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D ndlednin g.
^ro n n in g Caroline Mathildes triste Skcebne
er et morkr Blad i Danmarks Historie. Som
et femtenaariut Barn blev den engelste P rim
sesse foimcrlet med den fra sin allertidligste
Ungdom bundfoidcrrvede og odelagte danske
Könne, Christian V II. LEgteskabet blev snart
ulykkeligt, og Forholdet mellem Barnedronnin
gen og den godlbegavede Livlcege, senere StatSminister, Grev Struensee, blev en Folge af den
ulykkelige Sagernes Stilling. Natten mellem
den 16de og 17de Januar affluttes kenne
Periode med Dronningens og Grev StruensreS
Fcrngsling.
Den 28de April henrettedeS
Struensee. Den unge Dronning, der under
andre Forhold künde blevet som en Moder
for sir Folk. blev nu ved Dom skilt fra Köngen.
Kun engelsk Mellemkomst hindrede hendes
Anbringelse i et dansk Fcengsel. I M a j 1772
fortes Dromnuen til Celle i Hannover. Men
Almuen havde faaet den ulykkelige unge
Fyrstinde kcrr. Ude i Foltet levede der en
stör og dyb Fol lse for den hoje Kvinde, hvem
Verden og Begivenhederne havde taget saa
Haardt paa.

Ten 10de M a j 1775 dode Dronning Caro
line Mathilde.
Men det danske Folks Fslelser dode ikke.
Kcerligheden til den unge Tronning, om hvem
der fortaltes saa meget: om hendes störe
Neligiositet, Vennescrlhed og Godgorenhed,
vedblev at leve. M an tiltroede hendes Fjender
det vcrrste. Mange troede, at hun blot hemmeligt var skaffet af Bejen, og at hun en Tag
skulde komme igen og indtage sit Lwde ved
Köngens Lide, ttl Gavn for Landet, i Scrr
deleshed til OZavn for den Almue, der led saa
Haardt umiddelbart for Stavnsbaandets LoSning.
Tette er den eneste Forklaring paa de Tildragelser, som skal omtales i det folgende.

I
Modet i „Hoppehuset". — Sergenten fra Bellinge. - „Jeg er Tronninqen!" — Rore
i Egnen. — „Dronningen" dragcr til
Ldense.

Det var en Sommerdog i 1784.
I Haven til det saalaldte „HoppehuS"
ved Bellinge paa Fyu vandrede en Koinde
freu» og tilbage mellem Stikkelsbarhegnet
og Kaalhaven. Koinden var ret statelig
af Udseende, hvortil bivrog hendeS ranke
VakSt og hojt opsatte Haar. Ved forste
Ojekast künde hun goreJndtryk af at vare
en fin Dame, som ved TiderneS Ugunst var
kommen i simplere Klader, end HendeS
Stand egentlig var til.
AnstgtStrakkene
var gavfle könne, Nasen let buet. Haaret
morkebrunt. Der var et dristigt Blink i
de lyseblaa Ojve, som dog hyppigst var
nedstagne. HendeS Avsigt var market af
starke Lidenskaber» Storme. HendeS Kladedragt var broget sammevsat. Og hvilken
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Alder og Stand, man skulde henfore hevde
til, var umuligt at sige.
Hun kedsagedes paa sin Vandring i
Haven af liden Giertrud, Datler af Folkene i Hoppehuset, med hvem hun hyppigt
vekslede Bemmkainger. Hun talte med en
fremmed Betoning, som man ej kendte, og
udspurgte Barnet adskilligt om Egnens
Folk, navnlig om saadanne, som horte
Herregaardene til.
Den Fremmede var nyS kommet til
Hoppehuset, hvor ressende Folk tit var t il
Huse. Hun havde ej onsket at meddele sit
Naou af Grunde, som hun nok senere skulde
fortwlle. Hun var urolig i Sind og
hemmelighedsfuld. Vel huede dette ej
HusetS Folk, men her ved den alfare Vej,
hvor der kom nogle af hver SlagS forbi,
künde man ikke tage det saa noje. Man
fik det vel oplyst. og hois hun ellers be
talte sin Skyldighed, var det jo ogsaa af
miodre Betydning.
Som Giertrud og den Fremmede spadserede i Haven, gik en Underosficer af
Laodmililsen forbi paa Vejen til Odense.
Den Fremmede spurgte, hvem Soldaten
var, og fik til Soar, at det var Sergenten
i Bellinge, ved Navn Newe.
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Naste Morgen fik dev forncevnte Sergent Budflab fra den fremmede Dame, om
hun ej vilde komme t il Hoppehuset, da hua
meget gerne vilde tale med Ham. Newe
undflog sig forst, men efter at flere Bud
dar ivdtrufne, gik Han derned.
Da Sergenten og den Fremmede dar
bleven aleve, beklagede hun sig i starke Ord
og med hidsige Lader og Fagter over, at
Degven i Bellinge havde behandlet hevde
ilde, hvorover hun Var bleven saa altereret,
at hun ej selv evnede at strive det Brev,
som hun nu bad Sergenten flrive sor hende.
Sergenten undflog sig til at begyude med,
men den Fremmede avvendte alle OoertalelseSmidler, sagde, at en Soldat ikke
künde forsvare at undlade at hdeevhjalpelos Koinde sin Bistand. Sluttelig gik da
den tilbageholdne Newe ind paa at udfore,
hvad hun bad Ham om, og Han skrrv da
folgende Brev:
„Hojirdle og velbaarne Kammerherre Adeler, Odense, bedes om De vil vcrre af den
(Hodhed at sende mig det, De nok selv veed,
og tillige mine tvende Lomme llhre, item
om Te vil hente mig eller komme til mig i
Nat Kl. 12 stet."

Da de vor kommet saavidt, spurgte Sergenten, hvilket Navn Han maatte satte
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under, hvortil den Fremmede svarede:
„Charlotte Mathilde".
Sergeuten var imidlertid vu dienen nysgerrig og spurgte: „Hvad er Hendes T ilnavn?"
Ester nogen Töven svarede den Fremmede,
at dun heb Willemoese og angao efter yderligere SporgSmaal at voere en Softer t il
Amtsforvalteren i Assens. Dette Navn
blev underfkrevet med paaholden Pen, og
Sergenten og Jomsru Willemoese var
nu bleven saa kevdte, at hun for Hans
Ulejlighed iadbod Ham til at drille Kasse
og Br-ndevin med sig.
Brcendevinen og Kaffen uvdlod ikke at
göre sin Viikning paa Gemytterne. Ser
genten blev spogefuld, og Han og den
Fremmede blev efterhaanden meget ligefremme overfor hiaonden; Sergenten var
en statelig om end noget crldre Kavaller,
der hovde provet en Del ude i Verden og
vel vidste at indynde sig hoS Damrr.
Sluttelig sagde Sergenten, idet Han gav
sit Ooerftlrg et martialfl Sving:
— „Havde jeg seet Hende enten udi
Altona eller Lybeck havde jeg, for Sanken,
sagt, at hun var voreS Dronning Caroline
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Mathilde, da headeS Corpus og Liaeamenter
künde tigneS ved heudeS af Storrelse "
Jomfruen synteS at blive lidt befippet
ved denne ligefremme Udtalelse, men svarede kort rfter:
— „Lille Hjrerte! Han har nok gode
Ojne. oz Han tager vel Heller ikke f e jl"
Nu var det SergentenS T ur at blive
forskriekket. Hon blev ikke lidt betcenkelig
ved, hvad Han havde sagt og gjort og tog
hastig Affled.
Saasnart Sergenten var gaaet, var det,
som al den FremmedeS Lystighed og Frimodifthed var borlsouaden. Hun gik op og
ved ad Gulvet, vred sine Hcrnder og grred.
Konen i Huset spurgte deltagende t il
hende og om det var ret, hvad hun havde
Hort Newe sige om hevdes Haje Byrd.
Under Graad og Hnadervriden erklarede
hun da, at hun virkelig var den. som
Newe havde autaget hende for, men samtidig bad hun indstcendig Konen om at lade
v«re med at fortcrlle til andre, hoem hun
»ar, da Tiden endnu ikke var kommen til,
at hun vilde aabeubare sig.
Den gode HuSkone blev naturligviS yderst
forbavset over, hvad hun horte, og hvor
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gerne hun evd vilde, künde hun naturligviS
ikke undlade at fortcrlle sine Naboerfler,
hvad for fornem Logerevde, hun havde til
Huse.
Det Rygte bredte sig somLobeild i hele
Egnen, at den som dod antagne, afsotte
Dronning Caroline Maihilde var vendt tilbage til sit Land og levede som landslyxtig i et solle Bondehus.
Det lod saa mcrrkvcerdigt — men hvor
mrget mcrikoirrdigt Var der ikke fortalt om
den unge Dronning, der saa tidlig var blereven dort sra sit Land! N i Aar var det
siden hendeS Dod var meldt, men hvem
vidste vel, om det var sandt?
Havde man ikke for Hort de underligste
Historier om fyrstelige Personer, der efter
at vcere sagt dode i mange Aar pludselig
dukkede op igen? Der var saa meget fordcegtigt ved de hoje HerstaberS Liv og
Fcerden.
Blandt Almuen flog de niest forvirrende
Rygter Rod saa hurtig som Poppelstiklinger
i fugtige Doge. Kunde Dronnivgen ikke
have verret holdt i hemmeligt Fangenftab
indtil nu og saa vceret undfluppet, derefter
v«re flakket omkring, kun ventende paa det
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belejlige Ojeblik til at göre fine retfirrdige
Krav gleidende.
Ooerfor mange af dem, den fremmede
Kvinde i Hoppehuset kom i Beroring med,
lod hun flinae igennem, at hun virkelig
var den landflygtige, og som man troede
forlcengst afdode, Dronving.
Boaderne i Omegnen sendte Foraringer
til Hoppehuset, baade Kyllinger, Smor,
Flode, Ost og 3Eg.
Af DegnenS Kone i Bellinge havde den
Fremmede laant Klader, hviSaarsag hun
blev uenig med Deguea. bvem bua havde
truet med, at hanS Opforsel stulde koste
Ham Hans Blöd. Thi — sogde hun —
jeg er Droaning Caroline Mathilde, og
min Broker er Köngen af Engelland, med
hvem jeg har duelleret.
— Jmidlertid gjorde dog forflellige Omstandigheder, at den angivne Dronning
sankt det heldigst at begioe fig t il Odense.
Her fil hun Logcmente hoS Pensionist
HanS Ikin g , hvis Kone blev ganste betaget
af al hendeS Tale om hendrS fyrstelige
Slagtninge. Dding stillede fig derimod
mere miStanksom ooerfor de mange Hi»
florier.
MenS hun boede i Odense, sendte hun

12
en Gang Bud efter Sergent Newe i Bellinge og anmodrde Ham om alter at flrive
et Brev, kenne Gang til Kammerherre
FritS i Nyborg. Newe nagtede imidlertid
bette, hvorefter hun i en bydende Tone besalede Ham at gaa til Nyborg med Budskab t il Kammerherren.
Newe, der var Soldat til Fingerspidserne,
sagde nu:
— „Ja, naar Hun har nogen Kommando
over mig, flal jeg gaa, men ellers ikke.
Og hvis Hun var af den Stand, Hun udgiver sig for, veed Hun og, at der er voget,
som hedder Subordination; thi for det
forste flal jeg melde det til min Oberst, og
for det ander kan jeg ej iadkomme i nogen
Fastniog uden PaS."
Nu blev Damen saore vred og befalede
Newe at palte fig, og den gamle M ilitä r
gjorde Honnor med Appel og traadte af,
lidt underlig i Sind.
MedeoS AdingS Kone var meget optaget
af den statelige fremmede Dame, vor Alling
meget tilbageholdende.
— „HviS Hun er den Person, Hun an»
giver" — sagde hau til hende — „er mit
HuS altfor ringe for Hende at logere i."
Jomfruen sagte at indynde sig hoS den
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gamle, miStroiste Knark der i sin Tid
havde tjent i den kongelige Stald. Hun
mindede Ham om, at Han jo tit og mange
Gange havde kort for hevde, og at Han
havde faaet mangen en Dukat af hende.
Atzing ftuttede sig, saa paa det paa en
Gang dristige og stolte Ansigt — selv Han
solle nu Toivl i sit Sind. Hun bad Ham
nu om at rejse t il Nyborg og ashente to
engelfle Heuer, som var ankommen dertil.
Saa vilde Han maaste en Gang igen saa
Lejlighed til at köre sek- Hefte. Men
Mistroen vaagnede alter i Atzing, og Han
ncegtede at have noget som helft med den
Sag at göre.
Han spurgte hende ud om forflellige
Ting angaaende Hoffet paa den Tid, da
Han havde vceret der, men hun künde ilke
besvare SporgSmaalene til Han- TilfredSheb.
Og nu blev den Gamle hidsig og betydede hende, at for Fremtiden vilde HanD o! voere stcrnget for hende, da Han ej
yderligere vilde udsoetteS sor den Folkesnak,
som gik, og som let künde volde Ham Ubehageligheder.
— Samme Dag forsvandt „Dronningen"
sra Odense. Og samtidig begyndte der at
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gaa nogle forvirrede Rygter om, at hun
paa Hoffet- Foranledning vor bragt til eu
Side — noget, der dog felvfolgelig ilke lurde
taleS hojt om.

II
Ho» Frederik Skomager i Ryslinge. — Jomsru Tyssel hos Organisten i Ringe. —
Almuen tror paa Tronningen, som forvises.

Fra August Maaned» Midie fortalte
man om et gaadefuldt Fruentimmer, der
dullede op, snart i sn fynft Landsby, snart
i en anden. Skont der hoer Gang u«evnteS sorftellige Navne, havde man dog en
Mistanke om, at det vor det samme Koindemenaefle, der gik »gen allevegne.
Der gik de mcelkeligste Rygter om, hvad
kenne Koinde havde gjort sig skyldig i.
SaaledeS fortalteS der:
En Sondag i August Maaned, som Skomageren Frederik Hansen Pingel og Han»
Hustru i Ryslinge havde siddet i dereS
Stue, var der kommet et pjaltet kleedt
Kvindfolk ind t il dem og havde, leeude af
fuld Hals, givet sig til at fortcelle en H i
storie om, hvorledeS hun, trods sin daarlige
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Paaklcrdning, strakS dar bleden genkendt af
Majoren paa Toistrup, som hun havde
modt. Majoren havde ganste rigtig kendt
hende som Jomsru Charlotte Sophia Bruun,
Justitsroad Brunns Dotter sra Faaborg.
Hun var meget optaget af denne Genkendelsesscene, og de gode Skomagersolk,
som jo nok synte», at det Var en daarlig
Paaklredning at mode i for en JustitSraadDatter, tog alligevel imod den vandrende
Dame, som forelobig stk Kost og HuSly i
Skomagerens HuS, da hun bad derom.
Noeste Dag var Jomsru Bruun travlt
beskoeftiget med at faa streuet et Brev til
en Mand i Nyborg, som skulde sende hende
allehaande Nodvendigheds Genstande: en
Seng, to Jagtllcedninger, io JagtboSser,
som alt skulde findes paa Postgaarden, samt
yderligere: 4 —5 Pd. Kaffebooner med Sukker til og 4 Klafter Bin. Skomagerens
var nu enige om, at det var en god Logerende, de havde faaet. Thi de havde jo
— tilfaldigviS ! — faaet at se, hvad Bre
vet indeholdt. Frederik Skomager paatog
stg gladelig at besorge Brevet til Nyborg.
Saasnart Skomageren var gaaet med
Brevet bad Jomsru Bruun, om hun dog
ej — til hendeS egne Klrrdedragter kom —
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maatte loane Skomogerkonevs. Og den
-rave Kone laante hrnde BeNerdoingSstylker
fra inderst til yderst, for at Jomsruen
dog künde vise srg net paokleedt for M a 
joren paa Toistrup, som hun vilde besage,
mens Monden vor borte. Skowagerkoaen
folgte hende paa Bej vp t il Gaarden og
vendte saa om
Ud paa Natten kam Frrderik Skomoger
tilbage fra sin Tur til Nyborg — meget
slukoret og meget gram i Ha. Han hovde
trovet hele Nyborg rund», men itke fandet
den, til hvem Brevet Var stilet, lige saa
vel som man ejheller paa Postgoardev
keridte noget som Heist til Jomfru Brunos
Jagtkladninger. Da honS Kone horte deite,
begyndte hun at jomre sig for alt sit gode
Toj. og Slomageren holdt paa at fare i
Flint, da Han horte, at det trcrfle Koindfolk vor borte.
I de lammende Dage var hau stadig
rundt i Omegnen for at opdage et Spor
as hende. I de forste Dage lykkedes det
ilke, men Han fulgte hende fra By t il By,
indtil Han endelig iodhentrde hrnde i Hoje,
hvor hun var komunn til Hose hoS NielS
RaSmussen.
Den vrede Skomoger tvavg nu Fiueu-
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timmeret til at offore sig alle de stjaalne
KladningSstyller, hoorefter Han overleverede
hende alle hendeS egne gamle Pjalter.
Bymandene jag saa det stadelige Koindemenneste ud oder Bygransen.
Der vor vel nok dem, der havde tankt
sig Mulipheden af, at det var en Bedragerfte, der den 30te August sagte og
savdt H utly hoS Organist Schoster i Ringe.
Men Schoster og hanS Huitm tog vel
imod den fremmede Koinde, der kam til
dem under Navn af Jomfru DySsel.
Det hrrderlige ZEgtepar nod Host-EstermiddagenS Slilhed, da det fremmede Koindfolk henvendte sig til dem med Bon om
H uily for en lille Stund
ZEgteparret
folte Medlidevhed med Iomfruen og lovede
hende vevlig Behavdling; thi hun saa'saare
forhutlet ud som ester mange udstandne
Genvordigheder.
Madam Schoster gav hende Mad og
Drille, og pludselig brod Iomfruen i has
tig Graad. De to Gamle puSlede om
hende og spurgte, hvad der dog laa hende
faa tungt paa Sinde.
„Oh, I tan jo ej tro mig, sein om I
vil, naar I Hörer, hvem jeg er."
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„Ak jo ! ak jo l" udbrod Madam Schoster og torrede sine Ojne.
„ S io hör dal Jeg er ingen anden evd
der, ulvkkelige Dronning Caroline Mathilde,
som er sagt dod i Celle, men vu efter at
dove sat mig sein i Frihed niaa hevsloebe mit
Liv vaa Landevejen og under falfle Foregirrender."
Om Tor kerne pludselig var brudt frem
i Ringe künde det ikke Hane gjort saa stcrrkt
et Ind rryl paa de to Gamle. som niesten
sank i Kncr. saa yderlrg bestedte bleo de
veo denae Meddelelse.
Oraanislen, som en Gang havde set et
Koiurosej af den, som man troede, afdode
Dronning. anstillede Sammenligninger, der
H s dam niesten borttog al T vivl om, at
hon stad jo oversor den forstodte Dronning
oi Danmark.
Hun fortalte ydermere folgende:
— „Inden jeg endou var kommen i min
Anrnedrelsestilstavd og levede ved det davske
H f — oh heilige Dage I — som Dronning.
bleo der en Gang foranstaltet en Jagt i
de H'nügt at Grev Strurvsee paa den
fl ld- skydeS ihjel."
Organisten og hanS Hustru lyttede t il
Men spcendre M in e r; thi dette angik jo den
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glemt mig. Det dar kun mine AvindSmcend, der havde villet mit Fordcrrv. Ester
at jeg havde vcrret nogev Tid i Celle, degyndte Kovgen at tilskcioe mig Breve, men
da mine AvindSmcevd erso'r dette, besluttede
de, at jeg ftulde udgiveS for dod."
„DanmarkS forhenvcrr-nde Dronning"
hulkede, og Madam Schofler stemmede i
med, men- den gamle Organist rystede sit
graanede Hoved.
„Ok. Herregud, for Ondflab Verden er
fuld as I Og d e t har een Gang vcrret
DanmarkS Dronning I"
„Har vcrret det og dil vorde det igen",
soarede den Fremmede med hcrvrt Hoved.
„Men hvorledeS gik det alt t i l ?"
„Jeg blev indgivet en Dvaledrik og blev
derefter lagt som dod paa et PoicellcrnSbord, og min Dod blev derefter strakS iadbereitet til Danmark, mit än Gang saa
trofaste Land, hoor nu alle Hader mig og
ingen v il tro mig. Men bi lidt, I Ogler!
. . . . Der gik nogen Tid, da jeg fik syet
en MandS Dragt, og i denne undflap jeg
fra mit Fangebur. Under Navn of Kam
merjunker Gortz begav jeg mig til Fodfra Celle til Kobstaden Hannover, og her
rfemstillede jeg mig for Grev StruenseeS

21
markelige Mand, der en Tid lang havde
fpillet en saa stör Rolle i Danmarl.
Den sorkludte „Dronning" fortalte videre:
— „Jeg blev underrettet om, hvad der
vor i Gcrre og lod min Heft opsadle, rfter
at jeg haode drulket voget for ot blive
munter. Jeg red derefter med paa Jagten,
idet jeg stadig holdt mig paa Eiden af
Grev Struensee, saaledes at man ej künde
ramme Ham uden at skyde mig.
Ak! Jeg var bleuen faa fortumlet i
Hovedet af alt drtte og af Frygten for,
hvad der mutigen künde Hunde, ct jeg faldt
ved fra Heften og deroed forflog mit eve
Laar."
LEgteparret Schofler havde med dyb Avdagt lyttet t il og udbiod i Beklagelser
over, hvad der var timede» hendeS hojkongelige Person.
Den hoje Dame fortsatte:
Da tilsidst den störe Ulykke var skeet, og
hun var blevrn forskudl af Köngen af
Danmark, blev hun forst fort til Krovborg,
dersra til Hirschholm for flutielig ved
Nattetider at foics gennem Sjulland t il
KorSor, over Bcrlterne, gennem Fyn, Jylland og Holsten t il Hannover.
„Men min HuSbond og Konge havde ej

Broker, som er JustitSraad deri Staden.
Ieg har endnu det Signet med det engetfle
Vaaben, som der blev mig overantvordet."
Og hun viste Schsster et Signet, som
Degnen i Bellinge vilde haoe genkendt.
-------- At det hcrderlige JEgtepar var
meget betagne af den moerkelige Beretning,
er indlysende. Da de havde Hort den fremmede Dame udtale, at hendeS Tid jo nok
fluide komme, var de ikke mere i Toivl
om, at det jo var Lykken selv, der havde
holdt sit Jndtog i dereS ringe Bo. Den
Dag vilde nok komme, da Danmarks Dronning belonnede dem for dereS Gcrstevenlighed.
Den sremmede Dame, der vedblivende gik
under Navn as Jomfru Dyssel, fortalte,
at med dette Navn hcengte det saaledeS
sammen:
Paa sin Flugt fra Hannover var hun
kommen til Provst Dyssel i Hygum for
8 —9 Aar siden. Her havde hun opholdt
sig i lang Tid, og det var ester Proostens
og banS HustruS Raad, at hun havde an
taget dette Navn — indril den belejlige
Tid kom.
SchosterS trakterede med det bedste, Huset
formaaede, og glemte ej at fortcrlle, hvil-

23
ken fornem Geest, der — i al Hemmelighed !
— holdt til i Ringe.
Snart vidstes det viden om, at Dronningen boede i Organistens HuS. Mange
Mennefler kam til for at se den moerkelige
Koinde, og en Dag künde Schofler vise dem
et Brev, som dan egenhcrndigt havde flieset
for dende til Kconprins-Regenten.
Det gik saa vidt, at flere urolige Hoveder fra Omegnen lagde Planer om at
famle en Skare. der med Magt künde fore
DanmarkS Dronning srem til den Plads,
der lilkom hende.
Da detre Uooesen i Leengden ej künde
tilstedeS, fik Forvalter Bondo paaBoltringgaard i Forenrng med to tiltogne Mcrnd
hende formst fra Godset.
Men i Stedet for at nedflaa Rygterve,
om at Dronningen virkelig rar kommen til
Danmark, vokSede diSse i Sryrke Dag for
Dag.
Bonderne troede for vist, at det bele var
Spilfeegteri fra dojeste Steder for at doekke
over en Sandhed, som kur de faa farlrge
Folger for Kongehuset.
------- »«

-

III
Etter EgeskovS Marked. — Hvad der hirndte
i Aaby Kro. — „Dronningen" kommer lil
Faaborg og foengSleS.

I Tiden omkriug EgeftovS Marked samlebe» der i Eydsyn et blondet Selftab af
olsten» Goglere og Omflrejfere, som holdt
t il ved devne Lejlighed for at redde sig lidt
til Hj«ip n l LivetS Ophold i den tilstnndende Biater.
Dogen for Mar lebet, nemlig den 20de
September, kom der til Kaptejn Römer»
Enke i Ulbolle et tarvelig klcrdt F^ruentimmer, der bad om at faa nagle Kloeder
til Loao». E«ken, der tag den Fiemmede
for en MarkedSgoglerfte, forrrrede hende
nagle Klceder og vor meget vevlig imod
hende.
To Dage ester kom den fremmrde Koiode
igen og fortalte an, at hun vor Jomfiu,
DySsel fra Hygum, og at hu« vor kommen
fra sin Plad» som Mamselle ho» en Gene-
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ral i Utide. Mamsellen fit nu itte alene
Klcrder. men ogsaa 2 M art.
Som Jomfruea samtalede med Fine
Römer tom en jyfl BiSsetrmmmer med sin
Kone körende gennem Ulbolle, og da Han
saa den angivve Jomfru DySsel, hilste Han
hende meget «erbodigt.
Fruen spurgte, om Jomfruea teadte den
Körende, hvonil hun svared«, athungjorde
det vel. Fruen talte nu til BiSsekrcemmeren, og da Han ftulde samwe Bej som
Jomfruea havde sagt ot skulle, bad hun
godr for denne — for gammel KendflabS
Skyld.
Bissekrsmmeren lettede paa sin pjoltede
Hat. Om den naadige Froken vilde tage
til Takte wed Befordriagen, dar det Ham
rn Glcrde. Jo, Bissetrremmerrn vidste vel,
dvorledeS hon fluide delcrgge fine Talemaader I
Det mcertelige Selflab rullede af paa
BiSsekrcrmmrrenS kluntede Bogn, og den
menuefleksrlige KaptejoSente saa' efier dem
med Glrrde over fin gode Gerniag.
De trrnde Persoaer tom til Aaby Kro,
bvor de flog fig aed for Natten i samme
Gcrsteocerelse.
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Der blev stör Lystighed i Aaby Kro
de Noelter.
„Den noadige Froken" —
fom Bissekrummeren immer den titulerede
Jomfru D ysfil — var meget nedladende
og tomte flittigt Bugrene sammen med det
vorige brogede Selftab.
Bissekroemmeren fortalle vidt og bredt
om, at Han var Bestytter for den naadige
Froken, hvis Fader havde ydet Ham saa
mange Tjenester De andre MarkedSsolk,
som kom fra det syn-beromte EgeskovS
Marked, saa i ikke ringe Grad op til den
veltalende Bisseklummer, der havde saa
fine Forbindelser. En og anden ftumlede
vel over. at den SlagS „Naadigfrokener"
var ikke saa vanstelige at komme lil Hovedet paa, men Bi-sekrummeren flulde nok
tale dem lil Fornuft, om fornodent med
de knyttede Noever.
Saa gik Selstabet til Ro. men ud paa
Aftenen blev der pludselig stör Allarm over
det garste HuS. Og Allarmen udgik fra
det Kammer, hoor Krummeren og hanS
to koindelige Ledsagere var bragt Ul Leje.
Krcemmerkonen paastod under stört Spek
takel, at hendeS Mand var hende utro.
Hun stuldte dam for Tyve Knoegt og andet
mere, hoad fligt opfarende Koindfolk kan
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finde paa; som Folge of Allarmen kom
der nu monge Folk til, og det vor ej
langt fro. at Krummeren og Han« bedre
Halvdel havde droget hioanden ved Haarene. Krummeren skuldte sin Kone sor en
„mordisk" Koivde og en Hund og besalede
hevde, at hun stalde lutke sin skidne Mund
og ej oplode den tiere.
Bürten künde ej holde S ly r paa Selflabet, som so'rudafSengrne; Han maatte
dersor sende Bud til Bysevs Folk, men
forst Sognefogden fik saa wegen Magt over
den hidsige Krcemmerkoiad og den ikke miadre d'dsige Krummer, der nu vilde mor
danke sin kure Kone sor hendeS grove og
ftarnogrige Mund, at der alter bleo vogen
lunde Ro i Huset.
Krummeren vilde dog ej lade fig styre
tilfred», sor Hans Kone flog sig paa M un
den og kaldte sin Bestyldning sor Utrofkab
igen. Thi Ham künde det vel vure lige
meget, men Han künde ej tilstede, at den
naadige Froken fik flig Plet sat paa sig.
Krummerkonen svor imidlertid Huvn, og
da det ej skortede hrnde paa Tilhuvgere
blandt de farrnde Folk, fit hun waget det
saa, at da Jomfru Dyssel forlod Keoen i
Morgendumringen, blev hun overfaldet og
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frataget en Del af de gode Klcrder, som
KaptejnSevkea i Ulbolle havde formet
hende.
SaaledeS gaar det da til, at den omvaadrevde „Dronning" en Gang i S lutningev af September kommer t il Faaborg
i en ret ynkelig Foifatning. Hun finder
dog HuSly i en Skippers H u i og aabenbarer en stovne Dag den sorfcrrdede gomle
Soulk, at hun er den Koinde, hvem man
allevegne havde genkendt som den tidligere
danste Dronning Karoliae Mathilde.
Men, tilfojer hun strakS, det er dog ikke
sandt; thi hun havde kun vcrret MaitreSse
hoS Kammerherre Holst i Aabenraa. Noget
kongeligt var der imidlertid ved hende, for
hun sku l d e vcrret en Konge» MaitreSse,
ligesom ogsaa hendeS Fader var en kongelig
Person, mrdevs HendeS Moder var en
Oberftsrue i Kobenhavn.
Og saaledeS
fortsatte hun i 6t Bcrl t il stör Forfcrrdelse
for Skippere».
Dog maa det figeS, at Jomfruen her —
saa vidt wuligt — sagte at holde sine
Säger stjulte; men HendeS lige saa mcrikelige Historier som Esterretnivgerne om hen»
des tidligere Meriter sivede ud, og en
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staune Dag rygtedeS drt da. at „Dronningen"
eodelig var bleven fangslet.
Myadighederne havde faaet nok at spekaIrre over; thi det viste sig hurtigt, at den
Smule as hendeS Opgivelser, man künde
kontrollere, var falfte fra Ende t il anden.
Rygter om MyndighederneS Famlen
sivede ud og bestyrkede ydermere den i störe
Krebse, navnlig blandt den syufte Llmue,
udbredte Tro, at Jomfruen i Faaborg
Fangsel virkelig var C h r i s t i a n den
SyvendeS D ro a n in g .

IV .
I

Odense Tugthus. — Dronningen frigides
og korer i Prokuratorens Kareth. — Chii^
sten RasmuSsen fra Hindsholm. — En
mcrrkelig Kontrakt. — Atter i Tngthuset.

Bed MortenSdagS-Tider 1784 blev den
falske Dronning fort fra Arresten i Faaborg
og indsat i Odense TugtbuS, men hendeS
Forhold dar eodnu saa usyldestgorende oplyst, ot FcrngfletS Bestyrelse ikte vovede
at tage strängt sat paa hende. Tvcertimod
gjorde man hende paa alle mulige Maader Opholdet behageligt.
Rygtern- blev vildere og »ildere.
Ude i Salbythoarup paa Hindsholm
svor Bonden Christen RaSmuSsen, som
havde staaet ved Garden, paa, at hon fluide
genlende Dronningen.
Han körte til
Odense. Den FcengSlede nod den Forret,
at a l l e künde komme til at tale med
Hönde i SlutterenS Ncerncerelse. Christen RaS«
müssen stk Foretrsde og mente »jeblikkelig
at senkende Dronningen. Han gjorde Kare«
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fall» for hende og stillede sine Pevge til
LandSmoderens Disposition.
Delte fortalteS vidt og bredt. Christen
RaSmuSsen havde ladet Handling folge
paa Ord. Hans Portemonna stod aaben
for olle hendeS Krav; saalange hun rndnu
fad i Tuglhuset, detod bette ganste »ist ilke
stört
Men ogiaa bette Forhold stulde
irndres inden altfor loenge.
J Tugthuset havde den foengSlede Kvinde
opfort sig t il alles TilsredShed. Hun var
venlig og omgcrngelig, saa lidevde ud og
tog bet samlede mandlige FangselSopsyn
med Storm.
Blandt HendeS stadige Goester var ogsaa
Jomsruerne Schärst fra Odense By. DiSse
to letcrldede Ungmoer drev en SlogS Afguderi med den fromme Uflyldighed, der
paa en saa ynlelig Maade maatte henflabe
sit Liv i Fcrngslet.
Jomsruerne Scharst var gode Bekendte
af Prokurator Bagge l Odense, der naturligvis ogsaa havde Hort om Caroline M a 
thilde.
Hidtil havde Troen paa, at hun var den
virkelige Dronning, kun holdt sig blandt
den lavere Befolkning. Men selv Proku
rator Bagge, som dog ellerS var en klart-
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seevde Mand, lod fig vu sorvirre as de
mange mmikelige Beretnivger. Navnlig
bearbrjdede Jomfruerue Sch« ff Ham —
og Resultatet hiev tilflut. at hon falte sig
delviS overbeoist om, at hun var den, hun
udgav fig for
Den aosete Mand befluttede nu at
gare, hvad Han künde, for at befri den
FocngSlede fca hendeS Fongenftab, og
saa wcrrkeligt det eud lyder, gik Autoriteterve — formodentlig ogsaa tildelS
under Trvkket af en offevtlig Mening —
i MartS Maaned 1785 virkelig ind paa
at laSlade hende mod, at Prokarator
Bagge vilde optage hende i fit Hus og
v«re ansoarlig for headeS Person og Opfarsel.
Bagge gik endog saa vidt, at Han lod
sin San ashevte hende fra Tugthuset i sin
egen Kareth og optog hende i fit HuS.
Den gode Prokurator fkulde tid-nok
avgre, at Han for en Gang« Skyld — det
ble» formodentlig den fidste — havde ladet
fit gode Hjarte labe af med fig. „Drovoingea 'S Frigarelse blev modtaget med
Jubel af mange, deriblaudt Jomfrueroe
Scharff; og Christen RoSmuSsen fra Salbythaarup, som geutagende Gange Hände de-

sogt „Drovaiogev" i Foengslet, indfavdt
sig strakS for at lykovste bende. Han
laavte heade betydelige Pevgesummer og
lovede heade mere, HviS hun havde bette
behov.
Og det havde hun stadig. Thi bet var
just intet stille Lio, hun forte efter atvoere
kommet ud af Tuglhuset. Hun strejfede
paa Gaden med hvem som Heist, og tilflu t
indsaa Prokuratorev, at havs Beslutoing
om at „qarantere" for heade var en of de
Porste Dumheder, Han nogevsiade havde
begaaet. Efter 14 DogeS Forlob var
havS Tro paa „Dronniogen" blevea saa
grundig rokket, al Han favdt det formaalS«
tjenligt at sorvise heade fra fit HuS —
— HviS Han da itke flulde blive i for neer
Familie med „Kongehusel".
Hon havde jo imidlertid poatoget sig
Avsoaret for heade» Person og tingede
heade derfor i Kost og Logis hoS Skarp.
retter Stengel — formodentlig i den Tro,
at denne Omgaag stulde betage heade andre
Lyster. I Stengels HuS blev hun dog
kna i kort Tid.
Sluttelig kom huu t il at bo HoS Skomager Bodvsea i Odense, og hun drev an
fit S p il i over to Maoneder. En Moevgde
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Mennefler strommede til Huset for at se
og tale med hende. Hun havde anflaffet
sig kostbare Klcrder. og hun traktereve sine
Gcester paa det bedste.
Pengene havde hun for en stör Del
faoet af Bonden fra Salbythaorup, der
vor bleven ganfke betoget af hendeS
hele Beesen og Farben. Det gaar endog
saa vidt, at Han en Dag, da Han sidder
sammen med Kobmond Jorgen Andersen
fra Odense, vadder med denne om Vig-Del
af et vyt Brig-Skib, at det inden MikkelS
Dag 1786 ftal viere bevist, at den ommeldte Koivde virkelig er Dronning Caro
line Mathilde
Dette stete hverken i Fuldflab eller Gal
flab. Der bleo oprettet en lovformelig
Kontrakt mellem dem om denne Sag. Dette
Aktstykke er ikke uden en vis Interesse.
Det havde folgende Ordlyd:
D a jeg Christen Rasmutsen er Eyere af
Vi P art af det vel bemeldte Jorgen Ander
sen bygte nye Skib, det forenende Haab
kalbet 49 Commerce Lasters dragtig. —
Saa er jeg efter min egen Begiaring og
Anbhdelse bleven eenig med velbemeldte
Jorgen Andersen om, at naar jeg ikke inden
Michaelis 1786 beviser og godtgior, at det
bekiendte Fruentimmer, som nu logerer hos
Bahnsen Skomager i Rönne Gaden i
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Odense, og lader sig kalde Jomfru Dhssel
virkelig er Dronning Caroline Mathilde,
overlader jeg til velbemeldte Jorgen Ander
sen Vz P art af min i bemeldte Skib eyende
Part, som er Vis P a rt af heele Skibet
med staaende og lobende Redskaber uden
nagen Betalning derfor, hvorpaa hannem
skal blive meddelt lovformeligt Skiode. —
Hvorimod Jeg Jorgen Andersen forbinder
mig til, at naar bemeldte Christen RasmuSsen beviidner og godtgior i seneste til M i
chaelis 1786 at forbemeldte Fruentimmer
virkelig er Dronning Caroline Mathilde
overlader jeg hannem uden nogen Betalning Vi6 P art udi forbemeldte Skib, hvor
paa hannem skal blive meddeelt lovformelig
Skiode, hvilke skal skee af en af Parterne
uven Lov og Dom, saasnart bliver oplhst
og beviist enten bemeldte Fruentimmer
virkelig er Dronning Caroline Mathilde
men i seeneste til ovenncevnte fastsatte Tid
— etc.
Stiege og Thaarup paa Hindsholm den
2den Juny 1785.
J o r g e n And e r s e n .
Christen Rasmussen.
T il Vitteilighed — etc.

Under Navnet Jomfru DySsel dar huu
almindelig kendt; selv sagde hun vel ej
offentligt at voere Dronningen, meu hun
forstod paa alle Maader at faa Opmoerk-
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fomheden henledet paa sig og saa lade
stinne igennem, at hun dog virkelig var den
engelfle PrinseSse, der blev Dromnng af
af Danmark. Hun havde en Hel Skare af
Troende omlring sig. og i Spidsea for dem
stod Jomfruerne Scharff, Skomager Bohnsen, Bager Blach, Christen RaSmuSsev,
Skipperen Bevzel Thorne fra Stige og
flere andre.
Prolurator Bagge, som saa letsindig
havde ydet Garantier for voget, Han kun
havde ringe Begreb om, var ved at gaa
ud af sit gode Skind for hver ny Bedrift
af Jomsruen eller Dronningen — for hvis
Opforsel ha» jo stod til Ansvar. T il
G lut vidste Han ikke bedre Raad evd at
indsende Andragende om at blive fritaget
for det Hverv, Han havde paataget sig.
Dette Andragende blev bevilget.
Og den 7de Juni 1785 ivdsatteS Jomfru DySsel alter i Odense TugthuS.

V.
En hojtidelig Erkloering. — „Tronningen" lkriver til Köngen og Kronprinsen. — Udenfor Frederiksberg Slot.

Da Jomfru DySsel for andenGang kam
i Tugthuset, synteS Sagen at flulle vaa
fit Hojdepuukt. H idtil havde det kun vceret
tildelS i det stjulte og gennem Avtvdninger,
at hun havde erklirret at voere Dronning
Caroline Mathilde. Alten nu, umiddelbart
efter sin Anbringelse, forlangte hun Vidner
sammenkaldt. De ovennavnte: Skomager
Bohvsen og Bager Black, begge fra Odense,
og Skipper Thorne fra Stige havde indfundet sig som Bidner. og i Overvcerelse
af di-se samt TugthusetS Inspektor, Kon
trollor Hermon, erklcrrede hun hojtideligen,
at hun vor fodt engelfl Prinsesse og
D r o n n i n g C a r o l i n e M a t h i l d e as
Danmark
Hun forlangte dette sit Udsagn iodberettet for Stiftamtmanden og
Bistoppen.
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Den Behandling og de SindSlidelser,
hun havde vceret udsot for. angav hua nu
at vcere Gründen til, at hun blev angrebet
af et SygdomStilfeelde, som gjorde, at hun
maatte sritageS for alt Arbejde.
„Dronnmgen" fik derfor et Enevcrrelse,
hvor hun Dag og Nat plejedeS af Jomfruerne Scharff.
Men det vor ikke just Svgehistorier, der
opvartedeS med i „Dronningen"S Loge
mente i Odense Tugthus. Tvlrriimod denyttedeS Tiden til at forsatte og flrioe
Breve til selve Köngen og KronprinS Frederik (ikuere den 6te).
Forst striver den yngre Jomfru Scharff
efter „Dronvingen"S Diktat to Breve, da
terede den Ilte Juni. De besorgedeS Hegge
t il Kobenhavn af den crldre Jomfru Scharff
i Forening med Skomager Bahnsen og
Bager Black.
De tre Rejsende ankom til FrederikSberg
S lo t en Morgen tidlig, og da Kconprinsen
vilde ride ud fra Slottet, ooerrakte de
HS kgl. Hojhed Brevene, hvorefter de forblev paa Slotret til Kl. 4 om Eftermiddagen i Haab om at erholde Svar. Da
bette imidlertid lod vente paa sig, gik de
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ind tilKobevhavn og rejste derefter tilbage
til Odense.
„Dronningen" havde forstratt sine Budbringere med 20 RigSdaler af Christen
RaSmuSsenS Peoge. Der gik saa en balv
SneS Dage, men da der stadig intet Svar
kam paa Besooenngerne, tog man atter fat.
„Dronningen" dikterede,
vg Jomfru
Schar ff forte Pennen, og der fremtrylledes
efterhaanden folgende Memorandum, der
fremtrerder som Slutning paa et tidligere,
der itte er Forf. bekendt i
T il Konge»!
Jeg Caroline Mathilde en Gang af Kong
Christian den 7de erklcerede og kroned Tronning til Tannemark og Norrge toger mig
herved den underdanige Frihed at indsende
dette til min hohtelskende Gemal. D a mine
bedrovelige Omstamdigheder er min Konge
vel bevidst af den for 14 Tage siden ind«
senkte Memorial, hvor mit ncrrvcrrende
kummerfulde Liv er paa det noyeste udfort,
indtil jeg selv naaer den Lykke videre for
min Konge selv at forklare alting, Gud veed,
at den uforglemmelige Kicrrlighed for min
i Livet elskelige Konge og Born haver uformodentlig fort mig i den usle sangestand,
og mine fiender, som er mange, soger hver
time at undertrykke mig og jeg veed mig
ikke nogen tiid sikker, da jeg lever iblandt
Ulve, der ved alle optcrnkelige Leyligheder
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soger om det var muglig efter mit Liv. inogsaa i Dag, som er den 28de Iu n y , har
der vceret en ubekendt Person, et Fruentimmer, og jeg efter Directeurernes got'
befindende maatte nodes til at tale med hvor
jeg paa det yderfie maatte groft begegnes
og forncrgte, at jeg maatte vcrre den jeg
er; og af den aarsag, at jeg ikke maa vcrre
den jeg er og ikke blive freist af min Nod
har Byfog Troyel i Faaburg frataget mig
mine 2 Vaabener, som jeg havde fort med
mig fra England, det ene til min Broder
Köngen i England, som vist skal kende det
og det andet til mit Landstab Zelle, disse
Vaaben var vel ikke rette men med villie
giort for at skulle kendes hvor dig skulde
i fald jeg kom i nogen Nod.
Disse
er mig roversk fratagne og jeg maa paa
ingen Maade faa dem, for at dig kan faa
mig ret undertrykte og om det var mugligt
ret at udscrtte mig. og at dette er saa i
Sandhed vil alle disse Mcrnd, hvis Navne
her findeS med stcrrkste Eed bevidne, tilligemed stal Birkedommeren under Eed, som boer
her i Odense ikke efter sin Brokers Tod at
have faaet mine Vaabner.
Nu min allerelskeligste Konge er din M a 
thilde innu eistet af Dig, er jeg forvisset
paa at D u reder mig snart af denne Nod
og ffeer det ikke inden faa Dage, er mit
Liv forlo'eren iblant saa mange Fiender og
i den fulde Forvisning om min Konges
kierlige Hierte og hurtige hielp forbliver jeg
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til min Tod min Elskvcerdige og Elfleligste
KongeS Gemal
Caroline Mathilde.
Odense, den 28de Juny 1785.
BevidneS af
WolteS
Troyel
fra Faaburg fra Faaburg

Möller
fra Faaburg

Dette brev bevidnes,
at big er gaaet udenfor lov og ret.

Stempel
24 Skilling.

LH Aron Vrt«dfe»r
I det tillidsfulde Haab til min hoyt Clskede Sons Kierlighed tager jeg mig den
underdanige Frihed at da jeg for en 14
Tage siden lod underdanigst indgive 2de
Memorialer dateret 11. Juny 1 t»l Krön
Prindsen min hojtelstede Son og 1 til Kongen min hojtelstede Gemall min Befrielse
fra dette Fcengsel angaaende, men de som
bedroved tcrller hver Time frygter, da alting
er ucrrligt. at det ikke rigtig er leveret i
Krön Prindsen, min Elstelige Sons egne
Hcender tager jeg mig
den underdanige Friehed at indsende dette, da jeg
kender Krön PrindsenS oprigtige Kier«
lighed til sin Moder og at jeg Caroline
Une Mathilde er Krön Prindsens rette
Moder og Köngens rette Gemall, kroned
Tronning til Tannemark og Norrge, forst
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Prindsesse af Cngelland og den engelske
Konges Softer skal jeg alletider bevisliggiore,
og vil in mine Fiender forestille Krön
Prindsen Umuligheden heri, da jeg er sagt
dod og di störe, som jeg vel veed ikke onsker min Tilbagekomst. Saa onsker jeg tun
allene at komme til min elskelige Son, da
min Person snart skal tilkendegioe hvem jeg
er, nemlig Caroline Mathilde, den rette
Kronede Dronning og skal det fra Fodselen
Paa min ene Skulder min Konge vel beviste
kende-Mcrrke intil videre bekrcrfte denne
Sandhed, jeg har af räsonger lGrund< gaaet
herind i Dannemark i sättige Omstcrudigheder
i Fjor Foraaret, og da jeg af Uvidenhed ikke
havde forshnet mig med Pas blev jeg efter
meget ndstandent undt paa en voldsom Maade
Arresteret i Faaburg og bragt til Odense
Tugthuus, hvor jeg dog for nu paa ingen
Maade vilde tilkiendegive m itNavn, da jeg
vilde stiltiende til Kiobenhavn og der allene
for Köngen min Gemal og Krön Printzen
min Son tilkendegive hvem jeg Var, men
da Noden drev mig dertil at aabenbare mig
da ellers formedelst mange uforskyldte fien«
der maaske jeg künde blevet her og aldrig
tilkiendegivet for Krön Prindsen eller Kongen og af den Aarsag maatte tilkiendegive
hvem jeg Var, Caroline Mathilde, men nu
foroges innu min bedrovelse og Uro, da jeg
endog under dette Navn maa lide saa yderlig en Trcrngsel, da Gud skal vcrre mit
Vidne, at Kierlighed for min Konge og
Born haver dreven mig til at gennemgaa
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saa meget undt. Men da det nu videS og
videre flal bevisliggores, hvem jeg er, saa
haaber jeg vist, at Krön Printsens min elskedeSons hielte ikke taaler at se sin moder
lcrngere i kenne Nod men reder mig fra
bette fcrngsel Sted og i bette haab henlever
jea, Krön Printsens min allerelskeligste Sons
kicrrlige Moder til min Dod.
Caroline M athilde.
Odense den 28de Juny 1785.

En Mand ved Navn Frederik Schultz
fra Odense paatog sig paa „Dronningen"Vegne at flaffe Brevet overbragt i Majestoetens egne Hcender, og bette flete virkelig
udenfor Frederiksberg SlotSport, hvor begge
Memorialer blev overgivet Köngen.
SaaledeS stod altsaa Sagen i Slutniogen
af Juni Maaned 1785, omkring et Aar
ester at Modet mellem „Dronningen" og
Sergent Newe Hände fandet Sted i „Hoppe«
huset" i Bellinge. I stadig videre Krebse
synteS de» Anftuelse at vinde T iltro , at
Dronning Caroline Mathilde virkelig var
vendt tilbage til Danmark og hensad i
Odense TugthuS. Endnu bestcrftigede man
sig dog ikke i scerlig Grad med Sagen paa
hojeste Steder.

V I.
Jrederik Schultz'» Arbejde for „Dronningen".
— Mange Bonsklifter. — E t Rimbrev til
Kronprinsen. — En Masseadresse.

Saa meget stärkere greb DronningeTroen om sig ude blondt Befolkningen.
En Person i Kobenhavn ved Naon GieSsing flrioer et langt Brev t il Kronprinsen,
hvori hon i de mest indtrcengende Bendinger
bonfalder HS. kgl. Hojhed at lade den i
Odense Tugthus indespcerrede Dronnivg
Caroline „M artilde " komme til sin Ret.
„Jeg tvivler ingenlunde paa" — flrioer Han
— „a t denne ollerbetydeligste og vigtigste
Sag, i sig selo flulde vcrre rigtig og DereS
koagelige Hojhed herom erholder det tydeligste og sandfcrrdigste BeoiiS, at jo Gud k
den retfardige og Almcegtige I som kender
mit Hierte, v il og kan druge mig til et
Redflab, hvorledeS Dronuing Caroline
M artilde! til Riigerne» f«lledS Glcrde flal
blioe indfort mrd den Prägt, Hojtidelighed
og Hojagtelse, som een Gang er fleet og
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evdou vil komme over hende, som vil give
Kronen og Septret eu evig stedsevareude
GlanS og Z iir. — "
Den vellalende GieSsing frembcrrer derrfter det aldeleS sikre H-ab, at Dronnivgen
vil naadigt tilgive olle sine Uvenner, om
hun atter blioer indsat i sine Bcerdigheder.
Han foisikrer om sin hoje Karlighed til
Kongehuset, for hoilket Han garne v il vove
Liv og Blöd, henfalder til de mest hojstemte BeundringSudbrnd over „vor dyrebare
Dronning" og tilbyder fluttelig selv at
bringe Dronningen Budflabet om hendeS
LoSladelse. idet Han „agter med forste afgaaevde Hamborger agende Post at afgaa
t il Odense", hvis det maotte dlive Ham befalet.
S lig Befaling blev Ham dog ikke -ivet,
paa hojere Steder mente man stadig, at
Sagen flalde do hen af sig selv; men drtte
stete ingenlunde. Tvcertimod fik FrederikSberg S lo t atter i August Maaned Besag
af et Par utnrttelige Fynboer, nemlig
Schultz fra Odense og Land-Rytteren HanS
Hansen fra„Hoppehuset",hvor„Dronningen"
forste Gang havde aabenbaret fig. De to
brave Fynboer overleverer i FrederikSberg
Have Kronpriufen et langt Bouflrift, hvori
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de beder om, at „Hs. kgl. HojhedS Moder"
maa komme sor sin So«, eller at hun som
fodt engelft PrinseSse maa blioe Honnet led
saget til Engelland
Bonderne i Omegnen af Odense vilde
af Konlighed til deres gamle Landsmoder
gerne sammevskyde den nodvendige Sum
t il hendeS Rejse, naar hun maatte komme
ud af det ulyksalige Sted, hvor hun nu
maa opholde fig.
Faa Doge efter sender Snedker HanS
Gynther fra Odense et lignende Bonflrift
til Kronprinsen.
Heller ikke „Dronningen" og HendeS tro
Beninder, Jomfruerne Schal ff. ligger paa
den lade Eide. Da alle Andragender paa
Prosa viser fig at vcrre forgceves, faar Jom«
fru Schar ff den Jde i „Dronningen"S Navn
at sende et Rim t il Kronprinsen. Dette fik
folgende Ordlyd:
D u Kronens haabefulde Printz
M in Son, min trost og Glocke
E r D u innu som for til sindV il du som Forsvar troede
for den big under hieltet bar
O Prinds som Gut» velstgne
Jeg troer dog du forglemt eh har
D in moder Caroline.

4?
du !ille Friederich
hvor künde jeg big miste
del mig lil hierlet gik
ffiont du det ikke vidste
Jeg fände tit med Graad
hvor er min lille Son?
maae jeg Ham ikke faae
det var min Daglig bon.

Det er atter Frederil Schultz, der oder»
b inner dette Digt, og Hans Hjemkomst fra
K-benhavn denne sidste Gang bring« for
mier Rare.
Tbi nu soitlrller Schultz, at Han har
halr en Samtale med Kronpriosev, og at
denne har givet Ham en Rcrkke SporgS»
moal som Han ftal forelcegge for „Dronnrnaen" og derester samle Understiifter paa
en ny Memorial, som Han da personlig
ft»l vollbringe Kronprinsen.
Andiaqendet adstiller sig ikke vcrsentligt
sra ndligere. „Nedkn«lende for DrS. kgl.
Hoia. donfalder vi om Naade for den hoje
Perion der ustyldig er bleuen foengSlet her
r Otunie TugthuS udeu nogen Undersogelse
oa dar ved at holde sit Navn forborgeu
underkastet sig wegen Forhaanelse og Fora«r"
. . „fordrister os derfor i allervvdeite Underdanighrd paa Grund af fand
Gubssiogt og Kierlighed vi efter Avgivelseo
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«r denn« hoje Person pligtig — at indstille
hendeS sorgrlige Skiabne t il hendeS dyre>
bare Prinds FriederichS naadige Hiielp og
Bovhorelse" . . . .
Og saaledeS videre. Memorialen er
undertegnet:
DereS Kongelige Hojheds, Vor Allernaadigste og dyrebareste KronprindS' Alleriliiderdanigste og Troe Undersaatter
Eva Elisabeth Schorfs von W irth. I P .
sen Carelslund, Snedker. Christen Morten
sen. Hans Bonsen, som hun haver boet
hos i 11 Uger og ikke kan sige anbei end
alb artighed og god opforsel over bendePeter Jensen, Snedker. Niel» Maltesen.
Niels Hansen, Handskemager.
Heinrich
Themel, Beendrejer. Anders Hansen, Svine
Slagter. Og endnu 8 Navne.

Denne Adresse blev dog oldrig frembragt
for de Kongelige, idet en VcrrtShuSbolder,
t il hvem den vor bragt, holdt den tilbage.
Men alle vidste, at den gik rundt til
Uoderftrift.

V II
En Kommission nedscetteS. — Et crventhrligt
Llv. — Bodil Sorensdatter. — „Naar et
Hoved bisser, bisser hele Flotten". — Dom
men. — I Moens Tugthus.
den Shvende af GudS Naade
til Danmark og Norrge etc.
Vor Naade tilforn! D a et i Odense Tugthus til taaleligt Arbejde indsadt Qvinde
Menneffe, som kalder sig Charlotte Christine
Dyssel, fremdeles vedbliver hendcS Hohst
formastelige aabenbaer lognagtige og urime«
lige Foregivende. at vcrre Dronning Caro
line Mathilde, hvorved hun har forledct den
eenfoldige Almue saavel i Byen som paa
Landet til Medynk og at give hende en
Deel Penge med videre. — Saa vaa det
Almuen kan blive overbeviist om sin Vildfarelse og hun efter Fortienefte straffet, er
hermed VoreS ollernaadigste Dillie og Befaling, at I straks sammentrcrder i en Com
Mission, som skal holde- i Tugthuset, og
der kalder bemeldte Qvinde Menneffe for
Eder og lader hende give en Forllaring af
hnede- hele Levneds Lob, samt hvad der
har givet hende Anledning til saadan hen.
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des urimelige og hoyst formastelige Foregivende og om nogen anden dertil har for
lebet hende eller er i Ledtog med, hvorefter
I lovligen have at kiende og komme, hvorledeS hun for saadan hendes hoyst formastelige og lognagtige Foregivende bor anseeS
og straffe- samt dommes til VoreS ncrrmerr
allernaadigste Resolution at indsende. —
Derefter I Eder allerunderdanigft haver at
rette. Befalende Eder Gud! Skrevet paa
Dort Slot Friederichsberg den 2den Sep.
tember 1785.
Under Vor kongelige Haand og Eignet
C h r i s t i a n Hsx,

I.. 8.
Schack Rathlon.

P . Aagaard.

T il
Vice LandSdommer Laurih M artin Bendz
og Cancellie Raad og Vice Landsdommer Johan Jacob MyUuS.

Endelig efter et helt ÄarS Forlob er
man paa hsjeste Steder lommet under Lejr
med. at det er nodveudigt at tage fat paa
dt nae Sag fra Roden
Det er intet let Arbejde, der er den af
de to Bice-Land-dommere bestaaevde Kom
mission bestaaret.
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Forhoreve begyvdte strakS og fortsatteMaaved efter Maaued. Der indstavvrdeS
Bidner sra vasten hele Fyn, og derefter
gik man til Jylland og Holsten for at indhevte OplySniager. Den Aaklagede paaftod haardnakket, at hun virkelig dar Drovvivgen og benagtede Sandheden af alle
Udsagv, der gik hevde imod. Undeisogelsen
staar paa i 8 Maaveder. Soa evdelig
stimter man Omridseae af denne ZEoentyrerfle i stör S til — et Liv saa bevaget,
at ingen Roman-Heltiude har oplevet voget
tilsoarende.
Bore Lasere kevder af det foregaaende
LEoentyrerflenS Liv sra det Ojeblik, hun
forste Gang udgav sig for Droaving Caro
line Mathilde. Men forud herfor gaar en
Aade af grove Bedrogerier.
Det oplyseS, at Aaklagede absolut ikke
kan v a r e D r o n v i n g e n ; thi 1) er
Caroline Mathilde med Historist Vi»hed
dod i Celle 1775, 2) der er ikke mindste
Lighed mellem denne Kvivde og Dronvin
gen — hvorom Udsagn af flere. der erindrede fig Dronningev vsje, vidnede — , 3)
Aaklagede kan hverkev forstaa eller over
satte Eagrlfl eller Franst, 4) hun kan ikke
skrive, ikke en Bang fit Rav«, 5) i fine
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Fortoellinger rober hun den storste Uoidenheb om de simple ste Ting.
Men det voldte störe Vanskeligheder, for
man naaede saa vidt. Thi Anklogede vidste
med den storste Svedighed at gaa udenom
alle Sporgsmaal Jcronlig valgre hun den
Frtingangsmaade stet ikke at soare paa sttllebe SporgSmaal. Forovrigt gentog hun
for Kommissionen en Merngde of de Historier, som vi tidligere har Hort Herde for
tcelle de Mennesker, hun stodte sammen
med.
Ester störe Anstrcengelser lyktedes det
Kommissionen at faa oplyst, at Anklagedes
Navn var B o d i l S o r e n s d a t t e r ,
at hun var Datier af en forhenv. Rytter,
Soren Lund, at hun var fodt i Linstrup
So^n, TioodS Carlslund Helred, Haders
leo Hus Amt, Ribe S tift, og dobt 1756
Fra det 22üe Aar begynder hendes
HEoentyr. Hun er Malkepige paa Herregaarden Gram, kommec dersra til HaderS
lev, forer et meget let Liv, kalder sig
Jomsru Dyssel sargiver at vcrre Datier af
en Pcovst), er senere i AssenS og Odense.
Kammer „noesten vogen" til Harreby ved
HaderSlev i 1779, kalder sig nu Marie
WiighS, fik uvder falfte Foregivender Kloe-
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der og HuSly, bliver arresteret for Tyveri,
viser sig senere paa Herregaarden NielSbygaard i Jylland og fortcrller, at hu» er
naturlig Dotter af Köngen af Danmark.
Ec saa i 1780 en Soiptur paa Sjoelland
paa Giro Schacks GodS, vender tilbage til
Jylland. drager dersra t il Odense og er i
forflellige Tjenester. faar derefler en PladS
hoS Trylker Sibbrrn i AssenS, i Odense
forte hun et meget uregelmoeSsigt Liv. I
4 Aar fortscrtter bun saaledeS med at sarte
rundt i hele Landet under sorskellige Navve.
HendeS Forhold lylkedeS drt aldrig fuldt
ud at saa oplyst, men at det hele har vaeret en
Kcrde af Bedragerier, er der ivgen T vivl
om.
Forst da hua kalder sig Dronning Caro
line Mathilde — eller rettere sagt af en
hevkastet Bemcerkning af Sergent Newe
faar Ideen dertil — er det, at hun blioer
bekendt i stör Udstrwkning.
Sergent Newe, der imidlertid som Pen
sionist havde bosat sig i Kerteminde, blev
ogsaa stcronet og gjorde allehaande Undflyldvinger oder sin Letsindighed.
— Med god Ret begynder AktuariuS i
Sagen, Birkrdommer Troyel, Odense, Beteenkning oder den vidtlostige Sag saaledeS:
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„S to rr er den blinde Allarm og kalter«
lig de Optojer som Joqnifitiaden j: dettr
dumdristige og halstarrige Qeivd-Menneftel j:
har kommet afsted heri Landet. Hnv kan
ligveS ved en Logtemavd, hoorefter den en«
foldige og ukyndige Almae lober og for«
»ildeS. Skade og Skam, at Pobelen»
6 irv u l i en ret Forftand har i deone Be«
givenhed vist sig i storre OmkredS, evd
man bnrde have formodet l — Forudeu
oike-lose Dagdrivere og eeofoldige Bonder
har man feet eller» ogtbare Borgere,
konetts Flueotimmere og andre, som jrp
ey vil n«vve, at giore Opvartaivg hoi
deave grmeene og liderlige Qoiade, forsomme
dereS Arbejde og Forretniager og rejse for
hende i
for at frembringe og
vedloegge for MoyestoeteoS Throne hendednmdristige Logve. — Naar Sommer So
len» Heede virker og Primer l et Hovedsvage Hierne, og det begynder at bisse,
biSser hele Qocrgflocken med, og saalrde»
er det gaaet her — forst selv bedraget har
den ene Taabe forfort de» avdev, hvorned
Tillobet og Flocke» er immer blevev storre."
Ester dette hjmrtelige Udbrnd gaar Akt«arinS oder til at geanemgaa den vidtloftige
Sag. Han kovklnderrr i at stemple den
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Aoklagede som en leed Aviv de, en Omloderste, forsalden t il Liderlighed. en Tyv,
Bedragerste, Falstaerfie. Mcestleoderfle —
og sor de Ire fidste TingS Vedlommende
har h»n tillige gjort fig styldig i Forgridelse paa den uaderdanige ZErefrygt. enhver
Uvdersaat flylder det „hay Kongelige Hus",
med andre Ord 6rim sn iLsass Na^68tLtis
(MajestcrtSsorbrhdelse)
Cadelig flutter den fortrinlige AktuariuS
saaledeS:
„In te t : strioer Cicero j: er soa daarligt,
at det er talt af en eller auden ktrilo so p k;
har bette sin Rigtighed, hvad Under da, at
ingen Logo er faa dum og urimelig, at
den jo finder Bifald og Tilhceagere blandt
nogle af de eensoldige og lettroevde "
KommiSsionenS samlede Jndberetning om
alle AnllagedeS Meriter blev opiast for
hevde, men hun ncrgtede haardnokket at
vcrre den deri omtalte Koivde og paastod
at viere Dronving Caroline Mathilde.
Dette lande dog selvfolgelig ikke srelje
hevde. Kommissionen domte hende til at
„strygeS til Kagen og derester arbejde i
KobevhavnS SpindehuS sin LivStid "
Dommen blev indsendt til Köngens Re
solution, der forelaa den 30te Juni 1786.
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Den gik ud paa folgende: I Betragtving
of, at bemeldte Kviodemennefte ikte lan
antageS at Hane FornuftenS fulde Brug.
stal det efter DommenS OplcrSning forkyndeS hende. at Köngen har fritoget hende
for at kagstiygrS og „benaadet hende med
at indscrtteS i MoenS TugthuS til Aebejde
paa LivStid, h-or hun Hader at forholde
sig roelig. da i vidrig Fald den idomte
KagstrygningS S traf stal staa hende aaben
for."
Saoledes endte
mcerkelige Historie.
blavdt störe Dele af
mcerkelige Beretning
line Mathilde.

kenne TEoentyrerfteS
Men lcrnge leoede
den fynste Almue den
om den falfle Caro

