgulaire Tropper,
og det af Værkets Embedsmænd og Arbeidere dannede Frederiksværkske
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frivillige Corps deels var afkræftet ved flere Dages Marsch og Anstrængelse , deels hjemforlovet , deels opldst og adspredt ved Krudvognene for at aflæsse disse, eller beskjælliget i Krudtaarnene, saa at
kun en ringe Deel af Corpset havde kunnet tage Slilling ved Kregome
li) Forsvar for Stedet, hvilket naturligviis ei kunde blive af stor Betydenbed, eftersom Corpsets Organisation ikke var nogen anden, end
Landeværnets , og havde fOlgeligen ei heller været sammenkaldt og
livet siden Aaret 1801, paa Offlciererne og Underofflciererne nær,
der exereerede uogle Uger om Aaret; ikke engang nogen Session
var bleven holdt, eller Lister i Orden over dette talrige Corps, som
og derfor fOrst blev udskrevet den låde August, monteret og armeret den fOde, marcherede med Krudtransporten den t'/de og 1 8de
_og blev angreben den sidste Dags Afll~n i en fra flere Sider tilgjæugelig Stilling paa en Front af over i Miils Udstrækning og desuden foruroliget af 3 fjendtlige Skibe, som krydsede ved Kysten.
Corpset kunde derfor ei heller yde stdrre Resultater end Landeværnet, især imod en regelret og vel udrustet Fjende , som pludseligen
opfordrede Stedet til Overgivelse , men af ham blev antaget for at
være en stærk Fæstning.
Alle disse Grunde bevægede Major v. TIcherning til at begive sig selvom Aftenen Kl. 10 til Fjenden; og ved
at bestyrke samme i den Tro, at Stedet var stærkt befæstet, saa at
det kun vilde overgive sig, hvis Betingelserne vare fordeelagtige,
hevirkede han en Capitulation med Generalmajor v. d, Deckeu. *) ,
som var Recognosceringens Overstbefalende.
Hovedpuucterne i den
vare: at Værket, som' Kronprindsens Eiendom, blev sat under Kongen af Englands Beskyttelse, og at Alt der forblev i den gamle Orden og i fuld Drift, imod at de furfærdigede Krudsorter skulde afleveres til Fjenden, hvilket dog ingensinde skete.
Det frivillige
Corps blev ei gjort til Kr igsfange , men erholdt Tilladelse til, som
hidtil, at bevogte Værket og Krudtaarnene, dog uden Skydevaaben,
eftersom Corpset havde maaltet aflevere disse tilligemed de flere
Vaaben, som fandtes i Arsenalet, hvoriblandt 4 3 li Canoner, Arbeiderne vedblev ogsaa at Hinnes som sædvanligen fra Værkets Side;
af hvilken Aarsag Inspecteuren var, med den engelske Overbefalings
Tilladelse, endog den 22de Angust, 4 Timer i Kjlibenhavn, for
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at trælTe de nddveudige pecuniaire Foranstaltninger hertil, men hvilken Tid ogsaa blev benyllet paa andre Maader til Bedste for Ilet
almindelige Forsvar.
Fjenden besatte nu Værket om Aftenen Kl. 11, men forlod
igjen samme næste Morgen Kl. 7 efter et Ophold af 8 Timer, i
hvilken Tid han holdt den bedste Mandstugt og kun reqvirerede
Forpleining for Mandskahet samt Fourage for Hestene.
Ogsaa har
Fjenden ei senere været paa delle Sted.
Det fjendlige Detachement gik derpaa tilbage til sin Forpostlinie i Jægersborg, uden i allerfjerneste Maade at blive foruroliget,
enten af bevæbnede Bdnder, eller regulaire Tropper, hvoraf der ei
heller i denne Egn fandtes en eneste Mand.
Generalmajor v. d. Deekens og Ritmester v. Krauchenbcrgs Tog
var saaledes at betragte som et langt udgaaende Commando, der,
efter at have udfOrt et samme paalagt Hverv, nddvcndigviis maatle
gaae tilbage, siden det ei kunde ligge i Fjendens Plan at fjerne sin
Magt fra Kjiibenhavn, der var (;jenstanden for hans Operaticner "),
Imidlertid havde Inspccteuren , Major v. Tscheminq , fOr Værkets Capilulation bragt 3000 Centner Krud til Kjiibenhavn og 400
Centner til Kronborg, samt paa Værket selv skjult 4 tS li, S 12 $,
4 6 U; og 2 1 tidige l\fetalcanoner, som og 2 tOO 'tldigc Morterer
med en Deel Bomber og Kugler, All til en Værdi af over 20,000 Rd,

0) Af denne sande Fremstilling af Fjendens lIesætteise af et lille,
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Fabriksted, har N. Ludlow Beamisb i hans "Geschichte der Kliniglich
"deutschen Legion, Ister Theil Pag. l J 1-115" skabt en heel Roman,
hvor! saa at sige Lidet, eller Intet er Sandhed. Forfalleren lader endog
Transporten bevæge sig fra J{jlibf~nhavn til Frederiksværk, isn-detfor
omvendt] og Værilet angives for en "stærl, Fæstning", besat med 860
Illand, som Ritmester v. Krutlc!&enberg ved sin Tapperhed "tvinger til
"Olergivelsl!, og i modsat Fald truer ut storme, enersom General v. d.
"Derl.en vnr i Nærheden med 10,0110 !\land." Da bemeldte Rilmester
næste Morgen begav sig paa Retraiten, "fandI han alle Landsbyer og
"Skol'c i Ryggen besatte med -bevæbnede Biinder, som hnn i Tusinde", iis jager med stort Tab ud af hverandre." En stdrre Rodomontade
og en meer usammenbængcmle Opdigtelse mindes vi ingensinde at
have læst; saa al, dersom man heraf skul bedlimme Paalidelighrdcn
af Lutllcu: Beamish's Værk, maa Troværdigheden af enhver deri omlait Tapperhed sgjcrnlng af den ellers saa bcrdmmelige "lydske Legion"
uldeles tabe sig.
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Frederiksværks Capitulation gersadede sanledes Fjenden til liden,
eller ingen Fordeel, hvorimod det senere blev i Stand til at yde. Landet en Deel Nytte. Da saaledes Amtmand Trescluno i Roeskilde den
flOde August reqvirerede Ammunition, Vaaben m. m. fra Værket,
for at afsendes tilsdes til Generallieutenant v. Castenskjoldl Corps,
maalte Major v. Tscherning, HOIge Capitulationens 5te Punct, vel
officielt nægte dette, men, da Amtmanden den 22de August sendte
6 Jagter til Frederiksværk, under det Foregivende at hente Muursteen derfra, men hvis sande Bestemmelse var at vorde ladede med
Ammunition og Vaaben, lykkedes det dog Majoren hemmeligen om
Natten ved egen og l\Iesternes Hjelp at oversende af det skjulte Forrand til bemeldte General v. Caltenskjolds Corps 200 Centner Krud,
:1800 Sidegevær eller Klinger og en Deel Ammunition, samt de fornddne
Folk for at forfærdige Ammunition og Affutager, under Lieutenant
v. Svendsens Styrelse, hvilket Alt blev landsat ved .Bramsnæs og
modtaget af Generalen, l\Iajor v. Tscherning havde ogsaa tilberedet
8 Canoner paa Frederiksværk og 2000 Geværer, endeel Krud og
anden Ammunition paa Kronborg l som fra bemeldte Værk skulde
gaae tilsiies over Roeskilde til General v. Castenskjolds Corps, 1\1en,
da samme den 26de August forlod sin Position ved Kornerup og
gik til Kjiige, hvilket vi senere erfare nærmere, saa blev al videre
Hjelp fra denne Kant umulig.
Det er forresten glædeligt at kunne her fortsætte Beretningen om
en ædel Patriots Bestræbelser under denne for Danmark saa nedtrykkende Periode; dog, paa slige Patrioter havde det heller ingensinde, nnar Nod og Trang fandt Sted, manglet Danmarks Land.
Major v.. 7'sclwrnillg havde nemlig Forbindelser, saa at sige,
overalt paa Sjælland, ikke alene med det castenskjoldske Corps, men
senere ogsna medGeneralmajor v. Ewalds Corps paa Smaaeåerne ; dernæst med Kronborg, hvis Commandant han endog oversendte 5000 Rd.
til Garnisonens Ldnning ; endvidere med de nærmeste Amter; og
om Nalten havde han Sammenkomster med patriotiske og dygtige
Mænd, for at overlægge Planer III Fædrelandets Frelse; og bragte
han endda desuden Raad og Understottelse didhen, hvor Noden fordrede det; han havde ogsaa Forbindelser med Kjobenhavn og især
med det engelske Ilovedqvarteer , hvorhen han altid vidste at gj :ire
sig Ærinder. Sanledes sendte han stedse en Officicr med de reqvirerede Vognes Ailosning og forskaffede Passer for Hestehandlere
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som foregave al ville sælge Heste til den engelske Armee, men
hvilke Hesle, med Undtagelse af cen eneste, bleve alle easserede
som ubrugelige for del engelske Cavalleri; ogsaa holdt han Forbindelse med Sverrig igjennnm Værkels . Fabrikarbeidere , som hereiste
Landet for al afsætte deres Varer.
Vi kunne af disse Bestræbelser
og denne rastldse Activitel med Sandhed sige, at Major v. Tscllerning
har, under denne ulykkelige Periode, gjorl Landet væsentlige Tjenester.
Men vi tOr ei heller her forbigaae, al Fjenden, eller rettere Generalmajor v. d. Declccn ved Besættelsen og senere, viste Frederiksværk en ikke sædvanlig Ædelmodighed , som næsten maa benævnes
Gunslbeviisning.
Da Kjobenhavns Capilulalion var bleven bekjendt, skrev Generalen under t. Ue September til Major v. Tscheminq , ikke alene:
• "At Majoren, saavelsom del under ham staaende, saakaldte fre"deriksværkske frivillige Corp s, Officierer og Mandskab, vare strax
"lOste fra det af dem, irlHge CapituJalionens § 2, givne Æresord,
"ikke at maaue Ijene imod England"; men han skrev tillige:
"Det er mig en stor Tilfredshed, al mit Qnske at vedligeholde Fa"brikkrn paa Frederiksværk i dens hele Tilsland er saa godl Iykkets
"mig, og at denne Anstalt, saavel som det kon gelige Stutteri , ikko
"har liidt del :Mindste ved Krigen.
Jeg veed, i Sandhed I ikke,
"hvad der fremdeles maatte kunne være at brin ge i Orden ved denne
"Fabrik, og hvortil jeg kunde være behjelpelig. Jeg har med For"sæt ei villet tale senere om Frederiksværk i Hovedqvarteret ; fordi
,,jeg befrygtede, al de derværende Forrand kunde blive tagne i Be"slag, hvilket jo rigtigrmk kunde været skeer,'
Saaledes synes General v. d. Ileeken med Forsæt at glemme de
gjorte Erobringer; og, selv som privat Mand, var han ikke mindre
ridderlig.
Da han paa Frederiksværk havde ladet forfærd ige en
Staal-Sahelskcde , og man ei der, paa hans gjenlagne Forlangende
vilde opgive Prisen derpaa , eller overhovedet heriire denne Bagatel,
oversendte ban dog nogle Louisd'orer som Vederlag derfor til Arbeideme. De Værleet viste Gunstbeviisninger maae vistnok for en
Decl tilskrives Major v. Tsheminqs Condutte og Klogskah; men vi
kunne ei heller undlade at omtale den uinleresserede og ædle Fjende,
der saaledes forslod at formilde de haarde Handlinger , Pligten bod
barn al udfdre,
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Det frederiksværskske frivillige Corpses og Chefen for samme
Major v. Tschernings*J Forhold under denne, for Danmark saa uheldige Tid blev ikke desmindre , som Fiilge af de mange Rygter,
der den Gang vare i Omliib , baardt bedlimt af Kronprindsen , åg
Majoren af HOistsamme endog meget unaadigen bebandlet. Imidlertid maalle en saadan Unaade nlidvendi gviis kun blive af kort Varighed, da, Major v. TschcMling snart erholdt Leilighed til at retfærdiggjiire sig og saaledes ogsaa erholde den Satisfaction og Anerkjendelse for tro Pligtopfyldelse, som hans Stræben fortjente, og hvilken
Kronprindsen, senere Kong Frederik den 6te, ved Tiltru og Naadesbeviisninger velvilligen sugle at gjengjelde.

Onsdagen den IOde August.
Det fOrste ubehagelige Skue, man i Dag havde i den allerede
tæt indslut!ede, belejrede Bye, var Fregatten Frederiksværn , der,
som alt omtalet, saaes liggende i den fjendtlige Flaade med det
danske Flag vaiende fra Gaffelen. Admil'al Gambier lilbod sig ved
en Kl. 110m Formiddagen indsendt Parlamentair , at udvexle Fre*) Delle Corps stammer rra Erteraaret 1801, fremkaldt ved den Spænding,
som dengang randt Sted imellem Danmark og England, idet Værkets
Arbeidere da traade sammen under Major v. Tschemings Overtommando , ror at understotte det rcgulaire l\filitair i Kystens Bevogtning,
og til den Ende formerede en Artillerinrdeling til Betjening ror 4 Calianer, 2.'iO Mand Inranteri og 50 Jægere, hvortll Offlciererne valgtes
imellem Værkl'ts O mcianter og Me stere.
Da Spænd ingen tillog imod England i Vinteren 1800-1801, blev
Corpset i Enden ar Februar l\laaned HlOI givet en rastere Organ Isatiou , og ar ovenmeldte Arbf'idl're og Godsets Dlinder tormeret Besætning til 4 6 'iL og 4 3 'iL Canoner, l Esendron Cavaller] paa 13') Mnnd,
4 Compagnier Infanter! og 1 Compagni Jægere, hvert paa IOl) Mand,
I Compagni, eller en - saakaldet Slidivision til Kystballeriernes Ilesæt-.
telse, samt l Compagni Reserve, ligeledes hvert paa 100 J\l and, til Vagt-.
hold paa Værket, tilsammen cirea 900 Hoveder.
Corpsets Hensigt var tillige: at tjt!ne som el Forslig til og Forbilled for en Folkevæbning i Danmark og har sanledes foranlediget
Oprettelsen af Landeværnet, Livjægercorpset m. m.
Den liden Omsorg, der blev am endt paa Corpsets Uddannelse og,
Organisution, kunde ei brin ge s tore Resultaler; og blev det derfor,
lrlilge Kronprtndsens Deraling af 141.1e November 1807, opllist paa Artilleriet og Siidefensionen nær. dog senere atter ror en Deel organiseret
paa ny, men da meest bastaaende Bf Feltartillerl, som -vedblev at Ijene
til Freden 1814.
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gallens 20 Sanrede l mod ligesaa mange krigsfangne, engelske Matroser; men, da man ei havde saa mange Krigsfanger, sendte man
Skipperen og de 5 Mand, som havde udgjort Besætningen paa det
den 17de August tagne og brændte Coffardiskib, hvormed den engelske Admiral ogsaa var tilfreds, saa meget meer, som der fra
vor Side blev gjort , opmærksom paa Forskjetlen imellem sunde og
blesserede Krigsfanger
"Han vilde", skrev Admiralen, "ei bryde
"sit Vifte, omendskjdndt han gjerne kunde have beholdt de Saa, ~retle paa Fregatten Fredcriksværn,'
De Ddde havde Erobrerne
givet Somandens Grav.
l Dag gik det alter stille til baade til Lands og Vands. Kun
den nordre Division af vore Canonbaade gjorde om Morgenen ved
Daggryet Angreb, som blev besvaret af de fjendtlige Landhatterier
ved Svanemollen og med nogle Skud fra "Flotillen, hvorved vore
Canonhaade tvang en engelsk Cutter til at vende. Udfald blev derimod ei foretaget, hvilket sikkeriigen burde været skeet, og det med
hver vaabendygtig Mand, for derved at vænne Tropperne til Ilden,
opflamme deres Mod, forstyrre Fjenden i Anlæget af hans Battorler
og forhindre, at Kjæden ei blev sluttet all for tæt omkring Fæstningen. Allarmering ved Nat og ved Dag, i Forening med Hovedangreb paa de meest fremspringende Puncter maatte fra nu af have
været Besætningens Hovedbeskjæftigelse,
Anlæget af det engelske Batteri ved Svancmiillen fremmedes
med megen Kraft ved Arbeiscommandoer paa 600 Mand, som aflosles hver 4de Time, saa at allerede i Dag 4 2J q]; Canoner
kunde fOres ind paa Batteriet. Ligesaa opfOrtes der et Haubitsbatteri til venstre af det fOrste, med Traverser og Skulderværn for
Trupperne.
Ogsaa begyndte Fjenden paa Batterier ved Indgangen
til Frederiksberg AlIee, Enden af gamle Kongevei, St, Hans Hospital, Wordrupgaard, i Norre Alice, og v ~d det af os forladte Salpeterværk. I Frederiksherg Alle fældedes Træer til Forhug.
Garnisonen blev ved Dags Parolbefaling inddeelt i Brigader,
saaledes:
1. Garden til Fods og danske Liv - Regiment under Generalmajor v. Falbes Commande.
2. Een Batalllen af norske Liv-Regiment og 3 Batailloner af
Marine·Regimentet under Generalmajor v. Lem7llings Commande.
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3. Dc 5 Landeværnsbatailloner under Generalpostdirecteuren,
Generalmajor v. Waltersturfs Commando.
4. Livjæger-Corpset og Godsjægerne under Major v. Holstcills
Commande.
5. Garden til Hest, Sjællandske Rytter Regiment og HusarDelachementet under Oberst, Grev v. SchmeUows Commando.
6. Hele Artillel'ivæsenet under ObersUieutenant v. Bechs Commande,
7. Kjiibenhavns Borgervæbning under Stadshauptmand Mylius's
Commando.
Fra i Dag af commanderes 2 Slahsoffieierer til' at forrette du
Jour; den Ældsle udenfor og den Yngste indenfor Fæstningsvoldene.
Capitainerne v. Romling af norske Liv-Regiment og v. Restorlt
af danske Liv-Regiment, bleve fra i Dag af overdragne det faste
Cornmando , den fiirste i Kalleho- og den sidste i RyssensteensLunene. Til Besætning commanderedes dagfigen til Kallebo-Lunette
1 Lieutenant , 2 Underofficierer, 1 Tambour og 75 Mand, og til
Byssensteens-Lunette 2 Lieulenanter, 4 Underofficierer, 1 Tambour
og 150 Mand.
Vore Piquetter udenfor Byen beholdt endnu deres hidtil havte
Stilling
Om Eftermiddagen afliistes Batteriet Llilzow af Batteriet
Meyer i at understdue disse PiqueIler, som vare:
t. Paa Vestcrbro i Capilain, i Lieutenant, 4 Underofficierer,
2 Tambourer og 100 Mand med 4 3 it; Canoner og t Haubitz ,
hvoraf 2 Canouer vare posterede paa Vesterbro, og '2 Canoner og i
Haubilz paa gamle Kongevei.
2. Ved LadrgaarJlen 1 Lieutenant, 2 Underofficierer, 1 Tamhour og 50 Mand med 2 3U; Cnnener.
3. Paa Norrebro 1 Lieutenant, 2 Underofficierer, 1 Tambour
og 50 Mand med 2 Sit; Cenener.
4. Udenfor OsterpoI't l Capitaln, 2 Lieutenanter, 4 Underofflcierer, 2 Tambourer og 150 Mand, samt 6 3H; Canoner og Haubitzer som posteredes imellem Sortedams - Siien og Stranden saaledes, at Capitainen stillede sig i Midten og af de 2 Lieutenanter
Een paa hver Side.
lfiilge samme Parolbefaling hlev Artillericorpset og Artilleriets
Detaille fra i Dag af overdragne Oberstlieutenant v. Bech af bemeldte Curps.
e

144
Fæstningens Armering fortsattes! ligesom og Organisationen af
den indre Tjeneste. "Alt bvad kan skee" - skrev Commandeur
Bille nudel' Dags Dato til Kronprindsen - "er anvendt og Folk
mangle ikke".
Paa Enigbedsværn bleve saaledes Træerne fældede for at give
Luft for Skytset, ligesom og Anstalter trufne til at ombugge og
bortfOrc Træerne fra Blaagaard, Peblingesden, Blegdammene ned til
Stranden, den classenske Have o, s. v.; paa Tiiihusets So-Batteri
henlagdes to Canoner for at forsvare Indliibet ved Langebro ; Biskop
Balle fortsatte sine Beslig paa Volden med begeistrende Taler; en
Deel af vore Linieskibe bleve halede fra deres sædvanlige Leie ved
Toldboden og lagte langs Flydebroen op til Vllders Plads, .for ei
at ligge for tæt sammen, og altsaa formindske Yirkningen af de fjendtlige Projeeliler; al samme Aarsag bleve ogsaa Colfardiskibene lagte
op til Knippelsbro og Langebro og deelsviis belagte med Sand;
Officierslazaretherne paa Fddselsstiftelsen og paa Landcadetacademiet
bleve færdige; Adjutanter og en Deel Tambourer holdtes fra nu af
i Beredskab hos den commandcrende General; Kj/jbenbavns Magistrat
anmodede i en Bekjendtgjdrelse dem af Hovedstadens Burgere, som
fril iltigen vilde levere Levnetsmidler til Tropperne , om herefter at
afgive samme til det oprettede Feltcommissariat i Christiansborg-Ridehuus; en Advarsel blev af samme Autoritet udstedt, for at forhindre, at Priserne paa Levnetsmidler ei skulde blive forhliiede; Politiet bekjeudtgjorde, hvorledes "and bevares fra Forraadnelse; Brand.
assurance-Compagniet for Varer og Effecter opfordrede Beboerne til
at fornye deres Policer, eller ombytte de paa de gamle Huusnummere
lydende med de eftm' den nye Matriculering indfdrte Numrnere,
Hamborgerposten blev samme Dags Aften espederet for sidste
Gang, og Fjenden lod den, forunderligt nok, uhindret passere.
Torsdagen den 20de August.
2dct Udfald. Da Besætningen i Gaar havde forholdt sig stille,
blev i Dagbrækningen, eller omtrent Kl. 3å foretaget et stdrre Udfald , hvis Hensigt var at borttage og demolere Fjendens Batterier
ved Svanemlillen, som saa meget generede 3 Kroners Batteri og vor
Flotille, der, naar den avancerede, blev fra disse Ballerier tagen i
Flanken. Delte Udfald blev derfor foretaget især paa Marinens Overeommandoes, d. e. Commandeur Billes Forlangende, og udfort i 2 Co-

Ionnor.
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Den (Brste, eller Hoved-Colonnen, hvis Bestemmelse var at angribe Bulteriet, udmarcherede af Oster-Port, b/cv commandel'et af _
Obersllieutenant v. Voigt og bestod af 1. Betalllen af danske- og
i Batsillen af norske Liv-Regiment; Livjægercorpset, Herragaardsskyttcrne , Liv-Regimenternes- og Gardens Jægere, under Major von
Ho Is tein; 1.00 Heste af Garden og 100 af sjællandske RlUer-Regiment under Major v. Hir.dt; saa og de 2 3ildige Batterier, v. Lutzow og v. Hummel, tilsammen 1.700 il 1800 Hoveder.
Den anden Colonne, hvis egentlige Bestemmelse var IIL dække
den tste Colonnes vensIre Flanke og indirecte understdue samme ved
et Skinangreb, imod Lygten og Falkoneergaarden , udmarcherede af
Norre Port, blev commanderet af Generalmajor v. Walterstorf og
bestod af 4 Batailloner Landeværn, Husarexerceerskolen og 6 Amusetter , tilsammen omtrent 1800 Mand. Den 1ste Colonne, eller Rovedangrebet, blev Iillige understiillet af Flotillens Avantgarde, hestaaende af 9 Canonbaade under Capilain, Baron v. Bolsteens Commande.
Hovedcolonnen aabnede Angrebet med Jægerne formerede i Kjæde
langs Blegdammene ned til Stranden, en Deel Cavalleri paa venstre
FlOi paa Norre Fælled, samt Artilleri ved Indgangen til - Norre-Allee
og Strandveien.
Ligesom nu Kjæden og Artilleriet avancerede,
fulgte Infanteriet efter, hvoraf Bataillonen af danske Liv - Regiment
opmarcherede paa Oster-Fælled og Bataillonen af norske Liv-Regiment formerede i samme Hdide Colonne paa Strandveien; til hoire
og venstre' af denne slod en Deel af Artilleriel, og nærmest Stranden
omtrent Halvdelen af Cavalleriet,
Artilleriet var alter her saa talrigt, at knn en Deel af samme kunde bringes i Position af Mangel
paa Plads.
Ifolge den af Oherstlieutenant v. Voigt udkastede Plan skulde
Bataillonen af danske Liv. Regiment rykke frem imellem Lille- Vibenshuus og Bryggerens Vangehuus og ved Svingning til hdire angribe
Batteriet fra Siden og i Ryggen, medens Balaillonen af norske LivRegiment, understduet af Jægerne, skulde angribe samme i Fronten,
HOIge denne ve/ lagte Plan, rykkede Alt tappert og modigt
frem; Artilleriet var i stadig Avancering, dertil især opmuntret af
Regimenlsjægernes Commandeur, Capitain v. Zipelin. Alligevel svarede ikke Udfårelsen til Forventningerne, idet Batteriet vel blev bragt
til at tie, men ei erobret, eller demolerer; tvcrtimod, som det hed,
endog el nyt Ilatteri aabnel norden for det iii Taushed bragte, hvilket
Dan.... Krig.h.
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rimcligviis var Feltartilleri, der gik tilbage, ligesom VOt'C Tropper
. avanccrcde . Men. da disse blcve beskudte med Canoncr fra 4 Steder
og deriblandt fra et Batlcri ved Slore Vibenshuus; og, da der blev
meldt, al stærke fjendtligc Colonncr rykkede frem, saavel derfra som
fra Tagenshuus, mod hvilke vi kun havdc en tynd Jægerkjæde pan
Osterfælit'd, saa stod det hele Corps Fare for at blive angrebet i
venstre Flanke og muligcn ganske afskjaaret fra Fæstningen; hvorfor Angrebet standsede nogle fOD Skridt forbi Lille-Vihenshuus,
inden det paulagte Hverv ' var opfyldt.
Del lader sig, med Hensyn til dette Resultat, noppe bestemme
nu, om Anfiircren har vovet for lidet, eller ei; men paa hans personlige Mod og Uforsagthed kan ikke ankes. Han var altid i Teten
af sine Tropper, almindeligviis ved Artillcriet , som stod i den heftigste Ild. Til Deviis paa ObersUieulenant v• .roigis Koldblodighed
kunne vi ei undlade at anfdre , deels at han paa Retiraden gjorde
flere Gange Holdt og med' egen Haand straffede det Maildskab, som
et holdt Fodslag; en Fremgangsmaade , der lan i Tidsaanden , ug
dcn han ei glemte at vise selv under saa viglige Omstændigheder og
Forhold, deels og at Rctiraden selv udfOrtes med stdrste Orden og
Rolighed .
Det havde vistnok her, som allevegne , været bedre, om
den H6istcomlllallderendc havde COrt sine Tropper, der brændte
af Iver og Knmplyst, med stormende Haand imod de fjendtlige
Batterier.
Man gjlir i Krigen sjcldent for meget, og i alt Fald
dækker Tappe: hcd den muligen begaaede Feil, eller Uforsigtighed.
Men vi maae ogsaa til hans Undskyldning anfiire, at Svanerndllcns
Batteri laa omtrent 4000 Alen fra Fæstningen, og at Udfald i saa
lang en Afstand og med saa ringe Styrkc altid ere meget farlige;
saa at man bor betragte det som et stort Held, der alelle kan tilskrives Mangcl paa Kyndighed og ArliviLet fra Fjendens Side, at
Udfaldslropperne ei hleve samtlige omringcde og lidelagle.
Ogsaa var for os denne Dag ledsilgen af adskillige Uheld og Inconvenientscr. Dertil maa henregnes, at -Befalingsmanden for Udfaldet
blev fOrst ved Midnatstid udnævnt, saa at han ei havde Tid og Leilighed at overtænke det tam paalagde Hverv, eller lægqe vidLlOflige
Planer. Dernæst maae vi og anfdre, at eD stærk Taage i denne tidlige
Morgenstund ' havde lagt sig over Landskabet, saa at man kunde
hverken see Fjenden, eller hans Batteri, eller engang bestemt
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vidste, hvor det Iane, da Fjenden, som sagt, -skjnd paa vore Tropper med Canoner fra ,1 Steder. Ogsaa var der ingen niiiagtig Overeenstemmelse imellem Angrebet til Lands og til Snes, idet Flotillen
angreb tidligere, end Landtropperne , der kom noget seent ud og
havde en længere Vei end Flotillen, som- derved i Begyndelsen
maalte udholde en eoncentreret Ild af de engelske Landballerier , 3
Canonbrigger og nogle MOl'teerpramme. Ikke heller var der Overeensstemmelse, eller Forbindelse imellem de to af OberstIieutenant
v. roigt og Generalmajor v. Walterstor] commanderede Udfald, idet
sidstnævnte blev slaaende paa Niirrebro med 3 Balailloner og ved
Indgangen til Norrefælled med i Bataillon , uden at see Fjenden,
eller sees af ham, istedetfor, al han ifiilge de givne Ordrer skulde
have rykket frem til Lyglen og Falkoneergaarden, De ObersUieutenant v. raigt medgivne 2 leIle il ib Batterier gjorde ogsaa kun ringe
Virkning imod de fjendtlige Forskandsninger og sammes svære Skyts.
Begge Colonner kom da KJ. 7 om Morgenen lilhage til Fæstningen, idet Generalmajor v. Walterstorfs Colonne uden Tab trak sig
ifiilge Befaling tilbage, da Obersllieulcnant v. roigt. Colonne retirerede.
Sidstnævntes Tab bestod i 15-16 Diide og i8-20 Saarede; iblandt de sidste Lieutenanterne v, -Roepstol'/T af Livgarden til
Fods og v. Eriess af norske Liv-Regiment samt en Deel Heste
I denne Atraire udmærkede sig især atter Livjægerne , Herregaardsskyllerne, Regimentsjægerne og Arlilleriel; Ballericbefen, Capitain v. Lut:otO, anbefalede megel Arlillerilieutenant v. Wedelfelt for
sit udviste Mod; Major \'. Holstein gjorde man i Dag, som alt fOr,
den smigrende Bebreidelse, at ban stedse var insubordineret, hvergang han erhold l Ordre til Betirerlag.
Flotillen understiiUede Angrebet med al Kran og megen Tapperhed.
Under Atrairen kom en Canonbaad paa Grund ved det
nordre Kalkbrænderi, men blev snart igjen flot. Flotillens Tab hestod i 3 D1ide og 5 Saarede; iblandt de Sidste Lientenant v. Halstem; som blev saaret i Armen.
6 engelske Bombarderer ankrede derpaa Kl. 7 paa Grunden
"Stubben", saa nær Landet de kunde komme, og kastede Bomher
imod Holmen; dog uden Virkning, Vor Bombardeer-Division svarede dem,
Fjenden erobrede og brændte i Dag to danske Smaaeskibe,
hvoraf det ene var ladt med Brænde fra Vordingborg; til Gjengjeld
10·
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erobrede vore Canonbaade et engelsk Coffardiskih , som hlev bragt
ind under Batterierne.
Omtrent iO engelske Transportskibe, som fra Vedbæk lnae ud i
Sundet , gik denne Dags Eftermiddag syd paa igjennem Flinterenden
og lagde sig bag Saltholmen omtrent lige ud for l\lalmli.
I Fæstningen og i sammes Nærhed vedblev man med Activilet
at forstærke Forsvaret.
De ved Landeværnet værende Jægere og
Skarpskytter bleve ved Dags Parolbefaling sammendragne i eet Corps
under Capitain v. WildclIraths Commando.
En Deel Træer samt
Plankeværkerne ved Blangaard og Store Ravnsborg bleve ombuggede ;
GriHlerne ved Blaagaard og omkring Fællederne bleve jevnede;
Brandfolkene bleve bevæbnede med Pikker; i Philosophgangen og
pa3 Esplanaden ved Castellet bleve Telte opslagne for Landeværnet;
de DesLe Beboere af Broerne, elle.' Forslæderne Ilyttede , trods Forbudet af 17de Augusl, i Dag ind i Fæstningen med sanmange Eiendele, de kunde medf'dre ; Skræddersvendene ansalles til Arbeide ved
Sprditerne ; Lnzarethet i Frimurer-Logen i Kronprindsensgade for Sludenlercorpsels Medlemmer blev i Dag færdigl, og delte Corps besalte Vagterne paa Rosenborg, Slotsholm og de kongelige Palaier;
2de Mliller, den ene i Slilvgaden og den anden, Dampm ållen paa
Holmen, hleve indrettede for derpaa al male Korn, ifald Miillerne
paa Volden skulde vorde nedskudte. Da man befryglede, al Fjenden
OgS311 vilde afskjære Vanilet fra de nærmeste Siier, og Byen derved
komme til al mangle Vand, sna blev fra Politiets Side befnlet , at
de i Byen værende Brlinde skulde renses, eller opgraves; Magistralen opfordrede offenlligen Bryggerne Iii at I~vere Ol til Tropperne.
Den laalandske Post slap endnu i Dag bort i en Band igjerinem
Kallebostrand, og kunde sanledes bringe Efterretning til Provindserne
om Tilslanden i Kjobenhavn.
Prinds Ferdinand af Danmark log,
ledsagen af sin Adjulant, i Dag Forsvarsvæsenet paa Volden i Oiesyn, hvilket meget hegeistrede Besætningen og Borgerne, idet man
11'0 ede , at denne unge Prinds , som nu var forbleven Oere Dage ' i
Fæstningen, efterat Beleiringen var begyndt, muligen vilde sætte sig
i Spidsen for Forsvarsvæsellet og sanledes gjdre sig udddelig i Danmarks Historie,
Imidlertid maalle de hiiiere åuthoriteter have indseet, at denne unge, knapt t5aarige Herre (fddt den 22de November
1792), selvom han havde været en Condå, ikke vilde have kunnet
rædde Fæstningen.
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Det for Prindsen allerede den iSae August forlangte Reisepas
blev i Dag fO l'st overbragt li! Citadellet ved en Parlamentair, ledsaget af et Bl ev fra General Catheart, saalydende:
Hovedqvarteret foran Kjdbenhavn, d, 20 August 1801.
Siri
"Deres Brev af fSde d. M. er ikke kommet mig i Hænde,
"fOrend seent i Gaar Aftes.
Reisepasset for Prinds Frederik Fer"dinand med FiiJge er udstedt efter de samme Principer, som de,
lIder allersde ere sendte j men det maa ndiagtigeu begrændses af de
"Personer, det er bestemt for."
"En Uregelrethed er meldt mig Ilt være foregangen fra Drev"~overbringerens Side.
Det vil være til gjensidig Beqvemmelighed,
lIat saadanne Tilfælde ikke indtræffe tiere."
"Da nu enhver Opmærksomhed er viist de opholede Personer,
"der C1'e beslægtede med det danske Kongehuus, og en lignende
"Opmærksomhed er viist imod de danske Hofhuusholdningsbetjenter og
"Eq\'ipager, saa fordre Omstændighederne: at fra nu af en Stands"Iling gjiires for enhver Person, som vil afreise fra Ho vedstaden.'
" Ved al tilstille Dem denne Meddelelse kan jeg ikke afholde
"mig fra ved samme Leilighed , saavel i eget som i Admiralens
"Navn, der commanderer Hans l\Jajeslæts Flaade, at anmode Deres
"Excellence om at tage l\jiibenhavns nuvævende Stilling og den
"fr~'glelige Crisis , - i hvilken samme er bragt, i den alvorligste Be"traglnillg."
"Dersom denne Dy, Danmarks Hovedstad, den kongelige Fami"lies og Regjeringens Residents, Yidenskalrernes og Handelens Sæde,
"opfyldt med lndvaanere af alle Slænder, enh ver Alder, ethvert
"Kjon , vedbliver at sætte sig paa samme Fod, som cen beleiret
"Fæstning, saa vil den blive angreben med alle de Midler, der
"synes meest bellsigtsvarende til dens Odelæggeise , sansnart Befa"lingen derIiI er bleven given, og i saadant Fald have de hertil be"ordrede Officierer intet Valg, men maae anvende ethvert Middel
"for at erobse Fæstningen."
"Angrebet paa en saa befolket og rig By kan det ikke feile
,.,vil have de meest odelæggende Folger , saavel under Forberedel"sen, som ved Udfdrelsen, saavel for Indbyggerne, som for sammes
"Eiendomme."
"Dreven af Niidvendigheden har vor Regjering til een og samme
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"Tid givel de bestemteste Befalinger og store som 1I0dvcndige Mid"ler til at. foretage et Angreb til Lands og Vands i Tilfælde af et
"Afslag Ira Danmarks Side i at underhandle paa en venskabelig
"Maade.
Anstalterne ere langt mere fremmede, end De maaskee
"formoder."
"For Guds Skyld, min Herre! overlæg med Koldblodighed:
"om ikke Modstand vil netop fore til Odelæggelseu af den Skat,
"De onskede at forsvare, saml om De i kke, under nærværende Om"stændighed og Uenighed, VII vise en Tapperhed - den sikkerfigen
"forresten Ingen omtvivlcr, at De besidder - som vil fremskynde
"Ruin og Ul)'kke, de.!: ere saa uadskillelige fra en Ho.vedstads Be"leiring, og hvilke dog tilsidst vilde have Flaadens og Arsenalernes
"Tab til FOIge og som De endnu kan afværge l"
"Jeg underretter Dew tillige ved denne Leillghed om, al andre
"Gjenstande af stor National- Vigtighed for Danmark *), ere i mine
"Hænder, og at jeg hidtil har: respecteret dem. Men denne Tilstand
"kan ikke vedvare længe."
"Jeg vil ikke krænke Deres Excellence med nogensomhelsl Trud"sel; men jeg beder Dem og Deres Raad modent at overlægge,
"hvilken ubodelig Skade der kan udrettes ved blot Iaa Dages Opera"lioner, men at denne endnu kunde undgaaes,'
Formedelst den sildige Tilst illelse og fOlgeligen forældede Dato,
af det for Prinds Ferdinand forlangte Reisepas kunne samme, ifiilge
de tidligere gjorte Betingelser, ei meer benyUes, hvorfor og et
andet Pas ved en ny Skrivelse maatte udbedes, hvori den sidste Deel
af General Calhca,rts seneste Brev ei blev af General v. Peymann
enten besvaret, eller engang berort.
Denne beklagelsesværdige General kunde ei heller give nogetsomhelst Svar derpaa, omendskjdndt Beleiringens Udfald,~ især for
ham som Ingenieurofficier, ei kunde længer være ham ubekjendt. I
hans Melding til Kronprindsen, angaaende dette Brev .og denne
Sag, yUrer han dog, forunderligen nok:
• . •• "Den i Opfordringen værende Formaning og TrUllsel rr
"ikke usædvanlig under slige Omstændigheder og gjiir intet Indtryk
"paa mig. De kan være forvisset om, naadigste Herre I al jeg efter

") Hermed menes rhneligvlis Besættelsen
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"I'ligt skal forsvare mig til det Yderste, og at Kjiibenhavn aldrig
"under min Commando skal falde i Fjendens Hænder, uden ved
"Storm, og om Fjendens Antal maaUe være stiirre, end det er.
"Jeg skal soge at forsvare vor Ære og ende mine Dage som en
"kæk Soldat."
Generalens gode Hensigt og ViIlie ere af Kyndige ingensinde
blevue betvivlede j men at give Kronprindsen slige Forbaabninger
kan neppe undskyldes og tyder i all Fald hen paa Uvidenhed om
Angrebsmaaden, og om at Fæstningen kunde lidelægges og tvinges
ved et Bombardement til Overgivelse.
l Fæstningen fortsattes derfor, som ommeldt, de til Forsvaret
forniidne Arbeider og Forberedelser. Men ogsaa Fjenden arbeidede
efter det sidste, ubesvarede Brev med fordoblet Kraft paa sine Batterier. ArtiJleri blev uafbrudt landsat og flirt til Batterierne, hvilket kunde sees fra Fæstningens Taarne,
Admiral Gambier var i Dag i Land i det engelske Hovedqvarteer, men gik snart igjen ombord paa sin Plaade,
Fredagen den 21dc AU!J.~st.
I Dag var Alt stille sanvel til Lands som Vands; omendskjiindt
der , hvor . Leilighed gaves, blev meer end overfiiidigen eaneneret
fra Voldene og Fæstningsværkerne, sanvelsom fra Forposterne og
Piquetterne, hvilket gik endog saa vidt, at man skjiid med Canoner
efter enkelte Fjendtlige, som blot kunde sees fra Fæstningen, saa at
Overbefalingen fandt det nddveudigt at forbyde sandan Skydning, hvor
dertil ikke fandtes grundet Anledning. Imidlertid foraarsagede dette
Forhud stor UvilIie imellem de Mililaire, hær hos det borgerlige
ArliJler i, som, hvad vi vide, fornemmeligen betjente Skytset paa
Voldene, og det gjorde Overbefalingen mistænkt for, at den ei onskede at see Fjenden iidelagt, da man naturligviis nærede det Baab
ved Skydningen, ilt de Ileste Skud traf.
Sammenholdt med det
forste Forbud: "ei at gjiire det fiirste Skud" og "at gaae fursig"tigen til Værks", havde Forbudet imod Skydningen den ubehageligste
Virkning til Folge, Patriotismen dinede derved kun Forræderi, saa
meget meer, som den overordentlige Consummering af Ammunition ogsaa foraarsagede Yanskeligheder ved dens Forfærdigelse, Udlevering og Transport fra Laboratoriet, eller Arsenalet til Batterierne,
da Arbeids- og Transportmidlerne ei kunde strække til for et saa
stort Forbrug.
Imidlertid maa mau indrlimme, at Over1Jcfalingen,
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eller rettere Artillerigen:!ralen, v. Biclc{eldt, hvem især man lagde
dette Forbud til Last, netop derved opfyldte sin militaire PIi!;I, idet
Erfaring noksom bekræfter, at udvede Tropper, især i Fæstningskrigeo, borWdsle en saa uhyre Masse af Ammunition uden Nytte, at,
naar Overcommandoen ei er aglpaagivende, findes der ingen Fæstning, som er saa rigeligen udrustet med Ammunition, at denne kan
strække til under en langvarig Beleiring *:l.
Tre ljendlligetinieskibe, hvoriblandt r "PI'inee of Wales", gik Dags
Formiddag syd paa , igjennem Bollænderdybet og lagde sig sonden
for Middelgrunden og Prdvesteen, muligen for at angribe denne.
Nogle fjendtlige Bombarderere og Brigger , som laae i Svanemdllebugten , kastede om Eftermiddagen Bomber imod Citadellet og
Trekruner - dog uden Virkning.
Fra den hiiisteommanderende General udkom i Dag fiilgende
Bekjendtgjlirelse:
"Aarvaagenhed og Uforsagthed ere kraftige Midler til at fore"bygge skadelige FOIger af de nedfaldende Bombers Virkning i Til" fælde af et Bombardement. l, Stadens Indvaanere I forlader derfor
"ikke Eders Gaarde og B ase I thi i de riirste Oieblikke kunne vi
"udrl'lle Meget.
Man være kun opmærksom paa Stedet, hvor en
"Bombe slaaer ned I Flyer saadant Sled saa langt muligt, fra eet
"Værelse ind i et andet, og oppebier roligen Tiden, naar Bumben
"springer; men, naar den er sprungen, hvilket let bemærkes, iler
" dll til med en Spand Vand, og man vil med nogle faa Stænk
"deraf slukke og forekomme Udbrud af Ild, der ellers kunde gribe
"om sig i det Store og da vanskeligen standses I Man vilde udsætte
" sig for Fare, hvis man fallede det Forsæt, at ville slukke en
"Bombe, det være med hvadsomhelst Middel. Skyer derfor hellere
"Stedet, til den har afrdget I Er man paa aaben Plads, hvor en
"Bombe falder ned, da kaste man sig udstrakt ned paa Stedet og
"slige at trække sig et Stykke fra den I l\fan hav" Vand i alle
"Etager og Vandforraad i Gaardenc I"

-) Kun kort i J'orveien hove li seer el lignende Forbud af Generullleuteneut,
Grev v. Kalkreuth ; som Commandani i Danzig nnder sammos Belejring af Franskmændene, i en Parolbefaling af 27de !\farIs 1807, hl is
Niidvendighed har fundet flild Åoerkjcndelse.
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Da det fur Prinds Ferdinand i Gaar for anden Gang af den
engelske Overgeneral forlangte Reisepas i Dag bragtes til det
danske Hovedqvarteer, saa afreiste Boistsamme strax fra Byen og
ankom den 23de Angut til Odense,
Denne Afreise fremkaldte for
sanvidt en Misstemning, som man maatte ansee Faren for meget
stor, siden den Ene efter den Anden, og nu den Allersidste af den
kon~elige Familie forlod Staden.
General v. Peymalln benyttede
Leiligheden til med Kammerjunker v. Bardcn{lcth, som ledsagede
Priudsen , at tilskrive General v. Castcnskjoid og oversende ham et
Chiffre, hvorigjennem de kunde correspondere med hinanden. Nogle
Dage senere oversendte General v. Pcymann Overjæger lJlichclsC11 af
Livjægercorpset over Amager og Kallebostrand atter med Brev til
GeneJltlI v. Castenskjcld,
lJfichelSC11 kom Iykkeligen til sin Bestemmelse; men Generalens Corps var den Gang allerede bleven ad-

spredt; og meldte han da kun delle tilbage, samt al del ham tilstillede Chiffre derved var gaaet tabt med saa mange and re Gjenstande.
I Dag blev Springvandet, 'som kommer fra Lundehuus - Soen,
virkeligen afskjaaret af Fjenden for Byen.
Batteriet I.Utzow opIOstes i Dag aller delingsviis iii Piquetternes Understauelse , der
paa Oere Steder endog bleve pousserede længere frem; saaledes
paa Vesterbro til lidt forbi Bjiirnsdal,
Paa Bakkerne ved Skovshoved saaes Engellænderne at have
opslaaet en hetydelig Leir for 2den Divisions Sdie Brigade, der sanludes stddte til Armeens venstre Flanke.
General, Lord Rosslyn's
Corps med 2 Batterier landede, som alt berort, i den nordlige Deel
af Kjiige Bugt ved Landsbyerne Jessie og Carlslunde, hvorhen et
stærkt Corps blev detacheret fra Beleiringsarmeen, for at dække
Landgangen; efter hvilken General Ross/yn tog en Leirstilling ved
Damhuset ved Landeveien imellem Kjiibenhavn og Kjoge.
Beleiringsskyts og Material landsattes fremdeles; Faskiner bleve
bunde, Sække fyldte med Jord og overhovedet alle Anstalter gjorte
for at formere Artilleriparken og opflire Batterierne.
Rideposten kom i Dag uvisileret fra Fyen til Sjælland, men
blev i Ringsted anholdt af Amtmand v. Stctnann, hvor de sjællandske
Breve til de af Fjenden ubesatte Steder bleve udtagne, og de ovrige
sendte tilhage til Odense Postcomptoir.

".
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LOverdagen dm 22de August,
Alt forblev ogsaa i Dag stille, saavel til Lands som til Vands.
Denne SliIstand var smertelig for de af Kamplyst og Patriotisme
brændende Krigen' og Borgerne, og især paa en Tid, da det nærmere Angreb var begyndt, og Fjenden arbeidede med Kraft paa
Anlæget af sine Kastebatterier, "hvorved an, som meldt, burde have
været afbrudt hyppigen ved stdrre og mindre Udfald o~ Angreb.
Men man indskrænkede sig til en næsten uophdrlig Canonade fra
Fæstningsvoldene ,_ saasnart Luilighed dertil i mindste Maade gaves.
Imidlertid vare Kræfterne til Udfald, som bekjendt, ei betydelige, og .
Overcommaudoet var vel ogsaa ved Resultatet af det sidste blevet
, noget forsigtigere. Underbefalingsmænd af erkjendt Dyglighed havde
man ei bell er, og de vare lilmed saa forældede, at det var vanskeligt at pege paa brugbare Anfiirere III Udfaldene; ja! en Cavallcl'iOberst erklærede endog, at han var Cavallerist og ei forstod sig
paa de andre Vaabenarters Fegtemaade,
At lage lave Charger og
yngre l\Iænd Iii AlIfiii'ere fur Udfaldene stemte ei overeens med Datidens Anskuelser i vor Armee og kunde desuden ei heller været udfOrt
uden at have suspenderet de ældre Befalingsmænd fra deres Tjeneste,
hvilkel dog kun vilde have havt en skadelig Indflydelse paa det Hele.
Imidlertid var man indenfor Fæstningsværkerne og deres rayon
som hidtil meget activ,
Bursen var i Dag aaben fra Kl. 9 om Morgenen til Kl. 6 om
AfLenen,
Af Flotillen Dyltedes 2de Stykpramme fra 3 Kroner til henimod Kalkbrænderiet; Euighedsværn med Have blev sldifet ; ligeledes bleve Grafterne ved "Farimags-Veien" jevnede; Fæstningsbroeruc optrukne o. s. v.
Alt under den Forudsætning , at Englænderne vilde forelage en regelret Beleiring, og del nærmere Angreb
derfor nu begyndte l mod hvilket man især vilde anvende og relle
sin hele Kraft.
Englænderne toge i Dag alter et lidet Farliii ved
Saltholmen , saa at man allerede lalle 16 saadanne tagne siden Krigens Udbrud , og det alene i Sundet.
De forblive alle liggende
under dansk Flag imellem den engelske Flaade,
Der skete i Dag olTentlig Opfordring til Levering af Klædningsstykker, især Linned, til de Hvetvede paa Sddefensionen ; Enroulleringschefen paalagde endnu engang de enroullereele Malroser , som
ikke havde meldt sig , snarest muligt at fremstille sig for ham;
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Marketenderier bleve indreIlede for Landeværnet: hidtil havde disse
for sl1irste Delen, levet af de Pvovisioner de havde medbragt fra
Hjemmet, men som nn vare fortærede.
~
Hvorledes Omstændighedeme og Begivenhederne vare, bleve i
Dag af den hdistcommanderende Geueral tilkjendegivet Borgerne
ved fiilgende Proclamation:
"Medborgere! Vore bra;e Troppers Udfald imod Fjenden have
"efter alle Efterretninger kostet ham mange Folk, og han har ikke
; ,i mindste Maade vovet at Iorfdlge os paa vor Tilbagemarch til
"Fæstningen, eller angribe vore Forposter.
Vort Tab er endnu
"ikke betydeligt, i det Hdieste 21 DOde og 53 Saarede, saavel af
"SO- som Landfolkel.
Soerne ved Staden ere i vor Magt, og vor
"Forsvarsplan er lagt. l Staden er et anseeligt Forrand af Levnets"midler og Q\'æg; Sæd og Fourage bringes i Sikkerhed og skaffes
"ind i Fæstningen fra alle de Steder, som af os ere besalte, eller
,.ligge indenfor vor Forpostkjæde, Geværerne fra Kronborgs-Fabrik
"og den storste Deel af Krudet paa Frederiksværk er bragl i Sik,,1(erhed; men Frederiksborg og Frederiksværk skulle være besat'e,
"af Fjenden, og det forrige Vagtskib i Sundet, FregaUen Frederiks"værn er taget paa sin Vci til Norge, Kronborg er i hedste Stand."
" Medborgere I Trygge ved Eders Mod og Eders Standhaftighed,
"kunne og I være det ved den Aarvaagenhed og Kraft, der fra min
"Side stedse skal værge og værne for vort fælleds Alt."
Den h1iistcommanderende General sogte saaledes at oplive Borgernes Mod ved en Aand og en Anskuelse, som umulig kunde besjæle ham selv, Han maatte sikkeriigen for længe siden have seet
vore Forsvarsmidlers Utilslrækkelighed imod et saadant Angreb, del'
desuden understoltedes af saa mange Hjelpemidler og det bedst
mulige Malerial.
Hvilke Resourcer Fæstningen derimod besad, kan
lettest erfares af eflerstaaende af Magistraten under Dags Dato udstedte Bekjendtgjdrelse r
.
"Ar Feltcommissariatet for Kjobenhavns- og Cbrlstiansbavns Fæst"ninger er forlangt, at Bierne af de Heste, som frivilligen ere le"verede af Indvaanerne her i Staden og tildeels ere ansatte ved de
"etablerede Iorskjeilig» Feltbatterier, tildeels og til Reserve og fore"faldende Kjorsler, maatte paalægges at levere Fourage og Havre,
"Bo og Halm til Hestenes Foring. Men, da vi ere uvidende om,
"bvem der tilborer disse Heste, og det kongelige ArliUeri-Corps,
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"ener Feltcommissariatets Melding af Dags Dato, ei heller liestemt
"kan give nogen Vished berom; saa vilde de af bemeldte Stadens
"Indvaanere, hvis Heste endnu ere i Arlillericorpsels Tjeneste, sna"rest muligt melde sig her i Raadsluen, da de skulle blive under"retlede om Tiden, til hvilken Feltcommissariatet til dels Disposition
"har forlangt, at der for del Fiirsle maatte anskaffes Foring til
"disse Heste".
o
Saaledes leverede Bieren af de stillede Heste ogsaa Fourage til
dem, hvilket skele med den stdrste Beredvillighed og PatriotismeIngensinde svigtede Borgernes gode Aand; de skyede inlel Offer,
naar del gjeldle Byens Forsvar og Frelse, det være paa hvilken
SOlD helst Maade del end vilde.
Fra idag af besatte Livcorpset Courlinen paa Volden tilhdire
og venstre Side af Vesterport med et Piquet, beataaende af: t Capitain, 2 Lieulenanter, 4 Underofflcierer og 50 Mand, som erholdt
10 Telle fra årsenalet.
Fæstningsvoldene fra Vesterport lil Kallebo slrand ville jo lil evig Tid blive Hæderspladsen for Kjiibenhavn s Universitets unge Sludrrende under enhver Beleiring,
80ndagen den 23de August.
General, Lord Rosslyn's Corps, som havde slaaet ved Damhusct,
rykkede i Dag frem i Linie med Ilevedarmeen.
Efter 2 Dages Stilstand til Lands og Vands blev nogle af vore
Bornbardeerbaade og Pramme beordrede lit at angribe de fjendllige
Bombarderer, som bavde lagt sig norden for det nordre Kalkbræn- ·
deri og de bleve understduede af Feltartilleriet ved Piquenet ved
Kalkbrænderiet.
Kl. 10 om Formiddagen begyndte vore Bande at kaste Bumlier og bleve slrax besvarede af de engelske Bomljarderr- og CanonBrigger samt af Balteriet ved Svanemållen. 1\1. omlrent 1 sagtnedes
Fjendens Ild, og hans Bombarderer trak sig tilbage, forfulgte af
de danske Canonehalouppers A,rriergarde, medens Prammene vedblcve al kaste Bombet' imod Laud-Batteriet.
Fegtningeu ophorte
forst om Fflermiddagen Kl. 3.
Vort Tab bestod i 7 D ode og 1.1 Snarede saml nogle beskadigede Canonchaloupper, som dog slrax bleve Istandsatte, Derimod
havde Stykprammen Sværdfisken under Capitainlieulenant Kruses Commando bekommet 7 Grundskud og maatte, for al repareres, buxeres
ind i Havnen lil Kranen paa Nyholm og der udlosses, inden den
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kunde istandsættes. Den havde saaledes tilfulde opfyldt sin Pligt
og Bestemmelse.
Ogsna Batteriet 3 Kroner og Batterierne i Castellet deeltoge med deres Canoner i Fegtningen.
En Mængde Tilskuere vare ved Toldboden Vidne til denne
for vor Marine saa hæderlige Kamp, og en almindelig Iubel herskede imellem dem ved at see vort kække Soværn drive Fjenden
paa Flugten Da en forskudt Canonbaad under Besætningens Seiersog Hurra-Raab blev indbragt for at repareres, trængte en ~ængde
Mennesker sig hen ti! den, spdrgeude Besætningen om, hvorledes
del gik til derude? MeJ Jubel svaredes: "Alt gaaer godt, og vi
have kun faa Ddde." Fdrst ved denne Efterretning bleve Tilskuerne tilfredsstillede og gik beroligede bort,
Nogle fjendtlige Bomber naaede idag Citadellet og Nyholm,
hvorved paa sidsnævnte Sted en Qvarteersmsnd hlev dræbt. Under
denne Fegtniug, som for stilrste Delen skele ved Bomber, forhleve
de engelske Linie-Skibe norden for Trekroner liggende som sædvanligt i uforandrel Stilling, paa et nær, der krydsede foran de
andre.
Dog gjorde nogle af dem cengang Sei! liise, som om de
vilde forberede sig paa at lette Anker, hvilket ogsaa de Orlogsskibe gjorde, der i nogle Dage barde ligget ved Sydenden af Middelgrunden.
I General v. Peqmann« Bekjendtgjiirelse herom omtaler han for
fiirsle Gang al: lIde Engelske kastede foruden Bomber med et Slags
"Raketter, som ikke pleie at bruges af policerede Nationer,"
Admiral Gambier omtaler denne Siifegtning i sin Rapport til det engelske Admiralitet som "haard " og indrammer, al han gav Ordre
til at lrække sig tilbage Kl. 20m Eftermiddagen, "fordi han ikke
"kllnrle gjore nogellndlryk paa vor Flotille. ,. Han roser sit Mandskabs Kækbcd og Udholdenhed og angiver sin Styrke til 5 Bom.
barderer, 2 SIaaps, 1 armeret Skib, 7 Canonbrigger, 3 bevæbnede
Transportskibe og 10 Storbaade, der vare rustede som Miirserbaade;
og Sit Tab anslaaer han til f Lieulenant, Woodford, og 3 Mand
dlide og 1. Lieutenant og 12 Mand saarede,
Del ny fjendtlige Batteri ved Svanemlillen, besat med svære
Canoner aabnede idag sin Ild paa vor FJoliIIe og generede os meget. Arbeidet fremmedes paa Morteerbatterierne under Beskyttelse
heraf.
Fjenden benyttede de derpaa fiilgende Dage til at udbedre '
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og reparere sine forskudte Canonbrigger og Baade, som fijrst den
26110 August atter vare tjenstdygtige.
I Byen arbeidede man som sædvanligt paa mangfoldige defensive Arbeider.
Udenfor Veslerport blev "G1acibolm " og "Enig"heds"·SeJskabets Bygninger afbrudte,
Forst idag erholdt Overcommandoen tilforladelig Efterretning
om Frederiksværks Capilulation, idet Major v. Tscherning, hvem vi
have omtaler besiigte, ifiilge erholdt Tilladelse, B~'eJl paa 4: Timer.
Ved Parolen idag blev befalet:
At, naar Generalmarchen, slaaes skulle Kjiibenhavns borgerlige
Infanteri besætte efierfiilgende Poster paa Volden:
i. Vester Compagni - Ryssensleens Bastion.
2. Snarens
ditto
Holckens og Gyldenliives ditto.
3. Strands
ditto
- Schackens
ditto,
4. Niirre
ditto
- Helmers
ditto.
5. Klædebod ditto
Hahnens
ditto.
6. Frimands ditto
- Ahlcfeldts
ditto.
7. Kjiibmager ditto
- Stadsoberstens ditto.
B• •øster
ditto
- Rosenborgs
ditto.
9. Rosenborgs ditto
- Qvitzows
ditto.
10. St. Anne ditto
Peucklers og Rosenkrantz ditto.
H. Frederiks dillo
- Grdnlands
ditto.
12. Christianshavns ditto - Kallebos
ditto.
1Ilandagl'1l den 24de August.
Idag udbvilede man sig til Siies efter Gearsdagens haarde Kamp,
hvilket var saamegct niidvendigt for Canon-Fartåiernes Reparation.
Ila Fjenden ved sine Batteri-Anlæg avancerede stærkt paa den hiiire
FIOi, blev fra den nordre Flotille idag detacheret, i Canonhaad,
i Canonjolle og i Caronadebarcasse, under Premier-Lieutenant C.
Wullfs Commando, !il Kallebostrund,
Stykprammen ,: Kæmpen"
blev forflyttet fra Trekruner og henlagt mellem Castellet og Kalkbrænderiet istedetfor den forskudte Stykpram "Sværdfisken ",
Alle de engelske Transportskibe , som havde ligget i l{jiige·
bugt, eller imellem Sallholmen og Malmo, gik idag tilbage til Sundet i Hiiide med Taarbæk, hvor de kastede Anker i en vidtudstrakt,
uordentlig Stilling. Til Lands var man idag meer activ. Kl. 3 om
Morgenen stod nemlig den hele engelske Armee under Vaaben; og,
da der kom Melding fra Piquelterne, at Fjenden rykkede frem paa
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alle Puncter, for, som det lod, nærmere at indeslutte Fæstningen,
saa kom det til Action imellem Fjendens Artilleri, som sKjlid med
Granater, og vort ved Piquetterne posterede Arlilleri, lier svarede
baade med Canon- og Kardædsk-Skud, idet de af Overmagten blere
nådsagede til at gaae tilbage, nemlig: Piquetiet paa Vesterhro
til Acciseboden; Piquellet i Runddelen udenfor Niirreporl til
Blaagaard,
Fjendens Centrum havde taget Stilling fra Iagtveien til henimod
Frederiksberg, dækket paa hiiire Flanke, paa Waldby Bakke, af Detachementer af det 97de Regiment; Garden angreb og besatte Forstaden Vesterbro. l de fjendtlige Rapporter om delle almindelige
Angreb fortælles, al man erobrede fra os 13, 3lt dig Canoner. Ø)
Under hele Beleiringen tabtes intet Skyts . De her omtalede Canoner vare ! it Lystcanoner, som stude i Grevinde Schimmelmanns
Have i Skodsborg og vare bevo gtede af en Garnison af malede
Træsoldater. Saaledes forsmaaede Fjenden, uagtet den Fordeel, han
ved sin store Overmagt naturligviis maatte forhverve sig, ei engang
Berdmmelse ved saa smaalige og kun lidet fortjensifulde Midler.
Fjendens Nærmelse paa alle Puncter foraarsagede, at Reberbanerne udenfor Vesterport idag bleve stukne i Brand af vore Brandfolk, og Ilden udbredte sig derfra videre paa Vesterbro. Bark-Mallen
udenfor østerport afbrændte om Aftenen, uden at man havde antændt den, eller vidste Aarsagen til Branden; ogsaa udenfor Nlirreporl blev en l\1lille antændt Kl. 8 om Aftenen, og udbredte Ilden sig
ogsaa herfra videre i Forstaden, hvorved man hanbede at opnaae , at
Forstædernes Bygninger ei SKulde tjene Fjenden iii Skjul imod
Fæstningens Skyts, eller at han der hagved uhindret SKulde kunne
anlægge sine Batterier.
Idag faldt enkelte Bomber i Byen, og et Bombestykke saarede
en Mand, som stod i Postgaardens Port; hvorved man erholdt Visbed om, at Bomberne virkcligen vare farlige , hvilket man hidtil betvivlede. Ikke alene fra Englændernes Angreb iSOi, hvor de og
kastede Bomber imod Staden, men uden ringeste Virkning, ogsaa
ifOlge den hidtil erhvervede Erfaring ved denne Beleiring troede
man, at de engelske Bomber ei vare af farlig Virkning, da de i
*) See: "Leben und Feldziige des Herzogs von Wellington. nach lIlax-

well, Wright und Atexander etc. hearheitet von F. I:aur. Qvedliuhurg
. und Leipzig 1840. Ister Band Pag. 178.
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Begyndelsen kastede Bomber for stOrste Delen sprang i Luften, eller
hvis de naaede lorden tilfældigen, ogsaa sprang der uden Virkning.
Sanledes faldt Ilere Bomber i Castellet og i, Nærheden af Hovedqvarteret; en Bombe sprang paa Citadellets Hovedvold, knapt 50
Skridt fra den der altid værende Kreds af nysgjerrige Tilskuere,
uden at foraarsage Skade; en anden Bombe sprang i General Peymanns Have, kun nogle Alen fra Spisestuen og beskadigede kun
Taget paa et Skuur; en tredie slog igjennem Oberstlieutenant v.
Sc1lcibes Værelse , ved hans Side, uden at springe, eller beskadige
barn; men, hvad der især fjernede bver Tanke om Bombernes
farefulde Virkning, Val' en Bombe, som en Formiddag sprang midt
paa Citndellets Parade - Plads, bvor Ilere hundrede Soldnier laae
omkring i Græsset og fortærede deres Frokost, uden at Nogen af
dem blev qvæstet,
Fra nu af ansane man disse Projectiler for at
være uden Fare, indtil man, desto værre I snart blev overbeviist om
det Modsatte.
Paa vor biiire FI1ii imellem Knlkhrænderiet og Østerbro havde vi hidtil, havt et Piquet staaende, understduet af Artilleri. Dette Piquet blev
ogsua denne Dags Aften angrebet af en overlegen fjendtlig Styrke og
maatte saaledes gaae tilbage til tæt foran Claesens Have .
Vort Tab ved disse forskjellige Angreb idag paa vor Stilling
bestod kun i 4 Sanrede.
Dags Eftermiddag hleve 3 100 U; Morterer bragte op paa Rosenburg Bastion, hvormed det kongelige Artillericorps's Mandskab af
Batteriet Lutzow om Allenen gjorde nogle Rast mod Tagenshuus,
som dog ei kunde naaes .
Ved Dags-Parolen blev befalet:
Naar Generalmarchen slaaes besættes efterfdlgende Poster saaledes :
1. Bataillon ved hver Port;
1. Bataillon paa Courtinen paa Volden l imellem Schackens og HeImers Bastioner;
1. Bataillon paa Courtinen imellem Rosenborgs og Qvitzows Bastioner;
1. Landeværns-Batalllen forbliver i Philosophgangen og formerer sig
paa Cuurtinen imellem Gyldenl1ives og Holekens Bastioner; og den
anden i Philosophgangen liggende Landeværns-Bataillon furbliver en
Reserve, for at soutenere Ryssensteens-Lunette.
Den paa Christianshavn liggende Batalllen af Marineregimentet
formeret' sig paa Volden ved Christianshavnsport l og een af de paa
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Esplanaden liggende Landeværns Batailloner forbliver dens Reserve.
Hver AfLen KJ. 6 giver Kongens Livjægercorps 50 Mand til Ryssensteens Lunette, som forstærkes til 100 Mand, hvis Generalmarchen slaaes om Nalten, eller om Dagen. Naar Generalmarcben
slaaes, gives til hver Port af samme Corps 50 Mand med Undtagelse af Christianshavnsporl.
Kronprindscns Livcorps vedhliver at besætte Courtinen imellem
Gyldenloves og ~c!lackens Bastion; dets Allarmplads er RidebanenTirsdagen den ~Dde August.
De engelske Forposter nærmede sig aller Natten imellem den
. 2.Jde og 25de August Acciseboden paa Ndrrehro , og drev vor dersiaaende Piquet tilbage.
Denne af Fjenden igaar og imorges forelagne offensive Bevægelse fremkaldte idag stiirre Activitet fra vor Side, især fra Landsiden.
For, om muligt, at tilbagevinde det tabte Terrain og odelægge
de, som det hed, al Fjenden ved Assistents-Kirkegaardene opkastede
Batterier, blev idag et Udfald af Ni.itl'ep-ort beordret KJ. 2 om Eftermiddagen, under Major v. Holsleins Overeommando, beataaende
af Livjægercorpset, HerregaardskyUerne og Iægercompagnierue af de 2
Liv-Regimenter samt af Garden, disse sidste under Capitaiu v. Zepelins Commando, saml 8 Kanoner, tilsammen omtrent 5-600 Mand • •
Samtidig hermed pousseredes ogsna Tropper ud af Stadens andre
Porte for al aflede Opmærksomheden fra Hovedangrehspunclet. Udfaldet deeltes i 2 Colunner; den hdire Colonne passerede lige ud
over Dæmningen til Norrebro ; og, efterat have trukket del derstaaende
Piquet med saml dets Canoner til sig, formerede Regimentsjægerne
sig i Kjæde til hdire af Veien langs med Sortedams-Sf og Blegdammenes Haver, og Livjægerne til vensIre af Veien langs PeblingeSo og Engene ved Blaagaard. Den venstre Colonne marcherede til
venstre langs "Farimagsveien" over Dæmningen imod Ladegaarden
hvor en Deel af samme passerede Broen over Aaen og formerede
sig til hiiire i Engene ved Blaagaard, saaat den slimede sig til
vensire Floi af den hdire Colonne. Resten af den venstre Colonne
med Canonerne af del ved Ladegaarden slaaende Piquet forblev
paa Veien, som forer forbi Ladegaarden til Rolighed og FalkoneerAlleen, for al dække den venstre Flanke. Efter denne Formering
rykkede Alt frem imod Assislcllskirkegaarden og drev Fjenden tilbage fra een Groft og een Stilling Lil den anden; ja l selv ud af
D.nm , Krig.h . fra IB0'7-9.

Il

162
Husene indtil omtrent i Hliide med den mosailiske Kirkegaard, hvor
vore Krigere bleve modtagne af en meget dræbende og overlegen
Ild af Fjendens forstærkede Overmagt igjennem Hullcr paa Plankeværket omkring denne Kirkegaard og fra hans sikkre Postering bag
Ogsaa den venstre FlOi fandt stærk Modsland
Grofter og Hegn,
og blev efter en haard Kamp trængt tilbage af de fra alle Sider
fremrykkende Forstærkninger Ira Fjendens Reserve, hestanende af
alle Vaabenarter, som vare posterede i AlJeerne og paa Norrefælled.
Da man derfor maaUe befrygte, at den h6ire Fliii kunde blive tourlieret, saa blev man nudsagen til at trække sig tilbage, hvilket skete
med Orden, uden at det tabte Terrain og den havte Stilling kunde '
gjcnvindes, eller forsvares,
Hvor langt man end var trængt frem,
Fjenden besatte derpaa St.
havde man dog ei opdaget Batterier.
Hans Hospital og Blaagaard og opkastede et Batteri af Sandsække
tværs over Gaden paa Niirrebro, hvorved han tillige benyttede de
spanske Ryttere, vi samme Dags Morgen havde udlagt, for at beskytte vore Piquetter mod det fjendtlige Cavalleris Angreb, og nærmede sig lige til Sleenhuggerhuset paa den anden Side af Droen,
som fOrer over Siierne. Medens dette Udfald foretoges, lod Fjenden
kaste enkelte Bomber ind i Fæstningen og rykkede med saa over• legen en Styrke imod det foran Classens Have, imellem Sortedamssoen og Stranden, ståaende Piquet, med Artilleri under Capilain v.
Hummel, at samme, omendskjiindt det blev understottet fra Citadellet med et Detachement af Marinerregimentet under den tappre Capitain Lassens Commando, som derved tabte omtrent ! Deel af sin
Styrke, dog trængtes af Overmagten tilbage, hvorpaa Classens Have
blev stærkt beskudt saavel fra Citadellets- som Kjiibenhavns Volde,
ligesom ogsaa Bomber kastedes fra Rosenborg Bastion mod de nys
opkastede Værker ved Store Ravnsborg, Blnagaard etc. Overhovedet
blev der i Dag stærk eancncret fra Voldene, s~avel imod fjenden
Værker, som mod Troppeafrlelinger, sansnart saadanne kom til Syne,
Ligesan blev der uaOadeligen skudt fra de i Gaar i Kallebostrand
henlagte 3 Canonfartiiier, imod de fjendtlige Værker ved gamle
Pesthuus; og , tilfliiedcs Fjenden en Dcel Skade paa denne Kant.
Dog kunde den ringe Styrke vel opholde l men ikke forhindre det
fjendtlige Batterics Anlæg. omendskjiindt Sodefensionen blev kraftigen understOttet i sine Bestræbelser af et Dnlteri paa Kjiibenhavns

Hovedvold.
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Den nordre Flotille forholdt sig derimod ogsaa stille i Dag,
for at fonberede sig til at samle nye Laurbær.
Vort hele Tab til tands, ved pdfaldet til Blaagaard o. s.
bestod i i Officier, Lieutenant v. Bruun *) af Livjæger-Corpset, 21
Mand Ddde samt 5å Mand Saarede, hvoriblandt Lieutenanterne v.
Rothe, v. Friess og v. ElIufsen af Artilleriet og Lieutenant, Grev,'.
Platen af Begimentsjægerne.
Ogsaa tabte Herregaardsskyuerne en
Deel Heste, som især ved Canonaden fra Volden vare blevne skye
og liisreve sig fra Hesteholderne paa Farimagsveien.
Ligesom vi alt have omtalet, al Sjællands Biskop Balle dagligen besiigte Voldene og Krigernes Rækker, og ved Religionens kraftige Ord
sogte at opmuntre til Tapperhed og mandig Daad, saaledes fandtes der
og en anden Mand, som ved begeistrende og krigerske Sange sogte
samme Formaal, og denne Mand var Skuespiller Knudsen, der allerede i Aaret :lSOL havde udmærket sig paa lignende Maade. Bemeldte Knudsen drog under Beleiringen , med håiere Tilladelse,
allevegne omkring med vore Krigere, selv paa de yderste Forposter
opmuntrede dem med sine Sange
var endog ved Udfaldet i Dag
nær bleven gjort til- Fange.
Een af hans Sonnel' tjente som Frivillig paa Sodefensionen.

V.,

O"

") Lieutenant v. Druun lal' en haaheluld, almindellgen agtcL og alholdt
ung l\Jand, som, da det i Dag var hans Bruds Fddselsdag, havde
klædt sig i sin beds Le Pragt til hendes Ære; men ved sin afs tikkende
Paaklædnlng pasdrog han sig de Ijendlige Skyllers Opmærksomhed og
deraf liilgende Skud igjennem Halsen, der foraarsagede hans oieblikkelige Dod . Vore Diide og Saarede bleve for en Deel liggende paa
Valdpladsen og faldt derved i fjendens Hænder; saaledes Ila ogsaa
Lieuu-nant v. Druun, som de begravede ved Dlaagaard. Da Roligheden
I endLe tilbage i Byen, blev den Faldnes Grav paavilst af fjenden, og
han af hans Familie opgravet den Hide Ortober samt bragt til det
saakaldt« "musikalske Academies" Værelser paa Nytorv, hvorfra han
samme Dag blev begravet paa Garnisonskirkegaarden i Byen, fnlgt af
et Flilge af over {jOO Personer af alle Stænder , foruden hans Vaabenbrod re, Livjægerne. Sjeldent har man i Bevedstaden scet en merl'
hoiLidplig og ha-derlig Ligbegjængelse , end denne, idet hans Diid
Irernbrngte den mccst rorende Stemning og Deeltegelse iblandt alle
Samfundets Classer og saaledes afgav det smukkes'e Erempel paa,
hvor misundelsesværd ig den er, den altid af Foikel paaskjonnede og
bellinnede "Helte-Dod" for Fædrelandet.
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Imellem de Enkelte, dcr udmærkede sig ved Tapperhed under
disse Udfald, maae vi især nævne Herregaardsskyllen Hammer med
sin 14 aarige Son . Bemeldte Hammer var Kromand i Asmindcriid;
men ved Krigens Udbrud meldte han sig frivilligen til Krigstjeneste,
fegtede ved Kjiibenhavns Beleiring alLid i den forreste Række og
forhvervede sig et hæderligt, ja I et udiideligt Navn og blev han lillige
saaret. Livjægeme, Herregaardsskytterne, Regimcntsjægerne og Artilleriet fulgtes, saaat sige, dagligen ad og samlede altsaa Laurbær i
i Forening. Linieinfanteristens hele Fegtemnade frembyder derimod
ei saaledes Leilighed til individuel Ildmærkelse ; skjiindt det, hvor
det brugtes, vandt den Lovtale: at have med Iver og Dygtighed
fuldkommen opfyldt enhver Forventning,
Ogsaa deres Antal blev
hver Dag mindre.
Denne -Dags Aften brændte det stærkt paa Vesterbro, uden ' at
Ilden var fra vor Side enten paasat, eller næret.
General Rosslyns Division, som havde deeltaget i Forstædernes hidtageise , blev aOust af den engelske Reserve, der befæstede Udgangene saa stærkt, at det næsten ei "ar muligt mere at
gjdre noget Udfald fra Fæstningens Porte. ' Kun paa Yesterbro
kunde vi endnu komme omtrent et Bosseskud fra Porten; hvorimod
Udgangene fra de andre Porte vare spærrede, efter at Udfaldet til Blaagaard ei havde fOrt iii noget fordeelagtigt Resultat.
Fjenden stod
endog saa nær Byen, at Riffelkuglerne i Dag Ilaaede lige til Kultorvet; rimeligviis udskudte fra Blaagaard, eller Ladegaarden.
Fra i Dag af blev Passagen over Langebro spærret for Kjorende.
Ollsdagen den 26de August.
Fjenden havde Natten imellem den 25de og 26de August ved
Hjelp af Sandsække ogsaa anlagt et Værk paa Dæmningen tæt udenfor Ladegaarden. hvorfra han all tidligt i Morges beskjod Fæstningen, der strax kraftigen besvarede ham og bragte ham iii Taushed.
4de Udfald. Da man i Gaar Aftes havde erholdt Efterretning
om, at Fienden skulde kun svagt have besat Classens Have, saa
vilde man i Dag forsiige paa at drive ham ud deraf igjen, for at
vore Piquetter. om muligt, atter kunde indtage deres forhen havte
Stilling. Til den Ende blev i den tidligste 1\lol'gl>nstllnd atter foretaget el Udfald fra Citadell~t under Major v. Holsteina Commando,
bestaaende ligesom i Gaar af Livjægercorpset, Herregaardsskytterne,
Ilogimentsjægercompagnierue, Gardens Iægere og noget Artilleri, alt-
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saa tilsammen 1) -600 Mand. Disse Tropper rykkede fra CiladclMs ydersle Enveloppe raskt frem imotl bemeldte Have og hleve fra Siisiden undersollede af vore Canonbaade ved Angreb i Fjendens venstre Flanke.
Vore tappre og uforfærdede lægere trængte under deres ligesaa uforfærdede AnfOrers Øine langt ind i Haven under en vedholdende Ild j men pludseligen hleve de standsede af Fjendens Overmagt, som var postel'et bag el ereneleret Plankeværk og derved
gjorde al videre Fremgang ikke alene umulig, men endog et Tilbagetog nodvendigt efter den haarde Kamp og el Tab af 3 Diide
og flere Saarede blandt hvilke Sidste var ArlilIeriets tappre Aof1irer,
Capilain v, Hummel.
Vore Canonbaade beskjo4e Classens Have med Kugler og Skraasække, . som bleve besvarede fra de fjendlige Batterier ved Svanemdllen, Kildevæld o. O. St., og trak sig tilbage samtidigen med
Landtropperne. Da Canonaden var nær ved at ophdre faldt en GraIla fra Batteriet ved Kildevæld pan Canonbaadcn Stubbekjdbing,
under Secondlieuteuant Bruuns Commando, som derved sprang i
Luften,
Af Besætningen bleve 3i !land dræbte, :12 Sanrede og
:1 7 reddedes, hvoriblandt Basdens Commandeur ved, at en ved hans
Side staaende Q\'artl'crsmand, som havde bemærket, at Granaten
traf i, eller nær ved Krudkammerel, gav ham el Stod, saa at han
faldt overbord , idel Qvarleermanden selv sprang efter, og begge
hleve derpaa tilligemed det oVl'ige reddede Afandskab optagne af Nabobaadene. Paa de andre Baade havde Sodefrnsionen i Ddd og
7 Saarede ; blandt de Sidste Lieutenant Dodt.
VOlt hele Tab .i Dag til Lands og Vands bestod i 35 DOde
og 37 Saarede,
Det er meget al beklage, al delle Udfald ei blev foretaget
med et slOrre Anlal Tropper og saaledes , Tilgangen tll Fæstningen 'fursvaret Skr idt for Skridt.
Vi burde have anvendt vore
sidste Kræfter paa Forsvaret af de nærmors Dele af Forslæderne
og deres Haver, hvilket vel ei vilde have frembragt noget egenligen forskjelligt Resultat, men været til stiirre Hæder vg Ære for
vore tappre Krigere; og til at forhjc1pe dertil er en OverbefalingsmanrI, hvilket vi alt tidligere have omtaler, særdeles forpligtet.
Resultatet af Udfaldet kunde nu ei blive af stor Betydenhcd ,
og Classens Have blev derfor ogsaa alter besat af Fjenden, saasnarl vore Jægere havde tlltraadt deres Ttlbagetog, hvorefter man
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endnu Ira Staden og Castellets Volde forsdgte paa med gloende
Kugler og Brandkugler at stikke de i Haven værende Bygninger i
Brand og med det svære Skyts at rense samme for Fjenden, ligesom man og vedblev ria Rosenborgs Bastion at kaste Bomber imod
de fjendtlige Værker ved store Ravnsborg og Blaagaard, dog alt
uden synderlig Virkning.
Vor Bombardeer-Divlsion kastede ogsaa
Bomber imod det engelske Hovedqvarteer paa Hellerup, og Fjenden
ligeledes Bomber imod vor Flotille og Citadellet.
Imidlertid lcd
Fjenden dog ikke saa ringe Tab ved disse Udfald. Selv fortæller
han"'), al, da 8 0 0 Mand af den tydske Legion, som under Oberst v.
Rcinboldts Commeudo af ,)te Linie-Bataillon denne Morgen blev
fremsendt for nærmere at indslutte Fæstningen, sliidle de paa
Besætningens kraftige Udfald, hvilket ko stede dem 60 -70 Diide og
Saarede.
I de seneste Dage laae Fjendens Linieskibe uforandrede paa
deres Plads; kun at eet af dem, som laa ved Sydenden af Middelgrunden, blev forOyltet længere ned mod Dragdr, En engelsk Brig
1011 sig alter seo i Kjogcbugt, tæt ved Indlobet imellem Sjælland
og Amager; et Par andre Seilere vare længere ude
Fra Politimesteren blev bekjendtgjort:
"Den commanderende General v. Peymann har underrettet mig
.,om, at det kunde være muligt, at Fjenden vilde afskjære Vandet
"fm' Staden. Kjobenhavns Jndvaanere anmodes derfor om, at de saa
"hastigt muligt soge at forskaffe sig Vandbehold af Pompevand og
"Indretninger til at opbevare det Regnvand, som muligen kunde
"falde, samt at spare paa alt muligt ferkt Vand. ,.
Foranlediget af Fjendens Nærværelse ved Sderne havde man
ved Prdver fundet, at Vandet i Kjobenhavns Fæstningsgrave afgav
ct meget godt Drikkevand, naar kun det blev filtreret,
For at fremme den indre Orden i Fæstningen blev e Vægtere
beordrede al være liIstæde paa deres Poster til Hjelp i Tilfælde
af et Bombardement, ligesom ogsaa 8 Brandfolk bleve ansatte i
hvert Qvarteer forat ile til Hjelp ved en muligen stedfindende Ildebrand.
Ogsaa blev der oprettet et ridende Politieorps, bestaaende af
Kjiibmænd, Mæglere og andre Borgere, som holdt ved Politik am"') Scc; Ludlow Ileamlsh: "GeschichlC der KOlliglich deutschen Legtun"
Ister Thcil Pag. 12U.
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meret paa Charloueuborg paa Kongens Nylorv med opsadlede Hesle;
for, saa hurtigt muligt at bekjeudtgjdre og udfOre Politieis Anordninger.
Der oprettedes ligeledes et andet ridende Borgercorps, hvis Bestemmelse var at patrouillere i Gaderne, for hurtigen at bringe
Brandfolkene Efterretning om de Sleder, hvor der var opkommet
I Ilt. Medlemmerne af det kjobenhavllske Brodre- og Skyde-Selskab
anvis les, ifiilge Begjering, Pladser paa Hovedvolden, for derfra at
skyde med deres store RiDer.
I Faussebrayen fældede Tommersvende Træer; Holmens Tommermænd arbejdede paa at gjlire Aalmingen bredere paa Langebro,
forat Briggen Mercul'ius kunde lægge ud udenfor Broen, hvilket dog
1)8a Volden opsattes 50 Skilderhuse for det borgerei lykkedes.
lige Infanteri; der begyndles paa Anlæg af et Batteri paa den yderste Ende af Tiimmerpladsene, ligeover for Enighedsværn, hvorfra
man vilde understdue Flotillen i Kallebostrand imod det fjendllige
Batteri ved gamle Pesthuns.
I Dag sprang paa Volden 2 Jernoanoner og 1 Gevær, hvorved 1 Mand blev dræbt og 4 saaredes.
De i Fæstningen indelukkede Blinder og Karle Ira Kjobenbavns- og
Frederlksborg-Amter, som havde kjort Krud fra Frederiksværk, men
ved Englændernes pludselige Belciring ei kunde komme ud af Fæstningen igjen , bleve opfordrede til at melde sig hos Amtsforvalter
Bjerg forat benyttes paa passende Maade.
Fjenden forsdgte i Dag ogsaa paa at afskjære Drikkevandet fra
:Byen ved at aflede Peblinge-Soen i SL. forgens So, hvilket Fæstningens Canoner imidlerlid forhindrede• . Alligevel maalle man befrygte, at dette dog seent, eller tidligt vilde skee; hvorfor og Poliliet alt havde henledet Indbyggernes Opmærksomhed paa de i
Byen værende Brfinde, hvis Antal blev angivet til 411, samt bekjendtgjort de Gaders Nav~e og de Gaardes Nummer, hvori samme
fandtes.
Vandrnangel maatte sanledes ansees for umulig, selvom
Fjenden skulde kUIJI1e odelægge alle Vandrenderne , hvilket som alt
<InfOri, vel skete med Springvandet, men ei med Pompevandet.
Med St. Hans Hospital, indi cuet -ul 500 Syge, meest Afsindige, var man i Fæstningen i megen Forlegenhed, da det laa udsat
for sammes Ild, idet Fjenden syntes at ville betjene sig af Hospitalets Bygninger, som af et Dæknlngsmiddcl, i hvis Ly han vilde
opkaste sine Batterier og stille sine Jægere. Allerede fOr Beleirin-
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gens Begyndelse havde man paatænkt at flytte Hospitalet; men
deels manglede man Tid og Midler, deels ansaae man det ej tiImadeligt al forlige Byens Befolkning med et saa stort Antal Syge;
hvorfor man og havde forcslaaet at flytte dem længere ud i Landet,
saa at Faren blev, for 'de Lidende ogsaa, saa meget mindre. Men
denne Plan kunde, af Mangel paa Tid og Transportmidler, ikke
bringes j Ildforelse.
Da nu Fjenden anlagde Batterier i Nærheden
ja I endoz, som nyligen omtaler, Natten imellem den 25de og 26de
August anlagde et Batteri paa :Veien foran Hospitalet, maatte den Enkeltes
Ulykke ikke lages i Betragtning for det Almindeliges Beste, og
Hospitalet blev derved beskudt fra Fæstningen af.
Directionen og Officianterne for bemeldte Hospital, onkede derfor endnu at flytte det til Byen, og af den Aarsag Kom Lægen i
Dag ind, for hertil at erholde den eommanderende Generals Tilladelse og Bistand. hvilke ogsaa tilstedes, og hvorfor en Perlamentaier strax sendtes til den hOistcommanderende, fjendtlige General
med Begjæring om en Vaabenstilstand i 36 Tlmer paa delle Punct,
saa at man kunde foretage Flytningen. KI. 3~ om Eftermiddagen
kom Parlamentairen tilbage med Svar: "at man vilde hertil tilstane
"t Timer, fra den Tid af al regne, da den forste Vogn kom uII af
"l<'æstningens Port; og overlod man Valget imellem KI. 4--8 i Dag
"eller 8-12 j Morgen-Formiddag ", J Dag var Flytningen umulig,
da man ej havde strax de nddvendige Vogne og Arme paa rede
Bnand Iil at transportere saa mange Syge og Vanvittige, tilligemed
deres og Hospitalets EfTeeter, i en saa kort Tid; og tillige kunde Lægen el atter komme ud til Hospitalet, siden delle, medens han var
i Byen var bleven besat af Fjenden, som fOlgeligen viste ham
tilbage ,
Man var i Fæstningen, som allerede oftere omtalet, næsten aldeles
uvidende om, hvad der foregik udenfor. OverlObere indfandt sig ei;
Andre vovede ikke at bringe Efterretninger; og, naar man tilfældig- viis erfarede Noget, saa var det næsten altid Usandheder. Desnarsag havde man, da ogsaa , en ' Mængde af de meest besynderSaaledes forlige R~'gter, der uophdrligen- ombyttedas ved nyere.
talte man atter, at Kronprindsen var landet med hele Armeen fra
Holsteen ved Vordingborg; og snart hed det, at Generallieutenant
v, Castenskjold ogsaa var i Anmarch med en stor Armee, snart at
Fjenden havde forsagt eet, eller flere Angreb og Storme paa Kron-
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borg-Fæstning, men var med stort Tab siaaet tilhnge o, s. v. Inden
faa Dage erfarede man destoværre I disse Rygters Ilværd,
Hvad
Kronborg angaaer, saa bar Fjenden ikke angrebet, eller engang paa
et Par j\Jjil nærmet sig samme, eftersom det ikke laa i hans Plan
at angribe, eller blot forurolige denne Fæstning.
Ved Dags-Parolen befaledes:
Da Fjenden nu er saa nær, commanderes 4 Ilatailloner af
Garnisonen en Reserve, for at understdue det borgerlige Infanteri
paa Volden ved at besætte den i det Tilfælde, at Fjenden skulde
forslige paa at gaae over Fæstningsgraven, og da posteres saaledes:
1 Batalllen i Sehackeus Daslian
1
ditto
i Bahnens
ditto
i
ditto
i Rosenborgs ditto
:1 ditto i Peucklers ditto hvilke alle forsamle sig paa de anflirte Steder ·om ArIeDen KI. 7 og forblive der til om Morgenen
KI. 6; hvormed Begyndelsen skeer endnu i Dag.

Torsdagen den 2i'de August.
Da man ei heller i Dag saae sig i Stand til at foretage FI}'tningen af St. Hana's Hospitals Lemmer paa den af Fjenden fastsatte Tid, saa blev i Morges Kl. 5 et Brev fra General v. Pe}'mann til ' den fjendlige hdistcommandcrende General afgivet paa Forposterne, Umuligheden heri tilkjendegivet, og at man maatte overlade Hospitalet samt dets Lemmer til sammes Skjæbnc og den fjendlige Armees Menneskekjærlighed.
I samme Skrivelse bades orn
Tilladelse for Lægen at vende tilbage til Hospitalet, hvilket blev
bevilget. Directrenen fol' Hospitalet tilkjcndegav dernæst summes
Destyreise , at General v. Peymann havde Intet imod, at den selv
underhandlede med Fjenden om Hospitalets Flytning indad Landet til.
Den ubehagelige, fuldstændige Mangel paa Underretning om
hvad der passerede, selv i Fæstningens Nærhed, naar det ei
kunde bemærkes fra Taarnene, var Aarsag i, at Fjenden, os uafvidende foretog i Dag en betydelig Detachering fra Fæstningens Omo egn, hvis Destemmeise var at -angribe
og adsprede det af Generallieuteuant v. Castenskjold ved Kornerup, omtrent i l\1iil Vesten for
Roeskilde , samlede Landeværn, hvormed han, som vi senere ville
erfare, ogsaa marcherede i Dag til Kjiige, for at forene sig med
Generalmajor v. Oxholm og I.andcværnet fra Smaaefierne som det
syntes, der bavde erhuldt en for Fjenden farl ig Styrke,
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De to Stykpramme, som den 22de August henflyttedes fra 3
Kroners Batteri til heni mod Kalkbrænderiet, bleve j Dag heulagte
igjen paa deres gamle Plads, Sonden for 3 Kroner. De i KalIebostrand henlagte Canonbaade havde hele den foregaaende Nat beskudt
det under Anlæg værende fjendtlige Batteri ved gamle Pesthuus, som
tillige blev beskudt fra Fæstningens Hovedvold ; men ikke desmindre blev det færdigt og besvarede derfor, fra j Morges af,
vore Cnnonbaade med en overlegen Ild, hvorved disse lede Tab
baade paa Mandskab og Skrog.
Paa Canonjollen No. 5 blev Seeondlieutenant Zeuthcn skudt; Cadet Bubl ; som efter ham erholdt
Commandocn over samme, mistede den venstre Arm, og Jollen fik
derved en 3d ie Commandeur i Secondlieutenant G. Fog. Desforuden havde Can onjolleme tilsammen 6 Ddde og 5 Saarede ; blandt
disse sidste Chefen selv for Canonbaadene i Kallebostrand, Premierlieutenant Wullf, der, da disse Fart1iier havde å lle bortskudt
deres Ammunition om Formiddagen Kl. 9, gav Ordre til at trække
sig tilbage, hvorved hans egen Baad, Nakskov, kom paa Grund; og,
eftersum den ei kunde erobres af Fjenden, blev den paa kort Tid
forladt af l\Jandskabet, men ved Hjelp af Oere Fartdier igjen gjort
Oot og roet indad for at repareres.
Imidlertid blev det af os anlagte og oftere omtalede Batleri ved
Enden af Tommerpladsen i Dag færdigt, armeret og underlagt Artillericapitain v. Liitzows Commandø. Med Mortererne bleve fra Batteriet gjorte nogle Kast mod et fjendtligt Værk paa Valdby Bakke,
der dog ikke kunde naaes, hvorimod Batteriet ved gamle Pesthuus
blev beskudt paa det Stærkeste, saavel fra Tiimmerpladsen som fra
Hovedvolden , hvorfra det fjendtlig!' Batteri dog var omtrent 2800 Alcn
fjernet.
Der blev paa denne Tid ogsaa talet om at fOre nogle 36 .ti
Canoner fra Qvinti Batteri til Polygonen paa Amager, "Krebsen"borg" kaldet, for derfra at beskyde og demontere det fjendtlige Batteri ved gamle Pesthuus; men Afstanden var over 3000 Alen, altsaa
ei stor Virkning at vente, skjiindt Fjendens Canonkugler fra Pest- :
husets Batteri fandtes liggende paa Amager, hvilket da forresten ei
var at undres over, da vore Canonkugler, trods det mindre gode Krud,
vistnok ogsaa vilde have naaet Fjenden, om end ligesaa lidet skadet
ham, som hans Kugler derfra skadede os. Delte Forslag blev jovrigt af ovennævnte Grunde ci forelagt den eommanderende General.
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De fjeudllige Skibe beholdt uforandret deres Ankerplads, med
Undtagelse af dem, som laae Sonden for Middelgruuden, hvilke skiftedes i at krydse Nord og Syd paa
Kun Linieskibet Prinee of
Wales blev altid liggende stille.
Dags Aften antændtes af os Mollen bag ved Trommesalen paa
Vesterbro , ligesom og nogle grundmurede Huse sammesteds bleve
nedbrudte. Ogsaa i de andre Forstæder bleve en Deel Huse stukne
i Brand, ved hvilken Leilighed Englænderne skjdde paa dem af vore
Brandfulk, som vare beordrede til at udfOre denne Forretning. Et
lidet Skib fra Bornholm listede sig ind i Havnen, uagtet 2 engelske
Baade satte efter det, Voldene, ja l selv Courtinerue forstærkedes
med ~kyts.
De Herrer Biiycscn og Bulten gjentoge i Dag deres Opfordring
(Pag 100) til Kjobcnhavns Beboere, at fortsætte med ædelmodige
Gaver af Levnetsmidler og Forfriskninger til Land- og Soværnet;
og, eflersom denne Forpleiningsmaade var den eneste, man havde i
Fæstningen, san svigtede den ei heller; men Enhver bragte- og bidrog
hvad han furmaaede,
Foriivrigt havde de fleste sæ Ivanlige Forretninger i Byen deres
uhindrede Gang, som tyder paa megen Ro og Orden.
Vel
gjorde Classelotteriets Direction bekjendt, Jlt 5te Classes Trækning,
som skulde begynde den 14de September, udsattes indtil videre;
hvorimod Tallotteriets Direction bekjendtgjorde, at sammes Trækning
vilde som sædvanlig finde Sted Torsdagen den Iste Septemher, blot
med den Forskjel , at den skulde foretages paa Altanen ved Christiansborg Ridehuus istedetfor paa Chertonenborg. Hvad onsker man
mere i en haardt beleiret Fæstning?
Canonerne paa Sextus-Batteri hleve rettede saaledes, at de kunde
bestryge Classens Have, som forblev Stridsæblet imellem vore og de
engelske Tropper. Endnu i Nat, imellem KJ. 11 og 12, forefaldt
i bemeldte Have en Fegtning imellem vore og de engelske Poster,
som forresteu ei forte til noget videre Resultat.
Fra Citadellets
Batterier vedblev man forgjæves med gloende Kugler og Granater at
beskyde de i Haven værende Bygninger for at stikke dem i Brand.
FI'a Batteriet paa Tommerpladsen blev det fjendllige Batteri ved gamle
Pesthues af og til den hele Dag beskudt med Canoner og bekastet
med Bomber og Granater.
Om Eftermiddagen havde Fjenden anbragt nogle Skydeskjaar ved bemeldte Batteri ; hvurpaa han pludse-
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ligen salmede en Ild med Granater imod samme; og derved slog en
Granat ned i Morteermagazinet, tændte KrudtOnden og sprængte 4
11 6 Romber, hvilket kostede os 1 DM og 1 Saaret. Med Skytset
vellblev Batteriet ikke desmindre at besvare Fjendens Ild.
General
v. I'cymllnn besdgte ogsna dette Batteri flere Gange; og under
Fjendens heftigste Canonade stillede han sig paa Krelen af Brystværnet for desbedre at iagttage Fjendcn; men kun med Vanskelighed formaaede Batteriets Commandeur, Artillerieapitain v. LiUzow,
at bringe ham ned fra hans farefulde Stilling.
Vort hele Tab i Dng beldb sig til 8 DOde og 7 Sanrede
Ved Parolen blev befalet, at de Faldnes og Sanredes Koner
og Bdrn skulde indtil videre godtgjdres det samme Tractement og
de ovrige Emolumenter, som dere s respeclive Mænd og Fædre hidtil havde erholdt.
Fredagen dm 28dc August.
J Morges Kl. 8 marcherede de engelske Tropper med fuld
Musik lige' til Skydebanen paa Vesterbro.
Livjægerne kaldles til
Vanben af llornene, Garnisonen af Trommerne; dog kom del ikke
til UdI')kning. En snudan Signalering, for at sammenkalde Tropperne, og som dagfigen , ja I flere Gange baade om Dagen og Natten, fandt Sted, maa meget misbilliges, siden den vakle Fjendens
Opmærksomhed især paa en Tid, han var rykket Fæstningen saa
nær, at Horn og Tromme, især om Nalten og i den tidlige Morgenstund , hiires meget langt og nddvendigviis maatte bemærkes af
Fjenden, som derfor ogsaa var bered et paa at modtage vore Udfald.
Sammenkaldelsen af Tropper og sammes Udmarch burde derfor altid
skce i stdrst mulige Stilhed.
Canoneer - Flolillen i Kallebo strand , som i Ganr blev trukken
tilbage, udlagdes aller i Dag efter tilendebragt Reparation, under
Li eutenant Sparcus's Commaudo.
Fjenden vedblev uafbrudt at arbeide paa sine Ballerier , dem han tiIfOrte Artilleri og Ammunition.
Dans Stilliug iii Sdes var uforandret, og 3 mindre Skibe krydsede
stadigen udenfor Indldbot til Kalleboderne.
Fra vor Side var man ikke mindre activ. De udvede Tropper',
saa som Landeværnet, Landeværnsartilleriet , Studentercorpset o. s. v.
exereerede 5 til 6 Timer dngligen,
Paa Tiimmerpladsen blev der
sat Pallisader fol' at afholde Fjenden fra denne Side; og af samme
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Aarsag blev der udenfor Vesterport lagt Forhug I hvortil Træer flhldedes paa Hovedvolden.
Studentercorpset tilbdd i Dag at opkaste Banquettet paa den
Courtine, det havde besat ved Vesterport , og Arbejdet udfdrtes i
mindre end 2,1 Timer.
I Formi ddag vare vore Brandfolk meget virksomme, idet de
antændte de paa Vesterbro under Benævnelserne Eytin, Glaciholm,
Egypten bekjendte Steder, den derved liggende MliI!e og en Deel
andre Gaarde, dog ei længere ud, end li! AOiibet af Slo Jlirgens-So
til Kallebostrand, hvor Fjenden modsatte sig dem. Ogsaa antændtes
alle de Bygninger, som vare beliggende mellem Sortedams-Så og
Oster'port, saa at det brændte rundt om den nordlige og vestlige
Deel af Byen.
Stemningen hos Borgerne var ved denne Leilighed
i hdieste Grad patriotisk og begeistreL Da de saae det brænde paa
alle Sider af Byen, udraabte de: ,.,Gud skee Lov l Forstæderne
"brænde" I thi de nærede glade det Haab , at, naar Forstæderne vare
ddelagte , maaUe og Fjendens videre Nærmeise gjiires umulig, eller
dog i det Mindste meget vanskelig, og Byen saaledes muligen ræddes.
Hvad man for 14 Dage siden vilde have anseet for en Ulykke, betragtedes nu med Begelstring og Glæde; og bver Den., som kunde,
begav sig paa Volden for at overvære delle rædselsfulde . Skuespil
og glæde sig ved den commanderende Generals endelige Beslutning
og Udfiirelsen af et almindeligt Onske, man havde været misforniiiet
over at see uopfyldt saa længe.
Den herved yltrede almin'delige
Enthousiasme blev undersllillet af en levende Canonade fra alle
Purreter paa Fæstningen; og havde man derved det Syn, at Fjenden selv s ågte at slukk e de Bygninger, vore Brandfolk havde
antændt, og at Fæstningens Canoner modsatte sig samme.
Men,
eftersom Bygningerne hyppigen bestode af Grundmuur, bleve Murene tildecls staaende opreiste, efterat det Indvendige var fortæret;
og IIU siigte man fra Fæstningen af at nedskyde dem med, for at
de ei skulde tjene Fjenden til Skjul, men hvilket dog ikke ret lykkedes . Man seer heraf: hvor vigtigt det er, at Bygninger indenfor
Fæstningens Skudvidde opfiires af Træ l saa at de i paakommrnde
T ilfælde saa meget desleltere kunne nedbrændes, eller lidelæggcs.
Vi maae benytte denne Leilighed for beklagende at bemærke, al Skylset
imod Landsiden var, i det Hele taget, kun af svagt Cnlibcr, sjeldcnt over
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Canoner , med hvilke man ikke kan - destruere fjendtlige Batterier, eller Forstædernes Bygninger. Men Begrebet om Vigtigheden
og Fordelen af det stdrre Calibcr i Fæslningskrigen var den Gang
ei ganske klart, saa al man, overeensstemmende med sin Tids Anskueiser, foretrak det lettere Skyts , som var hurtigere at betjene,
end det sværere. Vel fiilles omsider under Beleiringen det sværere
Skyts Fortrin, hvorfor og Commandeur Bille tilbiid Generalcommandoen saadant Skyts af Marinens Forraad , hvilket og blev laget i
Oiesyn af den dertil beordrede Artillerilieutenant v, Lund af Haandværker-Etaten; men da det laa i Skibs-Raperter, blev det befundet
ubrugeligt paa Fæstningsvoldene. Forresten afgav Armerings - Commissionen, bestaaende af Ingenieur- Oherstlieutenant v. Suckow og
Arlilleri-Oberstlieutenant v. Bech ; sin Formening og Betænkning i
denne Sag, didhen at den ikke ansase Fordgelsen - af svært Skyts paa
Voldene forniiden, hvilken Formening Artilleri.Genel'alen, v. Biele{eldt
ogsaa ultraad, da han kort ener visiterede samtlige Batterier i Forening med bemeldte Obersllieutenant v. Bechog Artilleri-Major v. JHl"I.::cn.
Forstæderne hleve da iidelagte, men ikke forsvarede Skridt
for Skridt, hvortil Kræflerne manglede os; thi, dersom de havde
været tilstrækkelige, vilde man visseligen ei have forladt Forstæderne, m~n kampet der til det Yderste og rorst brændt, eller sprængt
Bygnin ger, naar man ei mere kunde forsvare samme, All uden{ra
indad" imod Fæstningen, istedetfor at Odelæggeisen nu blev foretaget i modsat Retning, intlmfr« udad, efter at Fjenden alt havde beImidlertid fordrede den offentlige Stemme
sat den stdrste Deel.
Forstædernes Odelæggeise , der og maatte bringe Forsvaret en Dee}
Fordele, især hvis vi see hen til, at man endnu antog, at Fæstningen vilde blive angreben og beleiret paa en regelret Maade, men
ikke erobret ved et brutalt Bombardement, hvilket senere erfares.
En Skibscapitain J. Berg aabnede i Dag med den hliistcommanderende Generals Tilladelse en Subscription til Bedste for de
trængende Famileer , hvis Forslirgere i denne ~id vare communderede paa forskjellige Steder til Lands og Vands til Fæstningens
Forsvar.
Ogsaa bifaldt den commanderende General, ifOlge Cancelliets
Betænkning, at Commiteen til Handelens Tarv, blev bemyndiget til
at foriige Connnitee-Sedlernes Antal med i ,!\lillion ; overeensstemmende mel! den Kongl, Resolution af 12le December 1.806.
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Dags Formiddag ankom fil Hovedqvarteret en Nordmand ved
Navn Rasmu, Rosler paa sin Reise fra Norge li! I{jiibenhavn . Da
ban var kommen til Helsingborg og fandt Snndet spærret af deo
engelske Flaade, reisle han til 1\lalmo, meldte sig der hos den danske
Consol Brown og tilbod sig at ville Iorsdge paa at befordre Breve
fra Consulen til Generalmajor v. Peymann, Commercecollegiet o. s. v.,
kort til og fra Kjobenhavn, og det Ivers igjennem den fjendLlige
Flaade . Hans Tilbud blev benyllet; han landede uhindret med sine
Breve i Draglir og bragie ligeledes Breve lilbage fra General v. Peymann samt 3 Brevpakker fra Generalpos'amlet til Norge.
Paa Tilbagereisen blev Rosler imidlertid ved Canonskud tvungen til at lægge bi ved et engelakt Orlogsskib og examineret af Admiral Sir Samuel Hooå ; hvorfra hall blev fort ombord til Admiral
Gambier, hvor han maalle forblive Natten over. Næste Morgen er.
holdt ban Tilladelse til at reise videre; dog med den Bemærkning,
Ilt, da Kjlibenhavn var i Bloeade - Tilstaud , saa kunde i Fremtiden
svenske Baade ikke tillades at indldbe og lande, enten i Kjiibenhavn, eller paa Amager.
De Riider af Postamtet medgivne Breve
havde han forvaret under Garneringen i Baaden, saa at de bleve ei
bernærkede , eJler opdagede af Englænderne, medens han opholdt
sig paa Admiralskibet.
Denne urorsagte Nordmand rostes meget af Generalmajor v. Peymann i hans Rapporter til Kronprindsen.
J Dag aOosle Artillerieapilain v. Krebs Capi/ain v. Liil'::/Jto i
Commandaen over Batteriet pna Tommerpladsen og havde herefter
alternerende Commando paa delte Sled.
Ved Parolen befaledes:
I Ertermiddag Kl. 3 samles danske- og norske Liv - Regiments
Granadeer - Compagnier udenfor Amager Port for at undervises i at
kaste Haandgranater.
Til For stærkning paa Tiimmerpladsen beordres af Kongens Livjæger - Corps 2 Lieulenanter, 4 Underofficierer
og 50 Mand, som måde om Aftenen Kl. 6
En Forstærkning af
i Lieutenant, 2 Underoflieierer og 50 Mand af Marine - Regimenlet
beordres til Batteriet 3 Kroner.
Portenes Raveliner besættes med
:I. Lieutenant , 2 Underofficierer og 50 Mand.
Da Generalmajor v.
Falbe forretter Commandant-Tjeneste, overlager Oberst v. Beck Commandaen af 2den, og Generalmajor v. Lemming af 1ste Brigade.
Een af de Bde Brigadechefer, Generalerne v. JValterstorf, v.
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Lemming samt Oberst v, Beck, overdrages Commandoen som General
du Jour over alle paa Kjobenhavns- og Chslstianshavns-Yærker værende Tropper og afldses hver 24 Timer.
l Tilfælde af fjendtligt
. Angreh havde General du Jour tillige Ordre til, efter Omstændighederne at lade Stedet forslærke med clen, ifOge Parolbefalingen af
26de August, af <1 Batailloner hesteaende Reserve, lade Generalmarchen slaae og ' strax melde den commandercnde General og Commandanten, hvor Angrebet var skeet.
Det blev Tilskuerne, fra nu af, forbudt at bestige Voldene.
Vort Tab denne Dag bestod i i Ddd og 4 Saarede.
LOverdagen den 29de August.
Alt var i Dag stille saavel til tands som Vands, hvilket var
saa meget meer at beklage, som det netop var Dagen, da man turde
vente. at et almindeligt Udfald fra Fæstningen af kunde have været
udfort med Fordeel , ifOlge den Formindskelse, den engelske Beleiringsnrmce havde liidt ved den under Generalmojor Sir Arthur
",ellesley den 27de Angust forelagne Dutacherlng imod Generallieuteuant V. Castcnskjolds Corps , om hvis S lilli lig og Furetagender man i Fæstningen var Iigesaa uvidende, som General Wcl,
leslcys Detachering imod ham. Englændernes store Overlegenhed og
Aglpaagivenhecl, saavcl fra Landsiden som Sdsiden, kunde alene forklare og undskylde en saadan Ilvidenhed,
Imidlertid behiiver man ei nltid i Krigen en direete Underretning om sin Fjendes Foretagender , siden man hyppigen kan slutte
sig til dem af hans hele ovrige Opfdrsel,
I delte Tilfælde val' en
Underretning om, hvad der foregik i Nærheden til reen Overllddighed, idet man om Formiddagen over i 2 Timer horte i Byen en
temmeligen lydelig Canouade fra Kjo ge-l\anlen, saa at man ei kunde
være i Tvivl om, hvad vel denne Canonade betydede.
Endvidere maatte man der hlive opmærksom paa Fjendens Foretagender, siden General Catheart plud seligen paatog sig l\1enlleskekjærlighedens Mine, og ved en Parlamentair tilstillede Generalmajor
v, Peymann tidligen om Morgenen' et Brev, hvis Hovedindhold var
saalydendc e

Siri
"Jeg var i Gaar o}Jrort ved Sy Ilet af Patienterno i St. HaDS
"Hospital, og jeg har besluttet at Inde dem henflytte li! et andet
"SterI, dersom der ikke, linder de til Bortfdrelsen bestemte 4 Timer,
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"skydes paa de lit denne Hensigt benyttede Vogne." General v.
Peymann svarede herpaa: "AL, saafrcmt intet .nyt Værk, eller noget
"Iiguende Arbeid paa samme Tid foretages der, skulde Skydningen
"ophiire j men i modsat Fald hdd NOdvendigheden at skyde paa de
"Stakler, man sdgte at redde."
Mere behdvedes vel ikke, for at overbevises om, at Fjenden
vilde skuffe og, om han kunde, aldeles dysse os i Sovn. Det er i
Krigen en Hovedregel at være mistænkelig, bvor Fjenden viser
lUenneskekjærlighed og Yclvillie ; thi der slikker altid noget Andet
under et saadant Ædelmod.
Det synes ogsaa, som et Udfald var paatænkt, der dog ej
bragtes i UdfOreise, for ikke at forhindre den af Englændernc 1iIbudne Flytning af de ulykkelige Lemmer paa det nu ofte omtalede
Hospital, hvilken Flytning medtog hele l2 Timer istedenfor de forlangte 4, og det uagtet Fjendens Hjelpemidler vare store, da han
jo kunde reqvirere saa mange Vogne dertil, han ~elv vilde, og
skjondt kun Lemmerne, ikke Hospitalets og Oflicianlernes Eiendele,
Meubler, Effecter m. m. bleve Dyttede, hvilke derfor ogsaa senere
næsten aldeles odelagdes , eller dog tabtes ved Fjendens Plyndring.
De ulykkelige Hospitalslemmer bragtes fOrs t til Frederiksberg,
hvor de bleve indespærrede i Kirken, men derpaa til Frederiksborg
og tildeels til Frederiksværk.
Det kan ikke undlades at bemærkes : at, dersom det af Fjenden giorte og tilsyneladende menneskekjærlige Tilbud har forhindret
os i at foretage i Dag et stort, kraftigt og maaskee resultatbringende Udfald, saa er denne Menneskelighed bleven fra vor Side
dyrere Letalt, end at Opretholdelsen af circa 500 Vanvittige kunde
ansees for at have været nogensomhelst Erstatning, eller noget passende Vederlag derfor.
Vort hele Tab i Dag bestod nu derimod kun i 3 Saaredc .

Dlam . Krig.h. fra 1807-9.
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IV. tJapitel.
Om Landeværnets Foretagender for at und.
sætte Rjobenhavn og Slaget ved Rjoge.

Forinden

vi galle videre i Kjobenhavns Beleiringshistorie, mane vi
korteligen omtale, hvad der foretoges paa Sjælland udenfor Fæstningen til sammes Frelse j altsaa omtale Generalerne v. Castens/tjolds
og v. Oxholms Bestræbelser for at samle tandeværnet . og dermed
ile Kjohenhavn til Undsætning.
Vi have alt (Pag. 511) omtalet, at benævnte Generaler den LUe
Augusl erholdt af Kronprindsen Ordre til at samle Landeværnet:
Generallieutenant v. Caslrnskjold paa Sjælland og Generalmajor v.
O:J:holm paa Smaaedcrue, Delte Landeværn, efter hvad vi vide, udgjorde 19 Datailloner, og var General v. Castrnskjold tillige commanderende General paa Sjælland, med Undtagelse af Kjobcn~avD
og Kronborg. Da General v. Castenskjold ei var nærværende i Byen
under Kronprindsens korte Ophold der, men derimod vel General v.
O:J:holm, saa blev denne sidste givet Ordre til af ovennævnte Landeværnsbatailloner al indkalde 6 af de nærmeste , eller den iste,
2den, Bdie og 4de Bataillon af NOJ'dre-Sjællandske-J.afldeværns-Regiment og den Sdie og 6te, eller Artilleri - Bataillouen af SdudreSjællandske-Landeværns-Regiment, til Kjobenhavns, og 2, nemlig den
8de og 9de Batalllen af det Nordre - Sjællandske - Landeværns - RegiEndvidere erholdt enhver af Gement til Kronborgs Besættelse.
neralerne under f6de August en Ordre fra Kronprindsen, saalydende:
"De authoriseres herved til at indkalde alle HerregaardsskyttCJ ne
"i Sjælland og lilhorende Ocr, at de ~ode til Hest og Fods og
"formere el Corps, som anneeteres Deres Corps,'
"Ogsaa har De at gj5r'e OpfordJing til alle danske Mænd, som
"De dertil troer duelige og skikkede til al oprette Fricorps under
"Deres Overcommando , samt i Kongens Navn love dem, som op-
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"relte slige COI'PS, organisere dem vel og med samme bidrage til
"Statens Forsvar, at de i sin Tid kunde gjore Regning paa Hans
"Majestæt Kongens Naade og forvente tilstrækkelig Hæder og Be"lOnning."
"Naar De har et tilstrækkeligt Corps af fOI'skjeIlige .Vaabell or"ganiseret og i brugbar Stand, da overlader jeg til Dem, dermed
"at operere, hvor De finder del Bedst og Tjenligst, og maa blot
"bemærke, at det er og bliver en Hovedsag al uudersWtte Kjoben.
"havn og Kronborg"
General v. Castl'll!1kjold ankom forst den t3de August til Byen
og gjorde samme Dag Reqvisition paa Armatur m. w. for Landeværnet; og blev Generalen af Generalcommandoet henviist desangaaende til Arsenalet, som blev givet Ordre til at udlevere de af
Generalen reqvirerede Gjenstande, uden at lade sig opbolde ved, at
Reqvisilionen ei passerede den sædvanlige collegiale Vei.
Af Vaaben bleve udleverede saa mange, som Tid og Hjelpemidlerue
tillode ; og, for at besdrge Modtagelsen beraf, saavelsom af åmmunitionen m. m. samt det Hele transporteret til Landeværnets Forsamlingssteder, blev af hver Bataillon commanderet cen Officier med det
fornddne Mandskab til Kjobenbavn, hvilke ogsaa hurtigen indfandt
sig der.
Men den paaskyndende Trængsel, den korte Tid og de
faa Hjelpemidler, der kunde skaffes tilveie, for saa at sige paa een
Gang at tilfredsstille de mange Fordringer, der gjordes, var Aarsag
i, at ikke alle disse kunde opfyldes.
Imidlertid erholdt dog Generalmajor v. Oxholm en Deel Vaaben, som den i4de August bleve sendte til Kjoge, og forlod han
selv Byen f1Ilgeode Dag for at monstre sine Batailloner.
General
v. Ca.ten.lrjold derimod, som var ankommen saa meget sildigere,
maatte ogsaa bie saa meget længere og forlod fOrst Byeu den iOde
August, uden til deu Tid at have modtaget alle de Armel'ingsSotter,
han behovede til de ham underlagte Tropper, men som ban hanbede
vilde blive ham eftersendte ved de af BatailIanerne dertil Commanderede. Formedelst Fæstningens pludselige Indslutning blev imidlerlid eu stor Deel al Al'maturen h,oldt tilbage, eftersom den ei
meer kunde slippe igjennem den fjendtlige Cerdon.
Med Artilleri saae det værst ud, og synes det ei heller, som
al samme har fra Begyndelsen af været paatænkt, skjdndt hvert Landeværns - Regiment, som alt berorl (Pag . 83), skulde tildeles ,l
12·

IHO
3 il, Canoner.
Men fOrst om Morgenen den 1611e August kom
General v. Castenskjold udenfor Hovedqvarteret og forlangte Canoner
af Generalerne v. Pcymann og v. Dicle/cldt; hvorpas den sidstnævnle strax sendte sin Adjuta~t, Arlillerilieutellallt v. Elshouq , til
Oberstlieuteeant v. Bech ArtillericOI'psets tjeustgjfirende Cbef, med
den mundlige Ordre, at oversende iii Gcnerallieutenant v. CaetenskjfJld i Roeskilde 4 3 'ifj Canoner med Ammunition og Tilhchdr,
hvoraf ogsaa de 2 Canoner samme Dags Eftermiddag blcve afsendte
under Stykjunker v. Hellerens Commaudo , eftersum ingen Artilleriofflrier dertil kunde afgives. Disse 2 Canoner vare de eneste, som
hleve afsendte; thi et Batteri , der i samme Hensigt blev beordret
at organiseres af Artillerilieutenant v, CuStcflSlijold, kom ei til Fuldendelse, langt mindre til sin Bestemmelse, ifOlge Kjiibenhavlls pludselige
Indslutning og deraf .fdlgende Spærring. Delte var et Uheld, som
vanskehgen kan lægges nogen bestemt Personlighed til Last, da enhver Befalingsmand og Offieier i Fæstningen havde Nok at varetage,
og siden Enhver gjorde All, hvad han kunde, for at pauskynde de
omtalede Troppers Armering og Udrustning.
Da GeneraJlieulenant
v. Cas/cI/skjold ei strax, men fOrst den 16de August om Morgenen fremkom med sin Degjæring om Artilleri, saa synes delle at
være en tilstrækkelig Undskyldning for, al hans Andragende, ifiilge
Tidens Korthed ei meer kunde opfyldes i sin Heelhed , og at kun
efterfOlgende Vaaben- ug Ammunilionssorter til begge Generaler,
bleve udsendte:
Til Nordre -Sjællandske-Landeværns-Regimentt
2den DataiJlon 480 Geværer, 19,285 skarpe Patroner og 14.40 Flintestene.
4de
di 110 480 di 110, U,400
ditto
11 ,10 ditto,
ditto
1686 ditto.
6te
dillo 562 ditto, 16,860
1.ste
dde

Til Sondre- Sjællandske-Lalldeværns-Hegimenl:
dillo 540 ditto, 15,720
dillo
1620
ditto 572 dillo, 18,7 LO
dillo
1. 71 G

ditto ,
dillo.

Summa 2,63-1 Geværer, 8-1,975 skarpe Patroner og7,902 Fhntesiene.

Til de ovrlge Batallluner stod e Geværerne og Ammunilionen allerede
indpakkede, hvoriblandt 80 3 'ih Kugleskud og 40 Cardætskskud, men
de kunde, som sagt, ei længer afsendes. Hvad Penge angaacr, saa
bleve de Io Generaler bemyndigede til at reqvircre, hvad de deraf
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maattc behlive, paa de respective AmIsluer paa Sjælland og Smaaeoerne, hvilket da ogsaa Iandt Sted.
Disse mindeværdige Begivenheder fortjene , ifOlge den herved
af Folket viste Iver o~ Patriutisme, vistnok nærmere al omtales.
Generallieutenant v. Castcnskjold forlod, som vi vide, Kjobenhavn den 'lG!Ie August om Eftermiddagen og reiste over Roeskilde
til Ringsled, i hvilken fOrste By, riglignok meget for nær ved Fjenden, han havde besluttet at cuncenlrere og organisere de sjællandske
Landeværns-Batailloner , hvoraf der efter Indkaldelsen af de alt omlal ede 8 Batailloncr til Kjoben!lavns og Kronborgs Besætning blev
endnu tilbage under Generalens Commando 7 Batailloner , nemlig:
Af nordre Sjællandske-Landevæms-Hegtmcut, Balaillonerne 1), 6
og 7, og af sondre Sjællandske Lan teværns-Regimeut, Bataillonerne
1, 2, 4 og 5.
Allerede Dagen derpaa, den L7de August, marcherede General v. Castenskjold med J lJatailloncr fra Ringsled og merl lo BatailIoner fra Holbæk, paa h..ilke to Steder de forud vare blevne forsamlede, og gik dermed til Boeskilde og Omegn, hvor de armeredes med de fra Kjobenhavn afsendte Vaaben.
Hovedqvanoret blev
taget paa Letbraborg. Men Englænderne, der altid vare saa vel underrettede om Del, som foreg ik omkring dem, vilde naturligviis ei
længe tillade et sandont Corps uforstyrret at organisere -sig i deres
Nærhed.
Da de derfor el holdt Efterretning om, at baade Cavalleri og Infanteri samlede sig ved Rueskilde, udsendtes Oberst v.
Ileden med 1 Escadron af 3die Husarregiment under Ritmester Kilper den 20de August om Eftermiddagen fra Omegnen af Kjiibenhavn,
for at recognoscere delle Corps; og rykkede Uovedstyrken af del
fjendtlige Cavalleri om Aftenen til Glostrup, medens cl Detachement,
om Nallen, pousseredes frem imod Roeskilde.
Oberslen fandt de
danske Vedeller ved Morgenens Anbrud den 2lde August omtrent
t Miil paa denne Side af Roeskilde ; og da de overraskedes ved
et saa pludseligt Angreb, lede de et Tab af 3 Sanrede og nogle
Fanger samt nogle Heste,
Men, da de fjendtlige Hu sarer fortsatte
ForfOlgelsen indtil Roeskildes Porte, bleve de der modtagne af en
virksom Infantert-Ild og slagne tilbage med et Tab af 4 Mand og
2 Hesle; hvorpen Detachementet samme Dag vend le lilbage til Omegnen af Kjiibcnhavn.
De af General v. CaslclIslijolå iii Forposter brugte Tropper be-
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støde for slorsle Delen af LandrylIere , eller Bonder , som Dagen i
Forveien, i20 Mand stærk, under AnfOrsel af Godsbesidder Grandjean vare ankomne lil Armeen og samme Nat bleve beordrede til
Forpost og Patrouillering.
Hele delle Commando eiede ikke een
Sabel, Pistol, eller nogel Gevær; men dels hele Bevæbning bestod
alene i Pikker paa Træskaft , et Vaaben , der af Alle er det vanskeligste at bruge med Fordeel imod en sædvanlig Fjende, end sige
imod Engelænderne , som vare saa vel dresserede og armerede og
bestode af gamle, længeljente Tropper.
Det kan derfor ei forundre Nogen, a.t saadanne Krigsmænd,
selv med den helligste Iver, stor Enlhousiasme og bedste Vil/ie, ei
vare i Stand til at drive Fjenden tilbage , men selv lede Tab; eller
at, HUlge General v. Caøtenskjolds egen Rapport, "omtrent 60 lUand
"vare ved det fjendllige Angreb blevne vildfarende, eJler adspredte".
Fjendens Angreb foranledigede imidlertid, at General v. Castenskjold
maalle soge aller at fjerne sig fra Kjobenbavn, for i Ro at kunne
organisere sin Armee, hvilkel han fra Begyndelsen af vistnok burde
have iagttaget.
Af denne Grund gik ban Nallen imellem den 21de og 22de
August lilbage og tog en Position omlrent 1. MiiI Vesten for Roeskilde paa HOiderne ved Landsbyerne Kornerup og AllerslOv, dækket
i Fronten af en forbi samme mod Nord lobende AB ,'" med sumpige Bredder, som falder i Roeskildefjorden.
Generalen angav sin Styrke den 22de August til
Infanter], 7 Batailloner, bver paa 400 Mand*) • • . • 2800 Mand.
•••• • • • . • • • • • • • • • . ctrca 300
Cavalleri, **)
Artilleri, 9 Piecer , nemlig 6 3 i'b Canoner, bvornf 2
fra årsenalet og 4 fra Grev v. Moltka paa Bregentved, som ved Amlmand v. Stemanns Foranstaltning
bleve i Ringsted forsynede med FeltlavelIer og TilbebOr, og 3 6 i'b MetaIcanoner , der tilhorte SOlaugscompagniet i Corsor og al/e vare bespændte
med Bdaderheste og kjortes af Bonder • • • circa 100
Summa 3200 Mand.
~) Hver DatalIIons tulde Styrke skuld e. som "i have seet (pag. 84), være

600 Mand, eller 150 "ed hvert Compagni; men ved denne Leillghed
var befalet, at hvert Compagni kun skulde bestaae af 120 Mund, hvilket
dog hnvde til Fii1lle, at Bataillonerne j Gjennemsnit kun talte 400 Mand.
~O) Cu\'ulleriel bestod ar 70 lUllnd regulairt af Sjællandske RyUer-Regiment,
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lrBlge Kronprindsens Ordre igjennem Cnpilain, Generalqvarteermesterlieulenant JVL'1lzel v. Haffner blev Sognemilicen, eller Kystmilicen ogsaa deelviis kaldet til Tjeneste ; og overeenstemmende hermed allerede den 2:Jde August Sorli-Amts Sognemilice, omtrent 500
Mand stærk, af forhenværende Ritmester v. SchOller flirt Cra Ringsted til Armeen j hvorved Tallet paa samme vel blev forliget med
et Par tusinde Mand, men sikkerligen ikke dens Forsvarsevne forstærket, der snarere tabte, end vandt ved en stlirre Masse af uåvede
og udisciplinerede Blinder, uden - regelret Forpleining og Armering,
Befalingsmænd o. s. v., saa at General v. Caslenskjold allerede kalder det, som Flilge heraf, en betydelig Hjelp og Lettelse for sig,
at Capilain v. BClffner fra den 23de August af overtog Commandoen
aC Armeens hiiire Fldi, idet der imellem Generalen og Bataillonscheferne ingen Befalingsmænd havdes , hvorCor denne maalle forrelte
Lande den hiiieste og laveste Tjeneste, ofte paa een og samme Tid.
Gen.:ral v. Caslensl.jold sdgte forresten at armere, organisere,
klæde og Clide sit Corps saa godt, Omstændighederne vilde tillade;
og viste Generalen herved, trods sin hoie Alder, megen Activitel og
en ikke ringe Grad af Dygtighed, der fortjener saa meget meer at
fremhæves, som han altid havde tJ ent i Cavalleriet. Generalen udtog silnle~es Mandskab LIl al gjore Skytte- og Jæger-Tjeneste, ligesom
og Meuige til at forrelte Underofflciers- Tjeneste , og Underofficierer
til al forrelle Officiers-Tjeneste, da de! neppe havdes 1 Officier ved
hvert Compagui.
Pas Læger og Lazareth - Fornodenheder var ban
aldeles bJoltet; men han salle de civile Læger i Byerne og paa
Landet i Reqvisition, hvor de fandtes; ligesom . han ogsaa hertil ansalte Personer, man maalle antage al forslaae Noget af Chirurgien,
saasom: Barberer og deres Svende. Paa Vaaben og Ammunition
bavdes stor Mangel, eftersom kun Geværer for Il Batailloner af Generalens CDI'PS, eller, som ovenfor anfdrt, i All 1674 Stykker vare
ankemne fra KjlibeDbavn, inden Fæstningen blev spærret, og kun en

under -Ritmester v. LIldtIgsen, som den Inde August var bleven detacherct rra t<j6benhavn til li ronborg, men udelukket fra Kj6benhal n,
sendtes han den lade August Lil Roeskilde; dernæst cirea 30 Afand ar
Exerceersko!ens !fandskab, nogle Husarer, Reslen Landel ærasmænd

og Frh 'iIIige, som bleve monterede paa Bonderheste og bevæbnede med
Landser.
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ringe Deel erholdtes dertil fra Frederiksværk.
De manglende Yaahen sagte Generalen derfor ogsaa al erholde ved Reqvisition hos
Beboerne i Byerne og paa Landet, hvilket dog kun saa som saa
fOrte til Maalet, om end saa at sige, hvert Gevær der fandtes blev
leveret ; hvoraf mange vare meget sle/le, eller endog kun Jagtgeværer.
En privat Mand leverede 200 Pikker. "Hc:ste og Folk" skrev
Generalen under 21de Augn~t "kommer der nok af ; men en
"Sahel, eller Kaarde Cl' en Sjeldenhed, og Folkene ere ei nok
"ovede." Hver leddiggaaende Person, eller Vagabond, blev nemlig
Ilden videre, af Ovrighedspersonerne sat paa en Vogn og transporteret
til Armeen, og man troede nu for vist, al en slig Stakkel maatte
i Ldbet af 2-3 Dage uden Klæder. Forpleining, Vilabell o. s. v.
blive en krartru!d og duelig Combattant.
Saa lidet Begreb havde
man den Gang om de Fordringer , der gjores til en Saadan, og
hvilke Egenskaber overhovedet en Krigsmand til Lands hor besidde,
for al kunne bruges med Nylle . Man slutlede rimeligviis fra S5- lil
Landljencslen; til hvilken fiirsle, som vi have seet, Frivillige hververles og strax brugles med FordeeI. l\fenlil Sdes ere Omstændighederne ganske forskjellige, eftersom mangfoldige Personel' der bruges
til Sjouertjeneste, og hvortil enhver Mand, endog uden foregaaende
Oveise, slrax er al anvende. Feighed kan der ei heller finde Sled,
ligesaaIidt som Overrumpling, Sult, Tiirst, eller andre for Legemet
nedslemmede Lidelser og Savn.
Paa skarpe Palroner var der ved General v. Castenskjolsls Armeecorps ogsaa stor Mangel, siden ban, hvad vi alt have seet, for
sit Corps kun havde erholdt fra Kj5benhavn circa 50,000 Palroner;
men af Blyel af Taget paa en afbrændt Kirke blev stdht saavel
Kugler som Cardætsker
Til Proviantering og regelret Forpleining
var der ei heller mindste Spor.
l Begyndelsen levede Mandskabet
af den Proviant, de havde medbragt fra Hjemmel, den de paa Nationaiviis hare i en Lærreds Pose over Skulderen; men naar samme
Pose var !liml, var den rk m leverede Forplejning kun uregelret og
hængte for det Meste af deres Værters Formuenhed.
Af Bråd
og Brændeviin havde man omtrent, hvall man brugte; men derimod
manglede man Kjiid, Flæsk og Ost som er vort Landfolks fornemste
Næring, thi Gaardene og Husene bleve saa ganske fuldpakkede af
Krigere , at de kunde hverken erholde det vante Leie, eller faae den
fornddnc Forpleiuing.
Senere ved Kornerup og Kjage ydede Pa-
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triolismen dem del 1'iolhendige, idet enhver Godseicr , Burger, eller
anden Indbygger, ikke skyede noget Olfer, men bidrug efter Evne
til Armeens Underholdning, nu da det gjeldte Kongens og Fædrelandets Redning og Ære.
Især leveredes en Mængde Proviant fra
Godserne Gisselfeldt , Nyso, Ronnebæksholm , Eskildsirup , Hæsede,
o. O. SI., ligesom og fra Præsterne i Herlufsmagle, Glumsd, Kongstedt
o. s. v. Ogsaa havde Kronprindsen ved en Befaling af 20de August
paalagt samtlige Amtmænd og andre Ovrighedspersoner i Sjælland at
hjelpe og understolte General v. CastlJ1lshjold med All, hvad han maatte
hehdve og Iorlangc, saasom: Sadeltiii, Vaaben, PIkker, Sahler, Ammunition, Bly og Krud, hvorved Embedsmændenes Iver og Activilet
vistnok blev befordret og kom Generalcn til stor Nytte. Men, selv
deres gode Villie var ham ikke mindre vigtig, og denne svigtede aldrig, om de end ikke altid kunde afhjelpe alle Generalens Fordringer, Mangler og Trang,
Imidlertid, var end denne Hjelp af
stor Vigtighed, udfordredes der dog Tid ' og megen Dygtighed fra
Overbefalingens Side, for under saadanne Omstændigheder hensigtssvarende ,at organisere en slig Armee.
Amlmand v. Steemann indsaae ogsaa delte og skrev under 22dc August til Krunprindscn:
"GeneralIieutenant v. Caslenskiold er at beklage, meget at be"klage. Han arbeider og stræber utræueligen, meer ene Nogen kan
"troe ; jeg venter ikke at see ham levende igjen,
Ildsigterne ere
"miirke Jf. Under 23de August vedbliver han:
"Havde vi kun Oflicierer, Vaaben og Artilleri nok I - Hver
"Bosse her i Amtet, hver Sabel og hver Kaarde er nu ved Armeen
"og jeg lader Dag og Nat smed de Sabler.
Paa Ammunition skal
"der være god Forraad. Gid Castenskjold kunde f,ae Forstærk"ning af dvede Folk l "
Under 27de August beretter samme Amtmand:
"Generalqvarteermester v. Halfner har el Par Dage været hos
"mig, men gjor tillige idelige Afstikkerc til Hovedqvarteret, Vi
,.,arbeidc paa at vise os som Mænd, der ikke ere den viste T illid
"uværdige. , Gud give deres Kongelige Hoihed kunde .sende os
, nogle duelige Offlcierer, leg haaber, at Sjællands farerne ville "inde
"en evig grdnnende Laurbærkrands. "
Omstændighederne bdde at
"lade udgaae en trykt Opfordring, som kun er v. Haflner og mig
"bekjendt. "
Denne Proclamatiou blev "el (ry!.I, men ei udd eelt .
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Ogsna Landeværusmnndskabet var for sliirsle Delen villigt og ufortrorlen!. Skjiindt revet, midt i Hoslens Tid, fra deres Arbeide, saae
man hyppigen Fader og Son ved Siden af hinanden med Taalmodighed bære FellJivels Savn og M6ie.
For en slor Deel var
Mandskabet ifOrt deres sædvanlige Bandedragt med Træsko paa Benene, da ikke alle Amter, overeenstemmende med Ferordningen af
i 9de Iønuar 1801, havde Ilniformerne og Beklædningen m. m.
færdige til oiebJikkeligt Brug. Neppe er nogen Armee bleven samlet under saa pludselige, mere ufurdeelagtigc og hjelpeliise Forhold,
end denne, idet All, saa at sige, manglede den. . Derfor kan og det
ei forundre os, om nogen Modslridighed og Uorden fandt Sted; uagMan
tet samme dog ei stod i Forhold til den NM, der gaves.
veed derfor i Sandhed ikke, hvorover, man skal meest forundre
sig, enten over General v. Caslenskjolds Udholdeuhed og Iver, eller
over Maudskabels Taalmodighed, Naivitet og bevidsl1iise Uskyld
til a~ gaae de Byrder og Farm' imiide med, som niidvendigviis
maalte være en Fiilge af de Furhaabninger og Fordringer, man
gjorde til dem.
Eflerat General v. Castenskjolds Corps havde staaet 2 Dage
ved Kornerup, overbragte Ridtmesler v. Qvalen 'den Ordre fra
Kronprindsen, dateret Kiel den 1Sde August at "Generalerne v.
"Castenskjolds og v. Oxholm's Corpser skulde snarest muligt
"forenes" ,
hvilket General v. Caslenskjold alt Dagen i Forveien, eller den 23de August, havde pna General v. Oxholms
Opfordring omsider samtykket i og derfor hefalet, at (Jen skulde
finde Sled imellem Ringsled og Kjiige; men som nu, efter Modtagelsen af Kronprindsens Ordre, forandredes ved en ny Befaling did.
hen, at Foreningen skulde finde Sled imellem Kjiihenhavn og Kjiige.
Som Fiilge af disse Bestemmelser forlod General v. enslenskjold den 26de August sin Stilling ved Kornerup og marcherede
til Kjoge, hvor han posterede sig bag Kjiigeaa eg indqvarlerede sine
Tropper deels i Byen, deels i den nærmeste Omegn og dcels i en
Her benyttede han Tiden til at fortsætte
foran Byen slaael Leir,
Organisalionen af sit Corps og ove Tropperne i Vaahenbrug, Forresten var Alt stille omkring ham. KUli' Dagen efter hans Ankomst
hertil, eller den 27de August, blev denne Stilhed afbrudt ved en russisk
Cutter ; "Pomona ", under Capitain Miniski, som seilede ind i Bugen "ed Kjiige, kastede Anker tæt ved Landet og derpaa sendte en
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Parlamcnlair-Baad i Land, hvori var 2 Offlcierer og l Aland i Uniform.
Officiererne opsogle Generalen og alleverede ham en Pakke
med Brevskaber til den russiske Gesandt ved det danske Hof, Lisakewitz, som den Gang opholot sig i Nestved, hvilken Generalen
ogsaa modtog og befordrede efter dens Bestemmelse; bvorpaa de
russiske Officierer aUt'!' gik ombord, og Culleren seilede borL
Vi vende os dernæst til Generalmajor v. Oxholms Foretagender.
Bemeldte General forlod, som vi vide, Kjobenhavn den 15de
August. forat samle og monstre Bataltlouerne 7, 8, 9 og 10 af
S1:indre-Sjællandske-Landeværns-Regimeut, som hdrte hjemme paa
Oerne Laaland , Falsler og Moqn.
Paa sin Reise did mdnstrede
han den :l. 7de August i Kj1:ige, 2den Bataillon af Nordre-Sjællandske-Landværns Regiment, under Major, Grev v. Mollkes Commando,
men som forllvrigt horle til General v. Caslenskjolds Corps, og
inddeeIle han Mandskabet efter de forskjellige Vaabenarter, hvori
det forhen havde tjent, hvorved han erholdt et lidet SkarpskytterCorps og en Trop Cavalleri paa 20 Mand, der bleve munderede af
Bosniak-Escadronens Dep6t i Kj1:ige, og hvori ogsaa fandIes een
Vagtmester og -1 Husarer, hvilke gjordes beredne alle paa reqvirerede 8linderheste.
De forn1:idne Geværer havde denne Bataillon,
modlaget fra Kj1:ibenhavn.
Generalen forordnede derpaa de Vagter og Sikkerhedsregler,
som Landeværnet og Kyslmilieen havde at udfOre i Forening med
hinanden, for saaledes at afværge en mulig intenderet Landgang af
den i Kj1:igebugt fra Stralsund, Dagen i Forveien, ankomne Krigsog ColTardi-Flllade \ paa cirea 130 Skibe.
Den :l. 7de August ankom Generalen lil Stege, hvor han fandt
den fOde Bataillon, under Major v. Koye6 Commando, forsamlet og
munter
Han inddeelte denne Balaillon paa samme Maade, som
rlen i Kj1:ige; men her manglede Vaaben, hvorfor da og Vanskeligheden ved deus Organisation hlev sanmeget stdrre, Generalen satte
imidlertid de Vaaben og den Ammunition, Borgerne eiede, i Reqvisiticn ; hvilket ogsaa senere falldt Sted ved at armere den falsterske
ng de Illalandske Batailloner. Borgerne udleverede med Beredvillighed, hvad de heraf eiede, og ydede forresten hvert aodet forlangt
og dem muligt Bidrag og UnderstOlleise.
Især ros te Generalen
Kj1:ibmand Christopher Hage for Iver og Virksomhed.
l Stege fandtes 2 3 ti Felteauoner, som havde stanet der siden
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Anret 1801. Disse bleve overdragne til Istandsættelse, Udrustning
og Commando 111 Capilain v. lVaglmann, der var bleven udelukket
fra Kjobenhavn og, som forbenværende Artillericadet, vel lillige var
istand til al forfærdige AUlmunitionen, hvortil Borgerne leverede det
Bly, de besade, lige indtil Lodderne paa deres Slueuhre, saa al Capitainen erholdt Midler til al forfærdige 120 Canonskud, Oen blev
dernæst saa godt muligt sat i Forsvarsstand ; dog havde man hverken Skyts, eller -Årnmunition til at armere Sdbatterierne med . Rapport herom oversendtes den 1.8de August til Gcncrallieutcaant v.
Ca stclls~jf)ld med l\f~jor v. Ilolsteiu, hvem det af General v. O.rltalm,
var tillige overdraget at anale en fælleds Angrebsplan med Generalen.
En kyndig Somand, ved Navn Frost, paalog sig al overbringe
en Rapport til Krunprindsen i Kiel,
Den Hlde August reiste General v. Oxltolm videre til Nykjohing paa Falsler og sutte overalt Sadelmagere og Skomagere i Reqvi sition Ior at gj ore Patrontasker.
l NykjobiJlg ' fandt Generalen
Falsters-, ell er Ode Bataillon , under Major v. [(rieners Commando
forsaml et j men forefandt tillige den fdrste urolige og beky mringsfulde Stemning, der senere voldte saa mange Ilbehageligheder. En
Hob af disse Krigere stude nemlig ved Generalens Ankumst udenfor det ham bestemte Qvarteer og kla gede over Hustens Tab og
partisk Indkaldelse, idet de foregave, al mange Ulige og ugifte Kalle
vare blevne hj emme, medens gamle Gaardmænd rnaatte mode. For
at berolige dem, lod Generaleu Alle gane hjem li! den f1i1gel!de
Morgen, det Tidligste at de fra Kjohenbavn forventende Geværer
kunde ankomme. Mange af disse Folk havde ei været samlede i
7 Aar, derfor gleml Subordination og kjendte ikke deres Omdeler.
Oens Forsvar blev dernæst anordnet ligesom paa Muen, og Fyret
paa Gjedser- Odde slukket. '
Men den næste Dag val' !\landskabet lige uroligt og blev kun
med Moie opstillet, Da Folkenes Anlal var stdrre , end det Befalede
af 120 Mand ved hvert Compagni, saa erholdt de ældste Gaardmænd og uundværligste Haandværkere Tilladelse li! at guae hjem.
Ilesten blev, ligesom ved de alt miinstrede Bataillouer, inddeelt efter
den Vaabeuart , hvori de forhen havde tjent , og forelagte udenfor
Byen forat besætte de vigtigste Puncter i Nærheden. Eli blind AIlarm, Iorarrlediget som del hced, ved fjendtlig Landing paa Laaland
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og Moen, foraarsagede et næsten almindeligt OplOh og en Flytning
paa Alle 3 Oer. Det viste sig senere, at Uroen var opstaaen derved, at flere fjendllige Baade havde nærmet sig Kysten.
Derpaa reiste Generalen samme Dag, den 20de August, til
Saxkjobing paa Laaland, for, at overlægge det Nærmere, anganende
haus Hværv, med Stiftamtmand lIJorgcnsfjrmw og de uvrige civile
Embedsmænd. Han maalle derfor reise Nysted forbi, hvor 8de Bataillon, under Major v. O/de/ands Commando, var samlet, men tilstillede samme, de nddvendige March -Ordrer, for saaledes snarest
muligt at adsprede de urolige Hoveder.
Den 21de reiste Generalen til M.lribo. Her overdrog ban den
i Nærheden boende Major v. JVick{e/dt Commandoen over hele Lanlands Kystmilice og authoriserede ham til at oprette et bevæhnet
Corps iblandt denne l\fiIice, ligesom Ridtmester Bertoucl» til al oprelle el ridende ditto,
Samme Dag ankom Ridtmester v, Qv~/en med den ovenfor omtalede Ordre fra Krouprindsen af l ... de August, angaaende Foreningen med General v. Castenskjo/d, den General v. OxllOlm, alt
tidligere havde tilbudet barn ved Major v. Hotstein , der samme
Dag var kommen tilbage fra Sjælland med uforrettet Sag og nedslaaende Efterrelninger, idet General v. Castcnskjold den Gang som
nys omtalet, ikke troede al turde indlade ~ig paa nogen Forening
uden hliieste Ordre. Hans Tropper manglede dernæst Alt ,,, og InBidtmester v.
subordination samt anden Uorden val' Folgen deraf.
Qvalen reiste derpaa ufortdve! til General v. Castcnskjold med den
omtalede Ordre.
Den 22de AuguSI rudnatrede og inddee1te General v. Oxholm
i Nakskov, den 7de Bataillon, unrler Mdjor v. Galllst's Commando
paa samme Maade, som de forhen mdnstrede Batailloner. I Nakskov fandtes ligeledes 2 3 ~ Canoner staaende siden Aaret 1801.
Affutagerne paa disse Canoner, bleve istandsatte og derpas overgivne til Capitain v. Fjeldsteds Commando, der forhen bavde tjent
ved Arlilleriet. Til at forfærdige Ammunition til disse Canoner opspurgte man en gammel Artillerist, og Byens Borgere leverede,
ligesom i Stege, det Nurlvendige til snadan Ammunition.
Ogsaa
denne Bataillon var meget urolig, tildeels ophidset af Borgerne,
som dnskede al beboide den til Oens eget Forsvar, beraabende sig
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paa Ordene i Forordningen af 19de lanuar 180 l angaacnde Landværnets Oprettelse, som allerede ere omtalede (Pag. 83-86).
Generalen sdgte derpaa at berolige Folkene, talede med dem
om: " Patriotisme, Pliglen og Æren i at bjelpe de sjællandske Bro"dre, der kæmpede for Konge og Fædreland" m. m. og prdvede
"at udlægge ,Udtrykket : "" egen Provinds "", til "Regimentets Di"strict" o. s. v., men All forgjæves.
Hvad man nu .end vil sige herom, saa synes Maaden, hvnrpaa
de Paagjeldende fortolkede Lovgivningen, dog for en Deel at maalte
undskyldes, eftersum del ene beroede paa den lovgivende Alagt selv
ved Lovens AfTallelse at give den hvilkensomhelst Udstrækning
den vilde.
Fordre, at ældre og tildeels gifte Bonder skulde forlade egen Familie og egne Eiendomme, for at gribe de all længe benlagte Vaahen
og dermed forsvare en auden dem uvedkommende Oe, og det paa en
Tid, da Fjenden blokerede deres egen og dagligen gjorde, eller
kunde gjore Landgang paa den, synes at være Noget, der lelleligen
kunde miskjcndes og Ioraar sagc slemme Folger , saafremt Fursvaret ei
organiseredes paa en meget kraftig Maade. Som Forheldene den Gang
vare, bor man ei aldeles fordomme Landeværnets Fremfærd, der
især, om ikke ganske, havde sin Grund i Lovgivningen selv.
Samtid og Eftertid have storfigen lastet , ja I furhaanet, uden
at Nogen bar forsvaret, eller engang blot undskyldt dette ulykkelige
Landeværn , der maatte bære Skylden for alt Uheld i denne, for
Danmarks Rige såa lidet glædelige Periode. Delle faldt nu saameget desleltere, som Landeværnet ikke havde enten Individer, eller
Midler tit at berigtige den om samme fældede feilagtige Dom og
Sikkerligen fortjente
retfærdiggjiire det i den ofTenLlige Mening.
delle ulykkelige Landeværn en mere skaansom Beddmmelse.
Samme Dags Aften, den 22de August, modtog General v.Oitholm
et Brev fraGeneralqvarteermesterlieutenant v. llaffner, dateret Radby den
21de, hvori ogsaa han meddecIte Generalen Kronprindsens ofte omtalede Ordre af 18de August, som Ridtmester Qvalen allerede i Gaar
havde overbragt , nu med det Tillæg: "ufortOvet at marchere til
Sjælland og sætte sig i Forhindelse med Generallieutenant v. CastclIskjold. General v. Oxllolm gav, som Fiilge heraf, strax Ordre
til Sde Dataillon i Nysted at marchere næste Dag den 23de August
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lil Sundby-Færge*) og 9de Batalllen i- NyJ.jiilling Lil Grc)nsundFærge; hvor de skulde oppebie nærmere Ordre. Den 7de Bataillon
i Nilkskov erholdt Ordre til at marchere samme Dag til l\Iaribo,
og næste Dag, den 24de August, Lil Guldborg-Sund; og befaledes
Major v. Holstein at gaae til Falster og Moen og derfra overfore
9de og 10de Batalllen til Kal1ehave i Sjælland.
En engelsk Slyrmand og 7 Mand, al1e ubevæbnede, bleve i Dag
optagne af Kystmilicen paa Laaland , hvor de vare komne i Land, fol',
sum de sagde, at kjiibe Levnetsmidler. General v. Oxholm gav.dem aller
frie og Tilladelse til at gaae ombord paa deres Skib, med den
Trudsel at behandle dem som.8pioner, ifald de oftere kom til Landet,
Dags Eftermiddag, den 23de August, iudlOb Rapport fl'a Chefeu
for 8de Bataillon ved Sundby, at Mandskabet viste Uvillighed i at
forlade Oen, og al især det Iste Compagni, som laa i Sundby, ei
vilde gaae over Færgestedet. Imidlertid lykkedes det dog Stiftamtmand
MOl'gensljrrrne i Forening med Folkenes Godsbesiddere: v. Ilat'dcnbergllevClItlOW, v. H'aldmoden og v. Bertouch ; at overtale dem til at
gaae over til Falster. Men næste Dag, den Ude, fandt General v.
OxllOlm, ved sin Ankom st til Nykjiibing, samme UvilJie hos Mandskabet af et der endnu liggende Compagni af 9de Bataillon, som og
nægtede at marchere videre og derfor ei vilde modtage Ldnning, Tvangsmidler havdes ikke; og fdrst efter lang Overtalelse og Miiie lykkedes
del Chefen at faae dem paa Mal'chen. Men Utilfredsheden og Opsælsigheden syntes al være aftalede imellem alle Batailloner; thi ogsaa fra Chefen af 7de Bataillon indlob den Rapport, at kun nogle
faa Mand vare gangne over Færgen ved Guldborg, men Resten nægtede at marchere videre.
Den 25de August kom derfor Stiftamtmanden med Mandskabets Godsbesiddere ogsaa Lil Guldborg, for aller der at overtale
Mandskabet til - at gaae over Sundet; men forgjæves.
Efter en alvorlig og formanende Tiltale, lod General v. Oæholm Lieutenant v.
Bruun tage Fanen i Baanden, gik selv foran den og raabte: "at
hver brav dansk Mand skulde fOlge ham ". En Snees Mand fulgte
vel denne Opfordring; men Reslen skreg og sl1iiede, ja I truede
endog med at skyde paa Dem, der fulgte Opfordringen, hvilket og.)

Vi henvise nu og senere for at fremme Oversigten, lil CapiLain v.
smukke Kort, over Lealand, Falsler og del sydlige Sjælland.
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saa virkeligen skal være udfdrt Aftenen i Forvcien med del Mandskab, der gik over med Chefen, Major v. Gamst, Men, da Generalen var ombord og stillede sig med Fanen i Forstavnen af Færgen, strdmmede Alle liI og vare om karl Tid ombord.
General v. Oxholm sogte nu at holde 7de og 8de Balaillon
fjernede Ira hinanden saaledes, som han forben havde holdt Sde og
9de BatailIan; derfor gik ogsaa den 7de Batalllou , den 25de August, roligen ved Gaabense over til Vordingborg; og næste Morgen
fulgte 8de Datailian samme Vei, uden videre Indsigelse, saa al den
venstre Colonne endeligen var kommen over paa Sjællands Grund.
I Vordingburg lik Generalen opspurgl en gammel ArliIIerist til
al forfærdige end Oere Carduser; ogsaa indreIlede han del' et Feltbageri, som kunde eftersende del hans Corps foruddue Brod. Han
overtalede nogle Bonder til al foretage en Recognosering over Ncstved lil Ringsted; hos Sladsmusicanten i samme By kjuble han en
gammel Trompet, som, med Undtagelse af nogle Trommer var
det eneste Krigsinstrument, hans 4 Batailloner eiede; derimod
marcherede ViolinspilIere i Tilten af Colonnerne og opmuntrede
Mandskabet ved Musik paa deres fOrstemle Instrumenter,
Natten til den 26de August erholdt General v. Oxholm Rapport fra Major v. Holstein, at ogsaa 9de og fOde Bataillon var i
fuld 0pl'or og vilde ikke gaae over fra Raster fil Kallehave. Generalen ilede derfor strax did og fandt del i Koster værende Compagni
af fOde Bataillon i tumultarisk og tildeels beskjænket Tilstand. Ban
lod derpaa Generalmarchen siaae, opslillede Mandskabet og tiltalede
det saaledes, som Omstændighederne æskege. Dernæst blev Geværet
presenleret, og oplæstes da det ham ved Generalqvarteermesterlieutenan t v. Haffner tilstillede Opraab fra Kronprlndsen ; : daleret Kiel
den 20de August, saalydende:
"Til Kongens tro e Undersaaller i Sjælland, Muen, Falster og
"Laaland. ,.
"Landsmænd I jeg opf?rdrer Eder at gribe til Yaaben imod en
"Fjende, der ikke alene overfalder Eder voldsomt, men endog nær"mede sig Eders Kyster under Venskabs Maske I Erindrcr , at I
"nedslammlJ fra Forfædre , der gjorde sig Ildodelige ved Mod og
"Enighed. Konge I Arne I og Fædreland I Delle være Eders Ldsen,
"og Intet er umuligt.
Velan I griber til Vaaben! forsamler Eder
"untler Dannerkongens Faner og fordriver Alt; thi Intet kan da
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,.modstaal! Eder! Min eneste Kummer Cl', at jeg ikke i nærværende
"Oieblik kan fegle i Edel's Spidse".
Efter endt Oplæsning af denne Opfordring, raabte Generalen
og Officiererne 3 Gange Hurra I hvilket forreslen kun bevirkede
Taushed. Den Konglllige Opfordring talede jo og kun i Almindelighed
om at gribe til Vaaben, men ingen Ordre gaves til Landeværnet at
forlade deres Provinds , eller O og angribe, eller fordrive Fjenden
fra co anden Provinds , eller O, og derfur forbedredes ei heller
Sagen meget derved. Men, da Kronpriodsen endnu var uvidende om
og ei engang kunde ahne den Utilfredshed, som herskede i Landeværnet, saa kunde ban og ei helIer raade Bod herpaa ved nogen
ny Forordning.
.
Fanen blev derfor aller flirt foran og til Balaillonen commanderet : "hiiire I om I March March I" for sanledes at bringe Mandskahet om Bord paa Færgen , i hvis Forstavn, General v. O:z:holm
igjen selv stillede sig med Fanen.
Men kun omtrent en 40 Mand
fulgte ham, medens Reslen skrcg , truede og stdiede, hvilken Larm
endog forligedes ved et nyl tilkommet Compagni,
Da nu ingen
Flere fulgte af ~Iandskabet, • uagtet alIe Bestræbelser af Majorerne
v. Halstein og v. Koye samt de dvrige Officierer , saa gik Generalen, eflerat have ventet noget med al stdde fra Land, omsider over
til Kallehave med det Mandskab, der var gaaet over i Færgen.
Imidlertid vendte han saa snart muligt igjen tilbage til Kosler, hvor
imidlertid 9de BalaiIlon nu ogsaa var kommen til, uagtet Generalen
havde sogl at forhindre delle ved at standse Batnillenen paa Marchen,
ell Ordre, som alligevel ei blev hævdot. Generalen tillalede derpaa
aller Mandskabel ved Færgestedet , udviklede Fdlgerne af Opsætsighed og opfordrede de Frivillige, som vilde f1ilge ham, til at træde
frem; men, da kun en Snes Mand fulgte denne Opfordring, befalede
han Officiererne al desarmere Mandskabet, fOlge ham med Geværerne
og Canoreme og dermed armere andre., retskafne, danske M.I'IIII.
Derpaa gik han tilbage til Kallehave , og igjen derfra til den vensire Colonne til Vordingborg; men, inden han forlod forslnævllte
Sled, oversendte han endnu en Proclamation til Major v. H"hlcin
for at oplæses for Mandskabel
Ogsaa denne forblev uden Virkning;
og, da man vilde skride til Desarmeringen, satte Folkene sig derimod og trængte endog frem som det lod. for al bemægtige sig
Canonerne, hvilket imidlertid Officiererne forhindrede,
JUand ~kabel
Dønm••Cri;f,h, rra 1807- 9,
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bley nu beordret tilbage iii Stege, en Ordre, de ogsaa fulgte; hvor
paa Canoneme og Officiererne indskibedes og gik til Sjælland. Dog
forbleve nogle Officierer i Kallehave indtil nærmere Ordre.
En Kongebnad , armeret med 6 Canoner og ladet med Brænde,
blev truffen i Sundet ved Kallehave og af General v. Oæholm beordret at blive liggende der li! BeskyUelse for Overfarten samt antage Letser og Slilimiter li! Besætning•
. Generalen marcherede den ?6de August med 7de Batallton til
Præstii og 8de til Beldringe og Omegn ~ med Hovedqvarteret paa
Nyso; og bleve Tropperne pna Sjælland deelviis transporterede til
Vogns, idet hver Butalllen tildeeltes 120 Vogne.
Rapport om det
Passerede afsendtes iii General v. CasteuskjoId.
Den 27de August fortsatte disse to Batailloner deres March Lil
Faxå , idet deres Befordring ~ Modtagelse, Forpleining m. m. var
forud beredede af Amtmændene v. Bjelke v. ~teemann og Grev v.
Dallneskjold, samt især af Baron v. Stampe paa Nysli.
Paa sin Rapport fra i Gaar erholdt General v. Oxholm i Dag
GeneralIieutenant v. Casttllslrjolds Svar, med Befaling at ile til Kjoge;
og vilde han udsende et Detachement for at dække samme venstre
Flanke. Da man ' nu nærmede sig Fjenden, udgav General v. O:z:llOlm
om Aflenen en streng Befaling for at iagttage den nliiagtigste Marchorden næste Dag. Om MOI'genen havde Generalen udsendt Lieutenan t v. Danckel for at recognoscere Fjenden.
Natten imellem den 27de og 28de August ankom Generalqvarteermesterlieutenant v. Baffller over Vurdingborg til Nysli, efterat
Vanskelighederne ved Mandskabets Overgang over Vandet vare hævede.
Sildigt samme Dags Aften ind lob der Rapport fra Majorerne
v. l(rieger og v. Koye, at det var Iykkets dem at bringe deres Batailloner over Vandet, og erboldt de derfor den Ordre at fOlge efter
saa snart muligt. Et Compagni detacheredes ~ l\1ii1 fremad i venstre
Flanke og blev paulagt at udseude Patrouiller for at mode det, af
General v. Lastenslijold lovede Detachement li! denne Colonnes DækDing; men de faudt intet saadant,
Foruroligende Rygter gaves i
Mængde; Efterretninger fra General v. Castenskjold mauglede; og,
den om !\Jorgenen paa Recognoscering udsendte Lieutenant v. Danekel var af Fjenden tagen til Fange.
Den 28de August marcherede Colounen fra Faxo til Kjoge,
hvorhen General v. Oxholm og Gcncralqvartcermesterlicutenant v.
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llaffncr ilede forud for Tropperne for at ordne Alt til deres MOdtagelse, idel de havde lidt meget ondt i <1 Dågn, Major v. Halstein.
erholdt under Generalens Fraværelse Befaling over Colonnen.
Ved Ankomsien til Kjiige, meldte General v. O:z;holm sig til
General v. CastclIsl.jold, som befalede, al de lo flirst ankommende
Batailloner skulle iudqvarteres i Byen , og de lo andre, hvilke man
formodede fOrst kunne ankomme næste Morgen, i Teltene Norden
for Byen. Videre tjenstlig, eller privat Underholdning, eller Meddelelse, fandt ved denne Leilighed ei Sled imellem de lo Generaler,
endskjlindl General v. Oxholm sogte al indlede en saadan,
l Teltene var næsten ei Plads til een Bataillon, og fandtes
deri hverken Straa l eller andre Leirrcqvisiter, General v. O:z;hulm
gik derfor tilbage til General v. Ca6tensl.jfJld for at udbede sig
nye Bestemmelser for en Cantonneriug i Nærheden; men Generalen vedblev sin en gang givne Befaling; og, da General v.
O:z;holm derpaa udbad sig bestemte skriftlige Forholdsregler, lovede General v. Castens/(jold- at sende ham disse ved sin Adjulant, Lieutenant v. Ahrendorff, hvilken senere ogsaa ankom; og
bestode disse Forholdsregler i Dal?s-Pal'olen, som indeholdl: at en
Rylter Feltvagl skulde udsættes ved Mlillerne, og el Piquet ved
Teltene, men meldte ikke, af Hvem.
Paa Generalens Forespbrgsel
herom svarede Adjulanlen: at General v. O:z;hlJlm skulde besbrge
delle, hvilket da ogsaa udfOrles ved et Compagni af Sde Batalllun .
Forresten syntes det ikke, som Gen eral v. O:z;hulm erholdt nogen
Oplysning om, hvorledes de livrige Pos ler vare ndsalte, men kun
om at 2den Bataillon, af Sondre-Sjællandske Landeværns-Regiment,
under Major Grev v. lUoltke, Illa paa gamle Kjligrgaard. Indqvarteringen af disse 2 Bataillouer forvoldte mange Vllnskl'ligheder og medlog
megen Tid, saa at det blev over Midnat, inden den var tilendebragt.
Ved General v. Oxholms sidste Besdg hos den hi:iistcommanderede General traf han, Generalqvarleermesler v. Haffner paa Spring
til at reise bort.
General v. Oxholm siigte at overtale ham Lil,
under de for Haanden værende trængende og vanskelige Forhold,
al forblive ved Armeen; men ornsonst , da v. Haffllcr nlidvendigvii s
Denne Afreise, netop som de lo Corps vare
maatle til Soro.
blevue forellede og nu skulde begynde at operere, var ubehagelig
for begge Parter; dog saa meget meer for Capitain v. HatfIler, som
han derved tabte Leilighed til al vise sin KYlldighed ug Dygtighed,
J3·

196
dem han, Kronptindsens Afsending og meget betroede ,\djutant,
nddvendigviis maaUe være i Besiddelse af; ligesom han og lierovedes
at kunne med egne Dine nolagtigen observere og rapportere Begivenhedernes Gang til sin hole Herre.
Visseligen vilde han Iigesaa
lidet, som de preussiske Officierer i Slaget ved Nisib, kunnet redde
Armeen for Undergang; men han havde dog deelt dens Sorger
og Skjæbne, staaet og faldet med den, hvilket allid tyder hen paa
Kraft og en bestemt Villic, der intet Bihensyn tager, og ingensinde
miskjendes, hvordan t end Resultatet monne blive.
Noget over Midnat, altsaa den 29de August, ankom en Estafette med
den Melding, at Ode Batalllen var allerede tæt udenfor Kjoge og dcn iOde
fulgte efter i ikke lang Afstand, Disse to Batnillenar havde saaledes ved
en forceret March indhentet den ved deres Uvillie og Uorden tabte
Tid. Den 9de Bataillon, forblev Natten over bivouacquerende udenfor Byen, hvorimod den iOde Bataillon marcherede hele Natten og
ankom fOrst til l\joge Kl. 9-10 næste Formiddag.
Saaledes vare da nu alle Landeværns-BatuiIJonerne forsamlede i og ved Kjoge, og bestod hele Armeens Styrke af;
Cavalleri, regulairt og irregulairt , circa • • • • • • •• 600 Mand.
Infanteri, H Betailloner , cirea
• • • • • 5000 Artilleri, 13 Canoner, circa •••• , • . . . . • . • • ' 100 Summa 5700 Mand.
hvo-rtil endnu kommer et Par Tusinde Mand Kystmilice.
Den 29de August var Generalmajor v. Oxholm allerede fejr
Dagens Anbrud beskjæftiget med al indqvartere Ode Bataillon, da
en Adjutant kaldte ham til General v. Castcnskjold som holdt til
Hest ved Miillerne Norden for Byen. Neppe var Samtalen om Troppernes Inddeling begyndt, fOr en Dragen overbragte Rappurt om,
at Fjenden var i Anmarch og allerede ved Carisinnde, omtrent 1
MiiI Norden for Rjoge,
En Melding om Fjendens NærmeIse lJlev
ugsaa Kl. Gk om Morgencn skr iftligen oversendt til General v. Caslcnskjolrl fra Major, Grev v. ltfoltkc paa gamle Rjogegaard, der
fra sil Loft havde i sin Kikkert opdaget Fjendens Anmarch paa
Chausåen fra Roeskilde Kro, hvis Forlængring stdd er omtrent paa
gamle Kjoge gaard, Men, Generalen var allerede reden ud og havde
saaledes ikke erholdt denne Melding. De fleste Bataillouer vare fra
den tidligste Morgenstund, Kl. 4k udrykkede til Exercits og Vaabenovel ser omkring Byen ,. til Beviis paa, at man ikke ventede noget
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Angrcb. General v. Cal1tclIslajold rnaatte altsaa komme i ikke saaliden Forlegenhed vod delte Budskab, med en Armee, saadan som
vi nu kjende den. For ham, som gammel og ei ukyndig Soldat,
maatte det derfor snart blive klart, at med saadanne sammensatte og
armerede Tropper, slaaer man ingen veldisiplinerede og udrustede
Hære; Angribe Fjenden med Fordeel maaUe og han indsee, var umuligt; gaae tilbage kunde han ei heller, uden at sætte sil gode Navn
og Rygte paa Spil.
Den eneste Udvei for ham var altsaa den: at
blive stanende og falde med Vaaben i Haand , hvilket vel var en
sorgelig, men dog tillige hæderlig Udvei; thi, som sagt, tor man ei
noget eneste Oieblik tillægge Generalens Forstand saa illusoriske
Forhaabninger som de, at han med denne Armee kunde tro e at heseire Fjenden,
Vi tor derfor med Sandhed sige, at dennes Angreb var det Heldigste, der kunde hændes den beklagelsesværdige
Overbefalingsmand, som herved saae Slutningen paa sin Tvivlraadighed og sine mangfoldige Sorger, AnstrængeIser og Lidelser. Under
saadanne Forhold er jo Ddden den letteste og som oftest hæde rligste Ende.
Vi ville nu nærmere betragte Englændernes Angreb.
Vi have i forrige Capilel omtaler al den 27de August detacherede
Englænderne fra Beleiringsarmeen foran Kjiibenhavn et Corps under
Generalmajor Sir Arthur Wellcsleys Commanrlo, for at adsprede" det
under Generalerne v. Castcnskjold og v. Oxholm forsamlede Landeværn.
Delle COI'PS var sammensat, deels af Englændere, deels af
Tydskere, saaledes:
Af den cngelske Armee, Reserven, (Pag. tOG) bestaaeude af:
Det 43l1e Infanleri-Rl·gim. deeu i Io DaIailI
under
- 52l1c ditto ditto
Ilrlgade-General
- 9"211e diUo
d itto
Stewart,
\ = 412'JHovedcr.
- 95de ditto
diuc , declt
Io Bataillcner , under
Oberst Deckwith
El ridende Batteri, under Capilain Newhouse • • • cirea i75 Af dml tYdske Legion, under Generalmajor v. Linsingen , beslaaende af:
Den 6te Linie-Bataillon • • • • • • • • • • •
872
3 Escadroner af isle Husar-Regiment
680
2
ditto
af 2det ditto
ditto
{
3
ditto
af 3die ditto
ditto
,
El ridende Batteri under Capilain A. Sympher • .
175
Sumina 6025 Comballanler.

t

l
l
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Delle detacherede Corps indtog samme Dag en Stilling ved
Rocskilde Kro og poslerede Oberst v. Reden, med Avantgarden, hestaaende af 2 Hovedposter, ved Vallensbæk og Valdby, hvorfra PiqueUer og Forposler pousseredes lige til Cagstrup, Fdlgende Morgen, den 28de August, blev fra delte Corps detacheret et andet
Corps under General v. Linringl'1l& Commando lil Roeskilrle , deels
for at recognoscere denne B}' og dens Omegn, deels ved det paatænkte Angreb paa General v. Cadlm&kjold i Kjoge at omgaae og
angribe samme i venstre Flanke og i Rl'ggen.
General v. Limingcns Curps bestod af:
6 Escadroner CavaJleri, under Oberst v. Alten, nemlig:
3 Escadroner af Lste Husar-Regiment
2
ditto
af 2det
ditto
= circa 5tO Heste.
t
ditto
af 3die
ditto
3 Batailloner Infanteri, under Oberst v. Hohn&tedt, nemlig:
1 Batail\. af det4::l Infanteri -Begim. eirca 558 Hovederl
= 1991 Hoveder.
1 ditto paa 5 Compngnier af det 95 ditto ditto 56l Den 6te Linie-Bnlaill. nf den tl'dske Legion 872og ! ridende Batteri, af den tydske Legion, under
Capitain v. Witzleben • • • • . • • • • • •• circa 87
Altsaa General v. Linsingens Corps = 2589 Combaltanter.
FOIgeligen udgjorde Generalmajor Wellrsley. Corps omtrent

!
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3500 Combattanter.
Generalmajor v. Linsinqeu ind log samme Aften en Stilling lidt Sonden for Roeskilde. og udsendte han derfra de fornddne Reeognosceringspartier samt 2 Escadroner under Major v. Gronle som Forpost til Orsted.
mUge Generalmajor Sir Wellesloys Ordre skulde begge Corps
næste Morgen den 29de August, afmarchere Kl. 5. fra deres respective Stillinger for at angribe General v. Castenskjold, General
Wollesloy i Fronten og General v. Linsingen, som sagt, venstre
Flanke og j Ryggen.
General Wclleslcy's Colonne fulgte, som FOIge heraf, Chausseen
til Kjnge, en noget længere Vei end den, General v. LinsiflUIm&
Corps havde at marchere; men saa havde og hiin ingen Terrainforhindringer at bekæmpe og var desaersag til fastsalte Tid paa
Chausseen ved Skillingekroen ,omlrent 1 Miil Norden frn Kjiige,
hvor han opmarcherede i een Linie n-a, (sce Plan III) for at
vente paa Efterretninger fra General v. Linsinqen. Den sirlstnævute
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General marchcrede, Ior at opfylde det ham paalagte Hverv, over
Gadstrup, Benzonseie, Orsted, Store- og Lille-Lcdager -og Eibye.
I Orsted stodte KI. 8 om Morgenen Major v. Groote atter til Colonnen.
I Lodager saaes enkelte Patrouillier og ved Eiby nogle
smaae Detachementer af General v. Caltens190lds Corps, som trak
sig tilbage uden at gjore Modstand.
For at samle sin Colonne og foretage de nddvendige Recognosceringer, især med Hensyn til Overgangen over Kjogeaaen, tog General v. Linsingen omtrent Kl. 9 eo Stilling b-b forau LilleLodager.
Af Overgange over Kjogeaaen 6ndes i denne Egu kun 2de;
nemlig een ved Yderholm og een ved Lillinge. For at recognoscere
disse detacheredes Major v. Pleuen med i Canou , i Escadron og
2 Compagnier Iægere af 95de Regiment; og blev efter denne Recognoscering Overgangen ved Yderholm anseet for ufremkommelig,
bvorfor den anden ved Lillinge b1'lv valgt og benyttet, imedens Ma·
jor v. Plesseti dækkede den hdire Flanke ved Spanager. Men, da
Broen ved Lillinge var bleven afkastet, maatte den forst istandsættes
af Tommermændene, eller, som de kaldtes, Pionnererne, af den 6te
tydske, Linie- Bataillon, hvilket medtog omtrent 25 Minutter; og
dog kunde blot Infanteriet i Rocler passere Broen, hvorfor da Cavalleriet og Artilleriet satte igjennem et Vadested og toge en Stil.
Iing i d-d Sonden for Kjo geaaen, for at dække Jnfanteriets Overgang, der ogsaa fandt Sted uden betydelig Modstand fra vor Side,
siden Aaen og Lilliage-Broen kun vare besatte med det 4de Compagni af 9de Landeværns-Batnillon under Capitain v. Tank.
Forst Kl. imellem 10 og 1 i om Morgenen havde General v.
Lillsingen bragt sit bcle Corps over Kjogeaaen og i Stillingen d-d,
saa at han umulige n kunde begynde Angrebet til det af General
Wellcsley befalede Klokkeslet. Da derfor . den Sidstnævnte, i Stillina-a, Norden for Skillingekroen , havde venlet over i Time og
hverken hdrte eller saae Noget til General v. LinsingBn besluttede
han at foretage Angrebel alene, rimeligviis foranlediget af General
l'. Cask-lISkjolds offensive Foretagender,
Da nemlig bemeldte General erholdt den fOrsle Melding om
Fjendens Anmarch, befalede han Troppernes dieblik kelige Samling
og gav Generalmajor v. 03!holm Ordre til at besætte Skillingekroen med de af hans Corps nærmest ved Baanden værende 7de
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og S de Ilatailluner , samt 2 Canoner under Lieutenant v. Se/tuttes,
Commnndo, Men ogsaa disse Batailloner maatte rorst samles og tildeles Ammunition, hvorved hver Mand hlev udrustet med 30 Patroner.
Imidlertid gaves Ordre til bemeldte 2 Canoner , dækkrde af
Skarpskytterne, strax at rykke frem i IiImarch, ligesom til Rytterfeltvagten ved l\Hillerne at jage frem i Plainen for at recognosccre
ug, om muligt, opholde Fjenden, og endcligen fulgte de to BatallIoner, saa hurtigt de kunde,
Men fOrend disse Afdelinger havde
naaet den Stilling, de vare beordrede at indlage , erfarede man, at
Fjenden all havde besat den, saa at det ei blev gjorligt for Lieutenant v. S chll11r,s at komme længere frem, end !il 1-1, og for Infanteri · Ilntailloneme med omtrent 80 Mand Cavalleri paa Mire FlOi,
end til 2-2, fra hvilken Stilling Olsdmagle blev besat med 2 Cempngnier af Sde Bataillon, indtil Ode Bataillon, som var beordret at
besætte denne Landshy, kunde ankomme; ogsaa avancerede General
v. O..cholm noget med Infanterie!'; medens Artilleriet aahnede sin
Ild
Men, da Fjenden bemærkede delle, opkjårte han sit Artilleri
paa sin venstre FlOi, nær ved Stranden, med Cavalleriet paa samme
Fliii, og nabnede herfra sin overlegne Ild, af 12 ridende Cauoner,
Lieutenant v. Se/lulles besvarede liden saa godt han kunde ; men,
pludseligen beordret frem, havde han kun medbragt faa Curduser
ug manglede derfor snart Ammunition, En Licutenant v. Suhr blev
derfor sendt tilbage tit ){jiige med Ordre at medtage den fors te
Ammunitionsvogn, han kunde finde; men han kom snart tilbage med
den Efterretning at Ammunitionsvognene vare indelukkede i Kirken
og Ddrene til deuue spærrede, saa at ingen Ammunition var at erholde; hvorfor da Lieutenant v. Schultes maaUe gaae noget tilbage,
da Fjenden avancerede; indtil den paany forlangte Ammuuition var
ankommen. Paa denne Retirade maaUe den ene Canon blive tilbage,
fordi en Hest blev skudt og Selerdiet iturevet, og den faldt saalcdes i
det fjendtlige Caval1eries Hænder.
General v. Uæholm gav sit Cnval1eri Ordre til at attaquere og erobre Canonen tilbage.
Men
denne Ordre blev, som det lader, ei rigtigt overbragt; og, da dette
Cavallcri blev beskudt med Granater, derved led en Deel Tab, og
dets utilredne Bdnderheste ei vilde staae for Skud, trak det sig ogsaa tilbage. Da Infunteriet havde samme S\cjæbnr, al blive beskudt,
fulgte Ilet uden Ordre Cavalleriets Exempcl , og gik tilhage efter
rin ge Mod stand; og, utneudskjdndt saave] Generalen SOIll Officiererne
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gjorde sig al Umag for at standse dem, udartede denne 'I'ilbagegallg dog snart Lil en formelig Flugt,
Mandskabet af 9de Balaillon var efter de foregaaende Dages
Anstrængeiser og Mareh i Heden og den sidste Nats uvante Bivouac,
Sila udmatter, at Folkene hoheviis faldt om paa Marken.
Alligevel
stod Bataillonen længe i den samme anviste Stilling forao venstre
Floi; men, da 7de og Sde Bataillon kom den forbi, gik ogsaa !lde
Bataillon uden Ordre lilbage , uagtet Chefens og Officiererocs Mod-.
bestræbel ser, nog blev en Deel af Mandskabet af aJle tre BatallIoner bragte til at tage Stilling bag de foran Byen værende Grofter
og Jordvolde.
Imidlertid havde General v. Castl1l1skjold herved erholdt Tid
til at lade 4 andre Batailloner opmarchere i een Linie udenfor Byen
i 3-3 ved det saakaldte "hvide Knæ ", med Cavalleriet paa hdire
FlOi tæl ved Soen, noget foran Infanteri-Linien, samt ladet opkjiire
6 Canoner , deels paa Chaus seen, ' dc els foran Bataillonerne. Men,
da der manglede ul stræk keligt Dcpldieringsrum for disse 4 BatallIoner, saa blev den hiiire Fliii-Dalaillon, eller den 51e, trængt noget
ud paa Sandbankerne ved Stranden. En Slagorden i sluttede Colonner , som især burde have været anvendt her ved saa udvede
Tropper, var den gang ikke almindelig i vor Armee; hvor man sædvanligt opstillede sit lnfanleri i deployerede Linier.
At danne en Sla gorden i lo Træfningl-r med en Reserve
synes ei at have været paetænkt, ei heller, i dette Tilfælde, "let at
bringe tilveie, da der ved det hele Corps neppe fandtes nogen eneste Officiel', som var i Stand Lil med vedborlig KyndigherI lit lede
sammes tactiske Opstilling og Fegtemaade. De dvrige Batailloner
bleve derfor opstillede, deels i, rIeeis bag ved Byen og Kjogeaa,
som her er circa 25- 30 Alen bred og saa dyb, at den ei kau
gjennemvades, og tilmed har sumpige Bredder. Ogsaa de her stillede Canoner manglede snart Ammunition; og de faa medbragte
Skud, pr. Piece, vare ei engang ealiberrette, hvilken Omstændighed
ikke er saa forunderlig og lader sig leneligen undskylde, da man,
som vi have ovenfor seet, havde saavel 6 ii, som 3 ih Skyts ved Armeen,
men faa, eller ingen Ammunitionsvogne, saa at man maalte transportere Ammunitionen paa sædvanlige Båndervogne med Biinderkud ske,
hvorved en Forvexling af Ammunitionen var, under saadanne Omstændigheder og med saa ringe Hjelpemidler, næsten ikke at undgane .
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Fjenden havd~ imidlertid fulgt vor Tilbagegang, taget Stilling i
c-c med Cavalleriet, under Oberst v. Reden, paa venstre Fliii ligeoverfor vort Cavalleri , og rykkede nu frem med hele Linien en
eehelon fra venstre Fliii, hvorved det 92de Regiment under OberstIieutenant Napicr aabnede Angrebet, understdttet af det 52de og
43de. Regiment med det 9'5de i Reserve. Fjendens heftige CardætskIld nedlagde mange af vore Folk. især af 5te Bataillon, hvoriblandt
Capitain v. Qvistgaard. Derved kom 5te Bataillon noget i Uorden og
Endnu stod vel vore
trak sig tilbage uden væsentlig Modstand.
Skarpskytter og andre Troups Infanteri uophdrllgen chargerende bag
Gr(jfterne, hvorfra de sendte deres velrettede Skud imod Fjendens
Liuie, Men nu gjorde det 92de Infanteri-Regiment med fældet Gevær et Angreb under et almindeligt Hurra, og drev derved vore
Tropper ud af deres Stilling tilbage til Byen. Oberst v. Rcden rykkede nu ogsaa frem med sine Husarer; derpaa fulgte det 95de Infanteri - Regiment, og endeligen hille Infanteriet.
"Da je g", - siger General v. Castcllslijold i sin Rapport om
dell e S lag - "Ingen saae imellem Kjoge og Fjenden, uden mig og
"mine Adjutanter, retirerede jeg med,"
Vore Tropper trak sig nu igjennem Byen i Uorden; som blev
fOl'oget derved, at Fjenden hurtigen rykkede frem med sit fortreffelige ridende Artilleri, stillede . nogle Canoner i Byens Port og skjdd
med Cardælsker langs Gaderne, hvorved alle Bestræbelser fra de
Befalendes Side, al standse de Flyglende til ny Modstand, vare
spildte, saa meget meer som Trængselen i Gaderne af Canoner, Bagagevogne, F~lk og Heste, var saa stor, at ingen Forholdsregler
kunde tages derimod.
Paa den sondre Side af Kjllge-Aa stod Capitsin v. JVagt-ma1111 med 2 Canoner og en Deel af fOde Bataillon,
som netop nu var ankommen paa Batailleplndscn,
Generalmajor v.
Oxholm placerede 4 Canoner til Broens Forsvar og posterede Capitain v. Hjerrillg af 9de Batalllou til Bedækn ing af Canonerne i 4-4.
Denne stod som en MUDl', forsvarede Overgangen over Broen med
meget Mod, llg sdgte Generalen om at faae de Flygtende til ~t stiide
til hans venstre Foi, medens General v. CastclIskjold bestræbte sig
for at formere de dvrige Bataillouer noget længere tilbage i 5-5.
Del fjendtlige Cavalleri blev ogtaa standset ved Broen af vore Canoners virksomme Ild. lUen en almindelig Skræk havde bemægtiget
sig haade vort Infanteri og Cavalleri, saa at Ballieringen kun blev
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declvils og ufuldkommen.
Troen til at seire var borte, og intet
Hold var længer paa Mandskabet, saa at, omendskjiindt General v.
Castenskjold red foran del, ja I endog sprang af Hesten for personligen at fore en Batalllou imod Fjenden, vare dog al Ånstrængelse
og Opmuntring unyttige, Imidlertid var alligevel en Deel af Mandskabet bleven samlet, standset og vilde, Dan det blot bavde erholdt
nogen Tid, være kommet i Orden og til Besindelse igjen; men
pludseligen og uventet bleve de angrebne i Ryggen af et fjendlligt
Corps, under Oberst v. Alten.! Commando, bestaaende af Jægerne af
det 43de og l:J5de Regiment, 4 Escadroner Husarer og 4 Canoner, som
fra General Linsingem Stilling detateheredes fremad, tilvenstre j og
tog, efterat Skoven val' bleven renset af Jægerne, Position i e- e,
hvorfra det overraskede vore Folk med en pludselig og velrettet lufanteri- og Artilleri lid, der dog hlev kraftigen og tappert besvaret,
saavel af vort Iufanteri , som Artilleri, hvilke imidlertid snart bleve
bragte til at tie ved Fjendens velbetjente og velreUede Skyts, hvorved Mange faldt. Major v, Plesscll med Skyllerne af 6te Batalllou af
den tydske Legion og 2 Escadroner bleve samtidigen med Oberst
v. Allen detacherede igjenne.m Skoven iii HOire, over Svansberg og
SiilJerup, til Broen paa Veien imellem HerfOlge og Sæder; hvorved
vort Tilbagetog ad denne Vei blev aldeles afskjaaret,
Major v.
Plessm stiidte imidlertid ved Udgangen af Skoven paa en kraftig
Modstand af nogle Infanteri-åfdelinger , hvorved han led et ikke
ringe Tab; deriblandt Lieutcnanterue v. Rudorff af Iste og v.
Janse11 af 3die Husar - Regiment, som bleve saarede; den forstnævnte dddeligt,
Saaleds overrumplet og angrebet, saavel i Fronten som i Flanken og Ryggen, maaue alt vige tilbage. Da den Ofllcier, som skulde
overbringe Meldingen om General Leisingens Anmarsch ogsaa val'
bleven fangen, saa vilde Overrumplingen have været aldeles complet, dersom Broen ved Lillinge ei var bleven afbrudt, og derved
Fjenden betydeligen opholdt paa denne Kant Alt ,'eg, slim sagt,
tilbage, det bedste Enhver kunde j den stdrste Hob ad Landevien til
WalJo og Resten over Marker og Hegn henimod Clemenslrup og
Berfiilge, kastende deelviis Armatur og Mundering fra sig. Dog maae
vi ogsaa med Forniiielse bemærke, at mangen brav og tapper Mand
blev staaende bag Gråfter og Gjærder, eJler dækket af Kornet paa
Marken, og udsendte derfra vell'etlede Skud imod den omsværmende

204
Fjende, som derved led et ikke ubetydeligt Tab.
Oberst v. AltCJ1S
CavalIeri erobrede her en Deel Bagage og Ammunitions- Vogne og
gjorde en Deel Fanger; ligesaa ogsaa Major v. Plessefls Corps paa
Plainen foran Aashoi.
El saa almindeliglog pludseligt Angreb fra 3 Sider af en, saavel tactisk som i Antal overlegen Fjende kunde vort Landeværn og
Pikkehevæbnede Kystmiliei, hvis Organisation vi ovenfor tilstrækkeIigen have belyst, umuligen modstaae
Selv dygtige Linietropper af
samme Styrke vilde have havt tilstrækkeligen al gjdre, blot for under
lignende Omstændigheder aL kunne forsvaret sin Stilling, saa at et
almindeligt Tilbagetog niidvendigviis maaue blive Folgen, endskjiindt
Mange kæmpede, selv efter Fjendens Vidnesbyrd, med udmærket
Tapperhed, hvortil især maae regnes Officiererne, der Alle gjorde
deres Pligt og sdgte al redde hvad reddes kunde.
Generalerne v. Castenslijold og v. Oxholm opgave heller endnu
ikke Forsvaret, og roser General v, Castctlslijold Generalmajor v.
03Jholm i sin Rapport: "at han gjorde hvad han kunde, for at op" muntre sine Folk og holde dem sammen,"
Ligesan fegtede Artillerlet med megen Tapperhed; og, foruden den all omtalede Lieutenant v. Schultes, udmærkede sig den unge Stykjunker v. Hel/esen, som
commanderede og betjente sine Canoner med !\Iod og Dygtighed.
De to Generaler gik altsaa med Overlæg tilbage; General v.
03Jholm til de bagved liggende Fldider ved Landsbyen Hcrfdlge,
omtrent i MiiI sydvesl for KJoge og besatte den der værende Rir"
kegaard, som ligger paa en Bakke, i den Hensigt hel' at opholde
Fjenden, medens General v. Castenskjold skulde bag disse Bdider
bestræbe sig for at samle de avrige Tropper; til hvilken Ende
Adjutanter bleve sendte omkring, for at opfordre det llygtcnde
Mandskab til at raillere sig der. General v. 03Jholm, med en Fane
i Baandon, samlede lidt efter lidt paa Kirkegaarden i Herfdlge Majorerne v, /{ril'gcr og Baron v. Wedcl-Jarlsberg, saml Licutenanterue
v. Stolpe, Baron v. lJIedel-Jarlsberg og v. Petersen, samt omtrent
:120 Mand.
De to med~avende Canouers Lavetter vare paa den
sidste Betraite gaaede itu og blevne liggende i en Griift, En Ammunitionsvogn var vel kommen med, men den var tom, Med omtrent 50 Infanterister lod Generalen endvidere besætte Gråften udenfor Kirkemuren, og paa Veien ved Hospitalet lod han 40-50 Landevæi ns - Cavalleristcr gjiire Holdt. Men Alle disse trak sig tilbage,
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Ila de saae , at den store Hob af Fly gtninger forlod Hcrfiilge, saa
at General v. Oxholm blev alene stanende paa Kirkegaarden med sit
Commanda, der Alle vare besjelede af godt Mod og (len bedste
Villie og Iver for at modstaae Fjenden.
General v. Oæholm vilde ogsaa besætte Kirken og sendte' Bud
efter Kirkeniiglerne; men Præst og Degn vare forsvundne, saa at
Kirkeu maalte opbrækkes , hvormed hengik nogen Tid.
En Trop
Husarer gjorde imidlertid et Angreb, men blev modtagen af en saa
velrettet lid, at Anf/ireren og flere Mænd styrtede af Hestene og
Resten vendte om.
Lidt efter lidt bleve Griifierne i Fronten af
Kirkegaarden besatte af fjendllige Jægere, som chargerede ind paa
samme og vare understottede af en Bataillon Infanteri, beredt lil at
storme deu, Til hdire af KiI'kegaarden holdt 2 Escadroner Husarer,
til venstre af samme 1 Bataillon let Infanteri af 95de Infanteri-Regrment ; paa den derved liggende Miillebakke vare opkjdrte nogle
Canoner, f-f, som ved velrettede Skud dominerede og raserede
den forreste Kirkegaardsmuur, saa at alene Defileet, som ldher igjennem Byen, furhindrede, at Kirkegaarden ei blev aldeles omringeL
Under disse Omstændigheder var et længere Forsvar, at ansee
fur aldeles umuligt, hvorfor og Generalen lod slaae Chamade og udsendte Lieutenant v. Stolpe med et hvidt Tiirklæde i Haanden for
al give Signal til Overgivelse.
Ved den derved foraarsagede Aabning af Purten paa Muren trængte nogle Husarer igjennem samme,
hvilket havde nogle Skud til FOlge fra vor Side, hvorved et Par
Husarer bleve saarede, men ogsaa nogle Mand for os.
De sidste
Skud faldt her Kl. '10m Eftermiddagen.
Husarerne omringede
derpaa General v. Oxltolm og udplyn drede ham. Da Oberst v. Alten
kom til, blev han tagen under dennes Beskyttelse; og l da General
Wellesley senere indtraf, erholdt han endog sin Sabel tilbage.
Vort Tab paa Kirkegaarden bestod i 2 Diide og 13 Saarede;
iblandt de Sidste, som ommeldt, Lieutenant Baron v. JVedel-Jarlsberg,
som erholdt et Sabelhug i Armen, og fangne bleve 5 Officierer,
1 Tambour og omtrent 120 Mand l samt en Fane tagen. De Saarede bleve fiirst transporterede Lil Præstegaarden i Herfiilge, hvor
de bleve forbundne af Lægen ved det 95de engelske lette Regiment
og forresten velvilligen og godhedsfuldt hjulpne af Provstinden lJugle;
og derpaa til Hospitalet i Kjiige, hvorhen ogsaa General v. OX/lOlm
begav sig ind i det samme Værelse, han bavde forladt for omtrent
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12 Timer siden, og hvorfra han nu skrev sin Ilapport om Dagens
Udfald iii Kronprindsen.
General Sir Wcllcslcy standsede sin Forfdlgelse ved HerfOlge og
lagde sine Tropper i Qvarleer i og i Nærheden af Kjoge, hvor
Gene,ral v. Oxholm fik Leilighed li! den fiilgende Dag al betragte
og beundre disse skjonne Troppers Armering og Ildrustning , som
riglignok l1!aalle afgive en 5101' Contrast , imod den Fattigdom og
Tarvelighed, hvormed hans egne Tropper vare udrustede,
General v, Lin&ingcn fik derimod Ordre lil al forfOlge General v. Castens/gold med del ridende Arlilleri og Cavalleriel til Sæder,
hvor en Deel Fanger bleve gjorte , medens Infanteriet tog Position
ved Svandsbjerg; hvorpaa han med den 6te Batallløn af den tydske
Legion, endeel af det 43de engelske Regiment, noget Artilleri og
Cavalleri forfulgte General v. Castensli:jold over Gummerod til GjerslOv, og derfra fortsatte enkelle Detachementer ForfOlgelsen ad denne
Kant til Sletterne ved Ringsted.
Med en Deel af General v. Linsingens Cavalleri og Jægerne af det 95de Regimenl dækkedes Hovedqvarlerel i Kjiige imod Syd ved en Forpostlinie fra Lillingegaarden over AashOi, Svandsbjerg og VidskolIe.
General v. Castenskjold tilbragte den siirgelige Nal ener delle
Nederlag i Hasle-Præstegaard, omtrenl å l\1ii1 nordvest for Bregentved,
og opsatte ogsaa han samme Aflen sin Rapport iii Kronprindsen over
det havte Udfald, hvilken begyndte saaledes: "Naadigste Herre I ensaa"dan Melding vilde Gud bevare Deres kongelige Hdihed for at er"holde oftere!" Ligesaa tilskrev han herfra General v. IJcymalln og
meddeelIe ham sit Nederlag.
Ved skrevne, omkringsendte Sedler
underrettede han tillige det flygtende Landeværn 011\, at de aller
skulde samles -ved Nestved, ~vor han ogsaa den fdlgende Dng , den
30le Angust, virkeligen forefandt omtrent 2 Balnilloner Infanteri,
350 Maud til Hest og 4 Canoner , hvilket i al Sandhed tyder hen
paa en ikke ringe Grad af Mod og god Villie under saa forlviviede
Omstændigheder og fortjene al Berammelse.
Natten imellem den
30te og 3Ue August stod deUe Corps i Bivouac imellem Nestved
og Vordingborg, og rykkede ind igjen i Neslved den SHe August,
men det var næslen uden Ammunition og blottet for All; af hvilken
Aarsag General v. Castcnskjold lod Infanterlet fr,'1 Sjælland aldeles
gaae ud af hverandre og trak sig med Cavalleriet og Smaao-Oerues
Infanteri til den sydlige Kyst af Sjælland, samt laa selv iRallehave
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Færgegaard den Iste September med 100 Heste, ligesaa Ritmester
Ludvig.en i Vordingborg med 64 Heste. Da man Natten imellem
den Iste og 2den September erfarede, at Fjenden havde besaLNestved, gik General v. Ca.tenskjold den 2den September med siL tilbageblevne Corps over Lil Mlien og Falster og tog sit QvarLeer i
Landsbyen Tjlirnemark paa Mlien, hvorfra han den 7de September
forlagde sit Hovedqvarteer til Neblillegaard paa Falster og sligte at
organisere hvad han kunde af det sprængte Corps; hvortil KrODprindsen lidt efter lidt .sendie ham en belydelig Hjelp i 27 af Armeeus yngste Officierer af "næsten alle Regimenter og Corps af den
danske og norske Armee.
Ved Overgangen til 6eroe blev Cavalleriet, en Deel Geværer,
4 Canoner og noget Ammunition, ligesom og stlirste Delen af de
laalandske Landeværns • Batailloner reddet, hvorved da Nord-Kysten
af disse Ocr blev besat . Den 20de Seplember rykkede Geueral v.
Linsingen ind i Vordingborg med 467 Man,1 og 3 Canoner, medens
Hovedstyrken forblev i Ringsled , hvorfra den udbredte sig over det
sydlige og vestlige Sjælland. Det laa for livrigl ei i Fjendens Plan
at udbrede sig udenfor Sjælland; dog bavde General v. Castenslcjold,
for at forhindre en muligen paatænkt Overgang Lil Smaaelierne, ladet
alle FartOier i Vordingborg og paa Kysten ved Kallehave rore over
til Moen og Falster. •
Vort hele Tah i delle Slag bestod i omlrent 100 Dlide, hvoriblandt :1 Offieier, Capitain v. Qvutgaard, omlrent :150 Mand Saarede,
hvoriblandt 4 Officierer, Capitain v. lWiragcr, som ddde kort derpaa
i Kjlige af sine Saar, og Lieulenanterne v. Krctscltman, Baron v.
Wcdel·Jarlsberg og v. Rist. Desuden diide i Kjiige Capitain v. Romer
af Sygdom . Fangne bleve :1 General, 9 Majorer, :19 Capitainer og
29 Lieutananler, tilsammen 58 Oflicierer saml, efter engelsk Angivelse, omlrent 1,100 Mand og 9 Canoner.
Ogsaa lab les eu Deel
Bagage, Felt-Commlssariatet, Felt-Hospitalsvæsenet med alle Lægerne.
Fjendens Tab er ikke bekjendt ; dog laae alene i Hospitalet i
Kjlige omtrent 80 Saarede; Lste og 3die Husar - Regimenl ungave
deres Tab lil 2 Officierer, :16 Mand og 22 Heste.
De danske Fangne bleve [Orte samme Aflen og næste Morgen
lil Kjiige, hvor Ofliciererne fik Tilladelse til al gaae omkrin g i
Byen, for at opslige deres Bagage, ligesom ogsaa for al begrave
Om Aftenen den 30le Augusl
den faldne Capitain v, Qvistgaard.
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bleve de under Escorte af hannoveranske Husarer afTiirle til det engelske Hovedqvarteer paa Hellerup, Offieiererne kjiiremle paa 11
Vogne; og holdt de netop ved Store Vihenshuus om 1\1ergenen den
3 t te August paa den Tid, da Udfaldet og Kampen i Classens Have,
hvilket vi strax nærmere ville erfare, fandt Sted, saa ' at Kugler og
Bomber fra Fæstningen Ildi omkring dem.
Officiererne bleve samtligen lagte ind i Baron v. Eggers Gaard, Rygaard, paa Ordrupsveien, hvor General v. Ca/heart endog besdgte dem, og var han
venlig og artig imod dem Alle, hvilket og de engelske og hannovcranske Ofl1cierer, de stiidle paa , vare saavel her som i Kjoge og
paa Ileisen hertil.
Del blev nu af de engelske Overbefalingsmænd bestemt, at alle
Offlcierer skulle forlade Sjælland; men General v. O.rholm udvirkede i en Conference med General Catheart. og Admiral Gambier,
al de dog erholdt Tilladelse til al reue hjem, imod al udstede el
Revers for al ville forholde sig rolige i denne Krig.
Mandskabet
derimod blev uigjenkaldeligen bestemt til al fOres ombord paa den
engelske Flaade, for derved at afskrække Andre fra lignende Forslig.
Dog blev der lovet dem, al de ikke paa nogen Mande skulde bruges imod deres Fddeland . Generalmajor v. Oæholm« iivrige Conferencer med og Forslag til den commanderende engelske General den
i Septbr. for 'It overtale ham lil at afstaae fra, eller opsælle Angrebet
paa Kjobenhavn, kunde nnturligviis.ei fure lil noget Resultat, endskjiindt
bande General Ca/heart og Admiral Gambier meget beklagede den
haarde Stilling hvori de befandt sig.
General CaCi;eart var, efter
General v. Oxlwlms Udsagn, bleg som Ddden og meget forstemt.
Men Soldatens Pligt og Bestemmelse er jo blot at adlyde.
Imidlertid gjorde Generalmajor v. O.xholm, da han nu cengang var i det
engelske Hovedqvarleer, Alt, hvad der var muligt sanvel for sine
Vaabenbriidre, søm for det ulykkelige Kjobeuhavn, og meld le endog
herfra General v. Peymann, med Gener?1 Cafhearts Tilladelse, Generalernes Uheld og Landeværnets Adspredelse og Ulykke.
En Parlamentair fra Kjiihenhavn, Lieutenant v Sodcl'bl'Tg, Ad.
jutant hos Generalmajor v. Pcymann, som uventet saae General v.
OXllOl/ll i del engelske Hovedqvarleer den Iste September, uden at
vide Maaden, hvorpaa han var kommrn did, mna have antaget, at
Generalen var der i engelsk Interesse og Sold samt have rnpporteret
noget om ham til Kjiibenhavn, hvorved der senere foraarsagedes saa
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megen Bagvaskelse, ufordeelagtig Bediimmelse og vrang Omtale.
Geueralmajor v. Oxllolm og hans VaalJenhriide forIode det dem anviste Opholdssted paa Rygaard den iste September om Aftenen, og
Enhver reiste til sit Hjem .
Generalmajor v. Lin,ingen udbredte sig meer og meer over
det sydlige og sydvestlige Sjælland, hvor han ov,:ralt desarmerede Beboerne og borttog deres Ammunition.
Saaledes maatte
ogsaa Amtmand v. Stemann, paa Reqvisition af bemeldte General,
dateret Sorii den 7de September, finde sig i at pasvise til ham et
Depo~ af Vaaben og 76 Foustager, eller Centner Krud, som vare
angivne for Fjenden, at være nedgravede i Skoven v~d Tersliise.
l\Jen, da disse Vaaben og deune Ammunition ikke vare blevne afhentede af Englænderne, da Kjiihenhavns Capitulauon blev bekjendt,
saa protesterede Amtmand v. Stemjlnn imod Udleveringen heraf, hvilket ogsaa havde den Folge, at Sagerne forbleve paa de Steder, hvor
de vare nedgravne, indtil Englænderne havde forladt Sjælland.
Dette er den detaillerede Beskrivelse . over det hos os saa meget
omtalede Kjoge-Slag, som sikkerIigen fortjener anden Bediimmelse,
naar kun alle Omstændigheder tilfulde oplyses, end den som hidtil
er bleven det til Deel. Vistnok gave de laulandske Batailloner Exemplet til Flugt j men det er ikke derfor at antage, at det var gaaet
bedre, om nogen af de SJællandske Batailloner havde bavt Avantgarden.
Troppernes Opstilling var vel hverken fra practlsk , eller
theoretisk Side at rose j men vi maae erindre, at Generalerne v. Ca'ten,/'-jolcl og v. Oæholm vare uden nogensomhelst Hjelp, og at der den
Gang gaves kun faa Generaler i vort Land, som tillige vare Krigsmænd, end sige, Overbefalingsmænd j en Post, hvis Dygtighed ikke
vindes uden i Krigen selv, eller ved alvorligt Studium j men den
blev hverken I1bdersogt hos, eller fordret af Den, som udnævnedes
til General. Navnet "General." var derfor blot en Titel uden nogetsomhelst, underforstaaet, andet Begreb j og denne Titel kunde enhver Officier,. hvilket alt er omtalet, ifiilge Tjenstalderen vente efter
Tour at opnaae.
Men, naar der til Stabsoffielers- og GeneralsVærdighederne , især i Fredstid, ei gjiires nogensomhelst anden,
streng, videnskabelig Fordring, end Tjenst-Atder, saa maa man ingensinde haabe at erholde fordeelagtige Resultater af et saadant System,
Imidlertid .fegtede saavel Generalerne, som de iivrige omcierer, med personlig Tapperhed og til det sidste Oieblik, hvorpaa
D.nm. Krig.b, fn 1607-9.
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de mange fangne Officierer maae tjene til Beviis , da de hleve
staaende og vilde ei vige; Stykjunker v. Hellesen blev endog under
5te December 1.807 for sit udvisle, gode Forhold udnævnt til Secondlieutenant af 2den Classe i ArtillericJrpset, dog uden Anciennetet, indtil ban havde taget den befalede Examen.
Men en Deel af Mandskabet fortjener ci mindre Berlimmel ;" .
Mange af dem kæmpede med stor Tapperhed, og maae vi her aller
gjentagc, at den sl1irsle Deel af dem vare Blinder, som forsle Gang
fOrtes i Ilden efter en lang og hosværlig Mar'ch; uden de sædvanlige Foruddenbeder og Forpleining, med slette Vaaben, Iideif Ammunition, kun :I. Flintesteen for hver Mand, tarvelig Beklædning og
Udrustning, uden Befalingsmænd, Disiplin og hvad Krigen Mrre
fordrer.
Man var derfor ei beller berettiget til at vente store Resultater af en saadan Organisation, saameget mindre, som man ei
kan frcmvise fordeelagtigere Virkninger af lige Aarsager i andre
Lande, hvor Bdnderne pludseligen ere blevue samlede og armerede
for at Idres i Felten.
Det Cl' glædeligt at kunne anfdre, at det ei beller her mang• lede paa Patriotisme og fortjenstfulde Handlinger, selv af Undergivne.
Saaledes reddede General v. Oxholms Tjener, ved Navn
Holm, 1.0,1.50 Rbd. fra at falde i Fjendens Bændel' paa Retiraden
igjennem Kjoge; hvorfor han af Kronprindsen fiirst erholdt en
Doueeur af 50 Bbd. ved Ordre af 28de November 1807; og dernæ st beCaledes Generaltoldkammeret "at indstille ham ved COrsle
"Vacanee til en saadan Toldbetjening, al han med Familie kuude
"have et skikkeligt Udkomme".
Udfaldet af Bataillen ved Kjiige maa meget afkjiile Onaket hos
de Exallerede om en National-Miliee af sandan Beskaffenhed og tillige overbevise Krigsbestyrelsen om Niidrendighedell af at besidde et
rcspectahelt Forsvarsvæsen og dygtige Befalingsmænd.
Meget beklage vi Befalingsmændene og Landeværnet selv, der
i deres U~eld er e, hlevne miskjendte, om ei endog forhannede ved
Publicums og de Ukyndiges ubillige Domme.
Nogle af Befalingsmændene frasagde sig ener Slaget Commandaen over disse Tropper; deriblandt Major Grev v. ]J/ol/ke, Chefen
for 2den Bata lllen af Siindre Sjællandske-Landværns-Regiment, som
under Slaget længe holdt Stand og fegtede baade med Dcriimmelse
og Ære. Andre, og deriblandt General v.Oxholm, udbade sig deres
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Forhold unders1igte og paadiimte af en Krigsret. Mere kunne Mænd
af Ære ikke gjore.
Selv Fjenden beretter P), "al, skjdnd; de Danske flygtede med
"lJestyrtelse og Overilelse og tildeels borIkastede Vaaben og Klæder,
"saa udviste dog den ilY Milice en modig Aand.
Nogle af disse
"raae Recruler fyrede ud af Vinduerne i Kjoge paa vort Cavalleri
"og lude sig nedsidde af vort Infanteri
Andre skjulte sig bag de
"i Rækker staaende Kornneeg, paa Markel'ne og skjdde derfra paa
"deres Forf01gere, ikke uden Tab for os."
Vi gjentage derfor endnu engang: at Landeværnet ved Kjoge
gjorde omtrent All, hvad der var muligl at gjore.
Deres Uvillie, ja I Opstand, da de skufde forlade Smaae-Oerne,
hOr nærmest tilskrives Lovgivningen, til hvis Ord de strengeligen
holdt sig; ogsaa bleve de meer folgsomme fra den Tid af, at Kronprindsens Proclamation var oplæst for dem; og, ifald den biiistcommanderende General begik Feil, burde det dog ei falde dem til Last.
Eflerat General v. Castmskjold den 2den September var gaaen
over til Miien og senere til Falster, siigte han der, som all omtalet,
al samle Reslen af sit Corps især de Ianlandske Landeværns-Batailloner,
der, i Forening med de Afdelinger, som bleve saUe over fra Femern
og Langeland, dagligen voxede, saa at Tallet paa 'det derværende
Corps d'årmåe allerede den t3de September udgjorde 3,362 Hoveder
i fOlgende 4 Afdelinger:
Oberst v. 8taffeldts Corps, bastaaende af 9de og tOde Batalllen
af Siindre-SjæJlandske-Lantleværns-Regiment, Jægercempagniet af Iste Iydske-Regiment, Herregaardsskylter m. m.
Obersllieulenant v. Wegencrs Corps paa Miien, meest bestaaende
af lette Tropper og Liv-Regimentet lette Dragoner, samt

2 Canoner,
Major v. Holstems Corps, beataaende af 7de og 8de Batalllou
af Sdndre-Bjællandske-Landevæms Regiment.
Major v. Thicncus Cot'PS, beatuaende af en Deel af Sjællandske
Rytter Regiment og Landeværns Ryttere.
General v. Castenskjold blev ifOlge Kronprindsens Ordre af
21de September kaldt til Kiel, da Hiiistsamme vilde tale med ham;
og gik han over Langeland, Fyen og SnoghOi derhen i Enden af
. *) Sec: Ludlow Beamish: "Der Kliniglich deutschen Legion"l Theil, Pag. 12-1.
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Septemher Maancd, overgivende Commandoen paa Ocrne til Generalmajor v. Ewald.
I Kiel blev ban naadigen modtaget af Kronprindsen, som allerede under 6te September skriftligen havde troslet ham over hans
bavte Uheld; og vi have ei nogensinde bemerket, at Hiiislsamme
bavde lagt ham delle til Last, men snarere stedse visle barn megen
Decltagclse og Naade.
Generalen vendte den 23de Oclober over
Femern tilbage til Laaland og overlog atter Commandaen over
Oerne den 25de Oclober.
-
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"V. (Japitel.
Fra den 29de A ugust indtil Capitulationen
den 7 de September.

Efter denne lange Fjernelse fra den egentlige Beleiring vende vi atter
tilbage til samme.
Sandagen den 80te Augult.
Den formedelst SI. Hans Hospitals Flytning i Gaar indgangne
Vaabenslilstand paa 12 Timer blev i Morges opsagt fra vor Side,
uden at dette havde videre active Forelagender til Fiilge, men Alt
forblev ogsaa i Dag stille saavel til Lands som til Vands.
Vel
slode Tropperne færdige til Udmarch; men de erholdl Contra-Ordre,
Ogsaa Bombardererne havde erholdt Ordre al kasle Bomber; men
de bleve deri forhindrede ved slet Veirligl.
De forniidne Arbeider til Forsvarets Fremme fortsattes imidlerler lid paa alle Puncter,
Canonerne . flirles paa Volden, Træer kappedes o. s. v. Batteriet paa Tiimmerpladsen, som i Dag blev commanderet af ArliJlericapilain v. LiiLzow, beskjod og bekastede jevnligen hele Dagen del ljendUige Dalleri ved gamle Pesthuus med
Bomber og Granater; Fjenrlen svarede derfra med gloende Kugler,.
Brand- og andre Granater,
Dags Middag forlagde General v. Peymann sit Hovedqvarleer
fra Citadellet til daværende Tracleur Rau's Gaard,
nuværende
H åtel d'Anglelerre paa Kongens Nylorv, hvilket var til stor
Beqvemmelighed for Alle, som havde Tjenslforretninger i Bovedqvarleret
Commandanlskabsforrelningerne i Citadellet bleve af
denne Adrsag overdragne til Obersllieulenant v. Schcibe af l\farineRegimentet. Man saae i Formiddag, Fjenden arbeide paa el Batteri
imellem Rolighed og Ladegaarden , ligesom han og uafladeligen arheldede paa sine iiVl'ige Batterier, men stod forresten rolig med
Tropperne paa alle Punkter; hvilket -var heelt naturligt , eftersom
over 6000 Mand af Beleiringsarmeen endinu var fraværende, ved Kjiige.
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Om Aftenen erholdt Fjenden paa Forlangende atter en Vanbensti1stand, for at kunne 0l'Ue Medicinkasserne fra Ladegaarden ;
men den blev atter opsagt af os næste Morgen . Vi see saaledes:
at Englænderne klogeligen benyUede ethvert Passkud under deres
Troppers Fraværelse, for al forskaffe sig saa megen Ro, som
muligt, og bvortil det saa ofte omtalede Gale-Hospital gav dem den
forlinskede Leilighed; men som visseligeu ei hurde saa let og rundeligen være blevue dem indrlimmet fra vor Side.
Generalmajor v. d. Deeken. tilmeldte i Dag til l\JajOl' v. Tsehern;ng paa Frederiksværk i el Brev, dateret Magliagore Cd. e. Maglegaard) den aOle August, vort Landeværns havte Uheld i Gaar ved
Kjoge, Brevet er mærkeligt ifdlge de deri udtalede Fdlelser, som
vare almindelige i den fjendtlige Armee, nemlig:
"Det, Herr Generallieutenant v. CastensTrjold i Gaar tilbragte
~,Nederlag vil vist allerede være Dem bekjendt,
Ieg vilde glæde
"mig over denne Begivenhed, dersom den kunde bidrage til snar~~ligen at ende Differentsen imellem vore Hoffer, da for mig per"sonligen ingen Krig kan være ubehageligere , end den, vi fOre
"med dem".

Mandagen den atte August.
J Dag var Garnisonen atter actlv ener flere Dages Hvile,
Dte Udfald. For' at afbrænde Bygningerne i Classens Have,
omhugge Træerne samt recognoscere og lidelægge de sammesteds
mulige n værende fjendtlige Batterier , blev Dags Morgen Kl. 4!
foretaget et stort Urlfald fra Castellet til bemeldte H~\'e, under Commando af Oberst v. Beck, Chef for norske Liv Regiment, hVOJ'ti1
beordredes de 3 Linle-Batailloner af danske og norske Liv-Regiment, disse Regimenters og Gardens lægere, Livjægerne og Herre.
gaardsskytterne med 8 Canoner samt 50 Brandfolk og 50 Mand af
Holmens Tdmmermænd , de sidste under Lieutenant Billes Commando, tilsammen omtrent 2200 Mand. Fra Slisiden blev angrebet
understOttet af 3 Canonbaade . Efterat Jægerne vare rykkede rask l
frem fra Citadellets yderste Enveloppe, fulgte Linie-Infanteriet, som
dernæst opmarcberede for at understotte Jægerne.
Den bdistccmmanderende General" v, Peymann var persouligen
tilstede ved dette Udfald, ligesom og den Næstcommanderende, General v. Biele{etdt, selv ledede Artilleriets Deeltagelse i Fegtningcn
fra Citadellets Volde og de detacherede Værker.
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De fjendtlige Forposter og Tropper bleve i Begyndelsen allevegne drevne tilbage ved vore Troppers modige og raske Angl'ell
paa Haven og Bygningerne der antændte,
Træerne bleve deels
brændte, eller omhuggede, og Haven i sin hele Ildstrækning recognosceret af lngenieurcapitain v. Ohlrogge, hvorved man blev overbeviist om al Fjenden ingen Batterier havde anlagt i samme.
Men del varede ikke længe, fOrend stærke fjendLlige Colonner
j lilmarch rykkede frem til UoderstOltelse, baade paa Strandveien
og paa Lyngbyveien, fra de i Nærheden værende Reserver og
Leire, og lrængle fra Ostcrbro igjennem Porten paa Grosserer Tuleins L.andhuus ind i Haven. Vore Tropper maalle fra nu af kæmpe
med belydelig Overmagt og troede derfor i Dag, som ved alle Udfald, at
have den hele, eller dog en 5101' Deel af den fjendtlige Armee imod
sig, medens de almindeligviis kun feglede med Forposterne samt
disses Soutiens og Reserver. Da Enden paa et hvert Udfald er Tilbagetog og Udfaldels Hensigt var opnaaet, trak Tropperne sig i god
Orden igjen til Citadellet, hvorpaa Classens Have atter blev heftigen
beskudt saavel fra Citadellets- som Kjobenhavns Volde og Canonhaadene.
Vort Tab ved delle Udfald og overhovedel tii Lands i Dag bestod i 20 Ddde og 82 Saarede iblandt de Sidste endog den hdisteommaudercnde General selv, som fik en MuslIeskugle igjenncm det
venstre Been,
Ogsaa Fjenden har tilstanet at have havt et betydeligt Tab,
skjdndt det ikke er bleven bekjendt. Iblandt de Saarede var GeneraJlieulenant Bail'd, som endog erholdt 2 Blessurer, Under Affairen
blev der kastet Bomber fra vore Bombardeerfartdier og fra el Batteri i Citadellel imod Batteriet ved Svanemollen og den engelske
Flaade, som ogsaa svarede med Bomber.
Denne Bombeka stning
vedblev, endog efter Affairen, fra begge Sider til henimod KI. :1.;
fra vor Side fra CastelleIs lange Linie , Nyholm, 3 Kroner og 6
Bombardeerfartdier saml Batteriet paa Tommerpladsen imod Batteriet
ved gamle Pesthuus, Disse Anstrengelsl'r havde til Folge, at KI iOk
om Formiddagen hleven fjendlig Brig, "Charles af Kirkaldy", truffen
af en Bombe og sprang i Luften under vore Malrosers almindelige
Iubel- og Hurra-Raab, hvorved de havde el Sideslykke til Atrairen
den 26de Augusl, da Canonbaaden Slub"ekjobing sprang i Luften
for os.
Senere blev ogsaa en Brig skudt i Sænk, eller muligen
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sænket med Briggen, som Gui i Luften. Samtidigen dermed opkom
der ogsaa Ild i et fjendligt 84 Canonskib , ved en gloende Kugle,
og det brændte længe, inden liden blev slukket.
Omsider blev den hele fjendligc Sudefcnsion, ilde tilredet, drevet og tildeels buxeret ud af Bugten ved Charlollenlund, forfulgt
af Cauon-Ehalcuppemes Arrier-Garde, som især re Ilede sine Skud
ener en fjendlig Brig j og flirst Kl. 1 vare de fjendtlige Skibe udenfor Skudviden ; men til samme Tid vare ogsaa Landbattericrne, der
havde kastet Bomber og Granater samt skudt med gloende Kugler
imod Orlogsskibet Mars, Fregatten St, Thomas og Flotillen, bragl
til at tic.
Vort Tab iii Siies bestod i 1. Diid og 6 Saarede, saa at vort
hele Tab til Lands og Vands udgjorde 2l Ddde og 98 Saarede,
Ogsaa i Dag rostes i Almindelighed Livjægernes Raskhed og
Tapperhed, omendskjiindt det derfor ikke kan benægtes at jo alle
l'roppedele gjorde deres fuldkomne Pligt og udmærkede sig paa forskjellig ~fnade.
Denne saa ofte og hoit udtalede Ros fremkaldte
rimeligviis lalousie hos andre Troppeafde!inger, hvilken endog man
antages foranledigede Marinens hoistcommanderende Admiral, . Wintcr{eldt, til i Dag i de offentlige Blade at indrykke: lIat han vel
"ganske bifaldt hiin Ros, men dog tillige bad, at man ikke heller
"maalte glemme Officiererne og Mnndskabet paa Bnflotillen,"
Som Fiilge af deu i Dag stedfundne Kamp og Seier til tands
og Vands herskede den glædeligste Stemning i Byen, og Borgerne
blandede deres luhel med de Tappres Seiersraab,
Dags-Morgen var Fjenden meget tidligen gaaen i tand, ved
Dragfir paa Amager, fra nogle armerede Cbaloupper, vel i den Ilensigt at opbrænde nogle der i Havnen liggende og hjemmehiirende
CofTardiskibe, af hvilke og en Galease hlevantændt, men Ilden atter slukket og Fjenden fordreven af vore Landtropper. Dog vedblev han nogen Tid at skyde, saavel med Kugler som Kardætsker,
ind i Byen, hvorved en blind l\land blev dræbt.
Det Saar, som General v. Peymann erholdt ved Udfaldet i Dag,
forsonede den offentlige Stemning, som i den senere Tid ei mere
var ham, eJler Generalrommandoet overhovedet, gunstig, igjen aldeles med ham. Den beklagelsesværdige General var en ædel Olding
og Helt i Ordets strengeste Betydning.
Han havde fuldt vel opfaltet den tunge Pligt, som paalaa ham, den han med de havende
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Midler ei var iSland III at opfylde.
Upaatvivleligen sogle han
Dåden, som det eneste Middel til at ende bans store Sorger og
moralske Lidelser, og bavde derfor henstillet sig, paa et farligt,
håitliggende Sted, udmærket ved sin Dragt og sin Ordens-Stjerne,
hvilket naturligviis maatle foraarsage , at mange fjendlige Skud rettedes imod ham.
Een af halls Adjulanter advarede ham og vilde
fOre ham bort fra Stedet. "Er man bange for Skud" '? var Generalens eneste Svar; og ban blev staaende paa den engang indtagne
Plads, hvor han og kort derpaa blev ramt,
Fra Valpladsen blev han i sin Vogn kjårt op paa Citadellets
Hovedvold, hvorfra han kunde oversee Fegtningen, og fOrst nu blev
ban forbundeu af Professor WinslOv som selv var tagen derud, da
man fra Valpladsen send le Bud efter en Læge til den saarede General. Da Professoren beklagede Generalens Uheld udbrdd denne:
"Ak, det er ingen Ting I her hurde Kuglen have truffet" idet
ban med den biiire Haand pegede paa Hjertet.
Hvad mere kan man kræve af en 72 aarig Olding, end en
saadan Opofrelse; om end ei det fra visse mililaire Sider saa ganske
kali billiges at udsælle sig for slige mulige Fdlger,
Vel bål' den
HOistcommanderende ei sky Faren, hvor del er nådvendigt at trodse
den, eller undlade at sæUe sig i Spidsen for Tropperne under fortvivlede Omstændigheder; men, da en Overhefalingsmand maa have
aflagt de meest ulvivlsomme Pråver paa Mod og Dyglighed, inden
han erholde." en saadan Post, saa kan det ei billiges, om hall af
den Grund udsætter sig for Muligheden af at blive dræbt, eller
saaret; hvilket ofte kan have et stdrre Tab for Armeen til Fålge,
idet der ikke altid er en anden duelig Befalingsmand tiIsIede,
som stra x kan overtage Commandøen.
Overhovedet ere dygtige og udmærkede Personligheder intetsteds hyppige; og, .kan man
end undertiden, finde en Saadan, er det derfor ikke vist, at man
kan finde lo, eller flere,
Ogsaa Commandeur Bille visle altid stor Koldblodighed og
ubdielig Tapperhed ved Flotillens Angreb, ved hvilke han sædvanligviis var tilstede i en Chalouppe.
Derimod er det at beklage, at
General v. Biele{eldt ingensinde var personligen tilstede ved UdføJ:
dene, hvori han dog riglignok for en Deel blev forhindret ved sit
Ildebefindende, foranlediget af den Blessure, ban havde erholdt ved
at styrte af Hesten den 16de August.
Havde han ligesom de to
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andre Befalingsmænd, General v. Peymann og Commandenr v. Bille,
kunnet overvære een, eller to Fegtninger , vilde han ligesna vist
som disse have havt den offentlige Stemme for sig, der nu ikke
var ham gunstig.
Dags Eftermiddag myldrede det af ljeniltlige Baade omkring
Vraget af den Brig, som i Formiddags sank paa "Stubben" forat
aftakle den. ' Omtrent 50 engelske Transportskibe gtk samme Eftermiddag syd paa imod Dragdr,
Langebro , som havde været nogle
Dage spærret formedelst Reparation, blev i Dag atter aabnet fur alt
Den paa Ni:irrebro værende dobbelte Alice, hlev
Slags Passage.
Dags-Morgen kappet, for at tilveiebringe en friere Udsigt fra Fæstningsvolden, omendskji:indt fjendlige lægere fyrede imens paa Arbeidsfo/kene,
Dags-Aften imellem Kl. 6-7 opf6rtes Musik af Regimenternes Houtboister ved Hovedvagten, foranledig et af Ho vedqvartercts
Forlæggelse i Gaar til Raus Gaard ved Siden af bemeldte Vagt, og
delle blev dagligen gjentaget til samme Tid, hvorved en Mængde
Mennesker samledes; iblandt hvilke Stemningen var glad og begejstrende.
Ved Dagsparolen blev befalet:
Indtil Generalmarchen slaaes , kan Styrken af det borgerlige
Infanteri paa Volden formindskes til ! om Dagen. Men om Natten
mdder den fulde Styrke.
Enhver, som herefter deserterer og igjen paagrihes , straffes
med Galgen, ifOlge den 61 Krigsartikel.
Vedkommende Chefer
have at foranstalte dette bekjendtgjort paa alle Compagni Parader.
7'irsdagen den l ste September.
J Dag var Alting atter stille baade til Lands og Vands efter
Gaarsdagens betydelige Anstrengelser og Foretagender. . Fjenden
blev pan denne Dag færdig med alle sine Batterier hvilket ii:ivrigt
ei nedslog Stemningen i Byen, der langt snarere .var betydeligen
oplivet ved Gearsdagens hæderlige Kamp , saa at man overalt rustede sig til at forny samme.
Der blev saaledes aller skudt og
kastet Bomber fra Ilere Dele af Fæstningen imod de .fjendtlige Værk r, en Skydning, der som aIt bemærket, vel s ~edse var meget Icvende, men neppe havde den fori:inskede Virkning. Ogsaa indkaldte
Stadshauptmanden ved offentlig Bekjendtgji:irelse i Dagbladene alt
det Mandskab, som, ifi:ilge Placaten af iste Februar 1803, § 2, 3,
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6. og S, henherte til Borgervæbningens 2den Afdeling I uopholdeligen at mode hos deres Cumpngnichefer for at modtage Vaaben og
oves i disses Brug til Stadens Forsvar.
Dog havde alt mange af
disse frivrlligeu meldt sig; og er dat forunderligt, at denne Borgerafdeling ikke strax ved Krigens Udbrud var sal i Virksomhed.
Ligeledes lod Professor Winsliiw paa lignende Maade opfordre
alle Læger og Pharmaceuter , som endnu ikke vare blevne ansatte,
til at melde sig for at ansættes ved Hospitalerne.
Skulde man af disse Forholdsregler drage nogen Slutning,
maatle det være den I at Forsvaret nu skulde ret begynde paa Liv
eg Dod.
Paa denne Tid læste man hyppige n offentlige Taksigelser j Dagbladene for Gaver af Penge m. m., som Borgerne sendte iii Cheferne saavel for Land- som So -Magten og Borgercorpserne, for at
uddeles imellem lappre I eller saaredc Krigsmænd , eller deres E fterladte. Lignende Taksigelse blev ogsaa ydet de Damer, som indleverede Charpi og Linned til de Saarede,
De Landeværnsmænd, del' forhen havde Ijent ved Artilleriet,
eller SkarpskyUerne, og endnu ei vare benyttede , bleve i Dag udtagne for at forrette Tjeneste i samme Egenskab og begyndte allerede om Eftermiddagen at exeroere paa Amager-Fælled.
Nogle af
Holmens Tommermænd beordredes udenfor Osterport , hvor de omhuggede nogle Træer og satte en Deel Bygninger j Brand. Kj iibenhavns Tallotteri - Trækning fandt forresten i Dag, Sted som sædvanligt.
l"orst i Dag erholdt den hiiistcommanderende General officiel
Efterretning om General v, Caslen skjolds Nederla g ved Kjiige ved
det Brev, General v Oa:holm tilstillede ham fra det engelske Hovedqvarteer, med General Calh cal'ts Tilladelse, ved Een af de man ge
Parlamentairer, som kom og gik. Ogsaa havde Gen eral v. Castcnskjold I som vi alt vide, tilmeldt directe General v. Popnann sit
Uheld i et Brev , dateret Hasle Præstegaard , Aftenen efter Slaget,
men som fOrst senere kom ham til Hænde.
l delle Brev meldte
General v. Castensltjold ham tillige: "med Generalens Handlemaade
"er Kronprindsen !Deget tilfreds, hvilket jeg har Ordre at meddele,"
Fra den Tid af at General v. Castenskjold var fordreven fra
Sjælland, betragtede Generalmajor v. Peymann sig som Ilålstcom-
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manderende over hele Oen og handlede derfur aldeles overeensstemmende med denne Ans~uelse, hvilket ogsaa maa billiges og ansees
for en Handlemaade, der er at henregne til de almindelige militaire
Pligter.
Vi have ovenfor sagt, at Fjenden i Dag blev færdig med sine
_ Batterier; og, som Fiilge heraf, ankom den fjendllige Armees Generalqvnrteermester , Obersllieutenant v. IJfurray, som Parlamentair
til vore Forposter, hvorfra han bragtes til Hovedqvarteret, hvor han
overleverede en Skrivelse, undertegnet bande af General Calkrart
og Admiral Gambier, saalydende:
Det briuisk« Hovedqvarteer (oran Kjiibenhavn,
den Ilte September 1801.
SirI
"Vi, Overbefalingsmændene for Hans brittiske Majestæts Land,.og Slimagt, som nu befinder sig foran Kjiibenhavn, finder det pas"sende, for at forhindre videre Blodsudgydelse! nu al opfordre Dem
"til at overgive Fæstningen og afstaae fra el Forsvar, som aaben"bart ikke kan blive af lang Varighed."
"Rongen, vor naadigste Herre har ved sine diplomatiske AgenIlter anvendt ethvert Middel til al afgjlire de stridige Puncler paa
"en venskabelig Maade.
For at overbevise Hans danske Majeslæt
"og hele Verden om den Modbydelighed, hvormed Hans Majestæt
"bar seet sig nddsaget til at slige sin Tilflugt i Vaabnene, fOrn) e
"vi Undertegnede i det Oicbik, da vore Tropper staae foran Deres
"Porte, og vore Batterier ere beredte til at aabne deres Ild, det
~ , Ti l b u d og de samme fordeelagtige og venskabelige Betingelser, som
"igjennem Hans Majestæts Gesandt, ere lilbudte Deres Hof."
"Dersom De indvilliger i at udlevere og lade bortfore den
"danske Flaade, saa skal den blive tagen . i Forvaring, som el Depo"situm for Hans danske Majestæt, og tilbageleverel med Alt, hvad
"der hdrer til dens Udrustning, i samme Tilstand vi erholde delle
"Alt, saasnart de almindelige Fredspreliminarier havc hævet den Nlid"vendigbed, som har foranlediget denne Fordring. Alle Eiendomme
"af ethvert Slags, som siden Fjendtlighedernes Begyndelse have været
"i vore Hænder, skulle tilbagegives Eierne, og Alliancen imellem
"dc forenede Kongeriger og Danmark fornyes."
,,~Ien, bliver delte Tilbud nu forkastet, saa kan det ikke tiere
"Illive fornyet, Den i Besiddelse tagne offentlige ' og private Eien-
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"Eiendom maa da forblive i Dens Besiddelse, som tog den, og
"Byen maa efter dens Indtagelse dele alle erobrede Fæstningers
"Skjæbne."
"Vi maae drive paa en hurtig Afgjorelse; thi vore Troppers
"nuværende Stilling saa nær Voldene gjar et hurtigt og kraftigt
"Angreb fornddent og enhver .Opsættelse utilladelig."
"Vi forvente derfor at modtage Deres Bestemmelse i Dag KJ. 4."
De to engelske Overbefalingsmænd havde under deres Navne
anflirt deres fulde Titler og Ordener.
Opfordringen var altsaa i
enhver Henseende hiiitidelig, ceremonieus og bestemt.
General v. Peymanns værdige Svar blev afsendt efter Forlangende og maaUe nodvendigviis være afslaaende. Det var saalydende:
Hjlibenhavn, den Iste Septtmlber 1801.

Mine Herrerl
"Vor Flaadc, som er vor uomtvistelige Eiendom, er Iigesaa
"sikker i vor Konges Hænder, som den nogensinde kan være det i
"Kongen af Englands, imod hvilken Monark vi aldrig have tænkt
"paa Fjendtlighed,
Vi ville derfor underkaste os vor Skjæbne,
"ifald De skulde være grusomme nok til at forsoge paa at odelægge
"en Stad, som ikke har givet Dem den mindste Aarsag til en saa"dan Mishandling. Ære ol{ Pligt byde os derfor at forkaste ethvert
"Forslag, som er upassende at gjore en uafhængig Magt; og vi
"have bealunet at tilbagedrive ethvert Angreb samt til det Yderste
"forsvare Staden og vor gode Sag, for hvilken vi ere beredte til at
,,01Tre Liv og Blod."
"Det eneste Forslag, jeg er i Stand til gjore, for at forhindre
"den videre Blodsudgydelse, er, at tilskrive min Kongelige Herre,
"for at erfare hans endelige Villie med Hensyn til Indholdet af
"Deres Brev, saasnart De til den Ende ville tilstaae et Pas."
Det er indlysende, at General v. Peymanns Forslag, i Slutningen af hans Svarskrivelse ikke, fra det militaire og diplomatiske
Standpunct, kunde bevilges af de engelske Overbefalingsmænd, men
var vel alene blevet fremsat af Generalen, for, om muligt, at vinde
Tid, ikke ganske afskjære al Forbindelse med Fjenden og forhverve
sig selv RetfærdiggjlireJse for ei at have ladet noget Middel uforsogt Imidlertid vare de fjendtlige Overbefalingsmænd dog langmodige og artige nok til endnu at lade denne Dag og Nat 'gaae rolige
hen, samt tilsende .General v. Peymann et Svar paa hans Skrlvelse
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Overhovedet maa man lade Fjenden og sammas Overbefalingsmænd
vederfares den Ret, at de gjorde, hvad de kunde, for at formane og
overbevise General v. Pcymann om Nodvendigheden af frivilligen at
overgive Flanden. General Catltcart anvendte hertil baade officielle og
private Midler for al furmaae ham til al give efter. Iblandt disse
sidste maa man anfOre Major v. Tscllcrning paa Frederiksværk, som
af bemeldte General havde erholdt det Hverv at foreslaae General
v. Pcymann: "at Englænderne iiiehlikkeligen skulde forlade Sjælland
"og betale enhver foraarsaget Skade, naar Danmark godvilligen
"vilde udlevere Flaaden til Oplægning i engelske Havne under danske
"Oflieierers Commando og en Bemanding af 80 til 100 Mand paa
"hvert Skib."
Vi have allerede (Pag. 68) omtalet Conventionen af
Bdie September 1808 i Tajolloden imellem Befalingsmændene for de
engelske og russiske Flaader; og en lignende Convention havde de
engelske Befalingsmænd haabet at kunne tilveiehringe her, hvorfor
de og gjorde sig al optænkelig Umage for at overbevise General v.
l'cYlIlann om en saadans Nddvendighed, Den beklagelsesværdige General, uden bestemte Ordres, uden Ilaadgivere, eller Forsvarsmidler,
ha~de, som vi vide ,. blot den almindelige Befaling: "at forsvare
"Flaaden til det Yderste" Der blev ham derfor intet andet Middel
tilbage, end at lade sig begrave under l\jiibenhavns Ruiner, uden
dog at kunne - forsvare Planden med de Midler, som dertil vare anviste ham,
General v. Pcymann bragte de seneste Forhandlinger med Fjenden samt sil egel Svar, med Undtagelse af det sidste Forslag "at
"sende en Skrivelse til sin Kongelige Herre" til offentlig Kundskab
i Dagsbladene paa fiilgende Mande: "Admiralen for den her paa
"Rheden værende fjendtlige engelske Flaade , saavelsom den com"manderende General for de i Sjælland landede fjendllige engelske
"Landtropper have i Dag formeligen opfordret mig til at overgive
"vor Flaade til Kongen af England og samtykke i at lade samme
"bortfiire, imod at de tilbagegive den ved en almindelig Fred i Eu"ropa. Jeg har herpaa svaret, at vor Flaade, er vor uimodsigelige
"Eiendom" &:e. og nu slutter han saaledcs:
"Medborgerc I jeg er overbovli st om, at mil Svar er Eders, og
"at vor Nationalære er ligesaa hellig for Eder, som for mig. Velan
"da, ædle Medborgere I griber til Vaaben Alle og Enhver, som kan
"medl'irke lil at hævde vort elskede Fiidelands Ære og Selvstændig-
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"hed I Hvad vore Forfædre under lignende Omstændigheder have
"udfOrt , det ville og vi l Vi stride for det Kjæreste, vi eie. Jeg
"skal lade de Kjække af Stadens .Indvaanere, som med Nytte kunne
"bruges til vort fælleds Forsvar, give Vaaben, og vi skulle med
"Kraft lilbagedrive vore Fjender, som bilde sig ind, at det er i
"deres Magt at kunne foreskrive et ædelt og tappert Folk vanærende
"Love."
Dette Svar, saavelsom Opfordringen til Medhorgel'lle blev almindeligen bifaldt.
Den gamle General talede som en kæk Soldat,
og hans Ord maalle saa meget meer rore Hjerterne , som han ei
meldte eet eneste Ord om sig selv, uagtet man var vidende om, at
han led meget af del i Gaar erholdte Skudsaar og bavde stærk
Saarfeber.
Generalens Ære og Pligt bode ham forsvare Byen, selvom den
blev opofret uden Nytte. Maaskee var ogsaa den Undsætning, Kronprindsen havde lovet, nær. 3 Uger vare netop forliibne, siden han
forlod Kjobellhavn, og i den Tid havde Meget været muligt at foretage, hvorom General v. Peymann maatte forblive aldeles uvidende,
ifOlge Kjiibenbavn strenge Indslutuing fra Landsiden. Derimod lykkedes det cl Par Gange, som all omtalet (Pag. 96-97), at erholde
Efterretninger fra Consul Brown i Malmo og atter tilskrive torskjellige Personer igjennem samme.
General v, Pcymann modtog i Dag ogsaa et andet Drev fra General
Cathcart, hvori denne b~d om: "at en vis Froken Lamken, et Barn fra
"Sverrig , som gik i Skole i Byen, maatte blive sendt til del en"gelske Hovedqvarteer", en Begjæring , som strax blev opfyldt og
vel maattc tyde hen pau vigtige og for Dyens Indvaanere faretruende
Begivenheder.
Den ecmauderende General indsaae tilfulde delte og log de
Forholdsregler imod Fjendens Trudsler og Hensigler , hans Kræfter
formanede, Ved Dags- Parolen blev til den Ende befalet:
Naar Generalmarchen slaaes , forsamler sig strax del hele borgerlige Arlilleri paa de dem anviste Poster og del borgerlige Infanteri ligesaa.
dste Bataillon af danske Liv-Regimenl i Rosenkranzes Bastion,
3die Landeværns-Bataillon i Peucklers ditto.
2den Batalllou af danske Liv-Regiment i Qvitzows ditto,
4de Landeværns-Batalllen i Rosenborgs ditto,
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Liv-Garden til Fods i Stads-Oberstens Bastion,
1ste Landeværus-Bataillon i Ahlefeldts ditto,
Norske Liv-Regiment i Helmers ditto,
2den Landeværns-Balaillon i Schackens ditto,
Een Marine-Bataillon i Gyldenloves ditto og
Een ditto ditto i Holekens ditto.
Kongens Livjæger - Corps fordeles i 3 lige Dele, ! i Rosenkranzes, ! i Ahlefeldts og :l- i Schakens Bastion. Paa samme ?tIaade
fordeles Skyllerne til Fods under Major v. [{roghs Commando.
Kronprindsens Liv-Corps fordeles i 3 lige Dele, ! paa Courlinen imellem Rosenkranzes og Peuckler Bastioners, ! imellem Ahlefeldts og Bahnens Bastioner og l imell~m Schackens og Gyldenloves Bastioner.
Paa Brystværnet i Faussebrayen posteres de anordnede Skildvagler af Linietropper og Landeværnet.
Jæger-Compagniet af Landeværnet under Capitain v. Wildenrat1&
staaer i Reserve paa Christianshavn i Nærheden af Langebro.
Genernlmajor v. Walterstor] lager Commandoen over samtlige
Tropper i Gronlands, Peucklers, Rosenkranzes og Qvitzows Bastioner,
Generalmajor v. J;emming ligeledes over Rosenborgs , StadsOberstens, Ablefeldls og Hahnens Bastioner.
Oberst v. Beck ligesaa over Helmers, Schackens, Gyldenloves,
Bolekens og Ryssensleens Bastion saml Ryssensteens Lunette,
Generalmajor v. Fulh«, som Commandant , har Commanduen
over den hele Fæstnings Besætning.
Der maa aldeles ikke skydes med Canoner uden Brigade - Generalens Befaling.
Ved hver af Portene forefindes en Deel Haandgranater , som
kastes ned af Volden i den indslullede Plads, for at forhindre, at
Fjenden ei indtrænger igjennem Portene.
Ved NiilTeport findes en Deel Pikker, som fordeles efter Omstændlghedcrne.
Fæstningens Tab i Dag ved den af og til stedfindende Skydning bestod i 2 Saarede,

Onsdagen den 2den September:
Alt var ogsaa i Dag stille , saavel til Lands som Vands, og
ventede med spændt Opmærksomhed paa hvad der vilde skee, Gaarsdagens Bekjendtgjdrelse maatte naturligviis forurolige Mange.
Dog

var Borgernes Stemning endnu fortræffelig, og Alle vare besjælede
af Mod og Iver for den gode Sag. Rigtignok vare Krigens Rædsler
og Virkninger ubekjendte for den da levende Slægt, ligesom den Tro
var almindelig imellem den ukyndige Mængde, at de engelsk l' Bomber ikke duede, fordi man saae dem, kastede efter Canonbaadene,
at springe i Luften, og kunde ei falle, at dette var just en velberegnet Fremgangsmaade, siden det maalle være lellere at ramme saadanne Baade med Stykker af en i Luften sprungen Bombe, end med
den hele.
Ligeledes vide vi· af det Foregaaende, at de engelske
Bomher , der kastedes under Bataillen den 2den April 1S01, kun
gjorde liden, eller slet ingen Virkning for Byen , hvilket tilsammen
IIU bidrog til at gjiire Mængden saa meget des tryggere.
-E n Parlamentair overbragte i Dag endnu et SVaJ' fra de to engelske Overbefalingsmænd paa General v Peymanns Skrivelse af
Gaars Dato, bvorved tillige muudligen Spiirgsmaalet blev gjeutaget,
"om ban ikke vilde godvilligen overgive Flaaden.'
Brevet var saalydende:
Hovedqvarteret foran h"jcibenhavn, d 2 September 1801.

Siri
"Det gjiir os meget ondt at maatte underrelle Dem om, at det
"ikk~ staaer i vor Magt at udsætte Udfiirelsen af de aftalede og
"trufne Forholdsregler, indtil De har kunnet indhente Inatruetions"Ordre fra Deres Regjering."
"Vi have gjort det Y lIerste, som ligger indenfor Grændsen af
"vor Fuldmagt, naar vi endnu een Gang gjare Dem Iigesaa fordeel"agtige Betingelser , som de vare, ved hvilke vi sagte at forhindre
"et Brud."
"Vi ville hdiligen beklage Byens mulige Odelæggeise; men vi
"ville dog berolige os med den Tanke, al vi med denne vor sidste
"Gjentagelse af Tilbudet om de fordeeJagtigste og venskabeligste Be"tingeiser have gjort Alt, hvad der stode i vore Kræfler for at for"hindre HlodsudgydeJser og spare Dem for Krigens Jammer."
General v. Peymanns Svar paa denne sidste Opfordring var det
samme, som paa den tidligere, nemlig: "at han vilde forsvare Byen
"lil det Yderste", og fdlgeligen maalle man nu i samme være beredet paa det Værste: l\fidJertid tænkte man sig veJ neppe el Bombardernent, som det, der paafulgle, men hlut et Angreh paa sædvanlig, regelret Maade.
O.nm . Kris-.h. fra 1807- 9.
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Hvad den commanderende General derimod angik, saa var han
vistnok ikke uvidende om den Skjæbne, der ventede den ulykkelige
By, og hvad Resullaterne vilde blive, uden at han dog turde tage
Hensyn dertil , eller overhovedet beregne FOIgcrne; thi det ligger
udenfor Krigsmandens Bestemmelse, saa meget end Hjertet kan bldde
derved. Nu blev det end meer hans Pligt ved hans Foranstaltninger og Forholdsregler at fjerne Faren og afvende all det Onde, han
kunde, hvilket ogsaa skete ved at træffe Anstalter saavel imod en
mulig stedlindende Ildebrand , som - hvad all er omtalet - imod
en Kamp paa Fæstningens ' Hovedvold. Til den Hensigt bleve Brandfolk beordrede at holde med deres Sprditer og Redskaber paa de
offentlige Pladser i det Indre af Byen, beredte til at slukke i Tilfælde af Jldebrand; og, som det blev mdrkt , bleve Brandlygter
tændte over hele Byen.
Foruden Infanteriets Placering, ifdlge Gaarsdagens Parolbefaling,
paa Fæstningsvoldene, blevet bespændt Feltbatteri paa 8 Piecer beordret at holde ved Rosenborg-Slot; et lignende ved Yesterport , og
et Arnusel-BaUeri paa 4 Pie cer , betjent af Landeværns-Artillerister,
ved DSlerport.
Ogsaa Admiralitetet gjorde, dog uden Generalcommandoets Vi·
dende, eller Ordre, forskjellige Foranstaltninger, som havde Hensyn
til at destruere Tvistens Æblc, - Flaaden , men hvilket Gencral v.
Peymann fOrst længe efter Beleiringcn erfarede, og hvortil han ei
heller af Kronprindscn havde erholdt nogensomhelst Befaling, saa at
han folgeligen ei heller havde paa egen Haaud turdet vove at udfOre det.
Derirnod havde Halls Kongelige Hiiihed under sit korte Ophold i KjGben havn , den 11 te Angust, sagt fil Admiral Liilken: lIat det var
"hans Dnske og Villie hellere at see Flanden lidcia gI, end i Fjen"dens Vold", hvilket Dnske Admiral l.iitkcn senere meddceIle Cornmaudeur Bil/e. Men denne Kronprindsens Villie er, som sagt, under Beleil'ingen hverken kommet til General v. IJcymanns eller til
General v. Bielere/dts Kundskab, Iigesaa lidI som Admiralitetets virKun har
keligen gjorte Foranstaltninger til Flaadens Ddelæggelse.
Commandeur IliUe ldseligen meddeelt General v. Peymann i en Samtale Underretning om Siictatens Furanstaltninger til. om fornoden
gjordes, "at sænke "Flaaden. Disse sidste Foranstaltnin ger allsaa maae
have erholdt Generalens Bifald, eftersom Forberedelserne hertil virkeligen bleve gjorte, og beatode deri , at der blev huggel el firkantet
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Hul under Vandgangen i ethvert Skib, hvorover der blev sat en
fi'yrrelap, som burtigen kunde brækkes fra med et Kobeen
Admiralitetets ovrige pastænkte Distruetion af Flaaden bestod
deri, at Seil og Takkelage bleve samlede paa Bedingerne for at
kunne blive ituhuggede , eller ituskjaarne; Roer og Rundholter
opstablede for at kunne brændes, eller ituhugges , og Forberedelser
toges for al kappe de paa Skibene stanende Undermaster. Endeligen
bleve og 6 Brandere satte i Arbeide.
' Saaledes var Alt af Admiralitetet bleven forberedet og selv en
underskrevet Ordre fra samme udfærdiget til Holmens Overeqvipagemester , men med Datoen in blanco, for at tilfiiies i sidste Oieblik. Denne Ordre var saalydende:
"Da det vigtige Oieblik nu er for Haanden, som udfordrer, at
"Collegii Ordrene under 21de og 23de August, samt Hr. Comman"deurens Forslag aC 22de sammes, i Henseende til Behandlingen af
"Floaden med videre, bor iværksæltes, saa haver Hr. Commandeuren
"paa den betænkte Mande, strax at foranstalte samme opfyldt"
ådmlralitets- og Commissariats-Collegium d.

Steen-Bille.

Grove.

N. PerMl.
Til Holmens Overcqvipagemester,
Hr. Commandeur Kjemlf.
Sanledes forberedt ventede man da i Byen med spændt Opmærksomhed paa, hvad der vilde fiilge.
Garnisonen havde, ogsaa i Dag, et Tab af 10, Dlide og 12
Saarede,
Efter en skjlin Dag dalede Solen omsider den anden September;
Aflenen var stille og mild, og en Mængde Mennesker omgave Huvedqvarteret og Hovedvagten, hvor den sædvanlige Aftellmusik blev
opfdrt, En anden stor Deel af Byens Befolkning spadserede ogsaa
i Rosenborg-Have for at nyde Aftenluften, og Alle vare i den meest
patriotiske Stemning j Dæmringen begyndte at indfinde sig, og den
sllirre Decl af de Spadserende hegyndte at sdge Hjemmet, da pludscligen Kl. 7!-7å en General-Salve fra Fjendens samtlige Ildsvælg
og Batterier paa hele Linien omkring den vestlige og nordlige Dcel
af Bycn, fra Batterierne bag Vesterbro, imellem Ladegaarden og Rolighed, fra 2-3 Batterier bag Blaagaard , Nlirrebro, og bag Oster15~
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bro, samt fra Bombarderemo og Flotillen fra Susiden • begyndte at
udbrede ved Bomber, Granater, gloende Kugler, Brandkugler og Ilakelter Diid og Fordærvelse over den kort forhen saa lykkeli ge og
tilsyneladende fredelige By.
Een af de fiil'ste Bomber faldt paa den ostlige Side af Kongens
Ny torv; den var godt beregnet, idet den sprang, ligesom den naaede
Jorden, dog uden at beskadige Nogen, men adspredte Mængden, der
udbrud: "der have \'i Bombardementet !',
Fra nu af vedblev et, i sit S lags magel ost og brutalt Bombardement, idet der uafbrudt fulgte Knald paa Knald og Lyn paa Lyn,
hvorved Skorstene og Mure nedstyrtede, Tage iidelagdes, Ruder
sprang o. s. v. Hertil kom nær ng fjernt Angstskrigene af tusinde
Stemmer, Ildnammer fra de antændte Huse og Tordenen fra vort
eget Skyts paa Fæstningsvoldene , Balleriet paa Tiimmerpladserne og
fra Lt Canonbaarle med 4 Morleerpramme, som gik Flotillen imiide,
der samtli ge med den stdrst mulige Activitet og Uforsagthed besvarede den fjendtli ge Ild .
Til Siies bleve ogsaa de fjendtlige BOIllbarderer dre vne tilbage og ophiirte derfor med at kaste Bomber,
hvorimod vore Bombarderer vedhleve at kaste Bomber imoc\ et fjendtligt Batteri ved Larsens Gaard paa Ost'lrhro, uden videre Tab for
vor Siidefension.
Den herved foraarsagede Allarm frembragte en
Bestyrtelse i Byen, imod hvilken selv den Koldblodigste og Modigste ncppe val' i Stand fil at væhne sig. Hver Den, som forblev
paa Gaden, var næsten uden Redning tabt, da de sprungne Bomber
her gjorde stor og farlig Virkning. l Husene derimod var Sikkerheden noget s.tiirre, endskjiindt Bomberne gik igjennem alle Husels
Etager og fOrst sprang i Kjælderen , hvor de ul ykkelige Familier,
meest Qvinder og Biirn, samledes, fordi de troede sig her sikkresl.
Ofte fandt de Alle samtidigen T rdden ved cen eneste Bombe, som
her endte sin Bane j den forventede Sikkerheds Midte, medens Mændene, for stiirste Delen vare fraværende, ansatte ved Borgervælmingen, Brandcorpset, elier andre Institutioner, hvis Hensigt var at afvende Faren fra de hjemmeværende Familier.
For forste Gang brugtes j Europa ved Kjobenhavns Bombardement de efter "Congreve" be nævnte, og under Krigene i Ostindien af Buglænderne hos de Indfddte seete l\:rfgs-RallClter. De vare
derfor hidtil aldeles nbekjendte og af den Aarsag overordentligen
frygtede, eftersom man antog, at disse, men hverken Bomberne, eller

de andi e hru gte , hule, eller compacte Projec!iler vare Skyld i den
Ulykke og Odelæggeise, der voldte s.
Rigtignok flirte Raketterne,
disse Mlirkets Væsener, stundom Bomber og Granater med sig;
men man kan dog med Sikkerhed antage, at, dersom Fjenden blot
ha vde betjent sig af dem, vilde Ulykken ei have været af stor Betydenhed. Raketterne bevæ ge sig nemlig meget langsomt i Sammenligning mod andre ProjectiJer og kunne flilgeligen letteligen undviges; ug nmeudskjlindt de indeholdt meget brændbart Stof, havde de
dog ei Kraft til at gjennemhryde Mure, eller trænge ind i Huse,
undtagen igjennem Vinduer og Aabllinger, hvorimod Bomberne og
Granaterne ei skye sl ig Modstand og ere fOlgeligen et ulige farligere og virksommere Vaaben,
...
Maalet for Fjendens natlige Anstrængeiser var især den nordlige og tildeels vestlige Deel af Staden, Spirene af Frue- og PetriKirker, samt det astronomiske, eller saakaldte "Runde- Taarn", skjdndt
man ei heller glemte den livrige Deel af Byen , især dens nordlige
Deel , hvor derfor ei heller næsten eet Huus furblev ubeskadiget.
Ild udbrlid om Natten paa ikke mindre end 38 forskjelli ge S teder,
som Beboerne, eller det raske og modige Drandcorps slukkede,
uagtet Fjenden netop kastede sine dræbende Projectiler til de Steder, bvor han saae Luerne bryde frem, fer derved at gjiire Slukningen umulig, eller i det Mindste meget vanskelig, Du g slukkedes
aI1igevel Ilden allevegne, paa eet Pakhuns nær, lilhiirende Grosserer
Tutein, hvori der laa Bomuld til en Værdi nf 130,000 Rdlr. som,
truffet af en Bombe, strax stod i lys tue og aldeles afbrændte.
Men, om end ikke flere afbrændte denne Nat, end een Bygning, saa blcve dog mange Bygninger, især i Nærheden af de tiI·Maal
tagne Kirker næsten forvandlede Lil Ruiner af de deri nedfaldende
Projectiler, Mange Bomber faldt ogsaa i det under Opby gning værende Christiansborg-Slot, eller paa de samme omgivende Stilladser,
dog uden at foraarsage nogen væsentlig Skade.

Torsdagen den .'Jdie September.
Denne rædselsfulde Nat var mlirk; og forligedes saaledes dens
Rædsler. Kl. 4 om MOI'genen sagtnedes Fjendens lId noget og ophdrle aldeles Kl. 7A-8 efter sanledes at bave vedvaret fulde 12
Timer, og efterat paa det Nærmeste 4000 Projectilr.r d. e. Bomber,
Granater og Raketter vare indkastede i den ulykkelige 8y.
Mange af Stadens Beboere, som og Brandfolk, blcve denne
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~at dræbte, eller saarede,
At Dytte Familier, eller Gods vur næslen
umuligt, da Midlerne derlil manglede, og hver den, der ei var fraværende i oft'enllige Forretninger , eller Byens Forsvar, havde nok
med sig selv at gjiire.
Byens Indre afgav ved Bombardementets
Ophiir om Morgenen el meget siirgeligl Billede.
Bestyrtelsen hos
Beboerne var stor , og i fiirsle Oieblik synles det som en almindelig Odelæggeise havde rammel Byen; Gaderne vare oprodede af de
fjendtlige Projectiler, oversaacde med Glasstumper. Tagslene, l\Juursteensstykker og opbrudte Broslene ; Ta gene vare overall fulde af
Huller hvorigjennem isrer Bomberne vare træn gte ; Ruinerne af det
nedbrændte Pakhuus udbredte megen Riig, og en ulmindelig Dddsstilbed herskede overalt.
Omsider kom enkelte ængstelige Personer lilsyne , som af Niid, eller Nysgjerrighed sneg e sig langs Husene. Kun de Qvæstedes Skrig afbrdd den almindelige Dddsstilhed.
Henimod Middag vendte Besindelsen hos Borgerne noget til bage,
og Mange ilede afsled, for al see til Venner og Familie; snart bedækkedes Gaderne af Flygtnlnger , som udsiigte sig et sikkrere Ophol dssted for Natten , eller droge enten til Christianshavn, eller til
Amager, medtagende del Kjæresta og Kostbareste, de eiede, og hvor
de overalt fandl den gjestfrieste og venligste Oplagelse ; paa Amager
vare Byerne overfyldte, saa at ofte fandtes 80-toO Ftygtntnger
under eet. Tag.
Fra
Forvirringen i Staden var, som Fiilge heraf, betydelig.
det Offentliges Side gjorde man imidlertid, hvad man formaaede,
for at afbjelpe Niiden og Ulykken.
Saaledes bleve lUarmorkr)'bberne i de kongelige SIaide pua Christiansborg • Slot indreIlede - liI
Leie for Syge og Barselqvinder; den bombefaste Opgang til RundeT aarn, Proviantgaardens-, Cancelliets- og Christiansborg-Slots Hvælvinger og Kjældere, de hvælvede Staldbygninger og Buegange, Alt
blev opfyldt med Flygtninger af alle Stænder, imellem hinanden, da
Standsforskjellen ved den almindelige Niid aldeles ophiirte uf sig selv.
Forbittrelsen i Byen imod Fjenden steg meget ved den bt'gangne Uretfærdighed og den uhiirte Voldsgjerning , men bidrog, !
Forbindelse med Fæstningens Skyts , som uafbrudt tordnede imod
Fjenden og hans Værker , allevegne hvor man blot kunde ahne
Fjeuder, til at holde Gemytlerne og den gode Stemning vedlige ;
man haahede, at ogsail; vore Skud skulde gjiire Virkning og hævne os.
I Nat troede man li.! skimte en fjendtlig Colonne i Anmarch paa
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Vesterbro ; ved Canon- og Cardætsk-Ild fra de nærmeste Bastioner,
især Schackens Bastion, dreves samme tilbage j Modloshed, eller Kia·
ger hortes ikks j Alle vare begejstrede, men forbillrede •
• Den commanderende General deelte, skjondt sengeliggende, den
almindelige Niid og Sorg, og tog de bedst mulige Forholdsregler
for den kommende Nat. Ved en Bekjendtgjdrelse, som blev opslaaet paa Gadehjdrnerne, havde han vistnok nærmest til Hensigt, at
anspore Politiet og Brandcorpset til videre AnstrængeIser , idet han
takkede dem for den i afvigte Nat udviste Iver. Den var saa lydende:
"PolitIet og Brandcorpset have under Bombardementet i Nat
"viist en Iver og en AnstrængeIse , som ikke knnde være storre.
"Denne deres roesværdige Virksomhed kunne vi takke for, at Uden,
"som paa nogle Steder i Staden opkom ved Fjendens Bomber, Ild"kugler og Brandraketter , strax blev slukket. Jeg fOler mig derfor
"pligtig til herved offentligen at bevidne Politiets og Brandearpsets
"hele Personale min erkjendtligste Tak."
Under Forberedelser til den fOlgende Nats Modtagelse forl1ib
Dagen hurtigt. Fjenden havde haabet , at Borgernes og Besætningens Mod var bleven knækket ved den foregaaende Nats Skræk og
Jammer, og skal derfor hele Dagen have ventet paa Forslag om
Fæstningens Overgivelse, men ventede forgjæves. Vore Kræfter vare
endnu ikke udliimte, Brandvæsenet i god Stand, og Brandlolkene
fulde af det bedste Mod og den stdrste Iver, samt tillige berigede
med Erfaringer fra forrige Nat om den letteste og hurtigste Maade,
hvorpaa Ilden kunde slukkes i dens fOrste Udbrud. Man var altsaa
forboredet paa at modtage den kommende Nats muligviis fornyede
Bombardement, efterat Garnisonen i Dag havde liidt et Tab af 1.
Dod og 1.9 Saarede,
Bombardementet lod ti heller vente længe paa sig, men begyndte efter omtrent 10 Timers Stilstand om Aftenen henimod Kl. 6.
Samtidigt med Bcmbardementet fra Landsiden lagde sig ved Solens
Nedgang, ligesom i Gaar, de fjendtlige Bombarderere i Stilling
til Bombekastning, medens 4 Ijendtlige Brigger nærmede sig Grunden Stubben , men bleve aller forjagne af de samme H Canonhaade , som gik dem imode, ' saa at ingen Bomber faldt i Byen fra
Sdsiden,
3 Canonbande bleve derpaa beordrede Norden og OSlen
om 3 Kronet' for at iagttage Fjenden.
' ore Bombarderer kastede
derpaa Bomber over Os!crport ud ad Landet Lil og imod Batteriet
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ved Larsens Gaard.
I Begyndelsen val' denne Aftens Bombardement kun svagt, og Projcclilerne faldt ei saa masseviis , som i den
foregaaende Nal, saa al man begynd le at smigre sig med del Haah,
at Fjendens Forraad muligen maalle være udWmt ved den Ioreguaende Nats Anslrængelser og store Brug deraf. Men, henimod Morgenstunden tillog Bombardementet med fornyet Raseri og Heftighed
og vedhlev sanledes til den fiilgende Dags Morgen, Fredagen den
4de September imellem KJ. 7-8, altsaa uafbrudt i over 13 Timer,
fra hvilken Tid det fortsattes igjen svagt til om Eftermiddagen KI. -l ,
da det ganske ophdrte,
Ogsan del.ne Nal opkom Ild paa over 20 Steder, og hvert Oieblik blev der raabt Brand, som ved vore aarvaagne og kjekke
Brandfolks og Indbyggeres virksomme Hjelp aller hlev slukket, ved
hvilken Leilighed Brandearpsets Chef, Major Kirkerup; blev saaret,
et Uheld, som rnaatte have en skadelig Indflydelse paa denne saa
viglige Branches Virksomhed. Imidlertid blev op paa Formiddagen
del kongelige IJiimagaz in, beliggende ved Volden i Nærheden af
l.angebru, skudt i Brand fra Batteriet ved gamle Pesthuns. Fjenden
vedblev ul overdse Braudstedet med sine Projectiler , hvilket gjorde
Slukningen baade farlig og vanskelig , saa at Magazinct reent nedbrændte, uden at dog Ildcn paa denne Kanl udbredte sig videre,
end til bemeldte Magazill.
Fjendens Ild rettedes denne Nat imod de samme Punkter som
_ forrige Nat, dog uden at derfor de iivrige Dele af Byen især Nyboder, havde Ro; Ogsaa Hovcdqvarlerel paa Kongens Nytorv hlev
ligeledes valgt til et Maal for Fiendens Odelæggeise, hvorved Omegnen om samme blev meget_ foruroliget, saa at Bomberne endog
naaede til Holmens Kirke. Man udregnede: al Fjenden ogsaa denne
Nat havde indkastet i Byen omlrent 4000 Projectiler.
Samme Nat bleve ogsaa saare mange Huse beskadigede og mange
Mennesker dræbte, eller saarede; men endnu var Stemningen god
og patriotisk, Efterat den fiirsle Forbauselse var overstaaet , traade
Sindighed og Rolighed , ved Vanen i at see Ulykken, i Skrækkens
Sled; men R~lighed især er og niidvendig, naar man vil udrette
Nogel med Held.
Dog vare Brandfolkene niidvendigviis udmattede
ener det anstrængende Ar1Jeide og den lange Vaagen, ligesom og
Brandredskaberne tildeels vare beskadigede, ja! vel og ode/agte,
saavel ved Brugen som ved Fjendens Ild.
Imidlertid haahede Alle,
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som hidtil havde trodset og undgaaet Faren, ogsaa fremtidigen at
skulle undgaae den; og, imedens man i Byen spurgte hverandre:
"hvor længe skal dette Raseri monne vare '/" stade Andre i den
Formening, at Fjendens Forraad paa Ammunition dog omsider maatte
udtdmmes , og sanledes Ilden fra de fjendtlige Batterier ophåre af
sig selv.
Men Flere vare klogere og kunde lelleligen begribe, at
den engelske Regjering, som havde udrustet en saa frygtelig Armade,
vist ogsaa jiave forsyuet den med tilstrækkelige ålidler, hvorved Hensigten nddvendigviis ene kunde opnaaes.
Man saae i Dag efter Bombardementets Ophdr forresten samme
Skuespil og Bevægel se i Byen, som i Gaar
Den stiirste Deel af
de Beboere, der endnu vare forblevne i deres Boliger, forlade
samme og begave sig til Chrislianshavn , eller Amager, med den
Deel af deres Eiendele , de kunde fOre med sig, saa at Trængselen
til Christlansbavn blev meget stor.
Mange Huse vare derfor allerede tomme; i mangfoldige andre fandtes kun enkelte Personer tilbage, hvilket især blev Aarsagen til den paafiilgende Nats frygtelige
Brand og Ulykker, idet Faa, olier Ingen liiehlikkeliglln var tilstede
for at. furetage Slukmngen , angive, eller paavise , hvor liden var
udbrudt.
Endnu stod Frue-Taarn kneisende i Skyen, men allerede meget
beskadiget ved Bomber, ligesom og de omkringliggende Huse og Gaarde.
Ogsaa Petri tydske Kirke med sit hdie Taarn, ikke beliggende meget
over t 00 Alen fra Frue Kirke, stod opreist; men var ligeledes
stærkt beskadiget , truffet af over 1.00 Bomber og Granater, der
endog havde gjennembrudt Hvælvingen og adela gt næslen all Indveudigt i samme.
Studenter corpset havde under Beleiringen ikke skyet nogen Fare,
men viist sig sine Forfædre værdige og deellaget overalt, som ' do
!ivrige Tropper, i Byens Forsvar.
Saaledes blev, ifijlge Parolbefalingen af J ste Seplember, da Generalmarchen den 2den September
bll:v slaaet, 3die og 4dl~ Compagui beordrede til al besætte Courlinen imellem Schackens og Gyldenloves Bastioner, åle og 6te Compagni Courtinen imellem Ahlefeldls og Hahnens Bastioner, 7de og Sde
Compagni Courlinen imellem Roseukrantzes og Peucklers Bastioner og
I ste og 2det Compagni, som Reserve, under Volden Vild Nli1"regadc,
hvor de beboldt Post hele Natten.
Men, da 4 af dets Medlemmer
bleve dræbte ved Bomber Natten imellem den 2den og 3die Sep-
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tember, og 2 Natten imellem den 3die og -lde September, saa blev
Corpset den 3die Nat aDost paa Volden, med Undtagelse af Courlinen paa begge Sider af Vesterport, af regulairt l\liIilair, for at
ikke uden hdieste Nod disse unge Mennesker skulde udsættes for
alt for megen Fare.
DeL Ophold i det fjendllill'e Bombardement, som indtraadte Kl• .J.
om Eftermiddagen, var saare velgjdrcnde for Byen og maaskee aller
foraniedigel derved, al Fjenden ventede paa el Sendebud om Fæstningens Overgivelse; men »gsaa han trængte vel selv Lil Ilvile for
at styrke sig til ny Anstrængeise; Lhi Kamp kan man el kalde denne
Maade at Odelægge en By paa , idel Fjenden udsendte sin Odelæg.
gelse fra bedækkede Ballerier i Ly af Forstædernes Ruiner. Udfald
fra FæsLningen synes i denne Tid vel al have været paalænkt , men
ei at kunne komme til Udfi.irelse, og vilde ugsaa neppe have bragt
betydelige Resultater, siden Fjenden havde besat alle Udgange fra
Fæstningen med Batterier og Tropper, som havde stærke Reserver
Selv den imod
til UndersliiIleise, sansnart disse gjordes Iorniidne.
Fæstnin gen vendende Udgang af Dæmningerne over Soerne var besat
af Fjenden , saa at Fæstningens Feltvagter laae , saa al sige, paa
GlacieLs Fod, eller faa Alen foran samme, og Fjendens Projcct iler,
~om odelagde Byen, gik over deres Hoveder,
Det havde dog imidertid endnu været bande rigtigt og hæderligt Lillige at have Iorsågt
et Udfald med hver vanbendygtig Mand i Byen og, om man end ei
kunde beseire og fordrive Fjenden, dog i det Mindste finde en
ridderlig Dod.
Denne Dags Eftermiddag bleve Tommerpladscl'De vcd KallebosLrand, Oplagsstedet for et uhyre Forrand af Tdmrncr, Kjobenhavns
Kjoumænd Lilhiirende, skudt i Brand af gloende Kugler fra Batteriet
ved gamle Pesthuus; og ved Efterretning herom til Hovedqvarteret,
ilede Adjutanter, Tropper, Brandfolk og 100 af Holmens Tommermænd derud forat slukke og hjelpe, og 3 Canonbaade under Lieutenant S. S. Svensens Commando detacheredes til Kallehostraud, for
at forstærke de der allerede væreude Canonbaade, medens til samme
Tid iOO andre af Holmens Tommermænd hleve sendte Lil Ujelp i
Byen , og hele Brandvæsenet underlagdes C~nLraadl1liral Liitkens
Commando.
Alt, hvad menneskelig Kraft og Ansll'engelse Iorrnaaer , blev
forsogt og ydet; længe kæmpede Brandfolkene paa Tommerpladserne .
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med Luer, som lignede ct Ild-Hav; men Fjenden overoste som
sædvanligt, Brandstedet med en Regn af Bomber, Granater og audre Projectiler, der gjorde Slukningen saa meget desfarligere og
vanskeligere. Til Lykke for Byen stod Vinden ud over Vandet;
thi ellers vilde denne sikkerIigen være bleven antændt indenfor Voldene og været uden Redning fortabt. Det ved Enden af Tommerpladserne liggende Batteri med Træbrdstværn blev omsider ogsaa antændt, hvorved Krudforraadet sprang i Luften; og, da Ilden hvirvlede og rasede trindt om Balleriet og gjorde Luften gliidende,
maatle samme af Besætningen forlades, efterat Skytset var bleven
fornaglet. Heden var ved Brystværnets Brand saa stærk, at Mundingen paa flere Canoner smeltede.
Ved Angrebet, eller rettere Canonaden paa Tommerpladserne
blev Capitain v. Restorff, af danske Liv Regiment dræbt om Aftenen,
ligesom og flere af Mandskabet dræbte, eller snarede. Capitain- v.
Rcstortr havde, som vi vide, siden 19de August havt Commanrloen
i Ryssensteens-LiineUe og over den derværende Piquet; men han
havde tillige Opsigt med Ingenieur-årbeiderne paa Tommerpladserne og
de nærmeste Bastioner af Hovedvolden. Hans Bestræbelser fol' at redde
Mandskabet paa Tommerpladsernes Batieri og sammes Piquet opholdt
bam, indtil ban blev rammet af det dræbende -Skud, >le).
Den Bdie )'i at brod imidlertid frem , og efter 3 Timers Vaabenhvile begyndte Fjenden med fornyet Raseri at udkaste sine Ildog l\Iord-Projectiler imod den ulykkelige By og vedblev med samme
uden ringeste Standsning til næste Dags Middag, Liiverdagen den åte September Kl. 12-1, fra bvilken Tid af del sagtnedes noget; dog vedblev
han hele denne Dag at kaste enkelte Bomber ind i Byen og imod
Flaaden og ophdrte forst henTmod Aften hermed. Man regnede paa
5-6000 Bomber og Granater, som hleve i Nat og i Dag indkastede i Byen, saa at man antager, at i Alt 13-14000 Bomber,
*) Capitalu v. Restor[J' var tillige Fattigferstander i Byen, derror Enkers

og Faderluses Trost, og roses som en sjeldeu, ædel, brav og ,irk som
lI'land. Han var desuden Directeur i dl'! den Gang saa almindeligen
yndede" musikalske Accademie" og bidrog, som saadau, cgsaa til den
selskabelige Fornliielse i Byen.
lian hlev begreven den 9de September og ledsaget lil GrRl'cn ar et
meg!;t talrigt l"olge ar alle Stænder og med en Boilidelighed, som ikke
ofte er seer j Rjlibenhavn; Helte-Dlid linder alle Hjerter,
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Granater og Raketter i disse 3 Dage og Nætter bleve slyngede imod
Staden.
Tommerpladsernes Brand, som varede hele Natten, og imod hvilkeu ingen menneskelig Bjelp var mulig, var kun et Forspil paa,
hvad del' end mere vilde skee i denne rædsomme Nat , Fra alle
Sider liid Brandraah, saa at sige fra Snese Steder paa eengang, og
Djelpen enten manglede af de alt anfdrte Aarsager, eller tog mægtigen af, eftersom Brandredskaberne bleve iidelagte og Brandfulkene
deels dræbte, deels qvæstede, eller tilligemed Uestene, som trak
dem, begravne under Ruinerne af de nedstyrteude Huse, Mange af
dem, som undgik Dåden, lode af Udmattelse og Fortvivlelse omsider
Hænderne synke; mell dog var endnu Niiden ei stegen til det Hdiesle,
Denimod Morgenen antændtes omsider Frue-Kirkes Taarn, som saa
længe havde trodset Faren, truffen af en Raket, og snart sloge Luerne fra samme op imod Himmelen. Baahet om at kunne redde
samme svandt aldeles, og snart styrtede Taarnets Klokker ned i
Gruset og odelagde Alt inden i samme, idel de tillige fdrte Ilden
med sig ned i Kirkens Skib, som sanledes strax blev omspændt,
saa at det hele lignede et lid-Hav.
Endeligen sank imod Morgenstunden Kirkens 380 Fod hdie
Taarn, et MesterslykklJ i Bygningskunsten, sammen i sig selv; hvorved fra Fjendens Linier hortes et almindeligt Hurra- og lubelraab,
ja I der opstod endog en kort Pause i Skydningen for al man kunde
i Ro og Mag glæde sig over det vistnok pragtfulde, men lillige
Denne skjiinne, 300 Fod
rædsomme og beklagelsesværdige Syn.
lange og iOO Fod brede Kirke blev nu aldeles opbrændt og odelagt af de talrige Projeetiler, Fjenden vedblev at ose over den.
Den ved Taarnets Nedstyrtning foriige~e Ild masse antændte og udbredte Ilden til Nabobygningerne og derfra til de nærmeste Gader,
saasom: Studie-Strædet, SI. Peders-Stræde, Peder-Hvidtfeldt-Stræde,
Store- og Lille Kannikeslræde, Store- og. Lille Fiolstræde, Ndrregade, Skindergade, Skidentorvet, Gardergaarden, Frederiksborggade,
Kullorvet, Lille Kjiihmagergade, Suhmsgade, Hauserpladsen og flere
Gader, i hvilke meget faa Huse undgik OdelæggeIsen.
Med disse
Gaders Undergang bleve saare mange Familier ved med Vindskibelighed og Arbeide samlede Eiendom et Offer for Luerne og Fjendens
Projectiler , del' med fereget Mængde vedblev at kaste over Brandstederne,
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Ved Frue Kirkes Brand lidelagdes ogsaa endeel skjdnne Monumenter, tildecls over Danmarks berdmteste Mænd i alle Iletninger, hvis
Navne evigt vilde være det danske Folk kjære og hellige. Alle
Kirkens Kostblll'heder brændte ogsaa, ja l endog Ligene i deres Grave
bleve oprevne ved Bomberne og ddelagte.
Kun een eneste Gravhvælving, en Buegang bag Choret, en Rest af Kirken fra forrige
Aarhun'drede, og hvori Stifts-årehivet var nedlagt, forblev ubeskadiget.
Denne kostbare Kirke var i Brandeassen kun assureret for
50.000 Rd., eJler den hdieste Sum, en Bygning den Gang kunde
assureres for; men del belydede kun saare lidet med Hensyn til
Kirkens sande Værdi; thi blot Taarnels Reparation faa Aar i Forveien kostede 80,000 Rd. og dens Gjcnopbyggc1sc i dens nærværende, saa lidet luxurieuse Form, er neppe fuldfOrl fur 1 Million Rd.
Som ved et Under. reddedes Petri tydske Kirke for Brand og
heel Odelæggeise, skjlindt den hlev rammet af flere hundrede Bomber og andre P rojecliler , hvorved den Indvendig blev odelaglog
Taarnet rystet iod 1iI ned i Fundamentet, saa at Kirken ei saa snart
mere kunde benyttes.
Det til Kirken stiidende Gravcepel , hvori
fandtes flere Monumenter af den berfimte Billedhugger Wiedcwelt,
hlev ligeledes lidelagt, Liigsteneue knuste og Gravene saavel her,
som paa Kirkegaarden, aldeles oprodede og ddelagte.
Derimod trodsede "Runde-Taarn ,t alle Fjendene Projecliler;
hvorimod Kirkens Skib blev gjennemboret af -1 Bomber, som var
trængte igjennam Taget og det over Kirken værende UnlversitetsBiblicthek ned i samme, dog uden at efterlade saa store og iidelæggende Spor, som i Petri -Kirke,
Ogsaa Flaaden blev i denne Nat ei forskaanet for Bomber, hvorved der opstod Ild i Fregatten "GlUckstadl", som dog blev slukket.
I Byen syntes der derimod ei at være mere at tænke paa nogensomhelst Redning for den frygtelige Brand, der stedse greb om
sig, saa at Nallen blev ligesaa klar som Dagen. Overlæg og Orden
stede ei mere til at vente. siden Ingen turde uden Livsfare nærme
sig Brandstederne hvor Blod og Vand Giide i hinanden. Ogsaa blev
om Dagen Fliren stiirre, end om Natten, eftersom man ei saa vel
"kunde da iagttage Bombernes og RakelIernes Flugt, som i l\Jlirket
paa endog lang Afstand, og allsaa ei heller undvige dem.

Af Borgernes Eiendomme i de brændte Gader, som nf de
Lærdes og Universitetets Læreres Dibliolheker og Samlinger, der
især fandies i denne Deel af Byen, blev kun sanre lidet reddet.
Saaledes brændte af vigtigere offentlige Dygninger, foruden
Frue Kirke, den Deel af Universitetsbygoingen, som indeholdt Solennitetssalen, nogle af Forelæsningslocalerne og det anatomiske Thealer; 6 Professorgaarde; 2 Præsteboliger, tilhiirende Frue- og PelriKirke, Cathedral- eller Frue-Skole; Petri-Sogns FaUighuus; Kjiibenhavns Fattighuus i Puslenig ; Collegium medicæum, eller BorcksCollegium, hvori 1.6 Studenter havde fri Bolig, samt Frue- og Trinitatis , Kirkes Fattigskoler.
Af Bibliotheker odelagdes aldeles: Etatsrand Risbrighs, af 12000
Bind hestsaende udvalgte Bogsamling; den astronomiske Professor
Bugges Bog-, physicalske og matbernatiske Samlinger; Professorerne
Rorncmanns, Bangs, JV6ldikes, Woljs ; rY'arbergs, Sandn's, lUciers,
Provst Dr. Plums, Pastor ClaUSfIlS, Borchs Collegii og Alumnernes,
Frue Skoles, Rector NiSSClIS, Overlærer lt1unthrs og Adjunct lVeinschencks Bogsamlin ger, Paa Studiegaarden odelagdes Samlingen af
anatomiske Apparater, Conslstorii Archiv som og alle, det medicinske Facultet vedkommende Papirer og Båger.
Ogsaa odelagdes
Reclorværdighedens Insignier i et Skab, som brændte for Rector
I Gruset fandies senere de academagnificus, Professor Tresclune.
miske Sceptere og den Pocal, Kong Jacob den I af England havde
foræret Universitetet, halvveis smeltede,
Af private I\lænds Samlinger brændle: Etatsmad Liungbergs
Bibliothek og mathematiske Instrumentsamling ; Conferentsraad l'reschotos . og Assesor Biihrense« juridiske BilJlfotheker; Geheime-Archivarius's Torkelins især sjeldne og kostbare historiske Samlinger,
Malt-rier, Oldsager og islandske Hanndskrifter ; Horrebouu; Sebbelows
og Bruums Bogtrykkerier, tilligemed en l\Jængdc danske Forlagsskrifter og andre literairc Skalle. Beskadigede bleve Biskop Balles,
Elatsraad lJfoldcr,lIau-rs og Professor A. Kalls Bibllotheker.
J Unlversltetsbyguingen var etableret en Vagt at Studentercorpset under Capitnin, Professor Bahbecks Commando, hvis Bestemmelse og Pligl var at siirge for Bygningens Sikk erh ed,
Denne
Vagt lrodsede længe Faren; Bomberne faldt i Mængde i Bygningen,
gjennemkrydscde endog deres Vagtslue og gjorde sanledes deres Ilesræbelse Irugtesldse, Som Fdlge heraf, saavel som og ved Frue-
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[{irkes BranrJ, begav l da hele Bygningen stod i Lue l Vagten sig
lil Universiletsbibliotheket, for der at trodse nyp. Farer.
Ilden nærmede sig efter Bombardementets Ophdr fra 2 Sider til
Trinitatis Kirke, under hvis Tag bemeldte Bibliothek blev opbevaret.
Dersom Kirken selv var bleven angrebet af Ilden, saa vilde slOrste
Delen af dette skjdnne Bibliotbek være gaaen tabt, og den nordostlige Deel af Byen blev en aldeles odelagt.
For Bombardementet begyndte, havde man flyttet den stdrste
Deel af Bibliothekets Haandskrifter ned i de under Kirken værende
brandfrie Kjældere; og, da nu Faren ved Ildens Udbrud tiltog, blev
Sondagen den Bte September hugget et Hul i den i Taarnets Midte
værende tykke, bule Pille, og en Deel af Bibliothekets kostbareste
og vigtigste trykte Sager nedlagte i samme.
Imidlertid udstedtes de meest hensigtsvarende Befalinger til at
opbyde alle Midler for at standse Ilden; Nabobusene bleve tildeels
nedrevne; af andre blev Træværket taget ud for derved at berdve
Ilden Næring. Noden var ' og, i Sandhed! meget stor, og Modliisheden tiltog med den. De arme huusvilde Mennesker laae med Koner
og Biirn paa deres faa reddede Pjalter langs Foden af Voldenes
indre Dosseringer, i Rosenborg-Have og langs sammes Havc-Muur
i Gothersgaden, paa reformeerte Kirke-Gaard, paa Torvene o. f. St.
Alle gjennembliidte af den stærke Regn, Mange berdvade Alt, undtagen Livet.
Selv under Comediehusets Pavilloner sfigte Modre
Skjul med deres diende Bdrn .
Tilstanden var under disse Omstændigheder saare sdrgelig , og
Fortvivlelsen stod malet paa de ulykkelige Brandlidtes og Alles Aasyn.
Provisioner begyndte at mangle for alle Indbyggere; Kjod var neppe
at faae; Bagerne langede Brodet _ud af Vinduerne for at standse
'I'illob ; endeel Brande vare ogsaa adelagte af Bomberne, saa at man
begyndte at befrygte Vandmangel; Fourage til Heste og Qvæg blev og
sjeldnere, Korl, Jammeren var stor, meget stor i den ulykkelige By og
saa meget storre, som man ei vidste, om Bombardementet vilde blive
fortsat den fålgende Nat, j hvilket Tilfælde man maatte have den
storste rimelige Grund til at antage, at hele Byen vilde blive et Rov
for Flammerne; og, dersom Fjenden rettede sine Ballerier og sit
Kasteskyts imod Christianshavn, der, foruden sin egen Befolkning
sikkerIigen havde, ligesom og Amager, optagel 20,000 tilflygtede
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Personer, saa maatte Ulykken stige til det Hiiieste
Hele Dagen kjiirte
uafbrudte Rækker af Vogne did, belæssede med Folk og Guds.
I denne almindelige Niid gjorde den commanderende General,
Magistraten og Politiet, hvad der var muligt at gjore
Sanledes blev
Commissionen, hvis Bestemmelse var at understotte de- trængende
Familier der havde Mænd, eller Fædre ved det borgerlige l\IiIitaire,
(Pag. 100), af den camrnanderende General givet Ordre til ogsaa at
understdue de Familier, som ved Bombardementet havde mistet,
hvad de eiede og Intet besade til Livets Underholding. Ligesaa
blev l\Iagistraten beordret til uopholdeligen at indriimme Trinitatis.
og Hclliggeistes -Kirker til Byens trængende og huusvilde Brandlidte.
Drdmmen om at kunne udtdmme Fjendens Forraad paa Projectiler svandt; hvorimod l\lisfornåielsen lil tog. Beboerne, som stode
under Vaaben paa Voldene og derfra saae Byen og deres egne Ejendomme antændes og ddelægges, havde holdt standhaftigen ud de to
fiirste og en Deel af den 3die Nat; men mod Enden af denne forlode de declviis deres Poster, for at redde Familie og Eiendomme,
hvorover man vel kan beklage, men ei forundre sig, da det samme
Særsyn indtræffer allevegne under lignende Omstændigheder, idel
saadunnc Familiefædre, som ei ere Llnie-Soldater, ifdlge Opretholdel sens Love fOrst sdge at redde deres Familie og Eiendom for
Undergang, inden de tænke paa Staten.
Under en sandan almindelig Nåd og lammer er Livets Opholdelse det Idrstc Princip, som
gjiir sig .gj eldende, skjiindt forresten der fandtes mange Tappro og
Brave imellem dem, som til hver anden Tid vare beredte paa
al olTre eget Liv paa Fædrelandets Aller.
Kræfterne vare Oiensynligen aflagne ved Anstrengelse og Naltevaagen. Selv Admiral Lutken faldt den 3die Nat Kl. 1 overende af Udmalleise , og maaue
bringes til sit Hjem, men var efter nogle Timel's Hvile alter paa
sin Post
Mange af Brandfolkene vare dræbte, lIere saarede ; Sprfliterne, hvoraf 36 havde været i bestandig Bru g, havde liidt saa meget, at de vare at ansce som næsten odelagte , og en almindelig
Slappelse fulgte nu, ifOlge Naturens Orden I paa Kræfternes overdrevne Anslrængelse. (I! Deel af Byen laa i Aske, og over Halvparten var mcer , eller mindre beskadi get
Hertil kom de mange
Illykkestilfælde , som under Bombardementet havde tildraget sig.
Mange Horn vare blev ne dræbte og lemlæstede; mange Modre
blevue et OlTer for deres moderlige Kjærlighed. Ikl.e engan g Flospi-
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talerne vare skaanede, men uæsten alle trufne af Bomber uagtet del
varslende sorte Flag, som vaiede over deres Tage, sae, at man var
nodsagen til saa hurtigt muligt at bortskaffe de Syge og Saarede til
sikkrere Steder, især li! Christianshavn.
Dog, Fjenden var heri
undskyldt, da det vistnok var ham, som alt bemærket, selv med den
bedste VilIie umuligt at forhindre, at Bomberne ' og de andre Pro[ectiler , der kastedes fra alle Byens Sider, ikk~· enkeltviis faldt paa
Steder, ban dog gjerne vilde skannet,
Hvad skulde der da vel nu
være hlevet af Kjobenbavn, dersom Bombardementet var blevet fortsat den 4de Nat'1 Vilde ikke Byen, blottet for Slukningsredskaber og
for Hænger til at hjelpe, rimeligviis være gaaen aldeles til Grunde '1
Hvert Oieblik venlede man paa, at de fjendtlige Batterier aller
skulle lade sig hore og en Storm paa Fæstniugen foretages. l\fan
har ogsaa senere erfaret: at de Faskiner Vare alt bundne, hvormed
Gravene skulde fyldes ved Overgangen, og som efter Capilulationen
fandtes liggende i Pile-Alleen, paa Frederiksberg og fl. St.; samt at
i BataiIIon Sofolk og Marinere med- 3 Divisioner Tdmmermænd,
under Capitain Wat80na Commande af Linieskibel "Inflexible", vare
blevne landsalle samme Dag, den Ste September, for at gjore Tjeneste ved den ber tilsigtede Overgang over Graven, under en almindelig Storm paa Fæstningen; og al disse Tropper bavde udbcdet
sig Tilladelse til 4 Timers Plyndring, hvilket dog blev indskrænket
til 2 Timers.
Kjobenhavns Skjæbue synes saaledes at bave beroet
paa eeu eneste Nat; men, da General v. Pcymann ikke var vidende
om Fjendens ' ovennævnte Forberedelse, saa kunde det ei beller bave
nogen videre Indflydelse paa hans Beslutning, der alene ~lev fremkaldet ved Byens og Indbyggernes Tilstand og Bevidslbeden om, at
Forsvarsmidlerne vare aftagne betydeligen i de 2 sidste Dage.
Den Lste og 2den Bombardementsnat gjorde Voldens Besætning
All, hvad den burde og kunde, og besvarede med al mulig Iver de
fjendtlige Batteriers Ild, uagtet man el engang kunde opdage Balleriernc, men maalle relle Canonerne efter Glimlet af det aff)"tede
fjendllige Skyts, der fiilgcligen stod ypperligen dækket.
Den
3die Bombardementsnat var Fæstningens Ild allerede i Begyndelsen
noget meer mat, og efter Midnat faldt ei eel Skud meer ; ja I flere
Afdelinger at det borgerlige Infanteri forlade endog Voldene for at
redde Familie oG Eiendom, hvorom den commanderende General næste
. Morgen erholdt Melding af du Jour, Ohcrstlieutenant v. Voigt, ComIlanbl . Krlg.h. fra 18m-9.
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mandanten, Generalmajor v. Falbe og ~ajor Hallander af KjiilJenhavns borgerlige Artilleri; hvilken sidste især fremhævede Voldens
betydelige Blottelse. Oberst v. Beck af Norske-Livregiment, som havde
General du Jour mellem den åte og 6te September, meldte det
samme, dog fOrst den Bte September om }Iorgenen j men skal senere
have sagt, at en stor Deel af de Bortgåaede havde indfundet sig paa
•
deres Post igjen, hvilket under saa fortvivlede Omstændigheder tjener
til et glædeligt Beviis paa Patriotisme, Pligtopfyldelse, Disciplin og
krigerak Aand hos delle aldeles horgerlige Milice-Corps.
Samtidigt med ovenstaaende Melding erholdt den commanderende General ogsaa Rapport over Umuligheden i længere at forsvare Volden, samt at Fjenden kunde afvigte Nat lelleligen og uden
væsentlig Modstand bave besteget den, ifald han havde været vidende
om Forsvarets Tilstand.
Bastionerne og Voldene vare som pldiede
af Bombekast og Kugleskud
Mange Tropper havde alt fundet
deres Grav paa dem, og Odelæggeisen truede hvert Oieblik dens
overblevue Bevogtere , da Fjenden havde beregnet sine Skud meget
udiagtigen og viist at have bragt det vidt i Odelæggelseskonstell.
Men ogsaa ibla~dt Borgerne talede Flere om Capitulation. Allerede om Morgenen indfandt sig Præsten Hudtwalker i Hovedqvarteret for at gjore Forestilling derom, men blev afviist, Længere ud
paa Dagen sdgte han at samlo Underskrifter paa en Petition af samme
Indhold iblandt de meest anseet e Borgere, h'vorae nogle af Byens
32 Mænd, og som ogsaa blev indleveret om Eftermiddagen.
Hvad skulde den commanderende General nu vel gjore? Skulde
han lade Byen aldeles odel ægge , eller lade den tage ved en Sturm,
hvorved Fjenden dog vilde erholde Flaaden, men paa end haardere
Vilkal}r for os'} eller skulde han overgive Byen og Flaaden, medens
der endnu var noget Forsvar tilovers, hvorved Betingelserne ma~tle
blive Iordeelagtigere P Da Forsvaret var kommet til den nuværende
Yderlighed, og man ei havde, sclv med den yderste Fortvivlelse,
kunnet forsvaret Forstæderne mod Fjendens Overmagt, saa kunde
det nu ei heller nytte længer, enten at tænke paa Udfald, eller paa
længere Modstand, hvorfor da intet andet Middel blev tilbage end
Overgivelse - og Byen maatte falde.
6to Uclfllld. Imidlertid blev dog endnu i Dag, den åte September, foretaget et lidet Udfald af Livjægere og en Deel Landeværn under Major v. Holsttins CUIDIDando til Tiimmerpladscrnc, for ,
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al redde de ved sammes Brand del' igaar Aftes efterladte Cnnener.
iVed denne Leiligbed udmærkede atter Livjægerne sig, især Premierlieutenanl v. J/angor, ligesom ogsaa Lieutenant v. Hammer af Landeværnet.
Lieutenant v. Drevsen af Landeværnet, der under deu
stlirsle Deel af Betelringen forrettede som Frivillig Tjeneste ved
Livjægercorpset, omtales og ved denne Leiligbed med megen Roes.
Fjenden overliste vore Tropper med Kugler og Cardætsker, hvorved
flere Mand faldt, eller saaredes. Canonbaadene i Knllebastraud og Batterierne paa Hovedvolden understottede Udfaldet med deres Skyts,
saa at Fjenden, som vilde ind paa Tiimmerpladsen, omsider blev
dreven tilbage og Skytset reddet.
Canonbaadene erholdte i denne
Action 2 Saarede.
Ilden rasede imidlertid uafbrudt i Byen paa flere Steder. Den
commanderende General, som havde erholdt de niiiagtigste Efterretninger om dens Tilstand og overbeviist sig om, at en videre og
længere Modstand blot vilde foriige den betrængte Stads Lidelser,
ja I fremskynde dens 6delæggelse aldeles, uden at derfor Flaaden
frelstes, troede da at Modstanden maatte nu have Ende, siden Forsvaret var drevet til det Yderste og der var gjort lilstrækkeligt nok,
for at redde Nationens og Krigernes Æro, ved et netop 3 Ugers
Forsvar og Kamp.
Bevæget af disse vigtige Grunde, besluttede General v. Peymann om Eftermiddagen at sende en Parlamentair til General, I.ord
Catbeort, med fiilgende Brev:
lijobenhavn dell /ite September 1807.
Min Herrel
"For at undgaae al videre Blodsudgydelse og for ikke at ud"sælle Byen for de sdrgelige FOIger af et længere Bombardement,
"foreslaaer jeg en Vaabenstilstand paa 24. Timer, under hvilke en
"Overeenskomst kan træffes med den Bestemmelse at Ijene som Ind"lt'dning til Capitulationsbetingelserne,"
Den engelske Generalqvarteermester, Obersllieutenant b/urray,
overbragte kort derpaa General, Lord Cathearts Svarskrivelse, saalydende:
HOlJedqlJarleret (oran lijlibenhaoo d. S S6ptbr. 1807.
SirI
"Den samme Nlidvendighed, som lvang os til at tage vor Til"Ougt til Vaaben, tvinger mig til at afslaae enhver Nærmeise, der
16*
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"kun bevirker Ophold, For imidlertid at vise, hvor gjernc jeg dn"sker at gjore en Ende paa dette Skuespil, som jeg betragter med
Ilden sldrste Bekymring, sender jeg Dem hermed en Officier, der
Iler bemyndigel til at modtage ethvert Forslag, De maalte være lil"biiielig til at gjdre, med Hensyn til Betingelserne for Overgivelsen,
"og som kunde sætte mig i Stand til at tilstaae selv den allerkor"teste Vaabenslilsland,"
Oberstlieutcnaut JJJurray æskede mundligen Flaadens Udlevereise ;
og, i 1\IIIngel deraf, udlod han sig med de sædvanlige Trudaler ved
slige Leiligheder: "a ~ han havde Ordre Iii ved sin Tilbagekomst at
"befale, at Bombardementet skulde Iortsættes , dersom ei et afgjii"rende og tilfredsstillende Svar ledsagede Erklæringen."
General
v. Peymanlls Svar IOd:
Hjobenhavn den otø September 180'1.
Min Herrel
"Mit Forslag har ikke havt den mindste Forsinkelse til Hen"sigt; men, da del er allerede Ior langt ud paa Nallen for at raad"slase med de respeclive Departementschefer om Gjenslande af saa
"stor Vigtighed en Forholdsregel , Hans Majestæt Kongens og
"Kronprindsens Fraværelse gjnr niidvendig ligesom ogsaa min
"Helbredstilstand ikke tillader mig at handle saa hurligen, som jeg
"onskede, saa forpligter jeg mig til inden Kl. 12 i Morgen .Middag
, ,, al oversende Betingelserne for Overgivelsen."
"~lovrigt maa jeg overlade Byen li! dens Skjælme, ifald man
"skulde finde for godt at vedblive med Bombardementet.
"
Imidlertid lod General v Peymann mundligen befale: "at der
"ei maatte skydes fra Yolden, eller Forposterne , uden at samme
"bleve angrebne", en Befaling, SOlD alligevel ikke blev overholdt;
Ihi netop samme Aften blev der fra Hovedvolden eaneneret af alle
Kræfter hele Fæstningen rundt, hvilket derfor havde en Ilorger-Artilleriofliciers Arrestation til FOIge.
Nauen , som nu pnafulgte , til den 6te September var saare
qvalfuld for den store Masse af lndbyggere, som ikke vare indviet
i den indledede Vaabellslilstand og derfor hvert Oieblik ventede paa
Bombardementets Fornyelse, saa mege~ meer som enkelte Skud af
og til faldt fra Fæstningen, ligesom og enkelte Bomber af Fjenden
indkastedes i samme. Men i det Hele VIII' Natten dog rolig. Generalmajor v. rvaltrrstor{ var General du Jour mellem den Gte og 7de Septbr,

i4.5
Yed Dags-Farolen blev befalet:
Den Ordre, som igaar AfLes mundligen er given, at dm' ei
skal skydes fra Volden, eller Forposterne, uden at samme bleve angrebne, gjentages, Besætningen pas Volden og Forposterne forbliver
som i Gaar l
Ikke mindre qvalfuld var Dagen den 6te Septcmbrr og Nallen
til den 7de for den store Mængde, der forblev uvidende om de indledede Underhandlinger og derfor i den Forventning, at see de forrige Dages og Nætters Rædselsscener fornyede; trængte sig igjennem
den eneste Port ud til Amager, hvor alle Huse, Lader, Staldbygninger o. s. v. ikke være rummelige nok til deri at optage de mange
Flygtende.
Generalmajor v. Peymann paalaa imidlertid det siirgelige Uverv
at underhandle med Fjenden.
For nu at opfylde sit indgnaede
Ldfte , lod han til den flilgende Morgen den Gte September KJ. 9,
et Krigsraad sammenkalde ved sin Sygeseng, bestaaende af de hiiieste
Befalingsmænd af Land- og So-Etaten, Cheferne i RegjeringscoIlegierne og Departementerne, samt Een af Byens Magistrat og 2 af
de deputerede Borgere, eller den Gang sankaldede 32 Mænd, nemlig:
Af Landetaten Generalmajorerne v. Gedde, v. Walterstorf, v. Falbe
og v, Lemming, samt Obersterne v. Beck og v. Schmellow.
Af Soetaten Admiralerne Winterfeldt, Liitken og Commandcur
Kierulf.
Af Generaliletet Generaladjutant v. Kirchhoff.
Af Hof-Etaten Over-Hofmarchal v. Hauch.
Af det danske Cancelli Etatsrand Cold.
Af Rentekammeret Kammerherre, Grev v. Moltke.
Af General Toldkammeret Conferentsraad Malling.
Af Finants-Collegict Etatsraad Lange.
Af Boieste-Ret Conferentsraad Colbjdmsen,
Af lJIagistraten Conferentsraad Hjorthdi,
Af Stadens 82 Mænd Grossererne Agel Mork og Peder Frederik
Becker , samt
Stadshauptmand Mylius og Politiemester Haagen,
med de 3 Ch'erstcommanderende.
At militaire Personer kaldes til et Krigsraad er meget almindeligt og under viglige Omstændigheder, som her, endog befalet; men
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at civile Authoriteler ogsaa kaldes til at give Raad j Sager, de ikke
forslaae, var vel nogel Nyt; dog derfor ikke ulovligt og maalle
kunne undskyldes ved Gjenstandens store Vigtighed, idet General
v Peymann ansaae det rigtigst at give selv de civile Aulhoriteter
Leilighed til at udtale deres Anskuelser herom og muligen udfinde
et Redningsrniddel , imod den overhængende Fare.
Men nærmest
grundede denne Fremgnngsmaade sig paa Armeens Gcneralaudlteur
Bornemannø Forslag, hvis Pligt det da var at gane den commanderende
General til Uaande som mililair-juridisk Consulent, hvorfor hans Raad
maatte skjænkes Opmærksomhed; og i all Fald kunde Generalen ei
antage, al han ved al fOlge samme, handlede imod Lovens Bydende.
Enhver af de Tilsagte indfandt sig i Krigsrandet til den hefalede Tid, og vare alle Medlemmer sonderknuste ved den fjendtlige
Voldsgjernlng , egne og Andres Lidelser, Byens Ulykker, Landets
krænkede Hæder, og Alle gliidede af den helligste Iver og Fædrelandskjærlighed,
J Randel bcgyndt« man med at oplæse el Document, det' skildrede Fæstningsværkernes forsvarli:ise Tilstand, at en Storm var fol'
Haanrlen, og at Capitnlationen var fra Borgernes Side bleven begjært,
Diseussionerne bleve aabnede og fOrles med Rolighed, Klogskab,
Patriotisme og Dyglighed; men Raad og Redning var J ngcn af de
Tilstedeværende istand lil at udfinde. Ingenieur- General v. Gedde
yUrede tillige, "al Fæstningsværkerne, d, e. Forsvarsmidlerne , ei i
"deres nærværende Ulilstrækkelighed kunde holde sig mod en stor"mende Fjende."
Alle Raadels Medlemmer, selv Saetalens Fire, Comtnandeur
Bille medregnet, 'bleve derfor efter lang Discussion enige i den siirgelige
Ndrlvendighed , med bladende Hjerler at indvillie i Flandens Overgivelse og altsaa i at indlede Capitulations-Underhandlingerne pan
denne Basis - "det var en haard , men uundgaaelig Nadvendig"hed at underhandle med Fjenden om en Capitulatiun l' var ogsaa
disse Medlemmers Ord; og Ingen af dem yUrede det Mindste om
Flandens Destruetion nu, eller endog om al gjore noget almindeligt
Udfald, eller deslige.
Som Fiilge af det forsamlede Raads eeusstemmlge Beslulning,
blev derfor en Parlamentair afsendt til den bestemte Tid, lidt fiirend
.M iddag, til General Cathcal't med fiilgende Brev:
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KjtJbenhavn den 6te September 1801.

Min Herre I
"Jeg antager Deres Forslag i Henseende lil Hans Majeslæls
"Flaades Udlevering som Basis for Underhandlingerne; dog med den
"BelingeIse, al ingen andre engelske Tropper maae betræde Staden,
"end de Commissairer, Officierer og Militairpersoner , som i Ldbet
"af disse Underbandlinger maalte blive forlangte og Tilladelser der"ti1 givne."
General Cathearts derpaa fiilgende Svar llid:
Hovedqvarteret {oran KjlJbenhaVfl d. 6 September 1801.

Siri
"Efterat jeg har meddeelt Admiral Gambiar Deres Brev fra i
"Dag, tilligemed det fra i Gaar Aftes, men som jeg forst bar mod"taget i Morges, underreller jeg Dem herved om, at vi samtykke
"i at underhandle med Dem om Kjobenbavns Capitulalion paa Basis
"af den danske Flaades Overgivelse."
"Men, da De ikke bar bestemt Capitulalions - Artiklerne, saa
"skulle boie og anseete Officierer IIf Hans brittiske Majestæts So"og Land-Etat strax vorde afsendte, for at udkaste Artiklerne med
"Dem, eller med de dertil af Dem udvalgte Officierer, angaaende
"Alt del, som maaUe være af Viglighed ved Kjobenhavns I}esællelse,
"og som lader sig forene med Udfiirelsen af det os overgivne Hverv:'
General v. Pcymanns svarede herpaa:
Kjobenhavn den 6le September 180'1.
Min Herre I
"Saasnart del maalte bebage Dem at bestemme et neutralt Sted
"udenfor Byen, hvor Capitulalionspuncterne kunde vorde fastsatte,
"saa skulle Oflicierer blive sendte didhen , forsynede med den for"nodne Fuldmagt til Underhandling. Vaabenstilstonden bliver imid"lertid al ansee som beslaaende, indlil det Mod~lle udtrykkeligen
"befales."
Herpaa svarede General, Lord Catheart aller:
HovedqvaTleret {oran KjtJben/lavn d. 6 September 180'1.
Siri
"De Oflicierer, som ere befalede til at underhandle med Dem,
"ere: Generalmajor Sir Arthur Wellesley, Sir Home Popham, Capi"tain i Marinen, og Oberstlieulenant lJfurray, Armeens Generalqvar"teermesler. Disse Officierer vente ved Barrieren til Porten og ville
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'" strnx træde i Underhandling med de af Dem udnævnte Offlcierer
"paa hvilketsomhelst Sted imellem vore Forposter og Deres Linier,
"De maalle finde for godt."
,;1 det Oieblik, da jeg erholdt Deres wrste Brev, blev der
"givet Befaling til at holde inde snavel med Bombardementet som
"med Skydningen; men en Vaabenslilstand er ikke bleven sluttet,
"hvilket Omstændighederne godtgjore, eftersom for faa MilluUer siden
"der i Forstaden, tæt ved vore Skildvagter, er af Deres Folk blevet
"stukket et Huus i Brand 1')•
•,Vi kunne, som vi allerede Oere end een Gang have udtalt,
"ingen Opsættelse tilstane i denne AnIedIling ; og det vil allsaa
"snart vise sig, om de forestaaende Betingelser ere af den Art, at
;,de tillade en Vaabenstilstand."
Ildebranden i Byen vedblev imidlertid at rase. 450 af Holmens
Tdmmerrnænd, under Admiral Liltkcns Overcommaudo, med 2 Capitainlieutenanter til Assistence, bleve i Dag sendte til Ilden, som omsider blev standset i Landemærket den 7de September og fiirst aldeles slukket den 8de September om Eftermiddagen; men det vedblev at brænde i Grunden , og i Ruinerne af Frue Kirke o. O. St.
tH Enden af September Maalled.
Do til Krigsraadet om Formiddagen kaldte Medlemmer. bleve
alter til om Eftermiddagen Kl. 6 anden Gang i Dag sammenkaldte
til at made i Etagen under General v. Peymanns Sygeværelse, for
at overlægge, hvilke videre Vilkaar man skulde ' sdge ved Capitulationen at forskaffe sig. Men, forinden nogen eneste Tanke endnu
"ar rUret, blev af den til Fjenden med General v. peymanns sidste
Svar afsendte Parlamentair meldt ved sammes Tilbagekomst: at de
engelske Commissarier allerede ventede, hvilket ogsaa Lord CatIicarts
ovenstaaende Brev paapegede, ved Barrieren udenfor Osterport , for
at mode de danske Befuldmægtigede og uopholdeligen begynde Underhandlingerne imellem de to Armeers Forposter.
De fra dansk
Side nddvendige Commissarier bleve olierfor hurtigen valgte af Baadet og vare: Generalmajor v. Walterstorf , Contre-Admiral Liitkcn,
hvilken sidste dog meget bad sig fritagen herfor og sagte at und.) H\ ad .dette Punkt angaaer, saa har den commanderende Generul senere
erklæret og forsikkret l at hiiot Huus blev afbrændt uden hons Vidende
og Villic.
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skylde sig med Udmattelse ved lang AnstrængeIse som Commandeur
for Brandvæsenet, hvorved endog han sidste Nat blev let sanret i
Foden, men som især af Commandeur Bille overtaledes til al modtage denne vanskelige Post, samt Armeens Generalaudileur Bornemann, Commandeur Billes Svoger, som Samtlige forlede Hovedqvarteret K!. 7å om Aftenen og traf de engelske Commissarier ved det
omtalede brændende Huus paa OSlerbro, ved hvis Lysning General
v. Peymanns Skrivelse, eller Fuldmagt, blev læst. De engelske Befuldmægtigede forlangte nu at underhandle strax paa Stedet, eJler
folge med til Byen og der aabne Underhandlingerne.
General v. Walterstorf forestillede dem, at Sagens store Viglighed
udfordrede Overlæg og Raadfiirelse med de olfenllige Aulboriteter,
og at General v. Peymann, som var syg og sengeliggende, ogsaa fUrst
maaUe underrettes om deres Ankomst.
De engelske Commissairer
syntes ikke at billige disse Anskuelser, men yllrede flere, ja I 5-6
Gange paa en truende l\faade, "at, dersom de danske Commissairer
"ikke havde noget Andet at foreslaae, maalle der begyndes igjen
"med Bombardementet,"
Efterat de nu saaledes liere Gange havde gjentaget deres Onske
om at COlge med til Byen, svarerle de danske Commissairer, "at de
.,ikke ansaae sig befiiiede til, uden General v. l'eymanns Tilladelse,
"at bringe ham el saadant Besog; men, dersom Een af dem vilde
"fiilge med Generalauditeur Bornemann til Byen, skulde man Intet
"have derimod,"
Delle Forslag blev antaget; og Sir Home Popham paatog sig
det Hverv at ledsage Generalauditeuren li! Hovedqvarleret, medens
de 4: andre Commissairer skulde vente udenfor OSlerport, under
aaben Himmel, ved det ofte omlalede brændende Huus, til de kom
tilbage.
Generalaudileur Bornemann og Home Popham afgik altsaa til
del danske Hovedqvarleer, og deres Ankomst meldtes General v.

Peymann.
Samtalen blev hersflirt paa Fransk, og Gjenstanden var nalurJigviis
kun Flaaden. "Giv mig el Stykke Papiir", sagde Popham, "og jeg
"skal med min Blyant strax udkaste Hovedpunctell" Delle gaves
ham, og Udkastel IOd: "Den danske Flaade med alle Arsenaler og
"Tilbehor skal udleveres Hans 8torbritlanniske Majeslæl til Eiendom,
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"og den danske Regjeriug afgivc det forniidnc Mandskab til Ildrust"ning, for at den kan forlade Havnen, naarsomhelst de engelske
"Hiiistcommanderende maatte finde det nddvendigt."
Vore tilstedeværende Officierer studsede ved Ordet: "Eiendom",
da der forhen kun var talet om et "Depositum." "Mau havde ikke",
svarede Horne Popham , "antaget det fOrste Tilbud."
Professor
Thomas Cllristian Bruun, som var Tolk i Hovedqvarteret, spurgte
derpaa Popham paa Engelsk: "om der ved Flaaden kunde Iorstaaes
"Andet, end Linieskibene 1" Svarct var: "ethvert FartOi af hvilken"somhelst Stlirrelse I" ,,1\Ien ved Sii· Krigssager' , vedblev Professor
Bruuu; "kan dog vel ikke menes uden hvad der horer til hvert
"enkelt Skihs Udrustning?" Pophems Svar var alter kort: "ethvert
"Stykke i Arsenalerne 1"
Stadens overste Militair- og Civil-Authoriteter, der kaldtes til
Krigsraadet 2den Gang i Dag, vare som siinderknuste og oprdrte
ved Fjendens Propositioner.
Men, Hvad var der at gjdre ? Nye
Forslag hleve gjorte; Indvendinger hortes , og een Time var alt forliiben. Generalauditeuren kom ind for at erfare Raadets Beslutning;
han gik; han kom atter ; Popham saae paa Ubret, vilde ikke vente
længere og forlangte Tilladelse til al hente de andre Commissairer, for
at slutte Conventionen endnu samme Nat, hvilket da maatte indrdmmes,
Han steg derfor i Vognen, men begjærede inden han kjorte,
sit Blyantsudkast af Conventionens Hovedpunct tilbage, hvilket Professer Bruun rakte ham.
Imidlertid Cortsatte Krigsraadet sine Forhandlinger og kunde,
som alt anfdrt , ei udfinde andre Midler til Stadens Redning, end
dem, Fjenden foreskrev og som, efter Hvad vi have seer, Nddvendighedens Jernhaand aftvang os. Debatterne i Uaadet vare rolige og
Stadens troe Tjenere værdige. Konge, Fædreland og Ære vare paa
Alles LælJer; selv Fortvivlelsen hævede sin Stemme hilit; men Overlæg, Fornuft og Sindighed erholdt omsider Overvægten. Man indsaae,
at Haabet om Undsætning fra Sjælland ikke var at stole paa, eftcrat
Generalerne v. Castcnslcjolds og v. Oækolm« Cørpser varo sprængte,
ligesaalidt som Undsætning var fra Holsteen af at vente, siden den
engelske Flaade bloquerede hele Oen og forhindrede Overfarten af
selv de mindste Afdelinger, end sige af hele Armeecorps.
Fjenden kunde da derfor fortsætte Bombarderingen, saa længe
ban lyslede , hvorved blot end Mere, om ikke Alt kunde indenfor
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Voldene odelægges , saasom: Rigels Archiver , Blinkens Eiendomme,
Arsenalernes Forraad , Landets Konstskatte og videnskabelige Indretninger, Bibliotheker, Slotte m. m. Man undersagte endvidere: om
Byens og 100,000 Menneskers Undergang kunde opveies af nogle
Dages længere Modstand? Kan man atter fravriste Fjenden Sjælland,
naar han har laget Kronborg og er Herre over Sundet og Beltet?
Naar man saaledes afveied Hovedstaden og Sjælland imod Flaaden,
kunde Svaret ei falde vanskeligt at give; og, havde man alt under
Beleiringens flirsle Periode ei været istand til at holde Fjenden fjernet fra Forstæderne, ved al befæste disse og fegte der til det Yderste,
saa blev nu Kampen end mere uden Nytte, eller Fordeel,
For
Æren havde man gjort tilstrækkeligt; det var Tid !lgsaa at gjol'e
Noget ar Menneskelighedcn; og, al forhverve sig Udouelighed
syntes Ingen af de hdiere Befalingsmænd at have bavt saa særdeles stor Begeistring for.
Fjendens Paastand blev atter forelagt det forsamlede Raad, hvis
Medlemmer Alle vare endnu af den Mening: at man, paa Grund af den'
i Forsamlingen gjorte Erklæring, angaaende Umuligheden i at kunne
i Fæstningen holde sig imod den udenfor samme værende Fjende,
var nlidsagen til al antage Capitulalionspunclerne paa den af Fjenden
forlangte Basis, Flaadens Overgivelse, med enkelte Tillæg, der hleve
tilfdiede de respeclive Vola i Forhandlingsprolocollen, saasom f. Ex.:
Generalitets- og Commissarials-Co/legiet, Hof-Etaten, det danske
Cancelli, og Rentekammerets Deputerede vedbleve deres om Morgenen
givne Erklæring, at underhandle paa den anfdrte Basis.
Så-Etatens Deputerede, som om Formiddagen havde været
enige med Raadets ovrige Medlemmer, optraade derimod nu i delle
andet Mode tildeels i en anden Retning, skjfindt Underhandlingerne
jo alt vnre indledede paa den antagne Basis.
Saaledes lod Admiral JVinterfeldt tilfiiie Protocollen: "Dersom
"der er Tid dertil, burde man destruere Flaaden, omendskjtindt saa"dant ikke nu kan være af den Nytte som forhen, og, hvis det
"mislykkes, kun vil give Fjenden Anledning til at gjdre slOrre
" Fordringer."
Admiral Liltken var af en anden Mening og bemærkede:
"Forst i Krlgsmadet havde ban erfaret, at et længere Forsvar ei
"var muligt, og at Flaadens Overgivelse skulde være Basis for Un" derhandlingel'ne. Nu kunde hnn, med Hensyn til alle de af Ge-
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"nernleommandoet Baadet forelagte Grunde, el ansee det passende i
"Raadet at foreslaae, eller intendere en Paastand om at ddelægge
"Flaaden."
Commandeur Bille foreslog derimod, nu aldeles mod bans Votum
samme Dags Morgen. ganske pludseligen og uventet, "at forkaste
"Capilulationen paa den omtalede Basis og gjdre el almindeligt Ud"fald med Alt, hvad der å Staden var bevæbnet, tilligemed alle Sii"folk paa Canonbaadene og Holmens MagI."
Lalld-Etaten stemte derefter, ligesom om Morgenen, for Overgivelse, og frumadede nit Udfald , hvorhos General v. Walierstor]
tilfdiede Protocollcn : "At han saae det nddvemligt at capilulere, af
"den Grund, al Fjenden kunde vedblive at brænde af Byen saa
"lælIge , til Husene vare liIhohe iidelngte, og det deraf fOlgende
"Tab af Levnelsmidler gjorde Overgivelsen nodvendig, Der var des"uden ei Reserveslyrke nok til al understdtte den Deel af Volden,
"som især maalte blive angreben, og under Stormen kunde Bom"bardemenlel være vedblev el.
Da Commandeur Billes Proposition
"skele, var allerede Basis for Underhandlingerne af Generalmajor v.
"Peymann antaget , og han nnsaae det for stridende imod Folkeret"ten, paa den Tid al gjiire el saadant Udfald, hvilkel desuden ei
"kunde medfore Nylte, da man ikke kunde angive noget Sted, hvor"fra delle Udfald burde skec, eller imod hvilke l del kunde anvendes."
Conferentsraad Ove Illalling stemte ogsaa for Overgivelsen ved
fdlgende Votum: ,,1 Henseende til den forestaaende Capitulotion,
"da fOlIe han dybt, hvor haard og ydmygende den var; men, da
"de Hdistcommenderende og Sagkyndige have bestemt erklæret, at
"Forsv ~rsmidlerne vare aldeles utilstrækkelige og Stadens og Fæst"ningens Indtagelse af Fjenden uundgaaelig, saa skjdnnede han ei
"rellere, end al Cnpitulationen maaue fi~de Sled, og al i delte Til"fælde den mindst ufordeelaglige burde anlnges; hvoraf fulgte , at
"man heller manlle underkaste sig den Skjæbne at opofre Flaadcn,
"end opofre bande denne og det Hele; hvortil han endnu rnaatte
"mie den Bemærkning, at, dersom Fjenden - satte ved Erobring sig
"i Besiddelse af Oen Sjælland og dennes Besætning, vilde det neppe
"blive muligt for nogen MagI 'at deposidere ham igjen,"
Con{orentsraad Colbjornsen vedfiiiede fiilgellde Votum: "I Hen" seende til Forslaget om et fortvivlet Udfald erklærede han, al han
,ikke alene vilde til raade denne Mening, men endog bede om Til-
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"laddse til personligen , som blot Soldat, at tage Deel deri, hvis
"det lod sig antage som muligt, eller som Resultat deraf, at man
"ikke alene kunde bortjage Fjenden fra een, eller flere af hans
"Forskandsninger og Po sitioner, men endog vente at heholde disse,
"om endog for en kort Tid, eller nogle Dage kun, saa at Flaadens
"Overgivelse, eller Byens Indtagelse derved kunde forhales. Men i
"modsat Fald troede han, at FOlgerne deraf vilde blive, at vor alt
"for svage Magt, maalle kun end meer svækkes og Fjenden sættes
"i Stand til at gjåre Ilere haarde og ydmygende Fordringer, end
"de, han allerede har gjort."
Delle sidste Votum fortjener fuld Anerkjendelse. Hvad Confe:Man
rentsraad ColbjornsC1I stemte for, vilde han selv deeltage i.
kunde af ham ei forlange Kyndigherl i Krigen, «eller hvad denne
æskede.
Hans Forslag vare overcensstemmende med hans Foleiser
og, i Sandhed I Romernes Tid værdige, da Hannibal stod for
Roms Mure.
Sanledes kæmpede Meninger og Anskuelser i Baadet; dog var
Majoriteten, som vi have seet, af den sindige og rolige Natur, der
med Værdighed sdgte at opfylde deres haarde, bedrdvelige Hverv.
Men til all,rsidst, ved Forsamlingens og Protocolleus Slutning
og Underskrift den 7de September om Morgenen Kl. 4, altsaa, som
vi strax ville erfare, 2 Timm' efter at Geueralmajor v. Wauerstor]
var kommen tilbage med den sluttede Capitnlalion for at forelægge
samme for General v. Peymann, forlangte Commandeur Bille sit
Votum tilfiiiet ProtocolIen ; det var saalydende:
• • • • •• ,.Jeg, Kammerherre og Commandeur Bille, kan deri"mod ikke tiltræde den anfOrte Mening" - nemlig Capitulation paa
den af Fjenden fodangle Betingelse - "og deri være enig med den
"commanderende General og Generalmajor v. Biele{eldt, men treer
"meget meer, at en Capitulation af den Natur ikke bål' antages, men
"at man, forinden man derpaa indlod sig, burde gjore et Udfald
"med Alt ~ hvad der i Staden er bevæbnet, tilligemed alle de So.
"folk, som ere paa Canonbaadene, samt Holmena Magt, hvilket da
"i det Mindste vilde udgjdre 3000 Mand.
Naar man da slog som
"fortvivlede Folk for sin Ære, kunde man do en rolig Dåd."
l Hovedqvarteret den 7de September Kl. 4 om Morgenen.
Peymann.
Biele{eldt.
S/cen-Bille.
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Delte af Commandeur Bille gjorte Forslag, har faaet et Slags
Berdmmelse , som udtalet i en exalteret Stemning af patriotisk Fortvivlelse, Betingelser, hvoruuder det og ene lod sig undskylde, ja I
endog til Nod forsvare; men, var Forslaget derimod skeet med fuldt
'roligt Overlæg, kunde det ikke vel billiges, at en lil Krigsraad kaldet rolig og sindig Befalingsmand vilde, hvor det dog ikke kunde
hjelpe, anvende intetsigende Phraser,
Commandeur Bille var, som vi alt have fremhævet, een af
Danmarks bedste Sdnner , der under Beleiringen havde kjæmpet
som IIelt og gjort med sit Yaaben Alt, hvad der for et Menneske
og en Kriger var muligt. Forslaget klinger derfor visseligen meget
smukt i hans Mund; men enten misforstod han sin Stilling i Raadet, eller og kjendte han ikke Omstændighederne i Fæstningen, der
naturligviis maalte være af et ganske andet Slags fra Landsiden, end
fra Sdsiden , hvor Fjenden angreb med omtrent samme Styrke som
den, der udvikledes fra vor Side, eftersom Kampen skulde afgjiires
af Landtropperne.
llavrle Fjenden angrebet os fra Sosiden med sin store Flaade
af Linieskibe, vilde man snart have erfaret: at Trekroners Batteri
og SBdefcnsionen vilde have været Iigesaa ulilstrækkelige lit at forsvare Staden og Flaaden nu, som i Aaret 1801, eller som LandOg derfor spdrge vi, om der
tropperne vare det fra Landsiden.
vel kunde gives nogen Oflicier af Land- eller So-Etat, som under
saadanne Omstændigheder vilde have tilraadet et Udfald med hver
Mand, der Kunde komme ombord i en Baad , for dermed at slaa
den fjendllige Flaade tilhage ?
At gjdre Udfald, eller bruge Fæstningens Skyts imod Fjenden
under en indgaaet Vaabenstilstand og en antagen Basis for Underhandlingerne, vilde saa længe han holdt sig Vaabenstilstanden efterrettelig, have været Iigesaa urigtigt og ubetimeligt, som dengang at
destruere Flaaden, siden al slig Fremgangsmaade nOdvendigviis maalte
blive betragtet som uredelig og et Brud paa de indgaaede Betingelser; men ingensinde oversces noget Saadant, der tvertimod , ifiilge
Krigshrug , haardeligen hevnes,
I sligt Tilfælde maalle da Underhandlingerne i det Mindste forst afbrydes, Vaabenstilstanden opsiges,
og Krigen saaledes begynde for fra.
Men nu var jo Grunden til
nderhandlingen netop den, at man i Fæstningen ei besad Midler
til al drive Fjendens Overmagt tilbage, og at ban havde Fæstningen
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ganske i sin Magt.
Vi indsee derfor hverken Rigtigheden, eller
Fordelen af Commandeur Billes Forslag, da dog Flaadcn umuligen
kunde reddes for Fjendehaand derved, at Kjobenhavns bevæbnede
Befolkning lod sig nedskyde ved Foden af de fjendllige Batterier,
ligesom man og derved ei havde forhvervet sig andet Navn eller
anden Udiidelighed, end den, ufornuflige og uoverlagte Handlinger
fortjene. Med Ret kan man ogsaa undre sig over, at Commandeur
nills ikke fremsatte sit Forslag i Raadet om Morgenen, hvor del
kunde være bleret undersdgt , inden General v. Peymann LiIskrev
General Catheart, al han var villig til at capitulere paa Basis af
Flaadens Overgivelse, og hvori Commandeuren selv var dengang
enig ogsaa, Ingen Anden af Randets Medlemmer stemmede heller
for, men Alle Iraraadede denne san extravagante Proposition, som,
ifald den var bleven fulgt, vilde have bragt uberegnelige Ulykker
over den betrængte Stad og pandraget den commanderende General
Og, at et sligt, endog nok saa fortvivlet Udfald ~
hele Ansvaret.
vilde mislykkes, det er vel ikke vanskeligt at udlede af det Foregaaende, eftersom hverken Borgervæbningen, eller Landeværnet vare,
ifiilge deres Organisation, ret vel at bruge i aaben Mark, end sige
da den iivrige Befolkning , og saa meget meer som Udfaldet maatte
skee af Fæstningsportene, ikke fra den bedækte Vei, der var uden
PalIisadering og i en saa slet FOl filtning, at den ikke kunde besættes, eller overhovedet Tropper opholde sig i den.
Allerede Dagen derpaa, den Sde September, indsaae ogsaa Commandeur Bille sin Vildfarelse og melder i sin Beretning til Kronprindsen: "al hans Forslag hlev udtalt i Extace , af patriotisk For"tvivlelse, og vilde ei have havt anden Nytte for ham, eud aabnet
"ham Veien til Dåden, den han sogle."
Denne Bekjendelse er
Hellen værdig; og vi kunne derfor lelleligen forsone os med bans
Forslag, saa meget heller, som det ei blev fulgt og altsaa ei heller
havde nogensomhelst skadelig Virkning, omendskjdndt det senere
lagdes den commanderende General meget til Last, ei at have lulgt del.
Ligeledes . er det senere blevet lagt General'-v. Peymann til
Last, at han ikke oppebiede og afslog i det Mindste een Storm,
inden han underhandlede med Fjenden. Vistnok maatte enhver Patriot og Soldat have dnskel det Samme, eller dog at han havde
forsligt derpaa, Men af det Ovenstaaende er det indlysende, at den
hdlstcommanderende General ei kunde i denne almindelige Niid og
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Jammcr og den deraf flilgende Forvirring med Rimelighed vente at
komme til at afslaae en saadan Storm; og var da Byen faldcn paa
en saadan Maadc, havde dc ns Plyndring været uafværgelig og vilde
have fort til endnu langt stdrre Ulykker, end en regelret Capitulation;
og da var det med Rette ogsaa blevet lagt den commanderende General til Last, at han havde ladet det komme til cn saadan Yderlighed.
Man har ogaaa lagt Gencral v. Peymann til Last, at han, i
Overeensstemmelse med Kronprindsens egen Befaling, ikke strax afDenne Forseelses Rigtighed
gav Commaudoeu, da han blev saareL
indriimmcr Generalen selv, men haaber Tilgivelse derfor, Commandoens Afgivelse ved saadanne Lerligheder er allid anseet fur rigtigst,
og, under de fleste Omstændigheder, især hvis den Sanrede tillige
er aandeligeu lidende, for en endog ufravigelig Pligt.
Men, en
slig Lidelse var ei tilstede i nogen betydelig Grad.
Den commanderende Generals Pligter og Forretninger vare under
disse Forhold vistnok ikke misundelsesværdige, og der hdrte megen
Kraft og Sjelsstyrke lit, for at bære de med hans Kald forbundne
Moisommeliphl'der og Krænkelser, Sorger og Ansvar.
Man man
derfor snarere rose, end dadle en Mand, der ikke, uagtet han var
bleven saaret, strax benyttede Leiligheden for at vælle delte store
Ansvar fra sig, men end paa Gravens Rand havde Mod og Sjælsstyrke nok til at trodse Gjenvordigheder og moralske Lidelser og
, selv tage ~ig Skylden paa for muligen begangne Feil og ForsdmmeIser under Beleiringen,
Generalen har derved viist en sjelden
Storhed, som havde forljent en bedre Skjæbne og en mildere BedommeIse.
Andre, og deo stdrre Masse af Dem, som bave fældet Domme
over denne Krig , have ansket og foreslaaet , at man havde adelagt
Tvislens Æble og derpaa aabnet Fæstningens Porte for Fjenden,
hvilken Odelæggclsc naturligviis maaUe have været fuldbragt, inden
det fOrste Skridt til en Overgivelse var indledet. Kun er man ikke
enig om Maaden, hvorpaa delle skulde have været iværksat.
At brænde Flaaden var i dens sædvanlige Leie i Orlogshavnen
umuligt, uden at Siiarsenalerne og Byen samt omtrent 800 i Havnen
liggende Coffardiskibe maalle dele Skjæbne med den; og saaledes
vilde et Baal af i det Mindste 50 stdrre Krigsskibe, foruden de
mange smaae, nadvcndigviis bave gjort det Onde endnu være og
muligviis ogsa'i foraarsaget hele Byens Undergang.
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At sænlcc.Flaaden var, som vi have seet (Pag. 226-227) paatænkt;
mcu selv delle Middel vilde ei have kunnet rort li! noget os fordeelagtigt
Resultat, da Orlogshavnen har paa de dybeste Steder kun 22 Fod Vand;
man vil altsaa deraf indsee, at de stdrste Skibe kun ville synke J-fj Fod
under den sædvanlige Vandlinie, hvilket vel kunde være nok for at
faae dem tildeels fyldte med Vand, naar de lagdes paa Siden. Men,
da en stor, om ei den stdrste Deel af de sænkede Skibes Skrog
vilde forblive over Vandet, saa kunde de under del fjendtlige Bombardement ogsaa lettetigen komme i Brand; og, da Skibene ei meer
humle bevæges, altsaa ei heller adsplittes fra den ovrige Flaade,
kunde det foraarsage den hele Flaades, ja I som ovenfor sagt, hele
Byens og Arsenalerues OdelæggeIse.
Ogsaa vilde Fjenden lel og
hurtigen kunne hæve Skibene igjen, og i det Mindste tage de Forholdsregler og Repressalier, som maatte passe sig bedst for at opfylde det ham paalagte Hverv, hvortil især maa henregnes Sjællands
og K]obenhavns Besættelse, indtil deUe var skeet , og hvortil vore
egne Arsenaler maaUe yde baade l\faterialierne og Haandkraften,
Al Flaadens Sænkning ikke kunde fOre til .nogct Resultat for os er
ogsaa senere aldeles iudriimmet al Admiralitetet i en Skrivelse til
den Overkrigscommission, som blev nedsal fur at undersege de
Commeuderedes Forhold under Ileleiringen,
At gjore Flaaden ubrugelig og u~evmgclig ved at brænde Roer
og Rundholter, i1uskjære Seil og Takkelage, kappe Master, o. s. v.
som vi have seet (Pag. 2 27) allerede var paatænkt , vilde heller ikke
fire til andet Resultat, end det selvsamme, der maaUe opnaaes ved
Sænkningen af den, og kunde derfor aldeles ikke bifaldes. Den
eneste mulige og anvendelige Maade al distruere Flaaden paa rar
vistnok den, eukeHviis at fOre Skibene ndaf Havnen forbi Batteriet
Trekroner, der antænde, eller sprænge dem med Krud og lade dem
derpaa drive, hvorhen de vilde. Herved var Faren mindst og OdelæggeIsen maalte blive meest virksom.
Men, hvorledes var det at vente, al den commanderende General vilde uden hdiere Ordre paatage sig el saadant Ansvar, fri villigen og Iorsætligen al iidrlregge Landels hele Boværn, af en Værdie
til LS-20 Millioncr Rd., og det Nationen betragtede som sit Palladium 'l
Krnuprindsen , som vi' vide , hcsiigte den Il te August Kjiibcnhavn,
yttrede Intet lil den commanderende General om denne Yderlighed i Forsvaret, omendskjiindl del senere er beviist, at man havde
ll.nm. ((rig.h. fn IS07-9 ,
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gjort hnm opmærksom derpaa , og han talet med flere
Landets
bedste Mænd herom, selv paa Overreisen li! Kjiibenhavn.
Det er altsaa indlysende, at den Kongelige Herre ei vilde give
en saa extravagant Befaling, hvilket ei heller kan forundre os, da Ilet
vistnok er langt lettere at adlyde en saadan Befaling, end at give den.
Denne Paustands Rigtighed fremlyser ogsaa af de Begivenheder,
som senere fulgie paa,
Da nemlig Kronprindsen var kommen tilbage til Kiel, afsendte
hnn den I Sde August Premierlieutenant v, Sterrl11l~ med en Ordre li!
General v. PeymunJl, saa lydende:
"Hvor ubehagelig den Tanke end er at tænke sig Muligheden
"ar Kjiibcnhavns Overgivelse i Fjendens Hænder, hvilket jeg under
"Del es Commando ogsaa ei befrygter, saa linder jeg det dog niidven"digt herved at bekjendtgjiire Dem, at det er Hans Majestæt Kon"gens Villie og Befaling, at, hvis det ulykkelige Tilfælde dog skulde
"indtræffe, som Gud forbyde, at .Kjiibenhavn blev nlidt til at over"give sig, da skal De, forinden sligl skeer, sæue Ild paa Flanden
"og ladt' den brænde, da Hans Majestæt af Io Onder vælger det
"Mindre, som virkeligen det er at vide sin Flaade opbrændt, end
"see samme i sin og Laudets Fjendes Bænder og derved give disse
"Voldsmænd en Triumph, som ingen dansk Mand kan taale at bære."
~
Efter mange overstanede Vanskeligheder, for al undgane Fjendens Krydsere, naaede Lieutenant v. Steffens omsider Sjelland og var
kun 1 ~ .l\hil fra Kjobenbavn, da han omendskjdndt forklædt, blev
anhold l af en fjendtlig Patruuille og bragt lil det engelske Hovedqvarteer, hvor han maalte underkaste sig en Examinalion, og hvor
man foriangie at see hans Depecher, eller erfare deus Indhold og
hans Ærinde. Han havde imidlertid fundet Leihghed til at overlevere Depecherne til Amlmand, Conferenlsraad Trescluno i Roeskilde,
som brændte dem uden at læse samme; og, da Lieutenant v. Steffl11lS
nægtede at aabenbare sit Ærinde,
blev han endog truet med
Tortur. Dog betænkte Fjenden sig og lod ham, efter nogle Dages
FOlliib, bringe ombord paa Flaaden, hvor han forblev, indtil Capitulafionen blev sluttet,
Af denne Fremstilling, er del indlysende, at
Kronprindsen ikke har gi vet nogen Ordre om Flandens OdelæggeIse
ved sit Ophold i Kjiibenhavn, den Bte August, og al man derfor
ei heller kan lægge den commanderende General Undladelsen heraf
til Last,
Men, selvom denne Befaling vår betimelig bleven givet
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ham, saa er det næsten at antage, at UdfOreIsen af den alligevel
vilde, af ovenanfdrte Grunde, været vanskelig, om ikke umulig at
efterkomme.
Sagen havde desuden endnu, een Side, hvorfra den maatte betragtes. De engelske Befalingsmænd havde nemlig hidtil kun talet
om Flaadens Overlevering som et " Depositum " indtil en almintil hvilken Tid den atter skulde "blive
delig Fredsslutning,
"tilbageleveret i samme Tilstand, som den befandtes ved Modtagell"sen". Man maalle derfor have det Haab, at denne Anskuelse endnu
var den herskende hos de engelske Overbefalingsmænd ; og derfor
kunne vi ikke forundre os over, at General v. Peymann ei indvilliede i dens OdelæggeIse, som endmere vilde bave forfiget det tunge
Ansvar, der hvilede paa ham, og kunde give Fjenden Anledning til
at tage haarde Repressalier, eller maaskee offentligen erklære, som
Retfærdiggjiirelse for deres Tog og Angreb paa Danmark, at Hensigten ved den danske Flaades Erobring var kun den, at gjiire den
uskadelig for England ved at deponere den i en engelsk Havn;
men siden nu de danske Befalingsmænd havde selv odelagt den, var
Hensigten ogsaa opnaaet, uden at der nu kunde være Tale om
nogetsomhelst Ansvar, eller nogen Godtgjiirelse fra Englands Side.
Vi see heraf, at General v. Peymann. Hverv bor kaldes meget
vanskeligt og ubehageligt; men tillige, at han handlede saaledes,
som Omstændighederne og Klogskaben fordrede.
Englænderne vilde nu engang have den danske Flaade; om Grundene hertil kaldtes i hiii Grad voldsomme og uretfærdige, det var
dem ligemeget ; og nu {roe vi at burde udtale den Overbeviisning,
at Maaden hvorpaa Overgivelsen fandt Sted, ikke ret vel kunde af de anfiirte Grunde, være nogen anden end den, hvilken vi nu
nærmere ville belyse.
Vi vende derfor tilbage til Underhandlerne, som bleve afhentede af Home Pop ham og Geueralauditeur Bornemann, fra Osterbro,
efter 2 Timers Venten der, og bragte til det danske Hovedqvarteer. Men, da de kom tilbage, frabad Gelleralaudileur.Bor1l6l11UfIn
sig det ham paslagte Hverv, angivende til Grund, at han, som Armeens Geueralauditeur, kunde komme i det Tilfælde at maatte lede
Undersiigelserne, angaacnde Capitulationen. I hans S led udnævntes
. derfor den redelige og fordringsfr ie Generaladjulanl, Major v. KirchlIoff, som ogsaa gjeme vilde undskylde sig med Ukyndighed i Spro17 •
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g et, l\Ien, da Tiden trængte paa, Standens Liighed og Tjenestens
Tarv fordrede det, modtog han dette Paalæg som en Befaling, han,
der var Soldat, maatte adlyde, og Underhandlingerne begyndte derpaa i bemeldte Trakteur Rau's Gaard,
General v, Walterstor] aabnede Underhandlingerne med en Tale,
hvori han forestillede de fjendtlige Commissaner : "aL delle Oieblik,
"hvori der nn skulde underhandles om at skille Fædrelandet ved
"det, der med Grund kunde kaldes dets Sjel, og del enhver Dansk
"hidtil havde betragte! som Danmarks Slolthed, var det billresle i
"hans Liv; men at han stolede pna , al han talede lil Mænd, der
"ville vide at sætte sig ind i hans Stilling, uden at miskjende hans
"FOleIser , og at de derfor vilde i denne ubehagelige Underhandling
"vise den Oprigtighed og Ædelmodighed , som kan ventes af AJænd
,,0C; Krigere. " Generalen gjorde dernæst Forslag om et Brev, der skulde
tilskrives de engelske Overbefalingsmænd , General Catlieart og Admiral Gambiu, ,og hvori der erklæredes, "al General v. Pcymann au"tog de i begge disse Defalingsmænds Skrivelse af iste September gjorte
"Forslag, nemlig at den danske Flaade udleveredes som et Depositum
"og horlfi.irles paa det Vilkaar, al den tilbageleveredes i samme Stand
,;ved en almindelig Fred, naar den Niidvendighed, der bavde f01'"anlediget delle Skridt, ophdrte."
General Il'elleslcy svarede hertil: "deL er ikke overeensstemlImende med den Oprigtighed, de dusker at der skal her ske ved
"Underhandlingprne, at de citerer den Deel af Opfordringen, som
"synes furdeelagtig for dem, men taler hverken om den fivrige Deel
"af Opfordringen) eller om det i samme ' allfiirte Alternativ.
De
"maa indsee at siden Fjcudlighedernes Begyndelse har Tingen alde,les forandret sig; og, at der ikke nu kan længer være Spiirgsmaal om
lIat udlevere Flaaden som et Depositum, men at den man overgives
"os (England) ifiilge Stadens Erobring."
Man ytrrede fra dansk Side Forundring og Forbauselse over
denne nye Paastand, som var aldeles stridende imod den af det engelske Ministerium udlalede, . politiske Bevæggrund lil Angrebel paa
Danmark, der jo blot skulde have til Hensigt: "at forekomme, at
"den danske Flaade ikke faldt i nogen anden Magts Hænder? •
Da de engelske Commissarier bestemt erklærede, at der ikke
kunde være Spdrgsmaal om AndeL, end Flandens ubetingede Overgivelse, sna forsogte man fra dansk Side, overeensstemmende med

261
en Nota fra Commandeur Bille, at modificere Paastandcn i Henseende
til Skibenes Antal og Rang.
·Man forestillede de engelske Commissarier, "at det vist ikke kunde være Englands Hensigt at berdve
"os alle vore Rangskibe ; at den politiske Ligevægt i Europa ikke
"kunde være del ligegyldig, og al England neppe vilde svække
,;Danmark saaledes, at delle ikke kunde forsvare sig imod sine nær.
"meste Naboer, ' og at man derfor antog, al Hensigten ikke kunde
"væl'e at fratage os et stdrre Antal Skibe, end, de, som kunde blive
"farlige for England ved at overgaae i en anden, eller fjendlig
"Magts Hænder." Herpaa svarede Capilain Popham : "at de en"gelske Commissarier ikke kunde iudlade sig paa al domme i Politik,
"men al de maalte have All."
Da herpaa svaredes: "at delle da vel kun var at forslaac om
"Linieskibene," gjentog Popham: "neil vi maa have alt Flydende I"
l\lan gjorde sig endnu megen Ulnage for at faae PIIaslanden
nedsat, men forgjæves.
Tilsidsl kom de engelske Commissarier ogsaa frem med den Erklæring, at Staden ikke kunde holde sig længe, at at videre Modstand vilde
have dens Odelæggeise til Folge, og at deres Pligt og Forretning
kun var at underhandle om Capitulationen .
De danske Commissarier forsikkrede, "at for dem, som l\liIi"liIaire, havde Bombardementet ikke været videre skrækkeligt; men
lIat den commanderende General af Medlidenhed med Koner og Barn
"vel kunde samty kke 'i en ærefuld CapiLulation". Popltam tilbad sig
derpaa aller at gjore et Udkast iii samme og Cremtrak af Lommen
De
en Copi af Caps-CapiLnlation, for -at tjene iii Veiledning.
danske Underhandlere samtykkede heri, for at erfare de Engelskes
Der kunde allsaa ikke længer være Spdrgsmaal om
Fordringer.
Capitulationens Hovedpunkt, men blot om at erholde saa fordeelagtige og lidet kræn kede Betingelser i andre Henseender, som muligt
Altsaa kun didhen maalle' fra nu af de danske Commissariers Idrætter være retlede.
De engel ske Commissarier gjorde i Begyndelsen Paastand paa
Trekraners Batteri og Oster- og Amager-Ports udelukkende Besættelse af engelske Tropper, og af de to andre Porte i Forening .med
danske Tropper.
ObersUieutenant blurray var 'især meget paaslaaende om Besættelsen af Amager Port, og der blev disputeret med
den af ham medbragte Plan over KjobeuhavlI liggende paa Bordet.

262
De, danske Commissarier kæmpede saa godt de formanede imod
det engelske. Overmod; dog maalle de erkjende, at Generalmajor
lYelle$lt'Y og Obersllieuteuant Murray vare line og dannede Mænd,
bvis hele OpfOrsel fortjente al Agtelse og Berdmmelse, hvorimod
Popham var en raa' og insolent Personlighed, som ikke havde
Begreb om at burde ved sin OpfOrsel skaane den saarede danske NationalfOleise , der aldeles nedtrykkede de danske Commissarier.
Sir Arlhul' Wellesley, var især el værdigt Billede paa Aabenbjertighed og Redelighed,
Sanledes yttrcde han uforbeholdentr "at den
~ , d a n s k e Ftaade med alt Tilhehfir skulde og maalle England have,
"og at det altsaa ikke stod i Underhandlernes Magt at alslaae fra
"denne Fordring; men forresten vilde de gjerne indrdmme enhver
"Villighed, det var muligt, blot al Flaadens Udlevering og Armeens
"Sikkerhed ikke blev derved vanskeliggjort, eller sat i Fare. Hvor
"i al Verden" - vedblev han - "vil man have hort Tale om en
"Capitulation, i hvilken de Overvundne foreskrive Seierherrerne Love,
"som f. Fx., at disse ikke maae betræde den betvungne Stad; al
"Citadellet bliver skilt fra den ovrige Deel af Byen ved en Palli"sadering; at al offentlig Eiendom bliver respecteret, de Kongelige
"Slotte urdrte, eller at den erobrede By aller forlades efter en be"stemt Tid o. s. v. Dersom de danske Underhandlere" - fortsalle
han - "blive tiltalcde for denne Capitulation, vil jeg selv komme
"og være deres Forsvarer I" et Tilbud, han rrgtignok senere ei opfyldte, men hvorpaa man ei heller havde enten ventet, eller regnet.
Sir Home .popham havde en anden Maade at trdste Underhandlerne paa, idet han yUrede: lIdet el' en Lykke for Kjiibenhavn, at
"Capitulalionen nu sluttes. Vi have fra Frederiksberg seet en utal"lig l'tlængde Varer henflyttes til Christianshavn og Amager, og
"denne Deel af Staden var netop bestemt til al bomharderes i Nal".
Imidlertid val' Wellesley's aabcnhjertige , redelige og deeltugende
Yttrin:;er hcelt anderledes skikkede til at gjore Indtryk pua de danske Commissarier, end Home Pophams brutale og truende Meddelelser.
Underhandlingerne bleve sanledes fortsaue Nallen imellem den
Gte og 7de September, medens Krigsraadet forblev samlel. De vigtigste Punkter bleve, forinden de af vore Commissarier bleve antagne
underlagte General v. Peymanns og Krigsraadets Sanction; hvilket
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rigtignok ei kan og vil sige, eller betyde Andet, end at Generalen
og Raadet bleve nddsagne li! at antage det, Fjenden onskede og
billigede,
Klokken var saaledes bleven 2 om Morgenen den 7de September, da General v. Walterltor( traadte inU li! General v. Peymann
med Capltulatlcnspunkterne og den Bemærkning, at de Befuldmægtigede ei vare i Stand til at erholde dem anderledes, eller fordeelagtigere for os; og udbad sig Generalens Ordre for, om de Befuldmægtigede turde alltage dem. Den beklagelsesværdige General
havde, efter hvad ovenfor er omtalet, desto værre I intet Valg.
Da de danske Commissarier derpas havde erholdt General v. Pcymanm IndvilIieise til at undertegne Capitulalionspunklerne, maaUe deres
Ansvar, - saafremt dem ellers ingen Forsommeise kunde lægges
til Last falde bort, og ban alene bære Skylden og Ansvaret;
thi Underhandlerne vare blot at betragte som den hdistcommanderede Generals Organer, der alene handlede ifiilge hans Befaling.
De danske Commissarier biirte til Danmarks ædleste og værdigste
Sonnel', om hvis Dygtighed, gode ViJlie og Patriotisme der ingenMed blod ende Hjerter
sinde Ol' opstaaet den allermindste Tvivl.
underskrev de derfor Capitulationen Holge den biiistcommanderende
Generals Ordre.
Men paa denne hviler ogsaa langt tungere Pligter, end dem
Saaledes er det hans Pligt,
at kæmpe med Fjenden i aahen Mark.
efter en uheldig Kamp at underhandle med en ofte overmodig Fjende,
hlive aftvungen Opoffrelser, der ere nådvendige fur at reddc det
'Hele, OK derved muligen paadrage sig Fyrstens og Nationens UtilDet Eneste, som Overbefalingsmanden
fredshed og Ansvarlighl'd.
ved saadan Leilighed bor haabe, er: at De, der staae ham nærmest,
ville soge ved deres Bistand at lette ham det haarde Hverv, der
hviler paa ham, og ikke unddrage sig samme ved intetsigende Talemaader, Vi beklage derfur af Hjertet, at vi ei have seet den dygtigste
iblandt dem Alle, Commandeur Bille, deeltage persouligen i disse Underbandlinger; et Navn, der havde en saa god Klang baade hos det
danske Folk og bos Fjenden, vilde sikkert ci blevet uden virksom
og fordeelagtig Indflydelse paa Conventioncns Afslutning; og, skulde
end hall derved have paadraget sig Ansvar, ja I endog være gaaen
til Grunde, maatte han dog erindre, at paa Befalingsmanden hviler
altid den baarde Pligt aL oputrre sig paa flere l\Iaader. Vistnok er
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Undergang paa Polilikens, eller Diplomatiens Mark meget haard ;
men Opofr sen er ogsaa her ndvendig til Fædrelandels Bedste, og
hvorpaa enhver OverlJefalingsmand maa være forberedet.
De engelske Commissarier oversatte derpaa selv Capitulalionen
paa Fransk.
Dagen lysnede, da Professor Bruun erholdt den til
Reenskrivning, og forst Kl. 9 om Morgenen den 7de September,
blev den undertegnet af General v. l'cymarm og ..fgik derpan de engelske
Commissarier med den fra det danske til det engelske Hovedqvarleer, for at den -der kunde blive ratificeret; og, saaledes undertegnet
af begge de commanderende Generaler, blev den udveslet i General
v. JValterstor{s Bolig i Byen og er saa lydende:
Capitulationsartiklerne for Staden Kjobenhavn og sammos Citadel, vedtagne imellem Generalmajor v. JValterstorf, Ridder af Dannebroge, Hans Kongelige Majestæts Kammerherre og Oberst af det
Nordre Sjællandske Regiment Landeværn, Conlra-Admiral LiUkcn, '3
J. H. v. Kirhhoff, Hans danske Majestæls Generaladjulant, som dertil
behiirig ere autboriserede ved Hans Excellence Generalmajor ,:. Peymann, Ridder af Dannebrogordenen og Hdisteommauderende over
Hans Majestæts Krigsmagt paa Oen Sjælland, paa den ene Side; og
"ed Generalmajor, Hiiivelbaarne Sir Arthur JVel1eslcy, Ridder af
Bath-Ordenen, Sir Home Pop/lam, Ridder af l\faHha og Capitain af
Flaaden, og Oberstlieutonant George lIfurray, Vice-Genernl-Ovartcermester for den brittiske Krigsmagt, behiirig nutboriseredo ved James
Gambier, Esqr. Admiral af det blaae Flag og Hiiislcommanderende over
Hans brittaniske Majestæts Skibe og Fartdier i Ostersiien, og ved
Generallieutenant, Hiiivelbaarne Lord Catheart, Ridder af Tidselerdenen, Hiiislcommanderende af Hans brittiske Majestæts Krigsmagt
Sjælland og i Norden af Europas Fastland paa den anden Side.

lste Artikel.
Naar denne Capitulation bliver underskreven og stadfæstet,
skulle Hans hriUiske MajPstæts Tropper sættes i Besiddelse af Citadellet.
2den ArWcel.
En Vagt af Hans brittaniske Majestæls Tropper skal ligeledes
besætte Holmen.
adie Artikel.
Skibene, samt Kl'igsfartiiierne af enhver Benævnelse, Iilligemed
alle Hans danske Majestæt t;Jhiirende Skibs-Sager og Sd-Inventa-
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rium, skulle overgives i de Personers Værge, som blive udnævnte
ved de HOistcommanderende for Hans britanniske Majestæts Krigs.
magt ; og de skulle ufortlivt'l sælles i Hesiddelse af Holmene, samt
alle de derlil horende Bygninger og Forraadshuse,

4de Artikel.
De sig i Hans briUanniske Majestæts Tjeneste befindende ·...01'raads- og Fiirselsskibe skulle tillades, hvis fornodent gjlires, at
komme ind i Havnen for at igjen indskibe, hvad Skibssager og
Tropper de have hid bra gt til denne De.

6te Artik"l.
Sansnart Skibene skulle være udbragte fra Holmen, eller inden
6 Uger fra denne Capilulations Dato, eller fOr om muligt , skulle
Hans brillanniske l\lajestæts Tropper overantvorde Hans danske Majestæts Tropper Citadellet i den ' Tilstand, hvori det vil befindes, naar
de besætte samme. Hans briltanniske Majestæts Tropper skulle ligeledes, inden foremeldte Tid, eller snarere om muligt, igjen indskibes fra Den Sjælland.

6le Artikel.
Fra denne Capilulations Dato skulle Fjendtlighederne ophiire
over hele Sjælland.

"de Artikel.
Ingen Person, være sig bvo det er, skal vorde molesteret; og
al Eiendom, offentlig eller privat, undtagen de fOI'ommeldle Hans
danske Majestæl lilhorende Skibe og Krigsfartiiier, samt Skibssager
og Sliinventarium, skal respecteres ; og alle civile og militaire Betjentere i Bans danske Majestæts Tjeneste skulle vedblive i den
fulde Udiivelse af deres Embedsforrelninger over hele Sjælland; og
Alt skal anvendes, som kan sigte til al fremme Enigbed og god
Forstaaelse imellem de tvende Folk .

8de Artikel.
Alle paa begge Sider lagne Fanger skulle ubetinget tilbagegives ; og de Offlcierer, som ere Fanger paa Æresord, skulle befries fra sammes Forpligtelse.

9de Artikel.
AI engelsk Eiendom, som maalle bave været sequestreret. i
Fdlge de sled havende Fjendligheder, skal tilstilles Eierue.
Denne Capitulahon skal stadfæstes ved de respective 1I00slcom-
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manderende og Stadfæstelserne skulle udvexles fiirend Klokken 1.2
denne Dags Middag.
Givet i Kjobenhavn d. 7de Dag af September i807.

Ernst Frederik Walterstorf.
O. Liitken.
I. H. Kirchhof.

Arthur Wellesley.
Home Popham.
George IIlurray.

Stadfæstet og bekræftet af os i det brittiske Hovedqvarteer paa
Hellerup denne fornævnle syvende Dag af Seplember i807.

I. Gambier.

Catheart.

Saaledes capitulercde Kjiihenhavn 23 Dage efter at den engelske Armee havde gjort Landgang.
Vistnok V4r denne Cspitulation
snare lidet lilfredsslillende for Danmark og del danske Folk; men
vi kunne dog ikke undlade at bemærke, at samme, Hovedpunktet
fraregnet, endog forekommer os al være moderat og saa lidet krænkende for NationalfiiieIsen , som man efter Omstændighederne vel
var herelligel til at vente, saa al man heri fandt General Wellesle!!8 Lofte, paa en Maade stadfæstet,
Dc danske Commissariers
Dygtighed og Iver synes herved ogsaa at have værel af overvelende
Interesse for vor Sag.
I Byen var man endnu uvidende om, hvad der egen iii g blev
foretaget i Hovedqvarteretj dog syntes Borgerne al ahne det og vare
ei ganske rolige.
Imidlertid vare Aulhoriteterne activo og paapassende. Alle/'ede
den 6te Seplember om Eftermiddagen red Kjohcnhavns Politimesler
omkring paa Byens Torve, ledsaget af en Escorle af Livgarden til
IIesI, og oplæste en Bekjendtgjdrelse, hvori del hed, "at der var
,,, sluttel en Vaabenslilsland med de Engelske; al den Fattige kunde
"vente Erstatning for det, der var brændt, for ham; og al Enhver
"skulde forholde sig rolig."
Ved denne l\feddelelsc blev Opmærksomheden naturligviis spændt.
Nogle bleve berol igede, Andre misforndiede, All eftersom deres Folelser ledede dem.
Men Alle rolle vor krænkende Stilling., og
Smerten mildnedes kun ved Livsfarens Ophiir.
Stadshauptmandskabet lod den Ute September bekjendtgjdre :
"Alle og Enhver af del borgerlige l\JiIitairs 1 ste ug 2de n Af"deling, som har værel n ådsagen til al forlade deres Boliger, paa"lægges del herved strnx og uopholdeligen at anmelde for den Com,.pagnichef, i hvis Compagnidislrikt deres .Boliger forh en have Jig-
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"gel, hvor de nu ere at finde; og Enhver, som mod Forvenlning
"maatle efterlade samme, kan vente i Overeensstemmelse med Krigs"arliklerne alvorligen at blive 'nseel som Den, der har unddraget
"sig fra Kongens og Stadens Tjeneste."
Endeligen oprandt den 7de Seplember Dagen, hvorpaa Capitulationen blev sluttet, ratificeret og af den commanderende General
bekjendlgjort Byens Indvaanere ved fdlgende Proclamation:
"Medborgere I Efteral alle vore Forsvarsmidler ere blevne util"strækkelige, og vi ikke bave kunnet forhindre Fjenden fra at an"lægge Forskandsninger saa nær ved Sladens Volde, al han lian,
"saa ofte hall finder for godt, sætte Staden i Brand paa Ilere Steder,
"uden at vore SlukningsanslaIter (der ere iidelagle baade ved deres
"Brug og Fjendens Skyts) kunne formaae al standse Ildens Udbre"deIse ; saa bar jeg, saavel i Betragtning heraf, som efter min egen
"og de iivrige hdistcommanderende Officierers fuldkomne Over be"viisning, indseet , at vor svækkede Slyrke i dens nuværende For"fatning ikke er istand til med nogen Sandsynligbed at afværge, at
,,jo Fjenden med Magt kan indtage og sætte sig Besiddelse af Sta"den og, som Fiilge heraf, lillige af begge Holmene og Flaaden,
"uaglet disses Forsvar fra Sdsiden er aldeles betryggende. leg har
" derfor været sat i den uheldige Niidvendighed, for at spare uskyl"dige Borgeres Blod og Staden for de uberegnelige Fiilger, som
"dens Indtagelse med Storm maatte drage efter sig, at indgaae en
"Capitulalion med den fjendllige Krigsmagts AnfOrere og derved
"maattet overgive Flaaden samt indramme Fjenden Besiddelse af Ci"tadl'lIel Frederikshavn og Holmen i saa lang Tid, som udfordres
"til at fiire Krigsskibene ud paa Rheden; dog paa det Vilkaar, at
"baade disse Steder skulle tilbageleveres, og Den Sjælland, inden
"ti Uger i det Længste, være forladt af de engelske Tropper, samt
"al alle offentlige og private Eiendomme, baade her i Staden og
"overalt paa Den Sjælland, skulle blive uantastede og urårte.'
"Medborgere I 1 det jeg, gjennemtrængt af Bekymring, meddeler
"Eder denne Efterretning, maa jeg tillige minde Eder om, at den
"fOrste Borgerpligt af Fder, hvis Liv og Gods nu saaledes ere be"tryggede, er Rolighed og Orden; og jeg bar tillige advare Enhver
"om, at Overtrædelse af denne Pligt er en Forbrydelse, som kunde
"drage hedriivelige Fdlger efter sig."
Ved Dags-Parolen blev ligeledes befalet:

Efter en med de engelske Tropper afsluttet Convention ophbl'er fra i Dag af alle Fjendlighederne.
Alle Portene paa Kjiibenhavns Fæstning aabnes , som sædvaIRigt, men lukkes indtil videre
ved Solens Nedgang.
Fra i Dag af afgaae samtlige Piqnelter, og
fra i Morgen af besættes Vagterne som sædvanligt, undtagen HlIvedvagten. Toldbodvagten og Christianshavns- Portvagt , hvilke forstærkes efter Commandantens Godtbelindende. Det borgerlige Artilleri og Infanteri afgaaer ligeledes fra de hidtil havle Posler paa
,Volden, men efterlader Commandoer til Ammunitionens Ilevogtning,
Samme Dag lagde den hele mobile FIoliIIe ind af Bommen,
og Mandskabet gik fra Skibene.
Iflilge Capitulalionens 1ste Artikel besatte Englænderne samme
Dags Eftermiddag KJ. 4 Ciladellel Frederikshavn og Nyholm, under
den Næstcommanderendes, Generallieutenant Burrards Commando.
Caslellet besattes af omtrent 1000 Mand, bestaaende af de ved
Baanden værende Grenaderer, Detachementer af alle Infanteri- og
Cavalleri-Corps samt 2 Drigader ArliIleri, under Commando af Oberst
Camcroll af det 79de Regiment.
Nyholm blev besat med Generalmajor Spencers Drigade, som indskibedes ved Kalkbrænderiet og
landsattes paa Nyholm, hvorpaa de danske Vagler trak sig tilbage,
SIFken her, Matroserne medregnet, blev angiven til 6-7000 Mand,
men hvoraf den tOde September Gammelholm blev besat med circa
:1000 l\Iand. Kjobenhavns Omegn forblev stærkt besat, og den engelske Flaade blev liggende i sin hidlil havte Stilling i Sundet,
Byens Skjebne var i biii Grad mislig og Dorgernes og Krigsfolkets
Stemning ubehagelig og foruroligende.
Ciladellels Porte lod Fjenden lukke og Broerne bleve optrukne. lern-Porten ved Indgangen til
Toldboden blev ogsaa lukket fra vor Side.
Langs med Toldhedveien, eller Esplanaden, blev fra vor Side strax bensat Vagter og
Poster af Livregimenterne og Husarer, som dagligen afldstes, hvortil da ogsaa Livjægerne og Sjællandske-R) ttere beordredes.
Den 8de September blev "ed Parolen befalet: Fra i Dag af
afgaae 200 Mand Infanteri fra 3 Kroners Batteri og af Landartilleriet den halve Deel.
Samme DJg, Capitulationcn blev undertegnet, erholdt General
v. IJcY/IIall/I et llrev fra den engelske Minister Jackson, med Begjæring om et Pas til Holsteen for at reise derfra til England, idet
han tiIfiiiede: "at han ved denne Leilighed vilde sdge at f01'11)'c
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"sine Underhandlinger'. for al gjenopreLte den afbrudte gode For"slaaelse imellem de tvende Mal?lerj" et Andragende, som naturIigviis under disse siirgelige Omstændigheder ikke bl~v og ei heller
ret vel kunde, eller burde bevilges.
Dertil var det baade for
Under en Fæstnings rygende Ruiner sluttes
sildigt og for tidligt,
vel Capitulationer, men ikke ofte Alliancer.
Saaledes faldt Kjåbenhavns Fæstning og den danske Flaade
j Fjendens Hænder, efter at man li! dens Forsvar havde, alene fra
Landsiden af anvendt under Ileleirlnjen 1.2,649 !Iorteer. og Canonskud af alle Slags og Calibre, (Kugler, Bomber, Kardædtsker,
Granater og Brandkugler) , hvoriblandt dog kun 674 Ilombekast,
hvorved ikkun 1. l\forleer og 2 Canoner sprang, 2 Canoner beskadigedes af Heden og 1 12 li. Canon afskudt Tapperne j og 11 Illokke
og 1.8 Lavetter bleve ddelagte, eller brændte,
Angaaende Forsvaret, da "il en kyndig Læser nu selv være i
Stand til at fælde en Dom, den jeg troer maa udtales did hen, al
samme Forsvar bår i det Hele kaldes godt og overeensstemmende
med Forholdene , hvilket 03' er blevet erkjendt af selve Fjenden.
Al Ildfaldet ei kunde blive fordeelajtigt for os ligger i Tingens Natur og er grundet i Overmaslen j thi hvad vilde vel Benrevnævnelsen: "Stormagter" belyde , naar de ikke dommenerede ved
deres ' Styrke og sanledes kunne diclere de mindre Stater Love '?
Jeg er derfor ei endnu tilbåielig til at alltage • al Danmark,
med sin daværende 1\lilitair- Organisalian og sine Overbefalingsmrend,
vilde have været i Stand III at afværge sit Uheld, selvom Armeen
j Halseen, den vi vide, (Pag. 3-5) kun udgjorde cirea 1.2000
Combauanter , om end Iorliget med nogle Tusinde Mand fra Iylland
og Fyen, var kommen Kjobenhavn til Undsætning, eller havde været
j Byen, og selvom Flaaden, havde været fuld udrustet j Ihi Fjenden
var alligevel begge langt overlegen, baade i Anlal, og især i Kampdygtighed.
England bar j delle- Aar/mndrede angrebet Danmark lo Gange;
nemlig: i A~ret iSOL til Vands og i 1.807 lil Lands ; Begge Gange
har Danmark maallet ligge under i Kampen, og har England med
Magt liltvunget sig, hvad det fordrede.
Fiirste Gang vare ei dets Andragender af en saa tilsyneladende
stor materiel Belydning og blev derfor ei heller saa meget bemærket af Folket.
Men S iiværnel var den Gang ogsaa ulilstræk!.eJigt
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og blev, om end efter den hæderligste og tappresle Modstand, dog
Iigesaa vel /idelagt som Landforsvaret 1801; og delte maa da tjene
til et vistnok ikke glædeligt Beviis paa, ifald der, end skulde gives
Overspændte af modsat Mening, at den danske Stat alene tor, destoværre l ei vente at fore med Held Krig mod Stater som England.
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"VI. Vapitel.
Fra Capitulationens Slutning den 7 de September til sammes UdUjb og Englændernes
Bortgang den 20de October.

Det vil være ugjorligt at beskrive deu almindelige Sorg og Bedrovelse , som ved Bekjendtgjdrelsen om Kjohenhavns Overgivelse bemægtigede sig alle Stadens brave Borgere. Rigtignok saae man derved Enden paa sine Lidelserj, men der var tabt for meget; og Det,
man beholdt, betaltes for dyrt, med Ydm)'gelsc og Tilintetgjorelse af den almindelige Nalionalstoltbed og FOle1st', saa at Ingen
kunde glæde sig, uden al forstyrres ved saa mangfoldige og biltre
Erindringer.
Man baer imidlertid Efterretningen om Ulykken og
del Aag, Fjenden bavde ved Capitulationen paalagt Byen og Landet,
men med blodende Hjerte; og, vare end Flilelserne hos de forskjellige Individer forskjellig, maatle dog den ivrigste, og forstandige
Patriot indrdmme, at anden Redning var ei mulig for Byen, end
Overgivelse af Flaaden.
l de oplyste Slænder gaves der vel kun faa Enthusiaster, som vare
af en modsat Mening. Destomecr blev der, som almiudeligvlis ved
slige Leiligheder, talet, Ilemonslrt'ret? digtet og projeclerel af urorstandige og lidet tænksomme Personer, hvilke l da foraarsagede nogen Gjæring imellem Ile lavere Folkeclasser, der endog, da Capitulalionen var bleven dem bekjendt, stimlede sammen paa forskjeJlige
Steder i Byen og syn les at antage en trueode Mine. Det var imidlertid sikkerIigen ikke Nationens sletteste og uværdigste Sonnel', som
havde sluttet siB: til disse Masser, hvis Anskuelser og Foleiser havde
deres Udspring i Patriotisme og Kjærlighed til Konge og Fædreland
og derfor deeIles selv af mangen ædel Yngling i de hoiere Stænder,
Af denne A:arsag vilde det ei heller have koslet megen Overtalelse
at ha ve fOl t disse Masser i dcres Ruus af patriotisk Begelsiring
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li! Kamp og Dod, saafremt den commanderende General havde været
uklog nok til at gaae ind paa det foreslagne Udfald af hver vaabendygtig Mand, hvorved de Tappro vistnok vilde have erholdt
Leilighed til at kjolne deres forresten ædle Mod, men tillige kun
furoget Ulykken med Tusinder af brave Medborgeres Fald ved Foden
af de fjendtlige Batterier,
Eflerat Capitulationen var sluttet, vaktes Folkeuvillien meer
og meer. Man hdrte nu og da vel endog tale om Feighed og Furræderi, ligesom og at General v. Peymann, eller Generalcommandoet
ikke havde villet forhindre Fjendens Landgang, eller gjore no get ret
Alvorligt for at redde Staden. Roligen at understige Midlerne og
derved bestemme, om man ogsaa lmnde gjare, hvad der krævedes,
lader sig ikke vente sf en ophidset Hob, bestaaende af ukyndige
og lidenskabelige Mennesker I
Omsider stimlede den 7de Seplember om Eftermiddagen, store Folkeskarer sammen til Hovedqvarteret paa Kongens Nytorv, forlangte at
tale med den commanderende General og tllkj end egave ved Larm og
Stoi deres Misforniiielsp. med den sluttede Capitulntioæ Den forsam-,
lede Masse bestod fur storste Delen af lUarinens Folk og Haandværkere,
som ved Flaadens Overgivelse havde tabt deres Helligdom og derfor
nærmest og meest maalle saares og krænkes i deres St olthed og
ædle FOleiser. De havde og paa deres Canonbande kæmpet med
Udmærkelse og vovet Liv og Blod for at forsvare den, ja l endog
som vi alt vide, oftere sla aet Fjenden tilbage. Alt var nu gjordt,
lidt og stridt Iorgjæves.
Imidlertid hlev denne urolige Stemning snart dæmpet i sit Udbrud
ved den militaire Magts l\lellemkomst, dog uden mindste Blcdsudgydelse,
Cavalleriet palrouillerede fremlid igen i Gaderne, Kronprindsens Liv-Corps og derpas Liniesolda ter holdt nogle Dage
Vagt omkring Hovedq varteret, og Hovedva gten erholdt en Besætning
af Artillerister, for i værste Nodslisfælde at betjene del derværende
Skyis.
•
Af Oflicierer var Lieutenant v. Bier{rculld af Marine-Regimentet,
der lan med Besætningen paa 3 Kroners Batteri , vel den Ene ste,
som ved sin uforsigtige og overspændte Tale, da han paa Capitulalionsdagen var kommen i Land, paudrog sig den Hiiistcommallderende
Generals Opmærksomhed, Dagen derpaa endog Arrest og hlcv truet
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med at stilles og dommes af en Krigsret samt skydes.
Midlertid da hans Varme og Overspændthed udsprang fra en roesværdig
og patriotisk lver og Fiilelse , og han ikke i nogen Maade stod i
Forbindelse med Tumultanterne paa Kongens Nytorv og i Gaderne, saa
blev han ener et kort Forhor og Arrest forl for General v. Bicle{eldt,
og ham ener en formanende Tale givet Pardon og Frihed; hvilken
Skaansel nærmest foranledigedes ved hans Chefs, Generalmajor v.
Lemmings gode Vidnesbyrd og Overhofmarchal v, Hauchs Forbiin,
da de uforsigtige YUringer vare faldne imellem Medlemmer af Studcntercorpset, hvis Chef Overhofmarchallen var.
En anden, ikke mindre besynderlig Tanke, som havde bemægtiget sig Gemytterne i den belairede By, ja lover hele Sjælland, var
den: at Hannaveranerne som tjente i den engelske Armee vare
misfemdiede med den engelske Tjeneste og vare gjerne gangne over
til os, h!is en Leilighed havde tilbudet sig, især dersom l\fodslanden havde fra vor Side været stdrre og kraftigere, saa at de ikke
havde behovet at befrygte at blive grebne, eller igjen tagne til Fanger,
om de vovede el saadant Skridt, Selv Aviserne berettede om Skjermydsler, ja I Batailler , som vare forefaldne imellem de engelske og
Da nu Hannoverahannoveranske Tropper i det sydlige Sjælland.
nerne, trods Bygterne og Avisernes Meddelelse, ikke gik over, fremstod et nyt Klagemaal imod Generalcommandoet af den overspændle
og uvidende Hob, som lagde den commanderende General til Last,
at han ikke ved et kraftigere Forsvar bevirkede denne Overgang.
Denne Klage er, som saa mange andre i denne Sag, aldeles
greben ud af Luften, og der Cl' ikke det allermindste Spor af, at
de hannoveranske Tropper skulde nogensinde have tænkt paa et sligt
Enkelte M, enedere fandtes i
Forræderi imod Ære, Eed og Pligt.
denne Armee, som i alle Armeer, der forlade deres Faner, og I1ibe
over tilos, eller bleve her tilbage i Sjælland, da Armeen aller forlod samme; men den store Masse har sikkerIigen aldrig tænkt paa
Rdmning ; og hvad skulde vel ogsaa Danmark gjol'e med en saadan
fremmed Armee? Den var desuden altfor godt betalt, klædt og forpleiet i engelsk Sold, til at en Tanke om at gaae over til de danske
Faner nogensinde kunde være falden den ind, saa meget meer som
Danmark ei engang var i Stand til enten at klæde, fOde, Iorpleie,
eller udruste sin egen Armee, hvilket de fremmede Krigsmænd snar
erfarede, og, som maatte blive dem indlysende, især efter Begivenhederne
Da.m. Krigsh. fra 1807- 9,
. Hl
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Kjiige. En Overgang af hele Armeeeorps til Fjenden Cl' desuden et
næsten aldelcs uhort Forræderi, som kun har fundet Sted ved sj eldne
politiske Forviklinger, hvorpna vi vel i Aarene 1.812-14 have oplevet nogle siirgelige Exempler, men som ikke vare tilstede her, ligesom
og den hannoveranske Armce tjente frivilligen sin retmæssige Konge.
DeD tydske Legion i engelsk Sold har og derfor, bande Jiir ug
senere, kæmpet for England med den stiirste Opofrelse og i sjelden
Grad udmærket sig ved Troskab, Tapperhed og alle krigeriske Dyder.
Jmidlerlid var Rygtet om Hannevemnernes fjendtli ge Sremning'
mod Englændernes Tjeneste anse et hos os for saa afgjort, at Commandanten paa Kronborg, Generalmajor v. Stricker, endog fandt sig
foranlediget til, under -Ide September, at lade udgaae en i det
tydske Sprog trykt Proclamalion, saa lydende:
llProclamatioll til de i Sjællaud lalldede [remmeile Tropper, især
VI'r1

"til B annOVeraTIIJTlle."
"Hv~d

Ondt har det fredelige Danmark gjort Eder? Eders
"Regjering, eller Eders Nation? det Danmark, som levede, eller
"i det Mindste troede at leve i dybeste Fred med alle Nationer?
"Eders Befalingsmænd have proc1ameret, at de ere ankomne som
"Venner, og dog vise de sig strax som vore værste Fjender, der
"ikke agte Folkeretten, men uddve Fjendtligheder, vi ikke kunne
"have tiltroet civilleerede Nationer,
Allerede betragte de vores O
"som et erobret Land; og dog ville de ingensinde betvinge det.
"Dc Danske ville forsvare sig sum biiver i deres Rnler! .Ikke
"Eder, men Eders Regjering, vil en saadan trolds OpWrsel falde lil
"La st, og summes Fiilger seent, eller tidligen falde tungt paa Eders
"Hoveder 1"
"Eder, I Hannoveranere l betragte vi som uskj Jdige Folk , der
"ere tvungne til at fiilge en uretfærdi g Rl'gjel"ing~ grusomme Befa"lin ger.
Men lroer, og Iroer det sikkert , al I vill\! her blive
,opolTrede I Endnu er der Tid til al spare Eders Blod og Eders Liv 1"
,,1, som ere Hannovernnerc, ere for længe siden laste fra Edel's
"Pligt og Troskab imod England s treluse Regjering l Adl)'der ikke
"længer denne grusomme og blodtårstige Regjerings Befalinger, for
"at undertrj kke et uskyldigt Folk I Forener Edel' med os I De Danske
"Ville allevegne mod/age Eder med aabne Arme I I ville linde det
"sikkreste TilllUglssted i Kjobenhavll, eller paa Kronborg l Iler der" for didhen I Dallske , troe Dan ske ville allevegne modlage Eder .
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"venskabeligen, yde Eder Beskyttelse og Underhold og give og holde
"den boilidelige Forsikkring, at bringe Eder efter endt Krig sikkert
"tilbage til Eders Fædreland P'
"Hannoveranere I agter paa Fornuftens og Venskabets varslende
"Slemme I"
Denne Tanke om Hannoveranernes vaklende Troskab mod deres
Eed og Faner maa have været almindelig og bemægtiget sig Flere,
end Kronborgs Comrnandant , eftersom tvende andre lignende, men
langt mere exaIteredeProclamationer bleve udstedte i Sjælland paa
denne Tid. (See: Ny 1\Iinerva 4de Hefte, 1807. Pag. t06-1L4).
Det Idrste og sdrgeligste Hverv, det, at modtage Fjenden i Citarlellct og paa Holmene, var alt iværksat paa Capifulalionsdageo;
det næste Hverv maatte derpas blive at meddele Kongen og Kronprindsen Capitulationen og de dertil horende Begivenheder.
Den 8de September om Aftenen afsendtes Oberst, Grev v.
Schmettow, og Bitmester , Grev v. Holck , begge af Livgarden til
Hest, med engelske Pas som Courerer til Kronprindsen og overbare
disse sorgl'1ige, officielle Efterretninger, samt havde privat Brev til
Bdistsamme fra Generalmajor v. Bietere/dt, Generaladjutant v. Kirch1100', Commandeur Bille o. O. og ankom til Kiel den Ute September. Generalmajor v. Peymatln aflagde i en lang og detailleret Rapport Regnskab over Begivenhedernes Gang og Beleiringens Udfald,
Alt ledsaget med de fornddne Aetstykker, og slutter saaledes:
••.•. "Jeg har anve ndt de mig givne Forsvarsmidler, der dog,
"med Hensyn til den fjendtlige Hærs Styrke og store Artilleri, vare
"megel utilstrækkelige, efter modent Overlæg. Min Samvittighed og
"min Overbeviisning sige mig, at jeg hal' tjent min Konge og mit
"Fædreland saaledes, som min Pligt krævede, og jeg underkaster
lImit anvendte Forsvar mod Fjendens Overmagt Deres kongelige
"Hiiiheds Bedcmmelse."
De to Officierer udebleve, og man horte ikke noget videre til
dem i Kjobenhavn.
Senere afreiste Oberst v. Hang af den norske
Armec, som uncler Beleiringen havde opholdt sig i Kjobenham,
efter ham afrejs le den Iåde, eller 16de September Generalmajnr v.
lValtersto,'(, med hvem Commandeur lJil/c afsendte sin J sle Adtutant, Sd-Premierlieutcnant v. Grotschilli1tg, med Brev, mcn tillige
for mundtl igcn at aflægge sin Rapport,
Da disse den iSde September ankom til Nyborg , vilde ComIf,G
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mandantall , ifiilge Kronprindsens Forhud, ei tillade dem at lande.
Da Generalen imidlertid var syg, blev Fyens Generalcommando raadspurgt, og fOrst med sammes IndvilIieise erholdt Generalen, tilligemed bemeldte Sdofficier Tilladelse til at komme i Land og fortsætte Ileisen. Senere horte Ingen ei heller noget Videre fra nisse, med Undtagelse ar Commandeur Bille, som den l6d p. September modtog den
Ordre fra Kronprindsen, igjennem sin Adjutant, at alle uundværlige
Soorticiel'er skulde gives Tilladelse til at reise til Provindserne og
paa Landet, eller ansættes ved Enroulleringen i Smanestrederne og
Disse Oflicicrer afderfra melde Kronprindsen deres Opholdssted.
reiste derfor strax Irn l{jiihenhnvn i alle Retninger, Nogle directe
til Kiel , og Flere til Norge; hvorefter Mange af dem strax bleve
salte i Aeth'ilet ved K~'slljenesten og den vanskelige Troppetransport
fra cen O til den anden.
Ogsaa erholdt Commandeur Bille " ed
samme Leilighed Ordre hl selv at begive sig til Kiel, for der at
rapportere nærmere angaaende Capitulationen.
Som Folge heraf afreiste han, tilligemed Flotillens Avanlgardes
lappre Chef, Capitain, Baron v. Holsteen , i Begyndelsen af Ocloher
didhen over Cursor.
Ah'n, tilbageviste af del engelske Vagtskib i
Store-Bell ved Nyborg den 6te October, maalle de scnde en Eslafelle
Iii Kjobenhavn, for at erholde engelske Pas, og gik nu den tOde
October uhindrede over Bellet samt videre til Kiel, hvor disse to
Officierer bleve meget naadigen modtagne af Kronprindsen; dog uden
at Generalcnmmandoet i I{jobenhavn erfarede derfor noget Videre
om, eller fra dem.
Fdrst den 23de October forlod Commandeur Bille atter Kiel
og gik over Beiligenbafen Lil Laaland , hvor han ankom den 26de
Octoher,
Imidlertid bleve detqillerede Rapporter fra Generalerne v. P cyForslag bleve gjorle; Ansogninger afsendte; Instruxer , Forholdsregler,
Ordres og Fuldmagter i dybeste Uuderdanighed udbedcde j men Svar
pasfulgte ikke, saa at Intet af det Forlangte erholdtes, eller Noget erfaredes, som tilkjendegav Kronpriudsens, enten Tilfredshed, eller Utilfredshed med de Commanderendes Bandlemaade. Dog vedblev man
alligevel at oversende Rapporter til Kronprindsen om Begivenhederne
og Tilstanden i Kjiibenhavn og paa Sjælland, medens man, som
hidtil, hver Dag, ja I hver Time arheidede mod den overmodig e Fj end e
maIlIJ, v. Biele{eldt og andre Authoriteter jevnligen indsendte]
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•

50 hans overdrevne Fordringer, liden Bjelp, Ilaad , eller Understdt,else udenfra.
Denne Taushed , som vistnok kan undskyldes ved den ulykkelige Kronprindses nedboiede og forlvivIede Sindsstemning ved Kjiibenhavns Overgivelse og Flaadens Tab , foraarsagede imidlertid de
commanderende Generaler ikke liden Kummer og stor Forlegenhed,
idet de nu paa eget An- og Tilsvar maalte vedblive at rogte deres
miiisommclige, lidet glædelige og mindre lonnende Kald, det de desuagtet udfiirle med Troskab, Iver, Patriotisme og al den Krafl, Omslændighederne tillode. Commandovæsenet var og efter Capitulationen langt meer ubehageligt, ydmygende, baanende og anslrængende,
end under selve _Beleiringen.
Den forsle FliIge af Capitulationrn var Porlenes Aabnillg den
7de September om Eftermiddagen, hvorved man alIigevel iagttog den
stdrs! mulige Aarvaagenhed med Bellsyn til Byens Sikkerhed, paa
det at denne ei skulde vorde overrumplet af Fjenden, hvorfor og
Vagterne bleve, især ved Portene og Toldboden, stærkere besatte,
ligesom og en fragtet, armeret Baad blev under en Baadsmands
Commando henlagt ved Bommen ved Indliibet til Havnen, for at
paasee, al intet Fartiii gik igjennem denne altid aabenstaaende Bom,
uden at have clareret ved Tuldboden.
Ved Porlenes Aabning striimmede nu Stadens lndvaanere ud
for at betragte Forstædernes Ruiner; besiige, eller opsuge Familie
og Venner, og vel tildeels og af Nysgjerrighed, for at beskue den
barske Fjende og ~a n s lidelæggende Batterier. Hvorsomhelst disse
Nysgjerrige kom i Berdrelse med Fjenden, blev dem allevegne med
Hiiflighed og Artighed given Leilighed til at tilfredsstille deres HenGigt; og derfor kom de AlIe tilbage med den Overbeviisning, at
det "ilde have været umuligt for de Beleirende, med deres ringe
Kræfter, at tilbagedrive Beleirerne , eller lleslogere dem af deres, af
Sandsække, opfdrte 5 til 6 Alen t) kke og 4 Alen biiie Balterier og
stærke Positionel', den ene bag den anden. Af samme Grund, som
Mange af Dyens lndvaanere vandrede ud af de aabnede Porte, af
samme Grund striimmede Beboerne i Forslæderne og den nærmeste
Omegn ind i Byen.
Derved erholdt man nu tilforladelige Efterretninger om hvad der var foregaaet udenfor Fæstningen under Belejringen, og som ikke heller havde været meget glædelige.
Mauge Personer forlode nu og Byen, deels ifOlge del es For-
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retninger, deels ogsaa af Skræk for de forbigangne og Frygt for de
muhgen forestaaende Lidelser og Farer. Men, der udfordredes Pas
for begge de fjendllige Overhefalingsmænd, saavel den Ene for Landet som ' den Anden for Vandel; og det forvoldte megen Illeiligbed
og mange Bryderier.
Ved Aabningen af Communiealionen begyndte og de sædvanlige
Sysler i Byen paany, ligesom og Efterretningerne imellem Kjiibenhavn og Provindserne, og omvendt , begyndle nu at ankomme og
cireulere; og, er det fra nu af, at en Mængde Efterretninger og
Rygter udbredte sig i begge Riger, især i de danske Provindser ,
fra Kjiihenhavlls ulykkelige Beleiringsdage, saa al de bleve meget
graverende for Over.befalingsmændene , hvoraf de~ stlirsle Deel var
aldeles usandfærdig, og Ilesten beliib sig til Smaaling, ofte endog
de meesl uskyldige. Naar Rygter farsi finde velvillige Oren, skrives
og siges Meget, der ingen Grundvold har; og da slige de som hekjeudt i. StOrrelse med Afstandene.
Enhver vil almindeJigviis ved
slige Leiligheder hæve sig selv og. sine Bedrifter'; og dernæst blev
del Mode her .at kaste Skygge og Skyld over paa den commanderende General og hans nærmeste Omgivelser. Flere Personer bleve
saaledes foranledigede tfl paa hiiiere Steder al udbede sig, al deres
Forhold under Beleiringen maalle vorde undersdgt ved et KrigsforhUl' , hvilken Begjæring de offentligen i Aviserne bel(jend/gjorde.
Iblandt disse Personer vare: den alt omlalede Generalmajol' v. Oxholm, Pastor Ilon/IC i Lyngby , Chefen for Vaglskihet Frederiksværn,
'
Capitain Gerner, nogle Landeværnsofficierer n s. v.
Verl den aabnede Forbindelse med del Indre af Landet erfaredes
medtilæde, at Fjenden havde, i det Hele taget, holdt god Mandstu gt.
l\Ied Undtagelse af eukelte , mi~dl'e Uordener, ubetydelige PI) ndringer og Mishandlinger', der vel i Krigen ingensinde udeblive gans ke ,
maalle man endog lildele Fjenden, især Bannoveranerne, en ikke saa
ganske ringe Ros for udviist g011 Opfiirsel. Og, da den Idrste forblurede Stemning hos Folkel havde lagt sigt, stadfæstede delle sig
og fra de fjel'nere Steder paa Sjælland, om end man den Gang klagedo , og ' i Skrift og Tale offentligen udpegede og stemplede hver
af Fjenden begungen Uorden som Mord, Vold, Riiveri, Plyndrin g, T) veri , o. s, v.; Misgjerniuger tilhobe , der. i Virkeligheden
indskrænkede sig for sliirsle Delen til Borttagelsen af uogle finns ,
eller andel Fjærkræ , nogle Kartofler og deslige ' . del mau hypp igst
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lagde Bjergskotlerne, de mindst disciplinerede imellem de engelske
Tropper, til Last.
Dog bleve saadanne Uordener , i Tilfælde af
Klage og Angivelse, alle n åiagtlgen undersdgte, den Sk)'ldige straffet
og Tabet oftere erstattet.
Det tilkommer naturligviis ikke Soldaten at politisere, eller undersåge sin Rcgjerings politiske Handlinger, alisa a ei beller, om
Toget til Kjobenhavn var retfærdigt, eller ikke. Men nu, efter at
den bittre og hadefulde Stemning imod Fjenden har lagt sig, tor
man dog, som en Pligt, ikke glemme al udpege de fjendtlige Krigsmænds gode, ja I ofte endog venlige OpfOrsel, den man med ForuOielse betragter som Disciplinens og ådmlnistratioueus Fortjeneste
og Triumph , idet kun de formaae al lede de raae Masser til Humanitelog Retfærdighed, selv der, hvor All bærer Præget af Vold
cg Uret.
Forstæderne og de Fæstningen nærmest liggende Bygninger vare
rigtignok odelagte , men ved vore egne Brandfolk og ved Fæstningens Canouer.
Længere ud i Landet, udenfor Fæstningens Virkekreds, var AIt urdrt og i sædvanlig Tilstand, selv paa Frederiksherg,
der dog havde været saa stærkt belagt med fjendllge Tropper. Deu
håistcommanderende fjendLlige General lod endog under Beleiringen
bekjendtgjdre , "al Eierne af Markerne omkring ved Forstæderne
• "maaUe ile med at hoste, da Pligten forbOd ham at opsætte Krigs"Operationerne af en saadnn Aarsag." Hvad mere kan man vente
af en fjendtIg Anforer, eller af hans Undergivne '/
Ved al besdge og recognoscere Omegnen 'af Fæstningen fandt
man nu ogsaa store Bunker af Faskiner opdyngede paa flere Steder ved Veiene, bestemte til af fylde Gravene ved Overgangen
over samme og en Storm paa Fæstningen, den, som vi alt vide,
var bestemt al foretages, ifald Capitulationen ei havde fundet Sted.
Ogsaa erholdt man de paalideligste Efterretninger om de fjendtlige
Batteriers Antal og Armering og derved Midler til at bed omme den
store Overlegenhed, man havde bavl al kæmpe imod.
Ifdlge de af
Ingenieurofflcierer foretagne , fjenstlige Undersågelser vare de IjeudtI ige Batterier fOIgende: *)

*) Sec 1'1811ell 11 over l\jo1Jcnhutn og liens nærmeste Omegn.
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Batteriet Å. I Haven ved gamle Pesthuus,
besat med
B. Ved Siden af det gl. Pesthuus
C. I en Have foran Skydebanen
paa Vesterbro
D. I en Have ved Siden af gamle
Kongevei •
E. I Haven ved Seildugsfabrikken
F. Ved Enden af Veien, som f1irer
forbi SI. Hans Hospital •
G. Bag Blnagaard
H. Bag NlirrelJl'o, Osten for Assistentskirkegaarden
1. Paa VesterfælJed i Sandgraven
K. Ved SalpeterværketbagOslerbro
L. Paa Marken bag Nliisomhed •
Jf.1 Ved Ny-Kalkbrænderi
N. Paa den vestlige Side afStrandveien i Kildevælds Have
O. Ved Siden af Garveriet
P. I Svanemollens Have
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Et Batteri af cougreviske Raketter var anlagt i en Have ved
Siden af Runddelen i Frederiksberg - Allee, hvilke Rakelter kastedes
alene derfra,
Med Batterierne Å, M, N, L, O og P opererede Fjenden fornemmeligen imod Slidefensionen.
Dernæst var der Ivers over alle Veie, som flirte til Byen, anlagte lletrancbements, besat med i il 2 Feltstykker. Disse Batteriers
Antal beldh sig til 21, tilsammen armerede med 32 Canoner og 3
Haubitzer af fQfskjelJigt Caliber. Deres Pladeements ere markerede
med Bogstaverne a, b, c, d til v.
Tvaverser vare ogsaa anlagte i Nlirre- og Oster-Alice i 2-300
Alens Afstand, og bestode af 2 halve Traverser med en Aabning i

•
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Midten for de Veifarende; hvilken Aabning hlev dækket af den
anden halve Traverse.
Forhugninger vare anlagte ved Enden af Frederiksberg - Allee,
ved Slotskroen , foran Dammen over Slierne til Nlirrehro o. f. St.
Til Reserve havde Fjenden opstillet 2de Artilleri-Parks, nemlig:
20 Piecer,
Ved Vognmændenes Vangebuus •
Ved Frederiksberg, imellem Slottet og Slindermarken,
20 ligeledes
Summa

40 Piecer,

De .fjendtlige Troppers Stillinger ere og markerede paa Planen II.
Det Næste, Generalcommandoet havde at underslige j den ulykkelige By, var det ved Beleiringen Iiidte Tab af Folk, Bygninger,
Effecter, m. m.
Det Tab af Mandskab, Garnisonen, eller overhovedet Krigsfolket havde Iii dt , var lettest at opgjlire og blev derfor ogsaa allerede den 8de September oversendt lil Kronprindsen, samtididen med
Meldin~en om Capitulationen, og bestod j Fiilgende:
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Landeværns-Brigaden .••.••• , ••••. , ••••'••.
Hans 1110jestæt Kongens Livjæger-Cerps ••• ' •
Herreguardsskytterne, eller det Sjællandske ridende Jæger-Cems •••••••••••••••••••
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0*)

De raldne Liv-Jægere vare: Etuiorph , Lynge, Sandberg, Lohmann ; IIlatMesen, Adulph, Hau , Aront;en, Ro meickc,
Absel ; Arba, Darrien, Pingel, Brougger, Biihling. Theilnumn. og 1JjiJrsliJrv.
De 'faldne Illedlemmer af Studentercorpset vore: Adolph Cold, Peter Cllristian Holm , 1\'iels Eischer ; Aage Enasbol
Holck, Niels Qvistgaarcl og 1Ilichael Christian Lyders.
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De faldne Officierer vare: 1) Af Siielaten Lieutenanteme Zcltthcn og Boll,
2) Af Danske Liv-Regiment Capitain v. [lcstorO',
"
3) AfLandeværns-Brigaden Lieutenant v. Roth,
4) Af Hans Majestæt Kongens Livjægercorps
Lieutenant v. Bruun.
De saarede Officierer vare: 1) Af Sfietaten Lieulenariterne v. Holsteen;
!Jodt, lVulO' og Cad~t Buhl,
2) Af del KgI. Arlillericorps Capilain v. Hummel og Lieulenanlerne v. Fribo, v. Rothe,
samt v. Ellu{sen af Landeværns-Artilleriet,
3) Af Livgarden IiI Fods Lieutenant v. Roep- .

storff·
.1) Af Danske - Liv - Regiment Lieutenanlerne
v. lansen, v. Bensim og Fændrik Grev v.
Platon,
5) Af Norske Liv -Regiment Lieutenant v,
Friess,
6) Af det horgerlige Infanteri Lieulenanlerne
Ro,~berg, Gjiirup, lIlossin , Press og Fændrikkerne Brack og ChristelIsen.
Tabel af Diide og Snarede ved det borgerlige Infanteri og
Hans Kongelige Hiiihed Kronprindsens Livcorps foraarsagedes ene
ved Bomber.
Del Tab, Indhyggerne lede i det Indre af Byen, val' naturligviis langt slorre, end Garnisonens, men ogsaa langt vanskeligere at
opgive.
Hospitalerne vare overfyldte af Saarede, som for en stor
Deel diide efter qvalfuldc og meget lemlæstende Beskadelser ; men
Mange af de meer velhavende Borgerclasser bleve pleiede og behandlede i deres egne Boliger saa al del er næs len ikke muligt med
no get bestemt Tal at opgi ve de ved de fjendHige Projecliler og
Ildebranden Forulykkede.
Længe efter fremtrak man endnu Liig
af Ruinerne, og deres Antal beldb sig til omtrent SO 163 Personer
ere aldeles blevne savnede; Omtrent 200 gamle Mænd og Ovinder
omkom af Skræk, Elendighed, Nervesvaghed , Sindsforvirring og
anden lammer; saa al man med Rimelighed antager de Dræhtes
Anlal, fornden de Militaires, til 0 :.1 trenl 1GOO, og de Snaredes til
900 li 100U Personer,
Foruden del Tab de Mililaire lede i aaben og ærlig Kamp,

havde UG et laugt stdrrc, og det et uværdigt, ved Deserlion; hvilket
dog ei maa falde den danske Nation, eller Armce til Last og Van-,
ære, siden de meenedige Overlobøre hestode udelukkende af hvervede Ildlændinger uden Fædreland, af hvilke Armeen den Gang lalle
en stor Deelog Marineregimentet udelukkcude var sammensat. Saalænge Portene vare lukkede og IJjennemgangen spærret, kom denne, de
Hvervedes Arvesynd ikke til Syne; men, efter Overgivelsen af Fæstningen, blev Sygdommen iii en smitsom Feber imellem dem. Mange
af disse Ulykkelige bleve grebne under Udfiirelsen af deres Forehavende fOrle for en Standret og nogle Timer efter skudte, eller
hængte, Med denne sdrgelige Forretning, der allerede begyndte d.
9de September, fortsattes hele Tiden under Englændernes Ophold i
Citadellet og paa Holmene.
Dog var deu stdrste Deel af disse
l\Ieenedere lykkelige nok til at vinde uskadte og uantastede over til
Fjenden; det vi senere ville erfare.
Ogsaa gik denne almindelige Romning ikke af uden Uordener,
især paa Balleriet .Trekroner. Samme Dag Cnpitulationcn blev sluttet og bekjendt paa BaUeriel modtage de derværende Soldater af
Marineregimentel de engelske Skibe, som nærmede sig samme, med
Hurraraab.
En Officiel' af bemeldte Regiment, Lieutcnant v. Bier[reund; som" gik liis paa en slig, oprdrsk Hob med Sahelhug, var
nær bleven odelagt af den og maaUe, for al und gane videre TilstOd bringes stille i Land.
Besætningen paa den ene af de 2de
Barcasscr, som, ifiiJge Parolbefalingen af Sde September, skulde
fOrc Mandskabet i Land, tvang den commanderende Officiel' til at
laudsætte dem ved Kalkbrænderiet, hvorfra de samllige gik over til
Englænderne.
Den anden Bareesse blev ved Lieutenant v. l10sfs
Uaskhed vel bragt til Landingsstedet ved Toldboden; men der angreb det i Bareassen værende Mandskab Vaglen hestanende af Borgermilitair, commanderet afLicutenant Petersen, som havde lukket Jernporten
og spærret Vei~n for dem ind Iii Esplanaden, og dreve Vagten lilside ;
og da denne t: le Forhindring var ryddet af Veien, gik ogsaa de lilhobe over til o" glænderne i Citadellet. Samme Exempel blev fulgt
af de fra Batteriet senere landsatte l\Iarinesoldater.
Delte Ulimningsvæsen blev Aarsag til mange Græmmelser og
Sorger for Befalingsmændene og pauskyndte Opfdrelsen af den Palisadering, som, ifiilge mundlig Aftale imellem Underhandlerne, skulde
opreises for at skille Englænderne i Citadellet for Byens Befolkning.
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Til den Ende begyndte man den 121e Seplember paa Arbeidet af
omlalede PaIisadering fra Toldboden IiI Husareasernen , langs den
iisLlige Side af Toldbodveien, og som havde kun eeu Indgang ved
Enden af Norges-Gade.
Tappenstreg blev i denne Tid sinaet af
den danske Garnison Kl. 6 om Eftermiddagen.
Hvad Byens malerielle og pecuniaire Tab angaaer, saa er delle
vislnok meget vanskeligt at angive.
'
AnIaIlet paa de ved Bombardementet indenfor Volcfene aldeles
afbrænd le Bygninger beliibe sig iii 1. Kirke og 305 Gaarde og
Huse, hvoriblandt Studiegaarden, 8 Professor- Gaarde, 26 Bryggerier, 5 Bagerier og 20 Brænderier, der lilsammen vare assurerede
j Brandkassen for 2~ Million Rd. dansk Courant, eller omlrent
4 Millioner Rbd., Forstæderne ei medregnede.
. Et langt sLOrre Anlal Huse og Gaarde, hvis Antal blev angivet
til 1300 li 1600, var bleven meer, eller mindre beskadiget, hvoriblandt. sr Petri-Kirke, som indvendig var saa aldeles iidelagt, at
Gudstjenesten ei kunde holdes deri i 8 li 1.0 Aar, ind iii den aldeles blev repareret; og, hvad Frue Kirke angaaer, saa er det vitlerligt, at den er opbygget fra ny af og maa have kostet Staten store
Summer. Derlil er og at regne det meget Bohave og andre Eiendele, som aldeles brændte; dernæst Forstæderne, Tiimmenplndserne,
Flfimagazinet m. m.; saa at man vistnok uden Overdrivelse kan
anslaae det paa denne Maade lidte Tab til i det l\Iindsle 10 Millioner Rd., *) uden heri at beregne Bibliotheker, Kunstsamlinger og
litersire Skalle, der desuden neppe lade sig laxere.
Ogsaa var det Tab, Danmark og især Kjiibenhavn leed , for,
under og efter Beleiringen ved de mange af Fjenden opbragte og
condemnerede Skibe end sLOrre; thi den sttirste Deel af Landets
circulerende Formue var paa Soen og faldt for det Meste i Fjendens Hænder.
Allerede fUr' Krigens Udbrud blev opbragt eirca
600 Skibe, hvis Værdi man har anslaaetlil18l\Iillioner Bd.dansk Courant,
eller 28- 29 Millioner Rbd. Men, under Krigen blev ogsaa opbragt
mange Skibe, saa at AnIaIlet paa de alene i England condemnerede
danske Skibe indtil Slutningen af Aaret 1809, lielob sig til P33,
llt) Grosserer Nathan son, anslåaer alene Værdien ar Tdmmerpladsernes Oplag og Indboet til 4 J\lillioner Rd. dansk Courant , eller omtrent (q Million Rbd. (See Dunmarks Nntional- og Stntshuusholdulng , 2den Utlgn\ e,
18 1\, Pag. 8 ~ !l.)
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og hvoraf en stor Deel lilhiirte Kjiiuellhavns Handclsstand, san at
man vistnok kan anslaae del Tab denne Dy og deus Borgere leed
ved Bcleiringen og Krigen, i det Mindsle til 30 Millioner Rbd.,
~II uhyre stor Sum, der da ogsaa voldte el saadant Sliid, at Byens
fleste og meesl formuende Kjiiumænd bleve odelagic; utallige Familier bragt lil Tiggerstaven; Handelen aldeles odel agt og lammet,
og ethvert Erhverv ved en 7 Aars lang Krig , standset og tilintetgjort, saa Byens hele dahavende, erhvervende Decl af Befolkningen,
er i materiel Henseende gaaet , saa aldeles til Grunde, at den
Fra een af
ei endnu har forvundet dette Tab og hævet sig.
Verdens meest blomstrende og velhavende Ilyer blev Staden i 3
Diign forvandlet til en Iorarmet , ussel Ruin, som siden den Tid meest
har levet i Erindringen af sin forrige Herlighed, Lykke og Velstand.
:Men, derfor fortjener og denne Stad Regjeringens og Statens hele
Opmærksomhed og Understilttelse , ifald ellers den nogensinde skal
bringes tilbage til' sin forrige Glands, hvortil forresten den s Bor geres og Indbyggeres urokkelige Pædrclandskjærlighed, Tapperhed og
sto re Gavmildhed, samt de uhiirle Tab, Lidelser og Anstrengelser,
den udstod i den paa Beleiringen Wlgende 7 aarige Krig, vistnok
beretlige den.
Efterretningen om den Medfart, der var modt Kjou enhavn, gik
med den aaunede Pos/gang, som en Lobild , om i Monarkiet, ja I
til Europas og den civiliserede Verdens Grmnrlser, og fremkaldte
overall den stdrste Forbauselsc, Sorg og FOl bittrclse, sanvel blandt
Landets egne Dorn, som hos alle ret sindi ge Folk eslag, Især deeIIe
Norge disse Fdlelser ; thi" delle Land var dengang forbunden med
Der
Danmark ved de kjæreste, stærkeste og hjerteligste Ilaand.
gaves vel da meget for Nordmænrl af de daunede , eller sankaldte
hiiiere Classer , der ikke havde opholdt sig korlere, eller længere
Tid i Kjiibenhavn, tildeels erholdt deres Uddannelse og Opdragelse
der og levet sammesteds i behagelige Forbindelser og FOlhold, saa
at mange kjære Erindringer knyttede sig til Land og By,
Dog,
ikke mindre Deehagelse fremkaldte Hovedstadens Skjæbno i de
danske Provindser og i Holsteeu; den offentlige Stemme urltalede
sig del' i tic stærkeste Udtryk om Englands uhdrte Tog. Der gaves
overbovedet ingen Last, men jo den Gang tillagde det en gelske l\Iinislerium, og Sproget var ci rigl nok for at udtrykke den Ilarme,
enhver Laudels Siin og Datler fiilte ved Kjiihenha\'ns rygende
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Ruiner, der vare og hleve Patriotismens Foreningspunkt, som fordrede
en Krig paa Liv og DM imod de engelske Voldsmænd, der kaldtes:
"Havets Tyranner."
Men, var end Kjobenhavn falden ved en Capitulation og tildeels
odelagt ved fjendtligt Ild, saa hasbede man dog, at vort Tau var
dyrt betalt med fjendtligt Blod,
Det er vel sædvanligt, næsten almindeligt, at man i alle Aetioner regner det fjendtlige Tab for stdrre , end sit eget; og især
maaue det lJlive Tilfældet her, hvor mau haabede, at den Uret,
man leed, maalte bringes med i Regningen over det fjendllige Tab.
Man antog ogsaa, at den uafbrudte Skydning fra Voldene, de stadige Fegtninger ved Forposterne, 6 Ildfald, mange åerioner og den
hyppige Canonade fra Sodefensionen maaue have forvoldt Fjenden
stort Mennesketab. Imidlertid har han, os vitterligt , intetsteds officielt bekjendtgjort sit Tab; og det, som flndes anfdrt i General
Cat!tcarts, Rapporter, dem de engelske Aviser den Gang meddeelte
i Udtog, var saa pasfaldende ringe, at det aldeles ikke furtjener
mindste Troværdighed, siden det a nsættes for bele Landarmeen til
Dode: 4 Offieierer, 38 Menige og 8 Heste; Sa,\Iede: 6 omcierer , 139 Menige og 25 H.,ste; tilsammen 1.0 Offlcierer , 177
l\Iand og 33 Heste, medens Ha nnoveranerne dog have angivet deres
Tau"') af node til i Oflieier, 27 Menige
Diide ved Sygdorn 5
58
DIesserede .•• • 2
71
Tilsammen 8 Oflieierer, :l~ti Mand.
Da den hannoveranske Armee kun udgjorde omtrent! Deel af
den fjendllige Landmagt paa Sjælland, er det indlysende. at ovenstanende Angh'else ei kan være den rigtige. Om Flaatillens Tah
haves heller iugen Oplysning.
Imidlertid tOl' man vel her, som
allevegne , antage , at de 2 samkæmpende Hæres Tab omtrent har
været eens stort; hvorror man fra vort eget Tab af er berettiget
til at antage, at Fjendens Tab ogsaa bar været omlrent HOO l\Innu
som foriivrigt langtfra ikke er af den Detydenhed, eller stemmer
overeens med de Forhaabninger, man i denne Retning gj orde sig.
Englændernes Nærhed i Citadellet og paa Holmen hlev i Ile. ) Scc: Ludlow Bcamish "Grschichlc der I\iiniglich deu tsrheu LI'gi" ,," ,
Ister rueu, l'n ~, :~ i() Li LI' YI. A.

gyndelsen ikke meget bemærket af Kjiibenhavns Indvaanere , da de
forbleve indelukkede og stille for sig selv.
Capitain Rosenvinge af !\farinen, Undereqvipagemester pan Gammelholm , blev den siirgelige Pligt paalagt at overlevere Flaadeh og
dens Arsenaler til Fjenden, som havde udnævnt den brutale Capitain
Home Pcphnm. til ot modtage samme; og han gik saare rask til sit
Hverv, hjulpen af omtrent 6000 Mand.
l Begyndelsen forfal/ede man Inventarielisler over aJle udleverede Gjenstande: men, da disse medtoge for lang Tid, log Fjenden
uden videre Omstændigheder; hvad der fandtes i Arsenalerne, og viste
saavel herved, som ved Flaadens TiltakliDSt en meget mærkelig
Virksomhed.
Men, inden vi gaae over til al omtale Generalcommandoets
stadige Stridigheder med de engelske Overbefalingsmænd under Vaahenstilstanden , vilJe vi fOrslomtale Authorileternes Bestræbelser for
alter al bringe Orden i den ulykkelige Stnd og paa Sjælland. Generalcommandoet mantte herved blive det driveude Iljul, som skulde
ordne Alt; thi. alle Mililaire- og Civile Authoritcter , CoJlegierne,
Magistraten, Politiet, Amtmændene paa Sjæland m. O. henvendte sig
i aJle vigtige Anliggender til Geralcommandoet, af hvilket de forlangte Ordrer og Forholdsregler for Alt det, der kunde have Indflydelse paa Krigen, uden al de vilde selv overtage nogensomhelst
Ansvarlighed.
Heraf fnlgte for Generalcommandoel en meget vidtIOnig Corrcspondencc, der nnder den 6 Ugers lange Vaabenstilstand
beldb sig til over 1000 Expeditioner af den meest forskjelligartede
Natur, hvilket udgjiir over 24 dagligen, og hvorover Register holdtes.
Naar man hertil regner den stadige Correspondence med den engelske
Overbefaling og C~eferne for vore egne Troppeafrlelinger, saa kan
man ligesaa lidet nægte den commanderende General '\clivilet og
Dygtighed, som Forsigtighed og Conduite, Hvilket vi i delle Capitcl noksom viJle erfare.
Del Indvendige af Byen saae i de fOrste Dage efter Bombardementet meget siirgeligt ud.
Forelobigen havde man nok at gjiire
med at slukke Ilden i de endnu brændende, eller rygende Ruiner;
ryddcliggjdre Gaderne for Steen og Gruus og reparere Brolægningen, saa at man kunde komme frem i Byen; thi, hvor en Bombe
var falden, var ogsaa hlevet cl dybt Hul, og Stenene vare kastede
rundt og vidt omkring.
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Dernæst" maalle enhver 'Huuseier og, saa at sige, enhver Familie suge at indrette sit Huus paany , samle og reparere sine tiloversblevne Eiendele, for al have Ophold og det Nodvendigste til
Vinteren.
Ikke mindre sdrgeligt saae det ud i Forstæderne og Byens
nn:,rmeste Omegn.
Forstæderne laae for storste Delen i Ruiner,
enten nedbrændte, eller nedskudte, og, for det Meste, ved FæstninHvor man end fandt en opretstaaende Muur, et
gens eget Skyts.
Plankeværk, en Iordvold, o. s. v. var den, Hul ved Hul, gjennemboret af Canonkugler, eller andre Projectiler, hvoraf man da kunde
erfare, at man i Fæstningen ei havde været sparsom paa Ammunition, eller Besætningen ellerladende ved Skytsets Betjening,
Stadens Porte hleve, som meddeelt, aahnede den 7de September,
Allerede den 8de September bekjendtgjorde Magistraten: lfiilge
en 05 tilbændekommen Skrivelse fra Herr Generalmajor v. Peymann
have vi fOiet Anstalt til, at Trinitatis- og Helliggeistes Kirker uopholdeligen indrlimmes til TilOugtssred for de Brandlidte her i Staden,
der intet Huusly have, og at Vedkommende desangaaende have at
henvende sig til Værgerne for bemeldte 2 Kirker.
Samme Dag., den 8de September, tog ogsaa Grosserer-Societetet
den censtemmige Beslutning, at betale de paa samme indliibende
Vexler som sædvanligt, for derved at opretholde Credillen, hvorved
vistnok en Deel Nod og Ulykke afværgedes, men som dog ei var i
Stand til at standse alle de sledfindende Fallisemcnter, hvoraf man
blandt sl1irre Handelshuse alene i Kjlibenhavn talle 20 indtil den
Den 8de September ophævede Generalcomman2 'ldc September.
doen ogsaa det i Prindsens Palais den 18de August etablerede Fellcommissariat, og hleve de samme eudnu paaliggende Forretninger overdragne til det ene Medlem, Iustitsraad Reimer.
Ved Parnlbefaling af Ude September befaledes: at samtlige tandeværns Gaardmænd skulde hjempermilteres fra Dagen efter.
Under fOde September bekjendtgjorde det danske Cancelli, at hver
den, som under Beleir ingen, og især under Branden, havde modtaget berget Gods, skulde uopholdeligen anmelde saadant for Politiet,
og kunde i Mangel deraf vente at blive behandlet som Tyv. De
Brandlie erholdt ogsan Ret til at inqvirere efter det tabte Gods,
hvor de med Rimelighed formodede, at det kunde findes.
Den samme Dag nedlagde General v. Peymatln, formedelst
Dlnm, Kri,.b. 'rn 1807-9.
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sin Sygdom og sit Saar Overcommandoens Detail, Milken derpaa
overdroges den Næstcommanderende, Generalmajor v. Biele{eldt ; der,
som en Ffilge deraf, forlagde sit Qvarteer fra Arlillerichefens Bolig
ved Siden af T5ihusel iii Hovedqvarteret i Raus Gaard,
Under f2te og f5de September opfordrede det danske Cancelli
alle Amtmænd, Grever og Baroner i Sjælland til at oprette et ridende
Politicorps, for al overholde Fred og Orden paa Oen, som val' bleven
heelt meget udsat ved en Mængde omlObende Personer, Romningsmænd fra begge Armeer, Dagdrivere, Tiggere o. s. v.
Den 13de September aflagde Sladshauplmand 1I1yliuB ofTenllig
Taksigelse til de borgerlige, militaire Corps for den Villighed og
Iver, hvormed Borgervæbningen havde opfyldt sin Pligt ved enhver
Tjenslforretning under Beleiringen,
Ogsaa blev Taksigelse af ham
aflagt til Indbyggerne for de Levnetsmidler, Penge, Forbindingsmidler
m. m., de havde ydet Bevæbningen.
Lignende Taksigelse udgik den t4de September fra den commanderende General igjennem Overhofmarchal v. Hauch, til Medlemmerne af Kronprindsens Liv-Corps.
Den 16de September bekjendtgjorde Magistraten: at, eftersom
Artillericorpset ei længer behovede de af Byens Borgere Corpset
under Beleiringen overledte Heste, kunne Eierne atter afhente disse.
Den tJde September opbrod Landeværnet fra dets Leire i
Esplanaden og i Philosophgangen, og den 17de s. M, erholdt det
Tilladelse til at gaae hjem indtil den 20de October, hvortil General
v. Pcymann angav som egenlig Aarsag: dels Mangel paa Disciplin
og at del kunde hverken bruges Lil Vagttjenesle, eller til Arbeide,
med Nytte, samt at det dog lildeels gik hjem uden Tilladelse, enerladende sig Armaturen i Qvartererne,
Dette Jlillede af .,ef Lan"deværn," Cl' tilvisse. s5rgeligt og kan alene undskyldes ved den al·
mindelige Forvirring, dels usle Stilling', slette Forplcining, lndqvartering, Commandovæsen og hvad dertil hiirer, saml at Fjenden havde
besat \ Omegnen, hvor
. det i l\jobenhavn indslutlede Landværnsmandskab, bOrte hjemme.
Den t 7de September nedsatte det danske CanceIli l ifiilge Hans
Majestæls Kongens Befaling, en Commission, beataaende af Etatsraad Cold af Cancelliet, Etatsraad, Politimester Haagen og Iustitsraad
Viee-Borgemester Beck, for al modtage og anvende de til de Brandlidte indkommende milde Gaver.
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Denne Commission traadte strax i Virksomhed, udrettede meget
Gudt og hjalp mange Trængende ud af den store Niid, hvori de
ved Ildebranden og Bombardementet vare komne.
Under samme Dato udstædte Cancelliet ogsaa et Commissorium
lil lustitsraad Borgemester SchjoU, Readmand Lange, Stadsbygmester
Professor Meyer, StadsconducLeur Professor Rawert og Rodemesterues
Oldermand, Kjobmand lessen , for at regulere og udkaste en Plan
til Opbyggelsen af de afbrændte Dele af Byen.
Samme Dato blev fra Politiekammeret bekjendtgjort ; at Rentekammeret under 12te s. !I. paa forventende Kongl. Approbation
havde tilladt, at stemplet Papir blev paa nærmere Ansiigning udleveret uden Betaling til Kjobecontracter og SkjOder af brandlidte
Gaarde, Grunde, Bygningsmaterialier og til Bygningers Opfdrelse,
Imidlertid blev af Magistraten den LSde September bekjendtgjort: At Opbyggelsen af de afbrændte Gaarde og Buse ei kunde
finde SLed, fdreud der var faldet Resolution for deres Opbyggelse.
Den 18de September blev i en Generalforsamling af Repræsentanterne for Kjiibenbavns Brandasseeurrance antaget med 50 Stemmer imod 16, at Assecuranresummen fur de ved Bombardementet afbrændte Bygniuger skulde fuldt erstattes og udbetales j hvilket bor
at fremhæves som et sjeldent Beviis paa Iliateresse og Patriotisme,
eftersom Assecuranceeompagniet ikke var, ifOlge dets StaLuter, forpligtet hertil, Imidlertid hjalp denne Asseeuranee-Sum paa eirea 2~ Million Rd. Courant meget til aL lindre den herskende Nod og opretholde
Haabet og Credillen hos de mange Brandlidte.
IfOlge Caneelli-Resolulion af 15de September, tlekjendtgjort af
MagisLraten den 19de, blev befalet: at, da Frue-Kirke var odelagt
ved Bombardementet, skulde Frue- Menighed afvexlende holde Gudstjenesse med Trinitatis-Menighed i sidstnævntes Kirke; og Iigesaa skulde,
af samme Grund, Petri-Menighed afvexlen<1,e bolde Gudstjeneste med
Helliggeistes-l\Ienighed i sammes Kirke.
Vcd Plaeat af 19de og i ffilge Stadshauptmandskabets Bekjendtgjdrelse af 21 de September hlev Borger-Infanteriets 2den Afdeling
befriet for ni videre Tjeneste og paalagt at aflevere sine Vanben.
Politiet hekjendtgjorde den i2 September: at Hvo der maaue have
Noget at andrage hos de Hiiistcommanderende for den engelske

HJ·
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Land- eller So-Magt, skulde henvende sig herom til Generalcemmandoet, hvoreller det Videre vilde vorde foranstaltet.
Ved Raadstueplaeat af 28de September blev Flyttedagen i Kjobenhavn udsat til den 3die November, hvilket var en meget nddvendig Forholdsregel, for at Indbyggerne kunde komme i nogenlunde god Orden igjen efter den overstandue. almindelige Ulykke.
Commissionen, som under 1 i de September blcv nedsat for at
regulere og udkaste en Plan til O~hyggclsen af de afbrændte Dele
af Byen, arbeidede saa flilligt! at en Baadstue-Placat af 5te Octoher
bekjcndtgjorde, at de Dele af den afbrændte By, hvorved ingen
Forandring tilsigtedes, kunde strax opbygges. Disse Dele vare: Klædeboderne, Graabriidre-Torv, undtagen Grunden Nr. 9~ j NorreGade ; SI. Peders-Stræde ; Skidenstræde ; Landemærket, undtagen
Grundene Nr. f73 og f74; Lille Kjiibmager Gade, med Undtagelse
af Grundene 83, SJ, 8å, og 102; Kullorvet; .frederiksborggade;
Skidcntorvet, Norre. Vold og St. Gertruds-Stræde.
For at lelle det for Eierne af de beskadigede Gaarde blev ved
Raadstue-Placat af 7de Oetobcr bekjendtgjort: At Muurmesterne og
Muurmesterlaugets Intcrrescntcre, som besigtigede og taxerede den
Skade, dcr ved Bombardementet var tilfdiet Gaarde og Huse i l\jiibenhavn, vare villige til at foretage enhver sandan Forretning, naar
den kun varede 1 Dag, mod 1 Rbd. 32 Sko til hver Person.
Under i7de Oelober befalede Ilrandcommissicnen s at alle Skorstene i Byen, skulle efter sees om de ei vare komne til Skade ved
Under samme Dato, opfordet Bycn overgaaede Bombardement.
drede det danske Cancelli, i en Placat , Enhver, der under Krigsurolighederne i Sjælland, maatte, ligesom i Byen, være kommet i
Besiddelse al fremmet Bohave og Creaturer, inden 8te Dage, at anmelde saadant for vedkommende Politimester, da de i modsat Fald,
ville vorde straffede som Tyve, efter Loven.
Ved Placat af fOde October lod Kjohenhams Magistrat bekjendtgjdre ; FOl' at forekomme Udbredelsen af den, iblandt de engelske Tropper herskende smitsomme Oiensvilghed, er det anseet
nodvendigt, at alle de Værelser, der have været brugte som Syge.
stuer, elICJ' Hospitaler, skulle vel udluftes, afvaskes, giennemryges
med Saltsyre og kalkes etc , inden de aller tages i Brug.
Vi ville dernæst gaae over til Generalcommandoets Berdring;
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Reclamationer m. m. med de engelske Authoriteter og Overbetaling-mænd.
Fjendens voldsomme Ophold, store Driftighed og Arheidsomhed
i Nærheden og paa Værfterne maalte naturligviis foranledige mange
ubehagelige Berdringspuncter, stundom og Reclamationer og Klager,
imellem de danske og engelske Overbefalingsmænd og Autborileter.
Det er Iigesaa naturligt, at der efter Capitulatiunen maalte indliibe
lil Generalcommandoet en Mængde private Reclamalioner, Besværinger og Andragender af alle Slags over liidte Tab, Forurettelser,
Krænkelser af Eiendomsretten m. m., Alt fra Fjendens Side, og at
Vedkommende udbade sig Generalcommandoels Mellemkomst for at
komme til Erstalning for de lidte Tab.
Man vil af efterstaaencJe Beretning med Fornbielse erfare, at
den commandcrende General sdgle, overeenstemmende med sin Embedspligt, at varetage Kongens og Landets Interesse sanvelsom de
Privates Fordringer og Klager, baade mundtligen og skriftligen , og
det saa kraftigen han formaaede; men alt Saadanl foraarsagede en
levende Correspondence imellem de danske og engelske Hoistcommanderende, saa at ingen Dag forliib, uden at Breve vesledes imellem dem.
Alle slige 8reve vare skrevne i en bestemt, men hollig
Form og Tone, og liesvaredes med megen Hurtighed,
G.eneral v. Pcymanns Breve og Andragender VIIre alLid affaUede
med Værdighed, Sindighed og Varme; og sluttede Reclamationerne
gjerne med: "at de skete i Kongens og Landets Navn."
Men de to, hinanden modsatte commanderende Generalers Stilling var visseligen saare forskjellig.
Den engelske General var og
kunde med sine Midler vedblive at være Seierherren og saaledes
uden videre befale, eller true, medens den danske commanderende
General altid maatle henstille, ja I vel endog stundom udbede sig
som en Gunst det, han dnskede ; og dog maalle han hyppigen linde
sig i at faa Afslag paa sine, endog aldeles retlige åndragender og
Reclamalioner; skjolldt derimod han ,ofte maatte indrdmme Fjenden
selv uretmæssige Fordringer, blot fordi det manglede bam paa l\Iidler til at sætte hans egne Hensigler igjennem, eller afslaae de af
Fjenden gjorte.
Til at underhandle med Fjenden i saa saare mangfoldige og
heelt forskjellige Anliggender, samt udjevne uundgaaelige Differentser, beljente Gcncralcommandoel sig i den fOrste Tid efter Capitu-
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lationen af Generalmajor v. JValterstort; og var dette en Fremgangsmaade, hvoraf der sporedes deo bedste Virkning.
Men, efter Generalens Afreise lil Bolsteen , havde man ingen hiiiere Officierer,
der besad e de til slig Hvervs Udfiirelse niidvendige Egenskaber;
hvorfor man da maatte gribe til den skriftlige Vei, for at afgjiire
Alt, skjiindt den langt fra ikke fOrte til lige heldige Resultater.
. Capitulationen var knapt sluttet, fiirend Rec!amationerne ogsaa
begyndte, saa Ilt General v. Walters/art var, san at sige, bestandigen
i Bevægelse imellem det danske og engelske Hovedqvnrteer.
Admiral Gambier forlangte nemlig strax , at Kronborgs Fyr skulde
tændes, ifiilge Capitulationens Bte og 7de Artikel, hvilket ogsna
Generalcommandoet blev niidsaget til al indrdmme,
Overeenstemmende med General Cathearts Andragende og Capitulalionens 9de Artikel, var General v. Peymann den 9de September
ogsaa nodtvungen til at bekjendtgjdrer "At det, ved Placat af t6de
"August sidstIeden, paa al herværende engelsk Eiendom lagte Beslag
"bel'Ved ophæves:' Til Gjengjeld meldte Admil'ai Gambier samme Dag
til General v. I'eymann: "at alle danske Fangel' vare IOsladte ; og
,.dersom de ikke endnu vare alle i Land, vare Vind og Veil' alene
"Skyld deri,"
Men snart bleve Gjenslandene af stdrre Vigtighed.
Den 10de Seplember blev sanledes Batteriet Provestecn, den Dag
under SOIieulenant Langemachs Commando, opfordrel til at uyergive
sig af den engelske Solieutenant Parker fra Linieskibet Pompee, der
stdttede sin Opfordring paa Capitulationens Sdie Artikel, eftersom dette
Batteri bestod af nedsænkede, gamle Skibe.
Del lykkedes dog Generalcnmmandoet at bringe Fjenden til at
Men man lærer deraf, hvilken Forsi gafslaae fra denne Fordring
tighed og Klogskab der bor iagttages ved en saadan Capilulations
Afslutning, eller overhovedet ved enhver Forhandling med en Fjende.
Det kan og ei nægtes, at man snart fiille den Mangel ved Kjobenhavns Capitulation, at den ikke indeholdt en Artikel, som fastsatte: .
"at ved alle tvivlsomme og SIridige Spdrgsmaal skulde samme altid
"udlægges til de Ovcrvundnes Fordeel"; en årtikel, som dog almindeligviis ikke glemmes i nogen saadan Forhandling, og det, saa
meget mindre, som den gjernc uden Vanskelighed indriimmes. Vi
maae imidlertid betragte Fjendens Eftergivenhed i dette Punkt som
et Galanteri, siden den bogstavelige Ret var paa hans Side, især
paa eo Tid, da Generalcommandoets Bjelpemidler vare saa ringe,
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al der ei engang kunde communiceres med Slibalterierne, men man
maalte henvende sig til Admiral Gambier om Laan af FartOier lit delle
Brug, hvilkel han og ved en Skrivelse af iO deSeptember bevilgede.
Omsider blev del muligt al aabne Forbindelsen med den ovrige
Deel af Landet, Posterne Lil Sjællands Slæder afgik for fOrsle Gang
den 9de September om Morgenen, og til Stæderne udenfor Sjælland, Smaaederne , Hamborg og Udlandet den i2le September om
Aftenen,
Dog gjorde Fjenden herved den Betingelse, at de afgaaende Postsække, skulde sendes til det engelske Commandanlskab i
Citadellet, forsynes der med Pladsmajorens Segl og forst da passere
Landet og Vandet; Ligeledes skulde alle ankommende Postsække
og de fra hiin Side Vandel Iii lige forsynes med den i Bellet commanderende engelske Soofficiers Segl og forst bringes til Citadellet,
hvorfra de da kunde afhentes af Postamtet.
For al de Reisende ei skulde længer generes med engelske
Pas, meldte Admiral Gambier under 1 ile Seplember: at General
Cathca,'ts Under skrift skulde for Fremtiden gjelde for begge Elementer; og paa General v. Peymanns Andragende af i 7de s. M.
bevil gedes fra 18de af fri Overfart, uden engelskt Pas fra 'H elsingar, Callundborg, COI'sor, samt til Smaaederne,
?tlen, uagtet alle disse af Fjenden givne Tilladelser, ankom der
hverken Poster, eller Belsende fra hin Side Vandet.
Del kan ei forundre Nogen, at den danske Regjering, og isærdeles hed Danmarks æd le Kronprinds, maalte være i hiii Grad fornærmet ved Englændernes Overfald paa det værgeliise Danmark og
sammes Hovedstad.
Men, Ulykken, var nu eengnng skeet; og, om
end man ei kunde slutte nogen Alliance med England, synes det
dog som det fra nu af burde bove været Regjeringens vise Omsorg, saa meget muligt al forringe de liidte Tab og Ulykken j og
ved Underbandlinger med en Fjende, Danmark dog ei havde Kraft
nok til at tvinge, langt mindre overvinde, i del Mindsle soge at
opnaae de Fordele og Erstatninger, det kunde, og hvortil Fjenden
endnu stedse var villig, hvilket vi senere oftere ville erfare. Men,
ved Regjeringens Overvurdering af sine Kræfter og sin Stilling,
blev Landet ikke alene sal i el fjendtligl Forhold til England, men
Provindserne lillige -indbyrdes saUe i Blocade-Tilstand til hinanden,
Forhold, som have forvoldt Nationen Oere Forviklinger og slOrre
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Tab, end Flaaden , den vi paa hiin Tid, hverken havde Midlel' til
al ud rus le, bruge, eller forsvare.
Den i hiin Epoke udlivede strenge Afsperring af Sjælland, fremkaldles ved efterriSlgende biiiesle Ordrer.
Allerede under 5te September havde Generalpostamtet i Kolding
tilskrevel Politimester lohnes i Nyhorg: "Da Hans Majestæt Kongen
"ved allerhliieste Resolution af Dags Dato har behaget 111 befale, at
"aldeles i'flgen Postsække malle ovcrfOres til Sjælland, men Ilt enkelte
,,"igtige Breve fra Collegierne samt civile eg militaire Emhedsmænd,
"i Embedssager knnne, hvor og uaar Lerlighed dertil gives, sdgcs
"overhragte til Sjælla nd, saa haver Herr Postmesteren indtil videre al
"tilbageholde de samtlige Poster, som Omstændighederne hidtil bar
"gjorl det nddvendigt al standse i Nyborg, saavelsom alle de Poster,
Ilder fremdeles maatte ankomme lil Nyborg i den Hensigt at overfdres,"
1'tI~n, aldrig saasnarl VIII' Efterretningen om I\jlibenhavns Overgivelse ankommen til Kiel, flirend langt strengere Forholdsregler i
denne HenseJ~de bleve tagne efter Kropprindsens Ordrer af Ul,
15 lig 16 September.
Saaledes befaledes under f3de September
Commandanlen i Nyborg:
"Postsækken fra Sjælland rnaa ei bringes i Land af Postfolkene,
"men Banden skal standses i Canonskuds Distance, og en Officiel'
"sendes ud for al modtage samme, hvorhos den bringes til Corn"mandanlen i Nyborg, som under ingen Omslændighed tillader, al
"den maa aabnes , men lader den forsegle og strax afsendes over
"l\liddelfarl og Snoghiii til Kiel. Mandskabet paa Fartdiet fra Sjæl"land tillades det ei at komme i Land, men det maa stra! vende
"tilbage til Sjælland.
Ligeledes forbydes al Correspondcnce at af"gaae fra Nyborg af med det Postfartdi, som har bragt Postsæk ken,'
Ved Hliistsammes Ordre af 15de September blev den commanderende General i Fyen, GeneraJlieutenant, Baron v. Rantzau, befalet: "Det er Commandanten i Nyborg Iigesaalid] skriftligen , som
"mundtligen tillad l al indlade sig i Noget med de engelske Chefer.
"leg kan ei heller indsee, . hvorledes Commandanten i Nyborg udeu
"min Tilladelse har turdet lade Smakken afgaae fra Nyborg til Corsor."
Under samme Dato blev det Gnuverneuren i Rendsborg, Prinds
J'riedcricl~ af Hessen, befalet: "Den svenske Post som maalle an"komme til Rendshorg, del være sig fra hvilken Kant del saa vil,
"skal ei aabnes , men fursegles og afsendes til Kiel" ; Ligesaa
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samme Dalo Generallieulenanl v. CQ.6tens~jold paa Smaaiierne: "Desom
"Posterne fra Sjælland skulle ankomme, da modtager de dem, men
"lader Ingen komme i Land fra Sjælland. Postsækken besiirger De
"hils Dem aabnet og efterseet; derefter udleverer De alle particu"Iair Breve, naar disse I~tel indeholde, som angaaer Staten, Men
"PosIernes Gang fra Laaland til Falster og 1\I5en tillader De ingen"Iunde.
Fremmede Ministres Breve, som ere ved del danske Hof
"accredilel'ede, tilst illes Mig her ved sikker Leilighed,'
Endeligen. under i fJde September, befaledes del Generallieutenanl v, Ran/sau, gjenlaget: "Den svenske Post maa hverken pas"sere Belterne, eller igjennem Landet; og forholdes med den Posl,
"som ankommer fra Sjælland til Fyen, eller Oerne, ligesom med
"den danske Post fra Sjælland".
"Del forbydes alle Poster, saavelsom Reisende, at gaae fra
"Fyen eller OeJ'ne til Sjælland, og Enhver, som antræffes i at over" fOre, eller hesdrge Passagerer, eller Poster, didben har forbrudt
"sil Liv,
Undtagelse, gjiires kun med Dem, som ere forsynede
"med kongelige Pas."
En lignende Ordre angaaende Forbudet mod Posterne, og
de Reisende, ogsaa under Livs- Straf', blev under samme Dato
udstedt til General v CastenskjoId j lig Iigerviis fastsatte en Ordre af i 7de September lil de lo Divisions-Generaler i Holsleen,
Prindserne Friderich og Christian af Hessen, "at alle Poster, det
"være sig danske, eller svenske, Brev-, eller Pakke-Poster, som
"ankomme fra Sjælland, eller Hamburg og Altona, skulle indtil
.,videre gaae over Kiel, hvor bemeldle Posler blive alene at aahne,"
Disse af Kronprindsen givne Befalinger, hvo....ed Forbindelsen
mellem Landets Provindser og med Hovedsladen blev afskjaaren,
overholdtes baade af ham selv og J\uthoriteterne med al mulig
Strenghed.
Da han saaledes havde læst i Bladet "Dagen", al Communicationen mellem Gaabense og Wordingbol'g atter ~ar aabnel den 15de
September, tilskrev ban under .4 de October General v. Ewald: ." Ieg
"haaber, al dette er blot en Avisrelalion, da det er min udtrykke"lige Befaling, at Ingen maa enten fra Miien, Falster, eller Laaland,
"gaae over til Sjelland, ifiilge min cengang givne Befaling; hvor,.imod Reisende, saavelsom Breve fra Sjælland, frit kunne passere
"til Oerne, siden Sligt ei kan skade os."
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Sanlerles hleve cirea 50 Reisende, som den 22dc September
havde i Corsiir fragtet en Jagt, for dermed at sætte over iii Nyhorg,
Ligeafviste paa dette Sted og maalle vende tilbage til Sjælland,
ledes blevet Anlal af over 100 Reisende, som lidt efler lidt vare
ankomne iii Femern fra Sjælland og Laaland , for derfra al gaae
videre til Fastlandet, anhold le og manne, ifiilge Kronprindsens indhentede Ordre af Sde October , forblive der indtil nærmere Ordre.
Ogsaa Færgesmakkerne fra Corsdr hleve anholdte i Nyborg, saa al
Overfarlen med Posten fra Cers år maatle skee i , aabne Baade , uaglet gjentagen Ånmodning til vedkommende Befalingsmænd i Nyborg
al sende Smakkerne tilbage, indt il Færgelanget i Euden af September fik fragiet el Dæksfartiii til samme Fart.
Denne sidste Omstændighed havde til Fiilge, at Kronprindsen
gjorde en Ilndtrgclse med Postflirer Lallgbafie, efter en dristig Indstilling lige til Biiislsamme selv, hvori Postfiireren beklagede sig
over de store legemlige Lidelser, han maatte udstnae i ondt Ycir i
de aahne Baade j og gav Kronprindsen derfor den commanderende
General i Fyen under Ote Octoher den Ordre: "at bemeldte Post. "fOrer tillades om Natten i stormende Vcir at anlægge Slihshavns"Bro, dog al der sættes Vagl ved Skibet."
Ogsaa blev det PostfOreren til/ddt skriflligen at indmelde Iii Kronptindsen de paulidelige Efterretninger , han om Fjenden maalle være kommen til Kundskab om, igjeunem Commandenten i Ny b01'10.
Den ovenfor omtaledc Spærring blev ved Ordre af 4de October
til de commanderende Generaler i Fyen og paa Smaaederne , Generalerne v. Ran/zau og v. Ewald, ogsaa udvidet til Parlamentairer
og var . saalyden<re:
"Hvis engelske Parlamentairer skulle ankomme til noget Sted
"paa det Distrikt, som er underlagt deres Commando, saa have De
"al lade dem afvise og ei tillade dem, eller medsighavende Folk at
"lande, ligesaalidt som Nogen man modlage Depecher, eller Breve
"fra dem, men derimod lilkjendegive dem, uden at indlade sig i
"Samtale med dem, ' at de strax have at forfiiie sig bort I"
Denne almindelige Afspærring fra Sjælland havde den Fiilge,
at Englænderne fra 2 ' de September af ogsaa spærrede Forbindelsen
imellem Sjælland og Fyen og Smaaeiierne og tillade Ingen at reise
did. Paa Generalcommanduets Andragende af 30te September om
fornyet Tllndelse til fri Overfart over Vordingborg til Falster , sva-
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rede den engelske Overgeneral under 3die Oetober: "Spæl'fingen af
"de sydlige Der har man fOrst fundet forndden , da Spærringen blev
"fra dansk Side saa streng paa den anden Side af Vandet; Alle
"FarlOier fra bemeldte Der viTle derfor blive optagne, og Bortreisen
"fra Sjælland indskrænket til Havnene Kiobenbavn,
Helsingfir,
"Corsor og Callundborg." Imidlertid spærredes kort efter ogsaa Store
Belt, hvilket gav Generalcommandoet Anledning til ny Reclamation
og Fnrespdrgsel om: "af hvad Aarsag delle var skeet '?" Dog var
denne af Englænderne uddvede Spærring kun af kort Varighed; men
under sa.mme vare dog Sjællands Indbyggere satte i fuldstændig
Blocadetilstand ; ogsaa blev Vanskeligheden med Farten over Vandet
fra Sjælland af hævet fra den danske Regjerings Side ved Kronprindsens Ordre af Ute Oetober; hvorimod Lovbudet imod Belsende og Poster til Sjælland blev ved fuld Kraft.
Folgen af denne Spærring var: at man i Kjohenhavn erholdt
alle politiske Nyheder saavelsoin Efterretninger fra Holsteen. overhovedet fra hiin Side Vandet, over Sverrig, hvorfra Posten for
ffirsle Gang ankom den 28de September. Med samme Post fik man
ogsaa engelske Blade, som hyppigen havde osl deres Efterretninger
fra franske Blade, disse igjen fra tydske o. s. v., men tabte dog
derved ikke i Interesse, eller Nyhed for den spænede By.
Imellem Danmark og Norge oprettedes paa denne Tid en Post
over Fladstraud, eller det nukaldede Frederikshavn, for Breve og
Reisende fra Halvden og Fyen• •
Den Ll te September forlangte General Catheart Tilladelse fri.!
Generalcommandoet til at indfiire 100 Heste paa Nyholm, for der at
bruges til Arbeider. Da delle Andragende ei ret vet kunde afslaaes,
blev det samme Dag bevilget, under Betingelser, al Folkene, som
fOrle Hestene, skulde være ubevæbnede, og al en dansk CavalleriEscorle skulde fUre dem did hen igjennem Vesterport langs Philosophgangen, over Langebro og Christianshavn, Dagen derpaa blev gjort
et lignende Andragende for 12 Heste til Gammelbolm, bvilket ligeledes blev bevilget under de samme Betingelser.
Holmens og Citadellets Besællelse foraarsagede daglige Beroreiser
og stadige Reclamationer, naturligviis meest fra vor Side. l de fOrste
Dage af Besættelsen af Gammelbolm forlangte Capitain Home Popluun
igjennem Capitain llosenvinge, al Gammelholms Vagt, som den Gang
blev commanderet af en Underofficier, skulde besættes af Englændere.
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General v. 8iell'fcldt begav sig strax persouligen til Gammelholm
for at overbevise den engelske Commissair om, at bemeldte Vagt var
etableret uden for Holmen paa denne Side af Cana len , saa at man
paa ingen Maade vilde, eller kunde • indrfimme et saa I ant Forlangende, hvori Popham da ogsaa fandt sig. Dog foranledigede denne
Fordring Vagtens Forstærkning, og at den blev sat under en Offlclers-Comlnando , hvilket den og siden er vedbleven at være, li!
Erindring om Pophams Andragende,
Et lignende Furslag blev ogsaa gjort af General Oathcart om
at besætte Qvintus - Vagten med engelske Tropper , hvilket ligeledes
blev aldeles afslnaet,
Paa Generalcommandoets Besværing af :tile Seplember over,
at en engelsk Siioflicier havde tvunget danske SOfolk til at arbeide
i Orlogsskibet "Kronprinds Frederik", og borttaget et Toug fra et
oslindisk Compagniskib, blev svaret undskyldende, at Arbeidet kun
var en frivilhg Baandrækning, og al Touget var blot laaut , men
skulde blive tilbageleveret.
Den l Ite Septbr. hlev ogsaa paa Generalcommandoels Andragende
og med General Galhearls Indvillielse oprettet i Lyngby et Comptoir under Amtsforvalter, Kammerrand /ljcrgs Bestyrelse, hvis Bestemmelse var at besdrge Reqvisitionerne for den fjendtlige Armec,
Ved General Gathearts Hovedqvarteers Forlæggelse til Citadellel blev
delle Comptoir den :t6de September torlugt til Kjohenhavn.
Under 13de September indgik" General Gatheart paa General
v. Peqmaun« Forslag og Orfordring, at de engelske Tropper og de
oprettede Polilicorps skulle gjeusidigen understotte hinanden, naar
det forlangtes.
Samme Dag forlagde General Gatheart sit Hovedqvarteer fra
Hellerup til Citadellets Commandantbolig, hvorved Forretningsgangen
imellem de to commanderende Generaler meget letledes. . I General
Cathearts Meddelelse herom til General v. Peymann yUrede han:
"at hans Stab var saa talrig, al han maatte bede om Tilladelse til
"at benytte -næsten alle Værelserne i Generalens Hnus", en Begjæring, hvortil General v. Pcymanns Nei, eller Ja, omtrent vilde
have gjeldl lige meget.
Denne Forlæggelse af Bovcdqvarteret havde ogsaa til Folge, at
General Gatheart, Admiral Gambier og flere engelske Generaler strax
allagde VisiUer til Generalerne v, Peymann og v. Bicle{eldt i det
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danske Hovedqvarteer, dog uden at Nogen 'lIf dem blev modtagen.
Overeensstemmende med EtiqueUen, ansaae man del for rigligt og
af andre Grunde endog for nyttigt, al disse Visitter bleve besvarede.
Man haabede nemlig at kunne alter indlede den mundllige Underhandling med den engelske Overbefaling. som siden General v. Walterstor]» Afreise var ophdrt ; og, da General v. Pcymann var sengeliggende, maaue dette Hverv overdnages General v. Biclcfcldt, som
derfor officiel, og ved hdi lys Dag kjorte til Castellet , hvor han
ogsaa blev modtagen med Opmærksomhed og Deeltagelse,
General
Catheart talede synligen rort med ham om Byens ulykkelig Stilling,
om Kronprindsen og den baarde Nodvcndighed, hvori han, som General, befandt sig, at maatte ove Fjendlligbcdcr imod en Fyrste og
et Land, han saa hoit agtede; men som Soldat var han nddsagen til
at adlyde sin Rcgjerings Befalinger; dog lovede han tillige al gjore
Alt, hvad der stod i hans Magt, for at lindre jlet Haarde og Uhillige, som en fjendtlig Stilling altid forle med sig. Ved Bortgangen
indbiid den engelske General General v. Biclcfcldt til at spise hos
sig om Middagen, hvilket denne afslog, under Foregivende af bestemte Forretninger paa den Tid; men, da Generalen gjentog sin
Indbydelse for næste Dag, og det saavel for ham som for hans
medfblgende Adjutant, saa blev General v. Bielcfcldt herved paa eo
Maade overrumplet og maatte indvillie deri.
Imidlertid vilde en slig Indbydelse have været, ved en senere
skriftlig Undskyldning, let at undgaae, ifald ellers Generalen havde
selv onsket det.
Men i Hovedqvarterel bleve Nddvendigheden og
Nytten af at benyttll, eller at afslaae samme , vedbdrligen droftede,
og Resultatet heraf blev, at General v. Biclcfeldt skulde modtage
Indbydelsen for derved at have Letlighed til at fo rJI)"e det gjorte
Bekjendtskab og benytte den tilsyneladende Velvillie til vor Fordeel
i vor fortrykte Stilling.
Man anfdrte som een Grund, eller Undskyldning mere til at modtage Indbydelsen, den: at Admiral Nelson
i Aaret 1801, endog inden Vaabenstibtanden var bleven sluttet,
havde været i Land, havt Audience hos Danmarks Kronprinds og modtaget
Indbydelse til sammes Taffel, uden at man havde hårt tale om, at
den engelske Regjering havde viist Miisforooielse derover.
Yel ere saadanne Indbydelser ikke sjeldne imellem OverbcfaJingsmænd i Krigen; men alligevel troer jeg, at det under Forhold,
som dette, havde været bedre, om Generalen ei havde benyttet Ind-
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bydelsen ; thi, da Sagen blev bekjeudt Byen, voldte den ham megen Bagvadskelse . og mange Ubehageligheder.
Den sanrede FolkefOleise er meget fiin, ofte endog ubillig, og taaler under ingen Omstændigheder ForbindIligheder af en Fjende,
Denne simple Indbydelse udvidede Rygterne senere hen til "en
"heel Fest for de danske Generaler." Men, det er nu saa eengang
Rygternes Natur; og det burde General v. Biclcrcldt, som oplyst
Mand, have kjendt og altsaa undgaaet at udsætte sig for Omtale;
hvilket ellers rigtignok ikke altid er lige let for en skyldfri Mand,
der med Stollhed fOler sin rene Hensigt og treer at arbeide for
Konge og Fædreland.
General v. Bicle(cldt indfandt sig altsaa efter L/ilte ved den engelske Generals Taffel, hvor Gjæsterne hestode af flere Generåler og
hans Adjutanter, samt en dansk FOlstembedsmand , del' Dyrehaven
angnaende havde samme Dag havt Forretninger i det engelske Hovedqvarteer.
Under og efter Taffelet viste alle Gjæster, som nnturligt, General v. Bielcrc1dt megen Opmærksomhed, roste Forsvaret,
ligesom og vore Jægeres og ArlilIeriets udmærkede Tjeneste og Tapperhed; og efter Taffelet havde Generalen en privat Samtale med
Geueral CatIicart, hvorved han udvirkede Adskilligt til vor Fordeel.
Senere gjentog den engelske General tiere sit Desiig i det
dallske Hovedqvarleer, dog uden nogensinde at blive formeligen modtagen. Imidlertid traf det sig, at General CathearI el Pur Gange
uanmeldt traadte ind i General v. Bic/ere/dls Yæreise i underste Etage,
naar han havde eet eller andet Andragende at afgj dre , for saaledes
bestemt al faae Generalen itale, hvilket vi nærmere ville erfare.
Under 14de September indlob 1'11 Anmodning fra General Callleart om at inddrage de fra vor Side udenfor Portene posterede Cavalleri-Piqueter , dem han ikke ansaae for at være overeensstemmende med Capitulationen , idet han vel havde indvillier i Portvagternes Besættelse af danske Tropper, men ikke i Udenposters
Etahleriug , saa meget meer, som Englænderne ved Vaabenstilstandens Afslutning havde strax inddraget deres Piquetter,
,
Ved under samme Dato at besvare delle Andragende bemærkede Generalcommandoet tillige, at der var indlilben Klage over
at engelske Skildvagter havde truet med at skyde paa de danske
Udenposter , dersom de ikke strax trak sig tilbage.
Foruden det
Stiidende i en saadao Trudsel gjorde man tillige Generalen opmærk-
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som paa, at de udsatte Poster stade indenfoj den danske Linie, men
at de engelske Oflicierer vare tildeels trængte frem lige til Fæstningens bedækte Vei, bvilket strider imod al Orden i en Fæstning.
Da disse Poster vare forresten af ringe Betydning', for os, saa
blev General Catheart svaret, at man, for al undgnae Misforslaaelse og
vise sin Redebonbed til al opfylde hans Onske, vilde inddrage bemeldte
Cavalleri-Piquetter og ei udsætte flere Poster, end i Fredstid, hvorimod Ravelins- Vaglerne bleve forslærkede og salle under en Officiers
Inspectiou for al vaage niiie over, al engelske Soldaler ei nærmede
sig vore Poster, som ogsaa for at forhindre Desertion fra vor Side.
Da den sig nærmende Vinler gjorde Tilflirsel af Levnetsmidler,
Brænde m. m. fra Provindserne meget nddvendig , saa meget meer
som den engelske Armee tærede stærkt paa Gens egne Producler
og Frembringelser, og da, paa den anden Side, de danske Provindser aller bebiivede flere Forniidenbeder, saasom: Colonialvarer, Kul,
Salt m. m. fra Kjiibenhavn, og Norge Fodemidler fra Danmark,
hvorfor det nedsendte 1I1 samme Fiskevarer. Trælast, Bygningsliimmer m. m., saa androg Generalcommandoet under 14de September
'hos den engelske Admiral om Tilladelse til saadan Skibsfart. Ved
Admiralens Svar af Låde Septembsr indviJIiede ban i, at Skibe af
25 Læsters Drægtigbed maalle bringe Provisioner og Skibe af 50
Læsters Drægtighed Brænde til Hovedstaden,
Paa Generalcommandoets gjenlagne Anmodning af 16de September erholdt disse Skibe
tillige Tilladelse til derfra at med lage Kul, Sall og FlylIegods; men
paa Andragendet af Udfiirsel af vestindiske Varer til Provindsialslæderne,
svarede Admiralen: at en saadan Handel ei kunde bestaue med hans
Pligt; dog vilde ban indriimme, saafremt General v. Pcymann vilde
give sit Æresord paa, at sandan Tilldrsel kunde ellers ikke erholdes i
hine Slæder, al hvert Skib medl og indtil 1000 U; CaiTe, • eller Sukker og
2 Fade Tobak, eiler Rum; dog kun under den Beungelse, al saadanne
Skibe ved Ud- og Indgangen skulle melde sig ved det engelske
Vaglskib, som det var paalagt al undersege dem, og at de ei turde
indliibe i nogen anden Havn paa tjen SjæIland; og endeligen fik
ogsaa de Skibe, som vilde til Norge, ifiilge Generalcommandoets
Andragende af 19de Seplember, Lotte om engelsk Beskyttelse og
uhindret Sejlads.
Antallet paa de Skibe, som bekom Tilladelse til at liibe ud frll
Kjiibenhavn til Provind serne for at hente Provisioner og Brænde,
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blev fastsat lil låO l og dll erholdt et af den engelske Vagtskibs-Chef og·
det danske Generalcommando underlegnet dansk! og engelskt Pas;
men, da allerede den 21de September 100 af disse Pas vare udgivne, indrommede den engelske Admiral den 25de s. M., at deres
Antal blev forbget til 2åO, dog med den Betingelse, at disse Skihe
ei maalle gjore andre Reiser, men skulle hurtigen vende tilbage li!
Kjlibenhavn, for at andre Skibe atter kunde bekomme Tilladelse til
at lObe ud, eller for at Passene kunde tilstilles saadanne Skibe, som
vilde gaae til Norge med Provislonerj og, for at forhindre, at disse
Pas ei hleve benyttede til andre Reiser , maatte Skipperen ifiilge
Raadstueplacat af 2(jde September stille ' en Caulion paa 200 Rdlr.
Men da Englænderne den 28de September spærrede Communicationen imellem Sjælland og Smaaeiierne, lod Generalcommandoet
under Gte October bekjendtgjdre , at inlet Pas blev givet lil disse
Oer og overhovedet intet Stipas meer udstedt.
Den Kjdbenhavn tilstanede Skibsfart blev ved Generalcommandoets Andragende hos det engclsks Overcommando af 2,2de September og Uekjendtgjiirelse af 24de s. 1\1. ogsaa udvidet til saadanne Skibe,
som bragte, eller vilde hente Bygningsmaterialier, saasom: Muursteen,
Tngsteen, Kalk, Glas, Bygningstommer o. s, v. til Kjobeuhavn; en
Tilladelse, der med Tak paaskjdnnedes , men tillige tyder hen paa,
at Englænderne ansaae Krigen som endt, hvilket dn tillige fremlyser
deraf, al de engelske Coffardiskibe, del' gik forbi Kronborg, aller
betalede Sundtolden, ret som slet Intet var foregaaet imellem de to
Stater , og at den engelske Cousul, der under Krigsbegivenhederne
havde forladt Helsinglir , ener Capitulationen atter vendte tilbage og
fortsatte sine Forretninger som forhen. Fra 20de til 22de September klareredes saaledes Sundtolden af 9å Skibe, hvoriblandt 44 vare
engelske. Men, da ' der i October Maaneds Begyndelse endnu ingen,
eller dog kun Ian af de med Pas udgaaede Skibe vare komne tilbage til Kjdhenhnvn , saa androg Geueralcommandoet hos den engelske Admiral, om Passene, hvis Uveir eller uforudseelige Omslamdigheder skulde opholde disse Skibes Tilhagekomst, maalle da
gjelde og blive ved Magt til en vis Tid efler Vaabenslilslandens UdJOb, hvilket han og bevilgede.
Aarsagen til Skibenes Udeblivelse grundede sig paa, at de Skipperne
til uhindret Reise givne Pas bleve, ifi.ilge Kronprindsens Ordre, dem
paa Ladningsstederne fratagne l hvorved Reisen maalle ophore af sig
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selv, men hvorom Generalcommandoet forhlev aldeles uvidende; dog
ankom enkelte Skibe uden saadanne Pas, hvorved den i Byen befrygtede Mangel, dog kun for en ringe Deel blev afhjulpen.
Ved (ieoeral l' . Biclc(eldts Sammenkomsl med General Catheart
under Besligel i Caslellet yttrede denne sin store Forlegenhed med
sine Offlcierer , som stadigen audroge paa at komme ind i Byen, el
Onske, han ikke ret vel kunde afslaae længere.
Delle Andragende blev af General v. Biele{eldt ubetinget afslaael som stridende imod Capitulationsbetingelserne, General Cathcart svarede herpaa, "at de deri udtalede Betingelser vel gjeldte for
"bevæbnede Tropper, men ikke for Officierer og ubevæbnede Krigs.
"mænd, saa meget mmdre som en slig Tilladelse plclede allid at
"finde Sled efter sluttet Vaahenstilstand imellem 2 krigfdrende Mag"ler; men at han af Aglel se for os havde udsat denne Tilladelse
"saa længe muligt." General v. Bi~lc{eldt vedblev i .sit Afsla g, idet
han vidste, at Sagen vilde især være General v. Pcymann meget
imod, og angav til Grum), at man ikke var i Stand til at beskylle de engelske Offieierer mod Insulter og Ubehageligheder, Alt
ifiilge den i Byen imod dem herskende Stemning.
Men General
Catheart vedblev i sit Forlangende med del Tillæg, at han vilde
indrette Alt saaledes, at det dan ske Generaleommanrlo skulde blive
tilfreds dermed; og, da Generalen den L4de September oversendte
et formeligt skriftligt Andragende om denne Gjenstand og deri beslemte: "At de engelske Offieier er kun skulde indpassere om Dagen
"i ringe Anlal, forsynede med Pa s, underskrevne af en Generallieu"lenant, eller af Generalmajor v. JJ'cllcslcy; at de sk ulde melde sig
"ved Ind- og Udgangen ved Portene; ikke opholde sig længere i
"Byen, end til Solens Nedgang; og al det skulde staae os fril for
"at arrestere dem, som overtraade disse Betingelser", saa troede ikke
Geueralcemmandoet al burde længere modsætte sig delle Forlangende,
saa meget meer som denne Gjen land ei var linie nok berdrt i Capilulationen, men alene bleven mur:dtligen omtalet imellem Commissairerne,
Ogsaa kom del i Betragtning , at da llske -Offleierer gik
uhindrede og uden Pas ud og ind af de engel sl.e Leire og Posteringer.
Man gav derfor, dog uden noget Skriftligt , stiltiende sit
Samlykke til hvad man alligevel ci kunde forhindre, og udsledede
blot til Vagterne de fornOdne Ordrer for al lade sig de engelsk e
ll,.m. I{ri~ ,h. fro 1807- 9.
:!()
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Offleierers Pas forevise og derpaa notere deres Navne ug Stand,
hvilkel hver Aften blev indmeldt til Hovedqvarteret.
Ved en Bekjendtgjdrelse af Politiet af samme Dato bleve Byens
lndvaanere underrettede om denne Foranstaltning, med den ledsagende Advarsel, ei al tiIfiiie de engelske Officierer noget Slags
Ulempe; hvornæst Politict tog de nedvendige Forholdsregler for at
de gjorte Betingelser kunde opfyldes, som ogsaa for al kunne arrestere enhver engelsk Soldat, eller Malros, der maatte træfles i Byen;
thi, skjdndt Forbudet imod, al Menige af den engelske Armee, eller
Flaade mantte komme ind i Byen, var af den engelske Overbefaling
bekjendtgjort , h/eve dog saadanne Englændere, især Sofulk, hyppigen arresterede, idel de uden deres Foresattes Tilladelse havde listet
sig ind i Byen , og bragtes da enten lil Bovedvagten , eller paa
Politikammerel, hvorfra de hver Aften, eller fOlgende Morgen, under Escarte bleve fOrte til og afleverede i Citadellet, hvor de derpaa efter General Cat!lcarts Befaling bleve exemplarisk straflede.
I de flirsle Dage efter den de engelske Offlcierer givne Tilladelse, holdt de niiiagtigen over de dem paulagte Forskrifter, Senere
overtraade enkelte subalterne Offlcierer stuudom de gjorte Betingelscr og opholdt sig længere i Byen, end dem var tilladt; og, da nu
Portene lukkedes ved Solens Nedgang, bleve de nådsegne li! at forblive Nalten over paa Værtshusene. Da Generalcommandoen besværede sig herover til General Cathcert ; fursikkrede denne at have
allerede eengang , ug det fur ganske kort Tid siden, skjærpeude,
gjeutaget Befalingen herom, og bad derfor Generalcommandoel al
lade saadanne Oflicierer arrestere og meddele ham Navnene paa dem,
hvorefter de skulle vorde straffede.
Man fordoblede nu Opmærksomhedeu fra vor Side; Politiet visiterede om Aftenen Skj æukehusene og Gjæstgiverslederne; og fra nu af var det meget sjeldent, al
man traf paa saadanue forsinkede Lovovertrædere. Da de forresten
vare artigu og dannede Mænd, der forholdt sig stille og rolige, saa
lod man Arrestationerne ikke briuge i Udforelse. Kun et Par Gange
blev der til Hovedqvarterct klaget over, at unge engelske Officierer
havde i beruset Tilstand været uartige imod Værter; men, saasnart
de mærkede Uro, begave de sig bort, saa at, naar Hovedqvarterets
fdrste Adjutallt, Major v. Eriess , som hensendtes for at arrestere
dem, ankom, fand; ban Husene tomme og All roligt.
Da der fra Admiralitetet var indkommen Melding til General-

307
commandoet om, at Englænderne ikke vare tilfredse med blot at
bortfore alle Skibe og Fartdier i Orlogshavnen selv, men tit der
ogsaa var blevet befalet at tage de pna Stabelen staaende ' Skibe ud
af hverandre og iidelægge dem, skrev Generalcommandoet til begge
engelske Overbefalingsmænd under 14de September, saaledes:
"Da efter det brittiske Ministeriums gjorte Erklæring Bevæg"grunden Iii dels fjendtlige Angreb paa Danmark var ene at for"hindre, at sammes Flaade ikke kom i andre Hænder, saa kunde
Ildet, da Capllulationens 3die Artikel alene talede om, lIat Krigs,,,,skibe, Krigsfarliiier og Krigssager skulde overgives dem", dog
"sikkerIigen ei være Englands Hensigt, at en saadan Odelæggelses"krig hlev fort paa vore Kngsværfter og udvidet til Skibsvrag paa
"en Tid, da Fjendtlighederne vare ophdrte imellem de to respectivo
"Armeer, og efterat man gjensidigen havde erklæret, at alt Muligt
"skulde anvendes, som kunde befordre Enighed og god Forstaaelse
"imellem de to Nationer. En saadan Handlemaade kunde umuligen
"bestaae med Englands National- og 'P rivatcaractee r , saa at det,
"ikke tilfreds med at berdve os det, som i Aarhundreder har været
"en kæk og trofast Nations Prydelse, endnu, foruden Flaadens og
"Krigsmaterialiernes Bortforelse. tilstedede slig Odelæggeise paa vore
"Værfter, foruden anden Uret.'
"Generalcommandoet seer sig lierfor niidsaget til at bede de
"engelske Overbefalingsmænd paa det Alvorligste at betænke denne
"Sag og give Befaling li! den nOiagtigste og liberaleste Fortolkning
"af den antagne Capitulntion, idet man smigrer sig med det Haab ,
"at den tilsigtede Hensigt derved vil undgnacs,'
Vi erkjende atter af Englændernes Fremgangsrnaade, at Capitulationen havde væsenllige Mangler,
hvorfor ogsaa deres Svar af
samure Dato var saaledes aITattet:
• • . •• "De havde ikke taget deres Tilflugt til saa yderlige For"holdsregler, fiirend de forskjellige af dem gjorte Tilbud om at
"overgive Flaaden som et Deposilum, vare blevne forkastede; samt
"at Capitulationens 3die Artikel overgav Alt, hvad der bavde ~avn
"af Skibe og Skibssager , og at Ingen vel kunde nægte, at Træ
"var den fiirste Artikel ved Skibsbyggeriet."
"Men, omendskjdndt saaledes alle Materialier maalte borttages,
"skulde Bygningerne dog, saa haabede de, forblive ubeskadigede;
"og forresten biid Pligten dem ei al afvige Ira disse Beslutninger."
20+
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Da Generalcommandoels Protestation og Grunde ikke kunde bevæge Fjenden li! at fortolk e Capilulalionen paa en for os meer liberal l\faaCle, og man ingen Midler besad til al furfegte sin Ret, saa
var der fra vor Side intet Andel tilovers, end stiltiende al see igjennem
Fingre med en Handling, der h5rer ind under de Voldsgjerninger,
del overmodige Rom uddvede mod del svagere Carthago i de puniske
Krige, og falder England og det engelske Minislerium ene til Vanære.
Ved [{jobenhavns Capitulation var der rigtignok givet Englænderne Rel til at bortfore Flaaden med All, hvad dertil horle.
Men, da de engelske Ord, som betegnede delle, nemlig Udtrykket "naval- stores", kan gives en meget vidtstrakt , næsten ubegrændset Betydning, saa tillode Englænderne sfg at gribe om sig
i alle Retninger.
l Spidsen for dette Plyndringsvæsen stod den alt
noksom omlalede Capitain Home Pophalll og en Capitain James
blakcnzie, som vistes til Relle af Capitain Dunbar, localkjendt fra sil
Ophold j Kjohellhavn og paa Orlogsværfterne fra Vinteren 18061807, omendskjdndt Ingen omlvivier, at jo nok Pophum. selv vilde
have fundet ud af det uden DUllbars Anviisning og IIjelp.
Den paa Holmen Doistcommanderende var dCII liberale, engelske
Admiral Sir Samuel lJood, der gjorde, hvad han formaaerle , for al
standse sine Undergivnes vilde Bovsyge ; men han udrettede snare
lidet, saa al vi saae Englænderne ikke alene tage, hvad der Oiid
paa Vandet og hvad der hdrte til Skrhenes Udrustning, men ogsm
odelægge alle Gjenstallde, de ei kunde, eller vilde fOre med sig, hvoriblandt især maa nævnes Arsenalt'rnes Værksteder, saa at det maatte
blive os umuligt at foretage nye Skibsconstructioner i længere Tid.
Paa Capitain Rost'nvinges Reclamalioner og Forestillinger blev vel en
Commission omsider nedsat, hestanende af engelske Admiraler og Soofficierer, som skulde afgjiire, hvad da egentligen forstodes ved "naval-stores."
Men denne Commission var Dommer i sin egen Sag
og fortolkede Udtrykket didhen , at den ansaae All, hval! der var
godt og brugbart og især kunde forhiiie Priispengene, for dertil henhorende.
Derfor maatte man da med Harme see pan , at dertil
ogsaa regnedes: Tommer og Bjælker, Hamp, Jern, Værkli.ii (inclusive Arbeidernes private), Ma~kiner, Instrumenter , Flaadens SOl\'Kirkekar , Alt, hvad der kunde ,bræk k!!s fra Ily gnin gerne , saasom :
Kakkelovne, Ddrc , Vinduer, Laase , endvidere l\Ieuhler, Bii:;er,
l{lIarl , Ofliciererncs Vaglin ventarium, ubevæbned e Bande og Rofar-
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toier, selv de, der vare private Personer tilhorende, borttoges, jal
endog at de i England kjobte Steenkul maatle vende tilbage til Fædrelandet. Dog blev paa Capitain Roscnvinge, gjentagne Forestillinger, som understdtterles ' af Admiral Hood, udvirket, at Popham lod
den Deel af Steenkullene. som endnu ikke var indskibet, ligge.
:Men, hvad der allermeest saarede den danske Nafiunalfdlelse , var
Odelæggeisen af 2 paa Stabelen værende Orlogsskibe paa 7-1 Canoner samt Ilere Canonbaade som breve ituhugne, Kjolen odelagt og det
bedste Tiimmer deraf indskibet. Et 3die næsten fuldfort Linieskib,
ogsaa paa 74 Canoner, havde man haabet, at Englænderne vilde
have sparet; men Fredag Eftermiddag den l6de Octoher blev ogsaa
delle omstyrtet paa Bedin gen paa Nyholm i Overværelse af General
Catheart og Admiral Gambier med deres hele Stab og under almindeligt Hurra og Frydeskrig af de engelske Arbeidere og tilstedeværende Malroser og Soldater; hvilken Fest da ogsaa blev overværcl af den korl forud hidsendte engelske Gesandt Merry, som en Tid
lang havde været Secretair ved Legationen i Kjiibenhavn og nu
sendtes af den engelske Regjeriug for at forsdge paa at aabne nye
Fl'edsunderhandlinger, hvilket senere vil blive nærmere omtalet,
De engelske Overbefalingsmænds Overværelse ved delte, for os
sua nedtrykkende Foretagende er saa meget meer al beklage, som de
.hidtil kavde iagttaget en sommelig Tilbageholdenhed under alle Udfiirelser af de dem paala gte tjenstlige Hverv. Men nu paa eengang
optraadte de med megen Bram og havde for ret udiagtigen al betragte
dette Skuespil, laget Plads paa samme Altan, hvor Danmarks KOIIger med deres Omgivelser pleiede at overvære det altid glimrende
og glædelige Skuespil, at el Liniesk ib liibel' af Stabelen.
Saaledes forandrer sig Alt her i Verden!
De 3 Linieskibe bleve da knuste paa deres Bedinger; og,
inden Stykkerne af dem kunde bortryddes , hengik der l\1aaneder,
hvilke intet nyt Skib kunde sælles under Bygning.
Ogsaa Linieskibet "Ditmarsken'" som laa under Reparation
Dokkell , skulde have været bragt ud af samme for at medfOres til
England.
Til den Ende forsågte Fjenden paa at udpompe Vandel
af Dokken, for at Skibet kunde blive efterseet og repareret, et
Hverv, som var overgivet Capitain Dunbar til Udfdrelse, Men, da
ban var ukyndig i Dokkens Bygning, var rimeligviis een eller anden
Ventil, eller Communication ei bleven tilbiirligen lukket, saa at
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Dokken ikke kunde pumpes læns; hvorfor og Reparntionen ei heller
kunde foretages. Skibet blev allsaa odelagt over Vandet, Kajyt og
Gallerier nedbrodes og Huller huggedes i Bunden.
Dokken selv,
der altid forblev fuld af Van1, .kunde fi.ilgeligen ikke odelægges, en
Omstændighed, der val' langt kraftigere, og meer frelsende: end alle
Generalcommandoets Protestationer.
Da noget efter Capitulntionens Slutning vorl Artilleri vilde transportere Ammunition fra vore Batterier til Krudtanrnena, erfarede
mnn, at Englænderne fra Nyholm af havde sal Skildvagter ved SUetatens Krudlaarne og nægtede endog vore Artillerister og Vogne at
hortfiire Ammunitionen fra Volden ved Qvinlus. Pau Genernlcommandoets Klngc herover af 15de September til General Catltcart svaredes, at han, for at undgaae ubehagelige Folger, havde posteret sine
Skildvagter ved Krudtaarnene; men at de strax skulde vorde inddragne, og at vi uhindrede kunne transportere vor Ammunition og
sætte Skildvagter ved Krudtaarnene.
Af Generalccmmandoets Andra gcnd e under 1 de September til
det engelske Overcommande om 'I'illadel se iii at sende Klædningsstykker og Proviant til Christiansd blev det fiirste .afslaaet, men det
sidste tilladt.
Nogen Tid efter at Gammelholm var bleven besat af Englænderne, opfiirte de om Eftermiddagen tæt ved Canalen til bestemte
Tider, Janitscharmusik; og, da Passagen langs Canalen ei ret vel
kunde spærres, samledes sammested s en Mængde Mennesker, meest
af de laveste Folkeolasser, for at hore paa Musiken• .
Generalcommundoet forestillede i denne Anledning under 19de
September General Catheart, at, efter det dybe Indtryk , Fjendtlighederne og deres Udfald havde havt paa alle Gemyller, kunde slige
Glædesyllringer ikke Alldet, end lade os dobbell fOle vor Ulykke;
og man androg derfor paa , at denne Musik maalle blive opfOrl
længere ind paa Holmen, hlot ikke paa det nuværende Sted : saa
nær Canalen og den meest beboede Deel af Staden.
General Calhcart svarede herpaa: "at han i Begyndelsen af
"Vaabenslilstandeu havde viist Puhellln al mulig Opmærksomhed;
"men at han DU maalle tage Hensyn til sin kongelige Majestæts
"Glands og Troppernes Fi.iIelser, hvorfor denne Musik, som var
"hrugelig hos de Engelske, ikke kunde undgaaes.'
Fra Generalcommandoets Side blev nu intet andet Middel 1iI-
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bage, end, hver Eftermiddag paa den Tid, Musiken opfOrtes, at opstille Cavallerister langs Canalen med Ordre at forhindre Sammenlob af stdrre Folkemasser.
Et Andragende fra Generalcommandoet af samme Dato, angaaende Udleveringen af et Fruenlimmer, som havde 'hegaaet Tyveri
hos Elalsraad Maldenhawer paa Strandveien og derpaa var gaaen
over lil Englænderne, blev afslaaet af den Grund: "at hun havde
"begivet sig under engelsk Beskyttelse."
En beskjænket engelsk Artillerist, der var saa uforsigtig at
bære lost Krud hos sig i sin Lomme, kom ind i den saakaldte
"Erle-Kjedel", ikke langt fra Qvintus, og geraadede der i Strid med
en Mand af Vagten. Artilleristen forlod Stedet i storste ForbiUreI se,
men kom snart tilbage med en Pistol, den han, ladet med lOst Krud,
affyrede Oere Gange i Værelserne af de derværende Bygninger. Han
hlevomsider arresteret, bragt for et Forbor og, ledsagen med en
Skrivelse af 20de September, udleveret til Englænderne, som lod e
ham excmplarisk straffe.
,
Under Vaabenslilstanden indllib dagligen en Mængde Klager til
Generalcommandoet over al den Uret, tildeels Overlast og Vold. som
Beboerne af de af Fjenden besatte Steder vare udsatte for iflilge
hans Overmod. Det er derved almindeligen erkjendt, at man havde
langt færre Klager under Beleiringen, end under Vaabenstilstanden.
Overgangen fra Krigs- til Fredstilstauden synes derfor at have fremkaldt hos den engelske Soldat en modsat Virkning ~ fOr Capitulationen var ban rolig, venlig og disciplineret; efter samme derimod
haard , raa, udisciplineret og begik ikke faa Excesser og Voldsomheder, dem de yngre Befalingsmænd ikke gjerne vilde bemærke,
men som dog ortereflirte til Reciamationer fra Generalcommandoets Side.
Klager om Erstatning for saadanne Beboere j Forstæderne og Omegnen, hvis Eiendomme vare adelagte under Beleiringen, indkom
ogsaa, og bleve ligeledes oversendte lil den engelske Overgeneral,
der vel beklagede, Hvad der skete, men forresten vilde hverken
give Erstatning, eller Trdst. Paa en slig Reclamation af 20de September, om Erstatning for en Deel af Forstædernes og Omegnens
Beboere, svarede General Catheart : "At Omegnen af Kjobenbavn
"var at betragte som eu Valplads, bvorpaa begge Partier havde
"opereret, og folgcligen ogsaa begge bidraget til at lidelægge ; men,
"hvad den fjernere Omegn angaaer, da maaUe Indbyggerne snarere
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,.lakke Englændernes hurtige MaI'fh fra Landingssledcl til Kjubcn"havn for, at der i Miles Omkreds endnu fandtes noget Træ, noget
Huus, nogen Have" o. S v,
Delle Svar var riglignok kun saare liden Trdst i de Lidendes
Klager ; men, omendskjdndt Gcnemlcommandoet havde san lidet Haab
om at see dels Reclamationer opfyldte, indsendte det dog stadigen
aJle deslige. Saaledes iblandt andre c1en 7de Octoher een fra t t
Persouer , hvoriblandt Stiftamtmand v. Il aueh ; den Sde October en
anden om St. Hans Hospital I1g fra ti> Private , o s. I '
Men, rla
de Intet Irugtede , svarede omsider Gencralcommandoct de Ulykkelige , al man i denne Rclning Intet formaacde, men had dem om
al henvende sig til del engelske Overcommande i det Ilaab , at
de maaskee bleve selv hcldigere, hvilkel da ogsaa hyppigen iværksaltes, skjdndt neppe med stdrre Held.
Mcn, om nu end de to Overbefalingsmænd slode i deres respeelivc tjenstlige Forhold skarp! imod hinanden, viste de dog hinanden ' i deres private Ber drelse mcgcn Velvillie og Opmærksomhed,
Da General Cuthcl1l't" sanledes den 21de September had General v.
Peumann om Tilladelse for en syg engelsk Officiel' af det 23de
Regimcnt til at maalle bringes til sin Onkels Buus i Byen, en Hr.
Wagncr, S,11I blev delle strax lndrtimmet. Og, da Aelmiral Stanhope
den 21dc September sendte General v. Peqmanu el Brev med Don
om, at del rnaatte bh ve befordret til Bremcn, svarerle Generalen:
"at del med Forudielse skulde blive besdrget,"
Hvad der' under Vaabenslilslanden voldte Generalcommaudcet
saa meget Bryderi og saa mange Ubehageligheder, var den stærke
Desertion, som stadigen fandt Sted imellem vore hvervede Soldater,
især i Marine - Regimentet, hvorfor man og maatte indspærre dem,
da de slet ikke vare al anvenele til nogensomhelst Tjeneste.
Hvor
de kunde, descrlerede de, og del ikke enkcltviis, men troupviis, ja I
helt! Vagicr pan een Gang, uden al den hnarde Straf ved Paagribelsen i ringeste l\f1\.1dc standsede dette Uvæsen.
Den hdiere Sold,
bedre Forpleining, glimrcnde Paaklædning m. m. i den engelske Armee var især Aarsagcr hertil og maalte ogsaa virkc tillrækkende
imod den Tar~l'lighed, som hidtil omgav dem.
Det eengang givne
Exempel og Fjendens Nærhed i Citadellet, hvorfra han bag Palisaderne lilvinkcde "01 e Soldater at lilbc over , forskaffede de Æreldse
en let Anleelning !il al opnaae ~.Iaalct.
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Denne Desertion foranledigede Generalcommandoet til i Byen
at udstille dobbelle Cavallcriposter ved Broer og paa Steder, hvor
forresten Undvigelsen var mulig, eller let. Men, de ' engelske Hververe listede sig ligefuldt omkring vore Poster ved Porterne og Barriererne og sdgte at forlede Skildvaglerne til Desertion, idet saadanne Hververe blive i den engelske Al'mee specielt belfinnede. General v. Rielc{cldt 'gjorde imidlertid General Catheart Forestilling
imod slig Uorden, og han udstedte ogsaa de nddvendige Forbud derimod i sin Armee. Dog kunde disse Forbud ikke overboides, hvorfor og de ved Ravelinerne ansatte inspectionshavende Oflicierer maatte
anvende saa meget stiirre Opmærksomhed, for at forhindre, at engelske Soldater ei nærmede sig vore, del' placerede Skildvagter.
Midlertid, da en engelsk Soldat den ~9de September udenfor Norre·
port forsiigte paa at overtale og forlede en da nsk Soldat til Desertiun, og den ved Ravelinen inspectionshavende Officiel', Lieutenant
v. Host af Marine Regimentet, vilde overholde den givne Ordre og
bortjage den engelske Suldat, gjorde denne Mine til at stikke Lieutenanten med Bajonetten, hvorfor han og blev arresteret og udleveret til en engelsk Officiel', som netop kom forbi og kjendte bom.
Men, da Begivenheden samme Dag blev meldt General Calhcart,
blevet Forbor og en Krigsret nedsat paa Ladegaarden over den
Skyldige, hvori denne kun blev ddmt til en alvorlig arbitrair Straf,
da Mordfursaget ei kunde bevises,
Efter at denne Sag nu var
endt, bad General Catheart Generalcomrnandoet om, at de vagthavende Officierer maalle gives Ordre til strax at arrestere enhver
engelsk Soldat, som opror~e sig ulilbiirligen, og sende en Saadan
om Eftermiddagen til Citadellet, paa det at ban kunde vorde tilbdrligen straffet.
Den 22de September henimod Aften kom en Borger meget
ængsteligen til Hovedqvarteret og meldte: "at Englænderne paa ny
"havde begyndt at kaste Bomber ind i Staden" j og Lil Beviis herpaa foreviste han General v. Biele{eldt et Stykke af en sprungen
Bombe, som kort i Forveien \ '01' falden paa hans Huus, ikke langt
fra Toldboden.
Generalen tog Bombestykket i Oiesyn, erkjendte
strax paa Jernet, a,t del var en dansk, og ingen engelsk Bombe, og
sogte at berolige Klageren l uaglet han ikke den Gang kunde forklare sig Grunden til del Forefaldne, som ban dog lovede nærmere
at undersdge,
Korl derpas ankom ogsaa en Happort fra Toldbod-
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vagten, der opklarede Sagen.
Del' var nemlig gaaet Ild i en Bygning pan NyhoIrn, bvori, foruden anden Krigsammnnition, ogsaa
fandtes endeel fyldte danske Bomber, som derved' vare komne i
Brand; og, da de sprang, kastedes Stykkerne vidt omkring, og saaledes var det omlalede Bombestykke DOiet til Omegnen af Toldboden.
Senere ud paa Aftenen erholdt Generalcommandoet ydermeer
General Catheart skriftlige Melding herom, samt at han var personligen kommen til Stedet og havde anordnet de f"rnoelne Slukningsanstalter , ligesom ogsaa anstillet Undersiigelse om. ved hvem UlykMen, ifiilge General CatIicarts Meddelelse,
ken Val' foraarsaget.
havde en ung, engelsk Somand forklaret at have seet , at en dansk
Soldat havde fra Qvinti Lunette kastet noget brændbart Stof ind paa
Holmen, hvilket var faldet paa den omtalede Bygning, og, ifolge
denne Angivelse bad Generalen om, at Sagen maatte fra vor Side
vorde nærmere undersagt.
Omendskjiindt det nu ved Wrste Oiekast paa Kaartet maalle
ansees for umuligt, at brændhare Malerialier kunde fra Qvintus af
kastes ind til bemeldte Bygning, eller Skuur, hvori Bomberne laae,
idet Afslilndcn var over 400 Skridt, saa ansaae General v. Biclefeldt
det dog for nddveudigt , paa det at han officielt kunne gjendrive
den gjorle Beskyldning, at et Forhor blev næste Morgen optaget
paa Qvint] Vagt j og til den Hensigt forlnngte han, at bemeldte engelske Somand, som angav at have seet det brændhare Stof hlive
indkastet, maatte IremslilJes for Forhoret, at han nærmere kunde
opgive og forklare det Sete.
General v. 8iclefcldt begav sig desnarsag selv til Forhoret med sin Tolk, men blev ved Yagtrnaudska- "
bets Udsagn og en Ilndersågelse paa Stedet sclv snart overbeviist
om ~ at den engelske Somands Udsagn maaUe nddvendigvils være
urigtigt.
Fra Englændernes Side mddte imidlertid Ingen ved Forhdret,
hvorfor General v, 8ielcfcldt tog lige fra Qvintus til Citadellet, for
at beklage sig herover, og erfarede . hall der af General CatIIcart selv
al en Beretning herom var imidlertid bleven sendt til General v.
Pcymanll, hvori meddeeltes, at Ilden paa Holmen var opstaaen ved
en engelsk Soldats Ilforsigtighed. Ved det Forhii.r, som samme Dag
blev optaget, paa Holmen af Chefen for det 32te Regiment, Oberstlieutenant Hinde, oplystes nemlig: at en Soldat af samme Regiment,
John Leeå«, havde af Skildvagten ved bemeldte Magazin under en

stærk Regn erholdt Tilladelse til at træde i Ly indenfor Ddren
af samme og oplaget et derliggende Gevær, som slrax vor gaaet Jos
og at derved var bleven sat Ild i Bomberne, hvorved 4 l\Ianrl bleve
saarede, og blandt dem 1 Mand dådeligen. Denne Detail blev meldt
til det danske Hovedqvarteer af Admiral Sir Samucl Booå;
Oplysningen var til stor Tilfredsstillelse for Generalcommandoet
da al Mislanken derved fjernedes om , at den omtalede Handling
skulde bave været udfdrt fra vor Side.
Imidlertid brugte Englænderne denne Begivenhed som Paaskud til at fjerne alle danske Embedsmænd og Commissairer fra Holmene, hvorved de bleve enhver
besværlig Control qvit, især af Pakhuusforvallerne, som hidtil havde
været tilstede og fOrt Bog over det, Englænderne borlloge ; bvorimod
Fnglænderne ingen Lisler forCailede, men Enhver tog, hvor og Hvad
han vilde og kunde, uden nogensomhelst Orden, eller Opsigt, indtil l\fagazinerne vare liimte og Skibene fyldte.
Den 2-lt1e September gjorde Admiral Gambicr det Andragende
til Generalcommandoet, at Jade Skagens og Anholts Fyre tænde,
hvilket under samme Dato blev afslaaet som' liggende udenfor den
commanderende Generals Befaling, eller Competence,
Da Fjenden, foruden de sædvanlige Kjiirsler, æskede to Gan ge
om Ugen 400 Bondervogne iii at kjal'e for sig og beholdt dem
ofte i længere Tid, hvilket Generaleommandoet gjentagne Gang e
havde klaget paa som stridende imod Capitulationen, saa fik General
v. Pcymann ved et Andragende til den engelske Overgeneral af 25de
~eptember, denne Sag jevnet derved, at en Commission blev ned-,
sal, som skulde opgjdre og erslalle alle Reqvisitioner ved en passende Godtgjorelse, i hvilken Commission fra dansk Side indtraadte
AmtsCorvalter Bj~"'g,
Det af Fjenden besatte st. Hans -Hospital forlangte Generalcemmandoet, ved gjenlagne Andragender til General Catheart af 25de
og 27de September, atter riimmet og overladt til de Syge og de
afsindige Lemmer.
General Calhcarl svarede herpaa ganske lacn nisk: "at han vilde lade os det vide, naar Hospitalet kunde rommes,"
Angaaende en Besværing af Iste Detaber over de der borttagne
cirea i04 Favne Brænde, blev svaret: "at det skulde vorde betall
"med gangbar Priis", hvilket ogsaa senere skete med 10 Rbd. for
hver Favn,
Paa Holmen vedblev Englænderne at tilegne sig selv, som onnncldt,
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pri val Eieudurn, hvilket foranledigede Generalcommandoel Lil forskjellige
Reelamationer under 2311e og 2;ide September, men hvilke dug ei
forle Lil andet Resultat, end at Admiral l100d svarede: at det var
ham meget ubehageligt, og at han vilde anstille Undersdgelser desangaaende, da, sanfromt RecIamaLionerne forholdt sig rigtige, han
vilde enten tilbagelevere, eller erslalte de tilegnede Gjenstande, Paa
en Beclamation af 28de September om nogle paa Nyholm oplagte
og borttagne Skibs-Trænagler. tilhorende Handelshuset LHigel li: Cump.,
blev svarel: "at de all vare indskibede, men at de skulde vorde er"slaltede merl andre paa Holmen værende Trænagler."
l Anledning af den Rcclamaticn, som under 2den Ocreber hlev
gjort Lil det engelske Overcommando om, at ogsaa Haandværkernes
paa Nyholm eget Værktåi var blevet -hor uaget af engelske Ma.roser,
bragte Generalcommandcet det did hen, at den engelske General tillod, al disse Hnandværksfolk kunde, forsynede med en aaben paa
Engelsk skreven Anbefalning, undertegnet af General v. B-icle{eldt
og adresseret Lil den lHiislcommanderende paa Holmen, frit gaae
derhen, opstige og medlage deres private VærklOi og Eiendom, hvilket da havde til ~'ii1ge. at Mange af disse Mennesker, som fulgte
delte Raad, erholdl deres Værklili og andre Sager tilbage, eller dog
tildeels Erstatning derfor.
Da Generalcommaudoel havde erfaret, at Englænderne paa Skibene indenfor Bommen ikke iaglloge den Forsiglighed med Ild, Lys
og Krud , som var befalet i vor Marine, saa gjorde Generalcemmandoet i en Skrivelse af 27de September Admiral Gambier' opmærksom herpaa; og det bavde til FOIge, at han udstedede de forniidne Ordrers dertil sigtende.
Genel'alcommandllets Andragende af 27de September, at de to
Mænd i Kjiige, som af Nlidværge havde dræbt 2 engelske Slifolk,
maatte overgives til Landets civile Ovrighed, for at deres Brdde
kunde vorde undersligt og her lIaadiiml, blev indrammet.
Den 2Sde September Lildrog sig den Begivenhad, al en Soldat
af Marine-Regimentet ved hOi lys Dag og, saa at sige under vor
egen Vagts Paasyn, ved at krybe igjennem en Aabning paa Palisaderingen , som var opreist langs Toldbodveien, deserterede over til
Englænderne i Citadellet.
Den ved Palisade-Porten vagthavende
UnderoCficier og nogle Mand af Vagtmandskahet, Anc af Livjægercorpset, opflammede som aILi d af samme Patrietisme og (vel' for
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Ære og Pligt, salle efter ham igjennem Palisade Barrieren og indhentede ham paa Broen af Ciladellets ydre Grav, hvor de i den
en~eJske Vagts Paasyn og som allerede var rede til at give Ild paa
dem, arresterede Deserteuren og fdrte ha ~ med Magt og i Triumpf
tilbage som Arrestant til Hovedvagten.
Denne Handling, hvor roesværdig den end maalle være for
lægerne, var dog stridende imod Territorial-Hellen, som unægteligen
var bleven overtraadt fra lægcrnes Side.
For nu at undgaa ubehagelige Klager og Reelamationer fra de
Engelske, oversendte General v. Pcymann en Skrivelse li! General
Cathcart, hvori han udtale de sig undskyldende og misbilligende om
det Forgangne, som alene maalte tilskrives vore Jægeres overdrei ne
Iver; og, for at vise sin Redebonhed til at fjerne enhver Handling,
der kunde ansees for urigtig, eller stridende imod Krigsbrug, sendte
han den omhandlede Deserleur tilbage, saa meget hellere som han
ikke Bnskede at beholde slige Meenedere og utroe Tjenere i Hans
Majestæts Sold. Paa denne Skrivelse fulgte under samme Oato Generel Ca/h -arts meget forbind lige Svar: "at han fuldt vel erkj endte
"General v. PcymClll1ls Artighed og militaire Anskuelse." Desertcuren beholdt han naturligviis ; om ej af anden Grund, saa dog for
denne Gang endnu at spare ham for Galgen, der ellers sikkertigen
var blev en ham Lil Dcel.
Den 28de September havde Generalcommandoet beordret en
Major med 5 Underofficierer li! at gaae ind i Citadellet for at
eftersee de derværende 8ygninger og Værelser.
Paa modtagen
Anmeldelse ' derom svarede General Catheurt : "at h..n merl For"nBieise vilde modtage Majoren, men han vid ste ikke, hvad de
,,5 Underofl1cierer skulle bestille. Disse maalte derfor forblive ved
"Barriererne"•
Da Englænderne havde bortlaget de kong!. Skovfogders og Jægeres Geværer, saa blev af General v. Pcymann under 2 9de September' andraget paa og udvirket deres Tilbagelevering, ligesom der
ogsan udbades Tilladelse for nogle Oflicierer til at skyde Fu glevildt.
Den Bute September blev af Gener alcommnndoet andra get hos
General Catheart paa al erholde udleverede en Deel islandske og
Iæroiske Breve, tagne paa et opbragt Skib, hvilke ogsaa velvilligen
bleve os sendte.
Ligeledes blev ved samme Leili gh ed drevet paa
Udleveringen af de paa Fregallen Frederiksværn lagne , hvervede
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Marinesoldater; men de vare samlligen gangne i engelsk Tjeneste,
hvilket ikke kan forundre, eftersom de vare af samme Slags som
deres Stalbrddre i det ofte omtalede l\Iarine Regiment
Samme Dag ankom ' til KjobelJhavn den engelske Minister
Pierrepoint fra Stockholm og tog Logi i Rau's Gjæstgiversted,
uden at han havde nogen videre politisk Hensig , eller Betydning.
Den 30te September vare de engelske Batterier alle slåifede,
med Undtagelse af Batteriet ved gamle Pesthuus , som vedblev at
være armeret og besat indtil den endelige Bortgang.
Paa denne Tid fandt en betydelig Dislocatron Sted af de fjendtlige Tropper, der, for ilt skanne Kjobenhavns Omegn, bleve forlagte
til det nordlige Sjælland; saaledes til Hirschholm 150 Heste
1500 Mand Infanteri og en Deel Artilleri j til Frederiksborg \lg
Hillerod 1 Escadron, 1 Bataillon og en Deel Artilleri; til Slangerup 70-EO Heste, og ligesaa mange til Frederiksund.
Under 3die Oclober gjorde Generalcommandoet en Reclamation
om Tilbagelevering af, eller Erstatning for en Deel lUunderingssorier, som vore, i Citadellet indqvarterede Tropper havde ved Englændernes pludselige Indrykning maattet lade tilbage der, og hvis
Borttagelse vistnok blev at ansee som stridende mod Capitulationen,
Den engelske Overgeneral undskyldte sig imidlertid i sit Svar med,
"al, da ham ved Cnstellets Besættelse ikke var overleret nogen For"tegneIse over de Sager, der tilhdrte de udrykkende Tropper, saa
,.1lUllde han heller ikke indcatane derfor ; hvorimod, hvad Arlilleriet
"angik, da skulde delte vorde overleveret i selvsamme Tilstand den
"Dag, .han forlod Castellet , som det bøfandtes i ved Indrykkelsen,
"Alt i OvereensslemmcIse med den af Pladsmajoren overleverede
"Fortegnelse."
Under samme Dato androg Generalcommandoet hos Admiral
Gambier paa, at 27000 Par færdiske Strdmper , som vare tagne i
et derfra kommende og opbragt Skib, maaue leveres tilbage imod
en af Admiralen selv fastsat Priis, da de vare bestemte Lil Armeens
Brug og ei kunde undværes,
Denne Begjæring blev i Admiralens
Svarsskrivelse af 10de October afslaaet,
Den 5te October meddeelte General Catheart endelig Generalcommandaet : "at SI. Hans Hospital val' rommet og kunde tages i Be"siddeise , naar det skulde være."
Ogsaa retablerede Englænderne, paa General v. PeYfIlann's An-

dragende. Qvarantaine-ånstalten, som den Gang havde sin Plads
paa Ltmetten , hvortil de udbrudte smitsomme Sygdomme i l\Iemel
og andre listersliiske Havne nærmest havde givet Anledning.
Samme Dag forlangte General Catheart skriftligen af Generalcommandoet, at ogsaa Menigmand af den engelske Armee maatte
fra næste Dag af gives Tilladelse til at besee Byen.
"Hau vilde",
- skrev han "indrette Alt paa det Bedste, kun indlade 12
"Mand ad Gangen, som skulle være ubevæbnede. aufilres af en
"Sergeant og torsynes med Pas fra deres Regimentscbefer, kun op"holde sig nogle Timer i Byen, og, saafremt Nogen opfiirte sig uor"dentIigen, eller drev enkelt omkring i Byen, skulde det hænge af
"Geoeralcomm,lOdoet ene at arrestere og flire samme til Citadellet.
"hvtlr, han da skulde blive straffet.'
Dersom General Cathcar! havde udbeclet sig Generalcommandoets Invillielse i denne ny Fordring. vilde den sikkertigen være
bleven afslaaen.
Men den engelske General gav kun Dagen forud
skriftligen tilkjende, at han- havde truffet ovensiaaende Indretning,
hvori altsaa ingen Ferandring var meer at haabe.
En Protestation
fra Generalcommandoets Side vilde flilgeligen have været spildt, saa
meget meer, som ingen Bestemmel se herom fandtes i Capitulalionen.
Da nu imidlertid Betingelserne, hvorunder Fordringen gjordes, vare
meget billige, , og der ei meer var lang Tid iii Englændernes
Bortgang, saa blid her ogsaa Klogskaben at give efter for Magien ,
Uden derfur at svare paa den gjorle :lfeddelelse bleve kun Portvagterne instruerede om, at iagtta ge dl-t Nlidvendige ved de engelske
Krigsmænds Ind. og Udgang og lade sig Passene forevise af Trouppens Anflirer.
Politimesteren underrettede samme Dag Indbyggerne herom i
fiilgende Bekjenrltgjlirelse:
"Efter Overeenskomst imellem de Hliislcommanderende er det
"afgjort, at engelske Soldater maa besee det Indvendige af Staden.
"I. Morgen og fremdeles ville de derfor i forskjellige Afdelinger,
"ikke hiiiere end 12 Mand, uden Skydegeværer og under en Ser"geanls Anflirsel, passere Byens Gacler, hvorom jeg bar den Ære
"at underrette det OlTenllige, ikke paatvivlende, at all SammenlOb
"og Alt, som kunde give Anledning iii Uorden, vil paa det Om"hyggeligste suges forekommet."
Dagen eller vrimlede der af engelske Soldater i Gaderne; og
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del blev senere med Forundring bcmærket, at der ved disse daglige
Besdg ei forefaldt eel enes le bctydeligt Opldb, eller nogen Uorden;
og ved de enkelte Tilfælde af ringere Betydenhed bleve de Skyldige
arresterede og alleverede i Citadellet.
Omendskjdudt det af ovenstaaende Relation er indlysende, at
det ei stod i Generalcommendoets Magt at forhindre de engelske
Meninges Indladelse i Byen, maalle samme dog håre megen og
bitler Dadel over den, som det kaldtes , givne Tilladelse.
Dog
tabte samme sig snart, idet de Handlende, Værlshuusholdere, Restaurateurer, CalTeskjænkere o. s. v. ved disse Besdg, den deraf nydende stiirre Omsætning og Iorhdiede Priser erhvervede sig endeel
Fortjeuestc, saa lit man endog stddte paa Handlende, der fyldte
deres Pengeskuffer med Sovereigns.
Der lader sig ei heller linde Grunde, hvorfor man skulde have
nægtet Englænderne Adgang til Byen, som dog ene kunde vinde ved
disse Ilestig paa en Tid, da Handel og Vandel ellers vare standsede,
allsaa Fortjenesten var ophiirt, eller ringe. .l\Jan maalle snarere have
kaldet det en uhe grihehg' Særhed fra Generalcommandoels Side,
om samme ikke havde hellere befordrer, end afværget disse Besdg,
der endog virkede fordeelagtigen paa Folkeslemningen, som derfor
fra nu af yttrede sig i en anden Anskuelse.
Da Generalcommaudoet havde erfuret , al engelske Krydsere
havde opbragt en Deel ColTardiskibe under den norske Kyst, og al
disses Besætning, bestaaendc omtrent af 50 !\land, vare omhord i
det engelske Linieskib ,.Sp~ncel'·' paa Rhedeu, saa reclamcredes under GIe October deres Liisladelse hos Admiral Gambier; men den
blev nægtet med den Forsikkring: "al han gjerne havde tilstanet
"del, dersom han lil Gjengjeld turde haabet, at Hans danske Maje"slæt vilde frigive de brittiske Undersaatter, som paa deres Reiser
"i Forretninger, ell Cl' for Forudielse vare ved Fjendlighedernes Be"gyndelse blevue anholdte i hans Lande," en Begjæring der laae
udenfor Generalcommandoets Afgjårelse.
l Auledning af en Klage, som var Indldben fra Landsbyen
Bagsvær over, al en Ildebrand der var blevet foranlediget "cd
Skjådesliisbed af de sammesteds indqvarteredc Englændere, samt over
adskillige Voldsomheder og Urcgolretheder, der vare uddvede imod
enkelte Personer, klagede Generalcommandoel under Sde Oclober til
General Oathcnrt som lovede at lade Sagen undersege og dernæst,

overeenssemmende med Udfaldet, erstalle de Brandlidte deres ,Tab
og tilfredsstille de fornærmede Indbyggere.
Foranlediget ved en Klage fra Vordingborg over, at den der
indqvartcrede engelske Befalingsmand bavde været Ovrigheden hinderlig i Udforeisen af dens Embedsmyndighed, klagede samme Dato
Generalcommandoet derover, bvorpaa disse Uordener strax bleve
hævede.
Om Aftenen den Sne Oetober, udhrdd en betydelig Ildebrand
paa 2t1de Blegdam udenfor Osterport , foraarsaget ved Uforsigtighed
af de del' indqvarterede engelske Tropper, men blev snart igjen
slukket ved Generalcommandoets Foranstaltninger og Brandvæsenets
Medvirkning, hvorover Generalcommandoet erholdt en Taksigelseskrivelse fra General Cathcar«,
At Osterport rnaatte derved aabnes for
Sprditerne og Brandfolkene synes at have været en Selvfiilge, men
blev dog den Gang af Publieum lagt Generaleommandoet meget til
Last, da man troede, at Englænderne derved lelteligen kunde være
trængte ind i Byen.
Samme Dag indsendte Genera1commandoet li! General Ca/hcar ~ en detailleret Regning over den Skade, som af Fjenden var
tilffiiet SI. Bans Hospital, hvilket General Catheart lovede skulde
vorde betalt af den efter Afreisen tilbageblivende engelske Commissair.
Ved en under samme Dato indsendt Reelamalion paa Godtgjorelse for 120 Læster Gruus, som Englænderne havde burtfdrt som
Ballast, blev, som aldeles stridende imod Capitulalionen, godtgjort
i Rd. for hver Last, eller 120 Bd . som bleve oversendte ved en
Veni den 18de October,
Den ved samme Leilighed udbadede Tilladelse for bornholmske
Skippere, der under Beleiringen havde ligget i Kjobenhavn, til at
maatle seile bjem, blev slrax given.
Fra den paa Bolmen eommanderende Admiral Sir Samuel Bood
og en Obersllieutenant Smith indlob Klage til Generalcommandoet
over nogle danske Matroser, del' vare blevne arresterede, fordi de
havde opfisket og bortfdrt Skibstommer fra Vandet.
Efter optaget
Forbor og Krigsretsdom bleve de Skyldige ddmte, deels til corporlig Straf, deels til Vand og Brod, hvorom Admiralen ved Generaleommandoels Skrivelse af iOde Oelober meddee1tes Underretning.
Men, da denne bad om Naade for de Ddmte , blev Straffen dem
eftergivet.
nORm, Kril.h. fro 180'7-'.

21

322
Englæn 'erne arbeidede uafbrudt paa Udrustningen af den dallske Flaade og Udtiimmelsen af Magazincrne, for, overeensstemmende
med Capitulationens åte Artikel, at kunne romme Sjælland inden j )
Uger, bvilket fra 7de September af at regne, vilde være udl1ibne
den 1~de October om Middagen Kl. 12. Især i Begyndelsen vare
de Engelske meget virksomme. Allerede den i 7de September vare
12 l.inieskibe, foruden mange af de mindre Fartdier. fuldt liltaklede
og fOrte ud af Havnen til den engelske Flaade,
Man indskibede
ogsaa stadigen det Krigsmaterial, tilligemed de TroppeaCdelinger, der
kunde undværes, og bortsolgte den 9de og JOde Octoher ved Charlottenlund en Deel Sager og Heste, som man ei agtede at tage med,
hvilke erholdtes Cor saare hillig Priis,saaledcs ret glide Cor 10 Rbd .
Stykket.
Imidlertid skete Indskibningen med megen Forsigtighed j
og Tropperne gaves en saadan Opstillin g, at hele Sjælland kunde
holdes i Ave, hvorCor ogsaa de stiirre Stæder furbleve besatte, saavelsom Overgangstederne : Vordiugborg, Kallehave, Corsiir og Kallundborg.
Uagtet Alt delle, forekom det dog Generalcommandoet, som
Englænderne i deo senere Tid trak Forberedelserne til deres Afreise
i Langdrag. Da nu General Catheart leiligheclsviis persouligen kom
til det danske Hovedqvarteer, yttrede General v. Biclereldt for ham:
"At det tykkedes ham, som de engelske Trupper ikke vilde blive
"færdige med deres Iudskibning, og at det ikke havde Udseende af
"a~ Generalen vildeholde sit Liifte og forlade Sjælland til det i Ca"pitulationen Castsatte Tidspunct,"
General Catheart betog imidlertid General v. Bielereldt al Frygt
herom, idet han rakte ham Haanden og forsikkrede paa Ære- og
Cavalier·Parole, at ban vilde forlade Sjælland og Danmark til den i
Capitulationen fastsalte Tid, saafremt physiske Forhindringer ikke
skulde gjore UdfOreisen umulig.
Denne Forsikkring .af en engelsk General og Hædersmand
maalte være aldeles beroligeude Cor det danske Generalcommando,
skjon'ft Indbyggerne i Dyen ikke ret vilde fæste Lid til Englændernes Bortgang iii den bestemte Tid; men muligviis var man heller
ikke vidende om General Cathcarta ovenmeldte li'orsikkring til General v. Bielereld'.
Omtrent paa denne Tid hold~ General Ca'hcart Revtie over
sin Armee paa Oster- og Norre Fælled, i hvilken Anledning han

anmodede Generalcommandoet om Tilladelse for den Bataillon, .som
laa paa Gammelholm, til at maatte marchere frem og tilbage igjennem Byen, da Transporten ellers manIle skee til Vands over Nyhohn
til Kalkl>rænderiet, hvorved een heel Dag tabtes, og hvortil mange
Anstaller udkrævedes.
Omendskjiindt nu Generalcommandoet i Begyndelsen afslog delte
Forlangende, saa blev det dog efter nærmere Overlæg tilstaaet under
den Betingelse: at Bataillonen ikke maalte I'iire Spil, eller Musik
paa Gjennemmarchen i Byen og skulde medgives en Cavallerl -Escorte.
Nogle Cavalleri -Troups opstilledes derpaa paa Kongens Nyturv samt
ved OsttrpOrl, og Politiet blev berom underrettet, for at samme
kunde tage de niidvendige Forholdsregler ; hvorpaa den engelske Dataillon marcherede frem ng tilbage, uden al selv den allermindste
Uorden, eller noget Opliib fandt Sted.
Forresten vedblev Generalcommandoel uafbrudt med sine Reelamationer.
Saaledes den Ute October, angaaende en Vogn med 4 Heste,
som var i en engelsk Officiel'. Værge, tilborte Wallli -Gods og ogsaa blev tilbageleveret.
Dog bleve og mangfoldige Reclamationer
slet ikke paaagtede, mens andre godtgjordes paa cn egen og for
Englænderne lidet bekostelig M<Jade. Saaledes meldte Admiral Baad
den 11le October iii Generalcommandoet: "At Admiral Gambier
"havde befalet bam, paa Grund af, adskillige smaae danske Fartiiier
"vare anholdte af de Engelske, og Eierne derved gjorte ulykkelige,
"saml i Betragtning af begge de danske Generalers Anbefaling, at
"u1llevere til bemeldte Skippere for den Iiidte Skade ved at være
"l>levne brugte af den engelske Flaade, nogle af de Hans briltiske
"Majestæt overgivne Siikrigs-Sager; samt for et ved Dragor op"brændt Skib at tilstaae Eieren som Erstatning een af de Brandere,
Ilsom vare forefundne under Udrustning paa Holmen ."
Samme Dag foregik en Begivenhed, som satte Byen i stor
Uro.
Tidligen om Morgenen kom en Borger, som boede paa
Vestel'bro, til Hovedqvarterel og foriangIe al tale ene med General
v. Hielafaldt. Han blev stras modtagen af samme og fortalte nu, aL
ban som Patriot maalle melde Generalen, selv at bave seet Englænderne for Iaa Timer siden fOre flere Canoner fra Stranden til
Balleriet \ ed gamle Pesthuus, og bekræftede han sit Udsagn med
saa megen Troværdighed , al General v. BirJle(elåt stru afsendte en
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civilklædt Adjutant, for nærmere at undersege denue Meldings Rigtighed, Den udsendte Officier kom snart tilbage med den Beretning
at Oere Indbyggere havde seet Canonerne transporteres, men at forreslen Vagten ei vilde tillade Fremmede at komme ind paa Batteriet idag, Delte var Alt, hvad han havde erfaret paa sin Reeognoseering.
J Byen var Efterretningen om Canonernes Transport almindeligen bekjendt; og nu var der ingen Tvivl om, at Englænderne ju vilde bryde Capitulationen.
Medens Gt'neral v. Rielercldt foredrog denne Sag for General
v. Peymallll og med ham overlagde, hvad derved var at gjdre, blev
der meldt: al rlen engelske Gcneralqvarteermester, Oberstlieutenant
Murray, var ankommen til Hovedqvarteret og dnskede at tale med
General v. Bielefeldt, Denne for sine fine Sæder og store Dannelse
almindeligen roste og agtede Officiel' overrakte derpaa Gencralen et
Brev fra de to engelske Overbefalingsmænd til General v. Peymarm,
hvis Indhold han mundligen fortalte, og som var saalydende:
Hovedqvarteret i Citadellet ved Kjiibenhavn den ilte Oetober i807.

Sir!
, Nodvendigheden af at modtage Befalninger, angaaeudn den
"yderligere Bestemmelse af nogle af de Corps, som udgjiire denne
"Armee, inden sammos Indskibning, har forsinket vor Afreise; og
"Veirligets Indflydelse kunde gjore 03 denne Operation umulig til
En, til Gesandt, hos Hans
, den ved .Capitulationen bestemte Tid.
"danske Majestæt og med Fuldmagter fursynet Person er i Gaar
"ankommen til Sundet og venter paa Pas for al kunne begive sig
"til Hoffet.
Forslag af den meest forsonende Natur have sanledes
"banet sig Vei til den danske Regjering."
"Capitulationsbetingelserne skulle i alle deres Puncter nOiagtigen
"opfyldes, saafremt ludskibningen ei bliver physisk umulig; men
"det "ilde spare os en stor Deel UIeilighed, Tvivl og Urolighed,
"dersom De vilde samtykke i en Forlængelse i Capilulationen af i2
"Dage, nemli g: fra 19d1l October IiI iste November,
Der vil i
"Låbet af denne, eller i Begyndelsen af næste Uge vorde Ting be"stemte af st årstc Vigtighed for Danmark og de nordiske Magter.
,,~len, skulle vi i dette Oieblik bortreise. da er Frygten for rle
: ,Franskes Oversviimmelse af Sjælland sna stor, at man ikke maatle
"undres over, 001 Ocn blev strax igjen overfalden af en Hær, endnu
" talrigere, end den, som er i Færd med at forlade samme ."
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General v. Biclere1dt svarede slrax Obersllieutenant lIfurray:
at han var i den stiirste Forundring over det gjorte Forslag, saa
meget meer som General Ca/heart for faa Dage siden havde givet
ham sin Haand og Parole paa Capi tulationeus niiiagligsle Opfyldelse; og at Generalcommandoet paa ingen tænkelig l\Iaade kunde,
eller vilde gaae ind paa en saadan Forlængelse; samt at man maatte
fOle sig saa meget meer fornærmet ved et sligt Forslag, som man
gauske nyligen var bleven underrellet om, at man fra engelsk Side
havde paa en vis Maade begyndt paa Fjehdlligheder igjen, idet
man endnu i Dag havde fOrt flere Canoner fra Skibene til Batteriet
ved gamle Pesthuus, hvilket under en Vaabenstilstand var stridende
mod al Krigsbrug.
Oberstlieutenant lIfurrag svarede herpaa; at der med Hensyn
til disse Canoner sikkerIigen maalte ligge en Misforstaaelse til
Grund, da alle saadanne Ordrer gik igjennem ham, og han kunde
forsikkre, at en sandan Ordre ikke var given j men dersom noget
lignende virkeligen var foregaaet. maatte det være en Forholdsregel,
som var alene udgaaen fra Artillerichefen , og hvormed Sammenhænget dog maatte være heelt andet.
Midlertid , da General v, Bielerc1dt vedblev sin Paastand, at
have erholdt den bestemteste Melding herom, og at han maalte protestere derimod paa det Kraftigste og lage sine Forholdsregler herimod, saa svarede Oberstlienter ant Murray: at man ikke kunde
bedre overhevise sig om den for Haanden værende Misforstaaelse,
end ved at de tilsammen toge ud til bemeldte Batteri og der anstillede de niiiagtigste Undersågetser.
Delle Tilbud blevanlaget ;
og, efterat General v. Bielere/dt havde meldt General v. Peymann
sit Forsæt og med ham overlagt, hvad der skulde svares paa det af
Oberstlieutenant Murray overbragIe Brev, begave de sig begge til
Hest ud ul Pesthusets Batteri, hvor man da ogsaa snart fandt, hvad
denne havde antaget, at Arlillerichefen, som havde indskibet det
svære Skyts, havde placeret nogle lette 6 li Canoner paa Batteriet
for at dette ikke skulde være uden Forsvar, og disse Canoner var
det, man havde seet samme Morgen blive transporterede til omtalede Batteri.
Ikke desmindre forvoldte denne Begivenhed ikke liden Frygt og
Bekymring imellem Kjiibenhavns Indvaanere, hvoraf Mange linskede at
forlade Byen, da de hefrygtede Catastrophens GjentRgelse,
Ogsaa
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var del en almindelig Tro, selv imellem de hannoveranske Officierer,
at de skulde tilbringe Vinteren i Sjælland, lige SOlD og den nf de
engelske Overbefalingsmænd oftere brugte Trudsel , naar denne,
eller hiin Brgjæring ikke blev indriimmet, al man vilde ansee det
som et Brnd paa Capitulationen, egnede sig [ust ikke til at indgyde
Indbyggerne Tiltro, saa meget mindre som man ei kunde vente Tro
og Love hos det engelske Cabinet, der ved sin Handlemaade med
det fredelige og uforberedte Danmark havde traadt alle Love under
Fiidder.
Generalcommandoets kloge, smukke og værdige Svar pna det
af Obersllioutennnt lIIurray overbragte Brev blev forfattet af Conferentsraad Colbjomsen og var saalydende:
Hovedqvarteret Kjiibenhavn den 12te October 1807,
IIfylol'df
"h-g har havt den Ære at modtage Deres Excellences Brev af
"Ganrs Dalo, hvori De yttrer del Onske, at jeg skulde indvilge 12
"Dage i Udsættelsen af del Tidspunkt, der ved Capitulationen er
"beslemt for den storhritaniske Krif;smagts Afreise fra Sjælland,"
"Dersom jeg : ved at lage en Beslutning desangaaende, blot
"havde at overveie det Spiirgsmaal: om der voves Noget ved denne
"Udsættelse formedelst Tvivl om Redeligheden fra Deres Exeellen"ces Side, da vilde jeg uden mindste Betænkning have givel mit
"Samtykke til den hegjærte Forandring i Capilulationen; thi jeg
"kunde, M)'lord l ikke eet Oieblik miskjende Deres Værd som ædel
"og retskaffen Mnnd.'
"Men jeg beklager, at det aldeles ikke staaer i min Magt at
"fyldestgjore Deres Excellences Forlangende uden Tilladelse af Hans
"Majestæt Kongen, eller Hans Kongelige Hdihed Kronprindsen, til
"hvis Stadfæstelse jeg har indmeldt den indgangnc Capituleticn."
"Dc har Selv, l\fylord I som oplysl og erfaren Hærf1irer, kjendt
"Niidvendigheden af en sandan Hjemmel, idel De melder mig, at
"den omhandlede Udvidelse af Capilulations-Terminen er bleven den

"damka Rl'gjering fore&laaet."
"Deres Excellence vil
"Undel saat og Tjener, vilde
"mig til al afgjiire en Sag,
"Majestæts egen allerhdieste

deraf indsee: at jeg, som min Konges
handle uforsvarligl, dersom jelr dristede
der er indstillet umiddelbart iii Hans
Bestemmelse."
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"Men, foruden denne vigtige Grund, der er uomtvistelig, frem"stille sig ogsaa mange flere, det fortjene at komme i Betragtriing,
"saasom: den Skræk og Urolighed, der vilde udbrede sig iblandt
"denne Des Indvaanere, naar den fremmede Krigsmagt forblev her,
"erter at det i Oapilulationen fastsatte' Tidspunkt til Afreisen var
"utllobet; ligeledes Fordgelsen af Hovedstadens FI')'gt fur at komme
"til at lide Mangel paa Levnetsmidler og Brænde i den fbrestaalmde
"Vinter et. Dog, blylord! Disse og Ilere Betænkeligheder ere over"Uodige at anfdre, da Forslaget angaaendc Oapitulationens Foran"dring er blevet tilstillet den danske Regjering, hvoraf da naturlig"viis fOIger, at ingen Anden, end denne, kan være bemyndiget til
"at besvare det i saa Henseende fremsatte Spdrgsmaal,'
"l5vrigt tillader Deres Excellence mig; i denne Anledning ilf
"en Yttring i Deres Brev, Ilt bemærke: at der aldeles ikke er nb8eh
"Grund til dcn Frygt, at franske Tropper skulle tage Benddeløe af
"Sjælland; thi Hans Majestæt~ egen Krigsmagt er sandeligen fuld.
, ;kommen tilstrækkelig, naar Ovel'fald ikke uventet har fundet Sted.
"leg tor derfor, uden at indlade mig videre paa politiske Gjen.,stande, forsikkre Deres Excellence om, at dertil ingen fransk, eller
.,auden fremmed Hjelp udfordres."
"Ieg kan ikke, Mylord! slutte dette Brev uden at bevidne Dem
.;min Taksigelse for Deres forbindlige, gjentagne Tilsagn om Capi"tulationens nåiagtige Overholdelse.
Derom har jeg beller ikke
"baaret den mindste Tvivl; og jeg venter med den fuldTiomneste
~, Tillid iii Deres E xcellences uhrfidelige Ord, at Citadellet Frede"rikshavn og Holmene ville vorde mig tilbageleverede inden den i
"Capittllattonen foreskrevne Tid, med mindre Hans Majestæt Kon"gen, mine Herrer, skulde finde for godt, at give sit Samtykke til
"Udsættelsen,"
Lienlenant , Kammerjunker v. Ovalen af Garden til Hest blev
samme Dag den 12te Oclober afsendt til Kronprinds en i Kiel med
denne Efterretning Han kom beller ikke tilbage*J, IigesaaIidt som
noget Svar fra bam, eller Kronprindsen selv paafulgte.

•) De Lil Kiel orseodte Ortlcierer, Oberst Grev v, Schmeltow, Ritmester
Grev v. Bolck og nn Lieutenant v. Qvalen erholdt Rirst den Hlde 00tober ar Krouprtndsen Ordre Ul oL gaae over Febmern Ul Loaland og
der melde sig hos GC'lIerallieutenant v. CasLenskjold og Generalmajor

Det var derfor vigligt og glædeligt at erfare at den danske Patriotisme nu vaagnede med fornyet Kraft; og at Mænd traadte, eller
alt vare traadte sammen; for, dersom Englænderne ei havde indskibet dem, li! den i Capitulalinnen bestemte Tid, med forenede
Kræfter at angribe dem og ' med Magt tvinge dem herlil , hvortil
Planen alt var lagt, der, saa hanbede man, vilde have bragl de fnrollskede Resultater. Sjælen i denne Plan var, saavidt det er blevet
bekjendt, Major v. Tscheming paa Frederiksværk og de forskjelJige
Amtmænd i Sjælland, hvoriblandt v. Stemann i Sorli nalurligviis
ikke manglede. For at være Major v. Tscherninq behjelpelig i Planens Udforeise og for al stifte og vedligeholde Forbindelsen imellem
de forskjellige AUlhoriteter og paIriotiske Mænd, brugte han især en
Revisor Barn paa Frederiksværk, som til den Hensigt reiste Sjælland rundt; ja I endog medens Forbindelsen med Smaae·Gerne var
paa del Strængeste spærret og forbudt, bragte bemeldle Barn dog
den 14.de October Ilreve og Depecher til General v. Ewald, gav
ham Oplysninger og Efterretninger aftalede med ham Planen li! det
forebavde Forsæt og bragte hans Svar tilbage.
Det er ogsaa villerligt at Fuglænderne vare heelt vel vidende
om denne Plans Tilværelse, som Generalmajor v. Lillsingcn endog
offenlligen omlalede som ham bekjendt ; og er man derfor berettiget
til al antage, al om end denne Plan, ikke blev nddvendig at bringe
lil UdfOreise, dog dens Tilrærelse vistnok har influeret paa de engelske Over- Befalingsmænds Handlemaade: saa noiagligt scm muligt
at opfylde den sluttede Convention.
Den engelske Regjering indsaa vistnok, at det vilde hlive vanskeligt, om ei umuligt for den at forsvare Gen imod de forenede
Danskes og Franskes paafdlgende Angreb; og derfor bod Klo gskab
at opgive en Erobring, som Politiken gjerne havde beholdt.
Denne Begivenhed fremkaldte ogsaa en Ordre fra Kronprindsen,
som blev tilstillet Generalcornmaudoet ved en Skrivelse igjennem
Com mande ur Bille , daleret Kiel den 15de Detaber og indeholdt
Udlog:

a) Ifald Capitulationcn holdes, da besættes strax Castellet; TreEwald for at !tiare Tjeneste ved Garde-Corpset, som ifliJl!e Kronprindsen s nedensiaaende Ordre af I5de Octuber il!jcnnclII Commandeur Bille
afsendtes til Yordingborg,

329
kroner og Prdvesteen, provianterer De paa SIl' Uger og sætter Alt
j Forsvarsstand I
b) Paa 1.20 Ryttere nær, forlader Alt Cavalleriet, med eet
Batteri,. Kjlibenhavn og trækker sig over Kjlige til Vordinghorg.
c) Kronborg provianteres.
d) Ifald Capitulationen brydes, da maa man ei overgive sig
uden at have forsvaret Byen og Arsenalet.
Den j Gencral Cathearts Skrivelse omtalede "Gesandt hos Hans
danske Majestæt og med Fuldmagter forsynede Person" var Ministeren Herr Merry med FOIge, som ikke kunde modtages af Generalcommandoet uden hdieste Befaling, der dog ikke indldb til samme;
hvilket nærmere vil blive omtalet i 8 de Capitel.
Eflerat den engelske Overgeneral havde af General v. Peymann
modtaget ovenstaarnde bestemte Afslag paa sit Andragende, arbeidede
Englænderne aLter af al Magt paa at indskibe sig, hvormed da begyndtes den t 3de October, paa hvilken Dag den tydske Legions
samllige 8de Linie-Infanteri- Batailloner bleve indskibede paa Nyholm.
Den Ude indskibedes sammesleds den tydske Legions to lette
Bataillouer, General lIIac-Farlancs Brigade, samt de Syge og Saarede, og den 1.~de og 16de det ridende Artilleri og Cavalleriet, hvilket strax vil nærmere erfares. De brittiske Infanteri-Regimenter indskibedes fra Citadellets "Iange Linie" og Fod-Artilleriet samt Beleiringsskylset ved Kalkbrænderiet.
Imidlertid manglede det dog ikke endnu paa mangfoldige BeriiringspunkLer og gjensidige Rcclamationer.
Allerede den t9de September tilskrev Admiral Gambier Generalcommandoct og forlangte, at de to Coffardiskibe, som under Kjiiben havns Beleiring vare Lagne ved Kronborg, skulde atter frigives, eftersom all Beslag, der var lagt paa engelsk Eiendom,
var bævet ifiilge Capitul .uionens 9de Artikel.
Midlerlid da Generalcommandoet ei kunde fore disse Skibe ind nnder samme Catbegori , som Varer og Effecter, lagne paa Land, men Skibene vare
erobrede under den active Krig af Siifolk i Helsingiir, unc!erstiiltede
af Fæstningens Canoner, saa blev Tilbageleveringen af disse Skibe
ved "en Skrivelse af samme Dato afslaaen.
Da nu Generalen under
13de October gjentog sit Forlangende i en bitter Tone og med den
Trudsel: "At han i Tilfælde af Afslag vilde betragte dette som en
"Overtrædelse af Capilulationen" j og da det ikke var usandsynligt,

at Englæudcrne netop paa den Tid sdgte en Grund, om end en
Skingrund, for at sætte sig fast i Sjælland, saa ansaae Generalcemmandoet det dog for ikke tilraadeligt al vedblive den gjorte Paastand, der kunde drage stdrre Ulykker efter sig.
Det indremmede
derfor i de to Skibes Udlevering, dog med den Bemærkning: "at
"man langtfra ikke anerkjendte derfor Reclamationens Gyldighed,
lImen udleverede dem blot, for at undgaae enhver Beskyldning for
"ei at have iagttaget Capilulationens Hellighed, og under Forbehol"delse af, at denne Sag vilde nærmere komme under Afgjorelse ved
"en endelig Fredsslutning imellem begge Staterne."
Ogsaa ved denne Sag handlede Generalcommandoet med Klogskab og Værdighed; og kuns derved, at del sogle at forhindre
Misfolstaaelsel' og ndiagtigen opfyldte Capitulations-Betingelserne,
hlev det ikke Englænderne muligt enten at bryde den, eller forlænge deres Ophold over den herommede Tid, hvilket General
CatIlcart senere i de engelske Blade, officielt udtalede og fremhævede
Riglignok sporede man alter ved denne Leilighed en til vor
Skade manglende Artikel i Capilulationsbestemmelserne.
Under l-lde Ocloher tilskrev Admiral Gambier Generelcommandoet og foreslog samme, at han vilde, efter nærværende Vaabenstilstands Ophdr , tilstede danske Skibe under 60 Læsters Drægtighed uhindrede at bringe Levnetsmidler, Brænde og andre N/idvendigheder til Kjdbcnhavn , Imod at der ikke blcv ud/ivet Fjendtligheder imod de brittiske Krigs- og Handels-Skihe , naar de passerede Kronborg og Sundet ener Capitulalionens Udldb.
General v. Pcymann svarede samme Dag herpaa: "at en saadan
"Sag Ina udenfor Grændsen af den ham allerhiiist betroede Myn"dighed, og at han allsaa ei kunde indlade sig derpaa,"
En Eftermiddag, kort fOr Capitulalionens Udldb, kom en engelsk
Soldat, fuldstændi gcn armeret, med Gevær pua Nakken, ldbende fra
Cana!en tvers over Kongens Nytorv, forfulgt af en engelsk Officier,
som tilraahte ham at blive stanende ; men Karlen agtede ei paa delle
Da nu Soldaten, imod Betingelserne,
Tilraab og fortsatte sit L/ib.
val' armeret, saa blev, som denne Scene bemærkedes fra Hovedqvarteret af, givet Ordre af General v. Biele{cldt til en Cavalleri-PalJouille at anholde flam.
Han bragtes lil Hovedqvarterct, hvor det
viste sig, at begge vare Hauoverauere , og at Soldalen , en OflicierTjener, var uden Tilladelse gaaen til Byen og havde i sin Enfol-

dighed troet at være i sin gode Ret. naar blot han gik aldeles armeret, i det han foregav al være reent uvidende om Forbudet derimod.
~ f Frygt for, at Offieieren, som han kjendte, skulde anholde ham,
fordi han uden særegen Titladelse var gaaen li! Byen, gav han sig
til at låhe og vilde nu været ud af Ostel'port og hjem til sit Qvar. teer,
Da han forresten intet Strafværdigt havde lJegaaet, bad han
om Tilgivelse for sin Forseelse, og Offieieren 6k Tilladelse til at
tage ham med sig, imod strax at bringe ham ud af Porten og tildele ham en ringe Cerreetion for sin Lovoverlræd Ise,
Ved de engelske Troppers Afmarch fra Hirschholm havde de
medtaget endeel Armalul'sager, tilhorende Husar-Regimentets Depåt,
Da dette "Brud paa Capitulationeu blev under 1.åde Ocreber tilmeldt
General Ca/heart, lovede han, at denne Uorden skulde blive noiagtigen undersdgt og det Borllagne vorde erslattet af de af ham her
tilhageladte Commis sarier.
"ed Lieutenant af Livjægerne v. Bnms Begravelse den Ude
Octoher indtraf del Tilfælde, at en fjendtlig Husar, den Dag 01'donnants hos Generalmajor Wcll c8ley. vilde ride tvers over Ostergade , netop som Lii gprocessionen kom ham imbde , i den Hensigt
al undgaae samme i een af de mindre Gader.
Den store Folkemasse, som fulgte med Processionen, kunde ikke fatte hans Hensigt,
men anto g netnop det Modsatte, at han ikke vilde vige af Veien j
og, opirret som Folkestemningen var, blev han omringet, vel ogsaa
baardeligen tiltalet af den omstaaende Bob, som tillige gjorde Mine
til at ville rive bam af Hesten.
Husaren forstod dem naturligviis
ei j men, da man vilde lægge Baand paa ham, drog han sin Sabel,
dog uden al bruge den.
Major v. Krogh, Herregaardsskyllernes
Chef, som var med i Processionen, sprang strax til, tog Husaren i
Forsvar og heroligede Folkemassen derved, at Husaren blev arresteret, og Majoren fOrle ham nu selv til Hovedqvarteret , fulgt af
en stor Mængde Mennesker, hvor han da meldte del Foregangne,
og Husaren hlev, for al undgaae videre OplOb og Ubehageligheder
fra Folkets Side, bragt i Arrest paa Hovedvagten. Kort derpaa kom
General Wellesleys Adjutant til Hovedqvarteret , beklagende meget,
hvad der var ske~t, og bad om, at Sagen maalte vorde undersdgt,
dit han BDtOg, at det Foregangrie var foranlediget ved :\lisforstaaelse,
samt fOiede til, at, skulde Husaren ved Undersiigelsen befindes
uskyldig, vilde det glæde ham, om Karlen kunde sættes paa fri Fod
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og sendes til sit Rcgimcnt.
Da mao ikke kunde lægge Husaren
Andct li! Last, end at han havde draget sin Sabcl, da han blev
omringet og tildeels fornærmet, saa Illev han om Aftcnen, dengang
del blev mdrkt , ledsaget til Oslcrport af en dansk Husar og sat i
Frihed.
Den hele Lilg-Procession blev ved dclte Tilfælde meget forstynet i sin Hoilidelighed.
Mange tusinde decltagende Tilskuere
af Folkeclassernc fulgte Liget. Deres Forbillrclse imod Englænderne
overhovedet var saa stor, al de cngelske Offlcierer som stode i Gaderne Toget passerede, omendskjdndt ofte med blottet Hoved, bleve
insulterede , saa at Lilg-Paraden lilsidst maalte ganske anvendes for
at beskytte dem imod Fulkets Rascri ved at slaae en Kreds omkring
dem, ~lIer beskylle dem inde i Garnisonskirken , hvor deo Faldne
blev begravet.
Da Englændcrne ogsaa vilde indskibe deres ridende Artilleri og
Cavalleri fra Nyholm af, forlangte General CatItcart Tilladelsa for
Arlilleriel III at maalle drage ind af Vesterport , over Langebro og
Christianshavn til Nyholm, hvilket og blev bevilget og under vort
Cava!leries Escorte udfOrl med stdrste Orden den LIde October,
Derpaa bad den engelske General om, al det engelske CavaIleri
maalle tage samme Vei, for ligeledes at indskibes paa Nyholm, hvilket
derimod afsloges j men i en kort derpaa rOIgende Skrivelse foreslillede han Generalcommandoct, at, saafremt denne Gjcnncmmarcb ei
blev tilstaaet , saae han sig ikke i Stand li! at holde - Capitulations- betingelserne, eftersom de sankaldte "Bradbænke" paa Nyholm vare
, de beqvemmeste Steder, hvorfra Heste hurtigst kunde indskibes, saa
fandt man, efter gjentagen llrevvexling med General Catheart herom,
og efterat Rigtigheden af Angivelsen om Bradbænkeues store Fortrin og OeqvemmeIighed til Hestes Indskibning var hleven bekræftet
af vore egne Soufficierer, det atter rigtigst at indri:imme den forlangte Till adelse, især for at Generalen ei skulde ved Nægtelsen erholde et Paaskud li! at udsætte Holmens Romning over den bcrammede Tid.
Dog blev herved gjort den Bestemmelse, at Cavalleriet
skulde forsamles paa Norrebro, med Teten ved Acciseboden 98
derpaa marchere ind ad NorreparI, langs Volden, 'over Langebro til
Nyholm under en Cavalleri-Escorte, uden at rdre Spil, eller opfdre
Musik , hvilken sidste Betingelse blev paalagt den Officier af Garden

til Hest, som commanderede Escorten, at gjentage for den hilistcommanderende engelske Officiel' paa Stedet.
Indmarchen og Gjennemmarchen af det engelske Cavalleri fandt
derpaa Sted den i5de October med i Regiment og den 16de med
2 Regimenter, hvorved General Catltcart selv var nærværendej men,
ligesom Colonnens Tele den fOrste Dag ankom til Ravelins - Vagten,
begyndte alle Trompetere at blæse, understduede af Pauker og Janitscharmusik, hvilket uaturligvlis tiltrak en Mængde Mennesker, men
forresten ikke foraarsagede mindste Uorden.
General v. Bic/e{eldt, der fra en Bastion ved Norreport ubemærket betragtede denne Gjennemmareh, havde saa ledes ogsaa været
personligt Vidne til Overtrædelsen af Betingelserne. Neppe var han
derfor kommen hjem til Hovedqvarteret forend han rapporterede det
Foregangne til Generalmajor v. Peymann og stod i Begreb med at
tilskrive General Catheart desangaaende, som det blev meldt, at
denne General var traadt iud i General v. Bielo{eldts Værelse og
ilnskede at tale med ham.
General Catheart begyndte sin Samtale med en Undskyldning
for den op fOrte Musik ved Cavalleriels Gjennemmarch og tilfliiede:
"at Commandeuren for den danske Escorte rigtigen havde udfdrt
"det ham paslagte Hverv; men at han, Generalen, selv havde sat
, .sig i Teten for Caval1eriet og sagt ham, at Gjennemmarehen vilde
"dog skee med fuld Musik og at han selv vilde tage Skylden paa
"sig og forsvare det Skete for Generalrommandoet."
General v. Bicle{cldt talede nu under den paafålgende Samtale
vidt og bredt om, at General Catheart havde brudt sit Ord m. m.
"ed al lade opf'dre den omtalede Musik, hvilket dog ikke hjalp til
Noget, hvorfur det vistnok bavde været langt rigtigere og klogere, om han blot havde svarct , at man fra vor Side ikke havde
bemærket nogen Musik, trods Generalens Forsikring om, at en saadan var bleven opfårt,
Man seer heraf, hvad det kan nytte, al lægge saadanne Baand
paa en mægtig og overmodig Fjende, og at det maa ansees for
langt bedre at indrdmme ham Fordringer af saa lidt vigtig en Natur, end at han dog handler tvert imod Betingelser og givne Lofter,
men derved haaner os og lader os dobbelt fole vor Afmagt
En Uorden, bvorom all var bleven fort Klage i Begyndelsen
af Capilulationen igjennem General v. Walterstor(, blev omsider bragt

334
i Orden. Englænderne vere nemlig landede paa den ubefæstede Lunelte imellem Nyholm og Trekroner og havde der borttaget 2 Ilaubilzer, tilhorende Siietalen, der fiiIgeligen reelamerede dem tilbage
igjennem Generaleommandoet. General Catheart undskyldte sig under 1.9de September med, at det var skeet uden hans Vidende, men
at han vilde anstille ndiagtig Undersagelse desangaaende, og skulde
da Haubitzerne strax blive tilhageleverede.
Under 2den October melder ngsan Admiral GambilJT, at de 2Hauhitzer
vare fundne og skulde strax hensættes paa deres Plads; "Han havde"skrev han "ei befalet Nogen af sine Undergivne at lande der;
"men uden hans Vidende havde Overlægen taget didhen for at ef"tersee, om der ikke fandtes nogen Beqvemmelighrd (Ol' Syge, hvil"ket Skridt han forresten misbilligede."
Imidlertid, istedetfor al
vi fik de to all borttagne Haubitzer tilbage, bleve tvende, der
endnu værende ogsaa bortta gne , hvorfor og Generaleommantloet
under 16de Oetober fandt sig foranlediget til aller at fOre Klage til
Admil'al GambilJT over dette dobbelte Ran , hvorved man tillige omtalede det af General Catheart givne Lone at erstatte os de alt forhen borttagne.
Denne gjentagne Klage havde nu ogsaa til Folge,
at, da den engelske Admiral nu angav, at han ikke kunde finde Baubitzerne paa Skibene, eller opdage Gjerningsmænclene, saa til bod
han sig under samme Dato at belale deres Værdi, som af Holmens
Overeqvipagemesler blev ansat lil 66 Rdlr. St) kket , hvilken Sum
blev anviist den 18dc Octuher og modtaget af Så etaten, hvem Haubitzerne, SOOl sagt, tilborte.
For at afgjore og Iiqvidere de mange betpielige Fordrir.ger,
Beboerne og Andre paa Sjælland havde paa den engelske Armee
for hvilke sid ste alene Frederiksfor Leverance, Kjill'sler m.
borg Amt havde en Fordring til Beldb af 2:.1,6;)-1 Rdlr., hvert Ddgn
heregnet til 2 Rdlr., havde det engelske Overcommando befuldmægtiget Generalcornmi ssair !{t'1l1ICdy; men, da Bdnderne i Omegnen
klagede, ifOlge deres Ovrigh1!ds Raad, t;1 Generaleommandoet over
bemeldte Generaleommissairs Langsomhed og Undiagtighed i nt betale disse deres Fordringer, saa klagede Generalcommandoe! undcn
16de Octobcr atter til General Catheart ; og, da Kemlcdy bavde
~ Uret, at ban om U Dage vilde have alle Regninger opgjorte j
Helsingborg, saa tilbiid Generalcommandoet General Catheart al Sik- kerhed for Grncralcommissairen i [\jiibrnhllvn; hvorpaa den en-
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gelske General i sin Svarsllrivelse bevilgede del Fordnskede , lil·
f&iende, at, foruden Generalcommisselren Kmnedy, vare Commissairerne Charlel LiiU~, Charle« l'radt og Jahn Lindstedt heordrede
til at blive tilbage i Kjohellhavn for al npgjore alle retmæssige Fordringer pai! den engelske Armee; pan bad derfor om, at ogsaa de
maalle sælles under den danske Jlegjl'l'ings J)eskyllelse, hvilkilt Generaleommandoel lovede. For nu a~ y~e ~em denne Sikkerhed og des.
bedre al have dem under Opsigt, blev dem nnviist Qvarleer j Tracteur Rau's Gallr~, eller den samma, hvori Hovedqvmteret var etableret; og, for end bedre at pailskynde Liqvidationen , bleve Amtmand Hauch og Amtsforvalter. Kammerraad Bjerg fra dansk Side
som Commissarier beordrede li! at tiltræde denne Liqvidations-Cummission.
Engtændernes åfreise nærmede sig imidlertid med stærke Skridt,
og de gjorde ogsaa med Alvor de dertil fornBdne Forberedelser,
Den Idde Oelober inddroges de i Corsor og langs det store Belt
udsalte Vagtel' og Poster, som marcherede den ilde til Slagel se.
den 15de Lil Ringsted, den !Gde tiI Roeskilde og den 1 ide til
Kjobenh~vns Omegn, hvor de stddte sammen med deres respective
Afdelinger,
Som en Folge heraf tilmeldte Genera! Catheart under I åde
Øctober Generalcommandoct , al engelske Pas for al reise over gelterne vare fra nu af ufurnddne,
Den t 7de Oetober bortsolgte Englænderne paa Esplanaden ved
Osterporl endnu endeel Effeeter og henved 81) Heste . De engelske
Offieierer solgte ogsaa i de sidste Dage fOr deres Afleise udenfor
Ilvrtene, del es overflådige Effecter og Heste, som oftest for Spotpriis,
Holmenes Magaziner og Forraad valle nu næslen tOmte, og "It
af Værdi borttaget. Men, omendskjdudt Englænd erne havde bekommel en Forstærkning af Skibe og Matroser' fra Englanrl , vare de
dog ei i Stand til ganske at t1imme Forraadene , og det blot af
.Mangel paa Skihsrum, saa at mange Gjenslallde, men af mindre
Værdi maatte lades tilbage, hvilket vi strax nærmere ville erfare.
Marinens Siilvkalke og ovrige Kirkekar vare, 110m vi vide, ogsaa
tagne med, Imidlettid betænkte man sig dog paa det med disse;
og forsågte Admiral Haad at formaae Capit,lin Rasenvillge til at
Paa fornyet Begjæring af
tage dem tilbage, hvilkel denne afslog.
Admiralen svarede han al han vilde modtage dem under den Bc-

tingeise , al Englænderne saa vilde medtage den Lysljagt, som Englands Konge 1785 havde foræret vor Kronprinds, som de indvendigen
havde aldeles udplyndret ; hvilket Tilbud dog ei blev modtaget.
Admiralen oversendte derpaa 3 Corporaler og 9 Mand, hver bærende een SOlvkalk, for at aflevere samme i det danske Hovedqvarteer, hvor de bleve fremstillede for General v. Biclc{eldt, som svarede Overbringerne: "Have l taget alt del Ovrige, saa kunne I
"ogsaa tage del med I" og nu maalle de forfOie sig med uforrettet
Sag tilbage til Holmen, hvor Englænderne omsider forstod e at overtale en Underofficier af Soetaten til at modtage dem og give Beviis
for Modlageisen.
Omsider var Tiden udldhen. General Catheart aflagde derfor
den t 7de Oclober ved Kaart sit Afskedsbesog hos Generalerne v.
Pcymann og v. Bicle{eldt i det danske Hovedqvarteer, hvilket Besog
General v. Biele{eldt Dagen derpaa den 18de besvarede i Citadellet,
ved hvilken Leilighed han erfarede, at General Calheart samme Dags
Afl~n vilde forlade Castellet og sove ombord paa det engelske Admiralskib. Ved samme Leilighed blev bestemt, at General Catheart
vilde ved en af sine Adjulanler den fiilgcnde Morgen, den fOde
October, lade den danske hdlsteommanderende General underrette om,
uaar alle engelske Tropper vare ind skibede, pan 'del at vi fra vor
Side strax kunde afsende Commandoer for at afluse de engelske
Vagler j Citadellelog paa Nyholm og sueledes aller tage dem i
Besiddelse.
Nogle Dage j Forveien havde GeneraIcommandoet allerede lilskrevet General CathearI, angaaende TilIJageleveringen af Frederiksberg Slot og af Holmene, og blev Slottet alter besat af Livgarden
til Fods den 1Sde October om Morgenen, som Englænderne forlode Frederiksberg og Vesterbro , hvorimod Gammelholm og Dokken bleve rom mede og besatte af en dansk Vagt af Marinen samme
Dags Aflen Kl. 8å.
Overbeviste om, al Englændernes Afreise vilde finde Sted, overeensstemmende med Capitulalionens åte Ar/ikel, inden den fOde
October, Kl. 12 om Middagen, bleve de nddvendige Vagter fra V01'
Side holdte i Beredskab for at besætte Citadellet og Nybolm. Ligesaa bleve de til Tre - Kroners og Provestenens Besættelse besemte
Afdelinger holdte i Beredskab paa Wildersplads om Morgenen den
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•9de October, for derfra al Iransporteres til deres respeelive Pos ler,
ivilket skulde besdrges af Soetaten.
Den t8de Oetober var af Englænderne endnu kun i tand en
Arriergarde, bestaaende af Garderbrigaden , som samme Dag var
rykket fra Frederiksberg til Hellerup med en Brigade Artilleri, Flangueur-Compagnierne af det 32te, 50 de og S2 de Infanteri -Regimenter under Generalmajor v. SpencCTs Commande paa Nybolm, og det
~de Infanteri-Regiment med el Detachement Arlilleri under Oberst
lVynch i Citadellet; hvilken Arriergarde blev commanderet af Generallieutenant George Ludlflw.
Men Natten imellem den ISde og HId e Oetober blev Veiret
pludseligen meget stormende, og næste Dag vedblev det med en
saadan Storm af Nordvest, al det selv af kyndige, danske Soofficierer blev anseet for umuligt at indskibe de endnu i Land værende
Tropper til den bestemte Tid, Dags Middag, overcensstemmende
med Capitulationen,
Overeqvipagemestcren paa Holmen, Commandeur Kierulr, som
skulde besorge , Ombordsætningen af l\Iandskabet paa Trekroner og
Provestenen , - lftJ vde', da Veiret var blevet saa stormfuldt, at Mandskabet ei kunde sæltes over i aabne Baade, laant 2 Dæksfartiiier,
Coffardi-Jagter med Sej) til, indskibede sanledes Mandskabet, seilede
med samme ned Lil Toldbod-Bommen og forlang/e der af den engelske Vagt at blive udladt til Bestemmelsesstedet, hvilket Vagten,
uden hiiiere given Ordre nægtede. Men, da General Catheart netop
selv ankom til Toldboden, saa gav han strax Befaling til ovennævnte
2 Jagters Ildpassering af Bommen, og kom de da begge lykkeligen
til deres Bestemmelse.
I det danske Hovedqvarteer ventede man forgjæves paa den AdjulanI , som, ifiilge General Cathearts tofte, skulde bringe Melding
om Euglændernes Indskibning 1 hvoraf vor Besættelse af de af dem
forladte Vagter og Poster fulgte. Efterat den bestemte Tid var ud.
ldben , begav General v. Biclcrcldt sig selv til Toldboden fnr at
overtyde sig om den fra alle Sider indliibne Efterretnings Sandhed,
at Indskibningen i Dag var umulig. Da General Bie/ere/dt paa Toldheden erfarede, at General Catheart, kort fiirend denne forlod Told.
boden, havde spurgt efter ham, begav han sig III Citadellet, hvvr
han traf Generalen i een af Barakke • Værelserne tæt ved Porlen og
ifærd med at expedere og forsegle ('1 Brev til General l'. PeYIIIGlln.
n.am. Krilah. fra 1807-H.
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Iler gjentog han for- General l '. Bicle(eldt, hvad han havde skrevet,
nemlig: at det var en physisk Umulighed punktligen at opfylde det
givne Ord angaaende Indskibningen og Afreisen, hvilket dog havde
været hans bestemte Onske og Villie.
General CatItcart bad ydermeer General v. Bielefelil: selv at betragte det slormende Veir, og
tilfiiiede, at han for sin egen Person havde holdt sit Ord, idet han,
tilligemed hele Hovedqvarteret , havde tilbragt Nalten paa det engelske Admiral skib og var om Morgenen ikke uden Fare og gjennemlilddt kommen i Land, for, om muligt , al pusskyude de sidste
Afdelingers Indskibning,
FOl' al bevise sin Paustund pegede h",!
. spdgende hen paa del Lys, hvormed han forseglede Brev el til General v. PeYlllalln, thi del var sat i en Flaske af Mangel paa en
Lysestage , ligesom hall ogsaa gjorde opmærksom paa de tilbageværende Tropper, som alle stode marchfærdige med fuld Bepakning,
beredte til Indskibning.
All tydede sanledes hen paa Sandheden af
hans Udsagn; Umuligheden af Jndskibnin gen var indl ysende, og hall
lovede at pauskynde denne saasuart den var gjiirlig,
General v. Bicle(eldt knnde Intet svare hertil af nogen væsentlig Vægt og borlfjernede sig derfoi , kun beklagende" hvad han saae
ug erfarede, og medtog selv Brevet li! General v. l'cymalln, som var
saa lydende:
Ci/ad ellel den 19do Oc/ober 1801.
Sir!
"De senere Dages Uveir har forsinkellndskibningen, som ellers
"skulde have fundet Sted tidfigen i Dag Morges; hvorfor vi da have
"seet os uddsagede til at forblive i vor nærværende Stilling, Op "sæUelsen kan imidlertid ei vare længe j og jeg furlader mig paa,
"at Generalen ikke har Noget imod, at Fjendllighederne paa begge
"Sider vedblive at ophiire. 1\Ien Citadellet kan endnu ikke rdmmes,
"eftel'som del, hvilkel er en viglig Grund for samtues virkelige Be"sIddeise , el' eel af Armeens Indskibningspuncter.'
Dette Brev maalle uaturligviis, trods den iiiens)'nlige Umulighed
ved Indskil.mingen, aller furny Jlislallken om, al Englænderne havde
i Sinde al bryde Capltulationen.
Begjeringen saae med Længsel
Opli.isningen i Mode; Staden og Landel higede efler Befrielse; Alles
Forventning var derfor spændt.
General I" Pojmann svarede slrax paa oveustnaende Brev saaledes:
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H01'edqvarlel"ot Kjil/JSflharm d. 19 October tRO'?

Min Herre I
"Det er mig ikke muligt at paatage mig Ansvaret for et san
"vigtigt Skridt, som at lade de brittiske Tropper i Besiddelse af
"CastelJet efter Capitulationens ForIOb, da samme udtrykkellgen fast"sætter Tilbageleveringen til den anfdrte Tid."
"Ingen Fjendtligheder skulle blive begaaede; men Alt, hvad jeg
"har i min Magi at foreslaae, og hvad jeg kan retfærdiggjdre for
••Kongen, min Herre, er: at Tropperne sendes til Nyholm, hvor de
uskulJe forblive umolesterede, Dog maa jeg forlange, at deres Antnl
"ikke Iordges med Fleres Udskibning."
"lovrigt er jeg ikke tilskyndet ved nogen anden Bevæggrund,
"end den uundgaaelige Nodvendighed at indskrænke min Authoritet
"til de Grændser, min Monark har foreskrevet mig; og, saaledes
,.forpligtet, maa jeg paastaae Opfyldelsen af Capitulationens ud"trykkelige Betingelse at erholde Citadellet udleveret iii den Tid og
.,paa den Dag, der af begge Parter var vedtaget."
Svaret paa denne Skrivelse udeblev ikke længe ug var underskrevet af begge de engelske Overbefalingsmænd, saa lydende:
fitaclellet den lDde October 1807,
Sir!
"De Selv, saavelsom alle Stadens og Omegnens Beboere ere
"Vidner til de Anstrengelser, vi have gjort os for at opfylde den
"Artikel i Capitulationen, som angnaer Indskibningen j men vi ere
"ikke Herrer over Elementerne; vi kunne ikke bogstaveligen udfdre

"et umuligt Vilkaar 1"
"Det har aldrig været vor Hensigt at standse lndskibuingen,
"men vi kunne ikke op give Citadellet, forend vi tillige forlade Oen."
"Et gjorligt Oieblik maa alt saa oppebies til Afrelsens Fuldbyr"delsc. Hverken ville vi opæ g ge, eller begane Fjeudtligheder ; men,
"skulde slige fiude Stell imod os, maae vi ansee dem sum et Brud
"paa Capitulationens bana fide Hensigt og Mening; og vi skulle da
"paa Oieblikket igjen udskibe Re st en af Armeen, som- De kan troe,
"at vi have fordeelI paa en Maade, der sikkrer Bagtroppen af Hæren
"imod al Overlast."
Delte var de engelske Befalingsmænd! sidste ShiveJse, slim
General v. PIJ1Jmalln endnu besvarede saaledes:
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11ol'edqvarteret lijiibenhavtl d. t9 Octobcr tRO.,.

Mine Herrer I
"Jeg har ikke foreslaaet Umuligheder; ei heller skal jeg frem"sælle noget Upassende. Hvad jeg havde den Ære at berette Dem
"var, al min Magt ikke strækker sig til at afvige fra Capitulationens

" Betingelser.'
"Jeg har slet ikke i Sinde at begynde nye Fjendtligheder ;
"hvad jeg foreslog var til gjeusidig Beqvemmelighed, da Tropperne
"meget godt kunne huses paa Nyholm, Dersom De efter delle For"slag og mine gjentagne Forsikkringer, at intet Slags Overlast skal
"lilfiiies -dem , enten der, eller paa Bheden , den korte Tid De for
"Modvind sammesteds opholdes, endnu vedbliver Deres Passtand at
"beholde Citadellet l kan jeg vel ikke formene det; men min Pligt
"og min Aulhorilels Græudser forbyde mig at samlykke i et saadant
"Skridt."
Fra Admiralen ankom endnu nogle Breve, og i eet af dem gjentog han sil tidligere under Ude Oetober gjorte Tilbud (Pag. 3:iO)
at lade danske Fartdier af en vis Drægtighed frit seile med Provisiouer m. m" imod at de engelske Skibe uhindrede kunne passere
igjennem Sundet. Svaret herpaa blev det samme, som dengang: "at
"Sagens politiske Natur udfordrede en hbiere Mgjorelse."
I et
andet meldte han,
at de af Englænderne pna Holmen benyttede og beholdle Pramme, Pramlanget lilhorende , sknlle ved nærmere Opgjerelse vorde erstattede af den, efter Afreisen her paa
Bheden stationerede Capitain Fraser pan Linieskibet "VOInguard". Selv
den allersidste Dag mod loges flere Greve, skjdndt af en lidiigere
Dato , I et af dem erklærede Admiral Gambier, al alle de Pas, han
havde tilstaael dallske Skibe, skulle vorde respeeterede af den paa
BIleden efterl adte, ovenmeldte, Befalingsmand Capilain fraser.
I et
andet Brev, daleret den 1ude October, meldte han omsider Frigivelsen af 50 l\1alroser, l\1alldsJ.auet nemlig af Oere gjorte Priser,
bvurfor og Admiralen af General v. I'cymcl1In blev lakket for denne
Fiiielighed, den han forhen havde nægtet. I et tredie Brev, daleret
den 19de Detober, melder Admiral Gambier velvilligen : at i de
sidste Dages Uveir vare to Pramme sjunkne paa Rhedeu, som kunde
være farligt fur Skibenes Ankring, og Ilt han ei hal de havt Tid til
at optage dem, hvilket han ellers gjerne vilde have gjo r t.
Endnu den 20de Oetuber tilmeldte Admiral Gambie» General-
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.commaudoet r "al den engelske befuldmægtigede Minister Mtrry op"boldl sig i Helsingborg, hvis der skulde komme nogen Depeche til
"barn fra den danske Regjering."
Man seer deraf, at endnu i det sidste Oieblik vilde man give
den danske Regjering el Middel til al underhandle, men hvilket IIU
ei meer var muligt, eftersom Regjeringen, hvad vi senere ville erfare , all havde kastet sig i Frankrigs Arme
Dog regnede Englænderne ikke heller paa Danmarks Forsoning;
den engelske Consul i Helsingfir Ilyttede derfor med alle del' værende
Englændere ved Vaabenslilslandens Udliib atter over til Helsingborg.
Correspondencen imellem de respective Befalingsmænd var dermed til Ende. Anlallet paa de af Generalcommandoet afsendte Breve
beliihc sig Lil 127 og paa de modtagne lil 1:3 Slykker, de enkelte
Breve medregnede, som efter Afreisen vesledes med de engelske
Cummissarier og Capitain Fraser.
Midlertid blev Veirel om Nallen imellem den 19de og 20de
Oclober Iykkeligviis roligere; saa al Englænderne allerede samme
Nat kunde ved Hjelp af Lygter begynde Forberedelserne til deres
Indskibning. Da del begyndte at dages, blev Generalmarchen siaaet
ved SIranden ; og, da Transportskibene og de brittiske Fartdier
ganske havde rommel Havnen, rued .. del under Generalmajor Spencers Commando staaende Corps paa Nyholm i Baade, under Citadellets Canoner, fra Nyholm til Standkanten ved Hellerup, for at være
beredt paa at forslærke Garden. Da omsider den kongelige Chalouppe
ugsaa var halet ud af Havnen, og de under Batteriet ;J Kroner liggende Skihe havde lettet Anker, marcherede det -lde Regiment ud
af Citadellet og rykkede, under Bedækning af sit Flanqueur-Compagni
og et Garde- Piquet til Hellerup.
Sansnart RegimenIel var paa
Marchen, bleve Citadellets Broer optrukne, og den engelske Pladsadjutant afsendt til del danske Hovedqvarteer for, efter Aftale, at
melde, at Citadellet kunde igjen besættes af de danske Tropper,
hvilke da ogsaa strax aflåste en lille Vagl af;l de Infanteri-Regiment,
og el Detachement Arlilleri, som derpaa indskibede sig ved Citadellel og begave 5ig lil Hellerup, efterat Cltadellets Artillel'i-Invenlarium
og N1iglerne vare blevue overleverede til de danske Authorileler ved
den engelske Major Bodeeker og Arlillericapitain Pat/erson. Saaledes blev nu Nyholm atter besat af danske Tropper Kl. 7! og Citadellet Kl. 8~ om Morgenen. _ Saasnarl det 4de Infanteri-Regiment
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var stdd t 1iI Garden, begyndte Generallieutenant Luillou: paa ludskibningen , som skete roligt og stille uden at forsty rres enten af
danske Tropper, eller af Tilskuere, saa at den store Forsigtighed,
som val' iagttaget af Home Popham for at indskibe Tropperne, var Ue havde saaledes nemlig ved
at ansee for aldeles unddvendig,
Stranden befæstet lit hinanden et mindre Fartoi og en Pram, der
bleve belagte med Brædder, for at tjene som en Bro j paa en ene
Side af Prammen laa et svummende Batteri , velbesat med Canoncr;
paa den anden Side laae Canonbaadc, for at kunne hestr) ge Strandbredden.
Fladbundcde Baade , bestemte til Troppernes Transport,
lagde sig paa begge Sider af Prammen j ligesaa kunde Canunbaadene
ogsaa indtage Tropper.
Sansnart Artilleri - Brigaden var indskibet,
marchercde Tropperne over Prammen til deres Baade, som derpaa
Kl. tO om Morgenen vare
alle paa eengang afgik til deres Skibe,
alle engelske Troppet' ombord, og gik Flaaden samme Dag fra Rhedcn

deelviis under Scil.
Den engel ske Flaade var snuledes afseilet i liere Divisioner,
Allerede den Ode October passerede l. Orlogsskib og omtrent 45
Transport skibe Kronborg
Den LUde October om Morgenen passerede Vice-Admiral Stannope Sundet, eller Kronburg , med Il Linieskibe, l. Fregat, 3 Brigger, 2 B ombeskibe samt 30 Transportskibe.
Den 20de October henimod Aflen passerede omtrent IOJ Skibe forbi
Kronborg, hvoraf cndeel af de stårre gik til Ankers l medens de
mindre gik strax til Nordsden j og endeligen passerede dcn sidste
Division med en god Vind Kronborg Sondagen den 21de October,
KI, 10 om Formiddagcn, og bestod, ifOlge Comm .mdeur !ljcl'ul{s Rapport til Kronprindsen, af 22 Linieskibe. ':!.2 Fregatter, l j Brigger,
i Skonnert, -l Cuttere, I il Canonchaloupper, l armeret Ostindiefarer
Endeel af de engelske Krigsskibe Corblevc
og 24~ Transpoltskibe
liggende paa Rjiibenha\lIs Rhed, hvoraf;) vare sysselsatte alene med
nt bringe det strandede danske Orlogsskib Ncptunus af Taarhæks Rev.
I ovenstaaende Detail flndes vistnok m.ingen Bagatel, eller Begivenhed af ringe Betydenhed. men hvorved jeg alene havde III Hensigt
at frembæve : at Generalcouimandoet under denne besværlige Vuabeustilstand varelog sin Værdighed og Pl igt og efter Evne sdgte at
hævde Kongens og Landets Interesse ligcover for den s tolte Fjende j ,
og i del Mindste ingensinde lud de Uordener, eller Fornærmelser,
som kom til dets Kundskah, upaaagtede passere.

Efterretningen om Englændernes Indskibning og endelige Afreise blev snart bekjendt i Byen, og en Mængde Mennesker liib til
Toldboden for al overbevise sig herom.
"Gnd skee Lov I de ere
borte!" var det almindelige Udraab I Men ogsaa "Ol' Flaade var
borte; dens Leie tomt, og vur ~atio~alfiilel se saaret paa en blodig
Maalle ved 5;> Dages Uroligheder, Lidelser og Krænkelser.
Disse
Fiilelser vare fælleds for Alle, og kostede mangen patriotisk Mand
og Qvinde endog bittre Tsarer,
Kun i Afstanden saae man endnu
det sidste Glimt af Fjenden med vort stolte Siiværn. Endeel Haandværkssvende og Andre, selv Drenge , lude sig frivilligen overlale til
Selv en Deel
at fiilge dem; Andre lode sig hverve som Soldater.
Fruentimmere fulgte her, som ved lignende Leiligheder, deres Elskere.
Jeg troer ikke, at Danmark har senere havt Anledning til at lieklage
disse Tab
General Ca/heart bar senere bekjendlgjort i de engelske Blade:
"at, da Capilulationen paa ingen Maade var bleven brudt af de
"Danske. som derimod handlede i hdieste Grad ærefuldt i den
"strenge og punktlige Opf~ Ideise af Overeenskomsten; saa havde
"ogsaa han besluttet niiiagli gen at opfylde Capilulationsarliklerne."
Denne Grund bidrog vistnok til at vi bleve vore stolte Fjender qvit.
Kongen af Sverrig, ankommen den 7de September fra Rygeu,
og Dronningen af Sverrig, ankommen den Ude September fra Stukholm til Carlscruna , opholdt sig under den engelske Flaades Bortseiling i Helsingborg; og, da Flaaden nærmede sig denne By, gik
Kon gen med Dronningen og Prindsesse Sophie Albertine ned til
Stranden, eller Skibsbroen og bleve, ovenfor og nedenfor Kronborg,
fra en Mængde engelske Krigsskibe saluterede med 27 Canonskud,
samt complimenterede baade af den engelske General og Admiral,
som derpaa indloge Frokost hos Kongen ug fulgte senere med Flaaden paa en liIbagehlivende Fregat. De erobrede danske Skibe salulerede ikke og fOrte ei heller enten dansk, eller engelsk, men et rod t
Flag. Kronburg Fæstning taug med sine Canoner, men blev ei heller
directe saluteret af den engelske Flaade. Fæstningens Taushed udtrykkede Danmarks Sorg og en almindelig NalionalfOlelse, den Fjenden jo selv maatle ære.
En Overskridelse af Capltulationsbetingelserne fandt jo riglignok
saaledes Sted ved Englændernes Ophold af 22 Timer over Tiden, men det
var kun lilfældigviis og meget undskyldeligt. Jeg indseer derfor ikke
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at GenurJlcOmmllDuoeL har her ved kunnet handle audertedes, end det
gjorde; thi der gives nu neppe Nogen, som vilde have fundet deL
rigtigt , om der var hlevet anordnet eL almindeligt Angreb paa den
engelske Arriergarde og de faa Vagter, de havde tilbage, dem man
vel vilde have været i Stand .Li1 at overvinde, maaskee endog aldeles al trlintetgjore. .Men en saadan Feighed vilde dog ej have forskallet os vor Flaade tilhage og derimod sikkertigen blol forliget
Ulykken ved Englændernes paafiill;end& Hevn,
Man niiiedes derfor
med at protestere imod det, man alli gevel ikke kunde forhindre,
eller give sit Samtykke til; og del læres derved, at del i del offentlige Omdomme saa meget miskjenute og mishandlede Gcuerulcommando baade ved denne Leilighed og ved alle andre Forhandlinger
har, under dets mdisommelige Forretninger handlet med Klogskab,
Rolighed , Orden og Conduite, hvilkel da alter lærer, at saavel Generalerne, som Adjutanterne og Raadgiverne have været Mænd af ikke
almindelig administrativ Dygtighed, Kundskaber, Redelighed ug Patrioti sme, der fuldeligen Iorhvervedc sig Ficndens Aglelse, endskjdndt
de dengang iblandt det stdrre og udannnede Publicum omliibende
Rygter forvanskede enhver af deres Handlinger paa den meest fornærmende :l\Iaade og tillagde dem Gjerninger og An kuei ser, som ei
engang vare komne dem i Tanker, langt mindre bleve udfiirte, men
som den lettroende Mængde antoge for sande og derfor i mangfoldige Breve letsindigen fortalte og udbredte, saavel i som udenfor
Landet,
Det tilkommer derfor vistnok vor liberale Ol; retsindige
Tidsalder at retfærdiggjdre disse saa baardeligen miskjeudte og krænkede Mænd, dem Graven for længe siden dækker, saa at ovenstaaende og paa Doeumenter grundede Historie maa gje nvinde dem Kyndiges og Relsindiges Agtelse, der i Livet bleve dem nægtede,
Til den 20de October, eller den Dag, som de sidste Englændere gik ombord paa deres Flaad e, vare de selvsamme Landeværnsbatailloner, der under Beleiringen havde ligget i Kjiibenhavn og paa
Kronborg, men den 17de September havde erholdt Tilladelse til at
gaae hjem, for al besorge deres Hd st, atter beordrede til at mode i
de Lo Fæstninger, ligesom og Herregaardsskytterne i Kjobenhavn,
hvorimod og de ovrige Landeværnsbagrilloner bleve beordrede til
KysLernes Forsvar.
Ifiilge Kongl. Befaling vare samtlige Fyr paa KysterIIe af Dan-

mark og Norge blevne slukkede.
Men nogle Dage inden Englændernes Bortreise landede disse paa Oen Anholt, som var aldeles
uden Besætning, eller Forsvar , og der tændte de Fyrel til Veiledning for dens talrige Flander igjennem Kuttegattet. hvortil de endog
selv havde medtaget Steenkullene.
Ligesan havde de paa Skagens
Rev lagt en Fregal for Anker, som viste Fyr hele Efteraaret , og
som man, af Mangel paa Midler til at bortjage , maaue lade blive
liggende paa den indtagne for os krænkende Station.
y cd Gjenbesæuelsen af Citadellet fandt man: at dette ik""e var
blevet tilhageleveret i den Stand, som Ilet var imodtagel, og som
Capitulationens 5te Artikel foreskrev; men at ogsaa her Alt, haade
Lost og Fast, var ituslaaet , eller borttaget indtil selv Kakkelovnene
i Værelserne, Kirkens Kalk og Disk, Altartæppp.t m. m. Paa Holmene saae det naturligviis ikke bedre ud, siden der ogsaa Alt var
ituslaaet og iidelagt, som ei kunde medfiires. l\Ien del' havde ogsaa Home Pophum huserer, en Mand" som i Kjohenhavns Beleiringshistorie ei kan nævnes uden med Begrebet af Ranhed og Rovesyge.
Saavel der, som i CastelJet, laae især Englændere og
Skotlændere , og disse OfIfiil,te sig mindre godt, end Tydskeme,
dem DIan ialmindelighed endog roesle, hvorfor og Navne som General v. Linsingen , Oberstlieutenant v. Ompteda m. Il. ville, som
Modsælning til Popham , til evig Tid nævnes med Hæder og
VelviIlie.
Englænderne vare da borte med den danske Flaade, som bestod af ro Igende Fartdier ;

17 Linieskibe.
1.. Christian den

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Waldemar

Neptunus

J.

VII.

paa

Norge

Danmark
Kronprindsesse Maria
Prindsesse Sophie Frederike
Odin
Tre-Kroner
Iustitia

f
-

90 Canoner.
80

ditto

78
76

ditto
ditto

70

ditto
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Jl.

Skjold

12. Fyen
:13. Kronprinds Frederik

14. Arveprinds Frederik

I.

paa 70 Canoner,

J 6. Seieren

66 ditto
64 dillo

17. Mars •

60

ditto

-

46

ditto

-

40

ditto

-

:.16

ditto

26
24

ditto
ditto

20

ditto

:15. Prindsesse Caroline

:17 Fregatter.
i. Perlen
2. Iris
3. Freia

. .

i, .
)

4. Havfruen

\

5. ROla

6. Naiaden
7. Nymphen
Venus
9. St. Thomas
:10. Frederiksværn
:1:1. Frederikssteen
12. Tritton
13. Lille Delt
14. Fylla
15. Gllicksladt
Hi. Eideren
17. Elben

S.

}.

i2 ditto

J.

:LO

ditto

18

ditto

:14

ditto

20

ditto

10

ditto

8 Brigger.
i. Sarpen
2. Nidelven

3.
4.

Glommen
AlIlIrt
5 l\f crcurius
6. Delpbinen
7. Brevdragereo
Cutterbriggen.
8. Den flyvende Fisk
i Skonnert.
Ornen

.' .

-

.

.

- - - --

----_.
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4 Stykprul/ll/lc.
1. Haien
2. Sværdfisken
paa 20 Canoner.
3. Kæmpen
4. Lindormen
Jllydcbattrrirt NI', 1..
24 ditto
J{ongcjagtcn VIldanden
- 4
ditto
10 Canonbaade Odense, Ahrendal, Wiborg, Langesund, Aalborg,
Christiansund. Stege, Flensborg, Nakskov og Stavern, hver armeret med 2 18 U; (Stavern med 2
24 'ti) Canoner og 6 4, it Haubitzer,
13 Canoncl.alouppcr Roeskilde, Helsingdr, Frederikssund, Saltholmen, Nestved, Callundborg, Holbæk, Nysted, Riidby, Kjertl'minde, Svendborg, Assens
og Middelfart, "hver armeret med 2 24 $ Canoner og 4, 4 $ Haubitzer.
1 Canorl-Jollc Nr. 5, armeret med 1. :H, tb Canon og 2 4, U;
Hauhitzer.
1 Morteer-Chalouppe Litra A. NI', 1, armeret med 1 1.00 $ Morteer og, 2 4, il Haubitzer.
1 b/ortlcr-Barcasllc armeret med 1. 100 it Morteer.
Samtlige Skibe med alt Tilhehiir, fuld Udrustning og desforuden et stort Forrand af alle Slags Krigs- og Skibs-Materialilll',
Smaaefartdier, Pramme &:c. &:c.
Desuden iidelagdes Orlogsskibet Ditmarsken i Dokken og som
blev aldeles ophugget i Aarene 1808 og 9, 3 Orlogsskibe paa
selve Stabelen, af hvis Levninger senere blev bygget Orlogsskibet
Phonix ; 1. Stykpram, som dog igjcn blev siden istandsat og givet
Navnet Hvalrossen; samt nedtaget 1 Fregat, 1. Brig og 1 KogeCbalouppe, som alle stede i Spanter.

3n

Vor Flaades Beskaffenhed vnr tilvisse god.
Efter at den var
ankommen til England, og efter en af Admiral Gambier over sammc
afholdt luspeclion, meldte han: \ "Den danske Flaades Beskaffenhed
"val' saa fortrinlig, at den i 3 Uger blcv gjort seilklar; og der
"Iader sig intet stærkere Beviis give paa dens Tilstand, end at den
"var bleven overfort til England i det meest stormende Veir, tuden
"at den har liidt det Mindste paa dens Skrog. Dersom Napoleou" -
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vedbliver han - "var kommen i Besiddelse af denne Flaade , saa
"maaUe Folgerne have blevet meget alvurlige for England."
Dette store Tab har Danmark længe maattet fdle, Englænderne
angave selv Værdien deraf Lil 2 Millioner ti Sterling, eller om(rent 1 l\lilh nnel' Rbd.
Iflilge den detaillerede Opgjbrelse, Admiralilets-Collegicl senere foretog, belob Værdien sig omtrent Lil
samme Sum, nemlig:
12,237,126 Rbd,
Skibenes Værdi
Flandens llise Inventarium samt Forrand af
5,888,690 Vaaben, Ammunition og l\1nlel'ial ~c ~c.
---'''''''''':':""77::-'-7-:,.-.--=-:--:-1::;, reu, uu Rbd.
De mangfoldige Ting, som Englænderne borlloge, eller ddelagde
paa Nyholm, og som ikke kunde henregnes li! Flaaden og dens
Udrustning, vare vel ei af hetydelig Værdi men tydede dug hen paa
en ond Villie hos Befalingsmændene og lægges især Popluun til Last.*)
Den oftere omlalede stærke Desertion mellem vore hvervede
Tropper ledblev til Englænderne vare indski bede ; og, om end ogsaa den man kaldes et Tab, er den dog af de Slags Tab, hvorover
Danmark ikke har stort beklaget sig. Fra Kri gens Begyndelse indtil
i9de October inclusive beliib den sig Lil:
Af Soetaten: il Haandværkere og 14l\1atroser. Summa 25 Hoveder.
Underoll, Spillemd. l\Jenillc. Cl' HOl eder.
Af del kongelige AI'lillel'i-Corps
3
i7
11
Af Liv-Garden til Hest •
l
l
Af Liv-Garden til Fods •
2
4
2
Af Danske Liv-Regiment.
:35
15
14
64
Af Norske Liv- Regiment •
9
12
11
:32
Af H. K. Hoihed Kronpl'indsens
Regiments-Depdt .
i
9
Af Hs, Hiiihed Prinds Frederik
3
,1
Christians Rcgimenls-Depdl •
t
Af Marine Regimentet
35
1002 -1055
iS
Summa tit>
43
1077
:1.1 Haandværkere og i4 Matrosel' = 1211 Hoveder.
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Selv Slaverne, som vare i Citadellet den Gang Englænderne
resatte samme og ikke kunde bringes afveien, fordi de anvendtes
ved det derværende Bageri, hvorfra Kjiibenhavns Garnison erholdt
selv under Englændernes Besæltelse af Caslellet sit Brod, gik ogsaa
samtlige over til Englænderne og bleve efter Sigende ansatte ved
Tropperne.
Men en sandan Desertion er let at falte, saa megel
meer som de dog ikke havde aflagt nogen Troskabs Eed.
Imidlertid tabte den engelske Armee ogsaa en Mængde Folk
ved Desertion, maaskee ligesaa mange som den danske; thi DeserTroskabstion var dengang en almindelig Sygdom i alle Armeer.
Eden var ei tilstrækkelig til at hinde fremmede Leiasvende til nogen Konges Fane. Sanledes indbragtes alene til Hovedvagten i Kjiibenhavn 98 Mand. l Citadellet havde l ·J Mand skjult sig, som listede sig frem efter Englændernes Bortreise ; endeel Soldater ankom
og til Helsingfir ; Mangfoldige skjulte sig omkring paa Landet, indtil Englænderne vare indskibede o. s. v.; og efter danske liereminger regnede man saaledes paa 900- iOOO Mand, som l.leve tilbage
ug fandtes efter Englændernes Bortreise
Hannuveranerne angave
officiel deres ved Desertion havte Tah i Sjælland til 237 Mand,
hvoriblandt rigtignok fandtes 38 af de hvervede danske Overliibere,
som alter vare deserterede, endnu inden de vare inddelte ved nogen
bestemt Troppeafdeling ").
Englænderne og Hannoveraneme havde imidlertid længere hen
kun liden Aarsag til at være forniiiede med de til dem fra dansk
Tjeneste overliibne Deserteurer, som fulgte med dem fra Sjælland.
I den britiske Armee under General 101m MoDre, som i Ianuår
Maaned 1809 trak sig tilhage fra det Indre af Spanien til Vigo,
var ogsaa en Brigad e af den tydske Legion under General I njor v.
Altens Commande. Ogsaa denne Brigade, ligesom hele lJIoores Armee, efterlod sig mange l\1arodeurer paa Landeveiene , men som
dog for sliirste Delen kom igjen tilstede. l del tit omtalede, officielle
Værk **) berelles, al, "Anlallet paa de Soldater, alene af denne Bri"gade, som derimod ei meer indfandt sig ved deres Afdelinger, he"HIb sig Id 131. Dog maalle det tjene Generalmajor v. Alten og
"Hannoveranerne til stor Beroligelse, at næsten hele Antallet af de
") Ludlow Beami sh "n er deuts che Legion," l Theil
•*) idcm, l Th c:l Pag. 176.
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"bortllibne Krigsmænd bestod i Aventuriers af næsten alle Nationer,
"som vare blevne hvervede paa Sjælland efter Kjiihenbavns Beleiring
,,1~07.'· Saaledes legede disse Personer overalt med Ære, Pligt
og Eed,
De fra Englænderne til os overliibne tydske Deserteurer hleve
(irlilge Cancelli-Ordre af 24de Oetober 1807) dersom de dertil vare
villige, antagne ved Marineregimentet med 16 Rbd. Haandpenge;
de, som Kunde ernære sig ved et Haandværk, erholdt Tilladelse
dertil; og de, som ei kunde ernære sig selv, hlev satte uneler offentlig Forpleining og Bevogtning; dog disse to sidste Cathegorier kun
indtil Skibsfarten atter hlev aahnet, da de med Pas hleve hjemsendte
til deres Fddeland, De engelske Descrteurer derimod, bleve Krigs.
fanger.
Ogsaa enkelte Syge vare blevne tilbage med de danske Alllhoriteters Tilladelse; hvoriblandt en hannoveransk Major, NicmallIl, med
Kone, som havde næsten bestandigen ligget tilsengs i lægersborg
og, Wilge General Cathearts Begjering fik af Generalcommandoet
Tilladelse til, efter Helbredelsen, at vende hjem til Lands til
Tyd skland.
De tvungne Gjæster vare nu borte; men deres Hjemrcise var
mindre end heldig.
Den gunstige Vind, som den 21de Ocreber
flirte dem hurtigen og samlede ud af Sundvt , forvan Ilvde sig den
2"2de til en sandan Storm, at den 23de October om Morgenen hele
Elaaden var adskilt, og man saae neppe 3-4 Skibe samlede Da
Stormen vedvarede liere Dage, drev Flaaden længer end een Uge
omkring i Nordsoen og samledes fOI'st atter paa Yarmoulhs Rhed.
Admiral Gambier, I for sin Person, ankom allerede den H1te October
til London. Mlln, da i Yarmouth ingen Ordrer fandtes til Troppernes tand gang , sna afgik Flnadeu herfra igjen den Sde Novemher til Portsmouth og Uamsgate, paa hvilken Fart Storm og Mod.
vind aller adskilte Skibene, og foraarsagede især for Hannoveranorne stort Tab. Skibet, "Endeavour", hvorpaa der var 26 Mand
og ligcsaa mange Heste af ~die Husarregiment, stodte om Natten
pan Guodwin-Sand, kom vel alter af Sandbanken, men forgik med
Hestene og 14 Personer ved Kysten af Kent den 30le Oclober, og
kun 4 Matroser og endeel Husarer bleve reddede. Et andet mindre
Skib med 18 Heste af samme Husarregiment blev overseilet af
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en Ostindiefarer; dog blev Mandskabet reddet.
Hestene og Epvipagen af 2det Husarregiment paa 2de andre Transportskibe gik ligeledes tabte med samt Ridtmester Ludolph Baring, hvilken sidste
druknede den 2den November paa Yarmouths Rhed derved at Baaden
slog om, da han vilde gaa ombord paa sil Transportskib. Et 3die
Skib, "The Hope," et Hospitalsskib med 40 Syge, gik . ligeledes til
Grunde.
Transportskibet "The engle packet,' hvorpaa der befandt
sig 8 Officierer og 172 Underorticierer og Menige af den 7de hannoveranske Linie-Balaillon, saml en Feltpræst med Kone og Bdrn,
blev ligeledes ikke seet meer efter Stormen og er rimeligviis gangen
nudel' i Dronningens Canal (Queens ChanDP.I).
El fjerde Skib,
"Augustus Cæsar," hvorpac var indskibet Oberstlieuteuant v. Omptetla og endeel af Iste Linie-Batalllen af den tydske Legion, stddte
om Nallen til den - 27de October sammen med Linieskibet "InIlexi ule' pna h4 Canoner, hvorved Transportskibet blev gjort til
Vrag. Ar dets Besætning reddede sig 5 Officierer og omtrent 100
Mand ombord paa Linieskibet; men, da Transporl-Skibet ei meer
kunde styres , drev det ned paa den hollandske Kysl, hvor det strandede, og hvor den tilbageblevne Besætning, beataaende af 9 Officiel'er og 2~6 l\land blev lagen tilfange af Hollænderne. Et ote Transportskib. "SalislJUrry," hvorpas var indskibet endeel af 2den Linie8alaillon, gik og til Gruude med 221 Hoveder, hvoriblandt 9 Offlcierer samt 30 Koner og 5 Bdrn, Delle Skib var om Nalten den
2 2 de Ocreber blevel i Kallegallel skilt fra de andre Sk ibe og ankom til Yarmoulh den tlde November, nelop som den <ivrige Flaade
forlod denne Rhed , og lob den 10de November om Aftenen paa
" Ke nlis h Knock ," en Sandbanke ved Ramsgale hvor
Dag, den Hte November.
Alene den lydske Legions bele Tab paa denne
lOb sig saalerles til 117 å Induvider, hvoriblandt 30
deraf ndgjorde de Druknedes Anlal 460 Personer,

det sank næste
Espedition beOrficierer, og
hvoraf 18 Of-

ficiercr saml Koner lig Bdrn *).
Den engelske Armees Tab paa Tilbagerei sen er intetsteds officielt blevet bekjendrgjort,
Men Stormens Virkninger saaes langs
med den hele sydosllige Kyst af England, hvor der neppe gave s

")

See : Ludlow llcamish, I Theil, Pog, I:lG-1 41.
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cen Havn, som ikke kunde opvise Spor af dens Magt.
Ocr er
derfor Grund til at antage, at den engelske Armees Tab paa TiIbagcreiscn hal' staaet i Forhold iii de tydske Troppers; og saaleledes vil l\1enncsketabet for England ved denne Expedilion ci have
været mindre, cnd for Kjo henhavn Tabet ved Bombardementet var
for Stadens Borgere, ja I rirneligviis endog langt stdrre,
Englands Fordeel af at have erobret omtrent 50 Krigsskibe er,
saalcdes ikke stor, fra hvilken Side man cnd bediimmer samme; og,
hvad Æren angaaer, som sammos Regjering derved har forhvervet
sig, saa have vi alt oftere orntalet den, og -det giver os eL Bcviis
for at Ludvig den 14des Tidsalder og Politik endnu er herskende,
naar og hvor det ansces nddvendigt.
flcgivellhederne imod Kjiihenhavn og Danmark 1807 liIhiire nu
Historien, som vII vide at tildele dcm deres Plads imellem Verdenstildragt lserne , og det de, furtjene.
Om og l\Icnncskcrlles Omdomme er Magthaverne ligegyldigt, saa tjener Jo g deres Handlinger
til et advarende Exempel for kommende Slæ gter, at disse ei skulle
fæste Tro Lil selv de hiiitideligste Forsikkringer, Lofter og Udsagn,
men overbevises om, at Menneskernes lntriguer og Handlemande har
igjennem Aartusinder ei forandret sig stort og at altsaa Mennesker
ville, ifdlge den dem medflidte Ufuldkommcnhed, Skriibelighed og
Lidenskabelighed, sikkertigen uforandrede blive dl' samme igjennem
de kommende AarLusinder og lige til r erdens Ende.
Imidlertid blev denne, det engelske Ministeriums Handlemaade
imod det fredelige og ubevæbnede Danmark intetsteds bediimt haardere, end netop i England selv, i de engelske Journaler og politiske Skrifter af alle Farvel', hvilke Beddmmelser endog antage en
saa ah orlig Tone, at Ministeriel fandt sig n1idsaget til som Forsvar olfentligen at fremlægge for Nationen og Europa Bevæggruuden e til dets Handlinger , hvilket nærmere vil hlive omtalet i
Capitel,
Vi have alt hemærket: Ilt den engelske Armee og Flaade naturligviis ikke kunde have Deel i Ministeriets Tænke og Handlemaade, men at de havde kun op fy Idt deres Pligt som Krigere og
derfor fortjente deres Beliinning.
Primier-ålinisteren, Lord Castlcreagh, gjorde derfor under 28de
Januar i808 Parlamentet opmærksomt paa Armeens og F/aadens
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store Fortjenester i det baltiske Hav; med den Bemærkning , "at,
"hvor forskjellige end Anskuelserne i Ilen seende til Expeditionens
"politiske Caracteer, maalle væl e, saa kunde dog kun een Foleise
"besjele Huset med Hensyn til dun Art og Maade l hvorpaa Bans
"Majestæts Befalninger vare bragte til Udfiirelse l saavel med Hen"syn til Troppernes udviste Tapperhed, som deres Humanitet" og
slutter med del Andragende: "At Lord Catheart maalle t.lkjendegives
"Husets Tak for de kloge og afgjorende Forholdsregler', han, efleral
"alle Underhandlingsmidler vare arn endte , havde fulgt for at faae
"den danske Flaade udleveret."
Delle Forslag modsatte sig den Deputerede lVindham i en meget udmærket Tale.
"Han erkjcn ite' sagde han "at Ar "meens og Flaadens AJdadehold og Koldblodighed havde bidraget til
"at formindske Haardheden i det Foretagende, hvortti samme vare
"blevne brugte. MedreUe maatte Armeens og Flaaden s Furtjenester
"vel" adskilles fra Ministrenes, og Befalingen fra Ildfdrelsen, Men,
"del er ikke altid lel at adskille Tjenestens Natur og Caracteer
"fra hinanden.
Denne Begivenhed æsker ikke offentlig Taksigelse,
"siden en national Taksigelse rnaa forud sætte en national Glæde,
"hvortil ingen Anll)dning her gives:'
Imidlertid lykkedes det vel lVindham al bli ve beundret for siu
Veltalenhed, men ikke al overbevise Forstauden ; hvo r fur da Parlamentet med en Majol'itel af 8 L Slemmer, voterede Husets offentlige
Tak til Generallieutenant, J.OI'd Eathcart.
Lignende Tak blev derpaa ogsaa med Majorilet voterel for Ilere andre Officicrer , som
havde udmærket sig ved Expeditionen, nemlig: Generallieutenanterne,
Si,' Henry Burrard , S ir Cilarles Rosslyn , S ir Gcur'ge I.udlow, og
Sir David Haird j Genernlmajororne Eduard Finch ; Tlunuas Grosvenol', Sir Artilur IVcllc./ey, Sir Thomas llIoomfield, Drecluel, Baron v, LillJJingen og Breut "pencCJ' ; Brigadererue ill ac- Far/ane, og
Henry Ward; Adm iral Gambier, Vice-Admiral Sir Hl!1lry Edvin
Stcmhope, Contraadmiralernc Essington, Sir Samuel Hood; Keat« og
Capilain Sir Home Popham.
Den derpas f1ilgcnde ' Iste Februar ISO, meddeelte Husets
Præsident denne voterede offentlige Taksigrise , eller den stdrste og
hdieste Æresbeviisnillg, som kan gives, personligen til de Officierer,
som vare Medlemmer af Parlamentet , hvilke Vare: Generalerne Fi»oh,
n""m .
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(irosvcllor og JJlellesley, samt Capilain Popham, i hvilken Anledning
Præsidenten i sin Tale dvælede især med Berdmmelse ved Sir År- .
Ihur Wellesley, som allerede dengang havde viist sit Fædreland store
Tjenester, forncmmeligen i Ostindien j og det ahnedes vist allerede
af Mange at samme Mand vilde komme til at spille en vigtig Rolle
j den engelske, ja I i Verdens Historie.

'VII. tJapitel.
Fra Englændernes Indskibning, den 20de October, til Rronprindsens Tilbagekomst til
Rjobenhavn, den 6te November 1807.

Gangne vare da Englænderne med den ranede F/aade; men Erindringen om deres Nærværelse og mangeartede Voldsombeder havde
saa aldeles bemægtiget sig alle Gemytter og forbiuret den offentlige
Stemme over hele Danmark imod England, at nu var der ei meer
at tænke paa nogensemhelst Forsoning, eller fredelig Afgjorelse af
Uenighederne imellem de to Stater. En Mængde af Smuaeskrifter
udtalede den almindelige Uvillie imod England, oplyste dets uredelige Fremfærd og de mange af Armeen paa Sjælland hegnaede Uordener,
hvilket bidrog meget til at foroge den hadefulde Stemning mod
Englænderne, og det om eud disse Skrifter vare af ringe Værd i
histo risk Henseende, men desto rigere paa Uqvemsord og hadefulde
Udeladelser.
lCjobenhavns Lidelser havde vakt almindelig Deeltagelse over
hele Landet, maaskee allermeest i Norge. Deehagelse tiltager h) ppig
med Afstanden; og Politiken kjendte dengang kun eet fælleds Fodeland , een fælleds Stat, dobbelt stærk ved den inderligste Forening og den almene Enighed . Tilfredshed, Yelstaud og Kjærlighed bandt jiegge Lande til det fælleds, det gamle, det elskede Kongehuus , under hvis faderlige Regjering allerede saa mange Slægter
havde fundet Lykke og Held.
Om Adskillelse, Provindsforskjelligbed, Forurettelser, Tilsidesæltelse og de mange andre Klage.', vor
Tidsalder forer med sig , vare dengang aldeles ubekjendte for den
store Hob.
ltigtignuk var denne, ny.s oplevede CaIasIropbc kun
Indledningen til de mange Lidelser og Uheld, som det ulykkelige
tand senere UUI' oplevet , 0i> om hvis ;U ulighed man da kunde e:
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have den allerringeste Ahnelse.
Men aldrig have Landets Indbyggere viist en storre Grad af Patriotisme, Kjærlighed og Hengivenhed for Kongehuset, stOrre OpolJrelser, renere Uegennyllighed og
varmere Iver for det almindelige Bedste og for alt Godt, end nelop
da; og, i den fOrste Række af disse Patrioter stede Kjilbenha\'ns
paa Understoltelse og Deeltagelse aldrig trætte Indvnancre, især dels
Handelsstand, som ogsaa de ovrige danske og norske Stæders Halldelstand , Godbesidderne og endeligen hver Anden, alle efter Evne
og Stilling.
l Kjobcnhavn var del Marinens fOrste Pligl efter Englændernes
åfreise al rydde op paa Holmene og underege summes Tilstand
samt hvad Fjenden der muligen havde ladet tilbage, ligesom ogsaa
hvad der af Flaaden maalte være dreven i Land paa Kyslerne, eller
sænket af Fjenderne selv og, som Rygtet udsagde, ikke alt var medtaget.
Til denne Hensigt lOd Holmens Klokke, der sammenkaldte
Tommermændene atLer til Arbeide paa Nyholm for fOrste Gang d.
20de Oetober om Morgenen Kl. 8; og Commandeur Kricgel' blev
af General-Commandoet befalet al undersdge , hvad del' af Fal'loicr
maatle være opdrevet langs Kyslen lige til Taarbæk.
Paa Holmene saae det skrækkeligt ud, da Fjenden ikke havde
ndides med at borttage alt Rorligt , Staten og Marinen tilhdrende
Skibe og Effecter, men endog mangfoldige Ting som ei tilhiirte
Staten, eller med Ret kunne henregnes til Flaaden; og, hvad man
ikke kunde boruage , f. Ex, Værkslederne hleve odelagte , hvorved
Skibsbygning paa længere Tid blev umuliggjort. *).
Allerede den l2de Oclober indgav Holmens Overeqvipagemester
Commandeur A'it'Tul{, SOlD efter Commandeur Billes Afreise Lil Holsteen, var den hdistcummauderendc for MaI'inen en summarisk Rap port til Kronprindsen over de af Englænderne efterladte • Gjenstande,
hvilke vare:
Af Ierneanuner: af

<)

36 U;
24 ib
18 fi

:110 Slykkcr.

12 $

110

120
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Ieg henviser atter Lil Dilag Nr. 4, CapiLain Rosenvinges Rapport, som
rigtignok blev hum rorsL affordret Cl Ugen-nel' Englændernes Bortgang.
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Af Ierncanoner: af

8 it
6it
4 li;
3 Th

•

1.30 Slykker.
1.0

90
2
1.0
52

Af karle Canoner: 1.8 tb
Af Caronader, lange: 60
36 it

s

2
6
i
50
20
8
3i

30 'tb
Karle: 24. it

18 IlE
Af Iernmorlerer:

12 tb
1.00 it .
50 U;

2

36 'i);
6
Uprdvede lerncaronader: 30 U; •
iD
U 'i); •
26
Caooller:
18 il .
iD
Morlerer:
iOO U;
1.6
----,~---------~""'.__:7"• 1.042 pjecer.
Summa •

..
------ -----Til Jerneancaer.

Uapperter til 36
24
1.8
1.2
8
6
4

il' dg.
li;

s

ii .

1.48

.

30
20

279

i80

123

tb

ii
it .

i6

37
2i

Rapperter med Slæder li) 24 it .
Rapperter til karle Canoner 1.8 it
Lystfregatlens Canoner og Rapperter
Og en Deel 1.2 it Baubitzer paa Blokke.
Af Iernkugler:

Til Metaicanoner.

36 Ifb dige

• • cirea

11

.55
iD
3200 Stykker.

24 it
1.8 li

Ingen

1.2 IlE

16800

9600
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Af Iemkugler :

8
(j

'it
it

1:1700 Stykker.
3500

s,

saml en Deel 4
3 U; og 2 U; Kugler,
Af Knipler, slet ingen; af Skraasække meget Iaa,
Af skarpladte Bomber: 150 U;
172 Stykker.

iOO it

650

~

300

1,iO U;
24 U;

370
60
130

18 li

200

Præparerede Carduser til 36 U;
24 U;

• 43. 5000

50
Af Brand Bombcr:
Af Stykgranatcr:

36

l{;

18 tb
12 ti
Af lomme Bomber, lindes en stor Deel.
M Brandgranater
:ao Y6

Haubitz Granater:

Haandgranater :

18 s
12 ti.
4 il
3 ti.

2500
700

500

60
140
950

900
400
1800

2 U;
Papirsfængriir store og smaae cirea 50,000.
Desuden fandtes endecl Riis Carduuspapiir , hvoraf der kunde
præpareres Carduser,
Ar Canonkrud af alle Slags circa 50 Centner og 7 Tdr.
Meelkrud.
Af Haandarmatur fandies slet Intet efterladt.
Da derimod Laboratcriet ikke var blevet rort, saa fandtes deri samme Beholdning,
som forhen, omtrent 185~ Cenlner Salpeter og 406 Centner Svovl.
Batterierne Tre-Kroner og Provesteen vare urdrte', ligesom og de
andre faste Batterier og altsaa alle forsynede med det Sædvanlige
og Nodvendige. Af Tommer fandtes efterladt en Deel , især af de
paa Bedingerne omkastede 3 Linieskibes. hvoraf circa 1200 Stykker
hleve samlede og ansete tjenlige til Canonbaades Bygning; og endeIigen fandtes paa Nyholm 30 efterladte Heste.
Commandeur I(ricger indgav ogsaa den 22dc Oetobcr sin Rapport
O\'CI' dcn befalede Rccognoseering langs Kysteh, som indeholdt:

"Imellem Citadellet og Kalkbrænderiet stud paa Laud en Kongebaad; en Pram med en iOO ii lern-Morteer og en anden med
en 60 'ti Caronade.
l Nrorheden af Svanemjjllen laa Galelen Tiinsberg, som var
solgt af Admiraliletet, men af de Engelske havde været taget og
brugt til Forsel-Skib, ganske Oot med fuld Takkelage og to Fortiiininger agter ud og kunde flires bort. Længere ud fra Kysten saaes
IlfasIerne af en af vore Stykpramme, Rælingen 8 Fod under Vandet.
Norden for denne saaes 2 Master af et andet sunket FartOi, og
langlosler over en lagtmast over Vandet.
Udenfor Slukefter stod en af de gamle Canonbaade med afkappede Master, som kunde ved Riiivande ventes at komme Oot;
ligesaa el sjunket engelskt Lanrlgangsfartdi.
Ved Hellt"I"Up Strand, stod :3 af Holmens Mudderpramme, Fiasdebalteriet Nr. 1. hvorpaa var 4 fornaglede Canoner paa Slæde-Rapperler. En engelsk 32 iL Canon Ina paa Stranden og 6 Canoner
I Vandet nær Stranden.
Imellem Hel/t'Tup og Charlottenlund laa Slykprammen Lindormen
med 16 Canoner ug Kongebaaden illakrelen begge Ilot, hvilke FartGier bleve besatte med Hulmens Folk.
Paa Taarbæks Rev stod Orlogsskibet NeptunuI i MiiI fra Land.
Ved Revets siindre Ende var inddrevet en beskadiget Pram, og ved
dcn nordre Ende et kanlret Fartiii, maaskee en stor Barcasse."
Orlogsskibet Neptunus var ved Bortseilingen kommet paa Grund
paa Taarbæks-Rev ; og, da Englænderne efter spildte Forsog ikke
kunde faae del af Grund igjen, antændte de samme den Sle November, om Middagen Kl. 12k.
Orlogsskibet Mars og Fregallerne St. Thomas og Tritton bleve
samtlige salte paa Sallholms Grundene, da de ei ansanes for gode
nok til at lore med lil England, hvor SI. Thomas ligeledes blev
brændt den 5le November om Eftermiddagen.
Af samme Grund var der paa de 4 Stykpramme og Cnnonbaaden Nykjobing, hvilken sidsle endog var armeret med sine 2
18 'iJj Canoncr, huggel Huller i Bunden, og de vare sænkede paa
6 Favne Vand, med Undtagelse af Stykprammen Lindormen, som vi
ovenfor have seet , laa Oot udenfor Hellerup-Strand, Af disse blev
Stykprammene Sværdfisken og Kæmpen som og Canoubaaden efter
Fjendens Bortgang alter optagne ved Holmens Folk. FlaadcbaUeriet
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Nr. Illlev ligeledes taget af Grunden af Holmens Folk j -l Cnnonchalouppe, Faaborg, fandtes drivende i Sundet med Kjolen i Veiret
og indbragtes til Holmen den 29de October af Skovshoved Fiskere,
hvilke senere ogsaa indbragte 1 MOl teerchalouppe, ligeledes drivende
med KjOlen i Veiret og med Huller huggede i Bunden j og endeligen fandtes senere de 4,.Canonchaloupper, Nestsed, Holbæk . Nystedt
ng Langesuud rimeligvris forladte af Englænderne i Nordsoen , drivende 3 Mile fra den norske Kyst, hvor de bleve reddede af Fiskere og Lodser fra Grimstad , Arendal og Lille-Hellesund. Med
Undtagelse af den sidste som var aldeles ramponerer, bleve de 3
andre istandsatte og anvendte til Norges Forsvar, som vi senere ville
nærmere erfare
Af Flaaden blev desuden reddet, som fraværende Orlogsskibcne
Prisuls Christian-F,'cderik paa 66 Canoner oplagt i Christiansand og
Priudsesse I.ouise-Augusta paa 64 Canoner, der var Cadetskib under
Cnmrnandeurcapitain Snceflorff.s Commando, Briggen Lougen paa 18
Canoner under Premierlientenant P. ",ulffs Commando, der var
Tender for Cadetskibet, saml 5 Canonchaloupper , 4 Canonjoller og
en Deel Skjærbaade og dobbelte Chaluupper der laae i Frederiksværn i Norge j Cnrvellen Diana paa 20 Canoner, under CapitainIicutennnt lJ1cyers Commando, som den 17de luli 1807 var afgaaen
fra Kjobenhavn med Foræringer til Algier og derfra bestemt til Vestindien, ankom lykkeligen til Algier, forlod samme den 12te September, og, da den ve.: Havari blev nodsagen til al sdge el Værft,
Hih den den l Sdc September, forfulgt af en engelsk 14. CanonFregat ind til Carlhagena i Spanien, hvor den blev bloqueret af
engelske Krigsskibe og taget af Spanierne 1809; Briggen Fama,
paa 1 ~ Canoner under PremierIieulenanl Rasel,'s Commandn, som ·
den -lde AugUSI var bleven afsendl 1il Kiel, for der at bruges til
Aviso-Fartoi, var det eneste Krigsskib, som i disse urolige Tider
stod til Regjeringens egen Disposition j denne Krigsbrig hlev j Aaret
1808 erobret af Englænderne og Spanierne i Nyborg Fjord; Briggcn Storen paa Li Caooner under Premierlieutennnt Hal/illgs Commando laa som Vagtskib ved Tdnningeu; Briggen fC/Ilcl'll paa
14 Canoner, under Premierlieulenant Donnes Commando laa ligeledes
som Vaglskib ved GlUckstadt, hvor desuden var oplagt 5 Canonbaade, der alle gik tabt ved GlUcksladls Capitulation 1.8 L4.
Desuden havde Englænderne efterladt ved Kjiibenhavn Kronprindaens
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Lystfregat. mu.oret med iO 4- 1i, Canoner, en Foræring fra Kong
Georg d. III i Aarl:t1i85, men sendtes nu, som vi senere skulle erfare,
tilhage til England med en Besætning af 16 engelske Krigsfanger.
Man seer af ovcnstaaende Beretning: at ved Kjåbenhavn begyndte vi Krigen med England, og senere den med Sverrig med
Canonchalouppen Faahorg; som, kort fOrend Krigen blev declareret
den sidste !\Jllgt, skj åd den f1irste Kngle i Land ved Helsingborg.
Dog var e disse Efterladenskaber langt fra ringe; saa at bvis Regjegjeringen, eller Admiralitetet havde concentreret denne hele Styrke
ved Kjåhenhavn, eller' Frederiksværn, og hvortil ECteraaret og Vinteren tilbud Muligheden, saa vilde man dermed have kunnet holdt Far.
vandet paa disse Stæder nogenledes ryddeligt og kunnet gjåre Udfald naar
Leili gheden dertil gaves
Men sanledes lileve disse Efterladenskaber,
som vi senere ville erfm (', ikke benyttede. Efter Englændernes Bortgang maatle der nu fiirst og fremmest arbeides paa at rydde op
paa Værfterne forat komme i en saadan Orden, at det kunde blive
muligt at lænke paa at begynde Arbeider sammesteds,
Men, endnu udeblev alle Efterretninger fra den vestlige Deel
af Landet ug fra Kronprindsen.
Generalcommandoet var derfor aldeles uvidende om, hvilke Forholdsregler der, var laget af samme i
de åvrige Provindser merl Hensyn til Krigen og for at undsætte
Kjohenhavn, ligesom ogsaa om hans Anskuelser, med Hensyn iii
den fremtidige Krig, hans Tilfredshed, eller' Utilfredshed med den
all forte og med Kjobenhavns Capilulation.
Ogsaa i Kjobenhll\'n kom man omsider i Orden; det Kongelige Theater blev aller aahnet deu 26de October og endelig blev
Po stgangen ogsaa frigiven. nen la ilandske Post ankom forsle Gang den
25de October, og den hamburgske Post den ~7de October, hvorved
de længe forventede Efterrelninger igjennem Breve indldbe fra VenIler og Bekjendtere,
Men ingen Breve, ingen Ordr'er , eller Efterretninger rneddecltes fra Kronprindsen og Regjeringen
KjolJenhal'lJs Forsvar blev imidlertid mdrettel pIIa Krigsfod. Den
3 die Infanteri-Bri gade , eller Lanrleværnsbrigaden, nu under Oberst v.
Schrodcrsccs Commando, beståaende af Iste . 2den, 3die og -lde Bataillon af nordre Sjællandske-Regiment, som allerede ankom til Fæstningen den 19de October , blev indqvarteret hos Borgerne; adie
Batalllou af sondre Sjællandske-Regiment blev lagt i Cantonnement
paa Amager; 6te Batalllou af samme Regiment, som forhen, afgiven

•

362
til Arlilleriel; 8de og 9de Batallloa af nordre Sjællandske-Regiment
Hver Dalaillon
blev aller commanderel til Kronborgs Besættelse,
var 400 Mand stærk,' godt armeret og klædt.
Generalmajor v. Ewald, erholdt efler Englændernes Bortgang,
)fiilge
Commandoen i Sjælland udenfor Kjiibenhavn og Kronborg.
,
Kronprindsens Befaling li! bemeldte General af 21de October blev
Kyslell imellem K}iibenhavn og Helsingår besat med Kongen s Livjæger-Corps, og KystelI imellem Kjåbellbavn og Kjiige med Herregaardsskyllerne, som uclmarcherede den 3ile October, hvorefter
det lidiigere paa Kyslen imellem Kjåbenbavn og Helsingbr fra Fæstningen udcommauderede Detachement, samt et 3 lLdigl Batteri , alt
under :\Jajor v. Scheels Commando, blev inddraget i Fæstningen
igjen; dog, ifOlge General v. Ewalds Ordre, efterladende sig Balleriet til Kystens Forsvar.
De 7 Landeværnshalailloner, som ei bleve indkaldte til Fæstningerne, sattes i Forbi~delse med Kyslmilicen, paula gdes l{yslerncs
Forsvar, og til deo Ende med deres Offlcierer al forblive i deres
Districter, med Ordre, at rapportere All lil General v. Ewald. Til
hver af disse Landeværnsbalailloner blev fra Kjiibl'nhavn afsendt 4.00
Geværer med del forniidne Lædertdi og Ammunition.
Tre- Kroners Balteri, hvis Besætning var bleven forstærket, blev
nu commanderet af Commanrleur Olfert Fisker; Batteriet Prdvesteen , som under Englændernes Ophold val' blevel commanderet af
Capltainlieutcnant Middelbo, blev nu igjen underlagt Commandeur
van Dockum.
Gjerne vilde Admiralilelet , ifiilge Contra · Admiral O. Liltliens
forslag, have forstærket disse to Ballerier med nogle nydende og bevægelige Fartdier ; men saadanne Fartdier havdes ikke, og man manglede desuden Haandværksredskaber og Midler for at istandsætte de
Fartdier, man havde berget, Imidlertid bleve nogle af de uundværligs te SkibslOmmerarbeider udfiirle paa el privat Værft, den sankaldte
Larsens Plads; og den Lste Novemher blev Kongebaaden Makrelen
paa S Canoner og 2 Haubitzer, under Capitainlieutenant Holtlenbcrgs
Cornmando, udlagt ved Priivesleen, hvor den blev liggende til midt
l Begyni November, da den aDåstes af Skjærbaaden Nykjåbing.
delsen af November henlagdes Canonchalouppen Faaborg under Secondlieutenant Petersens Commando, i Kallehostrand. allfistes længer
hen af Flaudehaucriet No. 1, som, tilligemed Kongcbaaden Ege-
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lykke, den 26de November underlagdes Capitainlieutenant Hoblenbergs Commande.
Saa ringe vare vore maretime Evner, at vi kun lidt efter lidt
vare skikkede til at istandsætte og udruste de faa af os reddede
Fartdier, for saaledes at forstærke vore Sdbatterler ; men til at krydse
i Sundet, omkring Amager, eller til at give hvert Siiballeri de foreslaaede 2 armerede Fartdier havdes ingen l\1idler.
Omsider tog
man sin Tilllugt til de fra Norge nedkomne, solgte Galleier, Tonsberg og KrBgerii, der havde været brugte af Englænderne, som
l.astdragere, men af dem vare efterladte, eller strandsatto inden deres
Afreise; og, efterat de vare istandsatte samt udruslede, hver med 4
8'iI. og 2 6 iL Canoner og 2 i 2 U; Haubitzer, lagdes de i Begyndelsen af November Maaned ud, Gal1eien Tonsberg under Capitainlieutenant Lillienskjolds Commando som Tender ved Provesteen , og
Gal1eien Kragero uuder Capitainlieutenant Acheleies Commando, som
Tender ved Trekroner. Den 30te October laante del asiatiske Compagni Admiralitetet 4 saakaldte Storbaade, for al armeres med 36 tf,
eller 24 ib Caronader. Forst midt i November blev endeligen Stykprammen Lindormen, unde: Capitainlieulenant Kruses Commando, henlagt paa Grunden Stubben ved Trekroner,
Allerede de sidste Dage af Octoher havde man saaledes ryddet
op paa Holmene, al 7 Canonbaade kunde reises paa Stabelen, og at
der med Iver blev arbeidet paa dem.
Efter den engelske Flandes Bortgang forblev, som alt meldt,
Capitain Fraser med Linieskibet Vanguard og nogle mindre Fartdier liggende som Vagtskibe paa Kjohenhavns Rhed; og havde ban
af Admiral Gambier faaet den Befaling, ikke at hindre, eller fortrædige
noget danakt Skib, som var forsynet med Generaleommandoets Pas.
Englændernes Bortgang var tillige Udlobet af Vaabenstilslanden,
saa at nu Krigstilstanden aller blev aabnet over hele Sjælland.
Af den Aarsag tilskrev det danske Caneelli under Zlde October
samtlige Amtmænd i Sjælland, at: "da Englænderne deu 20de vare
,.indskibede, efter Forliibet af de i Capitulationen fastsatte 6 Uger,
"saa er nu denne Provinds igjen sat i Krigstilstand imod England,
"ligesom Kongens ovrigc Stater"; og under 23de Octoher lod Generalmajor v. Peymann hekjendtgjdre s "Da den i Capitulalionen for
"Sjælland bestemte Tid af 6 -Uger nu er udldbet, og denne Pro ;;vinds atter sat i Krigstilstand mod England, lilligemed Hans !\Iaje

.,slæl Kongens (ivrige Stater, saa erklærer jeg, al det Beslag, som,
"fOrend den indgaaede Capitulaticn , val' lagt paa al engelsk Eien"dom, men Folge Capitulationcns 9de Artikel hlev hævet, igjen skal
."udfOres ; da Alle og Enhver slrax have at anmelde de sig her i
"Staden og i Sjælland befindende Eiendomme for hvert Steds Poli"timesler, linder den i Placalen af 16de August bestemte Straf."
Efter Englændernes Afreise bleve Porlene i Kjiibenhavn lukkede KI. 10 om Aftenen og aabnede Kl. 6å om Morgenen, undtagen Chrislianshavnsport, der blev etaaende aaben som sædvanligL
Da de engelske Commissarier vedbleve at gjiire mange Vanskeligheder ved Liqvidationen af Reclamationerne, saa tilskrev Generalcommandoet dem under 22de Ocreber og udbad sig Copi af deres
Instruction, samt forespurgIe, om de ikke ogsaa betalede Erstatning for
tilfdiet Skade og Forureltelser? Herpaa svarede Commissairerne under samme Dalo: "At deres Hovedbeslemmelse var at undersege og
"liqvidere Regningerne for leverede Levnelsmidler j men al de skulde
"til stille General-Commissairen T{cnncdy, og dC1II1C igjcn forelægge
"General, Lord Catheart alle Reelamalioner til hans Beddmmelse,"
Da disse Commissairer et Par Dage derpaa blcve insulterede paa
Gaden, tilskrev General v. Pcymann dem under 2,jde October et
beklagende og undskyldentIe Brev.
Mæl'keligl er det, al, omendskj5ndl Sjælland i 6 Uger ikke fik
ringeste Tilfiirsel og, foruden sin egen og Kjiibenhavns Befolkning,
maatte ernære en fremmed Armee og Marine, hvilke tilsammen talte
i del l\Iindsle 4:)-50,000 Hoveder, saa opstod derved dog ikke nogen
betydelig ForhOielse i Priserne paa Levnetsmidlerne, med Undtagelse af
Fedevarer ; selv Kornpriserne holdt sig paa del sædvanlige Standpunkt.
Del paa Frederiksværk tilbageværende Krud, cirea 3000 Centner,
blev strax efter Englændernes Afreise indfiirl til Kjiibenhavn, hvor
den sidste Transport indkom den 24de October.
Ved Politiplacat af 24 October blev hver Den, som maalle være
kommen i Besiddelse af Tiimmer, Skyts eller Andet, af hvad Navn
nævnes kunde, de kongelige Holme, eller Sdetaten lilhiirende, opfordret til inden 1.1, Dage al anmelde og aflevere samme imod Betaling, eller Bergeliin paa Gammelholm.
Kronprindsen havde af Nodvendigbed maaltel stiltiende .anerkjende I\jiibenhams Capitulation og Fjendtlighedernes OpMr over
hele Sjælland, overeensstemmende med Capilulaliouens 6le Artikel ,
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da han, destoværre ! intet Middel besad til at byde den mægtige
Fjende Spidsen.
IC1i1ge HOistsammes Ordre af 15de Oetober til
Generalmajor v. Ewald, der, som vi i næste Capitel nærmere ville
erfare, var kommen med Avantgarden fra fiols teen til Smaaeiierue,
blev Generalen, saa længe Fjenden havde besat Sjælland, befalet til
ikke at gaae did uden nærmere hiiieste Ordre. Men saasnart Sjælland var forladt af Fjenden, skulde han gaae over til Oen med
samtlige Grenaderer, Jægere og lette Tropper, 4 Escadroner Cavalleri og 1 n 2 Batterier, forene sig med det fra Kjiibenhavn beordrede Cavalleri, sdge at naae Issefjorden, saaledes blive Mester af
Hovedlandeveien til Kjobenhavn og derfra modsætte sig hvert Forsdg paa ny Landing, Oberst v. Karåor] blev beui dret III at fOre
hele Cavalleriet.
Da nu Vaabenstilstandeu var udldheu , og Efterretningen ankommen fra General v. Pegmann om Englændernes
Indskibning, gik General v. Etoald, Natten til den 20de October,
med sit Corps fra 1\1oen til Kallehave og fortsatte Marchen imod
Roeskildc; hvor ug i Omegnen han lagde sit Corps i Cantounement
med Hovedqvarteret i Lethraborg. Selv gik Generalen for sin egen
Person den 21de Oetober til Kjiibenhavn for at gjiire nærmere Aftale med den commanderende General. Kronprind sens Adjutant, Capitaiu Wenzel v. lIaffner, erholdt Ordre til at fOlge Generalen. Paa
Smaaeiierue erholdt ved General v. Ewalds Afmarsch Oberst v. rarendorff
Commandoen til General v. Castenskjolds Tilba gekomst fra Holsteen.
General v, Ewald standsede paa Marchen det fra Kjiibenhavn
til Vordingu'org beordrede Cavalleri og det 6 tfdige Batteri , samt
den Ammunition, del' tidligere var afgaaen derhen, og forenede
samme med sit Corps.
Dog blev, ifOlge Kronprindsens Ordre af
2den November, Livgarden til Hest atter sendt tilbage til Kjobenhavn, og de derværende 120 Mand af Sjællandske Bytter Regiment
beordrede til General v. EwaleLs Corps,
Strax efter Englændernes Bortreise havde Flere meldt sig hos
den commanderende General for at erholde Tilladelse til at udruste
Capere; men, da han ei var officiel vidende om det, allerede uoder
14 September udstedede Caper-Reglement, saa furdristede ban sig ikke
til at udstede Caperureve uden allerhliieste nærmere Ordre, den ban
udbad sig i sin Skrivelse af 2,1 October til Kronprludseu, Imidlertid
var, som man kunde vente, Caper-Reglementet underhaanden blevet
bekjendt i Handels- og Somaudsstanden, hvoraf Fiilgeu var, at Flere

begyndte at udruste Capere, saa at den fOrste ved KjiiLJenhavn allerede var færdig og udlagt af Havnen i Enden af October Alaaned,
commanderet af en Færgemand, ved Navn Lilld fra Uelsingiir; og
den forste Prise val' et stort tremastet Skib, som i Enden af October blev laget ved Baade fra Priivesteens Batteri. Ved Kronborg
bleve indtil 31te October erobrede 7 engelske CotTardiskibe, hvoraf de 2 toges af Helsingiirs Færgefolk og bragtes til Kjiibenhavn.
En Ladning Viin fra Plymouth, bestemt for den engelske, men alt
bortseilede Flaade, blev ogsaa anholdt ved Kjiibenhavn.
Endeligen ankom den offlciellc Befaling om Caperbreves dstedelse,
datelet den 2i October; og, som Fiilge deraf, bekjendtgjorde General
v. Peymafln under 2 November: "Da Hans Majestæt allernaadigst har
"tilladt Udstedelsen af Caperbreve, saa anmodes Enhver at virke til
"Udrustningens Fremme." Denne Opfordring havde den Yirkuing, at
en uforholdsmæssig stor Deel af Handelsstanden og Siifolket greb
til denne Erhvervskilde , som en Haandtcring, hvorved hver anden
ærlig Erhverv blev sat i Baggrunden, og den udrettede saaledes
intet Godt, hverken for Folkets Moralitel, eller for dets Å1'beidsom~
hed og lysten til ærlig og redelig Fortjeneste, I samme Ordre hlev
Generaleommandoet paalagt, al sælle Sjælland j Krigsstand mod En gland, med det Tilfiiiende: "at enhver Engelskmand skulde belæg"ges med Arrest; ethvert engelsk t Skib, som nærmede sig vore
.,Kyster, behandles Ijendtligt , og al Brevvexlin g med England for"bydes paa det Strengeste."
General v. Peymann havde tilladt, at ti engelske Proviantskibe
kunde losse deres Ladning ved Ilelsiuger , hvilken Tilladelse og
ved Kronprindsens Skrivelse af 29de October blev stadfæstet; dog
kun paa det Vilkaar, at de ej maalte tage Ladning, ei heller Breve
med tilbage.
Det frederiksværkske frivillige Corps , som havde maallet allevere deres Vaaben til Fjenden og ei paa gjentagen Beclamation af
Major v. Tsclm'ning kunnet laae dem tilbageleverede, bleve, paa Majorens Reqvisition , de foruiidne nye Vaahen udleverede med Generaleommandoets Tilladelse af Arsenalet.
Under 2 'lde October lod Generalmajor, Grev Baudissi,~ i Fredericia , Hiiisteommanderende paa Kyslen af Niirrejydland, bekjendtgj5re: at Proviantskibe fra Niirre- og Siinderjydland, Holsteen og
Fyen nu kunne uhindrede afgaae til Oel'lle Sjælland, Laaland, Falster
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>g Moen.
Ligeledes blev fra Fredericia-Postcomptuir under 27de
Detober bekjendtgjort: at Breve til Sjælland og Smaaederne nu
bleve modtagne til Besdrgelse,
Den 27de OetolJer modtog General v. Peymulll1 igjennem een
af General v. Ewalds Adjutanter Kronprindsens Befaling af 21de Oetober, hvori det blev ham befalet strax at nedsætte en Commission,
bestaaende af ObersUieutenant v. Suckow af lngenieureorpset, OberstIirulenunt v. Beck af Artilleriet og Capitain Wenzel v. Hatfller af
Jngenieurcorpset, for at lage Værkers Anlæg udenfor Kjåbenhavn
under Overveielse, saa al Overgangen over Såerne dække' es og
Fjenden kunde holdes i vedborlig Afstand fra Fæstningen, men tillige for at forstærke dennes Defension j og maatte alt det, som foresloges, være strax at udfore .
Samme Dag modtog Generalcommandoet el Andragende fra Capitain Fraser om Tilladelse til at maalle fra et i Bavnen beliggende Skib afhente en Sum Penge, lilhorende en Lybekker Kjobmand Hoppe og dennes Agenter.
Det blev bevilget, og Hoppe til
clen Ende meddee1L et Parlamentairflag.
Men Natten imellem deu
31 Oetober og t Novemher blev af PatrouiIleslouppen paa den indre
Rhed en Færgebaad opbragt, som vilde gaae ud til de Sundet liggende engelske Skibe med Provisioner, dem de havde erholdt ombord paa ovennævnte Lybekker j og derved blev bemeldte Hoppe og
4: Mand arresterede. · Denne Begivenbed voldte senere Generalcommandoet, og især General v. Biele{eldt, som beaergede Detailforretningerne, saa som ParlamentairOagets Udlevering m. m., mange Bryderier og Ubehageligheder.
Under 24 Oetober reseriberede Kronprindsen CancelIiet som saa:
,,1 Anledning af at Fjenden har forladt Sjælland, er det nOdvendigt
"at gribe de kraftigste Foranstaltninger til at forehygge et nyt For"sog. Det befales derfor herved: at Landeværnet i Sjælland, som
"ikke er indkaldt til KjolJenhavn og Kronborg, skal beordres at
"bolde sig samlet i dets Districter, Kystmilieen, som Jeg formoder
"at være complet organiseret i Sjælland for længe siden, maa beor"dres til nu at gjore Tjeneste igjen paa Kysterne og iiJdpræntes
"noie at opfylde deres Pligter. General v. Oxholm har at inspicere
"samme."
"De afbrændte Forstæder omkring Kjobenham mane indtil vi"dere ikke opbygges."

æs
Som Folge af denne Befaling lod Caucolliet under '!6de October udgaae en Skrivelse , hekjendtgjort ved en Raadstucplacal af
29de Oetober, hvori blev Iastsat : al indtil nærmere Bestemmelse
forbådes aldeles at opf åre noget Slags Bygning, enten i Forstæderne,
eJler paa andre Fæstningen nærliggende og forhen heb) ggcde Pladse
saml og Tdmmerpladserne og udenfor Holck ens Bastion. Dog tillodes Opfiirelsen af Plankeværker om disse Steder.
Ifdlge Kronprindsens Ordre af 2den November bleve Landeværnshataillonerne i Kjobenhavn og paa Kronborg dog permitterede,
indlil 100 Mand ved I hver Bataillon , og de, som ei havde været
Indkaldte til Fæstningerne, strax permillerede til deres Hjem.
Paa
Smaaederne blev Landeværnet permitteret, indtil 10 II 12 Mand ved
hver Bataillon, og i Fyen i af dem.
For at fremme de indenfur Voldene afbrændte Gaardes og Huses Opbyggelse blev det ved kongelig Resolution af 3Dte Oetober,
som belijcndtgjordes ved en Raadstucplacat af tile Novemher, tilladt: at Uygningsmalcrialicr, Kalk, Munrsteen, Tagstcen , Tommer,
PIanker , Brædder &e., Yiurluesglas , Som og Spiger , valsede og
slagne Jernplader, maaUe indtil Udgangen af 18Di indfdres lil Kjiibenbavn , aldeles toldfrit, fra fremmede, men venskabelige og neutrale Steder og Havne.
I de sidste Dage af October Maancd blev Palisaderingen , som
var opsat langs Tuldbodveren, aller borttagen,
Ved SIranden imellem Svanemdllen og det nordre Kalkbrænderi blev ogsaa paa denne
Tid opkastet et Batteri paa 8 36 'tb Canoner ful' derfra at underslolte Batteriet Trekroner.
Lignende Butterier opkastedes saavel
Siinden som Norden for Drager,
Capitain Fraser gjentog bande til General v. Pcymall1l og til
Commandanten paa Kronborg , Generalmajor v. Stricker, det Forslag: al ville lade alle Skibe under 100 Tons, ladede med Provisioner, Brænde og Bygningstommer , uhindrede galle Lil KjobellhavlI,
imod at Kronborg ei fortrædigede de furbiseilende engelske Skibc;
hvilkel Forslag, lig esom de tidligere fra Admiral Gambier i samme
Hensigt, blev afslaaet.
Den 4de November bragtes Lemmerne fra SL Hans - Hospital
aUer tilbage fra Frederiksborg af, hvortil Bovedstudens Indbyggeres
Velvillic atter blev benyttet, idet de Borgere, som eiede Heste og
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ogue , offeuligen opfordredes til frivilligen a~ besiirge deune
'ransport, hvilket de ogsaa for stdrste Delen gjorde.
Danmarks Kronprinds, som i denne lange og for Danmark saa
lykkelige Beleiringslid havde havt sin Residents paa Kieler-Blot,
orlagde den 30te Oetober sil Hovcdqvarteer fra Kiel til Odense,
ivor han ankom den 2den November.
Hans Biiihed, Prinds Chrirtian Frederik. af Danmark med Gemalinde og Suite gik ligeledes
len Bdie November om Morgenen Kl. 2~ fra Heiligenhafen over
Fehmern og ankom samme Morgen Kl. 8 til Nysted paa Laaland,
bvorfra han begav sig over til Sjælland.
Den 3die November udstedte Kronprindsen fra Odense af en
Befaling til General v. Oxholm og Oberst v. Schroderscc at indgive
Conduitelister over Landvæms-Offlelerame. Ogsaa om disse gik der
mange ufordeelagtige Rygter, som dog vel ikke altid stadfæstedes.
Det Meste, der i Conduitelisterne klagedes over, var: at mange af e
disse Officierer vare gamle og skriihelige og besad e ei den nddvenddige Legemsdygtigbed, for at kunne udholde et Felttogs MOisommeligbeder; men denne Klage flirtes over hele Armeen og kunde
ikke lægges Enkelte til Last.
Den 6le November indliih de forste direete Skrivelser til Generaleommandoet fra Kronprindsen siden bans Afreise fra Byen, daterede Odense den 4de, og Nyborg den åte November, som indeholdt
forskjellige Bestemmelser, bvoriblandt som alt meddeell og den, at de
engelske Deserteurer maatte ikke antages til Krigstjeneste, men skulde
behandles som Krigsfanger. Derimod blev det tilladt al antage Hannoveranerne, hvilke, naar de ei vilde antages, kunde tilstædes Ilas
for at reise hjem i kun, hvis de ingen af Delene vilde, skulde ugsaa
de behandles som Krigsfanger. Bemeldte Skrivelser indeholdt tillige den Efterretning at Kronprindsen kom til Kjiibenhavn og overtog selv Commandoen del', dog uden at fastsætte, eller heriire, naar
Ved at ville underrelle sig niiiere derom paa
delte vilde skee,
Konprindsens Palais. eller i Hofmarchallatet, blev dog den commanderende General ei i Stand til herom at opnaae nogensomheJst videre
Oplysning.
Igjennem Generaleommandoel i Fyen til Amtmand v. Steclllann,
og ved samme igjeu Lil General v. FIJymann havde Kronpriudsen
tidligere befalet, al de engelske Commissairer skulde arresteres,
fordi de havde tjent de Engelske som Providerings-Commissairer,
Dlnm. Kri, .h, Crl 1807-9.
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hvilken Befaling Generalen, ifiilge det dem givne Tilsagn paa ingen
Maade kunde udfiire, det han da under 3die November tilmeldte
Kronprindsen med det Tilfiiiende, at Opgjiirelsen blev betydeligen
fremmet. Men i den 1111der -1de November direete fra Kronprindsen
indliibne Skrivelse fra Odense befaledes: "At, da det ikke kan an"sees passende, at de efterladte Commissairer af den engelske Armee
"forlænge dere s Ophold i Kjobenhavn, saa paalægges del alle Dan"ske, som have Fordringer paa tlisse , inden 48 Timer al opgjdro
"BelObet af disse Fordringer og dernæst, i Forhold til disses Slor"relse og "iglighed , penlægge de engelske Cotnmissnlrcr inden
"nogle faa Dage at opgjiire samme og derefter afreise," O vereensstemmende med denne hdiesle Ordre tilskrev General v. Pcymann de
engelske Commissairer under Gie November, at alle danske UndersaaUer ufortdvet skulle tilstille dem deres Fordringer, hvorpaa de
havde at opgive saa omtrent, hvor mange Dage de behovede for at
opgjdre disse Fordringer.
Men, efter Kronprindsens egen Ankomst lil Kjiibenhal'll, bleve
ved Ordre af 12te November de omlalede engelske Commissairer
fiirte til Helsingår og Helsingborg, under Opsyn af Premierlieutenant Berg af Sdetaten , hvortil Fellcommissariatet beordredes at foranstalte de nddveude Vogne og Karether ligesom og fri Overfart over
Sundet.
Krunprindsens Skrivelser af Ide og åte November foranledigede
imidlertid, at den syge og svage General v. Peymanll endnu samme
Dags Aften, den GIe Nuvember , lod sig bære fra Hovedqvartcrct i
Rau's Gaard tilbage til sin Bolig i Citadellet.
Netop som han tog
bort, ankom en Stafel med en tredie Skrivelse fra Krunprindsen,
dateret Corsdr , saa at man nu kunde vente barn saa at sige hvert
Oieblik.
Virkeligen ankom og Kronprindsen til Kjiihenbavn selvsamme Afteu, kort for Midnat; Oll', da han ei , havde underreltet
Nogen om sin bestemte Ankomst, var denne saa uventet, at der Ingen var tilstede, for at modtage Hiiislsamme, saa at det var kun
med Vanskelighed og kun efter nogen Venten, al han kunde komme
ind paa sit eget Palais.
Man kan leUeligen fatte, bvad den ædle Kronprinds maa have
flSlt ved dUel' at hetræde sin saa skrækkeligen iidelagte Hovedstad,
All var
den han havde forladt Sila smuk og saa blomstrende.
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nu Ruine; Sorg; Modliished og Klager maatte naturligviis nu modtage bam fra alle Sider.
.
Den i General v. Peymanns Sygdom endnu biiistcommanderende
General v. Biele{øldt gik paa erholdt Melding fra Portvagten om
Prindsens Ankomst strax op paa Palaiet for at complimentere bam
og modtage hans Befalinger.
En af Kronprindsens Adjutanter,
hvem han traf i Forgemakket, syntes at skifte Farve af Forlegenhed og Uro ved at see Generalen; og, da han tillige sagde, at
Kronprindsen havde befalet, at han ikke vilde tale med nogen denne
Aften, maatte Generalen trække sig tilbage.
Af denne Modtagelse
kunde ban Ietteligen slutte sig til, hvad der vilde skee; og, som vi
i 9de Capitel ville erfare, blev han ei heller ret længe i Tvivl derom.
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VIII. Uapitel.
Om Begivenhederne udenfor Rjobenhavn og
Sjænand fra Rrigens Udbrud indtil I\ronprind.
sens Tilbagekomst fra Holsteen.
Fra t6 AUffust til 6 November t807.

Vi

have, for ikke at afbryde Begivenhedernes Gang ved Kjdbenhavn, været nådsagede til at lade de krigerske , eller politiske Begivenheder i den iivrige Deel af Landet siden Kronprindsens Afreise samt Kjobenhavns og Sjællands Spærring, upaaagtede , men
ville i delte Capitel oprette det Forsiimle.
Kronprindsens Tilbagekomst til Kiel den 15de August og KrigsErklæringen igjennem den Slesvig-Holstenske Regjering i Gli.ickstadt
af 16de August, ligesom og Kronprindsens Ordre til General-Cemmandøerne i de iivl'ige Proviudser , ere alt bekjendte; og pau disse
fulgte hurtig Oere Anordninger.
Sanledes udstædLe Krondprindsen den 17de AuguSl en Cireulaire, angaaende Oprettelsen af en Kyslmiliee i Slesvig og Holsteen,
og den 21de en Opfordring til Beboerne af Siinder-Dithmarsken at
gribe lil Vaaben og lade sig indskrive som Frivillige ved Kyslmilicen.
Disse Proclamationer og Opfordringer forfeiled e intetsteds den
tilsigtede Virkning.
Især fremkaldte i Norge, som forhen omtaler,
det engelske Overfald paa Danmark stor Uvillie og Dueltagelse .
Den Virksomhed og Bevægelse, som fulgte herpaa overall i
i Landel , lader sig let forklare af OieblikkeLs Viglighed og Kronprindsens Personlighed.
Han var paa den Tid i sine bedste Aar,
omtrent i:J9å Aar gammel, besjælet af stor Iver og megen legemlig
Kraft; og, da hans Regjering havde indtil da væreL ledsagen ar Held
og fiilgeligen bragt kun Lykke og Velsignelse over Landet, saa
maaue jo hans Aand, som endnu ei nedtr ykt af Sorger, være den
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meest frie og hans hele Personligbed findes besjælet af den ædle
Stolthed, hans ophiiiede Stilling, som tvende Kongerigers Hdvding,
og hans ridderlige Yandel , Tænke- og Bandlemaade niidvendigviis
maatle fremkalde.
Fra Kiel "iii Courerer og Expresser i alle Retninger for at
bringe Budskabet om den Danmark overgaaede VoldsgjernilJg til de
med Danmark i venskabelige, eller allierede Forhold siaaende fremmede Hoffer, ligesom og for at bringe Ordrer til rle militaire og
civile Befalingsmænd j Landets forskjellige Provindser, eller Armeens
Afdelinger j Holsteen o. s. v.
Overalt herskede den helligste Begeistring. Den gamle , danske,
krigerske Aand levede pludseligen op iblandt Landets Siinner; mangen Maud og Yngling greb li! Vaaben, og de forsamlede sig i saakaldte "frivillige Corps", til at forsvare og slaae for Konge og Fædreland og sammes Rettigheder. Selv de unge Studerende ved Uuiversitetet i Kiel forenede sig, tilligemed en Deel af de derværende
Handelsbetjenter og Seminarister i eet Corps, under Navn af "KielerJæger-Corps", 150 Mand stærkt, under Kammerjunker v Sclwcks
Anfiirsel, hvorfor da og Kronprindsen den 18de August udtrykte sin
Tilfredshed i eu Skrivelse til det acadcmiske Senat.
Authoriteterne vaktes af deres Dvale; det værnepligtige Mandskab blev indkaldt til dets Faner; Batterier og Skandser paa Kysterne bleve istandsatte, eller nye anlagte, armerede og besatte;
Allarmstænger reistes paa de meest passende Steder, for at hruges
i paakommende Tilfælde, og Fyrene paa Danmarks og Norges Kyster befaledes slukkede samt Somærkerne borttagne.
Overalt blev
der lagt Be slag paa engelsk Eiendom, og Englænderne arresterede.
De derimellem, som vare Mililaire, hleve transporterede til Viborg,
hvor de bleve satte under Stiftamtmandens Opsigt,
Da lydland og
Fyen manglede haade Skyts og Ammunition, blev FelLcommissariatet
ved Ordre af 24de August befalet at transportere 1.3 18 II og 8
12 ij; Cnnener samt 4 :J6 it Haubilzer med forudden Ammunition
fra Rend sborg til Snoghiii. Desuden oversendtes 350 Centner Krud,
300,000 Musket-l'atro!!er, samt det Iornddne Bly.
Til Beviis paa Borgernes gode Aand og Patriotisme tilstillede
flere Byer, hvoriblandt Altona, Tånningen, Lygumkloster o. O., Kronpriudsen Addressel', hvori de udtalede deres Uvillie imod Englæn-
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derne og Deellagelse fol' Hans hOie Person og det ulykkelige Kjiiben havn. Byen 'I'dnningen tilbad sig endog at betale baade Kjobesum og Istandsættelse af et til Krigsbrug udsiigt Skib, for hvilket
patriotiskt Tilbud Kronprindsen under 30te August aflagde sin Tak.
Hvad Iler især maatte være af Vigtighed for den danske Regjering var, at Europa officielt oplystes om tiet Anfald, som var
overgaaet Landet; og saaledes udstededes da under 2 Ide August fra
Hovedqvarteret i Kiel i det franske Sprog en Erklæring til hele
Europa, saa lydeude :
"Hele Europa kjender det System, som Danmark har fulgt
"med uforanderlig Vedholdenhed under 15 Aar;; KI'ig!: og Urolig"heder
Den strenge Overholdelse af en frimodig og upartisk Neu"tralitet og den samvittighedsfulde Opfyldelse af alle Pligter, denne
"meMorer, har været den eneste og bestandige Gjensland for dets
"Onsker og Anstrengelser.
Den danske Regjering har i sine For"hold lil de andre Stater brugt en Jevnhed og en Redelighed , som
"svarede til dens Hensigters Ileenhed og den Kjærlighed for Freden,
"hvori den ikke kan være mistænkt for nogensinde at have vaklet.
"Hidindtil havde Forsynet velsignet dens Bestræbelser. Skyldfri og
"angerliis mod alle Magter, var det lykkedes den al vedligeholde
"den gode Forslaaelse med enhver af dem; cg , naar dog særdeles
"Omstændigheder fra Tid til anden have foranlediget Reclamationer
"tig Discussioner fra de krigfiirende Staters Side, have de altid havt
"deres Udspring . fra den Upartiskhed i Opfdrsel og denne Streng"hed i GrunJsætninger, som slige Forhandlinger kun have ljent til
"at stadfæste ." .
"Denne Freds- og Sikkerhedstilstand er pludseligen bleven til"intelgjort."
"Den engelske Begjering har, efternt have furrandt sine Allie"relles Tarv, som stred en Iigesaa alvorlig som uvis Kamp, ved sin
"heskjæmmende Uvirksomhecl, med Eet udviklet al sin Styrke for
"at overfalde og angribe en neutral og fredelig Stat uden aller"mindste Brdde."
"Planen at bemægtige sig Danmark, som er furenet med Stor"IJrillanien veri Iigesaa gamle som hellige Baand , blev ei mindre
"hemmeligen, end hurtigt, forheredet,
Den danske Regjering har
"seet den engelske Krigsmagt ankomme paa sine Kyster, uden at
"den kunde nhne , at rlen var rellel imod samme.
Den Sjælland
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"var iudsluuet, Hovedstaden truet , ug den danske GIuud voldeligen
"kræu l.et, inden del londonske Huf ved eet eneste Ord havde }ttret
"sine fjelIdIlige Hensigter.
Det varede dog ikke længe, filrend de
"bleve tydeligen udtrykte.
Men del vil være vanskeligt fur Europa
"at læste Tro til dCI, som samme vil Iaae at Ilore.
Det sorteste,
"det vuldsomste, det skrækkeligste Anslag, som nogensinde blev
"fattel, er dog ikke grundet paa Andet, eud en foregiven Efterret"ning, eller rettere et lilst Rygte om et Forsiig, der, efter det en"gelske Ministeriums AnfOremle, skulde gjiil'es paa at henrive Dan"muk i fjendtlige Forbindelser mod Storbriltanien."
"SliiUet paa disse antagne Grunde, dem en liiselig Fcrhaudling
"lelteligen beviste ikke at være Andet, end vilkaarlige Forudsætnin"ger, lod den engelske Begjering paa den meest afgjiirende Maade
"tilkjendegive Holfet i Kjobenhavn: at den , for at sikkre sit eget
" Tarv og sdrge for sin Selvopholdel se, alene kunde lade Danmark
"Valget imellem Krig, eller' og det niiieste Forbund med Storbrit"tanien
Og, hvilket Forbund vovede man at tilhyde? Et Fnrhund,
"som til fiirste Pant paa Danmarks Uuderkastelse skulde overlevere
"uets Krigsskibe til den engelske Regjering. Man kunde ikke være
"tvivlsom imellem de tvende Forslag,
Denne Meddelelse, der var
,,}igesaa vanærende i Tilbud, som i Trudsler, ei mindre forna-rmende
"i Form, end i Indhold, kunde endog ikke foranledige nogen For"handling. Den retfærdigste og dybeste Harme maatte overveie hver
"anden Betragtning. Stillet imellem Fare og Beskjæmmelse, havde
" den danske Regjering intet V<llg. Krigen ud br åd, Danmark skju"Ier ikke for sig selv alle de Farer, alle de Tab, hvormed denne
"Krig truer det.
Uforheredet angrebet paa den lroliiseste Maade,
"overfaldet i en afsondret, næsten for alle For svarsmidler blottet Pro"vinds, med l\lagt henrevet i eu ulige Kamp: kan det ikke smigre
"sig med al afværge al [(jlelig Modgang. Men det har at redde eu
"usmillet Ære og den Agtelse, som en uplett et Fremgangsmaade har
"forbvervet det; det tor haabe denne for Europas l\lagler, og det
"linder en sendere Glands i Modstanden af Ven, der falder under
"Overmagten, end i de lette Seiervindinger af Iliin , som misbruger
"sin Overmagt.
net frygter ikke E uropas Dom i denne ny Stri"di ghed; det treer forud at kunne ansee den for sin Hæder,
Lad
"upartiske Cabinetler ddrnmc, om der for England er nogen snadan
"politisk Nddvendighed lil, eller saadanne Sikkerhedsbevæggrunde.

"al del kunde tillades al opofre uden Betænkelighed en Stat , der
.,ikke har fortdrnet , eller udæsket del i nogen Ting.
Stærk ved
"sin gode Samvillighed • ved sin Tillid iiI Gud, ved Kjærligheden
"og Tapperheden af de brave og trofaste Nationer, som ere forenede
"under eet ærværdigt Scepter , hanlier den danske Regjering uden
"Svaghed al opfylde den tunge og vanskelige PIigI, Æren og Niid"vendigheden har paulagt samme. Den treer al have Rel til 'Il for"lade sig paa Ile europæiske Cabinettera Deehagelse og Retfærdig"hed; og den haaber al erfare Virkningerne deraf, fornemmeligen
"fra de lo ophdiede Souverainer , hvis Hensigler og Forbindelser
"have skullet tjene til Paaskud for al besmykke den meest skrigende
"Urelfæl'llighed. og hvis Tilbud, sigtende fil al give den engelske
"Regjel'ing Midler !il en almindelig Freds Indledning have ei kunnet
"afholde denne fra en Voldsomhed, der vil oprdre alle retskafne og
"ædle Hjerter i selve England, udsætter for Dadel en dydig Mo"narlls Cnracteer og besmiller for evig Storbrittauiens AarLJoger. I'
Denne sande og med Maadehold og Værdighed affattede Erklæring gjorde megen Opsigt. blev optagen i alle Nationers Blade
og droftel fra alle Sider, allevegne iiI Danmarks FordeeI.
Da nu Norge val' ved Krigens Udbrud blevet aldeles adskilt
Ira Danmark og nltsaa l'i længer kunde, som hidtil, regjeres I)g besl~ res fra Danmark af, blev under 24de Augusl ved en Cancelliplncat hekjendtgjort en Indsættelse af en Rcgjeriugs-Commission for
Norge. Placalcn Hid som saa:
"Uaus Majeslæl anordner under nærværende Omslændigheder
"en inlerimistisll Begjerings-Eommission for Norge, hestanende af Ge"neralmajor , Prinds Christian August af Auguslenborg, del' flirer
"l'l'æsidium, saa ofte den ham overdragne militaire Commando til"lader ham al være tilstede , Stiftamtmanden over Aggerhuus - sun,
"Kammerhcl'fe, Grev GelJhardt 1I10ltkc, og Jusutiarius i Aggorshuus"Sliflsoverret, Etalsraad Falsen, og har derfor tillagt denne Com"mission Ordre om, paa eget An· og Tilsvar, at afgjiirc All, hvad
"den til Landets Tarv anseer fornddcnt , og hvorlil der ei betimeli"gen kan forhverves speciel kongelig Resolulion, saml befalet, al
,.alle Over- og Under-Ovrigheder i Norge uden Undtagelse skulle
"indhenle Forholds-Ordre fra denne Commission."
Under 'l de September blev Kammerherre Bosenkrantz; AmImanden i Smaaelehnenes Aml, tilfiiiet denne Commission 50111 -I de Med -
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lem, og under 2 den September blev Comwissionens Virksomhed
bestemt ved et Rescript, saa lydende:
,:Da Regjerings - Commissionen skal levnes Tid til at tænke og
"virke for del Heles Bedste, saa skal den paa ingen Maade befatte
"sig med Forretninger og Expeditioner af den Natur, som enten
"kunne uden Skade udsættes, eller uden Betænkelighed overlades til
"Stiftshefalingsmændenes Afgjorelse,
Stiftshefalingsmmndene skulle
"derfor under nærværende Omstændigheder meddele temporaire Be" slutn inger og afgjiire alle Sager af det Slags, som i FOIge de
"kongelige Anordninger kunne nnsees som expediti juris.
Til den
"Ende bemyndiges herve d Regjeringscommissionen til at bestemme,
"hvilkl' Sager der kunne henlægges til Stiftsbefalingsmændene at af"gjore, ligesom og Kongen har tillagt Collegierne og Dopartemen"terllll Ordre til at meddele Commissionen alle Iornddne Oplysnln"ger i saa Henseende.
lovrigt overlades det Regjerings-Commis"sionen selv at organisere sine Forrelningers Gang.
Da Hensigten
"med Rrgjerings-Commissionen alene er, at den i alle paatrængende
"og for Norges Tarv vigtige Tilfælde skal være i Besiddelse af den
"Myndighed, at kunne iværksætte Alt, hvad Kongen ellers igjenuem
"sine Iorskjellige civile Cellegier og Departementer lader foranstalte,
"saa vedkomme dens Forretninger ikke den egentlige Commando,
"som pr overdraget vedkommende Generaler, bvilke derimod i dens
"Instructioner ere beordrede til at henvende sig til Regjerings-Com"missionen i alle de Tilfælde, hvor Forsvarsvæsenet og det MiIi"taiJoe maatte kræve Foranstalsninger af det Slags , som Befalings"mændene ei ere bemyndigede til at iværksætte."
Vi ville senere erholde Leilighed nok til at omtale denne Commissions vanskelige Hverv og Virksomhed, men blot her bemærke,
at de valgte Medlemwer vare alle Mænd, som udmærkede sig ved
Dygtighed, Kundskaber, streng Redelighed og ubegrændset Patriotisme. Ved Flaadens Tab blev Norge aldeles afskjnaret fra Danmark,
af hvilket Land Norge den Gang var aldeles afhængi gt, især i mateRegjerings - Commissionens Hverv var derfor, i
rielle Henseender.
Sandhed I meget vanskeligt, siden der, til at opfylde samme, krævedes
Hjelpemidler, den ei besad, eller var. i Stand til at skabe , saa at
den maatte fOle Vægten dobbelt af de tunge Pligter, der hvilede
paa (len og især bestode deels i Landets og Armeens Proviantering
og Forsyning med alle Niidvendigheder, og del under en almindelig
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Blokering af sammes Kysler , deels i al fOre en dobbelt Krig imud
England og Sverrig , hvortil der fandtes saa saare ringe Hjelpemid-Ier og Forberedelser . \'ed den indtrædende Standsning af Handel og
Næringsveie led Norge meest ; og, da nu dels HandelsOaade gik fur
en stor Deel tabt ved den i de engelske Havne paa de danske Skibe
lagte Embargo, og senere ved Kaperierne, saa lables ogsaa de Midler,
hvorved der skulde vin 'es Kræfter lil at modslaae Tidens uendelige Fordringer. Vi vende forelobigen lilhage til Regjeringens Fornnstaltninger.
Under 31te AugUSI blev udstedt et Rappels- og Pardons-Patent
for dem af Sdetalens l\Jalldskab, som befandt sig udenlands , hvori
befaledes: al de uopholdeligen skulde suge al komme hjem li!
Fædrelandet og der slrax melde sig hos vedkommende Enroullerings-Officiel' paa del Sted, de Kom til,
Ogsaa erklærede Kongen
i samme Palent: at de af Sdetaten , som maatte være undveegne af
Hans Majestæls Tjcneste og havde uden Tilladelse og Pas, taget
Hyre paa fremmede Skibe, skulde, naar de inden 4 Uger efter Bekjendtgjtirelsen af Patentet paa det Sted, de opholdt sig, Indfandt
og anmeldte sig, fritages for den Straf, de ellers ved deres Forseelse havde fortjent ; kun ei Straf for begangne l\1isgjerninger.
Paa lige ~1aade og under samme Vilkaar indkaldtes og benaadedes alle de af Kongens Landkrigstjcneste , som vare riimte fra
samme Tjeneste, kun at de frivilligen kom lilbage og da strax
meldte sig ved de Ilegimcuter, elle. ' Curps, hvorfra de vare undveegne.
Vi see heraf : at KronpJ'indsen og Regjeringen udviste i adrninistrativ Henseende megen Virksomhed. Men, neppe kunne vi sige
det Samme i militair Henseende, hvilket dog nu nærmest maalle
synes at være af stdrst Vigtighed; thi en landet Fjende lader sig
ikkun af bevæbnede og kraftige Krigsmænd , som hurtig bringes
paa Kamppladsen, atter tvinge til Indskibning.
Rlgtignok maa man indrdmme , at det var forbundet med saare
mange Vanskeligheder at transportere Tropper fra een O til den
anden paa en Tid, da talrige engelske Flaadcr blokerede alle Sunde
og Striimme, saa at det ikke blev muligt, uden ved List og om
Nallen, at fOre enkelte Smaaeafdelinger over i aabne Baade under
Mulm og l\1orke, og i stormende Veir.
Men alligevel syncs ikke
nogen almindelig Concontrering, eller noget almindeligt Angrcb af
den forenede holsteenske Armee og de i Fyen og Jydland værende
Tropper at have været paatænkt ; og i all " Tilfælde maallc og cl
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saadant Angreb være kommet for sildigt, naar Tropperne fiirst saltes
i Bevægelse efter Kronprindsens Tilbagekomst fra Kjiibenhavn. Havde
denne derimod, inden han den 9de August forlod Kiel, strax sat .
hele Landets disponible Armee i Bevægelse til Fyen, saa maatle
storste Delen af samme have, ved forcerede Marcher og tildeels
ogsaa transporteret paa Vogne kunnet i 5 - 6 Dage været cdncentreret ved det stort' Bell, der kun er eirea 30 Mile fra Eideren, og
Krnnprind jen kunde da ved Tilbagekomsten fra Kjobenhavn have
forefundet den, strax sat sig i Spidsen for den og ved sin personlige Nærvæselse paaskyndet Overgangen over Beltet til Sjælland,
medens han ved kloge Negotiationer maalte have kunnet opholdt
Ministeren Jackson og derved vundet Ilere Dage.
Men, omendskjdndt Al'meen stod paa Feltfod, kan man derfor ei sige at den
var march- og slagfærdig
Meget snarere manglede den saare meget, for strax at kunne tiltræde en Krigsmarch og med Held aabne
et Felttog, Da den desuden var forlagt i meget l'idlloftige Cantonnements , behlivedes dertil endnu en længere Tid i Forhold til de
saa trængende Omstændigheder.
Men, til at udfore en ret kraftig Plan manglede ogsaa de aan delige Midler.
Det er sanledes neppe muligt ubetin get at paapege een eneste
General, eller hdiere Officier i den danske Armee, hvem et saadant
Hverv kunde have været overdraget. Vel havde Armeen en meget
dygtig Officier i Generalmajor v. Ewald, barn vi kjende fra Affairen ved Stockelsdorf, og som havde gjennemgaaet en saare alvorlig
Krigsskole i Amerieas Skove.
Men selv han havde ingensinde
commanderet en Chef noget betydeligere Corps, og hans Rang var
desuden for ringe, til at han kunde have virket med Held, især
bvor 2 Prindser besvogret med den kongelige Familie eommanderede
Divisioner , og Kronprindsen selv var Artuecns hliistcommanderende
General.
"Norrejydland commanderede General v. lJJol/ke, en ærværdig
Olding, som havde ligget længe til Sengs; i Fyen Generallieutenant,
Baron v. Ilallt:ow; pIIa Langeland Generalmajor, Grev v. Ahlt(cldt;
alle vel Kongen og Staten hengivne, tro e og patrioliske l\Iænd, men
ikke udmærkede som erfarne Krigsmænd og Overbefalingsmænd. 1
Fæstningerne vare CommandanIerne ogsaa gamle og tildeels invalide.
) Nyborg commanderede Generalmajor, Baron l'. Giildcnerone.

Blandt Atljutanterne hos Kronprindsen fandtes ingen biiiere Officier, men derimod for stOrste Delen unge, aetive Mænd, oftest af
Capilains- og Lieutenantsclassen , hos hvem man vel fandt stor Iver,
ubegrændset Patriotisme og den bedste Villie, men ingen Krigserfaring , uverveiende, udmærkede Talenter, eJler Egenskaber, Dem de
ei heHer under sædvanlige Forhold behiivede, da deres Virksomhed
var meget begrændset og bestod for de Ældre fornemmelig i Jourtjeneste hos Armeens hiiistcommanderende General. Kun Enkeise af dem
bleve, tildeels efter eget Onske, for en kort Tid anvendte hos andre
Generaler, eller brugte til Colonnefiirere, saasom: Major v. Fribo
hos Oberst v. Kardor{, Capitain v. Haffll(JJ' hos Generalmajor v.
Ewald, Lieutenant v. Brock hos Generallieutenant v. Castcnskjold;
dog denne sidsle flirst den 2den September, da Efterretningen indllib
om, at sammos Corps var slaget ved Kjlige•.
Men, omendskjoudt Armeens hiiis:eommanderende General, eller
Kronprindsen, ikke fandt sig foranlediget, eller saae sig i Stand til at
ile i forcerede Marcher med den hele Armee det betrængte Sjælland
og Hovedstaden til Hjelp, forberedede han dog den tilsigtede Overgang over Store-Bell ved den 25de August, at beordre Slioffieierer
til Overgangsstederne og til Kysterne for at underslige disse og sam menbringe de fornfidne Fartdier og Hjelpemidler til Overgangen. Alle
disse Sliofficierer vare ogsaa unge Mænd, der i denne mliisommelige
Tjenesle udviklede megen Energi og Dygtighed; Disse Offlcierer vare:
Capitainlieulenanl Fabricius i Reiligenbafen; Premierlieutenanterne
Sehlinh cider i Svendborg, Willemoes paa Langeland, A. Cederfeldt i
Kjerteminde, Lous i Nyborg; Secondlieutenanterne Falsen paa Fehmern og i Heiligenhaferr og Linstow i Snoghlii og langs Jydlands
Ostkyst. Senere kom Premierlieutenant Grolschilling til Laaland, og
Premierlieutcnant Cederfeldt, som atter aOostes af Lieutenant Sonderup, ved Kramnitz-Gab, Alle disse Mænd opfyldte hæderligen deres
Hverv; men fremfor Alle nævnedes dengang Premierli eutenant Willemoes og Seeondlieutenant Falsen for deres Driftighed og deres Mod i
denne besværlige Tjeneste, idel de fra Begyndelsen af September l\faaned
lige li! Aarels Udgang 1807 fOrte i aabne Baade Tropper over, saa
at sige hver Nat, og ofte i del skrækkeligsle Veir, fra Langeland,
Fehmern og Heiligenhafen lil Lanland. Rapporter fra alle disse SOoffieierer indldbe dagfigen li! KronpriJulsen over deres Foretagender
og de urlfundne Hjclpemidler.
Allerede den 1ste September indmeldte
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Lieutenant SchOnheider i en detailleret Rapport, Navnene paa og
Drægtigheden af de forefundne Fartiiier i Svendborg, Troense, Rudkjobing, Skaarbodr, Faaborg, Æroskjobing, Marstal, Halmd, Soby,
Stryno, Korshavu, Omel, Skaaro og Haug; i hvilken Rapport han
godt gjorde Muligheden i at kunne paa eeu Gang fdre 20,960 Mand
Infanteri og 312 He ste over med samt deres Ryttere.
Paa lindre
Steder vare FarlOiernes Antal og SlOrrelse li! denne Tjeneste ligesaa talrige og betydelige.
Alle Sdofficierer , uden Undtagelse raadede i deres Rnpporter Kronprindsen til Overgangen, den de lovede
at ville og kunne udfOre, saafremt Hiiistsamme vilde iudgaae pan
den, og forre sten ikke nddtes til at afholde sig derfra ved andre
udenfor deres Synkreds liggende, ubekjendte Grunde.
Selv fra
mange civile Embedsmænd og adskillige 80- og loeal-kyndige SOmænd indkom Tilbud om at fOre Tropper over fra Slesvig og Fyen
til Sjælland, saa at Nationens Iver og Fædrelandskjærlighed fortjener ogsaa fra denne Side Samtidiges og Efterkommernes Ileundring og maaUe være Kronprindsen til stor Hjelp, Veiledniug og
Bestyrkelse i hans kraftige Forsætter. Dog maae vi ikke forglemme,
at alle disse Mænds brusende Mod, Had imod Englænderne, Patriotisme og gode Villie, forledede dem til at overvurdere deres egne og
Landets Kræfter og saaledes troede let at kunne forcere Overgangen; og, saa at sige med bare Hænder og i aahne Baade bortjage
Fjenden fra de danske Farvande.
Overgangen var sikkerIigen ikke
let at bringe til UdfOreise, og udfordrede megen Klogskab og Dygtighed fra Overcommandoels Side, saa at det ei kan forundre os at
Kronprindsen ei kunde fOlge de Raad, som det ungdommelige Mod
tilreadede ham,
Kun synes det ikke, at lignende Begjærlighed og
Iver for at komme til at operere offensivt, fandtes i samme Grad,
hos Kronpriudsens nærmeste Omgivelser og Rand.
Imidlertid bleve dog af Hiiislsamme selv udviist en ikke ringe
Vkksomhed, og fire, men svage Corps satte i Bevægelse for at
fores til Sjælland,
Det fiirstc Corps under Oberstlieutenant v. JVegeners Cemmando, Chef for iste Sjællendske-Bataillon let Infanteri, bestod af
hans egen Bataillon, 1 ubereden Escadron af Livregiment-Ryttere
og 2 Canoner, uden Bespænding, der skulde fOrst reqvireres pan
Oerne, hvorimod Sadel- og "Sele-T fii medtoges,
Delle, lille, hdlst 600 Mand stærke Corps blev, ifOlge Kron-
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prindsens Ordre af 28de August, befalet at gaae fra Fehmern til
Laaland , og derfra stdde til General v. Castenskjolds Corps, eller
i modsat Fald sdge at agere for sig selv.
Men, den fOrste Transport af 350 Mand, under Lieutenant Falsens eget Commando, afgik
fra Fehmern fOrst om Anenen den 4de September, altsaa 2 Dage
enerat General v. Castrmskjolds Uheld var blevet kundgjort i Kiel,
og som vi vide, Dagen fiit'end Kjobenhavn eapitulerede.
Ilette, af Oberstlieutcnant v. Wegtm/J1' eommanderende Corps udgjorde en Deel af Avantgarden under Generalmajor v. Ewald. Da General v. Castt71skjolds Uheld ved Kjoge d. 2den September blev bekjendt
i Hovedqvarleret i Kiel, afsendte Kronprindsen samme Dag sin Adjutant, Lieutenant v. Droek, med Ordre til Oberstlieutenant v. Weg.
ncr at samle sig paa Laaland og bemæglige sig Færgestæderne, som
gaae til Falster, Moen og Sjælland, samt udforske Alt, hvad han
kunde erfare om Generallieutenant v. CastClIskjo Id. Dernæst erholdt
Lieutenant v. Droek Ordre al gaae til Sjælland, melde sig hos denne
General og bringe ham den Befaling: at .besælle Præstd, Kallehave
og Vordingborg med sammes Færgested, gjore Skovene deromkring
til Raillement for hans adspreåte Tropper, sorge for Laaland, Falster og Moens Forsvar, og ei forlade disse Ocr inden Kronprindsens
nærmere Ordre.
Fdrst den 311e August erholdt General v. Ewald Ordre til al
folge samme Vei med den iivrige Deel af Avantgardcn, saasnart
Oberstlieutenant v. Wcgener var gaaen over til Laaland ; og bestod
samme Deel af det slesvigske Iæger-Corps , den Slesvig-Holsteenske
Batalllou let Infanteri, læger-Compagniet af Prinds Christian Frederiks Regiment, 3 Eseadroner af Liv-Regiment Rytlere og 1 Batleri
paa 8 3 Ib Canoner, Alt med Sadel- og Sele-1'0i, men uden Heste,
der maalle lades tilbage i et Cantonnement ved Heiligenhafen og
COrst senere sendtes igjennem Slesvig over Fyen til Sjælland.
General v, Ewalds Corps flirtes dernæst, ogsaa i smaae Afdelinger og aabne Baade, om Natten, over fra Heiligenbafen og Breeseo paa Fehmern til Kramnitz-Gab paa Laalaod; og gik Generalen
selv fOrst Nalleo imellem den 14de og 15de September fra Fehmern
til Laaland , hvor han overtog den 1.8de September Commandoen
over Infanteriet paa Oerne Laaland , Falster og Moen, med Hovedqvarteer paa Wennerslulld, og fra 29de ' September af paa Nebdllegaard , da han erholdt Overcommandoen over (jerne ved General-
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lieutenaut v. Ca&tc1l8kjold8 Afreise til Holsteen. De foruddne Heste
sanvel til Cavalleriet som Artilleriet, bleve reqvirerede hos Godsejerne
og Biinderue paa ommeldte Der, hvilke ogsaa ved denne Leilighed
udviste den sædvanlige Patriotisme og stillede med Glæde de forlangte Heste. Alene Baron v. Hardenbcrg tilb5d at stille 12 Heste
af sin egen Stald lig 30 J Heste af sine Godser.
Det 2d~t Corps , under Commando af Major v. Schreibvogrl
af Slesvigske Infanteri-Regiment, bestod af lægercompagnierne af
I ste jydske , 3die jydske og slesvigske Infanteri Regiment, omtrent
400 Mand slærkt, og blev, ifiilge Kronprindsens Ordre af 31te
August, beordret til at gnae fra Svendborg over Thorseng til Langeland, for derfra efter Omstændighederne at gaae over til Laalaud,
eller Sj ælland og stdde til ObersUieutenant v. Wegcnel's, eller Generallieutenant v. Gastcnskjolds Corps,
Men den fiirste Transport fra Langeland til Taars-Færgegaard paa
Laaland skete fOrst Natten imellem den 2Jde og 25de September, og
fort satte s da dermed hver Nat, fOrst med de til Major v. Schreibv ggcls Corps hOrende, og derpaa med andre Tropper indtil -kde
December.
Det adie Corps, under Major v. Sundt's Commando, Chef for
2den Sjællandske-Dataillon let Infanteri, bestod af denne hans Dataillon, tubereden E seadron af Slesvigske Rytter-Regiment og 2 ubespændte Canoner, cirea 600 Mand stærkt, og blev, ifiilge Kronprindsens Ordre af 3lte Augllst, beordret at gaae fra Kjel'teminde i Fyen til
Callundborg i Sjælland og derpaa stdde til GeneralJieutenant v. GastclIskjolds Corps, eller danne for ham et Flanke-Corps, Heste skulde for
delle Corps ogsaa reqvireres paa Sjælland igjennem Amterne, hvorimod
Sadel- og Sele-Toi skulde medtages. Ogsaa erholdt Major v. Sutldt
Ordre Iii at medtage Ammunition i saa "stor Qvantilet som muligt"
og, lil den Hensigt, henviist til Nyborg-Arsenal .. hvor han ogsaa
erholdt alle de skarpe Patroner, Fæstningen eiede og deriblandt
ikkun 3000 Hendekugle-Patrouer , uden al han forresten erholdt
mere, end det allernddvendigste Antal Patroner.
Delle Corps, med samt dets Bagage, var allerede indskibet i Kjertcminde den 4de September for, under Siilieutenant Å. Ced8l'/eldt, at fOres
over Bellet lil Sjælland, da pludseligen en Estafelle bragte den Ordre
fra Krouprindsen af 3die September til Generallieutenant J Baron v.
Rantzou:, al ~Iajor v. SIUldl ei skulde afgaae III Sjælland inde II

nærmere Ordre. Grunden til denne forandrede Bestemmelse var ogsaa den til Kiel under 2den September indliibne Efterretning om
Generallieutenant v. Castenskjolds Uheld ved Kjoge.
Det 4de Gorps, under Generalmajor v. Bergers Commando,
Chef for Husarregimentet, bestod af delle Regiments 4 sjællandske
Escadroner og Sjællandske læger-Corps, tilsammen 800-900 Mand
stærkt og erholdt den f ste September af Kronprindsen Ordre til at gaae
igjennem Slesvig over Snoghdi og Middelfart til Svendborg og der
underlægges Generallieutenant, Baron v. Rant:ow. Iæger-Corpset
erholdt imidlertid nuder 7de September den forandrede Bestemmelse
at gane over Thorseng og Langeland til Laaland og der underlægges
Generalmajor v. Ewald; 4 3 ib ubespændte Canoner af Lieuteuant
v. Stanleys Batteri fik ligeledes Ordre til at gaae samme Vei til
Laaland.
Disse 4 adskilte Corps vare saaledes satte i Bevægelse for nærmest at
understdue General v. Castenskjold, hvilket rigtignok var, som oftere be1'01'1, et boist farligt og vanskeligt Hverv uden Flaade og Fæstninger;
men, selvom de havde naaet og truffet ham intact, vilde de, ifdlge deres
ringe Styrke, neppe have været i Stand til at yde ham nogen væsentlig
Bistand. Denne deres Svaghed blev endnu fordger derved, at man
adskille dem; thi den Svage bliver endnu svagere ved at dele sin
Styrke, d. v. s, ved divergerende Operationer, hvor netop Kræfternes
Concentrering er den Hil'ste Lov.
Men selv i dette Tilfælde vilde
omtrent 2400-2500 Manrl rcgulaire Tropper neppe kunde have
reddet General v. Castenskjold fol' Undergang, end mindre forhindret Kjobenhavns og Flaadeus Overgivelse.
Da Sjællands Vest- og
Syd-Side, destoværre I ingen Fæstning besidder, hvor Tropperne sikkert kunde lande og ordne sig efter en Overgang uver Vandet, vilde
disse svage og ethvert Landforsvar beriivede Corps upaatvivleli gen
været . blevne odelagte , saasnart de havde sat Fud paa den aalme
Kyst.
Man erfarer af de, for disse Corps udkastede OperationsPlaner, at Kronpriudsen ikke i sin Omgivelse besad, eller benyttede
Officierer, som vare fortrolige med Strategiens Theoremer, hvorimod
vi fiude Englænderne at være vel instruerede, saa at man, destoværre l
maa tilkjende dem Palmen og Overvægten, saavel i sandelig som
materiel Henseende.
Cheferne for disse ovennævnte 4 Corps vare af Kronprlndsen
tildelte eu aaheu, af ham und ertegnet Fuldmagt, for at kunn e hos
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Embedsmændeue ug Authoriteter ne reqvirere Penge, For nddenbedcr
samt Assistance i alle Retninger; og en ikke ringe Virksomhed udvikledes fra Kronprindsens Side, som Armeens hoistcommanderende
General, for al udruste og bringe disse Corps Lil deres Bestemmelse. Major v. QvalCll af det holsteenske Landeværns-Regiment
blev sanledes den 6te November sendt Iii Fehmern for der at lede
Oversendelsen af Ammunition , Yaahen /II Ul, [il Laalaud og General Castl!llskjolds Corps , saa at Forsvaret blev ikke opgivet, fordi
dette Corps var blev-t adspredt den 29de August ved Kjoge, Meget snarere blev Planen at overfore el Corps fra Kjerleminde Lil
Callundborg nu udkastet i en stiirre Maalestok.
Den 7de September erholdt nemlig Oberst v. Kal'rlorff Ordre Lil al overtage Commanduen over Major v. Suudts Corps, som, forstærket med 4 ;} ti
Canoner og l Amuseltcr, blev givel den Bestemmelse at understiitte
den Landsturm Lil Hest og fil Fods, der efter at General v. Ca~ten
skjolds Corps var adspredt, samledes ved Holbæk, Callundborg saml
i Odds herred , og der, naar den var blev en nogle Tusinde Mand
stærk, skulde rykke frem til Ringsted, angribe Fjenden og saaledes
forhindre, at Corsdr' og Skjelskjiir ej faldt i Fjendens Hænder, for
at Hovedcorpset under Kronprindsens egen Commando kunde Ira
Nyborg af lande paa disse Steder
Som en Fiilge af denne furandrede Plan blev den Sde September givet Ordre til 1ste Batalllun
af 3die jydske Infanteri-Regiment al afmarchere til Kjerteminde og
stflde til ovennævnte ny Corps, Men den 9de September hlev samme,
paa Grund af indliiben Efterretning til Kiel om, at Corsdr var bles en
besat med 600 Mand fjendtligt Infanter i saml noget årtille. i; og
Skjelskjbr besat med Cavalleri , forstærket med zden Batalllou af
3die jyd ske Infanteri-Regiment, 2den Bataillon af Slesvigske Infanteri-Regiment og l ubereden Escadron af Slesvigske-Ryttere, hvorved dette Corps omsider kom til at udgjdre 4 Batailloner , 2 uberedne Escadroner og 10 Canoner.
Imidlertid peger dels Samrnensættelse lidt efter lidt hen paa , at man ingen ret tydelig Forestilling hal-de gjort sig om dets Hensigt og Bestemmelse, der desuden ikke uden mange Vanskeligheder lod sig lede fra Kiel, eller
Kronprind sens Hovedqvarteer af.
Ved Bescript af 9de September havde Kronpriudsen befalet General
v. Ewald at lade Enhver nedskyde, som ei gjorde sin Pligt i~od Fjenden,
en Strenghed Krigen fordrer og den 103die og 10 ide Krigsart. foreskrive.
Oanm. Krir .h . fra 1807- 9.

'
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Imidlertid indldh Efterretningen om Kjobenhavns Capitulation til
{tiel den 1 t te September om Aftenen; og maatte vel af Kronprlndsen
stiltiende anerkjendes, da han ei besad Midler til at kuldkaste den
og havde til Folge, at der blev den 12te September befalet Generalerne v. Castenskjold og v. Ewald at forholde sig defen sivt paa
Smaaederne , med det TIlfdiende 1 at FjendLlighederne imod Englænderne vart' uforandrede; ligesaa blev Ordre givet til Oberst v. Kardorff
at hans Corps skulde ei fores over til Sjælland, men strax man-hero
fra Kjer·temillde til Svendborg og derfra over Thorsen g oS' Lange land til Taars-Færgegaard paa Laaland , hvor 3die jyd ske og slesvigske Infanteri-Regiment formerede en Brigade under Oberst v. Bii lows Commando, og Oberst v. Kardorff erholdt cpmmandoen over
hele Cavalleriet paa <Jerne.
Saaledes kom ingen af de mange tilsigtede smaae Landgange
paa Sjælland til Udfdrelse, hvilket vi nu maae betragte som et Held
siden de umulige n vilde have gjort Fjenden væsentlig Modstand, eller
Skade under deres svage Form, men man sikkerligen havdo kommet
til al opleve de samme slirgelige Skuespil, som den svenske Armc!'
oplevede i Kampen med Rusland i Aarene 1808 og 1809 i Finland, hvor smaae svenske Troppeafdelinger bleve enkellviis kastede
over den betbuiske Bugt til Angreb paa den russiske Armee, men
og odelagte og oprevne, s?m de vare komne i Land.
Man maa med Deellagelse forestille sig Kronprindsens Sorg og
Smerte ved den Ute September at modtage Coureren med Efterretningerne om Kjiihenhavns Capitulatlon og Plandens Tab, der, ifOlge Datidens
Anskueise l blev betragtet som Danmarks Helligdom, Skytshelgen, eller
det Sværd, der opretholdt dets Selvstændighed og Værdighed ligeover for Europas ovrige Magter, og nu blev borttaget ved Fjendehaand.
Visselig har og, fra hiin Stund af, det ene Uheld anlist
det andet for gamle Danmark og foranlediget Mange iii at hidlede
alle disse fra Flaadens, d, r . s. Helligdommens Ran, ligesom der gives
Folkeslag, som udlede deres Uheld og deres Sorger fra vanbelhgede Idoler, omkring hvilke de hidtil knælende fandt Lykke og
Tilfredshed. Men, neppe lader dog Danmarks Uheld sig udlede fra
Flaadens Tab alene; thi ligeover for Englands Somagt vilde alligevel vor
Flaade have været magteslos i alle Henseender, blevet bloqueret af
hiin og gjo ~t uskadelig
Kun, ifald Danmarks Flaade var falden i
Frankeriges Keisers Hænder frygtede England den; fordi denne

vældige Kæmpe havde baade Midler og ViIlie lil al udruste og bruge
den uden Hensyn Lil FOlgerne.
Kronprindsen bavde haabet, al de af ham tagne krigerske Forholdsregler og givne Ordrer skulde have bragt storre Resultater og
Kjobenhavn endnu en Stund have holdt sig, saa at han kuude have
kommet den til Hjelp med sin samlede Hærstyrke ; men 3 Uger er
alt en lang Tid i Krigen, især i Fæstningskrigen og ved en Fæstning med saa faa Forsvars Midler, som Kjobenhavns.
1 :3 Uger,
del lærer enhver Ingenieurskole, er en Fæstnings Forsvarsevne af
slig Beskaffenhed til Ende, selv under de meest sædvanlige Omstrendigheder ; og Hvad da under sandan en Overmagt?
Men Krunprindsen maa have havt en anden Anskuelse, eftersom Armeens . Gros i Holsteen blev fOrsl j Begyndelsen og Midten
af September Maaned sat i Bevægelse, deels til Fyen, for over Langeland at rores til Laaland, deels til lleiligenhafen, for over Fehmern
ligeledes at fOres til Lanland. Den hoie Herres Sorg og Harme over det
store Tah udtaledes af ham ved mange Leiligheder og vare tilvisse vel begrundede, om end man ikke altid tor sige det Samme om de havte
Forhaabninger, Saaledes skriver han under J Ide September til General v. Castellskjold: .•.• "Generalmajor v. Peymann er ingenlunde
"eommanderende General i Sjælland, men blot i Kjohenhavn, Kron"borg og den imellem disse Steder værende Kyst. Han var derfur
"ei berettiget at indgaae nogen Convention for Oen Sjælland. Men
"det endnu Afskyeligste ved Conventionen var al overgive Flaadcn
"med dens Tilbehdr , da dog Alt var ordnet af mig Lil dens Tilin"tetgjiirelse.
Deels ved Forskansninger og deeJs ved al forsænke
"Sundene, hindredes de Fjendtlige i al indldhe i disse."
Imidlcntid
overtog General v. Peymann, som Pligt, Commandåcn over hele
Sjælland efter General v. Castcnskjolds Bortgang, (Pag. 219 - 220),
HVilke Sunde Kronprindsen mener der burde have været "forsænkede", vide vi nu ikke; derimod er del af den furhen meddeelte
Beleiringsbistorie temmeligt indlysende , al Flaadens Tilinletgj6relse,
eller Forsænkning , Batteriers Anlæg og overhovedet Muligheden af
el længere og kraftigere Forsvar med de for Haanden værende F<lI'svars-Midler maae ansees for Utænkeligheder og Ugj6rligheder.
Imidlertid foraarsagede Englands Overfald, al Danmark ei længer forblev raadvild i sin Politik, men nu nddsagedes til uden Betænkning at knytte sig til Frankrig og., som det eneste Rednings2-", .

middel, saa at sige kaste sig i den mægtige Keisers Arme, hvorved
tillige, det vi slrax nærmere ville erfare, el Overfald og en Krig
fra denne Side ogsaa bleve undg åaede.
Saaledes som Franskrnændene flirle Krige, "ilde sikkeriigen cn Saadao have blevet langt
f1ileligere fol' det ulykkelige Danmark, end selve Englands Overfald;
de deraf fOIgende ulykkelige Consequenlser naturligviis ei medregnede, og som ved Danmarks nddtvungne Politik senere have, destoværre I tilstrækkeligen indfundet sig.
Den Idrste vigtige Gjerning, Kronprindsen foretog, efterat have
erholdt det sorgelige Budskab om Kjobcnhavns Overgivelse, var derfor
at henvende sig lil den da Enevældige, til Kelser Napoleon og den i
Hamborg værende franske Marchal Bernadotte, der efter Freden
til Tilsil var ankommen til Nordtydskland med et betydeligt TroppeCorps, medens den stdrre Deel af den franske Armee var paa Marchen fra den russiske Grændse til Frankrige.
Det franske ArmeeCorpses Stilling paa Grændsen, val' Aarsag til, at Marchallen idelIc
Oieblik var for Danmark en næsten li~esaa vigtig Personlighed, som
den i Paris værende Keiser selv, saa meget meer, som Rivninger
med ham maatte blive uundgaaelige, eftersom spanske Regimenter,
der henborte til hans Corps vare allerede den 2den Seplember marcherede over det danske Gebeet igjennem Landsbyen Grande til
Hamborg, hvilken Gjenuernmareh blev gjentagen den Låde September med 2 spanske Cavalleri-Regimenter og 2 Batailloner Iranske
Garde-Grauaderer og Fusseleror og det tverlimod den i Sande værende danske Officiers, Lieutenant v. Kockens udtrykkelige l\fodforestilling, hvilken Territorial-Fornærme!se Danmark af samme Grunde
stilleticude maalte taale, som Preussen 1805 en lignende, fordi ingen af dem havde Kræfter til at forhindre, eller paatale samme,
Den 12te September afsendte Krouprindsen derfor Ministeren for
de udenlandske Anliggender, Grev Chri~/ian v. Berns/orff, og sin
tjenstgjorrnde Gcncraladjulant, l\Iajor v. 8ulow, til Marchal BCT7ladotte,
Prindsen af Ponte - Corvo, i Hamborg, for at meddele ham Kjobenhavns Skjæbnc og udbede sig hans B;stand imod Havets Voldsmænd . Ue to Afsendinger blevc meget forekommende modtagne af
Marchallen, SOlD lovede, "at yde Danmark al den Ilnderstdttelse og
"Hj~lp, hans Stilling tillod," idet han tilfbiede "at ogsaa han var
"fol'\ isset om, at Keiser Napoleon ikke mindre velvilligen vilde op"fyldl' Kongen af Danmarks Onske."

Efter el Par Dages Ophold i Hamborg vendte disse Io Afsendinger tilbage li! Kiel og medbragte tillige . den underbaanden erholdte, men dog sikkre Efterretning, at, hvis denne Nærmelse fra
Danmarks Side iiI Frankrige ei netop den Gang havde fundet Sled,
vilde Marchal Iterntulotte , 48 Timer senere have rykket fjendlligen
ind j Holsteen , saa al del neutrale Danmark saaledes \'81' nær ved
al blive Krigsskuepladsen for begge de krigfårende Partier, hvortil
den mægtige Keiser, som vi have omtaler i 'lste Cupitel , naturligviis ej manglede Grunde, men snarere troede ut hove fuldest Ret. *)
Det neutrale, danske Gebeels Betrædelse af franske Tropper ble,
under de daværende Omstændigheder heelt naturligen upaaagtet ; og
saadanne Territorial- Overtrædelser, var det den Gang ikke heller
just Frankrigs, eller den vældige Keisers Sag at lietænke sig paa,
eller senere gjiire mange Undskyldninger for, hdistens den, at Underbefalingsmændene havde ikke været kjendte med Strækningen af
den danske Grændse, hvilket i den Egn var endog for Kyndige
undskyldeligt, siden flere Staters Districler ldhe hyppige n imellem
hverandre.
Paa lignende Maade og paa samme Dag, den 12te September
afsendte Kronprind sen sin tjenstgjdrendc Geberaladjutant af Sdetaten,
Commandeur Lindholm, med en Skrivelse til Keiser Napoleon i Paris,
hvor han ankom rlen 20de September og blev allerede modlaget af
samme i en privat Audience den 21de September, hvori Keiseren
overrakles Kronprindsens Brev, det han læste med megen Opmærksomhed
og Dee/lagelse; underrettede sig om Fjendens og Garnisonens Styrke,
Angrebsmaarlen, Tabet o. s. v.; spurgte om Aarsagen til, at Armeen i
Holsleen ikke hurtigen var sat j Bevægelse for at understotte SjælIanrI,
siden Beleiringen dog havde været i 3 Uger, og bemærkede, at det
havde været bedre, om Armeen var forbleven paa Sjælland. Ved
en Page lod Keiseren sig bringe Danmarks Kaart, for nærmere at
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Rigtignok skrev Keiseren senere i 1\I0nileuren: "Det er urigtigt
"ot drn fransk!' Arrnee , som VDl' pOD Grændsen , af Holstevn er
"bleven forstærket] det er ligeledes usandt at denne Armee skulde
"virke imod Holsteen. la! hvo kunde vel hove forhindret det? Mell
"den har ei gjort del, altsaa hor den ei villet gjiire det jH et Raisouuement som just ikke belydede meget i en l\luud som Kelser l\apoleons

betragte Omstændighedeme og Localiteterne , hvorved Cummnndeue
Lindholm var ham bebjelpelig.
Keiseren beklagede KronprimIsens
og Byens Ulykke og yttrede: ,,:It Englænderne skulle faae det hetalr j" ng endte med at love Danmark al Understiillelse og var til
den Ende villig til at indgaae med Danmark en offensiv og defensiv Alliance, saasnårt de dertil befuldmægtigede Personer vare ud.
nævnte. Commandeur Lindholm blev overall af Keiseren behandlet
med stlirste Udmærkelse og Velvillie.
Kaldt til Fontainebleau, opholdt ·Commandeur Litullushn. sig der
fra 26de September til '2dell October , blev sammesteds den tstc
Octobcr modtagen af Keiseren til AfskedsaudielIce med ikke mindre
Opmærksomhed, end i Paris, vendte strax tilbage til Danmark og
ankom den 1 t te Ostober aller til Kiel.
Kronprindsens næste Tanke maalle dernæst være den: bvorledes man vel aller kunde skabe et nyt Sliværn, uden hvilket dog
Forhindeisen imellem Landets forskjellige Ocr og Provindser maalle
ansees for meget vanskelig og ofte umulig.
At hygge store Skibe
vilde medtage for lang Tid, ligesom ogsaa fljelpemidlerne dertil
manglede j hvorfor da Tanken nærmest maalle ledes hen paa et Kystværn, eller en Canonlloltille. Til den Endc blev til alle Sider udstedt Ordrer', fur at underslige og crfare , hvor og hvor Meget der
kunde bygges paa dc private Skibsværfter i de forskjellige Provindser, og Skibstiimmermænd fra den kongelige Marines Værfter beordredes til de Steder, som især befandtes skikkede til Skibsbyggeri,
saasom : Kiel, Flensborg, Aabenraa, Svendborg, Thorseng, Langeland o. Il. St.
Alene paa sidstnævnte O blev befalet at bygge 10
Canonchaloupper og 100 Iisbaade, nærmest bestemte til Transport af
Tropper over Hellerne, og som alle vare i Arbeide, den 25de Octoher, paa hvilken Dag t 7 lignede Baade vare allerede færdige

Flensborg.
Matroser og Slifolk hleve ogsaa samlede fra alle Sider, selv i
Udlandet. Snaledes blev af Siiofficierer hjemflirt fra Amslerdam 2
Transporter Sdfolk , især beataaende af Nordmænd, 3l Styrmænd
og 232 Malt'oser, som ank om lil Altona den 18de og 20de Octoher. Hvor Nlidvendigheden fordrede del, bleve Indliibene til Fjorrlene , eller imellem Oeme forstærkede med Batterier og armerede
Coffardiskibe,
IQlaudt sandarme maae vi især omtale Indliibet til
Kieler Fjord, som blev forsvaret baade af Batterier og armerede
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Skibe.
Fæstningen Fredericksort paa Fjordens vestlige Bred og et
opkastet Batteri paa dens osl1igc , s)'lIes at maalte have været tilstrækkelige til Fjordens Forsvar, i Forbindelse med Orlogsbriggen Fama, under Premlerlieutnant Raseh,
lUen desforuden bleve
6 armerede Coffardiskibe , commanderede af Styrmænd og besatte
med enroullerede Sofolk, Allc under Premiorlieutenaut Uaseh's Overcommando , henlagte ved Holtenau ved Indliibet til Canalen.
De
vare den 2den October fuldt udrustede 00 hestode af Galeaserne:
Enigheden paa S 8
og 2 4 'iL Canoner, Maria Bouaventura paa
8 8 lh Canoner, de tre Marier paa 6 8 :u; og 2 4: ij; Canoner og
Ans-Maria paa 6 8 'tb Canonere lagterne: Concerdia paa 4 J n;
og Dorothea paa .),
li Canoner.

s
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Men, om end Forsvaret tilsyneladende blev forstærket med
disse 6 med .tO Canoner armerede ColTardiskibe, saa kunne vi dog
ei indrdmme , at de, ved et Angreb fra Sdsiden , vilde, armerede
med saa svage Calibere, bave "æret III nogen væsentlig Nylte, saasnart ell Fjende havde forcerel Passagen imellem Fredericksort og det
lige overfor anlagte faste Batteri; thi de havde snart været brag te til
Tausbed ved nogle Canonskud af svært Caliber, hvorfor vi og ere af
den Formening, at nogle 21, eller 36 1i Canoner paa en Pram,
eller andel Farloj vilde have gjort langt stdrre Nytte, end denne
hele, kostbare Armade, hvis Forsvarsevne forresten ei blev sal paa
den ingensinde blev angreben.
Vi have i 6te Capitel beror t , at Generalmajor v. Waltcrstor(
efter Kjobenhavns Capitulation, midt i September, aCreiste til Kiel, hvor
ban ankom den 22de September. Her blev han ved AnkomsIen , iftilge
Kronprindsens Befaling, og ved sammes Adjlltant, Lieutenant v. Iessen;
strax arresteret i sit Qvarteer i Stadt-Hamburg, bans Kaarde bragt
Hdistsamme, og endnu ' samme Dag, under Bevogtning af Lieutenant
v. Wilstt'1', flirt som Arrestant til Aalborg og afleveret til GeneralIieutenant v. Moltke, hos hvem en Ordre om hans videre Be -temmelse skulde forefindes,
I Aalborg torblev General v. Waltcrstorf.
indtil han ved Kronprindsens Ordre, dateret Nyborg den åre November, hlev befalet at afreise lil KjolJenha vll.
Efterat Krigen med England var udbrudt og fdrtes paa Sjælland, var alle Dan n arks og Norges Kysler omringede af engelske
Krigsskibe, som overalt s pær rede iOl'bindelsen imellem Derne og,
hvor Leilighed gaves, og aa gjorde Landgang og hyppigen foretage
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minlrc PI) udringer paa Ryslern e,
/le vigtigste af disse Foretagendel' ville vi her korteligen Irerlire
Aller'ede strax ved den engelske Escadres Ankomsl i StoreBell gjorde Englænderne Landgang paa den ubesatte og kun! af
1. Bondefamilie beboede Sprogo, nedtoge den derværende 'I'elegraph
og beholdt Oen besat indtil Ildlilbet af den merl Rjtihenhnvn .indgaaede Capitulation,
Den 2rlen September fandt en lille Feglning Sted i FehrnerSund, hvor I engelske Darcasse ~, udsendte fra en i Næl heden værende Fregat, vilde borttage et danskt CofTal'lliskib, hvilket forhindredes af Soldater, som indskibedes paa (j Baade
Ogsaa Klippelien Helgoland , beliggende nogle Mile fra Elbens
lIunding, blev strax eller Krigens Udbrud en Gjenstand for Englændernes Erobringssj ge og bluqueret af en E scadre und, r Commandore, Lord Falkland' s Cornmnndo, SODl henherte til Admiral
Rysscls Escadre , der havde sin Standart paa Linieskibet "Majesly" •
Commaudore Falklands Escadre bloquerede ' Den strengt, og forhindrede al Tilfdrsel , den Gen, en ufrugtbar Klippe med en betydelig
Befolkning, ikke længe kunde undvære. Dcn havde en Commandant,
~hjol' Carl v. Zesca, en flidl Schlesier og brav Mand pau 61 Aar,
som havde stnnet 1-1 Aar i dansk Tjeneste hvoraf 17 Aar som Offlcier, og en Garnison af 26 Invalider uden Artillr-r].
Den 30le Augusl sendte Commandoren et Pur lamentair-Fartlii
i Land med en Skrivelse til Commandanten, som indeholdt en Opfordring til Dens Overgivelse, og var saalydendc :
Hans briuiske Jlajeslæls 5Mb Qvcbel. ved Ilelaoland
d , so« AI/gI/si ISO?

Sir!
"Af Dispositionen af Hans brittiske Majeslæls Sd-Styrke, under
"mit Commando, vil De være overbevlist om, al jeg har Magt til
"at forhindre enhversomhelsL Undsætning i at ldbe ind i Havnen af
"den O som er underlagt Deres Befaling."
"Yed en moden Overveielse af alt det Onde, som nådvendlg"viis maa vente Dem under Fortsættelsen af det Blokerings-System,
"som allerede af mig er bragt i Udfdrelse,: vil jeg haabe at formaa
"Dem til at overgive til Hans brilliske Majestæts Vaaben , en 0,
"som aldeles hænger af ydre Ressourcer iii dens Underholdning."
"Bevæget af menneskekjærlige Grunde, tvinges jeg til strax at

"fordre denne Overgivelse; og De alene, mine Herre' vil blive an"svarlig for de ulykkelige Fiilger, foraarsagede ved Hungersuåd,
,,5000 de ulykkelige Indbyggere ville blive udsatte for ved et Afslag
"fra Deres Side." •
"leg har kun at liIfiiie, at den almindeligen bekjendte engelske
• "Hiiimlldighed giver Dem Lov til at foreslaae Betingelserne paa den
"meest liherale Grundvold, og at Indbyggerne maae være forsik.,hende om, at de under Hans brittiske Majestæts Beskyttelse skulle
"have den frieste Udiivelse af deres Rettigheder og Privilegier, og
"at de vilJe komme til al nyd: Fordele og Friheder, de bidtil aldrig
"bave været vante til at Onde."
Omendskjiindt Com mandanten besad saa saare ringe Midler til
Forsvar, afslog han dog Capitulationen
Allerede ved Krigens Udbrnd
havde han tilmeldt Statholderen i Hertugdiimmerne, Feltrnarchal,
Landgrev Carl af Hessen, sin Stilling og bedet om Forstærkning og
Levnetsmidler , Iigesom og Landfogden paa Den havde sendt Skibe
til Husum for at hen le Levnetsmidler , hvoraf dog ingen ankom.
Commandanten havde desuden uddeeJt de i Arsenalet værende faa
Vaahen til Dens Landeværn og vaaIJendygtige Mandskab, som indtil
den Tid havde vilst Mod og Lyst til at fnrsvare Den; men, da den
fjendtlige Esendre noget efter blev forstærket med et Linieskib. adskillige Fn-gatter og mindre Skibe, saa al den i Alt bestod af 1 G
Seilerc, erklærede Landeværnet og de ovrige bevæbnede lndvaanere
paa det Bestemteste, at de hverken vilde, eller kunde forsvare Ocn
imod en saadan Overmagt og lilfiiiede: at, dersom Commandanten
ei vilde capttulere, vilde de selv sende en Parlamentair ud til Fjenden, eftersom de dog om kort Tid, og naar deres Huse og Eiendomme uden Nytte vare iidelagle, om end ei af anden Aarsag, saa
dog af Mangel paa Proviant, maatte niides Lil at overgive sig . Da
nu Commandanten med sine 26 Invalider ei var stærk nok til baade at
forsvare Opgangen til Den imod Fjenden og tillige bolde Indbyggerne i Ave, saa antog han det niidvendigl at eapitulere og sendte
derfor den 3die September om Aftenen KI 6 en Parlamentair om
Berd til Admiral Hysset for al bede om, at Officierer næste Morgen maalle sendes i Land, al han med dem Kunde underhandle
om Overgivelsen, hvilkel ogsna skete i Dagbrækningen , og var det
da Commandore, Lord [<'atkland, og Lieutenant d' Auvergne, som
kom i Land og bragte Capitulationen i Stand om Eftermiddsgen Kl. 2,

den Ide September, og derpaa gik med deu ombord til Admiral
Rysllet som strax underskrev den.
Den blev, ifOlge denne Capitulation, overgiven til Hans brittiske
l\lajeslæls Somagt og Commandanten med de 26 Invalider af Lieutuant /Ley paa Cutteren Fair under Parlameutarr-Flag den 8de September imod Qvittering afleveret i GIUcksladt-Fæstning. Paa lignende Maade ng paa samme Sted hleve den 20de September' fra
Helgoland af 127 Sofolk landsatte , som havde udgjort Besætningen
paa erobrede Skibe, der tilhorte det kongelige Fiskerl-Institut i
Altona
•
Sanledes blev da Klippe-Den Helgoland uden egentlig Kamp
overgiven til Englænderne, som udnævnte Underhandleren Lieutenant
d'Auvcrgne, Prinds af Bouillon, til Commandant paa Den med en
G iru ison af 200 Mand, der senere foragedes til 8 00 Mand, medens
Den forstærkedes ved passende Forsvarsindretninger. Englænderne
have siden beholdt denne D, som ved Fredsslutningen til Kiel den
l Ide lanuar 18 14 formeligen blev den afstaaet, Med en, om eud '
liden, dOK brugbar Garnison, nogle Canoner, Ammunition, Proviant
og en dygtig Commandant er Den uindtagelig for selv del meest
overlegne og tuppreste Angreb; men, da alle disse Fordringer manglede, maatte og den falde. Englænderne have senere forstaaet at
benytte og forsvare en dem saa vigtig Erobring.
En Overkrigs-Commission blev strax nedsat for at undersdge
og paadiimme Commandantens Forhuld. Men ved Dom af 17de
Oetober 1...07 blev han, fordi ban ikke havde gjort noget Forsiig
paa at forsvare sig imod Indbyggerne, eller Opgangen til Den mod
Fjenden, ikkun frikjendt for "videre Tiltale i denne Sag."
.
l et Reseript til Overretten paa Gottorp befaler Kronprindsen
under samme Dato, den t 7de October, som en billig Straf for ' Beboernes udviste mindre lver at forsvare sig, at, "saa længe Helgo"land er besat af Fjenden, skulle bile Helgolænders-Skibe og Baade
"behandles fjeIldlIigen og de, man kan faae fat paa, lægges under
"Beslag, samt .Mandskabet arresteres, stilles for Forbiir ug, dersom
"de ei ere meer strafskyldige, fOres under militair Bedækning til Hol"tenau, hvor de skulle tjene paa Siidefensioncn under Lieutenant Rasch."
Ved denne Klippe-D have Englænderne under hele Krigen
fra 1807-1814 havt en Slistation,
hvorfra de have iagttaget og bevogtet Udlobene af Eidercn, Elben .og Wescren samt ved-
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ligeholdt Forbindelsen med det tydske Continent ug drevet Handel
med Fastlandet; hvorfor og Oen var ganske overfyldt med engelske
Krigsmænd, Kjobmænd med 'deres Varer, Regjeringsagenter, Spioner .
o. s. v., dem den engelske Regjering herfra kastede i Land paa Continentet, saa at Oen var dem af uberegnelig Værdi, et sandt Gibral- •
tal', medens den fol' Danmark var uden mindste politisk Betydning
og fdlgeligen kunde undværes af samme uden Savn.
Blot var det
smerteligt at vide den i Englændernes Vold, og det saa nær vore
Kyster, paa den Tid, da Danmark fOrte alvorlig Krig med samme.
Anfaldene paa de danske Kyster vedbleve uafladeligen,
Saaledes borttoge Englænderne Natten ;imellem den 5te og
(ite September paa Ebeltofts Rhed 2 og brændte 4: Skibe.
Af et
Commando Landeværn under Lieutenant Rold, som modsatte sig dem,
blev 1 Mand dræbt.
Den 6te September gjorde en engelsk Bareasse et frugtesli.ist Forslig paa at lande ved Kongshdi imellem Nyborg 0A' Svendborg. Den t6de gjorde en fjendtlig Barcasse Jagt efter
Færgen ved Boyden paa Sydvedsiden af Fyen, og borttog sammos
Sej) og Rundholter.
Den 1vde September vovede Fjenden agsaa
et unyttigt Forsdg' paa at lande paa Æro.
Den 29de September nærmede to fjendUige Brigger sig Færgestedet Mummark paa Alsen.
Den ide October udsatte den ene
Brig en Barcasse. som styrede ind imod Færgestedet j men, da den
erholdt nogle Skud derfra, kastede den en Iike Tfinde med el Flag
paa ud i Soen, hvori fandtes et Brev fra en Capitam Kraft, som
med Trudsel æskede Levnetsmidler af Oboerne imod Betaling. Da
han intet Svar erholdt, lagde den ene Brig sig Dagen derpaa, den
5te October , li geoverfor Byen Mummark og begyndte en Canonade
af en T imes Tid imod Byen, men uden Virkning. Da Landeværnet
og Kyslmilicen havde besat Færgestedet, maatte Briggerne aller gaae
hort med uforrettet Sa g.
Den 30te September forsogte 2 Bareasser at lande paa [.yo,
men bleve afviste ' af det bevæbnede Kystværn.
Ved Færgesledet Gaaben se havde man adskillige Fegtninger med •
engelske Krigsskibe, som laae der i Farvandet for at forhindre Overgangen fra Smaaederne , hvilket var blevet dem saa meget vigtigere,
som de havde erfaret, at endeel danske Tropper vare aIt ankomne
til disse Oer fra Holsteen over Langeland og Fehmern.
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Hen 13de Oetober ankom paa cengang en Forstærkning af 4
engelske Brigger i Farvandet ved Gashense.
Den derværende
hdistcommanderende Offlcier var en Capitain v. Ilummel ; som
befalede over et lidet Corps Uhlaner og Jægere li! Hest og til
Fods. Briggerne udsendte samme Dag fiirst cen, og derpaa -3 Barcasser, for at borttage de ved Færgebroen liggende Fartiiier , hvilket
hlev forbiudret ved Jægernes velrellede Skud.
Derpaa begyndte
Briggerne at beskyde og bombardere Gaabense Bro og Færgegnard,
hvilket Bombardement blev fortsat den 14.de, Lådo og 1lide October.
Nallen imellem den 1Gde og 17de blevet Par fornyede Allgreb af
Bareasserne paa ofthemeldte Bro atter afslaaede, hvon ed Cupitaiu v.
Hummel betjente sig af eeri der henbragt Canon, som beskjod Barcasserne med Cardætsker.
Efter nogle Dages Stilstand forlode de
engelske Brigger, 5 i Tallet, den ene efter den anden Stationen
ved Gaabense imellem den 20de og 2"2de Octoher, uden at have
tilfiiiet os den allermindste Skade, og uden at have kunnet forhindre
General v. Ewalds Overgang fra Moen til Sjælland.
Medens saaledes Englænderne foruroligede vore Kyster, bleve
ae og alle vegne modtagne paa det Kraftigste og afviste, til hvilket Oiemeds Opnaaelse tandeværnet og KystmiIieen gjorde vaisentlig Nylle.
Begge vilde imidlertid have kunnet yde en endnu
sliirre NyIle, hvis deres Organisation havde været meer kraftig og
hensigtsret , deres Årtnatur , Paaklædning , Forpleining, Udrustning
o. s. v. bedre. Men, man kaldte disse Mennesker sammen, langt fra
deres Hjem, uden at give dem det Nodvendige i nogensomhelst Retning.
Den ringe Opmærksomhed, Begjeringen var istand til at vise disse
Værn, blev vistnok Aersagen til, at man overalt hdrte de samme
Hvor' man derimod gav dem
aldrig ophdrende Klager over dem.
gode Oftlcicrer, tilstrækkelig Underholdning o. s. v., der gjorde de
og luldeligen deres Pligt, og alle Ilordener, al Mangel paa Disciplin
ophdrte strax.
I modsat Fald vare Uordenerne temmelig hyppige
og ud artede endog stundom til Vold og Drab. Saaledes blev, til et
Exempel, den 22de August, paa Lilledresbage Batteri paa Samsii
Bombardeer Eichinger af det kong\. Artilleri dræbt af en tandeværnsmand fra Oen, hvorpaa Batteriets Besætning gik delviis hjem, for at
forskaffe sig det Nddvendigø til Livets Underholdning. I Enden af
September indmeldte den eommanderende General i Fyen, GeneralIieutenant v. Rantzow, al flere Landeværnsmæud eiedc hverken Sko,
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eller StOvler, med gjorde Tjeneste i Træsko; hvorpaa Feltcemmissariatet den 2 Sde Seplember gaves den Befaling: "dette gaaer umuli"gen an; en Liste skal indgives over disse Folk , og man niides
"vel til at give dem Sko,"
Derved godtgjdres det 1iI fulde , at det
var kun undtagel sesviis, naar saadanne Krigsmænd erholdt det Allel'.
niidvendigste til Beklædning og Underholdning, men forreslen den
sædvanlige Ldnning. I Begyndelsen af November indmeldte endog
Major v, Rheinlænder, som commanderede en Landeværnsbataillon af
Slesvlgske -Be giment r "at al Commando ved Bataillonen vilde ophiire,
" ilcrsom Mand skabets Forfatning ikke snart blev bedre, og at Util "fredshedl'u var saa stor, at Offieiererne ikke, uden ved al bede,
"kuude udrette Noget med Mandskabet"; en Melding, hvorover vel
Majoren blev viist tilrette, men Mandskabets Forfatning derfor af
oeconomiske Grunde ikke bedre. Krigen fordrer, i Sandhed I mange
Niidvendigheder og store Midler'.
Yi have saaledes seet den Virksomhed, Regjeringen i militair
Henseende udviklede; vi ville nu ogsaa nærmere betragte de Forholdsregler, den tog i administrativ Henseende l og som nærmest
havde Hensyn til de for Haanden værende Krigsforhold.
Under 9de September udkom en Forordning, som bestemte: at
alle, af engelske Undersaatter trasserede og endosserede Vexler skulle
undersiigcs af en i Altuna nedsat Commission for Kongens samtlige
Riger og Lande, bestaaende af Justitsraad og Politimesler v. Aspe,,",
Bankdireeteur Eimpricht; Bankcomptoir - Directeur Schmidt, Direeleur ved det kongelige Fiskeri- og Baudels-Institut Wille og StadsSecrelair Gusmann ,
Under samme Dalo blev ved en Forordning bestemt, hvorledes
der skulde forhnldes med Personer, Varer og Andet, som under
Krigen med Storbritlanien anholdtes.
Ved Resolution af 16de August d. A. havde Kongen befalet,
at alle engelske Undersaatter og alle disse Iilhiirende Skibe, Varer,
Penge og Penges Værd, uden Undtagelse skulde anholdes og lægges
under Beslag,
Hovedbrslemmelserne i denne, i 3 Hoveddele delte
Anordning vare fiilgl'nde.
I. Enbver Englænder anholdes overalt i Kongens Riger og
tande, og efter Anholllelsen fiilger en Undersiigelse, hvorefler de
Personer, som ere af engelsk Fiidsel og enten have vundet Borgerskab, eller eie fast Eiendom, eller og ere i Tjeneste hos danske

Borgere, have at aflægge Eed paa, at dc ei staae i noget Forhold
som UndersaaUer til den storbrillaniske Regjering, samt "ilde afbolde sig fra Brevvexling med samme og dens Undersaatter , sælles
i personlig Frihed. Tjenestelyende rnaae tillige stille Cautinn, De,
som ei kunne ernære sig selv, understdues af det Offentlige.
II. Paa alle engelske Eiendomme, Varer og Skibe lægges Beslag, og skulle de Handlende angive saadanne , i Fcrraad , paa Oplag, eller i Commission til Forhandling havende Varer fol' Stedets
Ovr ighed.
Alle Vex'er, som ere trasserede, eller endosserede af
nogen storbrillanisk Undersaat, skulle fremdele s honoreres efter Vexefrellen, saa at Betalingen ikke maa skee umiddelbart til Præsentanten , men til en Commillee , den Kongen for hans Riger og Hertugdiimmer vil anordne i AlLona , hvilken Commiltee det skal paalægges at undersege og forvis se sig om, hvorvidt den udbetalelige
Sum maalle være engelsk Fordring, da den i saa Fald bliver at depo liere i den kongelige Casse indtil videre. Inden 3 Dage fra Forordningens Bekjendtgjdrelse maa Enhver opgive til Stedets O\'J'igbed, hvad han el' skyldig til nogen storbrillanisk Undersaat, imod i
Overtrædelsestilfælde at betale Iigesaa Meget i Boder.
Derimod
skulle alle storbrillaniske Underssatters Furdringer; Capitaler, Livrenter, Tontiner, Renter af kongelige Forskrivninger, eller Statspapirer, Bankernes, Creditcassernes , eller andre offentlige af Kongen
garanterede lustitoters Obligalioner, ligesom de forfalde udbetales
som et Depositum til det slesvig holstenske l.aaneinstituts Casse i Kiel,
indtil de kunne udbelales til relle Creditor, eller sammes Fuldmægtiger.
Hl, Alle Breve , som komme fra, eller ere heste?Jlt~ til England, indsendes til Stiftamtmændene og udleveres ikke efter Addressen.
Den 14de September udstedtes et Reglement for Kaperfarten.
som ved Krigens Udbrud alt var bleven bragt til Udforelse.
Hvorvidt Kaperi af privat Eiendom paa Havet kan ansees for begrundet i Folkerellen er et Spiirgsmaal, som er meget blevet driivtet og
omtvistet. Men i vort Land, bestaaende af saa mange Der og Kyster
med lidet Opland til, foraarsagede Kaperiet et langt stilrre Onde,
der ikke var Lil at oprelle med alle Verdens Skalle; og det var
Folkets, Nationens Demoralisation. Den ofte lette og hurtige Maade,
hvorpaa raae og udarmede Menne sker forhvervede sig betydelig Formue , forvoldte, at enhver ledigværende Person vilde gaae ud med
Kaperne, eller i det Mindste være Actiehavel' i sammes Udrustning,
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hvorved enhver anden Næringsvei standsede, eller forsdmtes.
Alle
striimmede til Kysterne og til Kaperhaandværkel, der blev drevet med
megen Entbousiasme og Dygtighed.
Men, et saadant Haaudværk
adskiller sig kun i Formen og svagt fra Soveri ; og fijlgeligen blive
DeeIlagerne ved Vanen snart haarde, ufiilsomme, barbariske og ufor
skammede; Begrebet om Ret, Ære, Dyd og Andres Eiendom varder
meget lOst og tvetydigt.
I Land tilbragtes Tiden med Leddiggang,
Sviir, Spil og alle andre dermed forbnndne Lasler ; og, naar saa danne Kapere kom, efter et heldigt Togt, med Priser i Havn, vedblev deres uordentlige Levnet uden Ophdr og virkede end skadeli gere ind paa den ovrige Folkemængde saavel paa Mænd som paa
Qvinder; saa at man med Sandhed kan sige, at overalt, hvor Kaperiet blev drevet med stdrst Erfarenhed og Driftighed. bleve de lavere
Folkeclasser og meest moralsk-fordærvede.
Vi gjentage det derfor,
at Kaperiet har forvoldt Nationen stdrre Skade, end de materielle
Tab, hvilke der dog kunde raades Bod paa veel Penge; men hiint
ellerlod længe sdrgelige Spor i Folkets Tænke- og Handlemaade samt
Moralitet, Spor som fOrst llere Decennier have været i Stand til nogenlunde at udslette. End gives der mange Mænd, som bleve ulykkelige ved denne tiltrækkende Erhvervelseskilde og derved forsiimte
deres aandelige Udvikling og'Midlerne til at leve et vedvarende sorglost Liv, medens den iiieblikkelige forhvervede Formue i næslen
ligesaa kort Tid som den forhvervedes , alter forsvandt.
Hovedindholdet af Kaperreglementet var fiilgende:
Ingen maa fare pna Commis, eller uddve Kaperi, uden at være
forsynet med Kaperbrev , som udfærdiges i Danmark og Norge af
den i Provindsen commanderende General og af Stiftamtmanden samt
under Generalcommandoets Segl; i Hertugdommerne derimod af Slatholderen og Feltmarchallen under deres Segl.
Den, som attraaer saadan Tilladelse, skal hos Ovrigheden stille
Caulion, der relter sig efter Antallet af hans Skibs Canoner, nemlig
500 Rdlr, for hver Canon. Dog skal ikke hdiore Caution fordres,
end 5000 Rdlr., om end Kaperen forel' over 1.0 Canoner.
Under
Fortabelse af Kaperbrevet , maae ikke anholdes Skibe paa venskabelige, eller neutrale Magters Territorium, hvortil regnes en Strækning
af een Somiil fra nærmeste Kyst. I Kaperhrevet anfdres Rhederens
og Skibets Navn samt dets Drægtighed, og hvor mange Canoner
det forer,
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J denne Forordning er hyldet den Grundsætning, "frit S kill gjol'
fri Ladning", og derfor forbydes det paa det Alvorligste Kaperne at
opbringe noget Skib af venskanelige , eller neutrale Nationer , hvem
saa Ladningen end tilhorer , naar blot Skibspapirerne finde s i ved horlig Rigtighed, og Skibet ei er ladet med Kl'igscoritrabande, der
er bestemt til nogen engelsk Havn.
Derimod gjor paa den anden
Side "fjendtligt Skib fjendtli g Ladning", naar det ikke kan godtgjores, at den er neutral Eiendom og var bragt i Skibet inden Krig ens Udbrud.
Som gode Priser ansces : alle Sk ibe, der tilhore Storbrittaniens
Krone, eller Undersaatter, i hvilken Verdensdeel end dis se maatte
opholde sig; dernæst, efter nærmere Undersdgelse og Sa gens Beskaffenhed,
a. Skibe, som antræffes uden S dpas ;
b. Skibe, bvis Pas og Skibsdocumenter befindes falske;
c. Skibe, som uden l'i ddvendighed styre anden Cours, end
den iSopasset bestcmte;
G.

Skille, som enten ganske, eller lildeels ere ladte med Krigscontrabande, og bestemte til storbrittaniske Havne, eller have
fjendtlige Officierer og Menige ombord; ..
e. Skibe, der, n38I' de anholdes, gjdre Modstand;
f.
Skibe, som nan rne sig en Escadre , der blokerer en dansk
Havn, for cuteu der at drive Handel, eller tiIfOre Escadren
Levnetsmidler.
l ethvert Stifts Hovedstad i Danmark og Norge skal oprettes
For Hertugen Priseret til at domme i alle Sager af det Slags.
ddrnmet Slesvig faaer denne Ret sit Sæde i Flensborg, og for Holsteen i Allona. Den skal bestaae af en Prise - Commissair , som af
Kongen udnævnes, og Dommeren paa Stedet.
Fra Priseretten kan appelleres til Overadmiralitetsretten, som holdcr sit Sæde i Rendsborg ; men fra sammos Dom kan ikke videre
appelleres,
Denne sidste Rets Medlemmer bestode af Viceadmiral
Vleugel, Kammerherre Sehestedt, Etatsraad Fritsch, Etatsraad Knudsne, J uslitsraad Schmidt- Phiseldeck og Overretsraad SchoItz.
Foruden det sædvanlige Auctions - Salarium erlægges af Kaperiernes Auctionsbelob 1 p. C. til Sdqvæthuset i Kji.ibenhavn,
Under 17de September udstedte Kronprindsen fra Kiel en Forskrlft for Signalerne for Kystmilicen i Hertugddmrnerne ; i samme
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fastsæUcs: at, naar kun et saa lidet Antal Fjender nærme sig Landet,
at det tilstedeværende Militair , eller Kyslmilicen er tilstrækkelig til
at bemestre sig samme, skal intet Signal gives om Understdttelse,
Er den fjendtlige lUagt derimod stdrre , helegnes det ved enkelte
Rog- eller Ild Signaler og enke/le Slag fra Kirkeklokkerne. Kommer Fjenden med stor Magt, anlændes to Signaler og ringes til
Storm, for at hele Egnens Kystværu kan samles.
Til Signaler bruges .om Dagen vaado Halmknipper og om Natten gamle Tjæretonder.
For at afhjelpe den store Pengetrang , som ved Krigens Urlbrud fandtes i Norge, især Trangen paa mindre dansk Couranls
Pengesorter. blev der ved en kongelig Forordning af 18de September befalet at lade udfærdige et midlertidigt Repræsentativ for dansk
Couraut, under Navn af Assignations-8eviser, paa 1, 5 og 10 Rdlr.
d. C., hvilke udstedtes af den norske Regjeringscommission i Christiania . og skulle i Handel og Vandel som i alle Kongelige Casser
modlages lige med rede Siilv og senere inddrages som saadaut,
Under 25de September udkom en Forordning for begge Kongeriger og Hertugdommer , at Enhver, som har i Eie, eller til Bevoglning noget Forraad af Krud, Salpeter og Bly, skal, under haard
Pengemulkt , eller corporJig Straf', ufortdvet angive Forraadels Storrelse for vedkommende Orrighed og indtil videre ikke udlevere, forbruge, eller afhænde Noget deraf, men bolde det i Beredskab til
Statens Tjeneste imod billig Erstatning af dels Værdi.
En lignende Forordnin g udkom nnder 20de November, angaaende Svovl,
Disse Forheldsregler vare meget trykkende fur vedkomm ende
Besiddere, og Andre, som gjorde Brug af disse Varer, saa meget
meer som Regjeringcn kun paahild "at holde det i Beredskab til Statens Tjeneste", hvorved Eiendomsretten ophdrte , uden at man dog
vidste, naar og hvorledes Staten vilde benytte og godlgjore disse
Varer, hvorfor det og umuligen kunde forhindres, at jo Misbrug og
Lovovertrædelser i denne Retning fandt Sted.
Staten maa vel have
Rel lil furlods at afkjiibe dens Undersaaller deres Eiendom; men
den bor, for det Almindelig es Vel, gjore saa sjeldent muligen Brug
af en saa udstrakt Myndighed, som den i Forordningen af 25de
September 1.807.
Danm. Krig.h. rr. 18;)7-9.
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Ved en Kongelig Plaeat af 25de Seplember blev ogsaa befalet
at udmånte en vis Summa i Smaaemiint, for at afhjelpe den i de
danske Provindser værende Mangel herpaa,
Ved en Konglig Plaeat af 2den Oclober blev det bestemt,
for al fremme Indfiirselen af Levnetsmidler til alle norske Bavne
indtil Udgangen af 1807, at tilstane Præmier, som bJeve: for en
Tiinde Hvede, Rug og Erler 1 Rdlr. j Byg, eller Malt 72 Sk.;
Karlofler, eller Havre 48 Sk.; for Gr~'n dobbelt saa Meget, sem for
den Koruart , hvoraf Grynene vare malede; for bver Tflnde SOliir,
Flæsk, saltet, eller rdget Kjiid 2 Rdlr. og for Salt j Rdlr.; Alt uden
Hensyn til, om TilfOrselen skete i indenlandske, eller neutrale Skibe.
Under 28de December blev denne Forordnings Bydende forlænget IiI
April-M3aneds Udgang 1808.
Ved Kronprindsens Ordre af 4de Octoher blev FeltposlestafeUer
indfOrte i Hulsteen , Slesvig og Norre-J~'dland, for at spare Cavallerlet. De hestode af ridende AmIsbud , Biinder, som dagligen tilstodes 2-1 Sko i Ldnning samt Irit Qvarteer og Fourage for deres
Heste.
Denne Indretning blev ogsaa snart indfOrt i Fyen og paa
Derne Laaland, Falsler og ]\loen.
En Caneelli - Placat af 16de October gjorde nærmere Bestemmelser i Henseende til de af storbrittanniske Undersnatter trasserede,
eller endosserede Vexler j og bestemtes deri, al, for at bevise, at
den Vexelgjeld , hvorom der var Spiirgsmaal, ikke tilhdrte nogen
storbrittannisk Ilndersaat , skulde Vexelens Besidder ikke alene være
pligtig til for Commilleen at fremlægge sine Haudelshdger , eller en
Notarial-Udskrlft , for hvad den Deel af samme angik, men endog,
om del skulde hefindes nodvendigt , for Rellen aflægge sin Eed for
Rigtigheden af sit Foregivende.
Paa denne Tid gaves der paa de danske Smaaeiier stor Niid paa Salt
og Urtekramvarer. Af den Aarsag befalede Kronprindsen den 16de Octoher Feltcommissariatet al afhjelpe samme Mangel, hvilket dog var, selv for
den forbundet med megen Vanskelighed under den almindelige Spærring.
FOl' at skaffe det forniidne Egetdmmer til Flaaden, udkom adskillige Forordninger , alle dertil sigtende.
Sanledes hlev ved en
Kongelig Forordning af 2 :1de October Udfdrselen af Egetræ og Egelommer til fremmede Steder fOl budt fra samtlige Kongens Riger og Lande.
"ed Kongelig Placat af 30te October forbudes det indtil videre i
Danmark og Norge at sælge, . uden Admirnlitels- og Commissariats-
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Collegiels Toilladelse Egelræ og Egetiimmel', som kunde bruges Lil
Skibsbyggel i; ja! ved Kongl. PIacal af 13de November blev eudog
Brugen af Liigkister af Egelræ forbudt, til hvilket Liig det end
maatte være.
For at fremme Kjubenhavns og Oernes Providering for den
kommende Vinler, blev ved Kongelig Placat af 301e October al Udforscl af Levnelsmidler fra Kjobenhavn, Sjælland, Laaland, Falster
og Muen forhudt, og derimod Belduninger udsalte for Alle, som
fra Fyeu og lydland vilde bringe Fiidemidler til disse Ocr indtil Udgangen af Aaret 1807, hvilket ved Placaten af 2 de December s. A.
forlængedes 1i1 April-Maaneds Udgang 1808.
Ved Placnt af 301e Oelober furbildes ogsaa al Handel og alt
Samqvem med Landets Fjender strengeligen. saa at ethvert Slags Handel
med sturbrittanniske Underssatter skulde endog umiddelbart , straffes
med haardt Fængsel; men befandtes Handelen af den Beskaffenhed
at umiddelbar t Samqvem med Kongen og Landels Fjender derved
fandt Sted, skulde den Skyldige have sit Liv forbrudt, VareDe confiseeres, eller dog deres Yærdi udredes i Penge. Angiveren tilsagdes en Beldnuing af 50-iOD Rbd. og Halvdelen af de conliscerede Varer.
Efter saalcdes al have omtaler de i Danmark tagne Forholdsregler imod Fjenden ug Krigen, vende vi os til del fjernere
NOI'gl'.
l Norge commandel cd e ved Krigens Udbrud, og sidcn 10de
luni 1803, Generalmajor Prinds Chf'istian At/gUlt til Slesvig-Holsteen-Sdnderborg-Åugustenborg , i det Sdndenfjeldske , eller i Aggershuus og Christiansands Stiftcr , med Generalmajor v. Tobiesen
som Com mandant i Chrisliansand ; General v. Krogh 4 Trondhjems
Slift og den ovrige Deel af del nordenfjeldske Norge; og Generallieutanant v. Hessclberg paa Bergenhuns og i Bergens-Stift,
Med Undtagelse af Prinds Christia/l August, som var i sin kraftigsle Mandsalder, netop 39 Aar gammel, (flidt den 9de luli 1.768)
vare de to andre commanderende Generaler Oldinger paa 70-S0
Aar, der aldeles ikke kunde forrette nogensomhelst activ Tjenesler ;
Generallieulenanl v. Hesse/berg havde i meget lang Tid ikke engang forladt Sengen ug stod ei heller meer op af samme.
Prinds Chris/ian August fik den rorste Efterretning om Krigens
Udbrud fra sin Broder, Hertugen af Augustenborg, som den (;~ng
2G'"
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netop opholdt sig i Kjobenhayn, ved et Drev, der ankom med 1'0sten ildennem Sverri g ; hvilket da foranledigede Prindsen til strax
at tage sine Forboldsregler og udnrheide al den Iornddne Detail
af Ordrer og Tjeneste-Breve, som vilde blive Iornddne, for at de
sanledes kunde uden Ophold afgaae til vedkommende Authoriteter,
saasnart Kronprindsens officielle Skrivelse berom var modtagen, hvilken ogsaa indliib, kun nogle Dage sildigere, ved en Estafelle ogsaa
igjennem Sverrig. I Medeor deraf, meddeelte og Prindsen strax
derpaa de to andre commanderende Generaler v. Krogi, og v. Hessclberg sin bekomne Ordre. Prindsens næste Omsorg blev at bekjendlgjiire, hvad han havde erfaret , for Norges Ind b) ggere i en
Proclamation, dateret Christiania den 23de August, hvilken Proelamalion , forunderligt nok, læstes i Kjijbenhavn fdrst i den franske
MonilenI' , hvorfra den blev oversat i danske Blade og var saa
Jydendee
"Nors\;e Brddre og Landsmænd I"
"Det el' midt i Fredens SkjOd, medens vor Regjerings vise
"Grundsætninger ikke tillade mindste Tvivl om den stadige Neutra"litet, som, uagtet Krigsluen havde antændt det ovrige Europa,
"hidtil havde bidraget til Danmarks Roligbed ,og Held, at vi angri"bes ligesaa uventet som grusomt af en Fjende, vi ei have opæggeL
"Allerede kæmpe vore Brodre i Danmark med ham. Hvad er hans
"Hensigt'! Hvad er Formanlet for hans Ærgjerrighed? Delle er
"Tin'g, man for Oieblikkel hverken kan gjette, eller bestemme. Det
"er de~for ikke blot muligt, men sandsynligt endog, at hans Angreb
"vil strække sig til os med. I alt Fald bor vi vente el uforudseer
"Anfald og anvende alle vore KræfLer iii at sli.ide det med Held
"tilbage.
"Ieg gjenkalder derfor hos alle brave Nordmænd deres Tillid
"til en Regjering der sæller sin Ære i sine Ilndersaatters Kjærlig"hed, og hvem de saa lang en Tid skylde deres Lykke, deres fra
"Forfædrene nedarvede Kækhed og Uforsagthed , deres fra Arrilds
"Tid udmærkede Fædrelandskjærlighed. Alt delle er mig sikker
"Borgen for, al de ville komme deres kække Brddre i Danmark
"til Hjelp , som i delle Oieblik fordoble deres Anstrengelse for at
"seire over Voldsmændene.
Til Vaaben l Til Vaaben I tappro Nor"mænd! Fjenden udæsker Eder; bekæmper ham som Eders For-

"fædre, som Eders Brådre i Danmark I værer enige og standhaftige
"som de I fOIll'er overalt Eders Anforere paa Ærens Bane I rækker
"hinanden broderligen Baanden! og, siden en voldsom Fjende truer
"Frederiks Arvetbrone og Eders Arnesteder, saa sparer efter Eders
"Fædres Exempel, hverken Blod, eller Liv, men stdder Angliberne
"mcd Nordmands Kraft tilbage I Eders Sag er den gode, den
"retfærdige I
.
"Et Folk har dobbelt Kraft, saasuart det strider for sin Konge,
"for sit Hjem, for sin Uafhængenhed, det vil sige for sin Tilvæ"relse. Ethvert Offer paa Fædrelandels Aller, enhver stor og skjon
"Handling skal bekjendtgjdres og paaskjonnes af en Regjering, der
"elsker Undersaatlerne som sinc Born og ' anseer deres Ære og
"Lykke som sine egne I Ethvert godt og klogt Raad skal vel opta"ges og, om det er passende, fOl ges.
Forsynet vil ynde den gode
"Sag; Med dets Bistand skulle Enighed, Kraft og Mod nedstyrte
"den overmodige l<"i~nde. Det er for Freden, vi stride.
Kongen
"bar givet sit Folk den, og det vil vide al tage den tilbage" l
En ikke mindre værdig og begeistrende Proclamation blev af
General v. Krogh under 4de September udstedt i Trondhjem for
det nordeufjeldske Norge, ligesom under samme Dato Krigen med
England blev bekjendtgjort i Bergen af derværende Stiftamtmand llull,
Overfaldet paa Danmark, som disse Proc!amationer anmeldte
gjorde slor Opsigl og fremkaldte deu meesl levende Deeltagelse i
Dog, inden vi gaae videre i denne Retdet gamle, kjære Norge.
ning, maae vi fOrst omtale delte Lands Forsvarsmidler tii Lands og
til Vands.
Den norske Land-årrnco bestod ved Krigens Udbrud af:

A.

Linien.

a , Cavalleri: 4 Regimenter Dragoner, nemlig r det Aggerhu siske
Smaaelehnske, Oplandske og Trondhjemske, hvoraf del Aggerhu siske
Regiment (ifolge Planen af 19de December 1806) bestod af i hvervet Compagni paa 50, og 7 nationale Compngnier paa 75 Menige;
og de ovrige Regimenter ( ifiilge Planen af i9de November' 17 R3)
bestode af 8 nationale Compagnier hvert paa 75 Menige, men
skulle paa Feltfod formere 4 marcherende og 1 Depåt -Eseadron, hver paa 120 l\fenige, hvilket med Offieierer, llnderolfleierer
O
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og Spillemænd udgjor for del Aggerhusiske Regiment 667 og,
= 2728 Hoveder,
de 3 andre Regimenter 687 Hoveder •

for

hO , Liuie-Infanteri : iO Regimenter, nemlig: del Sdndenljeldske,
Nordenfjeldske, iste og 2del Aggerhusiske, Tellcmarklske, Oplandske, Iste og 2det Trondhjemske. Westerlehnske og Bergenske.
Af disse kaldtes det Sdndenfjcldske og Nordenfjeldske "gcworbene",
eller hver.vede Regimenter og hestode af 2 hvervede Granadser- og
8 I\fusqueteercompagnier hvert paa SO !\Ienige , 'Saml 2 anuecterede,
nationale Batailluner, hver paJ 6 Cempugnier ;1 100 Menige, som
paa Fellfod skulde inddeles i 3 marcherende- og 1 Depåt-Bataillon,
hver pan 480 l\lelJige og 20 Artillerister, der (iWlge Planen af
i5de Februar 1799) med Offlcierer, Underofficierer, Spillemænd og
Stah udgjorde ved hvert Regiment 2,260 Hoveder, allsaa for 2
Regimenter
= ,152 0 Hoveder.
Dc iivrige 8 Regimenier benævntes "nationale" og bøstode
(ifi:ilge Planen af 3die December :1.796) af 2 hvervede GranadeerCompagnier og 2, :3, eller 4 nationale Balailloner, hver paa Il Compagnicr , som paa Fellfod skulde inddeles i 2, eller 3 marcherende
og i Depåt-Bataillon,
Af to Granadeer-Compagnier ug 2 nationale Balailloner, lJestode
dste og 2det Aggerhusiske, Tellemarkens og Oplands Regiment,
6,360 Hoveder.
hvert i All il 1590 Hoveder

Af 2 Granadecr.Compagnier og 3 nationale
Batailloner , bestode: !sle og 2del
Trondhjemske- og Westerlehnske Regiment, hvert i Alt il 2,247 Hoveder
og af 2 Granadeer-Compagnier og 4 nationale Batnillonor bestod det Bergenhusis1:e-Regiment i Alt

6,74i

2,90!

Summa, Linie-Infanteriet = 20,525 Hoveder. *)
co, Lette Tropper:
hestaaende af:
det Norske JægerCurps, som (ifOlge Planen af 30te AuguSI 1.806) indbefattede

---_._-. ) Hertil 11100 CIILluu la'gges det rJi I illigc llol'aasislie IIjcrg- Corps, oprettet ved ]{ongelig Ilesolutlon ar (O,le OctolJer \7 tjH, til Yrell..el egeL
Forsvu«.
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El Iæger-Corps paa 4 hvervede Compaguier,
i All •
560 Hoveder
Den Ullensagerske NationalBalaillon let Infanteri paa
6 Compagnier
655
Den Siindenfjeldske SkiliiverBatalllen paa 3 Compagnier 330
Mellem- og Understav fælleds
fo! det heJe Corps •
1.0.....,.
Den NordenfjeJdske Skil6her-Balailloll paa 3
Compagnier, annecleret det Iste Trondhjemske
Infanteri-Regiment
• •
Det Leirdalske Jelle Infanteri- Compagni (ifiilge
Plan af 25de September 1802) annecterel
det Bergenhusiske Infanteri-Regiment
Summa, de lette Tropper
Artilleri, formerende een Brigade som
5 hvervede Compagnier Fod- Artillel'i , hvert
veder •
1. hvervet ridende Artilleri-Compagni, i Alt
4 nationale Compngnier Fod-årtilleri
hvert i All paa 1.09 Hoveder •
og 1 nationalt Compagni ridende Artilleri. i Alt

d",

1515 Hoveder.

=

333

HO
1988 Hoveder.
bestod af:
i All paa 76 Ho380 Hoveder.

=

102
436
=

86

Summa, Artilleri, = 1004 Hoveder.
Foruden ArsenaJsbetjenter, eet Fyrværker- og Mineur-Compagni
og eet Haandværkercompagni, fælleds for den danske, bolsteenske
og norske Artilleri· Brigade.
Recapitulation.
Cavalleriel
2,728 Hoveder.
Infanteriet
20,525
De lette Tropper
1,988
Artilleriet
1,oot
Summa, Linien = , 26,245 Hoveder.
B. Landeværnet.
Det ved Krigens Udbrud i Norge værende Landeværn var oprellet ved Kongeligt Rescript af 15de Januar 1742 og bestod af det
1'Ifalldskab, som havde udtjent ved Linietropperne, eller Felt-årmcen,
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d. c Liniens uutionale Deel, hvis Bestemmelse var: indenfor Landets
Grændser at forsvare Kongen og Fædrelandet, uden al kunne commanderes ud af Riget. Af dem skulde da udtages "saa mange af de
"yngste og dygtigste udi hvert Compaguies District , at af samme
"ved hvert nationalt Dragon-Compagni (paa 75 Mand) kunde haves
,,30 Mand, og ved ethvert nationalt Infanteri-Compagni (paa 100
"Aland) 50 Mand til Landeværnsmænd".
Disse Landeværnsmænd skulle, ifOlge Kongelig Resolution af
24de og 30113 Juni 1747, inddeles i visse Compagnier og forsynes
med Over- og Umler-Officierer ; men ved Kongelig Resoluticn af
5te luli 176l blev Landeværnets hidtil havte Inddeling aller ophævet, og Mandskabet "fordeelt til de ståaende Compagnier, i hvis
"Dislrictel' de boede, og ved hvilke de forhen havde tjent."
Delle Landeværns Styrke var som fOIger:
Ved Cavallerict: Ved det Aggerhusiske Dragon-Regiment 210
Man:J, ved de 3 andre 2:10 Mand
• =
930 Mand.
J'ed Infanteriet: 600, 900, eller 1200 Mand
ved hvert Regiment, eftersom delle bestod af 2,
3, eller 4 nationale Balaillouer, altsaa ved al1e
10 Regimenter
• = 7,500

Ved de lette Tropper:
Ved de 2 Skilober Bataillonor
•
Ved den Ullensngerske lette Bataillon
Ved det Lcirdalske lette InfanteriCompagni • • • . • • • •

300 Mand
300 -

I
=

650

-

50-

Veel Artilleriet:
Ved 4 nationale Fod· og 1 ridende Compagni, tilsammen 230
Summa, Landeværnet 9,310 Mand.
Naar hertil lægges Linien = 26,245 Hoved.
Saa

Val'

Summen paa den norske Armee 1807 = 35,555 Hoveder.

Men, omendskjdndt ogsaa denne Armees Tal-Styrke paa Papiret
ikke var ringe, saa var den dog i Virkeligheden, ifOlge Vacancer,
langt svagere j og dens Svaghed Iordgedes ved den store Mangel
paa brugbare og kyndige Officierer og dens uhensigtsrelle Organisation, (Pag. 77 og 79 J. Ved Artilleriel var Mangelen pnn Offlcierer især meget stor og fdlelig; og red Landeværnel manglede
baade Officierer og Underofflcierer. Ogsaa de menige Artilleristers
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Anlal var meget for ringe til at kunne besætte Feltbatterierne og
betjene Fæstningsskytset, selvom man endog kun regnede 2-3
Mand til hver Canon, Skyts manglede ogsaa baade paa Sliballerierue og paa de fleste Fæstninger.
Ved de nationale Linietropper vare Officiererne paa sjeldne og
hæderlige Undtagelser nær, ukyndige baade i den practiske Tjeneste
og i Krigsvidenskaberne, hvilket maalle jo være den nlidvendige
FOIge af de stedfindende militaire Forhold; thi det unge Menneske,
som, efter at have paa Academierne lært Begyndelsesgrundene til
de mililaire Videnskaber, var bleven udnævnt til Officiel', kom derefter enten strax , eller dog meget snart, til at ligge paa Landet i
Compagni-Districtet. Leilighed til at live sig i Tjenesten havde han
ei; thi de 12.Dages aarlige Exercits var dertil alt for utilstrækkelig, '
og den livrige Deel af Aaret blev anvendt efter eget Behag; Bliger
kunde han ei faae til Laans, og til at kjiihe sig dem eiede han ingen l\1idler. FliIgen beraf blev den, at de unge Mennesker ved Lediggang ikke sjclden forefaldt til Drukkenskab, eller og giftede sig, anskatTede sig en Bondegaard og lagde sig efter Landvæsenet, eller
andre Næringsveie for at kunne leve, men uden at tænke paa at
studere Militair-Videnskaberne. Henslentrende Livet paa denne Maade,
vedbleve de at staae i Tjenesten, til de havde opnaaet en saa hlii
Alder, at ikke alene Stabofficiererne, men endog slOrste Delen af
Capilainerne ja I stundom Lieutenanler vare Oldinger.
Prinds Christian August's Forslag til en Forandring heri modsatte sig Landgreve Carl af Hessen, som havde en anden Anskuelse og havde givet den norske Armee sin dahavende Organisatinn, Forbedringer kunde saaledes ikke bringes i Udfiirelse.
Med Hensyn til SOdefensionen for de vidLlliftige norske Kyster
havde man hidtil intet Andet havt, end nogle Galleier og Skjærbaade,
hvilke fiirsle af kyndige Siiorlicierer, vare ansete for aldeles uhrugbare, saavel inden som udenskjærs, og bleve derfor easserede. Canonfartiiier vare vel allerede blevne forslaaende i Aaret 1801, men
endnu skulde deraf kun være opsendte fra Kjiibenbavn til Frederiksværn 5 Canonchaloupper og 4 Canonjoller, efter Prinds
Christian August Relation havdes endog kun 2 Chaloupper og 3101ler.
I Bergen og Nordenfjelds var slet intet Siiværn. Siden Aaret :1.801
havde ogsaa i Linieskib "Og :I. Fregat været oplagte i Chrisliansand,
for dog at have i Norge en Force paa rede Haand i Tilfælde af
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Fjendtligheder,
Ved Krigens Udbrud laa sammesteds ikkun Linieskibel Louise-åugusra paa 64 Canoner, eflersom Fregatten TrilIon var i Foraaret 1807 bragt ned iii Kjobtmhavn for at repareres,
og var endnu ei bleven erstattet,
Capitainlleutenant Stibolt havde
Commandoen over Christiansands Værft, en Post, han beholdt under
den derpaa fOlgende 7 Aars Krig.
Ogsaa Liniskibet Prinds-Chrlstian - Frederik, paa GB Canoner,
under Commandeur-Capltain SnccdorlTs Commande og Briggen Lougen,
paa 18 Canoner, under Prcmiorl icutennnt l', JVullTs Cornmando, var ogsaa
i Norge ved Krigen s Udbrud, (Pag. 360) hvortil Anledningcn var Hilgende:
Bemeldte Linieskib med Briggen, som Tender', var dcn Ode
Mai 1807 ganen under Seil til Nordsoen for at ove Sdcatterne,
Overeensstemmende med de dem af Admiralitetet givne Ordrer skulde
Orlogsskibet ved Enden af sit Krydstogt ldbe ind til Christiansand
for at afldse Linieskibet Louise-Augusta , som ogsaa skulde bringes
til Danmark for at repareres .
Som Folge af denne Ordre liibe Linieskibet Prinds ChristianFrederik og Briggen Lougen den JOde August ind til Chrisliansand ; og, da Louise-Augusta alt laa tiltaklet , var allerede den
1210 August Prinds Chrisnan-Frederiks Commande. Besætning og
Cadetterne gaaet over paa samme, og Skibet seilklart, hvorpaa Prinds
Christian -Frederik blev aftaldet og halet ind paa Louise-Augustas
Men kort fOrend Afseilingen, ankom Capitainliculenant FaPlads.
bricius den l4de August om Aftenen til Christiansand, sendt af Admiralitetet i en privat sdlllngsk Cuuer , for at bringe Efterretniugen
om Englændernes Ankomst i Sundet og de af dem gjorte Fordringer, samt bragte den Ordre til Ccmmandeur-Eapitain SnccdorlT: "at
"gane med Linieskibet Louise-Augusta og Briggen Longen til Fre"deriksvæl'D og der oppebie nærmere Ordre." I Overeensstemmelse
hermed afseilede de to Skibe den 16de August fra Christianssand
og ankom samme Dag til Frederiksværn.
Sanledes havde man da
i Norge ved Krigens Udbrud 2 Linieskibe og 1 Brig, foruden ovenfor' omtalede lille Canonflotllle.
Delte var da Norges Forsvarsvæsen ved Krigens Udbrud 1807.
l\Ien i andre Henseender var Tilstanden ei stort bedre, Aarene 1B06
og 1...0 7 vare i Henseende til Kornavlingen meget uheldige for
Norge. Selv paa Ro havde Hosten været saa ringe, at Oere Handende havde om Efteranret 1.80G ladet komme Ho fra England,
o
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Holland, eller Danmark. For at hjelpe paa Almuens Trang vare
de Kongl. l\iagazinrr blevne aabuede j men det Udleverede var ei
igjen bleven erstattet, saa at der i Magazinerne fandtes betydelige
Mangelsposter.
Under di sse Omstændigheder udbrlid nu Krigen j
og, da de Skibe, man havde ventet skulde bringe Kornvarer til
Norge, udehleve af Frygt for de engelske Capere , saa fordgedes
Noden derved; lillige laae de fleste norske Skibe dengang i engelske Havne, bleve folgeligen der confiscerede , og med dem tabtes
ogsaa mange Summer, som tilkom de Handlende for tidligere afsendte Ladninger.
Da Prinds Christian August modtog Kronprindsens officielle Ordrer om Krigens Udbrud, ,'ar, som vi alt have omtaler, det Allervig.
tigste til Norges Forsvar allerede i Detail udarbeidet og tildeels befalet
af ham.
Men Vanskelighederne vare store, siden Alt manglede,
især Provisioner, sanvel til Armeen som til Skibene.
Ogsaa Pengemangelen var stor; men den blev dog afhjulpen for en Tid ved
Kammerherrerne Rosonkranse« og Ankers samt Kjobmændene Plans
og Collcts Patriotisme og Virksomhed.
Forsvarsvæsenet blev i det
Hele indrettet efter de samme Grundsætninger, som i Aaret 180t,
og et Commissarials-Collegium nedsat, bcstaaende af Overkrigscemmissair Birek ; Obersllieutenant v. Bang og Capilain-Vagtmester v.
Iuhl. Til Generalqvartccrmester udnævntes Ritmester v. Darre, cn
meget dygtig, arbeidsom og redelig Offlcier, hvis store Virksomhed
og Fortjenester af hele Commande- og Forsvars-Væsenet i NOI'ge,
vi oftere ville finde Lullighed til at omtale.
Endnu i Enden af August og Begyndelsen af September ankom
som forhen enkelte saavel danske, norske som engelske Skibe fra
England til Norge, hvor de engelske Skibe bleve belagte med Embargo. Bestilling paa Tommer fra England hlev og endnu stadigen gjort.
De geworbue Corpscrs Frifolk fik Ordre til at mode i deres
Garnisonsteder og til Besætning af Sbfæstniuger nes Batterier.
De
nærmeste Compagnier bleve inddragne til Besætning af Frederikstad,
Frederiksværn og Christiansand , hvoriblandt en Dcel Granaderer og
Artillerister; Lodsvæsenet blev og ordnet; En Telegraphlinie indrettedes af Cepitain Ohlsen langs Kysten, mellem Langesnnd fjorden
og Frederiksværn , og imellem Hvalderne, Frederikshald og Frederiksstad. til stor Nytte for Forsvarsvæsenet ; Allarmstænger opreistes;
Sammel-Pladser for Tropperne beslemtes; Kystværnet organiseredes,
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forsynedes med Befalingsmænd og inddceltes i Divisiuuer, Sectioner
og Roder efter Locnliteterne ; Stæderne erholdt noget Skyts, Ammunition og en Deel gamle Geværer fra de Kongelige Arsenaler,
hvilket og tildecltes Kystværnel.
Til Linieskibet Louise-Augustas Bemanding commanderedes 80
l\fand istcdetfor Cadelterne, som fOrtes til Christiania og indlogeredes i den saakaldtc Ankerske Gaard , men fik Underviisning paa
Landcadetacademiet,
Dog bleve de Ældre og Sl1irre senere udnævnte til Maanedslieutenanler, eller tagne lil Tjeneste pan Skibene
som Cadeller, ; og de ~Iindste og Yngste sendtes i November i il
Afdelinger ned til Lands igjennem Sverrig til Danmark.
Til Batteriet ved Brevig commanderedes EO Mand; til Svelvigen 110 Mand.
Det oplagte Linieskib Prinds Christian-Frederik besattes ved Capifainlicutenant Slibolts Aclivitet, strax med 160 Mand Frivillige og
bekom !\Ieddommel'en paa Louisc-Augnsta, Capitain Jessen, til Chef;
men til de uvrige Offlcierer fik det deels Cadetskibets mililaire Lærere, deels nogle Enroulleringsofflcierer , og dernæst de ældste Cadeller samt nogle Skibseapitainer til l\Jaanedslieutenanter. Chefen,
Capitain Jessen, maatte desuden indtræde i Defensions-Commissionen
i Christiansand , der bestod af Generalmajor v. Tobiesen, Stiftamtmand Thygesen, Commandeur Birek, Oberst v, Ahren{eldt, Capitain v.
Dietrichsoll af årtilleriet og Capitainlieulenant Slibolt, hvilken sidste
ogsaa erholdt Commandnen over det i Christiansand udrustede Blokskib
og Flaadebatteri. Enroulleringschefen bekom dcrpaa Ordre til at udskrive 2åOMand til Prinds Christian-Frederiks videre Besætning, ligesom
det nddvendige Antal til Canonfurtdlernes Bemanding. Fiilgcn heraf var,
at delle Linieskib i den fOrste Uge af September l\Iaancd laa fuldt udrustet og fortdiet i Christiansands vestre Havn, tvers for Ldbet,
Lodsfurtåler hleve f1'8 Christiansand hver Dag udsendle for at advare danske, eller norske Skibe fra ei at soge til Snndet, eller til
Belterne.
Eftcrat disse Anstalter vare trufne, blev ct lille ObscrvatiunsCorps under Oberst v. Holst's Commando, nærmest bestemt li) at
dække de to Orlogsskibe, sammendraget ved Frederiksværn , hestaaende af i Granadeer-Bataillon af Sondenfjcldske Infanteri-Regiment, 1 J\lusketeer-Batailloll af Nordenfjeldske Infanteri-Regiment,
el Jæger Compngni, el Drugon-Compagnl og ct 3 ti Batteri.

At proviantere disse Tropper var forbundet med megen Yanskelighcd, eftersom ogsaa Siidefensionen behiivede Meget.
Fæstningerne bleve besatte r
Kongsvinger med i Jæger-Bataillon og i Compagni let Infanteri;
Frederikssteen med 2 Batailloner af Siindenljeldske Infanteri-Ilegiment j
Frederikshald med 2 ditto afNordenljeldske Inf.-Hegiment, de der liggende
Artillerister, i nationalt Artilleri-Compllgni af Siindenfjelds, i Garnisons-årtillerl-Compagnl af Slindenfjelds
og Nordenfjelds. Ageriien besattes med 2 50 Mand.
AggershuIIs med i Grnnadeer-Batalllon af t.ste Agserhusiske og l
Granadeer-Bataillon af Opland ske Jnfanterl-Regiment,
Frederiksværn med i Granadeer-Bataillon af 2de Aggerhusiske- og
i Graundeer-Bataillcn af Tellemarkens Infanteri-Regiment, samt 5 00 Siifolk, lig det Holst'ske Corps,
Christiansand • med 2 Granad eer -Compagnier, 9 Nalionalcompagnier af Westerlehnske Infanleri-Regiment, 400 Siifolk samt Mandskabet til det derværende flydende Batteri og Blck skib,
Da Prinds Christian August havde foretaget alt hertil Sigtende,
foretog han den 27de August en Reise fra Christiania langs Kystcn
til ChrisUansand, for at undersiige hvorvidt hans Ordrer vare bragte
i Udfiirelse, samt hvad Videre der maatte være at foretage med
Hensyn til Forsvaret.
Denne Inspectionsreisc varede 7 Dage, og
var han den 2den September atter tilbage i Christiania,
Underveis modto g han Kronprindsens Ordre til at udiive Fjendtligheder imod Englænderne, ligesom han ogsaa den 29de Augu st i Frederiksværn modtog Kongens Ordre, dateret Kolding den 24de August,
om Nedsættelsen af en Regjeriugscommission for Norge. Ved denne
Leilighed lære vi at kjende denne elskelige Prinds's Beskedenhed, idet
han strax gjorde en underdanigat Indstillir g til Kronprindsen, frabad
sig den ham tildeelte Post, og tillod sig at foreslaae General v. Krogh
til Præses i Commissionen hvem han, foruden at Manden var ældre
ansaae for dygtigere og værdigere dertil end sig selv; ja! han tilbiid endog at ville med al Forniiielse Ijene under bemeldte General.
Desuden opregnede han flere Generaler saasom: JVachenitz, Krogh,
Heuelberg og SchmeUow, som Alle vare ældre end han, hvorfor og
hans ny Stilling maalte let fremkalde Misundelse og Ubehageligheder.
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Imidlertid svarede Kronprindsen under Gte September egenhændigen herpaa: "Angaaende Regjerings-Commissionen, da troer jeg,
"at den Maade, p.13 hvilken den er sammensat, aldeles vil svare til
"Oiemedet j og, da Deres Durchlautigheds Forretninger, som com"manderende General Sondenfjelds , medtager Dem meget af Deres
"Tid, er ogsaa Personalet saa stort i Commissionen, for at, om De
"ei kan deeltage i alle Forretninger, del' dog altid er 3 !\Iedlem"mel'''. Prindsen greb derfor rra nu af til Regjcrings-Forretningerne
med Klogskab, Dygtighed og Kraft.
Pna sin InsJl ecli on~reise fandt han de givne Ilefulinger alt bragte
i lldfilrclsc. Butteriet ved Svelvigen blev arme~ct med 18 Canoner,
samt et Blokskib armeret af Borgerne. I Frederikstad blev 2 Batterier anlagte ved det vestlige IndIOb, hvortil en Kjdhmand ved
Navn MorI, skjænkede de Ioruddne G it Canoner, og Borgerne orgaI Frederiksværn vare alle Batniserede sig i et ~ r t i ll e ri e o m p a g n i .
terlorne monterede, og Linieskibet Louise Augusta aldeles betrygget •
Prlndsen roste især Comrnaudautcn, Capilain Fabricius fol' Driftighed
og Dygtighed, l Lange'sund var et Batteri paa 12 Canoner, l Christian sand , hvor han kun forhlev nogle Timer, vare alle Batterier
monterede paa det Bedste; og en Kjobmand der tilbod et Skib uden
Betaling til Blokskih, hvilket blev besat med i ~ 11 16 Canoner, og
Bes ætningen, saa, cl derul, som til Flaadebatteriet, skulde skee ved
Hel e Armeen blev sat paa
Frivilli ge med 1;) Ilhd, Haandpenge.
Cantollncmentsfod, og de til Frederiksværn bestemte Tropper paa
Feltfod . Ved Regjeriugs-Commissioncns Befaling af Ode September
hleve Fyrerno slukkede overalt paa Norges JCyster og Somærkerne
borttagne. Færder-Fyr var alt slukket den 311e August. Lindenæs
og Markii hlcve net derimod den Hte Sept ember,
Paa denne Reise udkastede Prindsen en Plan til at komme Kjiihenham til Undsætning.
Til den Ende skulde de to Orlogsskibe
saml Briggen Lougen samles i Frederiksværn med alle de Skibe,
som fandies i Christiania og Langesunds Fjordene, samt i de dvrige
Havne i Nærheden, alle til Troppernes Transport.
Bestemmelsen var at formere S 11 10 svage Infanteri -Batailloner,
medtage Geværer og forstærke disse Batailloner med sjællandske
Bonderkarle. Det medtagne Ar tilleri skulde i Sjælland fursynes med
Styrken
Heste, ligesom og de Cavalleri stcr , man knnde medtage,
Disse vilde han kaste i
af det lIcIe blev omtrent 6000 Mand.
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Land paa den nordvestlige Kyst af Sjælland under Orlogsskibenes
Beskyttelse, og derfra skulde de operere længere frem igjennem
Skov-Egnene paa Ve t -Kysten af Issefjorden lil henimod Roe sKilde. Efter Tilbagekomsten til Cbrisliania arbeidede Prindsen videre.
paa denne Plan, som forreslen udfordrede den stiirste Hemmelighed,
hvorfor lian og kun lorde tale med meget Iaa Personer derom, indtil Kjiib enhavns Capitulation Hjorde denne Plan unyttig,
Capitulationen fremkaldle som alt omtalet, den stfir ste Deehagelse
og Sensalion over hele Norge, da man havde Haabet, at Kronprindsen
vilde selv have kunnet foretage Noget til sin Hovedstads Frel se ; og man
for lalle mange Historier herom. En i Sverrig udgi ven Afhandling "om
"Aarsagerne til , al Norge havde mistet sin Selvstændi gh ed" blev i
denne Tid sendte til Norge og selv Lil Videnskabernes Selskab i
Trondbjem j men den blev af Generel v. Krogh confisceret endog
imod Biskop Bugges Villic.
Stemningen var i Landet, i det Hele tagen, god; dog bedre
paa Landet, end i Stæderne.
Prindsens Proclamalion af 23de Augusl virkede godt, Ila han var agtet, fOIgeIigen ogsaa elsket, og fortjente at være det.
Nationen erholdt imidlerlid nu slOrre Tillid til
sig selv, og En'iver vilde efter Evne bidrage til Fædrelandets d v. s,
Norges Forsvar,
Flere Stæder, saasom Fredcrikshnld, Drdbak,
Moss, Drammen, Chrisliania , o. s. v, oprellede strnx frivillige Jægercorps j andre kom senere Lil j og alle viste megen Enlhousiasme for
Skulde el Angreb skee fra Svorrig af, sna vilde
den gode Sag.
enhver Nordmand vise, at han ikke sLod tilbage for sine Forfædre.
Iblandt de Embcds-ålænd, som især viste Virksomhed, nævnte Prindsen i si(1 Rappert (af 3d ie Seplemher) Stiftnmtmand Thygesen, Ca
pitainerne Dietricluen og Slibalt i Chrisliansand , CommandanIerne
Capitaln Fabricius i Frederiksværn og Oberst l'. Gedde i Frederikstad, Capila in Lassen i Chri sliania o. Il.
Prindsen omlalede J denne sin lange Rapport 3de HovedmangIer:
Penge, l\funderingssorler og Levnetsmidler; og tilfiiiedc, at dersom
denne Tilstand skulde vare læn gere , end nogle Maaneder, og Kronprindsen ikke kunde hjelpe, saa vilde man, blive overvunden uden
at kæmpe.
General v. ll aætlumsen, Deputeret i det norske Generalitetaog Commissar iats-Collegium, men som opholdl sig hele Tiden ho s
Kronprindsen i Kiel, var dog af den Formening, at Depoterne havde
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betydeli ge FUI'raad, især af Sko og Skjorter ; ligesom ogsaa , ifiilge
de havende Lister, at samtlige norske Fæstninger AggershulIs, Fre- '
derikstad, Frederiksteen, Kongsvinger, Blakier, Bergen og Trondhjem den aOte Juni iS07 havde i sine l\iagaziner '1:9-!9 Tdr. Rugmeel 42,679~ Td. Uug, 1,755k Td. Byg, 39,793 Tdr, Havre og
1,690 Sk'ii 110; hvoraf i Bergen var 2,794 Tdr. Rug og 220 Skit
Bo; I Trondhjem 452 Tdr. Ilugmeol , 12,015 Tdr. Hug, 1,462
Tdr. Byg, 6,'279 Tdr. )lavre og 200 Sk1t 110, hvilket under sædvanlige Fredsforhold var hetydeligt, men kun af ringe Varighed, nu
da hele Armeen blev sat paa Krigsfod, og skulde fiirles af Magazincrne.
Da 50- og Landfæstningerne skulde besættes , rnaatte Landeværnet tages til Iljelp ; og mange Troppeafdelinger brugte 4, Uger
paa Marchen til Depdterne og Garnisonerne. Naar nu Besætningerne
og Garnisonerne fraregnedes, bleve som mobilt Corps til Disposition - ogsna fraregnet de ved Frederiksværn, nlidvendigste Tropper,
nemlig: 1 Dragon-Regiment, et Compagni Jægere og 1 a it Batteri
omtrent 6000 Mand Infanteri, 8 11 900 Jægere, 2 Cavalleri-Regimenter, 1 ridende og '1 Fod Batteri, til hvis Betjening blev
taget Halvparten af Reglments-Artillerlsteme•
•,Denne Stilling" slutter Prindsen "er ei glimrende;
"blot at vi vinde nogen Tid l Alt, hvad der er muligt; Alt, hvad
"Standhaftighcd, Mod og god Villie forrnaaer, skal skee! der maa
"ingen Besv ærligheder gives ~ men det er og Pligt at fremstille sine
"Omstændigheder. og, dersom man ei kan nuae sin Hensigt, hellere
"falde med Ære l"
For at afhjelpe Pengemangelen, sammenkaldte Prindsen paa sin
Ileise lan gs Kysten Repræsentanterne fur de forskjetlige Stæders
Kjlibmalldskab og foreslog dem at give Trælast, Jern m. m. til Hypothek, hvorpaa man da kunde udstede Sedler. De vare og villige
dertil, imod selv at erholde ~ og overlade ! af Værdien til Regjeringen som et Laan, hvorved der vilde indkomme et lIypothek paa
flere .l\Iillioner.
Delte Forslag blev ej approberet af Regjeringen i Danmark,
hvorimod der til Norge opsendtes Blanquetter til Assignations-Beviser, Overeensstemmende med Forordningen af 18de September 1807.
Prindsen fandt sig dernæst nddsagen til at reorganisere InfanteriRegimenterne, for at Mandskabet af ethvert Distrikt kunde, saa meget

417
muligt, blive sammen, og for tillige at erholde noget Garnisensartilleri. Denn e Reorganisation udfortes paa fiilgende Maade.
Veel de levN'vede Regimenter bleve Granadererne formerede paa
2 Compa gnier, hvert paa i50 Mand.
MusqueteerbatailJonerne formeredes paa 8 Compagnier, hvert til iOO Mand j og, om fornddent
gjordes, vilde de kunne vorde end mere forstærkede. Af de ovrige
National-Compagnier formeredes et Garnisons ·AI'lillericompagni ; og,
hvad der blev lilovers, afgaves til el Depot.
Peel de nationale Regimenter hleve Granadererne ligeledes formerede paa 2 Compagnier, hvert paa 150 Mand,
Til de marcherende MlIsketeer-8atailloner afgav h.vert Compagni 1 Officier, 4 Underortieierer, eller Vicecorpornler og 50 Mand, og af de 3 resterende
Compagnier formeredes 1 Compagui,
Af 2 Regimenters Granadeereompagnier formeredes 1 Granadeerbalaillon.
Ethvert hvervet Regiment erholdt dernæst 2 Musketeer- og
1 Depdt-Bataillon , og de nationale Regimenter fik i Musketeer.
og 1 Depåt-Bataillon.
De 10 reglementerede vacante Nummerc
bleve besatte; og disse, alle Landeværnsmænd , tilligemed de ovrige
Vacaueer forles liI Depdthataillonerne,
Imidlertid frygtede man ei endnu i Norge for noget Anfald fra
svensk Side, skjdndt m an vel hdrte tale om Furberedelser, der gjordes i Sverrig.
Derimod frygtede man i Sverrig el Angreb fra
Norge af.
Ogsaa erfarede man i Norge, at Kongen af Sverrig
vilde urokkeligen forblive i sin Forbindelse med England.
Forklædte sven ke Offlcierer vare ogsaa seete i Begyndelsen af Septernher i Egnen af Frederikssteen , paa Veien fra Marker, at recognoseere Veien og Fæstningen.
Da man vilde arrestere dem, satte de
sig til Modværge og undldbe,
Paa svært Skyts var især stor Mangel. I samtlige sondenfjeldske Fæstninger havdes kun 10 21 it og 80 18 tt Canoner, hvoraf
56 vare i Cbristiansand, og et i Frederiksstad værende Batteri manglede tildeels Lavetter. Den commanderende General opfordrede derfor lernværkseierne til at stdbe Canouer, hvortil de og vare meget
villige j men Sliibningen foraarsagede mange Vanskeligheder. Massovnene og Bygningerne vare overalt forfaldne; Kul og Reqvisiter
havdes ikke. Omsider sliibles dog Canoner paa Moss og i Laurvig,
de Io eneste Steder, som havde Boremaskiner.
Donm. Krir.h. Cro IBOi-9.
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Pna Geværer var der ligeledes Mangel. Et Forslag hle, derfor gjort af Grev v. Yedd til Anlæggelse af en Geværfabrik, naar
Geværleverancen til den norske Armee maatte overdrages bam, et
Forslag, som ei blev antaget af Kronprindsen. Krud havdes beller
ikke; Krudrndller sattes derfor i Gang, men haade Svovl og Salpe.
ter manglede.
Imidlertid erholdt man saavel Svovl som Krud fra
Sverrlg, og Salpeter sagte man at tilvirke selv i Landet, til hvilken Ende Professor lIfascltmann udgaven tI')let Afhandling om Maaden, hvorpaa dette skulde skee, til Brug for Almuen, hvem den
frit uddeeltes til.
Det slette og svage Krud i l\Iagazinerne blev,
paa Begjæring , overladt til Bjergværkerne, for at holde disse i
Drift.
Del' blev ogsaa gjort l<'OI'sog paa at tilberede Barkebrod paa
den bedste Maade; og endeel Provel' af samme Brod var nogenlunde spiselige, især af Lindebarken.
Pengemangelen var over
al Beskrivelse trykkende. Selv Papiirspenge kunde ei forarbeides,
af Mangel paa Paplir ; og Papiirsfahricationen, der begyndtes paa,
gik desuden meget langsomt af \\Iangel paa Arbeidere.
Siiforsvaret laa især den commanderende General paa Hjerte.
Den norske Regjerings-Commission havde alt under 2den September
udnævnt en Defcnce-Commission for Norges Kyster , bastaaende af
Commandeur-Capitaln Sllcedorff og Commandanten i Frederik værn,
Capitain Fabricius, og paalagt dem al afgive deres Betænkning an- •
gaaende Kysternes Forsvar fra Frederiksbald lil Christiansand.
Samme
Befaling var allerede nnder 28de August directe given CommandeurCapitaln Sneedorff af Kronprinds cn, men den kom ham fOrst tilhænde
den -lde September.
Denne Commission blev JykkeJigviis derved
understiiltet i sine Forslag og Arbeider, at 4 Siioffieierer, som
havde været permitlerede paa videnskab elige Reiser i Sverrig, reiste
ved Krigens Udbrud med England til Norge og meldte si~ der til
Tjeneste.
Allerrde den 6te September indgav Defence-Commissiolien Rapport og Forslag til Regjerings-Commissionen, og Hovedpuneterne deri vare: at Christiansand , Arendal , Oster-Riisor,
Langesunds-Fjorden, Frederiksværn, Laurvig, 'l'dnshergv Christiania,
Moss, Frederiksstad og Frederikshald skulde gives Siiforsvar af det
sværeste Skyts, man kunde overkomme.
Dernæst blev foreslaaet: at bruge Linieskibet Prinds Christian.
Frederik som Delensionsskib ved Christiansand, og Linieskibet Louise-

Augusta ved Frederiksværn.
Hvor man skulde anvende Briggen
Lougen og Canonflntillen vilde nærmere vorde bestemt, naar de
Loeal-Undersågelser vare fuldbragte, som til den Ende foretoges
langs Kyslerne af Capilainlieutenant Fasting fra Frederikshald iii
Christiania; af Premierlieutenant Schtftcr fra Christiania til Laurrig ;
af Premierlieutenant Grovc fra Frederiksve-m til Arendal ; af Premierlieutenant Lous fra Arendal til Mandal, og af Premierlieutenaut
Ilensler fra Mandal Iii Stavanger. Endeligen tilraadede Commissiolien at slukke ~yrene og opmuntre til Kaperier.
Kaperes Udrustning var i Norge i Begyndelsen af Krigen forbunden med mange Vanskeligheder; deels fordi man manglede Skyts
og Ammunition; deels fordi Private manglede l.yst dertil, eller f'Jrstode sig ikke derpaa; tildeels var det Samme Tilfældet med den
Kongelige Marine efter den lange Fred. Uog kom senere ligesom i
Danmark haade Lyst og Erfaring li! Syne bos alle Classer af Samfundet, efter at de flirste Kapere havde været heldige og kom tilbage
med rige Priser.
Allerede under 26de August blev Commandeur-Capilain SnecdorO' af Kronprindsen udnævnt til Hiiistcommanderende saavel for
Skibene, som for Rollotillen, Alt under den commanderende General, Prinds Christian August, som dog redeligen tilstod sin Ukyndighed i Siivæsenet og derfor overlod samme til vedkommende hdistcommanderende Siioffieier, indskrænkende sig til at meddele samme
de Underretninger, der indliibe iii Generalcommandoet og vare Sovæsenet vigtige, samt at bidrage, hvad han formaaede, til Skibenes
Forsvar og Proviantering. Commandeurcapitaln SncedorO' udnævnte
derpaa Capitain Jessen iii Ilt cornrnaudere den Ilydende Defension i
Christiansands vestre Havn, og Capitain Stibolt i den iistre Havn.
Skibenes Proviantering voldte , næst deres Forsvar, det meste
ArI)eidc; imidlertid meldte Commandeur-Capilain Sneodorff dog den
25de August til ' Admiralitetet, al han havde kjiiht af et fransk Skill
Rug, Mali og 8rændeviin for sine to Skibe, for 6 M!1anedel', men
at han besad kun Lidet, eller rettere Intet af Fedevarer.
Ogsaa nordenljelds var den commanderende General v. Krogh
ikke mindre driftig. Da han havde modtaget Kronprindsens Ordre
af 16de August, bleve Ballerierne i Trondbjem og Chrisliansund
satte i Forsvarsstand og monterede med saa mange Canoner, som
der havdes. Ogsna her var Mangelen paa svært Skyts meget stor:
27*
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da de tidligere forlangte Cauoner ei vare lilevne opsendte, hvorlor ei
heller noget Flaadehatteri ved Trondhjem kunde sælles i Soen; derimod
var man i Christiansund saa heldig at faae tO 8 ij; hollandske Canoner tillaans af en Kjiibmand, hvormed man der i Enden af Octobcr
Maaned monterede et Flaadebatleri. Saaledes laante man da ogsaa
i Trondhjem 12 Canoner, for dermed at armere et Landbatteri ved
Toldboden. Tropper bleve indkaldte til Fæstningen, ligesom til
Christiansund , hvilket sidste Sted blev underlagt Major v. Bruuns
Commande.
Granadeerbataillonen af dste og 2det Trondhjemskc Regiment
og 2 Eseadroner bleve satle i marchfærdig Stand; de 3 nordenfjeldskc Skildhercompagnier bleve forlagte langs Grændseu. Den
f ste Bataillon af hvert Regiment erholdt Ordre til at være beredt
paa at rykke ind i Trondiljems Fæstning, saafremt Granadererne
skulde blive beordrede sondenfjelds til.
A( Dragon-Landeværnet blev formeret 2 Escadroner , hver paa
i20 Mand; af Infanteri-Landeværnet - 12 Divisioner, hver paa i50
Mand. De 50 Landeværnsmænd ved IM'ert Skiliiber Compagni bleve
beordrede til, i paskommende Tilfælde, at stode Lil deres Compagnier,
Mangelen paa Offlcierer var ogsaa her meget fiilelig. Ikke
mindre Mangelen paa Penge. General v. Krogh tilskrev desangaaende
Regjerings-Commissionen under i :lde November og bad den sende
ham strax 100,000 Rdlr, til de allernodvendigste Udgifters Bestridelse.
Da samme nu selv var i den storste Pengeforlegenhed, kunde den
ikke opfylde Generalens Dnske.
l Bergen blev Forsvaret ligeledes indrettet ; Tropper indkaldtes
til Fæstningen; Batlerierne ved Byen monteredes, og dens Forsvar betryggedes af Commandanten Generallieutenant v. Hesselbcrg,
del', uagtet han var bestandigen syg, dog ikke forsdmte at ordne
det Nddvendige, Forsvaret vedrlirende.
Hvad der sondenfjelds især forvoldte Generaleommandoet saa
megen Mliie var de der værende 2 Linieskibe, som desuden, for åt
forværre Omstændighederne, vare blevne skilte ad, hvorved Kræfterne
ogsaa bleve adspredte, og de salles ud af Stand til at yde hinanden
Bistand.
Ved den norske Kyst krydsede paa denne Tid 2 engelske Escadrer ; den ene imellem Frederiksværn og Christiansnnd, hestaneude
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af 2 Linieskibe og 1 Fregat; den allden , som allerede den Iste
September blev signaleret ved Færder og deli 7de September scet
ved Skagen, bestod af 2 Linieskihe, 2 Fregatter, 3 Brigger og i
Cutter. Del var saaledes indlysende, at deres Bestemmelse var at
blokere de to danske Linieskibe og, om muligt, sogo at erobre,
eller dog odelægge dem,
Generalcommandoets og Skibsehefernes
Bestræbelser maatte derfor gaae ud paa at forhindre Fjenden i at
opnaae sin Plan. Opgaven var ikke ganske let, hvilket vi ville erfare af de f1ilgende Begivenheder, og var det saa meget mindre, som
Fjendens Styrke ikke var bekjendt , saa at de active og ærekjære
Skibsehefer samt ovrige Offieierer og Besætning gjerne kunde fristes
af deres Patriotisme og gode Villie til at ldhe ud og indlede en
Kamp med en tilsyneladende svag Fjende, der dog pludseligen
kunde forstærkes, derpaa angribe og let udsætte vore Skibe for Fare.
Saaledes vare netop Omstændighederne den 6te September, idet man
fra Frederiksværn saae et engelsk Orlogsskib 3 Mile fra Land, hvilket foranledigede Commandeur- Capitain Snccdorff til om Eftermiddagen at staae til Soes med Linieskibet Louise-Augusta og Briggen
Næste Formiddag erholdt man EfterLougen, for at opsdge det.
retning om, at ovenmeldte store Eseadre krydsede ved Skagen.
Hurtigen sendtes nu et Fartiii ud, for at varsle Commandeurcapitain
Snccdorff om den Fare, hvori han svævede, og gik han derfor den
7de September om Aftenen KJ. 6 uskadt aller til Ankers ved Frederiksværn, *)
Den commanderende General, Prinds Christian ÅUgust, tilkjendegav imidlertid Skibschefen sin Misbilligelse over et
Togt, der saa let kunde bave bavt de sdrgeligste FOlger for Skibene.
Det viste sig forreslen paa delle korte Togt, at Lillieskibet
Louise-Augusta ikke var i den Tilstand, at dermed kunde voves
Noget; thi i disse 1k Dag bavde det, skjdndt Veiret ju st ikke var
stormende, liidt meget Havari paa Scil, Toug og andre Red skaber.

*) Mon vil ar denne og flere lignende Tildragetser i samme Krig noksom

erfare Frederiksværns Viglighed som So-Slotion, da Krigsskibe derfra
hurtigen kunne lobe ud, og, naor fornddent gjores, alter hunigen vende
tilhage. Norge har senere ikke desmindre anlagt el !\Inrineeloblissement, Herten, langt inde i Chris.liania-Fjorden og longl fl'O de Kysler,
hvorpaa dens lille Marine skal virke, hvilkel bliver vel en Gaade fur All!',
undtagen rur de Perso m r, som have tilrsadet og roresiaaet delte Anlæg.

Imidlertid lode Englænderne ikke Norges Kyster i lang Tid
forblive i Uvished om deres sande Hensigter.
Den iOde September viste sig den fjendllige Escådre ved Christiansand, og 1 Linieskib paa 74 Canoner, 1 Fregat paa 36 Canoner og i Brig paa 18 Canoner , under Capitain Stop{ords Commando, ldhe samme Dag ind og bemægtigede sig det lille, gamle,
forladte Fort med Havn, Flekkerd, imedens i Linieskib og 2-3
Fregatter krydsede udenfor, Nogle Bande, som Englænderne samme
Dag sendte i Land for at hente Vand, hleve forjagede af Soldater
fra Christiansand. Næste Dag den Ute September sendte Fjenden
nogle mindre Fartdier ind imod Byens Havn, for at oplodde Indldbet, men de bleve afviste ved Canonskud fra Linieskibet Christian.
Frederik; og deo 13de September fandt et lille Engagement Sted
imellem Forposterne og nogle fjendtlige Partier paa Veien til
Flekkerd,
Paa liere Steder endnu af Kysten havde Fjenden gjort Landgang og tilladt sig adskillige Voldsomheder og Plyndringer , især i
Mandals.Amt, hvor de havde borttaget Faar, opbrudt Lader, o. s. v.,
saa at Almuen vel var meget Iorhittret paa Englænderne, men dog
af Frygt havde tillige forladt sine Boliger paa Kysten, Iblandt det
engelske Mandskab hdrle man vel Nogle tale Dansk, eller Norsk;
hvilket og Cl' rimeligt nok, siden mange Danske og Nordmænd tjente
fOr Krigen paa de engelske Skibe.
Fjenden syntes især at være i
Forlegenhed for Lodser og for Levnetsmidler.
Den 13de og Llde September gjorde han Jagt paa indl1ibende
Skihe, men blev dreven tilbage ved Landbatteriernes Ild.
Den 14de September sendle Capilain Slop{ord en Parlamentair
med et Brev til Commandanlen i Chrisliansand , vel nærmest for at
faae Leilighed til at recognoscere Befæstningsvæsenet i Havnen.
Drevet lOd som fOl ger.
"Ombord paa Hans brittiske lIlajestæts Skib Spencer,
paa 80 eananer, den 14dc September 1801."

"SirI
"leg hal' bemærket, at adskillige Indbyggere i denne Egn have
"forladt deres Boliger , som om de venlede et Angreb fra SO- og
"Land-Maglen under min Commando,'
"For disse Indhyggeres Skyld anscer jeg det for en Pligt al
,.gjiire Deres Excellence bekjendl med, al jeg ikke hal' den mindste
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"Hensigt at forurolige de fredelige Indbyggere paa denne, eller
"paa nogen anden Deel af Kysten; og jeg forsikkrer Deres Excel"lcnce , at De kan underrette dem om at vende tilbage til dere
"fredelige Boliger og Forretninger uden ringeste Frygt."
"Sk)'dningen forleden Dag foranledigedes derved, at en dansk Styrke
"havde taget en truende Stllling' nær vore Skibe; og under nærvæ"rende Omstændigheder blev det da min Pligt al forhindre hvilken"somhelsl Magt fra at tage sig el Standpunct for nær dem.
"Under den videre Ildf årelse af mille Ordrer, den, der vil iværk"sættes, sansnart jeg er forenet med Reslen af min Magt, der nu er
"fraværende, skal jeg omhyggeligen afholde mig fra al molestere
"nogen By, eller Bolig, paa Kyslen, med mindre jeg maatte lvinges
"dertil ved Selvforsvar, nemlig mod Angreb af Batterier.'
Commnndanlen, Generalmajor v. 7'ubiesen, svarede paa denne
Skrivelse, under samme Dato, saaledes:

Cliristiansand den Ude September 1807.
Min Herre l
"Icg har bavl den Ære at modtage Deres Huivelballrenheds
"Skrivelse af Dags Dato, som sikher mig for, at intet Individ af
Ildet under Deres Commando staseude Mililaire vil for Fremtiden
"tillade sig Voldsomheder, som de, der under det engelske Flags
"Besk)'Uelse erc i de seneste Dage udiivede her paa Kysten."
.,Uet gjor mig imidlertid ondt, at jeg efter Pligt maa forsikkre
"Dem om, at, efter den af den en gelske Regjering imod Danmark
"brugte Fremfærd, vil ingen Nordmand endnu kunne vende tilbage
"lil sin fredelige Bolig,"
Det var i Dag, den tilde September, at Prinds Christian August erholdt Efterretning om Kjliuenhavns Overgivelse og Flaadens
Tab, hvilket fremkaldle stor Sorg og Dueltagelse over hele Norriges
tand. Ingensinde vare delle Lands troe Beboere meer patrioLiske,
begeistredc, krigerske og det danske Kongehuus hengivne, end netop
paa denne Tid, saa at hver af Norges Sunners kjæreste Onske var:
persouligen at deeltage i den Kamp. som forestod imod de den
Gang almindeligen kaldte "Havets Tyranner."
Jmidlertid forlode dl' 3 fjendLlige Skibe alter Flekkerds Dam
den lSde September om Aftenen KJ. 7; og strax derefter saae man
det derværende befæstede Caslel "FredeJ'iksholm't at brænde ug derpan Taarnet springe i Luften. Da man næste lIIorgell fra Christian-
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sand af undersdgte Stedet, fandt man den halve Side af Tnaruet
nedstyrtet, og Taget kastet i Soen, ligesom og af CommandanlboIigen
Kun de 3 Side.' af Muren staaende tilbage. I Gruset fandtes 3
fjendtlige Liig, hvoriblandt i Midshipmnns.
Men den 20de September kom de fjendtlige Skibe, forstærkede
med 2 Fregatter, aller tilbage til Flekkerii-Havn, den alle 5 Skibe
aller foriode Dagen derpaa den 21de September.
I Chrisliansand havde Defence-Commissionen armeret '.1- 5 Landballerier med 66' svære Canoner og 4 Baubitzer, nndersWllede af
2 Flandebatterler paa 16 Canoner samt Linieskibel Prinds ChristiånFrederik paa 68 Canoner. Denne Styrke syntes at maaUe kunne .
modstaae et endog betydeligt fjendtligl Angreb. Men ikke destomindre foreslog Delenee-Commissionen til Generalcommandoet endvidere at forstærke Christiansnnds Bavn og By med Orlogsskibet
Louise-Augusta, Briggen Lougen og Cancnflotillen, altsaa med hele .
Soværnet, som endnu var beliggende i Frederiksværn, i hvilket Tilfælde det da maatte ansces for umuligt, selv for en anseelig, fjendtlig Overmagt, at kunne med Fordeel angribe samme; og vilde Sodefensionen tillige afgive en samlet Styrke, hvormed man leilighedsviis
kunde virke og holde Farvandet imellem Norge og Jydlaod rdddeligt,
FOl' at forsdge Muligheden af Linieskibel Louise-Augustas Forening
med Linieskibet Prinds Christian-Frederik, og for at bortjage engelske Skihe fra Kysten, blev, den 1Sde September , CapitainIieutenaut
Bille detacheret med 3 Canonchaloupper, 2 Canonjoller og i Skjærbaad iudenskjærs fra Frederiksværn til Christiansand , hvor de ankom den 23de September og bleve posterede imellem Linieskibet
og Odderden. Ogsaa blev paa samme Tid en liden Transport Kasteskyts og nogen Ammunition afsendt til Chrlstiansand, Dog blev
denne Forenings-Plan atter opgiven af Commandeurcapitain SncedOl'/f,
hvorom han meddeelte Capltain Jessen Underretning.
Efleral nu Christiansand var blevet forstærkel med en Deel af
Roflotillen, nærmede den engelske Escadre, hesteaende af 2 Linieskibe, i Fregat og i Brig, under Capitain Stop{ord, sig aller Christiansand den 27de September om Formiddagen KI. U~ og indsendte en
Parlamentairhaad, som blev stoppet fra Linieskibet udenfor 'Dybiugsholmen , og fra hvilkcn overleveredes til den paa Baaden værende
Soofficier tvende Breve, begge fra Capitain StllJlford; det ene lil
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Commandauten, Generalmajor v, l'obicson, og det andet til Linieskibets Chef, Capitain Jessen, Brevet til Commandanten var saaJydende:
"Ombord paa Ram brittiske Majss/æts Skib Spencer,
paa 80 Catloner, den 25de September 1801."
"Sir I
"Kjobeuhavn og den danske Flaade er i den brittiske l\Iagts
"Besiddelse.
Den danske Flaade vil snart være færdig til at gane
"til Sdes , og en Deel af de brittiske Tropper ere allerede indski"bede, saa at vi vente hvert Oieblik en Division af dem udenfor
"Christiansand.
Forend denne ankommer, onsker jeg, at Deres
"Excellence vilde hore Menneskehedens Stemme og redde Christian"sands By for en Storms og den visse Odelæggeises Rædsler."
"Min Admiral har beordret mig at forlange det i Christiansand
"liggende 70 Canonsklb. Gjiire Batterierne nogen Modstand og fyre
"paa Skibene ved deres Indliib i Havnen, maa Byen finde sig i sin
"Skjælme, og al privat Eiendom vil blive eonfiskeret; men, afhol"der man sig fra en unyttig Modstand mod 2 brittiske 70l Canon"skibe, skal Byen og al privat Eiendom vorde urort og respecteret,
"Disse ere Vilkaarene r ed Kjobenhavns og den danske Flaades
"Overgivelse."
"De Danskes Ære er alt for vel bekjendt og grundet, til at
"nye Beviser udfordres paa Christiansands og dens Indhyggeres Be"kastning, samt dens Tilintelgjiirelse som Havn, hvilket sikkerIigen
"vil blive dens Skjæbne det Oieblik Fjendtlighederne engang be"gynde."
Brevet til Capitain Jessen var saalydende :
"Ombord pau Hans brittiske illajestætJ 5Mb,
Sp encer, den 25de September 1801."

"Sit· !
"Den danske Flaade i Kjobenhavn har overgivet sig til en over"legen brittisk Magt.
Jeg hal' Ordre af min Admiral at begjære
"det Skib, De commandererJeg dnsker at udfOre denne Ordre
"med saa liden Blod sudgydelse som muligt.
De seer en meget
"overlegen Force for Dem.
Enhver Modsland vil kun forværre
"deres Skjæbne og bringe uundgaaelig Odelæggeise over Christian"sands By."
Commandantens værdi ge Svar til den engelske Escadre-Chcf var,
som man merl Forndielse erfarer, affatlet i del danske Sprog saalydende :
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Christiansand den 2;110 Septemb er 1801.
Min Herre I
"Hans Kongelige danske Majestæts hel' i Havnen beli ggende
"Orlogsskib staaer ikke under min Commando som General og Com"mandant i Christlansand. Jeg er sanledes ikke i Stand til at kunne
"besvare Deres Hdivelhaarenheds meget ærede Skrivelse af 25de
"dennes, Iorsaavidt bemeldte Orlogsskibs Udlevering angaaer."
"Hvad derimod Tilladelsen af brittiske Skibes og Troppers
"Indl1ib hel' i Havnen angaaer , da kan samme aldeles ikke hcvil"ges; og, skulde der desuagtet gj dres Forslig derpaa, da skal jeg
"vide at forhindre og tilintetgjdre samme ved de l\Iidler, min Konge
"i sandan Henseende allernaadigst har betroet mig ,"
Capitain Jessens Svar var affattet saaledes s
Iluns danske 1IIajestæls Skib, Prisuls ChrislianFrederik, den 2'1l1e September 1801.
Min Herre I
"Skibet, jeg har den Ære at commandere , og som ikke Cl'
"anflil't paa Listen over de danske Skibe, overgivne til en superieur
"Force af Ilana brittiske Majestæt, vil forsvare sig til det Aller"yderste mod enhver superieur Force min Skjæbne blive hvad

"den saa vil!"
"Det bliver ikke min Skyld, om den engelske Forces Barbari
"skulde hriuge Odelæggeise over Christiansands By."
Fjenden gjorde derpaa samme Dags Eftermiddag Kl. 4~ Mine
til at lobe ind ad den vestre Havn til, men Vinden var ikke
fiiieJig; hvorimod han godt kunde have riaaet den ustre Havn,
som var besat med RoOotillen under Capitainlicutcnnnt Bille, hvor
Alt var beredt paa at modlage ham, og Mandskabet stod med brændende Lunler ved Canoncrne ligesom Garnisonen paa Fæstningsværkerne.
Dog, Fjenden sogte til ingen af Havnene, men slod alter
Lil Sues, forfulgt af en Snees Kugler af HoOotillen, paa hvilken
Fjenden spildte, uden ringeste Virkuing, to tag fra det ene Orlogsskib. Under Aclionen kom en Canonjolle paa Grund , men l\Janrlskabet sprang i Vandet og bragte den strax 001 igjcn.
Man havde
med slor Mi5ie bragt nogle Canoner op paa en Klippe paa Flekkcrden under en Sdoffleiers Commando, og man havde venI et god Virkning af dem ved denne l.eilighed ; men de hleve formedelst Forhindringer tause.
Imidlertid Foraarsagede dog Englændernes Nærværelse og Trudsel
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imod Christlansand sammes civile Authorileter, især repræsenterede ved
Amlmand Thygesen, ligesom og Borgerne overhovedet slor Frygt
for, at bemeldte Linieskibs Beliggenhed i Christiansands Havn vilde
netop trække en overlegen fj911dllig Styrke til og derved allersnarest foraarsage Byens Odelæggeise , hvorfor da Amtmand Thygesen
drev i Defenee-Commissionen paa, at Linieskibet skulde forlægges
fra Byens Havn Lil "Aalefjærs - Fjorden", omtrent 1 l\Iiil fra Christiansand.
Amtmanden, som forhen havde været den Ivrigste i
Commissionen for at faae begge Linieskibene og hele Flotillen henlagte til Christiansands Forsvar, vilde nu ikke engang ha ve det ene
Linieskib der. Stemningen mod bemeldte Skib var pludseligen bleven sna saare ugunstig, ja næsten fjendtlig, at man endog ansaae
det for Byens Ulykke. Ingen vilde understolte det med Provisioner
Af Byens rigere Kjiibmænd og Borgere
uden mod rede Penge.
toge Mange bort og droge Lil deres Landsteder.
Capitain Jessen
lod vel Aalefjær.l<'jorden undersege af en Officiel', men proteslerede
paa det Bestemteste mod Skibcls Henlæggelse i denne Udhavn, hvor
det uden ringeste Undersl1iUelse fra Landsiden visseligen uden Redning vilde gaae tabt. Af samme Frygt, som ved Christiansand, forbiid
den commanderende General Linieskibet at Hihe op under Aggers·
huus-Fæstning ved Christiania, Ved Frederiksværn vare Skibene ei
tilslrækkeligen sikkrede fra Landsiden af mod fjendLlig Overlast,
siden en Fjende beqvemt kunde lande ved Helgeraa, derfra uden
Vanskelighed besætte Hiiiderne omkring Frederiksværn og da let
tvinge det fra Landsiden svagt befæslede Punct til Overgivelse.
Denne Frygt blev foranlediget ved flere Efterrelninger fra Danmark
og nærmest ved en Skrivelse under 7de October fra Generalmajor
v. l'eymulln iii den commanderende General siindenfjelds, Generalmajor Prinds Christian August; i hvilken Skrivelse det hed: "at
"engelske Offieierer af hdi Rang havde yuret , at ved den engelske
"Flaades Bortgang fra Sjælland skulde ell anseeli g Magt anvendes
"til at tage de to i Norge værende Linieskibe , det koste saa hvad
"det vilde."
Til Danmark vovede Linieskibene sig ikke af Frygt
for den overlegne fjendllige Eseadre, som krydsede udenfor Kysten
og endog forhindrede dem i at kunne forenes.
Endeligen blev, ved en Reeognoscering af Capitalnlieutenant
Fasting , Ballastpladsen indenfor Forlet Iluth i Frederiksstads vestre
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IndliiL udsdgt og valgt som den sikkreste og bedste Ankerplads for
disse vanheldbebudende Skibe.
Vi linde da saaledes: at Linieskibene lJg Flotillen vare, saa at
sige, fredlåse paa vore egne Kyster og Havne og vare til Byrde og
Uheld, ja I selv til Fare for de nor ske Kyststæder, da de ikke kunde
forsvare sig selv, og ei eng;lIlg kunde det ved Hjelp af de svagt
anlagte og slet forsynede Fæstninger; et COI'PS maatte desuden opstilles for at bevogte dem; Omko stningcrnc ved dem vare meget betydelige, deres Proviantering m. m. særdeles vanskelig, siden man
kun med slor Miiie var i Stand til at fOI's) ne dem med Levnetsmidler paa 14 Dage til 3 Uger ad Gangen, og derfor ei heller
kunde foretage længere S/Hogter, eller Krydstoure med dem, om
end Leilighed dertil skulde gives.
Ingensinde have Orlogsskibe
foraarsaget Regjeringen saa meget Bryderi, saa mange Udgi Iter , og
dog bragt saa saare lidet Udby Ile , som disse to Skilre, hvilke tilhobe fulgte af den AdspliUelse af dem, der igjen var uundgaaeligen nddvendig, for dog nogenlunde at kunne proviantere og fdde
Besætningen, h vilket "ilde paa eet Punct have været umuligt.
Den commanderende General, Prinds Christian Augusf, gjorde
hvad han knnde, men det manglede ham paa ethvert Middel, og
ban tog derfor sin Tilflugt til klagende Rapporter til Kronprindsen,
hvori han anfiirte sine Savn af de allerniidvendigste Forsvarsforni.idenheder.
1\Ied Prindsens Rapport af t 3de September fulgte,
som Bilag, tillige en djerv Rapport fra Regjeringseommissionen over
alle .!\fangler og Savn, med det Tilfiiiende: "at en usædvanlig Stil"ling æsker og Afvigelse fra sædvanlige Former og Anvendelse af
"overordentlige l\Iidler,"
I sin Rapport af tSde September fort sætter den commanderende General sine Klager; beder aller om Penge, Proviant og l\lunderingssorter ; skildrer sin meget eriliske Stilling; dnsker bestemte
Forholdsregl er i enkelte Tilfælde, men lover tillige at gjiire sin
Pligt som . retskaflen Mand og tro Undersnat. l\fanglel'lle synes imidlertid at have gjort ham saa fortvi vlet, at han under 23de Septembel' endog udbeder sig "at maatte sælles i mililair Virksomhed Ior
"dcn gode Sag paa et andet Sted, og en ældre' I\Iand muatte over"tage hans Pos l." Rapporternes og Svarenes uregelrette Gang, hyppige Tab, eller dog lange Udeblivel se, gjorde det Onde endnu værre.
Krcnprindsen gjorde iSanelhed ogsaa All) hvad muligt \'il r, fol' at
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afhjelpe ~udcn og ManglCl'nr; men dl' vare hverken let, eller snart
afhjulpne.
Skibenes Forening ved Prederiksværn. iog derpaa ved Fortel Huth, var
ligeledes forbunden med mange Van skeli gheder og ikke ubetydelige Farer.
Prinds Christian A ugust reiste selv den 30te September fra
Christiania over Frederiksstad , Frederiksværn og endnu nogle Stationer videre, for at træffe de ndd vendige Anstaller li! Skibenes
Forening og Forsvar, men tillige for at tale med Stiftamtmand Thygesen, hvem han bestandigen ro ste for Patriotisme og Dygtighed,
Prindsen fandt All
hvilken Roes og tildeeltes Justilsraad Eliieker,
ved Fæstningerne og Tropperne i god Orden og saae til sin store
Glæde begge Linieskibene forenede i Frederiksværns Havn, Da Prinds
Christian-Frederiks raske Chef, Capilain Jessen, nemlig bemærkede
den Maade, bvorpaa man betragtede hans Nærværelse i Christiansand, forlod ban pladseligen , hemmeligt og stille l vel forsynet med
Lodser, Havnen den 29de September om Aftenen Kl. 9 og kom,
hjulpen af en råielig Vind, næste Aftl'n den 30te September lykkeligen til Indldbet ved Frederiksværn l mcn maalte aller for en NordOst-Storm holde af og suge en Ankerplads for Nallen i Nevelunge
Havn, iå MiiI Vesten for Frederiksværn l og ankom omsider dcn
folgende Morgen, den Iste October, heldigen til det sidstnævnte Sted.
Kronprindsen tilkjendegav Capitain iessen sin Tilfredshed med
denne hans raske og bestemte Handling.
RoOotillen under Capilainlieutenant Bille modtog af Commandeur
SneedorfT Befaling til ogsaa at begive sig fra Christiansand til Froderiksværn , hvilket dog forst ~dfijrtes i Begyndelsen af Octoher,
Ved Orlogsskibet Prinds Christian-Frederiks og RoOotillens Bortreise fra Christiansand tabte Byen et Forsvar af 80 Caooner, det
man begyndte at fOle. Man hiidede del for paa delte Savn ved 3
Flaadebatterier, l'et paa 9 og eet pau 7 24, :i'L og eet paa 7 1S 'tf Canoner, 6 Landbatterier samt en Besætning af 1600 Mand Landtropper.
Defence - Commissionen for Byen foreslog under 2den October
endvidere, for at oprette Tabet, at bl'gge 6 til 10 Canonjoller l af
hvilke Stiftamtmand 1'hygesen patriotisk tilbiid sig at bygge de 4
paa sin Regning.
En Canonchalouppe kostede den Gang i Norge
1!:lOO Rdlr. og udfordrede 2() Arbejdsdage for at tilendebringes , en
Canonjolle 1.000 Rdlr. og 17 Arbl'idsdage; Alt uden Armering og
Ammunition.
Af de i Christiansand hyggede Canonj 1I11rr, var den
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1ste November allerede 2 ldlme af Stabeleu, og de ovrige fulgte
med 5 til 6 Dages Mellemrum. Værfter og anden Hjelp bleve patriotiskt lilburlne af I{jiihmændene Letb og Herlefem. i ' Arendal,
Kjælland i Stavanger, lIortliig i Oster-Riisor, flere i Christiansand o. s. v.
Canoner og Kuglet' leveredes fra Laurvig Værk
og andre Steder, men der var endnu lige stur Mangel paa svært
Skyts. Jernværkseier Jacob Aal, hvem Prindsen roser hiiiligen for
Patriotisme og Opofrelser, skjæukede to 1\I'llmjagter, som kunde
indrettes til Canonbande , og cl betydel igt Anlal 12lt Cnnonkugler,
En Bonde, Lodberg , fra Grevskabet Laurvig, overrakte til Prindsen
100 Rdlr. til de Sanrede i KJoueuhavu; Krudmiillen paa Kongsberg var sat i Gang; dog manglede K1'11 d overall; Egeskibstummel' havdes i Mængde, naar man blot havde Penge; men l\langelen herpas var saa stor, at al Handel og Drift standsede, da de
opsendte Summer vare aldeles utilstrækkelige, idet man stras i det
Mindste behovede 2 l\Iillionel' Rdlr.; og, dersom Penge ei kunde
hlive opsendte, vidste Regjeringscommissionen intet andet Raad, end
at tage sin Tilflugt til et Laaneinstitut,
Paa Prinds Christian Augusts Indstilling om Gagens Utilstrækkelighed gjennem alle militaire Grader, saavel for Medlemmerne af Regjeringscommissionen og ham selv med, siden han var afskjaaren fra
alle Hjelp ll.kilder i Danmark, bevilgedes ham, for hans Person, under 15de September et mannedligt Felttillæg af 300 Rdlr, Idet nu
Prindscn takker derfor, gjentager ban under 29de s. M. sin Bdn
om lignende Tillæg for Generalstaben, Commissariatet og Tropperne.
"llilligheden" skriver han - "synes virkeligen at udkræve, at
"Tropper, der staae imod Fjenden, bekomme Felttillæg."
Delle
havde da ogsaa tilfUlge, at Felttillægget under (jte October blev bevilget "den Deel af Armeen, som ikke stod i sit sædvanlige Stand"qvarleer" j de Tropper, som derimod stede deri, bekom blot Cantonnemcntstillæg, 1\1en, li Commandovæsenet i Norge ikke kjcndtc
disse Tillægs SWrrelser, medtog det endnu lang Tid, iflilge Posternes og Brevenes uhestemte Gang, inden Oplysning og Ordrer herom
indldbe fra Danmark.
Den commanderende General omtaler i næsten hver Rapport
til Kronprindsen hæderligen den danske Consul i Malmu, /Jrown,
hvem vi all kjende fordeelagtig fra Kjiibenhavlls Beleirlug shistorie,
for kans Virksomhed og 'I'[enesteiver , idel han hver Uge opsendte
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gode og paalidelige Efterretninger, og anbefaler ham dessarsag paa
det Varmeste til Kronprindsens Paaskjdnnelse.
Vi rnaae IIU aller
vende tilbage til Sddefensionen i Frederiksværn.
, Allerede den 28de September vare 2 Canonchaloupper, 2 Joller
og 3 Skjærbaade under Lieutcnant Lunds Cummando afsendte fra
Frederiksværn til Fortet Ruth, medens Resten af Flotillen under Capitainlieutenant Bille endnu var ved Christiansand. Opholdte ved
Modvind i Frederiksværn , afseilede de to Linieskibe tilligemed
Briggen Lougen fOrst den 7de October til Fortet Huth, hvor de
ankom samme Dags Middag.
Af Mangel paa andet svært Skyts
blev bemeldte Fort armeret med 14 Canoner, ligesom og et Batteri
paa Rragerii med 3 Canoner, der alle toges fra Linieskibet LouiseAugustas ene Sides underste Batteri , en Forholdsregel, som Nodc,!
udkrævede, men som neppe kan anprises, siden Skibet jo derved
herovedes sit eget Forsvar og sin Bevægeligbed , hvor Leiligheden
maatle gives til at virke med Fordeel, Besætningen lil Fortet Huth,
200 Mand, blev ligeledes tagen af Louise-Augustas Mandskab, og
Capitainlieutenant Fasting ansat der som Fort-Commandant, Kl'agero
blev besat fra Frederikstad af.
Garnisonen i Frederiksstad bestod kun af 2 svage Ilatailloner, hver
paa 480 Mand, saml af 300 Artillerister; men, for al dække' Skibene fra
Landsiden af, mulle ogsaa her et Corps sammendrages i Egnen, bestaaende af 3 geworbne Batailloner, tilsammen 1440 Mand, og 3 Compagnier
Jægere, tilsammen 360 Mand.
I Reserve havdes 2 Granadeercompagnier af J ste Aggershusis,ke Regiment 300 Mand, 3 Compagnier
Dragoner, og ~ ridende Batteni, Alt tilsammen cirea 2,500 Mand,
under Oberst v. Holsts ~ommando. Delte ' Corps var det Hele, som
kunde undværes fra andre Steder, og som kunde fodes, idel al Proviant var her Iigesa~ vanskelig at overknmme , som ved Frederiksværn ; saa al del var aldeles ugjdrligt al proviantere Skibene paa
længere Tid, end 2 til 3 Uger, og det sanvel i Chnistiansand, Frederiksværn, Christiania, som i Frederiksstad ; hvorfor' da og Skibene
ei kunde ldbe ud i længere Tid. En Providerings-Commission blev
vel for Skihenes Besætnings Skyld nedsat i Frederiksstad ; men d en
kunde kun lidet hjelpe, hvorimod Skibscheferne selv rnaatte tildeels
sdrge for Besætningen og forskaffede sig ogsaa, ved at sende Officierer til Jydland, endeel Provisioner derfra.
Prinds Christian Al/gtlst bad under 7de Octoher Kronprlndsen
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om Tilladelse til at torde forlade og, om muligt, demolere Fæstningsværkerne paa Ageriien, der dog ei syntes af Vigtighed, siden
de varc for meget isolerede, til at kunne sonteneres fra Frederiksstad af, og til ingen Nytte fra Sdsiden,
Delte hans Andragende
blev ved en allerunderdanigst Betænkning, dateret 4de Oetoher, understiillet af Dcfenee-Commissionen, Commandeureapitain Sneedorff og
Capitain Fabricius.
Nogle Dage efter Skibenes Ankomst til Frederiksstad indfandt
sig der efterhaandcn Capitainlieutenant Aclleleye og 12 Lieutenanter,
der vare afreiste fra Kjiibenhavn efter Overgivelsen (Pag. 276) og
igjennem Sverrig sendte til Norge som permitterede, men med Ordrc
til at melde sig til Tjeneste hos Marinens Hdistcommanderende i den
fOrste Havn, de kom til, og af ham bruges, hvor fornoden gjordes,
Herved bleve Skibenes Commandovæsen betydeligen forstærket, og
noget forandret.
Vi vide allerede, at Capitainlieutenant ]Jf. Bille blev samtidigen
med Orlogsskibet Prinds Christian-Frcderik beordret til at gaae fra
Christiensand til Frederiksværn. Senere befaledes det ham at stolle til
Escadren ved Frederiksstad , hvor Commandeurcapitain Sneedorff nu
agtede at samle hele Sdværnet
Midlertid kom Bille ei . længere
end til Frederiksværn , hvor han endog kom i en Aetion med
Englænderne. En engelsk Orlogshrig pan 18 11 20 Canoner havde
nemlig den 23dc Oetoher lagt sig til Anllcrs i Vestkanten af Arli
i Langesundsljorden, tæt ved Helgerna. Den 2-1de Ocreber i Dagbrækningen angreb Bille samme med sine 5 Baade , idet han selv
mcd 2 Ilaude angreb Norden for Arli, og Lieutenant Dorn med 3
Baade S~'d for bemeldte 6, medens samtidig Briggen blev beskudt
af 36 Jægere, under Lieutenant Nordgreell, fra et Bjerg ligeoverfor,
hvor den laac.
Sanledes overfaldet og angrebet fra 3 Sider fandt
dct fjcndtlige Krigsskib ene sin Frelse i at kappe sin Fortiiining og
vælge en hurtig Flugt; men det forfulgtes af Baadene en Miils
"ci til Snes, til henimod Jomfruland , og det under gjensidig Skydnlng , del' dog for Canonfartdierne var uden mindste Tab.
Af den
fjendtlige Orlogsbrig saaes derimod mange Splinter, Træstykker og selv
nogle Canonporte nydende paa Vandet, hvilket tyder hen paa Virkningen af vorc Canoufartdiers velrettede Skud. Jægerne nedskjiide ogsaa
mangc engelske Malroser , idet disse hcisede Scllene og vilde gjol'c
Briggen seilklar,
Capilainlieulenant Bille gik derpaa med sin Flo-
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tale alter til Frederiksværn og modtog Befaling til al forblive der
og varetage Sundet ved Jomfruland.
Den af Escadrecbefen, Commandeur- Capilain Sncedorf!, valgte
defensive Stilling med Escadren havde snarere til Hensigt at redde
Skibene for Kongen og Staten, end at gjore Fjenden noget AOJræk.
Olle engelske Orlogsskibe krydsede imellem Christianiafjorden og
Christiansand, for at observere dem, saa at det var meer end begribeligt, al, dersom Skibene vovede sig til Sdes, vilde de snart vorde
omringede af Overmagten og odelagte.
Ogsaa manglede der, som
oftere omtaler, baade paa Proviant og andre Nodvendigheder, fllr al
kunne holde Soen.
Imidlertid fandt Skibenes Uvirksomhed ikke Kronprindsens Bifald, hvilket rimeligviis grundede sig paa Ubekjendtskab med Forholdene i Norge.
Under ·14de October blev Commandeur Lorens
Fiske» af Kronprindsen befalet strax at reise til Norge, melde sig
bos den commanderende General, Prinds Christian August, og forrette Generaladjutant-Tjeneste hos Hdistsamme, Commandeur Fisker
var een af vor l\Jarines dygtigste og værdigsle Sdnner og godtgjorde ved sin Driftighed og Duelighed fuldeligen det paa ham faldne
Yalg. Den 26de October kom han til Frederiksstad paa sin Reise til
Norge, hesaae Skibenes Stilling, I)'konskede vel Capitainlieutenant
Fasting til Posten somCom mandant paa Fortet Huth, men dog saaledes, at det var let at bemærke, at den ikke vilde blive af lang Varighed.
Den 29de October tiltraadte Fisker sin nye Posl og udnævnedes tillige til Chef for Norges Ilydende Defension.
Allerede under
20de October havde Sneedorff ansog! Admiralitetel og den 2ide October ansdgte han atter Prinds Christian August om at befries for
Alt, hvad der ei netop angik Commandoen over de 3 Skibe.
Kronprindsen havde paa de! Bestemteste befalet den commanderende General, at Orlogsskibene skulde agere offensivt, og hans
Ordre under 20de Octobcr lod saaledes:
"leg anseer de! foruddent , at der ageres med den i Norge
"værende Escadro, Kongen har tabt sin Somagt paa en saa skjæn"dig :Maade, at den Deel, vi nu have tilbage, maa bevæge sig; og,
"naar endog den blot skader Fjenden og sælger sit Liv dyrt, troer
,,jeg den all opfylder sin Hensigt. Jeg maa derfor aldeles fraraade
"c1en saa aldeles faItede Plan, ei at ville handle."
I sin Ordre af 23de Octoher gjentager Kronprindsen : "Jeg
llaHlII, Krirsh. 'ra IBlli- U.

:l~
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" maa ludstændigen bede Deres Dnrchlåuchtighed at paulægge Com"mandeUl' - Capitain Snecdorff at handle offensivt og ei sælle sig paa
"det Defensive; thi ellers kan man ei skade Fjenden; og, uden at
"vove Noget, vindes ei heller Noget.'
Da Prinds Christian August havde den 26de October modtaget
denne sidste Ordre, reiste han den 2Sde s. 1\1. atter ganske stiltiende til Frederiksstad , for at undersego Skibenes Stilling, Beskaffenhed og Muligheden ~ at efterkomme de givne Befalinger. Den
29de Octoher var han ombord; en Raadslagning havdes med Cheferne, og den 30le Oetober var han. aller tilhage i Christiania.
Prindsens 8 Foliosider lange Rapport til ({r0!lprindsen, dateret
Frederiksstad den 29de Octoher, indeholder næsten bare Klager OVCl'
Mangler og Savn ved SIdbene og AI'meen; saasom Mangelen paa
Proviant, Penge, Ammunition, Offlcierer , ovede Soldater, Fourage
m. m. Prindsen roser derimod Skibschefernes Authoritet og Længsel
efter at opfylde Kronprindsens Forventning, Han beklager ogsaa, at
Premierfieutcnant Schifter var kaldt tilbage til Danmark, da han var
en duelig Skibsconstructeur , hvoraf man i Norge havde kun Een
foruden; derimod havde Prindsen tilladt sig at beholde den ligeledes
tilbagekaldte Premicrlieutenant Henssler, eftersom ban var den eneste
Sdartilleriofflcier, Norge havde.

De to Linieskibschefer , SlIcedorff og Jessen, indgave imidlertid
en Rapport til Prinds Christian August, dateret Frederiksstad den
28de Octoher , uver Skibenes og Besætningens Tilstand, og hvoraf
Vanskelighederne sees ved at efterkomme Kronprindsens Ordrer, idet:
1. Skibene manglede Proviant, og intet Depot, eller noget 1\lagazin havdes paa Kysterne;
2. Mandskabet eiede ikke Vinterklæder ;
3. Orlogsskibet Prindsesse Louise-Augusta var, hverken i Henseende til Seil , eller til Takkelage, skikket iii at holde Soen vod
Yintertide ;
4. Inden Skibene kunne vorde seilbare , ville Havnene være
tilfrosne, og de fiilgeligen intet Sted have at tye hen til i Tilfælde
af Havari, eller Ulykker ;
•
5. 7 fjendUige Skibe havde holdt Orlogsskibene blokerede hele
Efteraaret igjennem.
Samme Happort • dateret Fortet lIuth den 30tc October, blev
af Skibscheferne indgivet iii Kronprlndsen med den Tilfdiniug af

Capitain Jessen; "at han vel vildc gjiire Alt fur at eflcrkommc Kron"prindsells <lnske og Yillie, mcn ogsaa Alt fur at redde Skibene.
"Dog var Briggen Lougen beordret til Frederiksværn og der under"lagt Capitainlicutcnaut Bille;" Lougen afgik fOrs t den ate November til denne sin nye Bestemmelse,
Prinds Christian August tog dog ingen Beslutning med Skibene,
medens ban var i Frederlksstad ; mCD han maa ikke bave ansect
Skibschefernes Grunde mod et Togt for tilstrækkeligen motivcrede,
eftersom Commandeur-Capitain Sncedorff den 3lte Oetober erholdt
eu Skrivelse fra' Commandeur Fisker, hvori denne melder, at Prindsen havde befalet, "at begge Linieskibene SKulde provianteres pa:!
,,6 Uger og derpaa gaae IiI Sdes, for at krydse."
Som l<'olge af denne Ordre bleve Cnnenerne paa Fortet Huth
aller bragte ombord paa Louisc-åugusta , og samme Skibs Takling,
ligcsom Udrustningen overhovedet, strax begyndt, samt Fortet rommet. Officierer bleve udsendte, for at skalTe ug opkjdhe Proviant,
hvoraf man var heldig nok til at faae endeel fra Jydland. Ligeledes
opkj6btes ug alle Slags Klædesorter, hvoraf der da blev furarbeidet
Vinterdragter for Mandskabet.
Imidlertid maae alle disse nOdvendige Forberedelser dog have
medtaget for lang Tid for Kronprindsens <luske, at see Linieskibene
i Virksomhed og de deraf forventede store Forhaabninger opfyldte;
thi Hiiistsamme udfærdigede directe en Ordre IiI Commandenr- Capitain Sneedor/T, dateret Kicl den 28de Octuber 1807, saalytIendc:
,,1 Kraft af denne Ordre har Herr Commanrieur Capilain Snee"dor/T med Deres anhctroede Orlogsskib, Prindsesse Louise Augusta,
"saafl'emt den Havn, hvori De muntte befinde Dcm ved ModtagelsclI
"af denne Ordre, ikke skulde være blokeret af en supcrieur Force,
"at slikke i Soen fnr derener at soge strax ind i store Bell, deels
:,for at rense samme for nogle fjendtlige Brigger, deels for at dække
" vore Troppers Overfart fra Fyen til Sjælland. Forinden De afsei"Ier, overgiver de Commandoen til Capitain Jessen, som indtil
•
"videre eommanderer i Deres Sten."
Imidlertid kom denne Ordre af 23de Octobcr aldrig til sin
Bestemmelse, hvorfor Sneedor{f ci heller kunde efterkomme samme,
Men i Overeensstemmelse med den commanderende Generals Grdre
nrbeidede man, som foranmeldt, paa at gjdre Skibene seilklare,
Den 9de November afgik Canonflotillcn fra Frederiksstad til Frede28*

riksværn merl Befaling for al underlægges Capitainlieutenant Bill»,
Den 12te November blev Linieskibet Louise-Augusta, som sejlklart,
lagt ud ved Siden af Linieskibet Christian-Frederik, og, efterat have
modtaget den nddvendige Proviant , vare Skibene seilklare den i7de
og stak i Soen den 18de Novemher ved Middagstide.
Vi mane nu alter for en Tid forlade Skibene og vende tilbage
til de fremtid ige Begivenheder i Norge, hvor man om Efteraarel vel
var bleven Fjendens Krigsskibe qvit , men derfor il!ke Krigens iivrige
Onder. Fjendtlige Kapere, som stl'mfede langs Kysten, spærrede
Samlærselen mellem Norge og Jvdlund ug opsnappede mange Skibe,
endog Postsklbe, hvoraf nogle bleve tagne, hvoriblandt Jagten: Anker,
dug uden at de erholdt Brevsækken , som var indrettet til at kunne
sænkes i paakorumende Tilfælde.
Imidlertid undgik dog adskillige
Skibe, især fra Jydland, i de miirke Nætter Fjendens Efterstræbelser,
og, for allelIe dem deres miiisommelige Fart i de stormende Nætter,
lod den command erende General, Prindscn af Augustenborg, FærderFyr aller tænde i November Maaned paa en 4 Ugl'I'S Tid.
Ogsaa en dansk , -cstiudiefurer, som morlte en fjendtlig Escadre,
hlev vel berdvet en Deel af sine Vare; men, af Mangel paa Mandskab til al besætte den med, lud Fjenden den aller gaae, og den
ndkorn til Kragord midt i October, To Islandstarere indkom længere vestligt omtrent 111 samme Tid.
El dansk t ClllTal'diskib, som
midt i November var blevet erohrel og besat af Englænderne, blev
igjcn erobret af den ombordværende Besætning og indbragt til Porsgrund af en !'tland ved Navn lIfonrad.
En ikke ringe Glæde frembragte vore Kaperes heldige Forelagender, hvorved der lige i Begyndelsen hjembragles meget rigladle
Priser, hvilkel havde den Virkning, at Kaperierne udvidedes paa en
næsten utrolig Maade. Det er let at fatte, at et Sled som Christlansand maatte ligge meget bcqvemt for slige Furetagender ; og man
kan fiilgeligen ogsaa let begribe, al den tilbageværende Deel af den
danske KrigsOaade vilde, hvis den samlet var bleven stationeret i
Chrisliansand eller Frederiksværn , have kunnet gjore Englænderne
megen Afbræk og bidraget til en sikkrere Forbindelse med Jydland.
Ogsaa havde man i Norge endeel andre Smaaehcld.
Saaledes blev en engelsk Paquetbaad i Begyndelsen af Novemher Maaned nddsaget lil al lobe ind lilOsler - Riisol', hvor den
toges , i Besiddelse af 8 Letser. Tvende af de af Englænderne ved
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KjiilJenlf§vn erobrede Canonbaade, Neslved og Nystedt, hleve , som
i forrige Capitel (Pag. 3{i0) alt er berort, den 25de Delaber fundne, drivende 3 Mile fra Land, af Letser fra Gl'imstad og årendal. uden Besætning, men med fuld Takkelage og 3 Svingbasser samt aldeles ubeskadigede, sun at de strax liragtes til Christiansand og der armeredes.
En tredie Canonbaad, Holbæk, drev ind og bjergedes i Gamle-HelIcsund i Midlen af November. En fjerde, Canonehaluuppen Langesund , drev sildigere ind Vesten for Lindesnæs, men i aldeles ramponeret Tilstand. Vare end disse Fund ,ikke af stor Værdi og saare
smaae , i Sammenligning med det Tab, Danmark led ved l{jiibenhavn, saa frembragIe de dog en behagelig Stemning paa Norges forsvarsldse Kyster, hvis Boflotille derved stras blev forstærket til 7
Canonchaloupper og 4, Joller.
Patriotismen visle sig paa denne Tid i Norge især i Dannelsen
af Fricorps. Saaledes oprettede en Student Lund paa Toten i Værdalen et Skarpskyller - Corps j Grev Vedet ligeledes et SkarpskytterCorps; Jæger-Corps hleve, som allerede meddeelt, oprettede i Frcderikshald, Chrlstiania, Drammen og Porsgrund, og et Arlillel'icorps
formeredes i Christiania og Frederiksstad. Manglerne paa alle nlidvendige Krigsgjenstandc vedbleve imidlertid at være Irykkende, skjondt
en Deel Provisioner ankom fra Danmark især fra Jydland, selv i svenske
Skibe, som rimeligviis benyllede deres Forbindelse med England og
tilsyneladende Velvillie imod Norge Lil at fortjene store Summer, lildeels vel ogsaa for at kunne proviantere sig selv fra Danmark af.
Pengemangelen vedblev at være stor, uagtet der var en Seddelfabrik i Gang i Norge j Priuds Christian August bad derfor gjentagende om Penge j "lhi, skrev ban, ellers spille vi Bankerot l"~
Rii(\t, hvidt og blaat Vadmel, samt Strdmper for Armeen blev tildeels henlet fra Jydland. I Depåtet i Christiania fandtes ei en Alen
rudt Soldaterklæde. De sammesteds værende Skoe vare saa slette
og ubrugelige, at nye maatte bestilles. Fourage var næslen ikke at
erholde l ifOlge den mislykkede Hiiavling, hvorfor ved de paa Feltfod slaaende Tropper bekom kun Stabsofflciererne, Adjutanterne og
Cepitelnerne ved Jæger-Corpset enkelte Rationer; Generalstaben erholdt derimod ingen. Værterne havde ei Midler til at bespise deres
Indqvartering efter Forordningen af 61e Mai iS06, saa at det faldt
yderst vanskeligt al bevogte ug fOue selv de pan Kongsbcrg væreude
omtrent 200 Krigsfange).

Da derfor Englænderne forIode Norges Kyster i November, lod
den commanderende General, af occonomiske Grunde, den Deel af
Mandskabet permitteres hjern, som i Lubet af 10 Dage aller kunde
være tilstede; og flere fulgte efter, da den engelske TransporUlaade
forlod Gothenborg og Kallegallet
Batterierne hleve tildeels dernonlerede imod Vinteren, og deres Besætning indskrænket til et ringe
Vagthold. Rollotillen hlev oplagt i Frederiksvæm, Briggen Lougen
i Chrisliansand , beredt li! at krydse derfra, naar Leilighed gaves.
l\Ian kunde saomeget .lryggere afvæbne Fæslningen og Gallerierne,
som All i Begyndelsen af November var roligt i Sverrig , hvor der
desuden ogsaa var stor Pengemangel, megen Nåd.. og Utilfredshed,
og Nationen aldeles imod Krig med Danmark,
Mærkeligt nok val'
det, at Rygter sysselsalle begge Nationer paa en og samme J\faade,
saa at man i Sverri g frygtede et Angreb fra Norge, medens man
der frygtede for et Angreb fra Svorrig i Forening med Englænderne
Dog var den gjensidige Frygt endnu ugrundet, saa at begge
Nabofolkene kunde truste sig ved deres fredelige Forhold indbyrdes,
som, destoværre I dog ei forblev af lang Varighed.
luden vi slutte delle Capitol, maa det være os tilladt, ogsaa her
at omtale de usædvanlige, diplomatiske Forhold, som fandt Sted
med England, medens den engelske Armee og Flaade fiirte den alvorligste KI'ig paa Danmarks Grund og Kyster.
Den i England paa denne Tid fra dansk Side befuldmægtigede
Charge d'AfTaires var, som vi alt vide, Legationsraad Rist; der, i
Sandhed, havde en meget vanskelig Stilling; og, da han hverken
blev tilbagekaldt af sin egen, eller bortviist af den engelske Regjering, ikke kunde, eftersom han jo ei var Herre over sine Handlinger, men afhængig af sit Hofs Befalinger, overeensstemmende med den
dipl omatiske Tjenestes Grundsætninger , paa nogen Mande ansee sin
:Mission fur endt, saa meget mindre, som han aldeles ikke kunde
vide Aarsagcn , hvorfor han ei blev tilbagekaldt, eller fdUe s5t Hofs
Hensigter og Anskuelser. Det engelske Cahinet havde desuden den
Anskuelse, at den danske Agenls forlængede Ophold i England vilde
være af Vigtighed for begge HofTer, en Anskuelse, Rist vilde have
deelt med Hen syn til Danmarks Interesse, om det havde været ham
tilladt, eller muli gt al handle anderledes,
Den engel ske El nades Bestemmelse og Ju cksons Afreise til Kil'!
havde den dan ske Charge d'Affaire s, som vi ovenfor have scet, fundet
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Letlighed til al melde sil Hof.
Udfaldet af Jacksons Negotiatiouer
erfarede man i tondon fårst den 20de August, og paa denne ful gte
Ordren til at opbringe alle dan ske Skibe, hvilket fremkaldte den
sidste Notevexling imellem den dan ske Charge d'Affaires og den
engelske Slatssecrelair Gan/ling den 2 8de og 29de August. Udfaldet
af Kri gsoperationerne paa Sj ælland erfarede man fiirst den 16de
September, og det foraar sagede . i England den stdrste Uvillie imod
Mini steriet, som derfor ogsaa (Pag. 352) blev baardeligen angrebet
af alle Partier, og Journaler af alle Farver. Det engelske Folk udviste herved en Aand, en Deellagelse og en Stemning, som maatte
glæde det dan ske Falle, og derved lagde et lægende Plaster paa
dets snarede Fåfelse.
I Lloyds "Ewenings-Post", findes endog en
Indbydelse til Subscription paa Understlittelse for de af Kjåhenhavns
Indbyggere, som havde lidt ved Bombardementet.
Efter at have skildret den dan ske Hovedstads Forfatning med
Farver, som maatte vække Forbillrelse over Angrebet paa Danmark
hos enhver retskaffen Britte, siges : "at denne Subscription er det
"Eneste, der kan blide paa en Fremfærd, de Danske ellers ville
"betragte som et evigt Brændemærke paa den brittiske Caracteer,"
l den Tid Krigen fårles ved I\jobenhavn og paa Sjælland, forblev den danske Charge d'Affaires i tondon rolig Iagttaget' af Begivenhederne, men og uden Medd elelse fra sit Hof, ventende paa
sin Tilbagekaldelse og fuldt op sysselsat med Omsorgen for det talrige Mandskahs Skjæbne paa de opbragte danske ColTardiskibe.
Men pludseligen blev han s Rolighed afbrudt,
Det engelske
Folks store og hlii! udtalede Utilfredshed imod Minisleriet og deraf
fOlgende Gjæring, fremkaldte ved Overfaldet paa det fredelige Danmark, og den almindelige Opmærksomhed og Deeltøgelse, dette Overfald ogsaa fremkaldte i andre Lande, havde gjort synlig Virkning
paa Minisleriet og Ioranledigede dellc til endnu en Gang at fors åge
paa at tilfredsstille Danmark.
Den 23de September indfandt sig derfor hos den danske Charge
d'Affaires den i London den Gang uden l\1ission værende engelske
Gesandt Tltornton med det Hverv, at indbyde ham til en Confercuce
med Statssecretniren CUllning', hvilken llist naturligviis modtog og
som derfor fandt Sled i Stanhopestrcct den 24de ieptemht'r, varede
4 Timer, og fortsattes den f1.ilgcnde Dag, hvorefler den 2~de Septembcr om MOl'gcnen Legntionssecrctairon , Kammerjunker v. Hen-
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nings, afsendtes som Cenreer over Harwich lil det danske Rof med
det engelske Hofs Forslag og i et :lf den engelske Rcgjering til
hans Disposition sat ParlamentairfarlOi.
For at berolige Gemytterne saavel hjemme som ude, lod det
engelske Ministerium Kongen ti:lige udstede en offenthg Erklæring,
dateret Westminster den 2-ide September :1.807, hvori han sogte at
bevise, eJler i det Mindste at fremhæve Nodvendigheden af de imod
Danmark tagne ubehagelige Forhnldsregler , som foraarsagedes af
Frankrigs stedse stigende og om sig gribende Magt cg Vælde. *)
Denne engelske Erklæring blev imidlertid meget haardt angreben af Oppositionsbladene , hvilket gjorde stor Opsigt og gav
Anledning til at Misstemningen og Bevægelsen j Folket snarere
tiltag, end aftog.
De franske Blade, især Moniteuren , driiftede
samme ikke mindre haardt j og selv Ruslands Autoerat, åleæatuler;
antog sig Danmarks Sag og udtalede hdit sin Misbilligelse om Englands Overfald paa Danmark med en Varme og Deellagelse, som
med Retle maalle indgyde den danske llegjering Tillid og Forbindelighed med denne mægtige Fyrste. England var sanledes ikke i Stand
til at vække andre Sympathier for sig end Sverrigs Konges, som
stedse fulgte en Politik, der var afvigende som oftest eudog aldeles
modsat, eller fjendlig imod Danmarks.
Den engelske Erklæring
var sanledes ikke overhevisende , men vakte snarere en foraget Deeltagelse for den imod Danmark udviste haarde og uretfærdige Medfart.
Den danske Charge d'Affaires havde, fraregnet den almindelige
Pligt al modtage enhver diplomatisk Meddelelse, som maatte gjdres
ham fra det Hof, hvorved han var aecredileret, desuden en særskilt
og langt vigtigere Bevæggrund lil denne sin Handlemaade, den
nemlig at vinde Tid ved Courcrens Hen- og Tilbagereise, for hvis
stdrst muli ge Hurtighed Canning viste en næsten ængstelig Interesse. Det engelske Cabinet blev, idet samme nærede Hanbet om,
at dets Forslag skulde blive antagne af den danske Rcgjuring, derved
forhindret i at sende dels Befalingsmænd p83 Sj ælland og i Sundet
nye In structioncr, for muligen sanledes under eet eller andet Fanskud at kunne udsætte Sjællands Iliimning' over den fastsalle Tid af 6
Uger; Ihi overtræde Capitulationsbetingelscrne turde Befalingsmændene
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paa egen Haand nalurligviis ikke vove,
Hensigten opnaaedes ogsaa
ved Courerens Afsendelse, og det var allerede Meget.
l den omtalede Conferenee imellem den engelske Statssecrctair og
den danske Charge d'åffnires fnrsdgte den fiirste paa at bevise Vigtigheden af, at England og Dallmark indgik en Forening, og at man sdgte al
blive enig om Betingelserne for al del nu engang skete Krigs-Overfald kunde med alle dels Ulykker glemmes j og, for al Ior åge Vægten af sine Grunde og Forslag, liIfiiiede Calming ogsaa nogle Trudsler og viste de Folger , som Vægringen af en god Forstaaclse med
England vilde drage efter sig, hvilke vare:
1. Confiscationen af alle danske Skibe, som vare anholdte,
eller maalle blive det;
2°, Borllageisen af de danske Colonier;
go, Den danske Handels Ode(æggelse;
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4°, Muligheden af al blive nddt til al lade svenske Tropper
rykke ind i Kjiihenhavn;
5°, Den Niidvendighed, man kunde komme i, at beliiune og
skadesliisholde Hans svenske Majestæl med Besiddelsen af
Norge.
Disse Trudaler bleve vel udcladte i den verbale Note, som
den e71gelske Statssecretair oversendte den danske Charge d'Affaires,
men slim under 27de September samvillighedsfuldt blev indmeldt af denne
til Ministeren for de udenlandske Anliggender, Grev v. Bernstorff, med
den ovenfor omtalede Conreer.
Ilet engelske Cahinet opgav altsaa
ikke Hauhct om al stemme del dallske Hof til mindeligt Forliig og
Forbund med sig , hvori det, under Erkjendelsen af den begangne
Uret, viste en sjelden Udholdenhed og Langmodighed i de Midler,
det valgte, og i de dertil udkaarne Agentrrs Dygtighed.
l Begyndel sen af October Maaned besluttede Ministeriel derpaa
at sende en befuldmægtiget Minister til det danske Hof', for at underhandle med sa mme paa Ba sis af de Forslag, som den danske
Charge d'Affaires havde modtaget og oversendt med Coureren, Kammerjunker v. Hennings, og valgte hertil en gammel og dygtig Diplomat i Herr IIIcrry.
Det Forslag, Canning havde gjort, hvorom han unskede det
danske Hof underrettet og forlieredt inden ltlcrry's Ankomst, og som
skulde tjene til Basis for Underhandlingerne, var :
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~,At der om det Forefaldne skulde slbt ikke tales videre, Dan"mark maatte siden vælge imellem enten Neutralitet og de forrige
"Forholds-lt'ornyelse, eller en ny Alliance med Storbrittanien.'
,,1 det forsle Tilfælde kunde Danmark haabe Ruslands Garanli
"for denne ny Neutralitet, hvorhos og den danske Flaade skulde
"tilhagegives 3 Aar efter den almindelige Fred i den Tilstand, ' den
"da maatte belinde sig i. Dog skulde Danmark for bestandigen af"træde Oen Helgoland til Storbrlttanicn.'
,,1 del andet Tilfælde, nemlig en nUie Alliance med England,
"lovetle samme sin kraftige Medvirkning lil Lands og til Vands."
"England garanterede de danske Arvelandes Udelelighed , eIJer
"og Gjengjeld ved Freden for een eller anden under Krigen tabt
"Provinds, samt en efter Ornstændigbederne passende Udvidelse af
Ilde danske Colouier.'
"Som en foreHibig Belingeise for Negotiationens Fremme for"langles : al, sanlænge denne varede, skulde de engelske Tropper
"forblive i Sjælland."
"SIlUlde Danmark furkaste disse Forslag til Sagernes venskabelige Afgjurelse, saa vilde England uopholdeligen lade Sverrig tage
virksom Deel med i ' Krigen mod Danmark; alle danske Skibe og
"Ejendomme, som befindes i de engelske Havne, vilde da· vorde
"conliskerede, og de danske Colonier tagne med væbnet Haand.?
Inden IIlcrry's Afreise kom han den t ste Octoher endnu en
Gan g til den danske Charge d'AITaires, for at sige ham, at de nyeste
Efterretninger, som den engelske Regjering havde erholdt, havde
for sinkel hans Afreise og vakt hos den engelske Statssecretair det
Dnske al see ham endnu en Gang, for han afsendte ham . Den
dan ske Charge d'AITaires begav sig derfor samme Dag aller til Gamlino,
ledsaget af Ministeren li/erry , og fortalte Canning ham nu: at der
samme Dags Morgen var ankommen en Coureer, som havde bragt
Stadfæstelsen af den svenske Majestæls Beredvillighed til al samvirke med Hans brittiske Majestæt li! fælleds Inleresse i det Tilfælde, at man behiivede hans Hjelp, eJlcr med andre Ord, at svenske Tropper vare bered le !il at afldse de engelske i Sjælland, dersom de sidste , ifiilge CapiLnlationen, eJler muligen ved en anden
Be lcmmclse, sku Ide blive nddt til al rumme denne 6.
Statssecretair Camlino endte med at sige til den danske Charge
d'Affah'cs: ,.Al hall vilde endnn foreslaae ham al benytte sig af
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"Ministeren IIlcrry's Reise, for at tilskynde sin Regjering til at gane
"ind paa det gjorte Forslag, hvis AJslag ufeilbarligen vilde drage
"Sverrigs Medvirkning efter sig, og for at forestille samme den
"trængende Niidvendighed, snart at komme lil el præliminairl Forliig
"i den Henseende."
Den danske Charge d'Affaires havde kun pligtmæssigen at ind melde det Passerede til sil Hof.
Minisleren IIlerry tilligemed Herr Wellesleu-Poo! og et Par Seerelairer afreiste derpaa til Sundet og ankom, som allerede (Pag. 324) Cl'
bleven omtaler, paa det engelske Admiralskib paa Kjiiuenha\lls Rhed
den :lOde October, opholdt sig endog en Tid i det engelske llovedqvarteer paa Sjælland, men blev ei antagen af den danske Regjering og sammes Minislerium, og maatle sanledes med uforrettet Sog
aller vende tilbage med sine medbragte Forslag og Fuldmagter.
Vistnok havde det været en lykkelig Begivenhed for Danmark,
om samme knude have agtet paa Herr 1I1crry's Forslag, og om et
fredeligt ForJiig, en mindelig Overeenskomst, en Erstatning for det
De senere stedskete Tab kunde have fundet Sted med England.
fundne Begivenheder have, destoværre ! tilfulde udviist , al Canllings
Trudsler ei vare uden Grund.
Imidlertid maae vi ved BedGmmelsen af den danske Regjerings
Handlemaade ved denne Leilrghcd ikke oversee, eller glemme KjGbenhavns rygende Ruiner, den ranede Flaade , deu deraf fiilRende
Stemning iblandt Folket, og at ethvert danskt Hjerte brændte af
Forbittrelse og Hævn; samt at Frnnkrigs seirrige Armee paa den
Tid stod paa Holsteens Syd-Grændse og fOlgeiigen, ved en indledet
Alliance med England. Frankrigs saa at sige enes le og uforsonligste Fjende, iiieblikkeligen vilde have sat sig i Bevægelse og erobret
hele Halviien med hvad del' var lilgængeligt fra samme af de mindre Der, saasom: Als, Fyen o. s. v. Frankrig havde derimod allerede med de sli:irste, venligste og helligste Forsikkringer om kraftig
Bistand jaget Danmark i sine Arme, og Rusland udtalt sin Deeltagelse og Sympathi for den Danmark skete Overlast og Uret. Det
kan derfor ei forundre os, at Danmarks hiiit krænkede Kronprinds
under de for Haanden værende Omstændigheder nu afslog enhver Nærmelse og Forbindelse med England og siigte Forhund med Frankrigs mægtige Keiser, trygt stolende paa dennes uovervindelige Orlle,
og maaskee tillige overvurderende sine egne Kræfter,
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Disse sidste engelske Noter havde, tvertimod en Fred, en væsentlig Indflydelse paa de Aarsager , der fremkaldte Krigen med
Sverrig, hvilket vi senere ville erfare,
Fdrst den 29de Oetober kom den fra den danske Legation i
tondon afsendte Coureer atter tilbage til England og medbragte Forkastelsen af alle fra Englands Side gjorte Forslag samt vor Charge
d'Affaires endelige Tilbagekaldelse, hvis Forhold under denne vanskelige og i hdieste Grad ubehagelige Tidsperiode dog havde fundet den
danske Regjerings Anerkjendelse og Billigelse, sanvel officielt som
hemmcli gt , en Ancrkjeudelse , der endog tilsidst hlev ham til Deel fra
selv den engelske Slatssecretairs Side og udtalede sig i Oerc Breve
lige indtil hans Afreise, som forst fandt Sted fra Harwich den 2tde
November i et engelsk Parlamentair-Fartdl , og ankom han den 25de
November til Cuxhaven , hvor han blev standset af de franske Batterier, da paa hiin Tid intet Skib kunde ldbe ud, eller op ad Elben. !\len, da ogsaa intet engelsk l Flag, selv ei Parlamentairflag,
ifiilge Kronpriudsens Ordre af dde Octoher, (Pag.298) blev modtaget
i de danske Havne, var den danske Charge d'Affaires i England nærverl at ansces som Landflygtig paa sil eget Lands Kysler ; saa at
han betragtede sig for meget lykkelig ved at knnne gaae ombord
paa et Blankeneser-Fartdi, som Dagen derpaa lands alle ham i Fæstningen Gluckstadt. Saaledes vare da omsider det danske Hofs Forbindelser med del engelske aldeles afbrudte;
om en mindelig
AfgJorelse af disse HolTers DilTercntser var fra nu af ei meer Tale,
hvorfor den engelske Regjering fOrst efter de sidste Forslags Forkaslelse udstedte en furmelig Krigserklæring imod Danmark, dateret
den -Ide November 1807 og var saalydende:
"Da Kongen af Danmark hal' erklæret Krig mod Hans Majestæt, Hans Undersnatter og Folk; og, da Hans Majestæts -ivrige og
gjentagne Bestræbelser for al udvirke en Tilbagetageise af denne
Erklæring og en Gjenoprellelse af Freden have været frugtesllise,
saa har det behaget Hans Majestæt med Hans Ministeriums Raad at
befale, ligesom og herved befales: at den almindelige Gjengjeldsrel
skal udoves imod Kongen al Danmarks Skibe, Gods og Undersnatter
(med Forbeholdeise og Undtagelse af de Skibe, Hans :l\Iajestæt har
tilstnuet Friheds1Jreve, eller for hvilke det paalagte Beslag er blevet
hævet, uden al de derefter have været i nogen fremmed Havn);
sna at saavcl Hans Majestæts Flaador ug Skibe, som og alle andre
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3kibe, naar de, enten ved Caperbreve. eller ved Gcneral-GjengjeldsBreve, eller paa nogensomhelst anden l\Iaadc ere af de af Hans
Majestæt til at udfOre en Lord-Storadmirals Tjeneste Befuldmægtigede blevne berettigede dertil, skulle lovrnæssigen kunne bemægtige
sig alle Skibe, Fartdier og Varer, der tilhåre Kongen af Danmark,
hans Undersaauer , eller andre Indvaanere i Kongen af Danmarks
Lande, og derpaa henvende sig om Paakjendelse til een af Admiralitets Retterne i Hans Majestæts Besiddelser; IiI hvilken Ende
Hans Majestæts General-Advoeat og Admiralitets-Advoeaten uopholdeligen have at gjore Udkast til og ved denne Ret udstede en Ordre, iflilge hvilken de . til UdfOreIse af en Lord Stor-Admirals Tjeneste Befuldmægtigede, eller bver anden af dem dertil befuldmægtiget og udnævnet Person bemyndiges til at lilslaae og meddele Hans
Majestæls Undersaaller, eller og saadanne Andre, slim ovennævnede
Befuldmægtigede maalle finde dertil fuldkommen skikkede, Caperag Gjengjelds.Breve til Opbringelse og Bemægtigelse af alle, Kongen af Danmarks Vasaller og Undersaaller, eller Hans Landes, Hans
. Territoriums, Hans Besiddelsers Indvaanere tilhlirende Skibe, Fartdier
og Gods (med Undtagelse af de ovennævnede) ; og at slige Fuldmagter og Claus uler blive at indrykke i den Ordre, som brugelig
og med ældre Procedurer stemmende er ."
"Videre bave Hans Majestæts General-Advocat samt AdmiralitetsAdvocllten uopholdeligen at opsætte og ved denne Ret til Hans !\Iajestæt indgive et Udkast til en Befaling, hvorved ovennævnede Beluldmægtigede bemyndiges til at forlange: at den dverste Admiralitetsret
for Storbrillannien og samme Ret s Lieulenanter og Dommere, sammes
Befuldmægtigede, snevelsom og de forskjellige Admiralitets-Retter i
Hans Majestæts Besiddelser, skulle, med Hensyn Lil alle og alleslags Opbringelser, Bemægtigel ser, Priser og Gjengjeldslagelser af
alle Skibe og Varer ~ der ere tagne, eller fremdeles tages, kjende
og lovligen forfare , forblire og afgjdre , samt, i Overeensstemmelse
med Admiralitetsanordningerne og Folkeretten, derefter afsige Priisdiimmelses-Dom over alle saadaune Skibe, Farloier og Eiendomme, .
der tilbiire Danmark, eller Kongen af Danmarks Vasaller og Undersaalter, eller hver anden Indvaaner i hans Lande, Strækninger og
Besiddelser (med URdlagei se som ovennævnet) ; og, at slige Fuldmagter og Clausuler indrykkes i bemeldte Befaling, sanledes som
hidtil og i ældre Procedurer har fundet Sled ."
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"Videre have de at opsætte og ved denne Rel til lIans Majestæt at ~dsende et Udkast til saadanne Forskrifter, der egne sig til
at sendes til Hans Majeslæts Gouverneurer og Colonier udcnfor Rigel, for samme til Rcttesnor al tjene, ligesom og Udkast til cn anden Forskrift for de Skilre, der befuldmægtiges i ovennævnede Oiemeed.'
Underlegnel : Eldon.
Camden.
Westmol eland.
Winchelsey.
Catheart. Hawkeshury. l\Iulgrave. Spencer. Porccval. Bond.
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I X. U'apit el.
Om.de i Anledning af Rjobenbavns Beleiring og
Capitulation stedfundne Actioner og Domme.

I nden vi gaae videre i disse historiske Undersiigelser, anseer jeg det
forniident atter at gjiire en kort Pau se, for deri at relevere de af
Kjiibenhavns Belciring flydende Processer og Domme, hvilke, omendskjilndt de muli gen ikke indeholde Noget, som gjor Fordring paa
særdeles videnskabelig, eller juridi sk Opmærksomhed, dog maaskee
fortjene en Plads imellem disse Begivenheder.
Det er en almindelig Regel efter CapiLulalioner og andet Uheld
i Krigen, at Overbefalingsmændene forlange deres Forhold und crsligt og paaddmt af en Krlgs-Commisston. Overeenslemmende med
denne Anskuelse vilde og de Hlii stcommandcrende i Kjiibenhavn
have gjort det ' Samme, som flere Andre i denne Krig, saasnart Leiligheden blot tillod del. De vare saa rolige og tilfredse med deres
Handlemaade under Beleiringen , og deres Samvillighed sagde dem:
at de havde opfyldt deres Pligt, havde stridt og Iiidt Merc, end
man k unde vcnte under s lige Omstændigheder , at de ruligen saae
Begivenhederne im iide,
Men Leili gheden til at brin ge deres Forsæt til Udfdrelse havde,
formedelst Kongen s, Kronprindseus og Regjerin gens Fraværelse og Stilletien, endnu ikke tilbudt sig; og vcd Kronprindscns pludselige An,
komst til Kjiibenhavn bleve de deri forhindrede ved Begivenhedernes
hurtige Gang.
Jeg endte 7de Capitel med den Bemærkning e at de i Kjobenhavn commanderende Generaler "ei ret længe blcve i Tvivl om
deres Skjæbne' efter K ronprindscns Tilbagekomst til Hovedstaden.
Alleredc om Morg cncn efter denne Tilbagekomst, indfandt sig,
den 7de November 1\.1. 8, hos General v. Bielcfcldt, som netop
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var_ penklædt for atter at begive sig op paa Kronprindsens Palais , d('1I
Selvsamme af Kronprindsens Adjutantcr , som han Anenen i Forveien havde talet med i H1iislsammes Forgemak, for at forlange
hans Sabel og forkyndc ham Huus -Arrest, hvorpaa Generalen fOrtes
fra Hovedqvarteret paa Kongens N)'torv til hans Bolig i Staldhygningen bag Christiansborg-Slot. Paa samme Tid og paa samme
Maade bleve af andre Adjutanter Generalerne v. l'eymanll og v. Gedde,
samt de Mænd, som havde negocieret og undertegnet Capitulatioucn,
Contrnndrniral Liuken og Generalndjutant v. IIirch/w/T ligeledes forkyndte Huus -Arrest,
Genoral v. Waltersior] var endnu arresteret i
Aalhorg, og fi.irst under ilte Nevember beordret til Kjiihenhavn,
hvor Arrest vcd Ankomsten blev ham aller forkyndt.
Denne Fremgangsmaade var i hiii Grad overraskende og nedtrykkende for dc ulykkelige Mænd, der ikke havde den ringeste
Ahnelsc om en sandan Skjæbne, "cl havde ogsaa de, som vi alt
have seet , mnauet erfare, at den store , ofte uvidende og uskjdnsomme Folkehob d1imte dem huardt ; men de havde hanbet al vinde
den offentlige I\lclling, sansnart den var bommen lil fnld Erkjendelse af Begivenhederne.
At Kronprindsen ogsaa fandt dem saa
strafskyldige , at han, uden al ville see, el11'1' hiirc dem, lod dem
arrestere og stille for en Krigsccmmisslon , det havde de ikke ventet og krænkede dem meget, ligesom de den Gang heller ikke
kunde fatte Aarsagen til at der gjordes cn Undlageise med den
Hiiistcommanderende for Siidefensiollcn, Cornrnandeur Bille, der
skyldig, eller uskyldig, af Consequcncc synes foreliibigen, indtil Sagen nærmere var undersagt og oplyst, at burde have deelt fælleds
Skjæbne med de andre Befalingsmænd. Senere ville vi endog finde
Commandeur Bille paa Listen imellem Vidncrne , omendskjiindt han
havdc været General v. Peymallll snarere coonJineret, end suhordinoret, At commandere "en Second" Cl' i1inigt et noget ubestemt og
i vor Armcc ei sædvanligt Udtryk, Kun Een kan commandere; alle
n'ndre Befalingsmænd have at lyde ham, men tillige at Iydc enhvcr anden Foresat, den yngre den ældre, overcenstemmende med
Hierarehiets Love,
Ved Undersdgelsernes Begyndelse havde det dcrfor vistnok været
bedre, om alle Befalingsmænd vare Llevne behandlede paa samme
l\Jaade; Heltens tnppre Færd vilde derved ei være sat i mindste
Fare, ellCl' Skygge , men sikkertigen fundet den fortjenle Anerkjen-
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delse, uden at Betsfdlelsen derved var blevet saaret , eller de stedse
villige Rygter have fundet Næring
Den livrige Fremgan gsmande mod de Arresterede var forresten vel streng, men oveteenstemmende med Krigslovene ; og vi
ville derfor indskrænke os til her, ikkun at fremsætte Sagens historiske Gang.
Selvsamme Dag, den 7de November, erfarede ogsaa Armeen
Kronprindsens Villie, ved Hdistsammes saalydende Parolbefaling:
., Til at undersii ge og paadfimme , saa vel hvorledes det er til"gaaet ved Cnpltutatlon en, som ogsan det Helc, denne ulykkelige Sag
"belrælTende, der for hver Soldat og dansk Mand er saa smertelig, ned"sælles en Overkrigs-Commission , hvori Generallieutenant, Land,.greve Friederich til Hesseu, præsiderer. Som Assessorer ansættes
"Generalmajorerne, Grev v. Bautlissin og v. Binser; og som Aetua"rius og Protocolfdrer Generalauditeur Jlo,~ellstand af Soetaten,"
Da Ilndersdgelscn maalle tillige her åre Sddefcnsionens Foretagender, erholdt Yiee-Admiral Slock{leth, den 22de November, af Kronprindsen Befaling til ,ogsaa at indtræde i Overkrigs-Commissionen,
som saaledes bestod af 4 Medlemmer samt Protocolfdrereu.
Under 13de November modtog Overkrigs Commissionen Kronprindsens nærmere Instrux , eller dens Commissorium, som bestemme
Klagepuneterne imod de arreslerede Generaler, sanledes affattel:
.,Tung Pligt bydel' mig' i Dag at gjli1'e Overkrigs-Commissionen op" mærksom paa f1ilgende Puncter , som maae være Hovedformaalet
,.fOI' dens Undersågelser.'
i. "Er den af mig givnc .Instruction lil Generalmajor Pey,
"malin fuldeligen bleven opfyldt, saavelsom og det Låfte, General"majoren havde givet, deels ei at ' overgive sig, deels at blot en
"Storm kunde bringe ham til Overgivelse"?
2. "Hvorvidt bar Enhver af de HOisteummanderende opfyldt
\
"sin Pligt og viist den udfordrende Militair-Conduitc"?
3. "Var Fjendens , Landing ei muelig at forhindre , eller at
"gjore vanskelig"?
4. "Ere Udfaldene af Fæstningen og Citadellel skete til de
"Tider og udfOrle paa den Maade, at de kunne have Virkning? og
"el' Alt, hvad derved burde have været iagttaget, skeet" ?
5. "Hvorfor er Intet gjort for at have Værker, der kunde
Uø.m .

l{ri~, II,
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l80i-9,
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"beslryge Tilgangene til Fæstningen og Ciladellet og hindre Fjenden
"i al sætte sig ved Soerne"?
6. "Var Volden besat med saadant Skyts, og var samme stedse
"forsynet med deo udfordre nde Ammunition og Besætning, SOlD det
"burde have været? og blev de i Land- og So-Arsenalet værende
" Vaabcn anvendte til at forsvare Byen"?
7. "Var Capilulationen fornudcn , eller var den at undgaae?
"Var en Capitulation Icrndden , hvorfor blev da Sdetatens Raad ei
"fulgi, eller Commandeur Rilles, som havde været saa ærefuldt' ?
8. Hvorfor har Admiral OUo Liitken. ei i det saaknldte Raad
"paatalet, efter hans IiI mig yttrede Mening, ""heller at brænde
""Flaadl.'n, end at overgive den i Fjendens Bænder.?" i Særdeleshed
"da han vidste, at jeg tænkte sanledes herover"?
9. "Om Generalmajor Pcymann, som val' sikker paa , efter
"hans Låfte, at holde sig i 3 Maaneder, troer at have opfyldt det?
"og hvad Undsky ldning han tro er at have derfor, at dette ikke er
"skeet" ?
10. "Hvorfor Castellet blev overleveret de Engelske tillige"med Bulmen"?
11. "Om De, der ere brugte som Commissairer af General"ralmajor PeymalJtl, have opfyldt deres :Pligter" ?
12. "Hvorvidt det sammenkaldte Baad var Iornddent, og OID
"delte var en passende Messure, særdeles i Henseende iii de Civile,
"hvis Ukyndighed havde været Grund nok til at fritage dem for
"videre Declaration, især da deres egen Tilstaaclsc om Ukyndighed
"i delle Fag var lagt for Dagen'~?
13.
"Hvorledes General-Adjutant [(ircldJOff kunde bestemt
" stemme for Flnadens Overgivelse" '/
14. "Gene.ralmajor Geddes og Bielc{cldts bestemte Yttring, at
"Fæstningen ei kunde holde sig, og Aarsagerne, hvorfor de ei troede,
"at en Storm kunde afslaaes"?
1.5. "Samllige Ingenieur- og ArtillcJ'i.Oflicierer, samt Oberst"lieutenant Basseioit« tages i Forhlir, for at erholde bestemt Efter"retning om Voldenes Besætning med Skyts, og om man har gjort
"Fj~nden alt det Afbræk, man kunde og burde" '/
16. Ligeledes biir alle Officierer, som have været ved Ildful"dene, eller have været betroede særskille COIDIDlIndoer, afhåres for
',at erfare, hvorledes det er tilgaaet" '/
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a. "Om Dispositionerne til Angreb og Forsvar vare Vedkom"mende bekjendtgjorle, og hvorledes de ere udf1irte "?
b. "Om Enhver har opfyldt sin Pligt, samt hvorledes "?
17. "Havde Generallieutenant Casten.kjold, Ciirend de Engelske
"bel'endte Kj1ibenhavlJ, reqvireret Skyts, Geværer og skarp Ammuni"lion til det ham underlagte Corps? og hvorvidt har han faaet den
"Begjæring opfyldt? men, hviS' han ikke bar Iaaet forommeldte be"huvende Sorter, da af hvad Ailrsilg"?
18. "Hvorfor blev den afsluttede Capilulalion anseet som en
"Frerlsslutning, da den dog kun kunde belragtes som en Vaabenslil"stand for Kjiibenhavn."
Ved delle Commissorium over sendte Kronprindsen ogsaa alIe
Ile i sil "re : ge havende Actstykker, og blev det Overkrigseommissionen tillig e paslagt at drive paa Sagens hastigste Tilendebringelse.
Med Relle kan man ikke klage over noget ubilligt, eIler uværdigt
Sporgsmaal, eller Punet i delle Commissorium, men snarere er det
Pligt at bemærke, at Kronprindsen herved viste al mulig Moderalion
og Skaau somhed , lige som vi ildennem deu hele langvarige Proces
ikke paa noget Sted har fundet Anledning til at afvige fra denne
Anskuelse; naar de Anklagede under Processen besværede sig over
haard og vilkaarlig Behan ;ling, var denne Klage ene rettet rnpd
Overkri gscommis sionen og nærmest imod Actuarius og Actor, hvilket
aldeles rnaa udl edes af disse Embeders Natur og deres Udoveres
Pligter.
HOIge ovenstilaende Befalinger begyndte Overkrlgsccmmisslonen
allerede sin Virksomhed den i9de November 1807 med Forhor over
Generalerne, v. Peymann, v. Biele{eldt og v. Gedde, og fortsalle
samme uafbrudt dagligen over alle de Personer, som havde havt nogen
væsentlig Deel med i Beleiringen.
Forhorene slulledes den 25de
Januar i80R og udgjorde 696 Folio-Sider,
General v. Binser, Armeens Generalqvarteermester, en vel udrustet og hoi! begavet Afand, var især detl\1edlem af Com missionen.
som ved sine Indsigter og sin Dygtighed tog den meest levende Deel i
Ilnders ågelserne , jal endog ved sine Baad og Udkast til Sporgsmnal og Ankeposter medrette kan antages for ganske at have ledet
dem.
Da derfor Forhdrerne paa Basis af Commissoriet ikke syntes
at ville fore lil noget væsentligt, strafværdigt Resultat med Hensyn
til de AnkJugede, udtalede han hoit sin Forundring og Mishilligelse
2!ltll

452
herover, og indgav allerede den 23de November og åle December
1807 et Udkast til andre og nye Spiirgsmaal til de Anklagede.
"Yilde Commissionen" - skriver Generalen i disse Udkast - "Iade sig
"nOie med de af Kronprindsen os givne almindelige Spdrgsmaal,
"hvorpaa der til dette Oieblik er, som naturligt, kun blevet sva....et
"ubestemt, undskyldende, undvigende, saa vilde .der tilsidst ikke
." komme Andet ud af Sagen, end en næsten ubetinget Frifindelse.
"Derved vilde Overkrigscommissionen gjore den Tilstaaelse, at den
"under lignende Omstændigheder vilde scl v have handlet ligeledes.
"For altsaa at komme lit et andet Resultnt , maa der og gjores an"dre Spiirgsmaal."
l sin Forestilling om denne Sag udtaler Overkrigscomrnissionen
ogsaa den Anskuelse, "at den havde sogt at forbinde sil Arbejde med
"saa liden Ubebagelighed for de Paagjeldende, som Sandbedens Op"dageise tillod j men den iidelagte .l\larine, det krænkede Danmark,
"dl'n nedslagne Nation, Kongens Rettærdlghed byde med stiirre Streng
"bed at fremkalde Krigslpl'enes Bisland, nnar de Paagjeldendes For"hold opfordrer dertil."
l\Ian seer af disse sidste Yltringer, at ogsaa Overkrlgscommisslonen antog de anklagede Generaler for meget skyldige, og al de
skjulte Sandheden.
De Anklagede bleve under Forhdrerne derefter qvæstionerede
baade i Ovcreensstemmelse med det Kongelige Commissorium og
med de af General v. Binzer udkastede videre Spdrgsmaal , men
forresten behandlede med , Velvillie og Agtelse.
Præses var og ved
sin værdige og ridderlige Personlighed og sit Navn Borgen for, at
ingensomhelst anden Tanke kunde opstaae , og ingen unddvcndig
Krænkelse ' kuude lilfiiies dem .
Da Furbdrerne vare begyndte, var Sagens Langvarighed al forFor ei at forlænge meer end nddvendigt nogen af de Offiudsec.
cierers- Arrest, hvis maaskee briidefrie Forhold undersdgtes , var
Præses endog saa opmærksom og decltagende , i en Forestilling til
Kronprindsen af 30le November 1E07, al forespdrge e om "Ovel'"krigscommissioncu burde bestemme, uaar de paalagte Arrester skulde
"ophore"; og han slutter saaledes e "Det er endnu tvivlsomt, om det
"Tab, Danmark bar liidt , bOr tilskrives Vanheld, eller Forseelse.
"Overkrigscommissioncn skal bestræbe sig for at hæve denne Tvivl;
"men kun under Veiledning af Deres omfattende Aanll og ved Deres

453
"kraftige Ilnderstdltelse vil delle blive muligt."
Dagen derpaa, den
erholdt Præses Kronprindsens egenhændlge Svar,
som lod: "Jeg seer ei , at Overkrigscommissionen kan see sig f 01'"anlediget Iil at ophæ ve den Arrest, Jeg efter Krigshrug har paa"lagt de af Overkrigscommissionen Tiltalede, uden at samme skulde
"fiode disse uskyldige i Sagen. I det Tilfælde venter Jeg nærmere
"Beretning fra Deres Durchlauchtighed."
Flere af de Arresterede indgave særskilte skriftlige Retfærdiggjdrelser til Kronprindsen; hvoriblandt den værdige og agtede Contraadmiral Eiitken; der bad om blot at blive hort, thi saa var han
vis paa at vinde sin Frihed igjen.
Man kan ikke nægte ham Veltalenbed og Grunde nok for hans Begjering. Han ender -sin smukke
og rolige Skrivelse, som er dateret den :13de December :1807,
saaledes :
••••• "Morgenen efter Deres Kongelige HOiheds Ankomst blev
"mig affordret mit Værge, som i 44 Aars Tjeneste aldrig har været
"fra mig, som jeg ofte drog til mine Landsmænds Forsvar, og som
"jeg aldrig stak i Skeden uden min Konges mig nnbetroede Plags

:1 ste December,

"Ære."
De Anklagedes Stilling og Arrest bleve herved ikke forandrede,
dog kunde de modtage Besdg ; saa at der, paa Friheden nær, manglede dem Intet.
Mange saakaldte "Venner" bleve rigtignok lildeels
borte; men denne Erfaring er ei ny, og kunde i alt Fald ikke lægges
Overkrigscommissionen til Last.
Efterat Forhiircrne vare sluttede, blev i Overkrigscommissionens
MiidCl' den 30te Januar, iste og 3die Februar 1808 taget under
Overveielse et paa bemeldte Forbiir og de under samme fremlagte
Documenter, saavelsom paa en af Generalmajor v. Bin:;cr udarbeidet
Betænkning af :.!Sde November og 2den December 1807, grundet
og af Generalauditeur Rosenstalld-Goisl,e forfatlet Udkast til nærmere
Klagepuncter imod de paagjeldende Officierer, og derefter besluUel:
at, iffilge de ved det optagne Overkrlgscommissions-Forhdr forhvervede Oplysninger om denne Sag, var der formeentlig Grund til
lovlig Anke:
Imod Generalmajor PCYIIIUIIII, udi Commissorial- Befalingens
l . Post, fordi han
iste Punct: Ikke fuldt havde efterkommet Krunprindsens Instructioner, idet han
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1. Ikke havde nedlagt Commaudoen, da hån blev saaret;
2. Ikke havde bavt tilbdrligt Opsyn med Portenes Aabning og
Lukning, eftersom
a. Portpas vare uddeelle, uden at ban bavde bekymret sig
om, hvorledes de bleve brugte;
b. Noglen til de udvendige POI'tc bavde været betroet til Ofllciererne paa Piquet, uden al Generalen havde bekymret
sig om deres Brug, eller TilbagegiveIse ;
c, Ikke havde kunnet give Vished om, at ei ved Portene
igjennem Hovedvolden (Poternerne) nogen Leilighed til
skadelig Communication imellem dem, som vare udenfor
Staden, og dens Indvaanere, bar fundet Sted.
2det Punct: Ikke har opfyldt sit Lofte, at "kUD en Storm
"skulde bevæge ham til Overgivelse", eftersom
i. For Byens Overgivelse ingen Vished havdes om, at Fjenden
vilde Iorsdge en Storm;
2. Ei heller em , at et saadant Forsog ikke kunde være blevet
lykkeligen afslaaet:
Il. Post, fordi han
is te Jlunct: Ei bar opfyldt sine Pligter som General, idel han,
i. Uagtet han fra Begyndelsen af Sommeren 1807 val' InterimsHdistcommanderende over Sjælland og Kjobenhavn, dog ikke
fOrrnd den 4de Augnst, da den fjendtlige Flaade ankom til
Sundet, havde været betænkt paa Forsvarsanstalter. ved saavel
at indhente de fornddne loeale Efterretninger om Landingsstederne paa Sjællands Kyster, i Særdeleshed imellem Kjoge
og Kronborg , som udkaste skrifLIige Planer og Dispositioner
til saadant Forsvar]
2 . Uagtet den sliirsle Deel af de regulaire Tropper vare fraværende, ikke har gjort Forestilling om Nodvendigheden af at
organisere en Landstorm og exeroere Landeværnet allerede
inden Hosttiden ;
3. Ikke har draget Omsorg for, at Almuen var beredt til at
modsætte sig Landingen af Enhver fra den engelske Flaade;
4, Intet bar foretaget for at have eo bevæbnet Communicationslinie imellem Kjobenhavn og Kronborg;
Ikke nOiagtigeo har uuden etlet sig om Foranstaltningerne til
at destruere Flaaden, som var Krigens Gjenstand .

a.
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2det PUlle t : Ei bar brugt vedborlig militair Conduite, idet han
1. Intet har foretaget for al gjore Almuen, i Særdeleshed i den
2.

norddstlige Deel af Sjælland, fjendllig sindet mod Englænderne;
Ingen Operationsplan har aftalet med Genera'lIieutenant Ca-

stells1gold;
3.

<1.
5.

6.

7

8.
Q.

10.

H.

1.2.

13.

U.
1.5.

Ingen Midler har aftalel med ham, eller anvendt, for al holde
uhindret Communication med benævnte General;
Ikke har samlet et mililairt Raad om, hvilken Forsvarsplan
der bnrde vælges, saasnart Fjendlligheder vare at befrygte;
Ikke har afsendt det Cavalleri, som ber fra Staden kunde undværes og altsaa unfidvendigt' maalte underholdes, til Uuderstdttelse for Generallieulenant Oastellskjold;
Ikke bar gjort tilstrækkelig Brug af de i Staden værende og
til Fæstnings- og Garwsonstjenesle dygtige Arbeidere og Borgere; hvorved en slårre Deel af Landeværnet kunde have
været exerceret -og brugt med de regulaire Tropper i Felten;
Ikke betimeligeu bar ådelagt Forstæderne og Haverne udenfor
Byen, om delle Middel var nådvendigt, eller længere forsvaret dem, om del var unyltigl at afbrænde Forstæderne;
Intet militairt Observatorium har havt ;
Ingen ordenllig militair Journal boldlover alle Meldinger o. s. v.;
Ikke ndiagtigen ladel sig rapportere 01Il Executionen af givne
Befalinger, eller hvorvidt de udi sammes UdfOreIse furegivne
Hindsinger havde været at overvinde;
Ikke indrettet Operationerne med Hensyn tll Beskaffenheden
af Garnisonen, af bvilken en slor Deel vel manglede militair
(>Velse, men hverken Lyst, eller Mod;
Inlet i Nådens stdrs te Dieblik , nemlig den 3die Bombardementsnat, foreta get, eller foranslaItet, for at reise Indvaanernes
Mod igjen;
Den 5te September forlangt Vaabenstilstand uden furegaaende
militairt Raad, eller at have havl tilforladelig Underrelning om
Byens Forfalning;
Ikke benyttet den Tid, Underhandlingerne foregik, til at forhedre Byens Forsvarsstand ;
Ved endeligen al have opofret en Deel af Staden og Landet,
dersom man furudsaae, at el heftig! Bombardement var uundgaaeli gt og mnntte tvinge til Overgivelse,
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I I I. Post, fordi han

1. Ikke har siirget for at have ufortOvet Eflerretning om Fjendens forste Mine til at lande.
2. Ikke, sansnart Efterretning havdes , udmarcherede med alle
regulaire Tropper, fur i Særdeleshed at hindre Cavalleriets og
Artilleriets Landsællelse;
3. Ikke den i6de August understoltede Oberstlieutenant v. Bassewitz, saa at denne kunde soulenere sin tagne Position.
IV. Post, fordi
1. Intet Udfald skete den 29de August, da man formodede, at
en Deel af Bclelringscorpsel VaJ' detacheret fra Frederiksberg
imod Generallieutenant Cåitcnslcjold;
2. Iptet Udfald er skeet for at tage, eller iidelægge de fjendllige
Batterier, især det ved gamle Pesthuus, hvilket var ligesaa
farligt for Fæstningen, som Batteriet ved Svanemdllen var for
Sii-})efensionen;
S. Ikke foretaget forstille Udfald, paa samme Tid de virkelige
iværksattes, hvilket formeentligen havde, især den 20de August,
været til Nytte;
4. Ikke givet bestemte Ordrer om Udfaldenes Hensigt og Augrehsmaaden , saa at Tropperne ei kunde vælges efter Oiemedet;
5. Ikke opmuntret Tropperne ved Udfaldene til Mod og Dristighed, men, ved idelige Advarsler om ei at udsætte sig for at
blive afskjaaren, snarere har nedslaaet dem, saa at de Befalende Intet turde vove, og .Mandskabet vænnedes hl strax at
vige for en tilsyneladende Overmagt;
6. Ikke beordret Een af sine Adjutanter iii stedse at være tilstede ved Udfaldene, for at paasee Befalingens UdforeIse og
rapportere til ham.
V. Post, fordi han
i. Ikke har, ved at rykke i Marken med et saa betydeligt Corps,
som muligt, sogt at vinde Tid til at opfiire Værker om Byen;
2. Ikke har so gt i længere Tid at forsvare en Defensionslinie fra
Kalkbrænderiet til Valdby, eller i det mindste til Skydebanen.
VI. Post, fordi
L. Det har manglet paa vedbdrligt Opsyn med Besætningen paa
Volden den Bdie Bombardementsnat j
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2. Der ikke er gjort Brug af Slietatens Skyts, uagtet Oberstlientenant Basseuiiiz og Artillericapitain Steffens forlangte det.
VII. Post, fordi
Lste Punet: Capitulationens~lidvendigbed ikke er beviist, eftersom
• 1. Det ikke er beviist, at Borgerskabet i betydeligt Antal forlod
Voldeue;
2. Det er ikke god/gjort, at Vandmangel var at befrygte;
3. Ikke heller at Mangel paa Fodevare var at befrygte;
4. Del havde været muligt at forskalfe de brandlidte Qvinder og
Bdrn Tilflugtssteder i Staden;
5. Fæstningsværkerne vare ubeskadigede;
6. Det i Staden værende Militair, i Forening med Soetatens Mandskab, kunde have afslaaet en Storm.
2det PIlllet: Slietntens Baad blev ikke fulgt, eftersom:
i. Flanden ei blev destrueret, fiirend en Parlementair blev udsendt den åte Septemher;
2. At delle ei udfiirtes hellere, end at antage den affattede Capitulation ;
3. Raadets særskille Votum om Flandens Ilestruetion ei blev bort.
adie Punet: Kammerherre og Commandeur Billes Forslag om
et Udfald den 7de September blev forkastet, uden at man erkyndigede sig om Garnisonens Beredvillighed til at foretage det.
IX. Post, fordi
Enten hans Lofte om at holde Fæstningen i 3 Manneder har været
givet uden Overlæg, eller han har været ubekymret for at holde det.
X. Post, fordi
1.. Man, ved den åte September at tilstaae Flaadens Overlevering,
eller Overgivelse, ikke strax tilfdiede de Betingelser, under
hvilke delle skete;
2. Underhandlingerne ikke bleve afbrudte, da Fjenden gjorde
Paastanden om Castellet Frederikshavn;
:1. Underhandlings - Commlssaireme ikke i den Henseende have
havt bestemte Instructioner.
XI.. Post, fordi Capitulationen er ratihaberet, uagtet
1.. Dens 6te Artikel er udstrakt til hele Sjælland, hvorved Generallieutenant Castellllgold hindredes i nye Operationer;
2. Dens 8de Artikel ikke bestemmer, hvor vidt Fangerne i Slaget ved Kjlige tillige derunder skulde indbefaltes;
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3. Capitulationen ikke bestemmer, hvor vidt Kronborg Fæstning
derunder skulde være indbefattet.
XII. Post, fordi
i. Krigsraadets Forsamling var uforn1iden, da Generalmajor
Peymann bavde hdieste Befaling over lUilitaire og Civile; •
2. Det Spdrgsmaal "om Byen kunde forsvares" ikke blev forelagt et blot militairt Raad;
.
- 3. De civile Medlemmers Tilstedeværelse i Raadet maatte ansees
overflddig , naar de vare enige, og skadelig, naar de vare
uenige med de Mililairc, om Byen kunde forsvares, eller man
maatte capitulere.
XV. POlt, fordi
Den til at bestemme Voldenes Besætning med Skyts udnævnte
Commission ikke har været beordret til at undersdge , bvor vidt
Soetatens Skyts kunde bruges.
XVI. Post, fordi
a. 1. Obersllieutenant Basscotts den 15de August maatle vente
efter de Corps, som skulde stiide til ham, og endog selv
maatle ride til Byen for at indhente Ordrer;
2. Benævnte Oberstlieutenants og ArtiIlericapilain Stef{cns's indbyrdes Commando paa Amager ikke val' bestemt;
3. Det den 20de August ikke var bestemt, at Generalmajor
lValtcrstorft simide undersotte Obcrstlieutenant Voigt, og
hvor vidt disse skulde agere i Forening;
b. Dc Detachementschefer, som have forseer sig, ikke ere dragne
til Ansvar: eller iretlesalte, saasom:
1. Cheferne for de Landeværns- Batailloner , som den 20de
August for sildigt udmarcherede ;
2. Oberstlieutenant Yoigt for den benævnte Dag for tidligen
al have retireret;
3. Oberst Becl: af norske "iv-Regiment, for den 18de August
at have standset en begyndt Attaque.
XVII. Post, fordi han
Lste Punct: Ej har atTordret Generallieutenant Castc71skjold
bestemte Reqvisitioner, om hvad. Skyts ban behovede ;
2det PIInet: Ikke har givet Befaling til at udlevere til benævnte General det Skyts og den Ammunition, som tilkom hans Corps;
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adie Punct: Er Aarsag til, at denne Ammunition og delte Skyts
ikke kom til Generallieutenant Casten"gold, eftersom
1. Den fortrinlige UdlevereIse heraf ikke var befalet, eller blev
paaseet;
2. Ei heller den ufortåvede ACsendelse;
3. Der intet Fursog er gjort den 16de August, eller efter den
Tid, for at afsende denne Ammunition m. v. over Sjællands
sydlige Kyst.
XVIII. Post, fordi han
Ikke har viist tilborlig Bestemthed og Fasthed under Capitulalionens Fortolkning og Overholdelse af Fjenden.

Ligeledes er der Iormeentlig , lovlig Anke imod Generalmajor
Biele{tldt i Commissorial-Befalingens
II. Post, fordi han
lste Punct: Ikke den 3die Bombardemenlsnat selv havde visiteret Voldene;
2det Punct: Ei heller
f. Den 6te September selv overbeviste sig om Byens Forfatning;
2. Ikke aldeles havde overdraget den detaillerede Commando over
Artilleriet til Oberstlieutenant Beck.
xt V. Post. Holge Commissoriets Indhold.
Desuden, som Medlem af Generalcommandoen, i alle de samme
Poster og Ankepuncter, som Generalmajor Pcymann, undtagen i
I. Post, Ilte Punet; II. Post, Ilte Punet, 1, 2 og :J og IX. Post.
Ligeledes mod Generalmajor Gedde i Commissorialbefalingens
V. POlt. Ifiilge benævnte Befalings Indbold ;
XIV. Post. Hiilge Commissoriet, samt fordi han ei belimeligen
bavde gjort Forestilling om de Mangler, som fandtes ved Fæstnings.
værkerne den 1 i te August.
Contra-Admiral Liitkcn bdr formeentligeu gives Letlighed til at
retfærdiggjiire sig, i Commlssorinl-Befalingeus
VIII. Post. Ifdlge dens Indbold ;
X. Post, t og 2. Ligesom Generalmajor Pcymalln;
XI. Post, fordi han
1. Ikke har torlangt bestemt Instruction af Generalmajor Pcymanu;
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2 Ikke paastaaet Flaadens Eqvipering ved den danske Marine;
3. Ikke indhentet Generalmajor v. Peymanlls Befaling for hvert
Capitulationspunct i Særdeles bed , bvilkel maalte antages al
være Hensigten af Underhandlings - Commissariernes Indladelse
i Staden.
Ligeledes Generalmajor JValterstorlT i Commissorial-Befalingens
X, og XI. Poster; ligesom Conlra-Admiral Liitkell;
XFI. Post's
b., fordi f. nogle af Landeværus -Betniltonernc den 20de August
ei havde bestemt Udmarcheordre ;
2. Ingen bestemt Plan den Dag var lagt til al handle i
Forening med Hoved - Corpset under Obersllieutenant

Foigt.
Ligeledes Generaladjulant og Deputeret KircllholT i Commisserial-Befalingens X. og Xl. Poster, ligesom Contra- Admiral Liitke/l;
XIII. Post i Fiilge Commissori els Indhold.
Ligeledes Oberst Beck af norske Liv-Regiment, i CommisserlalBefalingens XVI. Post h.. fordi han den 18de August standsede en
begyndt Attaque mod et fjendtligt Batteri uden lilstrækkelig Grund.
Der er og formeentlig Grund til lovlig Anke imod Oberstlientenant Voigt i Commissorial- Befalingens XVI. Post, b., fordi han
ved Udfaldet den 20de August
1. Ikke havde draget Omsorg for at have UndersliiUelse af og
Communicalion med Generalmajor JValtcrstorlT;
2. Ikke havde sine Tommermænd tilstede, eller i Beredskab;
3. Betirerede uden Grund, eller ubelimeligen;
4, Ei forud havde forlangt bestemt Befaling om, hvor Meget han
maatte vove, for at lage Balteriet;
5. Ikke marcherede en Colonne mod Halteriet, men opholdt sig
med Opmarcbe.
Endoligen biir formcentIigen Gencral1ieutcnant Castenslcjold gives
Leilighed til al retfærdiggjorc sig i Commissorial-Befalingens
xvu. Pust'«
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Lst« PI/·IIC(: Fordi ban ei meer bestemt bar reqvirerel Ammunition og S'k)'ts, samt derom indgivet nUiagligl skriftligt Forlangende.
Iflilge hersf :
1. Bur Krigs-Pisealen saggive og gjore Paastand mod Enhver af
de ovenfor benævnte Oflioierer, i l\1edfUr af Commisscrlel-Be,
falingen af l3de November f. A., saml de foranfdrte Ankeposler og Purreter ved Enhver isærdeleshed , og disse Poslers
og Ankepunclers Underafdelinger.
2. De Tiltalede og Saggivne forbeholdes Rel lil al besvare KrigsFisealens Indlæg i en Sfumings-Dcduetion , Hver for sig.
3. Generalmajorerne Peymann og Bielefeldt forbeholdes Ilet lil,
efter deres Forlangende, at samles, for i Forening at affatte
deres Forsvar i de mod dem fælleds fremsalle Ankeposler.
]fOlge heraf forbeholdes Kammerherre og Commandeur SteenRille, som 3die Medlem af Generalcommandoen, ltet til al underrelles om åctionen i Sagen, saml at overvære Generalmajorerne Peyrnanns og Bie/ereldts Sammenkomster i ovennævnte
Anledning
4. Conlra-Admiral Liltken, Generalmajor Walterlftorff og Generaladjulanl Kirchhoff forbeholdes Ret til i Forening al indgive
Forsvar i de mod dem fælleds fremsalle ånkeposter og, i
Folge deraf, at have de fornodne Sammenkomster.
Kjobenbavn den 17de Februar 1808.
Friederich P. z. Ilessen.
Stockfleth.
Baudissin.
Binser,

--------

Rosrnstand-Goisk~.

Derpaa blev under 22de Februar 1808 Audileuren ved det bolsteenske Infanteri-Regiment, P. Frederik Helt:en af Kongen constiluerettil Krigsliscal i denne Sag.
Ved Parolbefaling af åle MarIs s. A. blev Generalmajor Walterstorffs, Contraac!miral LiUkens og Generaladjutant lIi,'chhoffs Arrest
hævet, dog saaledes , at de ikke skulde tiltræde deres Iorhen havto
Functioner som Embedsmænd, inden Dommen var falden. Denne
Losladeise foranledigedes af, at Overkrigscommissiouens Præses mundtligen havde tilkjendegivet Kronprindsen, "at bemeldte Officierers længere Arrcst var ufornåden'"; hvilken Yllring dog ei var skeet i Over-
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krigscommissionens Navn, eller paa dens Vegne, men aldeles privat
og af Velvillie for de Anklagede.
For at Dommen kunde fældes, blev Overkrigscommissionen under l 'lde Marts 1808 af Kronprindsen tilstillet en' Befaling, saalydende:
"Da det nu ved de, i Anledning af Kjob~nhavns Capitulation
"ansliIIede Ilndersdgelser er befundet: at del' mod de OffJcierer,
"som have slutlet denne Capilulalion m. v., ere saadanne Grava"mina, al de qvalificere sig til AClion, saa paalægger jeg herved
"Overkrigscommissionen og Fiscalen, i Forbindelse med mine fore"gaaende Befalinger, at tillate og fælde Dom over alle de Personer,
"der, i Fiilge forbemeldte Undersiigelser, ere befundne skyldige i
" nogen Forseelse, til Undgjeldelse efter Krigs-Artiklerne og de 01'" rige militaire Love."
Som Folge af denne Befaling blev i Commissionens Mode af
fOde Mai 180 8 paalagt Krigsfiscalen at lægge ovenanforte BeslutIling af Bdie Februar s. A til Grund for sin Saggiveise , dog med
Forbeholdeise af hans Rel til videre Anke i Sagen og det mod enhver Paa gjeldende, Paa Krigsfiscaleus Forlangende blev derpas af
Overkrigscommissionen indkaldte til at mode for Commissionen:
Generallieuteuant Joachim JI1elchior Holten Cas/enskjold, Chef
for det sjællandske Rytter - Ilcgirnent ; Generalmajorerne Hendricb
Ernst Pejmann , Deputeret i det forrige Generallters- og Cornmissadals- (nu Generalcommissariats-) Collegium; Carl Friederich Biele(etelt, Chef for det Kongelige Ih lilleri - Corps ; Hans Christopher
Geelde I Chef for Ingenieur - Corpset ; Ernst Frederik IValters/or/T, .
Chef for det nordre sjællandske Landeværns . Ilegiment; Contra-AdmiralOtto Liltkcn; Generaladjutant Johan Hieronymus Kirc1lho/T,
Deputeret i del forrige Generalltete- og Commissariats - Collegium ;
Oberst Frederik Reck, Chef for det norske Liv-Regiment, og Oberstlieutenaut Johan Mangelsen .v0igt af danske 'Liv - Regiment, Krigsfiscalens Procedure og Puastand al modlage og Dom at lide.
Admil'al J. B. "'interreldt; Commandeur Stemt-Bille, Deputeret
i det Kongelige Admiralitets- og Commissariats-Collegium; Commandeur O. A. J(icrul/f,· Holmens Over-Eqvipagemester ; Generaladjutant
og Commandeur J. C. Krirger; Oberst, Greve af Schmetttno; Commandeur for Gardeu til Hest; Ritmester af benævnte Garde, Grev
ti. Ilolck af Win/er(rldt; Generalmajor F, JV. Folbe, Chef for danske
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Liv - Regiment; virkelig Generalauditeur i Land - Etaten, A. W. F.
Bomemann; Deputeret i det Kongelige Geueralcommissariats - Collegium; J. 1I1ylius, forben Stadshauptmand (nu afskediget i Naade);
Oherstllcutenanterne H. Beck af det Kongelige Artilleri-Corps, C. H.
Suchow af Ingenieurcorpset og C. S. Bassewitz af det sjællandske
Rytter.Regiment; Majorerne C. D. Kreber af Hans Majestæt Kongens
Regiment; ]l C. Holstein , Cbef for Hans Majestæt Kongens LivJæger · Corps; F. C. ClaussCll, af det Kongelige Artilleri-Corps, Provindslal Commissair i Danmark; A, Bal/ander, Cbef for det borgerlige årtillerl-Corps (og nu Stadsbauptrnand her i Stadrn); Capi.
tainerne I. H. Steffens af det Kongelige Artilleri-Corps (nu ansat
ved Ingenieur Corpset); A. F. Liltzow, C. Hummel, og K. F. Tijnder Krebs af del Kongelige Artilleri-Corps, samt lU. Gierdrum, Vagtmester- Lieutenant i Citadellet Frederikshavn; Premierlieutenant P.
Hofflltann af det Kongelige Artilleri-Corps; Iustitsraad U. I. G/oersen, Bureauchef for Commando-Contoirel under del forrige Generalitets- og Commissarials-Collegium, (under Faldsmaal); deres afgivne Rapporter og Depositioner , forsaavidl det af Nogen maatte
paastaacs og findes foruddent, nærmere al forklare, eller paa befalet
Maade stadfæste.
Endeligen anmeldes denne Stævning for det Kongelige Gene,
ralcommissarlats -Cclleglum , paa det forrige Generalitets- og Commissariats-Collegii Vegne; for det Kongelige Danske Cancelli-Collegium
og for Præsten ved Garnisonskirken i KjobellhavlI, C. lU. Hudtwalker•
. De Indstævnte mode i Overkrigscommlssionen i Præsidis (mit,
Lcndgreve Friederich af Hessens) Qvarteer til den Tid, som nærmere bestemmes og enhver Vedkommende tilkjendegives; de i virkelig militair Tjeneste Staacnde under Tvang ener Krigslovene . I Henseende li! de dvrige ludkaldte forboldes i Udeblivelses Tilfælde efter
den almindelige Lovgivning.
Ligeledes ville Enhver af de fornævnte Indvarslede , hvem en
af Generalauditeuren (mig, Rosenstand·Goiskc) verificeret Gjenparl
af denne Stævning tilsendes, uden Ophold skrifLligen tilmelde Over.
krigscommissionens Præses (mig, }'riederich tandgreve af Bassen
&:c, &:c.) Modtagelsen.
Enhver Vedkommende medtager, naar de mode, det Fornddnc,
da der i Sagen skal blive håndlet og kjendt, hvad Ret er.
Juni 1808.
Overkrigscommissionen i Kjobl'nhavn den
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Med denne hele retlige Fremgangsmaade vare Juristerne ei ganske
tilfredse, da den ei var brugelig i vor Praxis , og de vare det san
meget mindre, som den tryMp. Stævning blev omsendt til Alle, selv
til Vidnerne i Sagen - fOleligen, saa al sige, overalt.
Blandt de ovenfor anfdrle Klagepuncler vare visseligen adskillige ubillige og lette al hesvare ; andre af den Art, al man ei ret
vel kan undertrykke sin Uvillie derover, Hver den, som med Opmærksomhed hal' gjenucmlæst Kjiibenhavns Beleirings-Historie, vil-vist
finde, at de commanderende Generaters Brdde ikke var saa meget stor,
om end Forsvaret langtfra kan kaldes udmærket godt, eller dadelfrit.
Generalmajor v. Peymann erholdt rorst ved Kronprindscns Ilescript af Sde Mai 1807 Ordre til at aniise den sygelige Generalmajor v, Gedde som Befalingsmand over Kjiibenhavn med de to detacherede Soballerier :J Kroner og Provesteen , Kronborg og Kysten,
derimellem, *) hvilkel Krigsfiskalen desuagtet udvider Lil over hele
Sjælland; og af denne Grund lader han ham nu bære Skylden for hele
Ulykken, og at Forholdsregler ikke vare tagne for al forhindre den;
f. Ex. at ikke Værker vare anlagte omkring Kjohenhavn; at ,ikke Landeværnet var blevet ovet; at han ei have tænkt paa Forsvarsmidler og Uudersdgelse af Landingsstederne paa I\:yslen af Sjælland; at han ei havde
udkastet skriftlige Planer og Dispositioner til Landets Forsvar; at
han ei havde gjort Forestilling om Nodvendigheden af Oprellelsen
.I en Landstorm &::c, &:c.; hvilket vistnok bor benævnes som ubillige, ja l urimelige Beskyldninger mod denne Befalingsmand, da Eflerkommelsen af foranstaaende Fordringer Iane aldeles udenfor Grændsen af hans Befalingsret og Pligt , og derfor ligesaalidt er bragt til
Udfiirelse af hans Forgjængere, som Eflerfiilgere i denne Commande.
Men, foruden disse oflicielle og haarde Anklagepuncter , rjirle
sig, som alt tidligere omtalet , i Publicum en Mængde Rygter al
langt meor beskjæmmende Slags.
Vi vide Alle, hvad Rygter og
Fortællinger belyde , der, for del Mesle, opfindes og ombringes af
lavttænkende og ubeskjæfligcde Personer,
Dc ere naturlige }o'OIgel"
" ~)

., .•.. "Generalmojor v. Peymann er ingenlunde commanderende Ge"neral i Sjællond, men hlol i Kjiibl'nhovn. Kronborg og den imellem
"disse Slæder værende K)'st. Han er derfor ei herettiget Lil ot ind"gaoe Copitulolion for DenSjælland", (See Kronprindsens Skrhelse til
Genernllieulcnanl I ', CastBnskjold, dat, Kiel den 14dc Septemhcr 1807.
Pog, aS7.)

af Ulykken, der her, som allevegne, havde at kæmpe med Bagtalelse,
Forhaanelse og Beskyldninger af alle Slags, meest af saadanne
Personer, som ved lignende Leilighed ikke vilde have skilt sig
bedre, men rimeligviis langl slettete ved Commandovæsenct, end de
Bagtalede.
Det feiler ikke, at jo mangfoldige Breve efter Capitulationen
bleve skrevne i Kji.iuenhavn li! Venner og Famillie i Provindsernc,
hvori de hi.iistcommanderende Generaler bleve haardeligen beddmte,
og hvori man, for at gji.ire sig interessant, meddeelte Meget, man
just ei havde tænkt paa al bevise S andheden af.
Vi vide af det
Foregaaende. al Postsækkene fra Kjiibenhavn og Sjælland bleve anholdte i Nyborg, der forseglede og derpaa afsendte li! Kiel, hvor
de bleve aabnede og Brevene læste.
Ved denne, nddvendig
fundne, lilvisse beklagelsesværdige Forholdsregel, men som i Krigen
hyppigt maa bringes i Anvendelse, hleve mange Personel', baade af
Skyldige og Uskyldige , compromillerede ; thi hvad skrives der ikke
i Breve, hvis Bestemmelse ene er al underholde Venner, eller Bekjendtere, men ingenlunde at fremdrages for den offentlige, end
sige den juridiske Domstoel? Af mange Rygter maae vi især udpege: al de Overstcommanderende havde viist Feighed, vare FOl'·
rædere, havde forbudt at skyde paa Fjenden og al udlevere skarp
Ammunition Lil Troppemej at de havde gjort Selskaber, ja! endog
Baller for de engelske Overbefalingsmænd og Officierer, og aller li!
(;jengjeld modtaget Indbydelse af disse paa Landet og paa Skibene

o. s.

v., o, s, v,

Til Sandheden af alle disse og mangfoldige Uere graverende
8eskyldninger fandtes der ei allermindste Spor.
Tvartimod troe vi
al have viist i det Foregaaende , al de danske Overhefalingsmæntl
under denne hele ulykkelige Catastrophe ingensinde havde glemt al
iagttage den Værdighed, de skyldte sig selv, deres Konge og Land.
Urigtigheden af mange af disse Beskyldninger vil Læseren derfor nu af Begivenhederne selv lelleligen kunne forklare sig; ligesom
Grundene til nogle andre, kunne udledes af det Efterfi.ilgende.
Saaledes er det Samlhed , at engelske Officierer i de fiirste
Dage, efterat de havde erholdt Titladelse li! at komme ind i Byen,
spiste ved Table d'hdte i Hovedqvarteret, eJler Tracteur Rau's Gaard,
som var et offentligt Tracteursted, uden al saadan Beværtning derfor kan kaldes Trautering af de danske Generaler. lUen det er : ogDenm, Kr1r.b, tr.
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sna Sandherl , al saasnarl General v. Biele(cldt erfarede del, fandt
han del upassende, og lod de engelske Officierers MadIngeIse der
forbyde, hvorover Værlen senere heller ikke glemle at indgive behdrig Regning om Godtgjdrelse for det ham derved foraarsagede Tab.
Den af General v. Bie{c(cldt benyUede Indbydelse til en Dine hos
General CatlIcart i Citadellet, er paa sit Sted behdrigen bleven releveret , og som den Gang gaves Navn af "Feter gjorle af Englæn"derne for de danske Generaler." (Pag. 301-302).
-Hvad Forbudet imod Skydning og Udlevering af Ammunition
angaaer , saa er Grunden til denne Beskyldning ogsaa paa sit Sled
vedbdrligen orntalet,
Beskyldningen for Feighed maa nærmest være fremstaaet derved, at, da General v Pfymann var bleven saaret, havde Iustitsraad
Gloersen, som var allacherel til Hovedqvarleret, reqvirerel ved Varedepolet en Deel Sække med Uld, hvormed Lortet over og Vinduerne
i hans Sygeværelse bleve dækkede, for al besk) Ue den lidende
Olding imod Fjendens Projectilcr , en Forsigtighed, man forresten
maatte jinske ikke havde fundet Sted, da Exeniplet allid virker ned.
slaaende paa den store Hob, som ikke besiddet' slige Hjelpemidler.
Men man hor jjivrigt ikke bedomme en saadan Forholdsregel haardere , end hver anden, som foretages for at dække sig imod det
fjendllige Skyts. Saaledes blev under Beleiringen ogsaa givet Ordre
til fra Varedepotet af at transportere 200 Sække Uld til Batteriet
Tre-Kroner, for ligeledes der at tjene som Dækningsmiddel , uden
at enten Besætningen, eller de Commanderende derfor bleve beskyldte
for Feighed.
I Fæstninger og sammes Værker dækker man sig
jo ved Casemaller , Abrits, Blindager , Brystværn OK hvad man
ellers besidder; i Action, ved Træer, Hnse, Grorter og de Midler,
Terrainet fremhyder, bvilket i alle Reglementer eridog befales som
Pligt og derfor formelig læres Soldaler, nden at man heller derved
forbinder Begrebet Feighed,
Ved Antverpens Citadels Beleiring
af Franskmændene 1831 tilbragto , ifiilge alle offi~ielle Efterretninger, Commandanten alrnindeligviis Tiden i en bombefast Casemalle,
uden at vi Iigesaalidt nogensinde have, hdrt , at man derfor har beskyldt den gamle, tappre General Chasse for Feighed,
De anklagede Generaler og Befalingsmænd, som hidtil ikkun
havde havl den stdrste Aarsag til al være tilfredse med Overkrigscommissionens Fremgangsmaade imod dem, synes at være komne til
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en anden Anskuelse , ved Udnævnelsen af Krigsfiscalen • Auditetlr
Heltsen. Denne unge Mand, som 2 Aar tilbage havde været Volontair i et Bureau i Generalirets- og Commissariats-Collegict, hvori
General v. lJeymann var Chef, modtog nu Befaling til at bedomme
denne Generals og hele Commandeens politiske og militairc Handlemaade under Kjabcnhavns Beleiring, under hvilken han endog havde
været fraværende i Holsteen , og uden selv at besidde det nddvendlge
Begreb om Krigskonst og Beleiringskrig, men, som det lod til, var
ved Rygterne bleven stemt imod hele Befalingsvæsenet.
Generalaudi leur Roscnslarld-Goiskc beklagede man derimod for aandelig Svnghed og ei altid at være ved sin Forstands fulde Brug , en Beklagelse , som ogsaa senere skal have stadfæslet sig.
Som allerede anfdrt bleve Forhdrerne sluttede den 25de Ianuar
i80S, hvorefter Krigsfiscalen, fra Ildnævnelses-Dagen af. var syssel sat
med al udarbeide sin Anklage, i hvilken Tid Overkrigscommissionens
Forretninger aldeles hvilede.
Til den 20de luli iS08, allsaa næsten efter 6 lIlIaanedei's Hvile
og Taushed, blcve de Anktagede alter citerede til Mode i Overkrigscom missionen , hvor Krigsfiscalen fremlagde sin Anklage, som var
affattet paa 597 Folio-Sider, hvilken Acluarius modtog.
Del Haab , de Arresterede havde havt , og som foragedes ved
den store Venligbed, der vistes dem af Præses, nemlig Haabet om.
at deres Ldsladelse vilde være nær, blev ikke opfyldt. Meget mere
hleve de samme Dags Eftermiddag Kl. 6 paa det Ubehageligste
overraskede ved at erfare, at de skulde strax bringes som Arrestanter til Citadellet Frederikshavn, hvilket ogsaa KI. 6i udfiirtes ved
Kongens Adjutanler, som med Vogne afhentede Generalerne v. Gedde
og v. lJiele/e/dt, hvorimod General v. Peymann, der all var arresteret
i Citadellets Commandanlskabsbolig, fik Tilladelse til at forblive
denne Arrest, men, ligesom de 2 Andre, i 3die Grad. Dog erholdti
Generalerne efter 3 Dages Forlab Tilladelse Lil at besdge hinanden
og spadsere omkring i Fæstningen under vedbarlig militair Ledsagelse. General v. Walterstorff bekom ligeledes fornyet Stuearrest.
Ogsaa andre Personer bleve arresterede, hvoriblandt Oberstlientermut v. J'oigt, som herved blev overrasket paa en ganske original,
næs len moersom Maade.
Denne Officiel', som commanderede eu
Dataillon af danske Liv-Regiment, der cantoonerede i Nærheden af
Kjabenhavll, VIII' den Dag kommen iii Byen , ifi.ilge en Indkaldelse
80*
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al' Overkrlgscnmmissionen , og havde desaarsag, overeenslemmende
med hans miIilaire Pligt som Beisende , meldt sig hos Hans Majestæt Kongen, hvorpaa han blev lilsagt til Hdlstsammes Middagstaffel samme Dag. Da Ohersllieutenanten til den hefalede Tid indfandt sig i Gjæsternes Forsamlingssal i det Kongelige Palais , blev
han af den jourhavende Adjutant underrettet om, at Hiiislsamme
vilde tale med ham. IndfOrt iii Hans Majestæl, erfarede Obersllieutenanteu , at Overkrigseommissionen havde forlangt ham arresteret j og,
hvor megel end Hans Majestæt beklagede delle Skridt, maaue dog
Oberstlieutennnten forlade Forsamlingssalen, uden at deeltage i den Ære,
hvortil han, iffilge sin Konges Gunst, kort i Forveien var bleven tilsagt,
Om Aftenen arresteredes han derpaa samtidigen med de Ovrige.
Forinden disse Arrestatiuner fandt Sted, bleve ogsaa Generalerne
v. Peymanns, v. n/elrreldls og v. Geddes samtlige Papirer forseglede af en dertil udnævnt Commission , hestanende af Pladsmajor v. Staffe/dt, Garnisonsauditeur Lange og Krigsfisealen Helt:en;
en Fremgangsmaade, der nalurligviis ene grundede sig paa KI'igsFisealens Forlangende og hans Anskuelse af Sagen, var Iordvrigt Iovmed'ioldelig , og fra den Side betragtet i sin Orden; men
derimod er man vel nu berettiget iii at kalde den unddvendig, unyttig og i hdi Grad graverende og snarende for Vedkommende, elterat
de havde udstaaet 9 Maanedel's Huusarrest; thi saa megen Forstand
maalle man vel dog tillroe de Anklagede, at, dersom de vare skyldige i Bestikkelse, Forræderi o. s. v. vilde de vel ikke til egen
Skade have gjemt saalænge paa Beviserne derfor.
Havde Overkrigscommissionen ladet de Tillaledes Papirer m. m. forsegle den
7de November 1807, eller ved Processens Begyndelse, vilde man
have kun net forklare sig det. Men nu, den 20de Juli 1808, efter
at Forhdrerne vare sluttede den 25de Januar s. A., lader en sandan
Fremgangsmaade sig ikke forklare; saa .meget mindre, som i denne
Tid de 3 Officierer, der havde slutlet Capitulalionen, atter vare
blevne ldsladte af deres Hunsarrest. Vi indsee derfor ikke Grunden
til denne Fremgangsmaade , selv ikke, om den var bleven glemt af
Overkrigscommissionen ved Sagens Begyndelse; men den krænkede
de Anklagede dybt, og frembragte en Stemning imod Krigsfiscaleo,
der udartede iii et Fjendskab og en Mistillid, som ingensinde aftog,
langt mindre ophdrte.
Commissionen forseglede endog i dens Iver
Processaclerne, som de Anklegede havde erholdt imod Betaling, for der-
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ener at udarheide deres Forsvar, hvilket da ikke kan forundre Nogen,
da det maa være skeet af Feiltagelse , foranlediget ved Commissionens
store Iver. Dog bleve disse Acter paa Reqvisilion atter tilbageleverede.
Hos General v. Biclc{oldt forsegledes endog flere Værelser, og Forseglingsfcrretningerne vare ei engang fuldt tilende hos ham, da han
blev afhentet af Kongens Adjulant, Capitain v. Oppm, og bragt til
Ciladellet, hvor der fOrst å Time iforveien var gjort Anmeldelse derom
hos Commandanten, saa at der ifolge deraf ei fandtes Locale iii at
modtage de Arresterede. General v. Gedde maatte af denne Aarsag indtil
videre forblive i et Sideværelse i Commandantboligen , og Generalmajor v. Bielo{eldt blev indlogeret i 2de Værelser, som tllhdrte en
Officier, Lieutenant v. Bicr{rl1Und, den vi alt kjende fra CapitulationsDagen, og. som tilfældigviis samme Dag var reist paa Landet, saa at
Doren til hans Værelse blev opbrækket og hans l\1eubler salle ud.
Da Lieulenanten om Natlen Kl. 12-1 kom hjem og traadte ind i
sine Værelser, blev han ikke lidet forundret ved at see sit Qvarleer
beboet af General v. Bielc{cldt og sig selv anviist en Divouac
paa Gaden. For de 3 arresterede Generalers Boliger bleve salle
Skildvagter i Overeenstemmelse med de militaire Love.
Nogle Dage derpaa blev e de Anklagede alter megel uverraskede og krænkede ved at erfare, al alle deres Eiendele, Effecter,
Meubler og All, under enhver Benævnelse, baade hvad de havde
taget med sig til Citadellet og hvad de havde efterladt i deres Boliger i Byen, blev registreret og tildeels forseglet, hos General v.
Peymann den 25de Juli og hos General v. Biolc{eldt deo 26de Juli.
Dernæst bleve Generalerne forhiirte om deres Formuesomstændigheder, deres Obhgationer, rede Penge m. m, hvilket synes al pege
hen paa en Mistanke om Forurydeiser , hvortil ikke fandtes mindste Spor.
Denne hele Forretning udfiirtes iflilge de Paagjeldendes Udsagn
ikke just med den stdrste Delicatesse , men tvertimod med mange
tildeels saarende , tildeels unOdvendige Formaliteter.
Ja I del gik
endog saavidt, al Commissionen var i Begreb med al forsegle Effecterne hos General v. Dielo{eldt$ fraskilte Kone, som boede paa Frederiksberg ; og det forhindredes ene ved en Doctorattest , som
bevidnede, at Generalinden var saa syg og lidende, al hun ei kunde
Iaale en saadan Krænkelse.
Men hendes Buusvært maaUe ved et
lovformeligt Beviis forpligte sig til al indeslaae for: at Intet af hendes
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Meubler og Effecler bortllyttedes , men All forblev i Overeensstemmelse med den indleverede Forlegneise derover.
Overkrigscommissionen forsamledes dernæst den 27de Juli i General
v. Peymanns Bolig, eller Arrest i Citadellet, ved hvilken Leilighed. de
Anklagede bleve adspurgte om hvor lang Tid de vel hehiivede til deres
Forsvar. Fisealen havde Lil sin Anklage brugt henved 6 Maaneder;
de forlangte - nu blot 2 Maalleder til Forsvaret, hvilke bleve dem
tilstaacde med 8 Uger, regnede fra den 27de Juli Iii den 21de September, Dernæst udbade de sig en Defensor, hvortil de havde valgt
Hilieste Rets-ådvocat , Juslitsraad Rottbiil , som dog ved et Kongeligt Rescript af Lste August kun blev bevilget dem belingelsesviis:
at de Anklagede skulde selv underskrive deres Forsvar, og fiilgeligen
IIlev den tilstaaede Defensor blot at betragte som Consulent, en Tilladeise, man ikke behOver at bede, eller siige om, da ifiilgc vore
mililaire Love, ingen Krigsret, eller Krigscommission kan nægte,
eller forhindre nogen Anklaget den Ret at consultere hvem og saa
mange Retskyndige han vil; og del kan jo ikke heller Andet end
være en saadan Commission saavelsom Regjeringen kjært , at enhver
Sag bliver undersiigt og dronet saa niiie som muligt. Men da der
i' denne Sag ansalles af Regjeringen en Aclor, synes denne Fremgangsmaade at maalte have den Fo/ge, at ogsaa en Defensor blev
t.lstaaet , eftersom ellers i Mililairrelterne Actuarius er baade Aclor
ug Defensor. Denne Niidvendighed, eller maaskee Ret blev saaledes
i delle Tilfælde ikke anerkjendt, og kan neppe andet end vorde
auseet som en h-regularitet ved denne Sag.
General v, Bielefeldt talede denne Dag i Overkrigscommissionen med
en temmelig stor Bitterhed og Heftighed , som især rammede Actuarius.
Overhovedet synes det, som de Anklagedes hele UviIJie og Vrede for
sliirste De/en faldt paa ham, hvis Opfiirscl de ansaae for reen personlig
Forfdlgelse , hvortil dog ingen væsentlig Grund findes. De ovrige
Anklagede, med Undlageise af Oberstlieutenant v, Voigt, del' brugte
droie Udladeiser imod hele Commissionen , vare stille og rolige
Mænd, som med Taalmod fandt sig i de Forholdsregler, der blcvc
tagne imod dem; og derfor gik det ogslla dem i del Hele taget bedre.
Overkrigscommissionens Forhandlinger holdles aller den 3D te
Dens hidtil udviste venlige og deeltagende ForJuli paa Palaiet.
hold mol! de Anklagede syntes fra nu af forandret til et aldeles
fJendtligl, og ifOlge de Anklagl'f1es Mening, naturligv iis betraglet fra
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deres Slandpunct, gik det ikke meer ud paa ndie at afveie Ret
og Uret , men snarere paa at odelægge dem, De Auklagede antoge derfor fra nu af en Fremgangsmaade i deres Forhol-I til
Overkrigseommissionen, som vistnok maa kaldes en beklagelsesværdig, idet de betragtede sig som staaende for en Ret af sammensvorne og bittre Fjende,', hvorfor de bestræbte sig for at iagttage
den stdrsle Forsigtighed for at betrygge sig imod selv alle mulige
Misbrug og Forfalskninger af Ord og Skrift. Intet Papir, Coneept,
eller nogen anden Meddelelse lode de ud af Haanden uden dere s
Underskrift og Verification. Delte deres Forhold indtraadte egentilgen allerede ved Krigsliscalens Udnævnelse og Funetiou, der naturligviis maatte , af Embedspligt, være de Anklagede imod og forauledigcde Mistillid.
Fordvrigt syues hans Fremgangsmaade imod
de Anklagede al have været ovcreenstemmende med bans ubehagelige EmbeJspligt, og man kan derfor neppe med Relte lægge
ham alle de mange Beskyldninger til Last, som de Åuklagcdc
gjorde ham.
Overkrigscommissionens Furholdsregler ng Undersdgelser betræffende de Auklagedes Papirer og Eiendele fortsattes imidlertid uafbrudt,
Saaledes indfandl sig den 121e Seplember Seqvestrations Commissionen aller i General v. Pl'ymannll Bolig, for i sammes Archiv
at opdage nogle Papirer, angaaende Kjiibenhavns Beleiring, hvilke de
der troede skjulte j men den fandt Intet, Derpaa gik Commlssionen
ben hl General v. Bie/ereldt, for at underrette sig om en Deel Effecter, Hesle og Vogne, som Generalen havde efterladt sig i Holsteen,
ligesom og om et Par Vogne, han havde slaaende i Kjobenhavn,
hvoraf den ene var indsat paa Toihuset; for hvilke to Vognes Til siedebliveise Commissionen fordrede Caution, som General v. Bielere/dt stillede ved sin ~Iandatarius,
Angaaende Effeclerne i Hol steen henvendte Overkrigs Commissionen sig til Gouvernementet i Rend sborg, og paslagde samme at underrette sig hos General v. Pcymanns Broder, Generallieulenanl v.
Peymann, og General v. Bie/efe/dts Svoger, Rcgimentsqvarteermester
v. lJfechlenbol'U, om de to Generalers Udsagn for Overkrigscemmissionen var overcenstemmende med Sandhed, og blev det samme
Mænd tillige palllagt at være ansvarlige for disse Sager. Der blev
ogsaa givet Ordt e lil Gcneralcommandoen j det sydlige Norge al
lægge Beslag paa General v. Bi c/cre/dls Eiendele del' j men denne
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Ordre ankom ingensinde til sin Bestemmelse og kunde derfor ei
heller bringes i UdfOreIse, hvilket den commanderende General
Prinds Christian August af åugustenborg senere bevidnede.
Til den bestemte Dag, den 2ide September 1808, havde de
Anklagede endt deres Forsvar, som ogsaa samme Dag blev iudsendt, Imidlertid forsamlede Overkrigseommissionen sig dog fOrst
den 30te September , i hvilken Forsamling, saavelsom den 5te og
12te Oetober alle Vidner bleve tagne i Eed, undtagen Commandeur,
Kammerherre Bille, der ikke aflagde nogen Eed, da, paa det Spdrgsmaal af Actuarius li! de Anklagede: ,.om delte ansanes ar dem for
"nodvendigt", de ridderiigen svarede : "At en Hædersmands Ord
"maatte stande tll Troende uden Eed", et Svar, man Iigesaameget
maa billige, som Aetuarius's Spdrgsmaal maa misbilliges. Alle Udsagn, Modparten indriimmer Rigtigheden af, skulle ifOlge Lovgivningen ikke beediges.
Men dersom Retten anseer det nlidvendigt
at tage Vidnerne i Eed, synes det som om delte bor skee , af dem
alle uden Persons-Anseelse.
Lange, velskrevne Indlæg vare blevne indleverede fra Generalerne v. Peymann og v. Bielefeldt i Forening, og et lignende Ira
hver især af dem; ligesom og fra General v. Gedde, Generaladjutant,
Major v. KirChhoff, Oberstlieutenant v. VoiDt o. fl. og endeligen en
lang Slutnings-Deduetion fra de 2 Generaler v. Pcymann og v. Biel«:
re/dt, udarbeidet ar Justitsraad Rottbol, hvori han Punct for Punet
suger at afvise Fiscalens Beskyldninger, og slutter med at de maatte
erkjendes frie for sammes ubefliiede Tiltale og ærerorende Sigtelser.
Kun i eet eneste Punet erklærer General v. Peymann sig skyldig,
det nemlig: (Pag. 254) ei strax at have nedlagt Commandoen, da
han den 3tte August blev saaret , hvilket ifOlge Kronprindsens Befaling af i ile August burde have været skeet,
"Men" siger
han - "da Commandoen ikke var noget misundelsesværdigt Gode
"under disse vanskelige Forhold, vilde han ikke gjdre nogen Anden
"Uleilighed dermed, hvorfor han fdrst den iOde September havde
"nedlagt og overdraget den li! Generalmajor v. Bielefeldt, for hvilken
"Forseelse han ventede Overbæreise og Tilgivelse."
Generalmajor v. Geddes Forsvar Cl' kortest, men tillige meest
slaaende. Klagepunclerne imod ham vare ogsaa haardej og Kl'igsfiscalen lagde ham især Fæstningens Overgivelse til Last, fordi ban i
Krigsrandet havde yllrct: "At Fæstningen under dens nærværende

"Forfatning ei kunde holde sig, ei heller en Storm afslaaes , saa at
"han, som Ingenieur-Geueral , derved havde virket skadeligt og af"gjiirende paa den hiiistcommanderende Generals Beslutninger." Men
er det saa, er man vel berettiget til at spiirge: hvad et Krigsraad
da vel betyder, hvori Medlemmerne af Frygt for Straf ei tOr frit udtale deres Mening overeensstemmende med Overbeviisning, Ære og
Pligt? og maa man af Hjertet beklage, at Krigsliscalen har fundet
Anledning, som vi strax ville erfare, (Pag. 478) at inddrage denne
redelige og ridderlige MandS Forhold under den 70 Krigsartikel og
hos Krigscommissionen endog erholde Behæftelse herpaa, Ingensinde
kan Lovgiveren have tænkt paa en saadan Fortolkning og Anvendelse
af denne Krigsartikel, som alene har Hensyn til den: som ved Tumult
vil slige at tvinge Commandanten til Fæstningens Overgivelse.
Ogsaa blev Generalmajor v, Gedde endvidere anklaget for, ei
betlmeligen at have gjort Forestilling om de Mangler, der fandtes ved
Fæstningsværkerne den 111e August, et Klagepunct, han besvarede
paa fiilgende meget retfærdiggjiirende og overbevisende Maade:
"I en Række af nogle og 60 Aar er der af de paa hinanden
"fOrgende Chefer for Jngenieurcorpsct gjort mange Forslag til Kjli"benbavns Fæstnings Forbedring. Adskillige have været underka
"stede Commissionsbediimmelse; andre bave endog været bifaldte;
"men, naar Arbeldet derpaa skulde begynde, bal' altid Finanlsernes
"Tilstand forhindret Udfdrelsen,
Saaledes er eet AnI' fulgt paa det
"andet; og, naar undtages nogle Embellissements, saa ere Værkerne
"endnu, som de vare for 100 Aar siden. lngenieur-Corpsets sidste
"Chef, General v. Huth; anvendte alle sine Kræfter for at faae
"Fæstningen sat i vedhiil'lig Stand; men ogsaa ham var Pengeman"gelen iveien."
"Kl'onprindsen kjendte fuldeligen alle Fæstningernes især Kjii"benhavns forfaldne Tilstand og iinskede Intet hellere, end at sce
"dem saUe i bedste Stand, Det Kongelige Generaliteta- og Com"missariats-Collegium var ved de idelige fra Jngenieur-Corpset ind"komne Rapporter over Fæstningsværkernes Forfald saa niiie bekjendt
"med deres Tilstand, al det ikke behlivede nogen nyere og idelig
"Paamindelse.
Ved hvert Aars Bygningsforslag har jeg ikke for"tiet, at Fæstningerne vare i en mislig Tilstand og altsaa fuldt op"fyldt min Pligt som Chef for Ingcnieur-Corpset, Jeg har saaledes
"i min 60aarige Tjenestetid gjort mangfoldige Forslug og Overslag
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"til Ting, som næs len aJle bleve approberede, men hvoraf ingen el'
"sat i Værk" o. s. v.
Tilvisse var denne værdige Mand meget at beklage.
Hans
Forsvar er klart, sundt og tydeligt, og han sendte det til Overkrigscommissionen den 23de August 1808 med fdlgende Skrivelse:
"fndsluttel giver jeg mig den Ære at overlevere den hdie Over"higseommission mit Svar paa Krigsfiscalens Anke imod mig."
"Ikke har jeg tilladt mig at rare halls Sprog, siden jeg holdt
.,del imod den Respect, jeg skyldte mine Dommere. Skulde allige"vel nogle l\1iirkhedcr have indsnegel sig, maa jeg underdanigst
"beda at undskylde en gammel Soldat, hvis Isse er grannet i Ken"gells Tjeneste og som aldrig hal' havt nodigt at lægge Sminke,
:,eller Slor paa sine Handlinger."
Overkrigscommissionen maatte, i Sandhed, baade mundtlig og
skriftlig modtage mange Tilretteviisnioger, som tyde paa Stemningen
imod den, og tillige, at de Anklagede ei ansaae dens Fremfærd imo I
dem for ufeilbarlig og ridderlig.
Vi vende dernæst tilhage til Overkrigscommissionens videre Forhandlinger.
Den 5te November 1S08 indfandt Seqvestralions - Commissionen sig alter, paa Overkrigscommissionens skriftlige Befaling , i
General v. Bielc{cldts Arrest, for at aabue ' og understige en Pakke
lJocumenter, som den 26de Juli s. A. val' bleven forseglet i Gene'
ralens Qvarteer i Byen, og som Commissionen havde nu, uden Generalens Vidende, taget med til Citadellet, for at lade den der aabne
og undersege.
Da denne Undersiigelse ci , ifiilge Forhindringer,
kunde foretages den Dag, blev Pakken aller bragt tilbage til Generalens Qvarleer i Byen og senere aabnet saml efterseer rler i Overværelse af General v. Biclc{eldts Mandalarius.
Da denne kort derpaa ddde , blev det Generalen af Overkrigseommissionen pantagt at
foreslaae en anden Mandalarius og at melde Forslaget til Commissionens Præses.
Det synes, som Aeluarius fra nu af kunde gjiire og lade, hvad
han vilde, ligesom og at kunne erholde Overkrigseommissionens UI1.derskrift, naar og paa hvad han dnskede , saml fortolke Indheldet af
del Skrevne, som ham bedst tvkkedcs. Indholdet af de Breve, som de
A~lklagede Iilskrcye' Overhigsc;lmmissionen, fandt han, ifiilge de Anklagodes eget Udsagn, det ei foruddont al meddele Overkrigscommissionens
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Medlemmer, eller at svare paa,
Og, da den endnu bestandigen af
sin Blessure lidende General v. Peymanll beklagede sig i Overkrigscommissionsmiidet den 1.2te October for sammes Præses, Prlnds
Friederich af Hessen, over Smerterne i det saarede Been og yUrede l
at han frygtede for Rosen i samme, tillod Actuarius sig endog gjentagne Gange at raabe: "hysch!" "hysch 1" Ciilgeligen baade at tiIrettesætte Præses og at paahyde en saa værdig Olding Taushed, en
Ret, som slet ikke tilkom ham, men, om forniidenlgjordes, Præses
alene, og val' allsaa aldeles stridende baade imod hans Competence
og den Agtelse, del' skyldtes denne, men dog, forunderligt nok, ikke
strax blev paatalet; men som fremkaldte de Anklagedes boieste Uvillie,
Den 1.3de Oetober 1.808 belagdes Oberst v. Beck atter med
Huusarrest , uden at nogen videre bekjendt Begivenhed gav dertil
Anledning.
Den 16de November 1.8 08 vare rorst Overkrlgscommissioneus
Forsamlinger tilende.
De vidunderligste Rygter om denne mærkelige Proces IBbe Landet rundt, ja! gik endog udenfor samme.
De hyppige særegne og pludselige Arrestationer og atter Losladeiser
af de Anklageue maatte give Formodning om de meest graverende
Forbrydelser: Forræderi, Bestikkelser, Feighed o. s. v. Selv i tydske
Aviser saaes optaget af en Skrivelse fra Kjobenhavn: lIat nogle af
Ilde arresterede og anktagne Generaler vare alt skudte , medens de
"Ovrige bestandig holdles i streng Arrest." Men, eftersom Undersiigelserne varede saalænge, Acterne bleve meer og meer bekjendte
og læste deels af Defensor, deels af andre fornuftige, fordomsfrie
Mænd, faldt ogsaa deu gaadefulde Taage om deune Sag, og man
opdagede, at de Anklagedes Bråde var just ei saa meget stor.
Imidlertid vedblev Krigsfiscal
i sin Anskuelse om deres store Skyld
og Brdde, og meente: "at man burde gjiire Anklagen saa haard og
"graverende som muligt, for derved at give Begenten Leilighed Lil
"at benaade"; en Anskuelse, som ei behdver nogen Commentar,
En Krigsfiscal er i vore, hdist ufuldkomne, militaire Retter, e:l
Personlighed, som vel neppe er sig sin Bestemmelse Ol{ Hensigt, især
den Gang, klart bevidst. Man seer disse Herrer altid kun at bestræbe
sig for at udlægge Alt til det Yærste og paastaae de haardeste
Straffe, Lovgivningen bar at opvise. Da DU Dommerne ingen juridiske
Kundskaber besidde, altsaa ingen Mening heller kunne have om Skyld
ng Uskyld, saa mane de Anklagede naturligviis altid være i Fiscalens
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Vold og Magt, og det saamegel meer, naar ei en Defensor er
givet dem.
Fra 16de November 1808 til 20de Januar 1809, fulde 9 Uger,
hdrte de Anklagede aller ikke et Ord fra Overkrigscommissionen, eller
deres Dommere, men vel mange Rygter om deres Færd og de
Straffe, de vilde tilkjende dem.
Endeligen blev det den 20de Januar 1809 de Tillalede igjennem Commandanten i Ciladellet, Major v. Wiirtzen, meddeelt , at
Overkrigscommissionen vilde samles den fOlgende Dag den 21de
Januar for at offenlliggjiire Dommen.
Dog, forinden den blev dem bekjendtgjort, fandl Selv Kongen
det nddvendigt at forberede de Ulykkelige paa deres Dom og derved
lindre den haarde Skjæbne, der ventede dem.
En Time forend
Dommen skulde publiceres, sendte han nemlig Major v. Wilrtzcn til de
3 Generaler med den deeltagende Efterretning e at "de maatte med
"Taalmodighed og Slandhaflighed bore Overkrigscommissionens Dom.
"Han havde allerede formildet den strax saa meget han formaaede;
"og, hvad ikke strax, var skeet, kunde de vente vilde skee i Frem"liden." Man maa heraf slulle, al dog Kougen fandt Dommen for haard,
Delle Budskab udsprang fra el ædelt Hjerte og blev og, som
saad ant, med Taknemmelighed modtaget af de ulykkelige Domfældte.
Alen paa en ærerdrig og nedværdigende Dom var dog Ingen af dem
fauet ; thi dertil vare de Alle for redelige og brave, ei heller sig
nogen nedrig, eller vanærende Handling bevidste.
Til den bestemte Tid samledes nu de Anklagede i Overkrigscom missionen, og blev da tildeelt dem fOlgende Dom:
Anno 1808 den 16de Novemher blev udi en eedsvoren Overkrigscommission ndi Sagen:
Den constiLuerede Krigs - Fisca, Auditeur Fr. Heltzcn contra
Generallieutenant Joachim Melchior Bolten CastenskjoId , Chef for
det sjællandske Rytter - Regiment; Generalmajorerne Hendrik Ernst
Peymann, Deputeret i del forri ge Generalirets- og CommissariatsCollegium (nu Generalcommissariats-Collegiumj ; Carl Frederik Biele(eldt, Chef for del Kongelige Artilleri - Corps j Hans Christopher
Gedde, Chef for Ingenieur - Corpset ; Ernst Frederik lValtCl·storff,
Chef for det nordre sjællandske Landeværns- Regiment j Contra-ådmiralOtto Littken j Generaludjutaut (nu Oberst) Johan Hieronymus
/(irchllO/T, Deputeret i del forri ge Gcneralitets- og Commi ssariats-
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Collegium (nu Generalcommissariats - Collegium) ; Oberst Frederik
Beck, Chef for det norske Liv-Beglmeut til Fods; og Oberstlieutenant Johan Jlangelsen Voigt af det danske Liv- Regiment til Fods;
fældet saadan
Dom:
Efter Krigsliscalens indgivne Klageskrift, samtlige TIllaledes
indgivne Forsvarsskrifter og alt ih'rigt i denne Ovcrkrigscommission
Fremfiirte, samt paa lovlig Maade erhvervet Oplysning og Vidnesbyrd, er det befundet, at Generalmajor H. E. Peymann hverken
bar efterkommet Bans Kongelige Hiiihed Kronprindsens (nu Hans
Majestæt Kongens) bam givne Instructioner , eller gjort det Yderste
til Landets og Stadens Forsvar, hverken opfyldt de ham som hoieste
Befalingsmand og liverstcommanderende General paaliggende Pligter,
eller iagttaget den udi sandan Charge tilborJige militaire Conduite,
idet han ikke har forsligt at hindre, eller vanskeliggj5re Fjendens
Landgang, eller paaseet at Udfaldene af Fæstningen skete tilbiirligen,
eller draget betimelig Omsorg for Udenværkers Anlæg, eller gjort
forniidenl Brug af Slietatens Skyts, viist sig ligegyldig ved om Fjenden skete alt muligt Afbræk, Detachementscheferne bleve tilstrækkeligen instruerede og fuldkommen opfyldte deres Pligter, og derhos
ikke draget Omsorg for, at Generallieutenaut Caltenlkjoldl Corps
blev forsynet med det samme tilkommende Skyts og Ammunition
her fra Staden; endvidere har espituleret og udleveret den danske
Flaade til den engelske Magt uden beviislig Niidvendighed, og hverken i Henseende li! den indgangne Capilulation, eller det huldte
Krigsraad, iagttaget Krigslovenes Forskrifter; ei forsynet de til at
negotiere om en Capitulation udnævnte Commissarier med de fornlidne Forholdsregler; antaget Capitulationsforslaget uden skjellig
Overveielse; og endeligen viist en uforsvarlig Ligegyldighed i den
antagne Capitulatiuns Fortolkning og Opfyldelsen af dens Indhold;
ved hvilken Overhdrighed og skammelige Efterladenhed han er skyldig til Straf efter den 68 Krigsarlikel *).

+) Den 51l Krigsarlikel lyder saaledrs: "Naar el befæstet Sled, uden
Vor Befaling, eller Vor commanderende Generals Ordre, eller og uden
den hdieste Nild, overgives, skal Commnudanten, eller den oversie Befalingsmand sammesteds strajres pnn Liv og Ære, saml hans Gods
eonflsceres,"
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Generalmajor C. F. Bielcteldl, som en second Commanderende
udi Gencralcommandoen, er deelagtig udi det Mangelaglige i Stadens
og Fæstningens Forsvar, samt den ufornlidne Capitulation og Flaadcns
Overgivelse'; samt derhos baade directe og indirecte har fremfor
Andre forledet Generalmajor Peymann til Capilulationens Antagelse
og endeligen endugsaa pasdraget sig en grundet Mislanke om at
ville kaste Skinnet af dette Forhold paa Andre; hvorfor han er
skyldig til Straf efter den 68 og 70 Krigsartikel *).
Generalmajor Il. E. Gedde ikke alene har viist sig forsommelig og efterladen udi sin Charge, mcn lillige baadc direcle og
indirccte forledet Generalmajor J1eymann til Capitulation og derved
gjorl sig skyldig til Straf ener den 70 Krigsarlikcl *).
OberstIicutenant J. 111. l'oigt, ved en ham betroet Commando
den 20de August 1807 har viist sig seendrægtig og ved ugyldige
Udflugter sogt - at unddrage sig sine Pligters OpryIdelse, samt derhos
under denne Sag viist ufortriiden Trættelyst , Vidtliiftighed og brugt
usiimmelig Spalten, hvorfor han Cl' skyldig til Straf efter den 103,
26 og 188 K"igsBl'likel**).
0) Den 'i0 Krigsartikel indeholder: "lUen overbevises Garnisonen om at
have tvunget Commandanten til Stedets Overgivelse , eller pOD nogen
l\laade dertil at have raadet, eller forledet horn, da skulle alle i denne
Dandling skyldige; Officiercr, og af de Gemene hver IOde Mand ener
Lodkastning , have forbrudt Livet."
...) Den 103 Krigsartikel indeholder: "Hm i Træfning, eller StormlObning
viser sig secndrægug og I ed ugyldige Udflugter soger al unddrage, eller
endog gjdr Begyndelse lil Flugt, moa strar paa Stedet af de nærmest
stanende drives frem med Slag, Hug og SWd; og, bliver end en saadan feig Karl derved dræbt, maa Ingen forgribe sig paa Gjerningsmanden. da han deri har handlet som en ærlig Soldat."
Den 2Ci Krlgsnrlikel Iyd~r: ;.Sanvel Officiererne I som Soldaterne,
skulle aldeles afholde sig fra alle ærerårige Skjældsord, Spolten og
Skjænden, og Ingen, enten han er Suldat, eller et , i nogen Maadr
dermed fornærme; men I skulde Nogen desformedelst blive foraarsaget
for Retten at klage, skal saadan gjenslridig SI.JlIlndegjesl og Injunnm
være pligtig , naar Krigsrelten befinder den Fornærmerle usky ldig , nL
gjenknlde sine Ord, og at gjlJre ham ehri slelig Afbigt. eller straffes
med Fængsel, ja I endog med Borljagelse fra Regimentet."
Den 188 Krigsarlikel indeholder: "Alle andre mililairiske Tilfælde,
saa og Forseelser , IIIi1ke hdle og lave Krigsmænd maalte begaae
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Obersl F. Beck har, som Detachementschef den 18de August
1807, ikke viisl tilbiirlig Conduite og er derfor skyldig til Straf i
Analogi af den 66 *) og 188 Krigsarlikel samt Rescriplel af 22de
December 1792 og 11 Mai 1765.
Contra-Admiral O. Liitken og Oberst J.
Kirchhoff, hverken som Underhandlingscommissairer om Capitulalionen, eller i det
holdte Krigsraad, have udviist liIbiirlig Conduile; hvilket dog man
ansees afsonet med deres under Sagen udholdle Arrest.
GeneraJlieulenant J. bl. H Castenskjold ei med hibiirlig Be stemthed har reqvireret Canoner her fra Staden til sit Corps, hvilket dog efter de befundne Omstændigheder ei kan drage til videre
Fiilge for Generallieulenanlen under denne Sag, end at han man
deehage i Omkoslningerne.
Generalmajor E. F. Walters/orff ved Udfaldet den 20de August
1807 ei har iagttaget tilhiirJig militair Condufte (CommissoriaI - Befalingen af Ulde November 1807, XVI. Post b.) , hvilket dog man
ansees afsonet med de ham den 20de September f. A. og senere
paalagte Arresler.
Hvorimod Generalmajor Walterstorff, som UIIderbandlings-Commissair angaaende Capitulationen , man ansees al

•

n.

have opfyldt siue Pligter.
Skjiindt Krigsfiscalens, paa Overkrigscommissionens, ifiilge den
72 Krigsartikel **),
den 17de Januar d. A. afgivne præliminaire

mod Orden og Disciplin, og hvilke ikke i disse Vore Krigsarlikler
udtrykkeligen benævnes , skulle enten til en rls og nærmest derlil
henhlirende Artikel henflires , og ener dens indhold udtydes og dommes , eller og skal Krigsretten ener Billighed , Lalene , almindelig
Vedtagen, og ikke imod dette Krigsartikelsbrevs Grundsætninger stridende Rrlgsbru g; derover kjende og dommr, hvorved da skal tages noiagtigt Hen syn til den hegangne lUisgjernillg og til den for Os flydende
Fare og Skade, saa og til dens onde Fdlger , samt til Sagens hele og
sande Beskaffenhed, paa det at Justitlen til Alles Gavn .kao Ol er Enhver. af hoi. eller ringe Stand, uden Persons Anseelse, vorde retteligen forvaltet."
.) Den 66 Iirig sarlikel indeholder: "Tngen man uden Ordre og ror han
allbses , fril'illig og uovervældet begive sig bort fra det Sted , I'ære sig
Bro, Pus, Breche, Batteri, Redoute, Skandse, eller Ldhegrav, som ham er
befalet at beskjærme og vogte. Hvo herimod' handler, slraffes pua Lil el."
..) Den 72 Krigsartikel lyder: "For al retfærdiggjlire en Fæstnings Overgivelse, maae især rlllgcnde Omstændigheder tages i Betragtning: at der
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Eragtning, grundede Sigtelser, saaledes ere befundne befdiede mm,
samtlige Paagjeldcnde, hvorved tillige alle dem og deres Eiendomme
paalngtc Arresler og Seqvestrationer ere hjemlede ; saa bik Fisealens
Sigtelser og Paastande dog ei være Nogen til Hinder, videre end de
ved Dom tages til Falge.
T h i kj endes for Ret:
Generalmajor Hendrik Ernst Peymann bOr have Ære og Ul'
forbrudt og hans Gods være conflsceret,
Generalmajor Carl Frederik Bie/crc/dt bOI' have Ære og Ul'
forbrudt og hans Guds conflsceres *).
Generalmajor Hans Christopher Gedde hor have sit Ul' forbrudt.
Oberstlieulenant Johan 11fangelsen Voigt bdr have sin Charge
forbrudt j saa bdr og de af Johan !tIar/gelsen foigt under denne
Sag brugte utilb1irlige og spottende Udladelaer være ddde og magtestose og ikke komme Nogen til Fornærmelse j nogen 1\I'J.1de.
Oberst Fredet'j" Beck hOr udholde 2 Maoneders FæstningsArrcst j Citadellet Frederikshavn af Lste Grad, efter Rescriplet af
22de December i 792 **).
Generallieutenanl Joachim 1Ilclchior v. l10ltm Castcnskjold

***1,

har manglet furnoden Besætning, Proviant , eller lJunition, saafrcmt
Commandanten ikke hor rorsorm betimeligen at underrette Os derom j
at ingen Undsætning hor været at hnobe; at Delenslensværkerne hove
lærd bragte i saa slet Tilstand, ot de ikke hove kunnet udbedres; at
der hør været skudt betydelig Dri:che; at to, eller tre Storme have
været udholdte; at mon ikke med Rimelighed hor kunnet formode
Andet, end at Fæstningen alli gevel inden kort Tid, med den hele Gat.nisens Undergang og Tah , maaue være kommen i Fjendens Hænder,
l Ovcreenssternmelse hermed skol af Kri gsraadet , eller Retten. for
hvilken Commnndanten, samt Offlciererne og de Gemene have at mode,
eragtes;O og skat Cornmandanten , Officiererue og de Gemene enten
kjendes frie og kraveslose, eller u lkje ndes Straf, som [uranfdrt,"

*)

Krig ~fiseolens Passtand gik ud paa: Ark l'biiscring haglra , eller, SOlO
det hedder, "i Ryggl'n", det Aetuarius dog forkastede, da den 51 Krigsart ikel ikke indeholder Noget desengeaende.

•*) I'isealens Paasrand vor 4 l\Jannedrrs Fæstningsarrest i 3die Grad •
...) Fisralens Paustand var 2 l\laoneders Fæstnlngsarrest i I ste Grad.
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Contra - Admiral Liltken og Oberst Johan Hieronymus Kirchlto{{ :')
bor for Krigsfiscalens videre Tiltale i denne Sag frie al vært.'.
Generalmajor Eriast Frederik Walterstorff**) bor udi Sagens
XVI. Post b. for Krigsfiscalens videre Tillale fri at være.
lovrigt
bor han for Tiltale i denne Sag fri at være.
Ifolge det Kongelige danske Cancelli·Collegiums Anmodning udi
Skrivelse af 1ste December 1807 til denne Commission forbeholdes
Justiliens Tillale imod Sognepræsten her i Staden Hr. Hudtwalker,
i Auledning af hans den 5le September 1807 udviste Forhold, samt
et derom til hans Broder i Hamborg skrevet Brev.
Forsaavidt de af Krigsfiscalen nedlagte Paustande ikke udi denne
Dom ere tagne til FOlge, bOr de ei være Nogen til Binder, eller
Præjudice i nogen Maade.
Samtlige i Anledning af denne Sag paalagte Arrester og foretagne Seqvestralioner kjendes lovlige.
Den constituerede Krigsfiscal , åuditeur F. Heltsm« Salarium
bestemmes til 700 Rdlr. og udredes saaledes: af H. E. Peymanlls
Bo 150 Rdlr., af C. F. Biele{eldts Bo 60 Rdlr., af H. C. Geddes
Do 50 Rdlr., af Generallieutenant J. 111. v. H. Ccutc/lskjold 80 Rdlr ,
af Generalmajor C. F. Walterstol'f{, Contra -AdmiralO. Liitken og
Oberst J. H. Kirchhoff, hver for sig 100 Rdlr., og af Oberst F.
Beck og Johan Mangelsen Voigt hver for sig 30 Bdlr, Endeligen
bOr af H. E. Peymallns, C. F. Bielefeldt6 og H. C. Geddes Boer
udredes de paa deres Arrest og Varetægt saml Dommens Execution
medgasende Omkostninger.
Kjobenhavn udi den formedelst Kjobenhavns Capitulatiou nedsalte Overkrigscommission.
Friedericl~

W. Stockfleth.

Pr. s, Bøssen.
Baudisrin. ***)
Rosenstand· Goistæ,

O) Vare begge af Krigsfiscalen indstillede til Fæstningsarreet i 6 ~Iaaneder
i Stile Grad. •

00) Var af Rrigsfiscalen Indstillet til at have sin Cbarge torbrudt.

•••) Generalmajor v. Dinnr var under 9de Mai 1808, Cormedelst Svagelighed aCgaaeL Ira den miliLaire Tjeneste, og CIllgelig udtraadt aC Overkrlgscommlssionen,
nanm. Krl!.h. tra .SIn-9.
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Paa denne Dom fulgte H. M. Kongens saalydende Resolution:
Denne Overkrigseommissionens Dom ville Vi, med allernaadigst
Hensyn til de Domfældtes lange og troe Tjeneste, have af sær Kongelig Naade formildet derhen:
1. Generalmajorerne Heinrich Ernst Peymann og Carl Friederich Bie/efeldt meddeles Afskeed af Vor Krigstjeneste, uden Tilladelse at bære Uniform og Felttegn; og skulle de indtil videre opholde dem indenfor Citadellet Frederikshavns Volde.
2. Generalmajor Hans Christopher Gedde skal i Naade være
afskediget af Vor Krigstjeneste.
3. Obersllieutenant Johan Mangelsen Voigt skal i Naade være
afskediget af vor Krigstjeneste, med den for hans havte Charge reglementerede Pension; hvorimod Overkrigseommissionens Dom stadfæsles i Henseende til l\Iortificatiollen af de af ham under Sagen
brugte utilhdrlige Udladelser,
J, Oberst Frederik Bech ville Vi i Naade eftergive den ham
tilkjendle tvende Maaneders Fæstningsarrest i fdrste Grad, i Betragtning af den Arrest, han allerede bar udholdt.
luvrigt bliver Overkrigscommissionens Dom herved allernaadigst
stadfæstet.
Givet i Vort Hovedqvarleer i Vor Kongelige Residentsstad Kjabenhavn den iSde Jannar 1809.
Frederik

n.

F. Biilow.
Dommen var saaledes offentliggjort, og de ulykkelige Anklagede knuste. Med Undtagelse af Generalmajor v. Pcymann og Oberstlieutenant v. Voigt, som udhade sig AfsllJift af Dommen, blev del'
af alle de Ovrige ei sagte et Ord; og Forsamlingen adskilles stiltiende.
Den forlangte Afskrift af Dommen blev dem nogle Dage derpaa,
trykt, tilsendt, aUsaa bestemt for et stdrre Publicum, og var denne
til Generalmajor v. Peymann indsluttet i et Couvert, udenpan hvilket Aetuarius havde skreven "TiI den afskedigede Generalmajor v.
Peymann"; en Formel, der dog dybt saarede denne fiintfOlende Mand.
Sonderknuust var især Generalmajor v. Bielcreldt. Om han var
den meest Skyldige, har jeg ikke været i Stand lil at udlede af
Begivenhederne.
Generalmajor v. Gedde forlod samme Dag sin Arrest; hvorimod
Generalmajor v. Bit'lrrelllt, Holge Dommen, maatle forblive i sin.

Den 28de Januar 1809, Kong Fredet ik den Btes Fiidselsdag,
holdtes Dannebrogsordenens fiir sle Capilel med slor Pomp paa Rosenborg Slot, ved hvilken Leilighed endeel Oflicierer og Menige
bleve decorerede for udviist Tapperhed under Kj iibenhavns Beleiring.
Dog strakte den Kongelige Naade sig paa denne Dag ogsaa til Generalerne v. Peymann og v. Biele{ddt, idel Kongen Kl. 11 OID Formiddagen send le Commandanten i Citadellet Ordre Lil al meddele
de lo Illykkelige Dans Majeslæls Bcnaadelse ng deres Liisladeise af
Arresten. Saaledes opfyldte den ædle Kong Frederik den 6te, hUI'tigere end man kunde vente, de, den 18de Januar, rnundligen givne
Fo rhaabninger.
Nogen Tid derefter erfarede de diimle Generaler, al den Afskrifl
af Forhiirerne, de havde betalt med 60 Rdlr, og som fulgte med
deres Deduchon, ei blev dem tilhageleveret. Acluarius lod, paa deres
Forespiirgsel herom, Præses svare i el Brev den 9de MarIs 1809,
al "i Rcgelen forblive saadanne Documenler ved Hovedacterne";
og til Undskyldning for, al Overkrigseommissionen tilbageholdt deres,
som de troede, retlige Eiendom, anfdrtes . "at del maa antages , at
"Overkrigscommissioneu har i Henseende til Sagens Omkostninger
"lagel Hensyn hertil, da disses Udredelse forholdsmæssig mindre er
"ved Dommen paslagt den, som havde belall bemeldte Udskrift";
el Ilaisonnement , som er lettere at gjore, end al falle, saamegel
mere som Generalerne, der havde betall disse Acter, hvilket vi ovenfor have seer, synes at have udredt de slorste Proces-Omkostninger.
Den 24de Januar 1809 blev ved en Commission , bestaaende
af Major v. Krabbe af holsteenske Begiment , Major v. Jl'eitzmann
af Kongens Regiment, Garnisonsaudileur Lange og Krigsfiscalen
Heltzen, Seglene for Generalmajorerue v. Peyman1l6 og v. Bielc{cldtl
den 25 og 26 Juli 1808 forseglede Boel' atter aftagne, og Boerne
estraderede til de af Generalerne dertil udnævnte Befuldmægtigede.
Den
Saaledes var da denne lange og vidtlfiftige Sag tilende.
hadefulde Stemning imod de Anklagede aflog, og Interessen for dem
voxede ved Processens Langvarighed.
General v. Bicle{cldt havde
optegnet Navnene paa de Personer, som fra November Maaned 1807
til Udgangen af Aaret 1809 besiigle ham.
Visitternes Antal var
1812; men mange Personer havde rigtignok besdgt ham oftere;
saa at den, som besdgte ham tiest, havde gjort 164 Besiig, og saaledes nedad lil eet Besiig.
Iblandt de Besligcnde vare Ministrene
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ug Statens hiiieste Embedsmænd. Ogsaa modtoge Generalerne mangfoldige Breve fra Landels fOrste Mænd, selv fra Prindser, der alle
bevidnede deres Beklagelse over og DecIlageIse i deres haarde Skjæhne.
Sagens Aeter hleve ei bekjendte, i det :\Iindsle ei for det sliirre
Publicum. Run Sagens Udfald kjendte man; og deraf maalle man
jo slutte sig iii stor Brdde hos de Anklagede, hvorved Kongens
Mildh ed og Naade n1idvendigviis bleve betragtede som sjeldne Deviser paa Forsonlighed , idet han ikke alene tildeels fritog dem for
den dem id1imte Straf, men endog satte dem pan fri Fod, gav dem
Pensioner og Opreisning for hvad der lod sig oprcise.
Med Undtagelse af Generalerne v. Pcymann, v. Gedde og v. Biclc{cldt, bleve
de endog senere Alle atter ansatte i Statstjeneste, og stege til de
hdie ste Værdigheder.
Dog erholdt ogsaa hine Tre Pensioner og
deres Charger tilbage. General v. Bicle{cldt, SOlD blev den Længstlevende af dem, blev endog tilsagt og bivaanede, som General, Kong
Frederik den Vlies Kroning i Frederiksborg den 3ile Juli 1815, hvilket man tjene til et glædeligt Beviis paa, at denne ædle og retfærdige
Konge maa have indseet, at Overkrigscommissicnens Fremgangsmaade
imod Ol; Dom over dem ei kunde være den relle, eller være aldeles begrundet i deres Handlemaade.
Imidlertid er det vor Pligt at anrore som Undskyldning for
Overkrlgscommissioncn, at, ifOlge vor ufuldkomne militaire Lovgivning og end meer ufuldkomne mililaire Rettergang, kan der i Sager
af delle Slags og denne Vigtighed næsten ikke være Tale om Andet,
end heel Frifindelse, eller Dådsdom, hvilket lellcligen kan sees af de
af Actuarius citerede Krigsarlilder, hvis store Ufuldkommenhed man
snart overbevises om, ligesom om det Spillerum, de lægge i Hænderne paa Dommerne: d. e. Actuarius og Krigsfiscalen.
l\lidlertid
gives der ogsaa en moralsk Domstol, man i slige Tilfælde især bar
appellere til, og denne maa nddvendigviis aldeles frifinde dem for
enhver krænkende og vanærenile Straf, hvilket Læseren nu selv, saa
haabe vi, lettefigen vil kunne udlede af den her suthentiske og i al
Detail fremsalte Tildragelse. Ved Dommens Revision vilde nn, efterat Lidenskaberne have lagt sig, Udfaldet sikkertigen her, som
ved lignende Leilighed andetsteds, blive ganske anderledes, end den
Gang Dommen afsagdes.
Jeg hal', i det Mindste ifOlge min individ~elIe Anskuelsc, ikke
kunnet tillægge dem den store Brflde , som deres Dommere have
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gjorl, men vel kunnet begribe , at det er ikke Oldinger og adrninistrative Generaler og Personligheder, man skal udnævne til Commanderende i Krig, allermindst i en sandan Krig og i en saa fortvivlet Stilling, hvor den hdieste Potens af Dygtighed og Kraft
rnaa ansees for uundgaaelig nddvendig , naar man blot nogenlunde
tllfrcdsstilleude skal opfylde sin Pligt. Det er ogsaa en Sandhed, at
saadanne Personligheder, som alene leve og finde deres Lykke i
et Hav af Papirer, Meldinger og Rapporter , ere mindst skiHede
til Undfangelse af hiiiere, uafhængige Ideer, eller til nogensomhelst
praclisk og activ KrigsLjeneste.
:\len, selvom de Commanderende havde værel de meest udmærkede Personligheder og Befalingsmænd, troer jeg, som allerede
oftere anfort, at Kjobenha vn og Flaaden dug ei havde, under de for
Haanden værende Omstændigheder, staaet lil at redde, med de For·
svarsmidler, som dertil gaves. Kjobenham faldt nemlig - af }Iangel
paa Forsvarsmidler.
'
Man har, rigtignok noget sligt, sammenlignet Kjiibenhavns Beleiring med Stralsunds 171\ den Nordens tappre Carl Xll ligeledes forlod
af Mangel paa Forsvarsmidler. uden at dette nogensinde er blevet lagt
ham, eller den tappre CommandanI, General Diicker , til Last , at han
espitulerede 2 Dage efter Kongens Afleise, den 24de December.
Meget mere blev Kongens Bortreise aldeles betragtet som en Pligt
imod hans Land, da man ei uden som det sidsle fortvivlede Middel
bOr og kan udsælLe en Konge, eller, som hos os, en Kongeson for
Fangenskab, eller for en Beleiring Uheld. Magten maa niidvendigviis
fOlge Regenten; men denne kan umuligeu virke og hjelpe til det Heles
Vel, ved at indeslutte sig i en belejret Fæstning, Regentens personlige
Dueltagelse i en Fæstnings Forsvar, hvor Beleireren som en Ædderkop
omspinder sin Fange, og kan beregne naar han vil være i hans Vajd,
kan ene undskyldes som del sidste, fortvivlede l\1iddel, naar hele Statens Existence beroer derpaa, men som her ikke var Tilfældet. Angrebets Overvægt ove~ Forsvaret har siden Vaubans TId reduceret Fæstningernes Forsvarsevne, der, som sagt, kan beregnes.
Vi have i denne lange Proces ikke seel Directeuren for del
udenlandske Departement, Grev Joachim v, Bernstorff, hverken optræde som Anklaget, eller Vidne, omendskjlindt Generalmajor v. Pcymalm oftere beraabte sig paa ham, til sit Forsvar,
Grevens redelige og ridderlige Erklæring, som vi all kjcndc unde.' Bilag No. 1,

486
viser tilfulde, ni General v. l'cymalln ogsaa i denne Retning ikke forglemte delle Middel (Pag. 49).
Vislnok rnaa man antage , al Grev v. Bernstorff blev duperet,
som den hele Verden. og hans Forbold betragtet som ham utilregneligt , hvilket lydeligen fremlyser deraf', al han vedhlev i Bestyrelsen af sit viglige Departement og i Nydelsen af sin Konges udeelle
Tillro og Naade,
Al Greven, eller den danske Regjering skulde
have staaet i nogensomhelst hemmelig Porstuaelse merl England, og
været Medvidere Iii dels Forelagende, som stilet imod Frankrig, er
en Paastand, hvortil der ikke nogetsteds findes den allermindste plauslhlo Grund, eller Anledning til al antage,
Danmarks Politik har allid været jevn, aaben og redelig j af
Underfundighed , Snu hed , Forstillelse, vidt beregnede Muligheder
o. s. v. findes i samme ikke mindsle Spor; at ville derfor underlægge dels Politik ved denne Leilighed en slig vidt heregnet Forstilhilse, eller Falskhed, er ikke at antage, og vil neppe overraske Nogen
mere, end dem, som den Gang ledede Begivenhederne, eller stode i ,
Nærheden af de Personligheder, som ledede dem. Frederik den Gtes
ubegrændsede Retskalfenhed og ridderlige Tænkemaade, maao hertil
ljene som Beviis.
Det" synes derfor, at den offentlige Slemme alene kunde forsones ved hnarde Offere fra de commanderende Generalers Side,
hvilke og maaskee vare niidvendige, for at allede Opmærksomheden
fra andre Gjenslande, eller politiske Grunde, hvortil man da maa
regne Alliancen med Frankrig, der gjorde de Commanderendes Domfældelse niidvendig; og, fra delle Synspunct betragtet, er Fædrelandet Lilvisse berettiget til al fordre ethrert Offer af dels Siinner.
Vi gaae dernæslover til den anden Sag, som, i Anledning af
Kjobenhavns Beleiring blev paa CanceIliels Befaling af 10de November l807 anlagt imod Grev Scllulin paa Frederiksdal, Etatsraad de
Coninck paa Dronninggaard og Pastor Riinne i Lyngby, hvilke Tre,
som vi alt vide (Pag. 129 og 130), havde pastaget sig al fungere
som el Slags Fellcommissarial for en Deel af den engelske Armee.
Undersdgelserne herom, som hleve overdragede til en Commission, der bestod af Justitiarius i Hof- og Stadsretten Conferentsraad
Falb» og Hdiesterets Assessorerne l'!Iesf./'up og Ravll, bleve slullede
den Gie Januar 1808; og den 2lde s. lU udfærdigedes cl Kongeligt
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Commissorium til Sagens nærmere Undersdgelse og Paakjendelse,
og Hiiiesterets-Advocat Bill/ed samme Dag af Cancelllet tilstillet BeCaling at tiltale dl' Anklagede, som valgte Hdiesterets-ådvocat Sehonheider til deres Defensor.
Sagen er os af det Foregaaende (Pag. i29-30) tildeels bekjendt.
Ved Englændernes Ophold i Egnen af Kjubenhavn forefaldt nemlig en
Deel af saadanue Uordener og Plyndringer, sum vel ere uundgaaelige
i alle Krige, hvor en regelret Forpleiuing ikke er muelig. Nærmest
foranledigede af den fjendtlige Proelamation af i6de August; begave
Etatsrand de Coninek og Grev Schulin sig derfor til den fjendtlige,
hoistcommanderende General, for at Lede ham saameget muligt formilde Kr igens Onder og overlægge med ham, paa hvad Maade der
lod sig Noget gjdre til Landets og dets Indbj ggeres Bedste, uden at
overtræde de bellige Pligter, de skyldte deres allernaadigste Konge.
Da Embedsmæudene og Ovrigheden i de Egne, de beboede, vare tildeels indelukkede i Kjobenhavn, bleve disse Mænd af General Cath»
cart anmodede om: at sammentræde i et Slags Commission , for at
overholde Ro og Orden i deres Distrieter og lindre Indvaanernc i
Krigens uundgaaellge Byrder og Onder, ved, imod :Betaling, at levere den engelske Armee i Egnen af Lyngby det Fornådne af Proviant, Fourage, Kjlirsler, m. m. mod at denne saa afholdt sig Crå
al Plyndring. Delle Forslag blev gjensidigen antaget; Pastor Bonne
tiltraadte Commissionen , som af General Catheart blev tildeelt fOlgende Fuldmagt:
"Da man hal' fundet, at ?tIagistratspersonerne og andre offent"lige Embedsmænd bave under nærværende Omstændigheder forladt
"deres Districter og begivet sig til Kjobenhavn, og da det er nlidl,vendigt , at træffe Anstalter til en civil Administration af Den Sjæl"land, indtil de forrige Embedsmænd igjen vorde indsatte i deres ·
"Funetioner , saa vil der til delle Oiemecd blive fliiet en almindelig
"Indretning. Imidlertid beordres: Hr. Grev v. Se/tulin, Hr. Fredrrik
"de Coninek og Hr. Pastor Rarme til hermed at paatage sig Besty"reIsen af Overopsigten med Politiet og Civiladministrationen i de Di"slricter, i hvilke de ere boeude, nemlig: Grev Sc/tulin i Frederiksdal,
"Etatsraad de Coninek paa Dronninggaard og Pastor Bonne i Lyngby."
.,Og, ifdlge den Myndigbed, med hvilkefl de beklædes, overdrages
"dem til den Ende at vedligeholde Ro og Orden j disse Districter
"samt furebygge de farlige Flilger af Anarchi og Forvirring, saa
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.,forventes og fordres af Indvaanerne, at de vilJigeu underkaste sig
"denne Jurisdiction , som vil blive uddvet med strengt Hcnsyn til
"tandets Love og Sædvaner. Paa den anden Side vil denne civile
"og hermed constitueredc Authorilct, hvis saadant skulde gjiires for"nodenI, vorde understdttet med væbnet Haand."
"Indsæt'elsen gjelder alene til videre Ordre."
"Givet under mil Navns Underskrift og Segl i Rovedqvarteret
"foran Kjobenhavn den 19de August U~07."
Catheart.
Under 22de August indberellede de 3 Herrer li! General v.

Peymall/l, hvad de havde gjort, og bade ham befale de i Kjobenhavn muligviis indelukkede Embedsmænd at vende tilbage til deres
Poster,
Ligesan bade de ham om imod Qvillering at erholde
15000 Rdlr. i Smaaesedler og Skillemynt, da Landets Indvaauere
hverken kjeode, eller vilde modtage de engelske Penge i Betaling.
Delle Brev blev sendt igjenuem den fjendtlige General, som
ledsagede samme med en egen Skrivelse, hvori han yttredo del Duske,
al General v. Peymallll vilde stadfæste Commissionens Udnævnelse.
Men delle Arrangemenl fa.ndt ikke Generalens Bifald, og kunde og
hurde ikke heller finde det. Han svarede derfor under 2J.de August
den engelske General saaledes:
"Deres Excellences Skrivelse af 2:3de d. M. er bleven mig le"veret. Del i samme indeholdte Forslag har ikke mindre vakl min
n Forumlring , end den indslullede Proclamalion til Indbyggerne paa
"Sjælland." Og ender han saaledes:
•. ,. "Jeg har desnarsag intet andet Svar al give paa det Brev,
Ilder er blevet mig tilstillet, eller onsker, at noget Videre maa vorde
"de andre implicerede Personer betydet, end delle: at det er en
' " urokkelig Beslutning baade hos mig og hos enhver dansk Under"saat, der har nogen Fdlelse for Ære i sin Barm, al forsvare Hans
"Majestæl Kongen af Danmarks Rettigheder til del Yderste, og al
"jeg ikke kan anerkjende nogen lovlig !\fagt, eller Dvrighed i Hans
"Majestæts Stater, dem undtagne , der ere ansalle af Kongen, min
"Herre, eller med Dennes Vidende."
"Jeg maa derfor beklage de Personer, der, ved al paatagc sig
"Dvrighcds-Roller lvertrinod Landets Love, uundgaaeligen ville ud"sælle sig selv fol', Iii sin Tid, al vorde liehandlede efter summes
"SIrenghed."
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En Proclamation til Indbyggerne, den Commissionen vilde lade
trykke i Hclsingdr, blev ogsaa forbuden af Commandanten paa Kronborg.
I det Hele gjorde denne selvskabte Ovr'igheds SammentrædeIse
intet godt Indtryk udenfor de af En glænderne besatte Districter, om
den end udrellede noget godt i disse.
Det kan og ikke nægtes, at
det seer lidt underligt ud, naar .M ænd sammentræde for at hjelpe
en Fjende tilrette indenfor vore egne Grændser; Aarsagen og Hensigten være hvilke de være ville.
Midlertid , da disse Mænd vare
sig deres patriotiske Hensigt tilfulde bevidste, saa frembragte l\Iiskjenrlelsen af denne deres gode Mening deres b1iieste Uvillie. Da
de derfor havde Iaaet Underretning om General v. Peymanns Svar
af 2!de August til General Cathcart, der vel med Hensyn til de 3
Herrer var noget baard t affattet, men derimod ganske passende med
Hensyn til den fjendUige Overgeneral og under de for Baanden
værende Omstænd igheder, saa blev strax et Svar til General v.
Peymaml opsat og undertegnet af dem alle 3, men dog ei afsendt;
bvorimod Grev Schulin skrevet andet i sit eget Navn, dateret 27de
August, der blev indsendt til Kjobenbavn ved en engelsk Parlementalr,
l denne Skrivelse sliger Greven at retfærdiggjdre sin Handlemaade; gjennemgaaer desnarsag det hidtil af bam og Commissionen
Foretagne; udleder deraf, at ban derved kun har paabyrdet sig
MOie, Sorg og v.enteligt Ansvar; dadler General v. Pcymann, j ordi
ban bar misforstaaet Indholdet af Commissionens - Skrivelse, men
roser den fjendUige General som ædel og human, og ender snaledes :
•• •. "Den, der af vor Opfdrsel vilde slutte , at vi handlede, eller
"kunde handle mod de Pligter, vi ere vort Fædreland skyldige, og
"mod den Eed, vi som Undersaatter bave svoret vor Konge, maalle
"robe enten Ondskab, eller Dumhed.
Vi vilIe bandle som Fjender
"imod vore Medborgere, som feige Karle og egoistiske Skurke,
"hvis vi, af Frygt for Mistydelse, eller Bagvaskelse, eller af Æng"stelighed for en uretfærdig Straf, vilde tilsidesætte det Heles In"teresse for vort private og individuel1e Tarv
Altsaa, indtil d~ i
"denne Egn varder sat en Ovrighed af vor allernaadigste Konge,
"eller den ansalle indfinder sig for at paasee de berværende Ind"byggeres Vd, eller til en Anden frembyder sig til denne Forret"Ding, som jeg derliI bolder for meer duelig end mig selv, vil
,.jeg stræbe at befordse mit Lands og mine Medborgeres Vel, naar,
Jeg el' dertil
"hvorledes og hvori det el' mig nogensinde muligt.
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"iklle eonstitueret af nogen Anden end Gud og mig selv, og del
"if1jlgc tov og Ret, saalænge den af min Herre og Konge consti"tuerede Ovrighed ikke er tilstede og folgeligen ikke istand til al
"opfylde sin Pligt"
"Den Beskyldning, at jeg blot i ringeste Grad skulde have sat
"mine Pligter imod mit Fædreland og min Konge tilside , har gjort
"mig varm, og Vee den, der ikke bliver varm over slige Beskyld"ninger. Herr Generalen vil svare mig, al De ikke har beskyldt
"mig, men blol almindeligviis beklaget Dem, der o, s. v.; men
"jcg har den Ære at erklære deres HOi-Velham'enhed og Enhver,
"al intet Menneske, det være sig hvem det vil, er berettiget til blot
lIat kaste en Skygge af Mistanke af denne Nalur paa Grev Schulin".
Saaledes stede Sagerne, De 3 Commissarier troede at have
gjort en ædel Handling og viist stor Patriotisme, medens Andre troede,
at deres Handling maalte stemples med Navn af Forræderi, Da
derfor Capitulalionen var sluttet, tilkjendegav den offentlige Stemme
hOit sit Mishag.
Dagbladene optoge Gjenslanden; Spiirgsmaal og
Svar herom hleve offentligen droflede, saa at de 3 Herrer bleve
endog nOdsagede til at forsvare deres Handlemaade i et eget Skrift
Hvad' man ei vidste om Sagen blev ogforfaltet af Pastor Riinne.
saa her lagt til ener de vidunderligste Rygter, som i denne Krig vare
alle saa mangfoldige og saarende , og hvoraf vi have seel Prdver
nok med Hensyn til de commanderende Generaler. Disse Rygter maae
vel ogsaa her have givet Anledning til S.,ags Anlæggelse mod de Paagjeldende , for al man dog kunde erfare, hvad der var sandt , og
hvad der var Opdigtelse i Sagen, hvilket ikke kan andet end billiges.
Actors, Advoeal Bils leds, i Relten nedlagte Klageposter imod de
Anklagede, daleret Kjobenhavn den 1.4de Juni 1S08, vare fiilgende:
Lste Post. At Grev Schulin, Etatsraad de Coninck og Pastor
HOllue havde af den fjendtlige General ladet sig meddele Constitution, eller Bestalling som Feltcommissalrer.
2dcn Post. At de Anklagede i et til den hiiisteommanderende General i KJiibcnhavn skrevet Brev li det af 22de August) havde indfleltet
adskillige Erindringer, som vare upassende og utilhdrlige , især med
Hensyn til, at delte Brev fiirst skulde læses af den fjendtlige ,General.

adie Post.
iste Puuct, At Commissioncn vedblev de Forretninger , deu
havde overtaget, uagtet den hiiistcommanderende General ikke autho-
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riserede den dertil, efter at han var bleven vidende om Commissionens Tilværelse.
2det Punct.
Ligesom og et Brev fra Grev Schulin til den
bOistcommanderende General ikke synes at være skrevet med den
Ærbådighed, der dog skyldtes hans Embede og Myndighed.
4de PO&t. At Commissionen i UdfOreisen af de Forretninger,
den i Ovrighedens Fraværelse havde overtaget, ikke ganske havde
handlet overeensstemmende med de Pligter, som i Almindeligbed
paaligge de Ovrigbedspersoner, hvem slige Forretninger ere tildeeIle.
Hertil benhårer.
a. At de ikke havde fordeelt Reqvisitionerne af Fourage og
Kjårsler lige.
b. At de, i Henseende til Reqvisilionerncs Fordeling, bavde
paalagt det contribuable Hartkorn, altsaa Almuen , alle Byrderne og
derimod Iritaget IIovedgaards- Tast og heniflcerede Gaarde for Udskrivning af hvilketsomhelst Slags; samt, at der ingen Reqvisitioner
var skeet af Grev Schulin& eget Gods Frederiksdal, Etatsread de Coninck! Guds Dronninggaard, eller Herr Rtmne« Præstegaard i Lyngby.
c. Commissionens Forhold med de af den indcasserede Penge;
hvorlil blev regnet, at den ikke havde foranstaltet, eller foranlediget,
at de af den, af engelske Commissarier modtagne, betroede Penge
vare komne Yderne tilgode.
Aclor indlod derfur Sagen til Doms med den Paastand:
"At de Anklagede, Sigumund Ludvig, Greve af Schulin, Etats"rand 'Frederik de Coninak og Præsten Bone Falk Ronne hår ansees
"efLer Lovens Bte Bog, dde Capitel , 6te Artikel, sammenholdt
"med den foregaaende 3die Artikel, samt 1ste Bogs, {ste Capitel,
,,1ste Artikel, og saaledes bave forbrudt Liv og Boeslod ."
"Saa bdr de og in solidum betale alle af denne Action lovli"gen flydende Omkoslninger samt mig et passende Salair for denne
"Sags Udfårelse."
Defensor, Ad';ocat SchOnhcider, beviste derimod i et saare vel skre"et Forsvar, dateret Kjåbenhavn den 23de August 1808, Urigtigheden
af de gjorte Paustande og Ankeposter samt endte med den Paasland:
"At samtlige Indstævnte ' bor for ActOl'S Tiltale i denne Sag
"aldeles frie at være, bvorhos den imod dem nedlagte Paastand bor
"være dijd og magteslos , saa at den ei bor komme Nogen af dem
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"lil Furkleinelse paa Ære, Lempe og gode Navn og Rygle

min d-

" slc Maade".
Ved Commissionens Dom blev ogsaa kjendt for Ret:
nSigismund, Greve af Scbulin, bor for sin uærblidige Skrive"maade i Brevet af 27de August f. A. blide 100 Rdlr. lil Kjliben"havns-Amts Fauigcasse,
Saa blir han og, sanvelsom Etatsmad
"Frederik de Coni7lck og Præslen Herr Honne, Een for Alle og Alle
"for Een, betale de af Aclionen lovligen Oydende Omkostninger og
"derunder for Oversættelsen af de i fremmede Sprog skrevne Docu"menler IJ 2 Rdlr. saml i Salarium til Actor, Advocat Bilsted, 200
"Rdlr., og til Commissionsskriveren, Candidalus [uris Lang e, 100
"RdIr. Ilivrigl bOr de samllige for Aclors Tillale i denne Sag frie
" at være og den nedlagte Paastand ikke komme dem til Skade paa
"del'es Ære."
"Al efterkommes inden lå Dage efter denne Doms lovlige For"kyndeise under Adfærd efter Loren",
Sagen blev derpaa indanket for Landets IIiiieste Ret, hvor den
9de Feb;uar 1800 blev fældet den Dom:
"Commissairernes Dom bor ved Magt at stande."
Saaledes bleve disse Mænd, som vi have seet af åctor ogsaa
vare indstillede til Dlidsdom, aldeles frifundne for Anke i dennc
Sag, hvilket de ved deres Tænkemande og patriotiske Hensigt vistnok vare berettigede til al haabe ; dog med Paalæg af Processens Omkostninger , hvilket tyder hen paa Grunde til Processens Anl æggelse *).
Men Sagen har derfor dog sin store Skyggeside, hvilket "i
(Pag. 129) allerede have releveret,
Al Bistand og Hjelpsomhed
imod Landels Fjende bliver sted se en farlig Sag, hvi s Udfald ved
Demstolene tildeels er afhængig af Ad,'ocaternes Dygtighed, eller
af Betingelser, som ofte kunne være saadanne Bagateller, hvilke
selv den sldrste Ridderlighed og Patriotisme ikke allid er i Stand til
at iagttage , eller Iorudsee, Derfor bliver Fjendens frivillige UnderstlilIeise en Sag, Enhver bUr afholde sig fra, og som den 53de Krigsartikel ogsaa stempler som Forræderi og straffer paa Liv og Ære.
• ) Denne Proces er trykt j et af Hiiiesterets-Advocat, Etatsmad Scllljnhøider, udgivet Skrin, under Titel: "Proceduren for Commissionen samt
"lIollllllt'ue og nogle Dilage i Sagen 8111agt paa Juslitiens Yegne imod
"de Herrer Grev Sehulin, Etutsraad de Coninck og Sognepræsten Ronne.
"Iijlihellhalll l HOR"
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Jeg maa derfor hlol endnu 1iI Slulning Iykiinske disse Mænd
til det store Held, at være blevne ddmte af "hOiesle Ret", som bestnaer af Landels dygtigste Jurister og værdigste Mænd, og ikke af
en militair Ret, der, hvor brave og redelige c1ens Medlemmer end
monne være, dog, iflilge deres Ukyndighed i Lovgivningens Form
og Aand, er aldeles afhængig af Aclors, eller Actuarii Fremstilling af
Sagen, og som hoist rimeligen vilde have fremkaldt et ganske andet
Udfald, ved at ddmmes af en K"igsret og efter de miJitaire Love,
En tredie Sag blev anlagt imod en LUbekker Kjiibmand og
Handelsagent, ved Navn Hoppe (Pag. 367), hvormed den rette Sammenhæng var fiilgellde.
Et Liibekker CofTardiskib, Jeannette, Capilain Wint1ter, med
iOO,OOO hollandske Daler ombord, som angaves al tilhore Handelsstandan i Lubek, var den 4de October iS07 blevet taget af
Englænderne i Nærheden af Bostock, og Skibet bragt til Kjobenhavns Rhed , men ifiilge Admiral Gambiers Ordre af 20de Octoher •
aUer frigivet og henlagt paa den indre Rhed ved Limetten, medens
Pengene forbleve omBord hos Capilain Fraser paa Linieskibet Yanguard,
• Handelstanden i Lubek havde sendt til Kjiihenhavn en Befuldmægtiget, ved Navn Hoppe, for lit reclamere Skib og Penge.
Ban fremstillede sig den 23de October i det danske .Hovedqvarleer,
foreviste sin Fuldmagt, og udbad sig Tilladelse iii at gaae ud til de
i Sundet liggende engelske Krigsskibe, hvilken Tilladelse blev lilstaaet, og hl den Ende leveret ham el Pas, hvori var meddeelt Tilladelse 1iI al erholde Færgebaad til denne Fart, samt givet el Parlementairflag, som af Generalcoinrnandoen blev reqvireret bos Holmens Overeqvlpagemester, Commandeur Kjerul{, igjennem sammes Adjutant,
SiipremierJieutenant Sommer{eldt, af denne bragt til Bovedqvarleret og, i Lieutcnantens og Fleres Overværelse, af Generalmajor
v, Bielp{cldt udleveret til bemeldte Hoppe,
Men, omendskjiindt nu Capilain Fraser under 27de Ocreber
lilmeldte Generalcommandoen og bad samme underrelle Hoppe om,
al Pengene kunde afhentes, var Hoppe dog ei strax i Stand li! al
erholde dem, men saae sig nddsaget til oftere at tage ud til de
engelske Krigsskibe, stedse benyttende del ham af Generalcommandoen overleverede Pas og Parlementairflag, hvilke man havde forglemt,
eller forsiiml strax at .kræve tilbage.
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Da del derpaa den 30le Oclober blevanghel for Commandeur

hlerul{, og af denne meldt tif Geueralcommandoen , at der een af
de fiil'slkommende Nætter vilde fra et udenfor Bommen liggende
Skib blive hemmeligen communiceret med Fjenden, gav Generalcommandoen Commandeuren Ordre til at iagttage den nddveudlge
Aarvaagenhed i delle Tilfælde j og ved et li! den Ende beordret
Palrouillefarlifi opbragles ogsaa Natten imellem den 3tle Oclober
OK 151e November KI. 3! om Morgenen cn Færgebaad, hvori befandt sig Capilain Winther og 6 Mand med nogic, dog kun ubetydeligc Provi sioner, eller Forfriskninger, beataaende i nogle tam,
noget fer skt Kjiid , nogle Griinsager, lidt Frugt, Viin og Thee,
hvilke Personer fra det omtalede Lubekker Skib vilde gnae ud til
de engelske Krigsskibc, hvorved de betjente sig af el pna en Stok
fæslet ParlemenlairOag, som gjenkjendtes al være det af General v,
Biele{eld! til Kjiibmand Hoppe leverede.
Bandens Besælning blev imidlerlid bragt i Arrest paa Gammelholm , og el Standforhar af Commandeur Kjerul{ beordreloplaget
samme Dag, hvori det oplystes: at Hoppe var siden den 23dc Octoher næstcn dagligen gaaet ombord paa de engelske Krigsskibe,
dee Is paa Linieskibel Vanguard, Capitain Fraser, og deels paa Fregatten "The Barreter" , Capitain S/uphard, senest Dagen forud, og
havde lilbragt Natten der, og paa disse Toure benytlet det ham
overleverede Pas og Parlementairllag, hvorved Mistanken om, at han
havde havt ulovligt Samqvem med Fjenden, blev bævet, saalænge
Passet, som endog af Generalcommandoen var blevet foruyet den
30te October, og ParlementairOaget forbleve i bans Værge. Hoppe
kom ogsaa, da han havde erfaret Anholdelsen af bemeldle Færgebaad og Arrestationen af sammes Besætning, strax i Land, begav
sig Lil Hovedqvarteret og oplyste Omstændighederne ved den hele
Sag j mcn her hlev han haardt irettesat for den af Passet gjorte
Misbl'ug, og samme Iilligemed PerlementairOaget ham aller fratagne
og bam selv af Poliliet paulagt at stille Caution for hans Tilstedeblivelse. Cheferne paa Batterierne 3 Kroner og Provesteen bleve
dernæst befalede at holde ndie Udkig, med Fartdier , som gik, eller
kom, især under Parlementairflag , og ei lade dem passere, uden
biiiere Ordre fra tand af.
Men under 2den November indgav Handsestædernes Minister.
Resident, 1Ileinig, et skriftligt Andl'3gende ti) Generalcommandoen,
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hvori han berettede at have fra Uibek af modtaget Ordre til paa det Kraftigste at tage sig af bemeldte Agent, hvorfor han bad om, at Generalcommandoen ogsaa vilde paa alle Maader nnderstiitte ham til hans Onskes Opuaaelse, Og, da lIU tillige den russiske Legationssecretair, v.
Briene1l, personligen kom til Hovedqvarteret og forsikkrede, hvad
han paa Forlangende ogsaa skriftligen , tjenslligen og officielt gjentog i et indlevrret Andragende: at det russiske Hof havde Andeel i
bemeldte Pengesum , saa blev ' General v Peymann niidsaget til atter
at tillade Hoppe at goae ombord paa de engelske Skibe, for at hente
de omtalede Penge; til hvilken Ende Generalen under 3die November befalede Commandeur hJerulf at besiirge, at delle skete under Anrorsel af en Siiofftcier, hvortil commanderedes Secondlleutenant Garde, som ogsaa gik ud den 4de November, men for Storm
og Modvind rorst vendte tilbage den 6te November med Pengene i
42 Sække og 8 Foustager,
Men Sii-Premierlieutenant Sommet/eldt, der af Generalcommandoen havde erholdt Ordre til hos Holmens Overeqvipagemester at req virere ParlementairOag til Hoppe, medtog til Hovedqvarteret 2 Flag
og berettede nu i sin Melding af fOde November til Commanrleur

Kjerulf:
•••• "Paa Gammelholm blev mig, ifiilge Capitain Rosenvingcs
"Ordre, leveret ved Seilmageren 2 Flag; da disse efter Signal-Sy"stemet vare forsynede med miirke Kanter, bleve disse afrevne, og
"saoledes aOeverede jeg dem, indlagte i en Flag- Pose, i Hoved"qvarteret, hvor de begge i min Overværelse af Hen Generalmajor
"v. Bielefelåt overgaves til en LUbekker, ved Navn Hoppe."
Efter derom aOagt Melding af Admiralitetet til Kronprindsen,
blev af samme befalet, hvad og ved Admiralitetets Skrivelse til
Commandeur Kjerulf af t3de November og dennes Skrivelse til
Politimester Haagen af 14de November blev bragt i UdfOreIse, at
Forhiirer skulde optages ved Politiet, og Hoppe bragtes derpaa i
civil Arrest i Blaa-Taarn.
Generalerne v. Peymann og v. Bielefcldt bleve alJordrede Erklæringer om Sagen, hvilke de indsendte under 9de og 12te November, og hvori Begivenhederne tydelige n og sanddrn oplystes ;
men hverken de eller Hoppe vidste af Oere end eet Flag at sige,
der, ifiilge General v. Bielefelåts Ordre, var blevet ham overleveret.
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Siilieulenaul Sommer{eldts Rapport blev ikke desmindre skjænkel fuld Tiltro, og Sagen blev derfor megel ubehagelig for de to
Generaler. Rygterne kom igjen i fuld Bevægelse, og Tildragelsen
fortaltes med mange krænkende Tilsælninger, hvoriblandt ogsaa den,
at Generalcommandoen bavde staaet i hiiisl strafværdig Forbindelse
og Forslaaelse med bemeldte Liibekker-Agenl, hvortil da del ene
Parlementairflags Forsvindeise gav nærmesl Anledning.
Endeligen blev i Politirorhiiret den 17de November ved Lientenanl Sommfff{eldt selv oplyst:
•.••• "Derimod er del en Feillagelse, al han i Rapporlen har 'lOCOrI,
"at begge Flagene bleve i hans Overværelse overleverede til Kjiib"mand Hoppe; thi han har ved nærmere Forespiirgsel paa Holmen
"bragl i Erfaring, al den Person, som bragte Flagene til Hovedqvar,:Ierel, fik del ene med tilbage,"
Fl aget fondles nemlig liggende i den Signal-Pose, hvori en
l\Iatros bragte begge Flagene til Hovedqvarleret, men som han tog
tilbage til Holmen.
Sanledes endtes denne for Generalerne, ifiilge Rygterne, saa meget
saorende Sag; og, da man ei kunde lægge Agenleu Hoppe Andet
til Last, end al han "ilde have tilffirt Fjenden nogle ubelydelige
Forfriskninger, som endog vare tilveiebrngte af en Kjiibenhavns
Mægler, saa kunde Sagen ei blive af stor Betydenhed, eller Vigtighed for ham.
Undersdgclserne imod Hoppe og BaadfOrerne bleve dog furtsalte til ind i Aarel 1808, og det danske Caneelli anmodede skriftIigen under 6le Februar 1808 Kjobenhavlls Gouverncur Prinds
Friederich af Hessen til Sagens Fremme al affordre de lo Generaler, v. Peymann og v. Biele{eldt yderligere Erklæringer, angaaende
del til Hoppe udstedede Pas, hvilke Erklæringer maatte være ligesaa leUe al give, som del Skele var let III forsvare, hvorfor og
Hoppe og Baadsmandskahet omsider salles paa fri Fod.

1 det jeg herved sluller det isle Bind af denne Historie, maa
jeg bemærke: al snart ere 4 Decennier forliihne, siden disse sdrgelige, men lillige lærerige Begivenheder 'fandt Sled paa Sjællands
SleUer; og enduu leve de lige klare og tydelige i Folkels Erindring,
um end delle ikke har kunnet forklare sig Begivenhedernes sande Gang.
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Med Glæde maa enhver Landets Son dvæle ved den, ogsaa
under saa tunge Begivenheder, af det danske Folk, især af Kjobenhavns Borgere, udviste, sjeldne og uud15mmelige Patriotisme og
Kjærlighed til Kongen, Kronprinds Frederik, Landel og det gamle, det
elskede Kongehuus, FOleiser , "i onske og baabe at skulle gaae i Arv
til vore sildigste Efterkommere, bidrage til Enighed og Samdrægtighed indbyrdes, til Hengivenhed for Konge og Regjering, hjelpe
iii at styrke og opretholde Modet '1g Haabet, for aldrig at fortvivle
iModgangstimen.
Det danske Folk kan med Ære skue tilbage paa hiin uheldsvangre Tid og paa sine Fædres Patriotisme, Opofrelser og Bedrif.
ter. De lede og kæmpede som hrave Mænd for Kongens og Fædrelandets Sag.
Deres Gjerninger tale for dem selv og overleve
Monumenter og InscripLioner i Erts og Marmor. 1\fen, dersom en
Regent efter en Krig har havt Aarsag til at opreise et Monument til
sit patriotiske Folks Ære ; liig hiin JlIdie GUItar ved l\Jælarens Strande,
saa vove vi at udtale: at intet Folk har mere fortjent en slig Bcliinning end Kjiibenhavlls hiiimodige Borgere.
Krig foraarsager megen Jammer og Ulykke I Klin Faa vinde ved
den. Maatle Forsynet derfor holde den fjernet fra Danmarks lykkelige
Land og Kyster I Men maatle derhos de nu gjennemgaaede Begivenheder tjene til et varslende Exempel for Regjering og Folk, til
altid at findes rustede, aarvaagne og forberedede til eget Forsvar,
Fjenden komme fra bvilken Side og i hvilket Antal han komme
vil. Thi, Ilden Forsvar kan hverken Ro, Tilfredshed, eJler Lykke
findes i noget Land, og Folket ikke besjæles af den stolte FolelsI',
som Tanken om Kraft og Uafhængighed nodvendigviis maa indgyde.
Krigen maa derfor ligesaa lidet frygtes, som iinskes.
1\len, det er paa den anden Side vor Pligt at udtale, at, i
disse snart forliibne 4 Decennier, el' Militairvæsenet i Danmarks
Land vel bleven meget forbedret, men tillige betydeligen formindsket, hvorimod Befæstningsvæsenet er forblevet uforandret; Befalingsmændene ville neppe blive yngre i Fremtiden, og Liniens Reserve
og Forstærkning , Landeværnet, Cl' af oeconomiske Aarsager, endnu
uden Befalingsmænd og Materiel.
En hundredeasrig Fred er vel aller mulig, IIU 'som forhen; men
Krig udebliver ikke imel1em lordcns ufuldkomue og lidenskabelige
Beboere.
Maalle det derfor lykkes Danmarks Sde Christinn, ved
Do"... Krl:.h. Ira IS07-n.

:l2
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sin vise Administration og opb1iiede Anskuelser ogsaa i den paapegede Retning at finde Midler til at opfylde Forventningerne og beseire alle Vanskeligheder, for at kunne skabe et kraftigt , nationalt
Forsvarsværn , som knn trodse Fjendens overvægtige, egoistiske
Planer, og indgyde Nationen Tillid til sin egen Krafr, uden at Landets financielle Ressourcer derved lammes til andre nyttige og node
vendige Foretagender, og uden at Konsternes og Videnskabernes Understdttelse forsiimmes, Landels ældre Forpligtelser udsættes og dets
materielle Udvikling standses.
De eommanderende Generaler og næsten alle de Personer, som
spillede CD Rolle med i Tildragelserne ved Kjobenhavns Beleiring
:1807, have fundet den Hvile, de, trætte af Livet, længtes efter,
Vel skjuler Graven vore Sorger; men den aabner ogsaa Sandheden
det frie Lob; og det er de Efterlevendes Pligt at lorte SlOret, hvor
det vanærende dækker Forfædrenes Handlinger, og, hvor de Hedengangne fortjene det, forsvare dem, saa at de omsider kunne hvile
som redelige l\fænd i deres Grave.
Jeg tOr ei vente, at have været i Stand til i den Grad at besjæle Læseren for dette Emne, som jeg selv er bleven det, og at
kunne hensætte ham paa det Standpunct, hvor jeg saa gjerne onskede at see ham, for at han kunde selv tydeligen bedomme Begivenbedernej men, har det været mig muligt ved min ufuldkomne
Fremstilling at fOre ham igjennem disse indviklede og vidlloftige
Begivenheder til fuld Erkjendelse af det Sande og Rette, samt at
afvaske de Pletter, som end beskjæmmende hvilede paa hine ulykkelige Befalingsmænd, saa er Formaalet med delte mit Arbeide opnaaet, idet jeg haaber , at deres StOl', i det Mindste beklaget, vil
hvile i Fred I
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(See Pag. 49.)

Pro Jlemoria!

Da Deres

IIliivelbaarenhed har fundet Dem foranlediget til at forlange min skrifllige Erklæring over visse YlIringer, som jeg har
været nlidsaget at gjiire til Dem i 3 forskjellige med Dem havte
Samtaler i Tidsrummet efter Ankomsten af den engelske Flaadc
i Sundet og flir Fjendllighedernes virkelige Udbrud, saa gjiir jeg
mig det gjerne til Pligt, herved at komme Deres Dnsker i Mlide.
Det er mig saaledes fuldkummen erinderligt , at jeg, da Deres
Hdivelbaarenhed den 4.de August f. A., efter de Dagen forud indldbne Efterretninger om den engelske Flaades ånkornst i Sundet,
var bos mig paa Bernstorff, har da udtalt mig til Dem: at Hensigten
af denne engelske Expedilion endnu var mig ubekjendt; som ogsaa,
at jeg ikke turde antage, at dens Hensigt var et virkeligt Ijendtli gt
Angreb imod Danmark, og at det derfor maalle forekomme mig 1iIraadeligt, for det Flirste ikke at tage nogensomhelst i Dine faldende
Forsvars-Regler, hvorved skadelige FliIger let kunde fremkaldes,
eller fremskyndes, men i denne Hensigt at afvente Hans Kongelige
Hliihed Kronprindsens Befalinger, som allerede ved en Dagen forud
afsendt Estafelle var bleven underrettet 001 den engelske Flaades
Nærmelse.
Lignende Yltringer har jeg ogsaa gjentaget i den Sammenkomst, som den 7de s. M. fandt Sted paa Frederiksberg imellem
Herr Statsminister, Grev v. Schimmclmann, Herr Vice-Admiral f'lcugcl,
Deres Hdivelbaarenhed og mig, og som. var foranlediget ved de
samme Dags Morgen indliibne Efterretninger om talrige, engelske
Transpertskibes Ankomst i Sundet.
Jeg erindrer meget vel, at jeg ogsaa den Gang gav min J\lc.IIilIg i den Retning tilkjende: at man maalle vogte sig for :II tage
:l-2*
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saadanne militairiske Foranstaltninger, som kunde gjore offentlig Opsigt, fiirend Ankomsten af Hans Kongl. Hdihed Kronprindsens Befalinger, som da kunde hvert Oieblik ventes. Da del ved denne Tingenes Stilling endnu bestandigt syntes at være onskeligt, at den
forste virkelige Fjendtlighed ikke blev uddvet fra vor Side , saa have
mine Yllringer over dette Punet i den med Deres Hdivelbaarenbed
paa hiin Aften havte Samtale, saavel som ogsaa i de flilgende Dage,
naar Leiligheden bragte delle med sig, været hermed aldeles overeensstemmende,
Som jeg den Gang, da jeg var i den Stilling at maatte gJore
de forskjellige, ovenfor nævnte Yllringer, ingensinde har taget i Betænkning, frit at overlade Deres Hoivelbaarenhed, efter eget Godtbefiudende, at beraabe Dem paa samme, saaledes tager jeg heller
ikke nu i Betænkning , aldeles at overlade til Dem at gjol'e ' hvilkensomhelst Brug af denne min skriftlige Erklæring, De vil; og
vilde det geraade mig til sand Forndielse , dersom det kunde være
nem til nogen væsentlig Nytte.

Ilernstorff den 26dc Juli 1808.

BWJlstartr·

s-,».
Prinee af Wale"

(S ec Pag. 10;J).
Helsingor' Rheel elen 'fde Augu,t 180'1.

Contra-Admiral Essington faaer Overbefalingen ved Armeens
Landing, Capitainerne Lmxee; Colvi/le og Rose ansættes under ham
ved denne Tjeneste, og Enhver af dem tager saa mange Officierer
fra deres Skibe, de commandere, til Hjelp, som ere nddvendige for
at overholde Orden og Rolighed imellem Mandskabet og Bandene
af de forskjeIlige Divisioner.
Saavel Krigs- som Transport-Skibenes Baade inddeles i D'visioner og Underafdelinger. Hver Division skal commanderes af cen
af Capitainerne, og hver Underafdeling, som ikke maa bestaae af
flere, end 6 Baade, commanderes af en Lieutenant, I hver af Krigsskibenes Baade skal være en paalidelig Underofficier og i hver af
Transportskibenes Baade en lignende Styrmand. Linieskibenes Baade
formere Divisioner saaledes:
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Fdrste Divisiun,
Capilain Linse»,
af Prince of Wa!es
Goliath
Maida
Spencer

AOllen Division,
Capitain Colville.
af Centaur
Caplen
Pompee
Brunswich

Tredie Division,
Capitain ROIe.
af Minotaur
Agamemnon
Mars
Defenee
Hercules,
Valianl.
Transportskibenes Baade ville ligeledes blive inddee!te i Divisloner i det Momenl, de ankomme med et passende Anta! Befalingsmænd, som skulle ledsage enhver af Divisionerne, der underlægges
de allerede nævnte R Capitainers Cemmandø.
"P rince of Wales, Centaurs , Maidas , Hereules, Alfreds og Goli·
aths Ilade Bareasser skulle boldes rede li! al lande en 6 :t1dig Canon bver, under Commando af Capitain Bligh, som har Overopsynel
ved Landingen af det Kongelige Artilleri med Tilbehdr,
Befalingsmændene over denne Vaabenart og alle dens Baade staae under
ham.
Krigsskibenes Baade i Divisionerne adskilles ved en lille
Vimpe!, . heisel paa en lel Stang j og, dersom Transportskibene
kunne forsyne . deres Baade med en lille Vimpel af samme Farve,
vilde del være iii slor Beqvemmelighed.
Baadene af iste Division
skulle fore en råd, af 2den en hvid, af 3die en blaa, og Artilleriet
en bal v-råd og halv-blaa Vimpel.
Naar der gives Signal til Baadene at samle sig, for al indlage
Tropper, skal hver Division samles paa Siden af det Skib, der er
bemærket ved et Signal, og delte skal uopholdeligen heise DivisionsIlaget som Rendez-vous Tegn.
Contra -Admiral E66ington vil give de fornådne Ordrer til Baadene iii at afgaae divisions- og underdi visionsviis til Krigs- og Transport-Skibene, hvor de indtage Tropperne i en nåiaglig Orden, med
Hensyn til de Regimenter , som skulle landsættes, og sætte af, naar
Signal dertil gives.
De forskjeIligc Baade, som indtage hvert Regiment, maae paa deres Vei .til Landingsstedet omhyggeligen suge
at styre i Uge Linie og ikke blande sig med dem, som fOre andre
Regimenter.
For desvissere at opnaae delte Formaal , skal een
Lieutenant rare og en anden ' slutte hvert Regiments Baadeliuie,
naar de styre i hverandres KjOlvand, men være, Een pna bver FlOi,
naar de roe i lige Linie.
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Dersom del er Iornddent , al Regimenlerne landsættes saaledes,
al de strax kunne formere sig, skulle de commanderende Officierer
udpege Ceutre-Compagniernes sanvelsom de dvrige Compagniers relative Stilling, paa del at Bandene maae blive placerede overeensstemmende dermed. Bandene, som fOre Centre-Compeguierne, ere at betegne med Regimentets Qvarteer-Fane, .Lil et Tegn for Baudene af
delte Regiment at formere sig paa hver Side af dem.
Bareasserne og de flade Bande skulle ledsages af de Bande af
deres respective Skihe, som Capitaineme ansee nådvendige for at
buxere dem i og de Fartoier , som ikke bruges hertil, skulle hjelpe
at buxere de Transportskibes Baade, som Divisionernes Capitainer
rnaatte befale.
Med stOrste Omsorg maa iagttages, al Baadene ikke overlades.
Landgangsfartdierne maae forsynes med Dræg og Drægge-Toug,
lflilge Admiralens Befaling.
Hallie Popham.

.s-:«

(See Pag. 137).

Frederiksværks Capitulation. -

Paa den i Kong!. dansk Tjeneste staaende Herr Major v. Tschernings særdeles Anmodning ratificerer jeg herved den, mellem ham
og Brigade-General v. d. Deeken af den under min Commando staaende Armee, under 18de d. M. slullede Capitulation, hvorved bemeldte Herr Major v. Tscherning forpligter sig til;
1. At aflevere all paa Frederiksværk i Forraad værende Krud,
Skyts, Vaaben, Jern, kort alle Krigsforraad., ligesom ogsaa at angive, dersom der af saadanne Sager muligen maalte være nedgrave t
Noget i Jorden, eller være skjult.
2, At det under hans Commando siaaende Corps, som kaldes :
"Frederiksværks frivillige Corps" og hestaner af 860 Hoveder, 40
Overofficierer indbefattede, ikke maa tjene imod Hans Majestæt Kongen af de forenede Riger, Storbrillanien og Irland, eller summes
Allierede, indtil Freden er sluttet imellem Danmark og England,
eller indtil Udvexling har fundet Sted; hvilken Forpligtelse ogsaa
udstcækkcr sig til Invaliderne af Artilleri-Compagniet, sum BrigadeGeneral v. d. Deeken hal' oplOst.
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3. Jeg stadfæster det af Brigade-General v. d. Decken mundtligen givne LoOe, at D Hrr. Officierer, saavel som Underofficierer
og Mandskab af bemeldte "Frederiksværks frivillige Corps" maae
opholde sig roligen og uhindrede paa de Steder, hvor de have Bopæle, og fortsætte deres Forretninger; dog under den Betingelse,
at de, ifOlge det af Herr Majoren og de fornemste Officierer skriftligen givne Æresord, ville opfOre sig roligt og ikke foretage noget
Fjendtligt imod de briltiske Tropper; Iigesaa lover jeg fuldkommen
Sikkerhed for Privnt-Eiendom, saave.!.. lilhorende Personerne af delte
Corps, som de ovrige Indvaanere paa Frederiksværk.
4 . Jeg bifalder endvidere , at det til bemeldte Corps h1lrende
_ Mandskab, som nu opholder sig i Kjobenhavn, maa ansees som indbefattet i denne Capitulalion, og bliver da samme, saasnart de melde
sig ved mine Forposter, givet de nddvendige Pas, for at vende tilbage til Frederiksværk.

5. Ogsaa stadfæster jeg, at Herr Major v. Tscherning, ifiilge
den barn af Brigade-General v d. Decken givne Bemyndigelse, ogsaa i Fremtiden maa fore Opsigten over Krudmdllerna og Ca nonslOberierne paa Frederiksværk, saaledes som samme forhen er skeet;
dog under den af ham paa hans Æresord skriftligen givne Forpligtelse at indestase for, at intet af det paa Frederiksværk værende
Krud, Skyts, Vaaben, Jern, overhovedet alle Krigsforraad, uden min
Ordre bortkommer, bedærves, eller udleveres paa det danske Gouveruements, eller Militair-Commandoens Reqvisition. Disse Forraad
bestase, Hiilge Major v. Tschernings skriftlige Opgivelse, i fiilgendc:

a. Forraad, lUMrende Bs, Jf. Kongen af Danmark:
1520 Centner Krud i Iigesaa mange Tdnder,
4 Stkr, 6 it Metal-Calloner, paa Lavetter uden Forstillinger .
379 Pistoler,

3 Rifler.
252 Geværer.
120 Cevalleri-Sebler,
·28 0 Ilnderofflciers-årtilleri- og Jæger-Sabler.
b. . Forraad , der tilhOrer Hs, K. H. KronprilldsCII a{ Danmark

som privat Eielldom:
700 Centner Kruel.

2 8~1
1.2 6 li ikke ganske færdige !\Jelalcanoncr.

l

23li
5000 Cardætskkugler.
Paa det at der, fra den danske Militair-Commando-, eller fra
Gouvernementets Side ikke maatte gjores Forsllg paa at hemægtige
sig disse Forraad, eller Odelægge dem, bar jeg meddeelt HI'. Major
v. Tscherning Tilladelse til at forelægge det danske Gouvernement
denne min Ralilication af den mellem Major v. 7'sc!lerllillg og Brigadegeneral v, d. Deeken sluttede Capitulation, og tilfiiier nu blot: at
de hidtil skannede Krudmiiller og CanonstObericr paa Frederiksværk
ufeilbarligen ville blive iidelagtc, saasnnrt denne ikke af de danske
civile- og militaire Ovrigbeder maatte i alle Purreter vorde respecteret,
Givet i mit Hovedqvarteer paa Hellerup den 2tde August 1807.
Catheart,
Generallieulcnanl.

No. 4. (Se e Pag. 318).
Rapport.

I Henhold til Capitulationens 3die Artikel skulle Skibene sam:
Krigsfarliiierne af enhver Benævnelse, tilligemed alle Hans danske
Majestæt tilhorende Skibssager og So-Inventarium, udleveres til den
engelske Krigsmagt. Ifdlge dette synes det klart for mig, der, ifiilge
Ordre, har været hele Tiden iblandt de Engelske under deres Ophold her paa Holmene, som om ved denne Artikels Ord var kun
meent den nærværende, men ei den tilkommende Flaade, og endnu
mindre hvad der egentligen ei vedkommer Skibenes, eller Flaadens
Eqvipering, Desuagtet har Jeg dog seet, at man uden Blussel har
borttaget fOlgende Dele, nemlig:
Balancerne fra Veierboden med tilhorende Veielodder af forskjelligl Slags, hvoraf den ene var til Brug for Kjiibmændene, naar
de havde sværere Gods, end de paa Byens slorsle Vægt knude veie,
Desforuden ere alle Balancerne med l\Ielal- Veielodder tagne fra 80vedmagazinerue, Reberbanen og Bradbænkene, sanvel paa GOOllnelsom NyholOl.
Alle Haandværkernes, Tommel mændenes, Smedenes, Dreier-
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nes, Biidkernes og Seillæggernes private Haandredskaher . bleve borttagne fra deres KistCl', hvilke man uden Undseelse sonderslog.
AHe chirurgiske Instrumenter med alt Videre, der horte til
Docturværelserne, saavel paa Gammel- som Nyholm, borttoges.
I Kleinsmedlen udtog man en meget vel indrettet Dreiermaskiue IIf Jern- og Staalarbeide, en Jern - Skjære- og Bore -Maskine
med tilhorende Mængde af Redskaber; desforuden blev af Kleinsmed Mestereus Contoir borttaget hans Kakkelovn med Tilbehdr,
Endeel Metal- Piecer , den lille Dampmaskine tilhorende , blev
borttaget.
Alle Steenkloer af furskjellige Dimensioner, hvormed Stenene
optoges af Grundene, ligesom de svære Holdhager li! Dunkrafterne,
til Brug ved Skibes , eller Vrags Opletoing af Grunden, bleve alle
borttagne.
l Reberbanen ere alle Dreiekrogene, Saxene li! Garnenes Tjæring, Jernaxlerne og Garnklemmerne til den nye Slaamaskine, Topslæderne, alle Læderremmene til Hjulene, Jernboltene til Garnrullerne samt GiIiiberne med Bl6kkene borttagne.
Ddrre og Porte samt Vinduer d:c. l til Huusbygning paa Peters-V ærft , er Alt borttaget.
Et Metal-Rambukke-Slag, vægtigt 4030 $, adskillige RambukkeSlag fra 17000 li! 20,000 ns Vægt ere borttagne.
Endeel af Blæsebælgene til den mindre Dampmaskine ere med
Knive gjennemskjaarne.
'Fra Lunetten er borttaget: 4 Stykker Metalhaubitser med tilhiirende Ladetål og Skarp, Geværer, Pistoler og Sabler, Paplir- ug
Lysesaxe, Ildtang og Skuffe m. m.
Ovenanfiirte er fra Generalcommandoen tilmeldt Admiral Gambier, som lovede at lilbagelevere samme; men luvede ingen af de
andre Dele, undtagen det benævnte l\Ielal- Rambukke - Slag og nogle
faa Derc, tilhiirende den mindre Dampmaskine.
l forskjellige Comptoirer, sanvel paa Gammel- som Nyhoitu,
vare Rullegardinerne afskjaarne; Skriverpultene ophrækkcde; Laasene
horltagne; adskillige Stole, Ildtænger, IldskulTer , Paplirsaxe borttngne; alle Blade udrevne af Protocollerne, som de treede vare
Regnskabsbdger, ug Bladene stråede hele Holmen rundt,
Alle Holmens Brolægger-Bedskaber og Yogne cre sdnderslaaede.
Giejobcnc lir Gammel- ug Nyholms Kl'ahner cre borttagne.
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Omtrent 10 Favne gammelt Brænde, opstablet til Salg paa Bodenhofs Plads for de Fattige. bleve borttagne.
Ben af Gammelholms Sprditer og en Pramspråite fra N)'holm,
med ~uldt Tilbehor, samt Kobbcr-Anbringerne og Straaleriireue, og
endcel af Slangerne til alle de ovrige Sprditer ere boruagne , hvorve.l alle Sprditerne ved de Danskes Modtagelse af Holmene vare
ubrugelige,
Englænderne vare i Værk med at overskjære Axelen til Yeirmollen paa Nyholm, hvormed Planker skjæres; men, da de ikke
kunde oversange Jernstangen, som laa midt i Axelcn, lode de det
dermed forblive,
Omendskjdndt de Engelske tilsyneladende vare frygtsomme ved
at borttage de til AHerets Sacramente brugelige Solvkalk og Disk,
saa have de dog borttaget 5 Stykker complette og desuden ·1 Diske.
Alle Bommene for Maste- og Tommergrevene bleve borltagne.
Private Skibsjoller , store og smaae Baade bleve borttagne om
Natten fra Biernes Skibe, som laae langs med Nyhavn op til Kjiihmand Larsens Plads. De bleve udbragte til de engelske Skibe paa
Rheden, hvoraf ikkun faa bleve \ilbageleverede.
En liden Feltcanon paa Lavet med tilhdrende Faskiner samt
Brystværu , til Brug i (arrige Tider for de Kongelige Prindser ved
deres Forelæsninger; de svære gamle Slagsværd, slim Antiqviteler,
58 Stykker,
En 18 fidig Metaicanon , i fuld Stdrrelse, med Chiffre C7. og
Brystbillede, og som var bensal til Zirat, bleve alle berttagne. •
Bestikkene til Brug for Artilleriskolen, tilligemed Tavlerne,
Ilegnebdgerne og Frihaandstegninger hleve ligeledes borttagne.
Adskillige Modeller og Instrumenter, saasom Krumpassere,
Kugle-Chabloner , et Iranakt Batteri, et Carouadc-Batterl, smaae forgyldte Træmorlerer, et lidet Morteer - Batter! , smaae Canoner og
Rapperter af Træ, &:c. ere ligeledes borttagne.
Sdartilleri-Ilndcroffleieremes Liigkasse - hvori dog ingen Penge
var - som efter Admiral Hoods Begjering blev dem laant, men
dog medtagen, formodentligen af Secretairen, som brugte samme,
Endskjånd: de Engelske lovede, ei at ville rore det private Krud,
som laa i Taarnene, er dog endeel deraf borttaget fra dets Eiere.
Alle de Kongelige Kroner og Chiffre, som stade i Tfiihuset,
rare deels gjennernhuggede, deels oversværtede.
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Alle Drikkepengene til Uddcling iblandt Haandværks - Stokken
for betimeligt Mode j Alt Solvtoiet, ct Stykke ovcr Batalllen den 2den
April 1801, samt over Capitain Jessens Batsille , foruden en Deel
andet Inventarium fra Nyholms Hovedvagt , blev All borttaget.
Gammelholm dcn fOde December 1807.

Rosenvinge.

No. /J.

(See Pag. (40).

E r k l æ r i n g.
Hans Majestæt skyld er sig selv og Europa en aabenhjertig Fremstilling af de Bevæggrunde, som have fremkaldt hans seneste Forholdsregler iDstersolm.
Hans Majestæt har opsat at give denne Forklaring, blot i Haabet om cn venskabelig Overeenskomst med det danske Hof; thi at
opnaae den var Hans Majestæls bdleste Dnske og Bestræbelse; for
det Oiemed var han redebon til at gjore store Anstrengelser og OpolTrelser, og han tabte det aldrig af Sigte, selv ikke i Momentet af
den meest afgjorte FjendLlighed.
Hvor dybt Hans Majestæt end har fim ved at see dette Haab
glippe, finder han dog Trdst i den Tanke, at ingen Anstrengelse er
bleven sparet fra hans Side, for at frembringe et andet Udfald. Og,
medens han beklager den grusomme Niidvendighed, som har nodt
ham til at tage sin Tilflugt til fjendllige Handlinger imod en Nation,
med hvem det var Hans Majestæts alvorligste Dnske at have indgaaet Forhold af fælleds Interesse og knyttet Alliance, fOler Hans
Maje.læt visseligen , at i Europas og Verdens Dine vil en Retlærdiggjårelsc - af hans Fremfærd sdges i den bydende og ufravigelige
Pligt, der er den fiirste blandt alle Souverainens Forpligtelser, den:
at sdrge, medens det endnu er Tid, for sit eget Folks umiddelhrre
Sikkerhed .
Hans Majestæt havde modtaget den meest bestemte Underretning om den Beslutning af den nærværende Hersker over Frankrig,
Ilt besætte med en militair Magt Holsteens Territorium, i den Hensigt at udelukke 8torbrittanien fra alle dets sædvanlige Forbindelsescanaler med Continentet j bevæge, eller tvinge det danske Hof til at
lukke Sundet- for den brittiske Handel og Skibsfart, og betjene sig
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uf den danske Krigsmarine til et Overfald paa Storbrillanien ug
Irland.
Uagtet nu Hans Majestæt var forvisset om Troværdigheden af
de Kilder, hvoraf han havde ost denne Kundskab, og bestyrkedes i
al fæste Tro dertil, saavel ved Fjendens bestemte, gjentagne Erklæringer og hans nylige Besættelse af andre neutrale Staters Byer og
Territorier, som ved de Forberedclser, han nu netop tager ved at
sammendrage en fjendtlig Magt paa t:rændsen af Hans danske J\Iajl'stæts Continentalbesiddelser, vilde Rans J\lajestæt dog endnu gjerne
have undladt at handle overeensstemmende med denne ham givne
Underretning, indlil den fulde lig virksomme Udvikling af Planen
havde viist hele Verden den uundgaaelige Niidvendighed i at modsætte sig Saadant.
Hans J\lajestæt overbar, saa længe der endnu kunde tvivles om,
at Faren var overhængende, eller der gaves eet Haab Dm en virkelig l\Jodanstrengelse i Danmarks Ilensigter , eller dets Dispositioner.
!lien Ilans l\1ajestæt kunde ikke Andet end kalde sig det i
Minde, at, da det danske Hof mod Enden af forrige Krig indlod
sig i et fjendtligt Forbund imod Storbrittanien , var den Retfærdiggjiirelse, samme Hof gav, for at det saa uforsval'1igen forlod en
Neutralitet, Hans Majestæt aldrig havde ophiirt med at anerkjende,
grundet paa dets tilstanede Uformuenbed til at modstaae Virkningen
af fremmed Indflydelse og Trudsler af en mægtig Nabomagt.
Bans Majeslæt kunde ikke Andet, end sammenligne den Grad
af Indflydelse , som da bestemte det danske Hof til en Beslutning,
der krænkede beslaaende Dg blot for et halvt Aar siden hiiitideligen
indgaaede Forbindelser, med de voxende Foretngender , Frankrig nu
gjorde Mine til ved sit Skræmmesystem , der bringer -Knugerlgur
til at nedstyrte for dets Fiidder og Nationers hele Befolkning under
dets Faner.
Ogsaa val' Faren ikke mindre overhængende, end vis. Allerede
var den Armee, som var bestemt til at falde ind i Hulsteen , forsamlet paa det krænkede Territorinm af det neutrale Hamborg. Og,
var Holsteen fOrst bleven besat, S3a var Den Sjælland ogsaa i Frankrigs Vold, og Danmarks Krigsmarine til dels Raadighed,
Det er vel sandt, at den brittiske !\Jagt vilde alligevel have
banet sig Vei ind i det baltiske Hav og for en Tid holdt den
~fen Aarstiden nærmede sig ,
danske Marines Bevægelse i Schack.
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da denne Forholdsregel ikke vilde have hjulpet længer; og, U88r
da Hans Majestæl~ Flaade maatte have trukket sig tilbage fra delle
Ha,', havde det og staaet Frankrig frit for, i uforstyrret Sikkerhed
at foroge sine Angrebs~idler imod Hans Majeslæts Stater,
Dog, selv under disse Omstændigheder, ved at forlange af Danmuk den Erstatning og Sikkerhed, Hans Majestæt var tvungen til
al fordre, og ved al forlange del eneste Pant , ved hvilket denne
Sikkerhed kunde blive gjort mulig, nemlig en midlertidig Besiddelse
af den danske Flaade, der var Hovedbevæggrunden for Frankrig
iii at lvinge Danmai k til Fjendtligheder imod Stcrbriuanien 1 ledsagede Hans Majeslæt delle sil Forlangende med Tilbud af enhvrr
Betingelse, der kunde bidrage til al forlige Slorbrillanien med det
danske Hofs Interesse og FOlelsE'r. Det beroede pna Danmark selv
al opgive de Vilkaar og Betingelser, del maatte fordre.
Dersom Danmark befryglede, al Overgivelsen af dels Flaade
vilde blive optagen af Frankrig som en Handling, man ikke saae
igjennem Fingre med , saa havde Hans Majestæt udrustet en Magt
af saa betydelig Styrke, al den maalle bave gjort al Eftergivenhed
undskyldelig , selv i Frankrigs Oine, idet al Modstand blev aldeles
unyttig,
Ocrsom Danmark virkeligen var Iorheredet paa at modsætte sig
Frankrigs Fordringer og hævde sin Uafhængighed, saa tilhiid Hans
.Majestæl sin Medvirkning til dels Forsvar j saasom ved UnderstOlIeIse
med Skibe, Tropper og Penge, Garanti for dets europæiske Terrltorium, og Sikkerhed og Udvidelse af dels Colonialbesiddelser.
At Sværdet er blevel draget til UdfOreIse af en Tjeneste,
som er unndgaaelig for Sikkerheden af Hans Majeslæts Lande, er
Gjenstanden for Hans oprigtigste og smerteligste Beklagelser. Al
Verdens Tilstand og Omstændighederne ere saadanne , al de have
æskelog retfærdiggjdre Forholdsregler, tagne for egen Selvophnl delse, hvortil Hans Majestæt har seet sig nddsaget , er CD Sandhed,
Han dybt beklager, men hvorfor han i ingen Henseende er an svarlig.
Hans Majestæt har af skruplende Overbæreise længe fort en
hoist ulige Kamp mod uafladelig Voldsomhed og Undertrykkelse
!\fen denne Overbærelse har sine Grændser,
Da det Ansl'lg val'
aabenbar vedgaaet og allerede meget vidl fremmet i dets Opfyldel sc,
al tvinge Europas Magter under en almindelig, men uretmæssig Anmasselse og forene dem, enten ved Frygt, eller ved Magt, i eel
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samlet Furbund imod dette Konge riges marclime Reltigheder og politiske Tilværelse, da blev det nlidvendigt for Hans Majestæt at
forekomme den altfor lykkelige Fremgang af et System, som hlev
ikke mindre fordærveligt for hans egen Interesse, end for de Magters, der vare bestemte til at være Redskaberne ved dets Udfiirelse.
Det var altsaa paa hiii Tid, at Virkningen af den Frygt, Frankrig har indgydet Verdens Nationer, blev modarbeidet ved Anstrengelse af Storbrillaniens Magt, der blev fremkaldt af Omstændighedernes Bydende og sat i Forhold til Farens Storrelse.
Uagtet Krigser klæringen fra den danske Ilegjerlngs Side, er
det endnu Danmark overladt at bestemme, om Krigen skal vedvare,
eller ikke, mellem disse to Nationer.
Hans Majestæt foretrækker
endnu den venskabelige Overeenskomst. Han længes efter al slikke
del Sværd i Skeden, som han med den stdrste Modvillie har været
nlidsaget li! at drage.
Han er beredt til at vise Danmark og Verden, at, efter blol at have handlet overeensstemmende med den Forpligtelse, han skyldte sine egne Landes Sikkerhed, er der ikke nogen
anden Bevæggrund, ingen Fordeel, ingen eneste anden Gjensland,
ingen tyst iii Udvidelser, der kunde egge ham til at strække sine
fjendtlige Forholdsregler ud over Grændseme for den Nodvendighed, som har fremkaldt den.
We stminster, September 25, 1807.

Tillæg og Rettelser.
Det fyenske Regiment lelte Dragoner h~nhlirtl! ogsaa til
Armeen i Bolsteen, som saaledes blev furs lærket med 4Eseadroner, eller 587 Hoveder.
18 staaer r le systerne de deux Cours; læs: le system e des
deux Cours,

Pag. S Linie 17.

Corveuen Fylla, under Siilieutennnt Bedernanns Commando, llib
ikke ind til Portsmoutn , men lil "the Downs" (Deal), hvor den
commanderende engelske Stalionschef vnr Admiral Ryssel,
67. GuldlaD'eIN, som blev oversendt til Grev v. Dnnneskjcld-Samso paa
Gisselfeldt, blev el indmuret, men nedgravet pna forskjelligl' Sleder i Hnven pna Glsselfeldt• .
- l ~W Linie 13 slaoer: paa det bedste Sted; læs: paa det bredeste Slrd.
- 134
8-Y
Kjiikkenmesleren, Justltsraad Niel sen; læs: BofInspccteur Dg Rel isor, Justitsraad Nielsen.
14
-15!!
GrevindeSchlmmelmanns j læs: Generalinde Schim39.

melmanus.
-196

28

-270

2
28

en Dragen; læs: en Dragon.
som Landforsvaret 1801; læs: som Landforsvaret

1807,
meget for Nordmænd;

læs: meget fnn Nordmmml,
Anrsagen lil ol mon bebreidede Generolcommandoen
OSlerporls Aobning ved Ildebranden den 8de Ocreber paa
R1egdamsveien, man nærmest udledes deraf, at de engelske narvangne Poster troede, at de bleve angrebne fro
dansk Side, idet de an loge Sprliilerne for Canoner , Ol{
derfor, udenfra , hurtig nærmede sig OSlerporl bande
med Infanteri og Ar.ilIeri, uden at de dermed havde
anden Hensigt, end Seh'forsvor.
- lJ22 og 23. General Catheerts Revne paa Fællederne fandt Sted Tirsdagen
den 6te October,
- S.'H Linie 10. Englændernes Afmarehe fra Hirsehholm fandt Sted den
18de Ocreber.
- 867 14-26. De her omtolede Penge skulde ikke afbeutes i HOInen, men hos Copitain Fraser pna Linieskibet Vongnard, De Nollen imellem den 3ILe Oetober Dg lstc
November orresterede Slifolk, I are: CoO'ordi-Copilnin
Winther og ti Mand (See Pag. 49a-496).
-3!11
22-2:3 staaer r ei blev sot pea den; læs: el blev sot pOR PI'livP,
do den &:c.
Skibschefernes Authoritcl; læs: Sklbseheferues
15
AelilileL.

- 286
- 311
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