
V e i t s  v ssi'Ic  6 ^  c l o w n l o s c l s t  t c s
Z l s s g t s t o f s k s m e s  v i b l i o t s k

5l ^ 6 I 5 l^O^5Kk^lXl 5̂ 6 I6 I_1O 7 ^X

Zlssglgfoi'sXsmss Lidlioisk cli'ivss 3i ioi'soiogso
v308><6 8lWgi3iO>'3><6>'6. v si 61- 6i 8P6OI3I- 
didlioisk mscl vssi'ksi', clsi' so clsl 3i voi'68 
fss>>63 kuliu^v, dl30cli 30cl6i 0mi3ii60cl6 
8>SSgi8-, I0X3I- og p6>-8003l>1>3i006.

8>ssgl3fo^3l<6M63 Zidlioisk:
1iiip://d>dIi0l6k.cIi3-cl30M 3k'k.cI><

I^ol'soiogso L>303k6 8Issgi3fo>'3l<6»'6:
w w w .3 I3 6 gio gcI3l3 .cIK

bsmssc/t, sk d/d//oks/tsk /crc/skio/c/sc M̂c/csc 
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J u d l e d n i n g .

RNeneral Falkenfljold levede lcenge i de» fortroligste 
Omgang mcd Hr. Secretan, Overdommer i Kanton 
Waadt. Doende betroede Han denne sine Memoirer med 
den udtrykkelige Bon, at ordne dem og bringe dem 
til offentlig Knndstab. Miadet om hanS, i en 40aarig 
Landflygtighed afdode Ven, som var fortjent af sit Fcedre- 
land og gjorde det den storste A§re i udenlandfl Tjeneste, 
fremflyndede dette Arbeide ikke mindre end Generalens 
sidste O rd ; thi HanS Forfolgere havde i levende Live 
gjort Ham TanShed til Lov. Uden at toenke paa sin hoie 
Alder, sin svage legemlige Constitution og sine vigtige 
Embeds-Functiouer begav Hr. Secretan sig til Paris, 
for, ved at foraustalte Udgivelsen af dette Vcrrk, at be- 
tale en Gjeld til Benstab, til LEre, og man kan sige, 
ogsaa til den hoie Nemesis; thi man vil erfare, at Ge
neral Falkenfljold hverken var besjielet af Egenkjcerlig- 
hed cller Hevnfolelse. Han opfyldte blot en religiös 
P ligt imod öphoiede Ulykkelige, hvem Han folte sig for-

1*
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enet med, ikke ved ZErgjerrighed og Egennytte, men ved 
Forfolgelse, Fangenflab og ForviiSning.

For 50 Aar siden indviklet i en hemmelighedsfuld 
Retsforfolgelse, som detroniserede en Dronning og afsatte 
en Premierminister, var Han istand til at levere samtlige 
denue ForfslgelseS Actstykker. Det dydige Maadehold, 
som man sinder i denne Skildring, vidncr om de crdlc- 
ste Motiver.

HanS ege» Uflyld og Hans Jndvielse i de faktifle 
Forhold scette Ham istand til at optroede som sin Dron- 
ningS og sine Medavklagedes Retfcrrdiggzorer, og da 
Han ved sine Memoirer vilde opfylde denne heilige Pligt, 
saa knnde disse ikke finde en voerdigere Udgiver end Hr. 
Secretan. Ncdstammende fra en af Lausannes meest 
ansete Familier og tidligt hengivende sig til de classifle 
og moralfle S tudier, suldendte Han sin videnflabelige 
Dannelse ved Reiser og uafladelige Arbeider i Historien 
og de» politifle Oeconomi. In te t, hvad enten det an- 
gik Justiz- eller Regjeriogsforvaltuingen, undgik HanS 
Forflninger. Hans Llflvcerdige Scrder, HanS Sands for 
det rolige Liv, forenet med ubegrcendfet Kjoerlighed til 
Arbeide, bestemte Hans Lobebane som Dommer. Naar 
man veed, at Han allerede tidlig opnaaede det hsieste 
Trin paa denne Bei, saa har man tillige en Maalestok 
for RegjeringevS ViiSdom, som ophoiede Ham dertil, 
ligesom om de Fordele, der i en lang Roekke af Aar 
fremgik deraf for Waadtlandet. Skjendt Hans Tid var
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deelt imellem Hans Boger og Hans Pligters Opfyldelse, 
som Mand i vffenttig Embede, som TEgtefcelle og Fader 
for en talrig Familie, hvis Lykke Han udgjorde og i 
hvilkev Han selo fslte sig lykkelig, saa blev Han allige- 
vel ikke fremmed for selsiabelige Gloeder, men forhoiede 
dem meget mere ved sin Karakteers Blidhed og Behage- 
lighed, der altid blev sig selv liig, ligesom ved en ban
net AaudS altid befledne Skatte.

Den imellem Ham og General Falkenstjold hurtigt
opstaaede, og dog varige og standhastige Forbindelse,
danner e» temmelig besynderlig Contrast; thi at Hr.
Secretan i den esterfolgevde Skildring ikke toeller sig
selv med iblandt de udmcerkede Personligheder, af hvilke
Generalens Selstab bestod, beviser kun Hans beständige »
Tilbageholdenhed, soruemmelig da dennc Fremmede har 
udncevnt Ham til Arving as sine Esterladenflaber og til 
at fuldbyrde Hans testamentariste Dispositioner. Men 
begge disse, af Karakteer, Jnteresser og Stilling saa 
vidt forfljellige Moend holdt sammen ved ZErens og 
Trohjertighedens Baand, ligesom ved samme Kjcerlighed 
til Hnmanitet, Retfcrrdighed og offentlig Frihed. D e r -  
e f t e r  bedomte de Begge Begivenhederve i det uventede, 
blodige Drama ved Hoffet i Danmark.

M an seer her, hvorledeS den forste Minister, Gre
ven af Struensee, -evirkede «yttige Reformer og indle- 
dede endnn andre. Falkensijold, kaldt tilbage fra den 
ruSsifle Armee, ved hvilken Han udmcerkede sig, blev ta
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get paa Raad og brugt af Struensee til vogle Grcne i 
de« militaire Administration. Denne Minister bevirkede 
det Gode, men gik for eensidig tilvoerkS. Som  om Han 
havde udkastet sine Planer i det rolige og afsovdrede 
Privatliv, traf Han ikke de rivgeste ForsigtighedSforholdS- 
regler, men forlod sig blot paa sine gode Hensigter; 
hvilke Han troede tilstreekkeligt bestyrkede ved den absolute 
Monark og ved en ung Drovuings Gunst, Datier og 
Soster til Konzerne af England.

Me» de« uindfiroenkede M agt vaudrer igjennem Ka
tastrophen og den Katastrophe med alle deaS forndgavgne 
Begivenheder, som D hrr. Falkenstjold og Secretan her 
fremstille ved lütter Kjevdögjervinger og Actstpkker, er 
fkildret med Rolighed og upartisk Retfcerdighed.

Paa dette historiste Stykke folger en Oversigt over 
Felttogne af 1769 og 70 imellem RuSserne og Tyr
kerne i Provindserne ved Pruth og Donau. Under diSse 
«dmoerkede General Falkmsijold sig ligesaameget ved 
Tapperhed som ved Talenter. Ham vare Planerne til 
den ruSsifle ArmeeS störe Strategie overdragne, hvilket 
satte Ham istand til at tale om dette Lands militaire 
Topographie, bedomme de stridforeude ArmeerS Opera, 
tiouer og M anovrer, og som aandrig Kritiker stizzere 
de af begge Parker begaaede störe Feil.

Auslands noervcerevde Forhold ville vcere af stör 
Interesse for den detaillerede Bestrivelse, som Han giver 
over dette RigeS In d re , detS Hjelpekilder, Stridökroest
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tcr og dcres Sammensoetuing, over Selstabet og detS 
Soeder, Personcrncs og ClaSsernes Tilstand, dereS ind- 
byrdeS Forhold ligefra Hoffet, de Store og Geistlig- 
heden af, og ned til Kjobmcendene og de frie og livegne 
Bonder. Bed Gjennemlcesningen af dette Arbeide stulde 
man paastaae, at -egge Forfattere forud havde indseet 
den Vigtighed, som man senere vilde tillcegge dereS Voerk. 
Det flutter med en Afhandling over DanmarkS mUitaire 
Tilstand, i hvilkm man foruden talrige Kjendsgjerni»- 
ger finder udmoerkede Reffw'oner og Bemcrrkninger. Matt 
vil deraf erfare den rigtige Maalestok for Kaldet, Gene
ralenS bestemte Localkundftaber og Hans ligesaa sunde 
Jndsigter som patriotifle Bestroebelser. Hr. Secretan 
har deri viist Frugterne af sin Viden som Oeconomist 
og StatSmand. Alt, Agcrbrug, Jndustri, Handel, 
Skattevcesen, Opdragelse, Almeenaand o. s. v. er i denve 
Skildring sammenstillet paa en didaktifl Maade og vil 
fcengsle den almindelige Opmoerksomhed. M an seer 
deri klart den foelleds selstabelige Interesses Forbindelse 
med Staten og den -evoe-nede M agt, og et tilsynela- 
dende militairt og blot Danmark angaaevde Sp-rgS- 
maal bliver til en Afhandling i den politisie Oecvnomi, 
anvendelig for andre Laude.

S in  rige Loerdom opnaaede Hr. Secretan ved ved- 
holdende Studium og Jagttagelse, hviS Resultat« Han 
hver Dag bestemte og nedstrev. Hans overordentlige Be- 
fiedenhed forbod Ham selv at gjore dem Meddelelser der-
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af, fvm levede i dm fortroligste Omgang med Ham, og 
maafiee see Laharpe, S ta e l, S tapfer, ligesom Dhrr. 
S trnw e, Perdounet, Lardy, og andre Hans fortrolige 
Venner her Hans forste litteroere Forsog. Hans Papi- 
rer ville «dentvivl blive omhyggeligt ordnede, og det er 
at haabe, at »servierende Voerk ikke vil vcere det sidste 
for Hans Mivde oprettede Monummt.

DydenS og Bidenfiabernes Venner ville vide öS 
Tak for, at vi forelodige» have «dtalt nogle Sandheder 
over en retfiaffe» MandS, e» oplyst DommerS, en ulaste- 
lig DvrighedSpersonS Grav, der med et i vffevtlige Em- 
beder som Retöloerd og i Kirke-, Militair- og det hoiere 
HandelSfag allerede udmcerket Navn, forenede sine Dy- 
derS og sine ZndsigterS Fortrin.

HanS Dod var blid som hauS Liv; Han sporede 
intet Tegn paa Svaghed og neppe nogle Symptomer 
paa m Sygdom. Ester faa DageS Afkrceftelse hmsov 
hau i sin FamilieS KredS, rig paa Venstab og Verdens 
Hoiagtelse.



Skizze af General Falkerrskjolds Liv.

^ i s s e  Memoirers Forfatter, Seneca O t t o  v o n  F a l 
ken skj o ld ,  var fodt 15 April 1738 i Slagelse og 
nedstammede fra en adelig Familie i Danmark. Be
sternt til Militairstanden af sin Fader, der beklcedte e» 
hoi Post i den danste Armee, traadte Han fra sit 13de 
Aar ind i et Regiment. Ved denne saa tidlige Ansirt- 
telse maatte den unge Falkenstjolds videnstabelige Ud- 
dannelse lide, og omendstjondt Han tildeels erstattede 
dmne Mangel ved vedholdende Flid, saa horte man 
Ham endnu i Hans ftemrykkende Alder at beklage, at 
Han var blevm berovet den Underviisning, der stulde 
have gjort Ham fortrolig med de lcerde Sprog og dm 
gamle Literatur, om hvilke Han derfor tun künde er- 
hverve ufuldkomne Kundstaber.

Hans Studier angik desaarsag blot Historie, leven
de Sprog og Krigsvidenstaber og da Han ikke valgte 
disse Gjenstande ifolge Andres Tilstyndelse, men af 
egen Drift, saa ophorte Han Heller ikke at dyrke dem 
sit hele Liv igjennem.
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' I  Degyndelsen af Syvaarskrigen tog Han Tjeneste 
ved det franste Regiment Elsas, og blev L Slaget ved 
Bergen let saaret, men i det ved Klosterfeld saa Haardt, 
at Han var udygtig til Tjensten.

Under denne Krig lagde Han sig efter at studere 
Armeernes Bevirgelser og Stillinger og paa denne 
M aade at berigtige ved P ra ris  de hidtil a fB sger stabte 
Theorier.

Efter Fredsflutningen af 1762 traadte Han igjen 
i danfi Tjeneste og erholdt et Compagni ved det den- 
gang i Norge staaende Jnfanteri-Regiment D e l m e n 
hor s t .  Kort Tid efter erholdt Han den ansogte O r- 
lov, bereiste S verrig , Tydstland, Frankn'g, England, 
leerte disse Landes Sprog og gjorde sig bekjendt med 
deres Sieder og selstabelige Jndretninger. Ved sin Til- 
bagekomst til Kjobenhavn blev Han udncevnt til Kon- 
gen af Danmarks Generaladjutant og erholdt Kam- 
merherrenoglen.

D a  Krigen imellem Ausland og den ottomannifie 
P o rt i Aaret 1768 var udbrudt, saa overtog Han i 
den russiste Armee en Oberstlieutenants Post ved Jn -  
genieurerne og erholdt det Hverv at udkaste Korter 
over Krigsfluepladsen, Han tjente i dm under Fyrst 
Gallitzins Befaliug staaende störe Armee og var med 
ved Beleiringen og Jndtagelsen af Chotzin.

D rugt i det folgende Aar ved den samme Armee, 
hvis Overbefaling Grev Romanzoff havVe overtaget,
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udmoerkede Han sig ved Large, erholdt, fordi Han forst 
trcengte ind i Tyrkernes forffandsede Leir, S t .  Georgs 
Korset og var endog m af de 12 Riddere af Venne 
kort iforveien stiftete Orden. Ogsaa udmoerkede Han 
sig L de mcerkvcerdige Dage ved Kahuk, og blev ud- 
ncrvnt til effektiv Oberst med en Brigadeers Rang.

Imidlertid havde Hofintriguer bragt dm danffe 
Regjerings hoieste M agt i Struensees Hoender, og da 
dmne M nister lagde vidtudseende Planer til Forbe- 
dringer i den, Hans Omsorg anbetroede S ta t ,  saa 
kaldte Han Falkenstjold til Kjobenhavn for ved Ham at 
soette den danste Hoer paa en nye, hensigtsmoessig Fod. 
Ugjerne forlod Falkenstjold den russiske Tjeneste, hvor 
Han havde Haab om hurtigt at blive befordret. Del 
stillede man Ham det frit sor, snart igjm at begive sig 
dertil; dog var det isoerdeleshed Hensyn til Underhand- 
lingerne om Hertugdommet Holstem, hvoM  Han for- 
nemmelig blev brugt, der foranledigede Ham til at reise 
til Kjobenhavn.

Her blev Han nogle Maaneder, fik derpaa en di- 
plomaüsi Smdelse til Hoffet i Petersborg angaamde 
disse Underhandlinger og begav sig atter derhen.

Ved sin Tilbagekomst oinede Han det Uveir, som 
trak sig sammen over Strumsee og Hans P a rti, og 
gjorde denne Minister opmoerksom paa Nodvendigheden 
af at troeffe Forsigtt'gheds-Forholdsregler, for at af- 
vmde det. Dog Hans Vink bleve upaaagtede, S tö r
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men brod ud i Aaret 1772 , og omendstjondt Falken- 
fijold ncrsten blev fremmed for alle Struensees Opera- 
tioner, blev Han desuagtet draget med ind i Hans Fald, 
arresteret paa samme T id , kästet i Fcengsel vH domt 
uden retlig Form til at miste G ods, Embeder, Vcer- 
digheder og forblive som Fange for Livstid i dm ved 
det ft'erne Trondhjem under den 64de Grad nordlig 
Brede beliggende Klippesoestning Munkholm.

Ester Forlobet af fem Aar erholdt Han af det 
dansie Hof Tilladelse til at begive sig til Languedoc, 
og der at leve af den Ham bevilgede Pmsion, dog un
der den Betingelse, Lkke at forlade dette Forviisnings- 
sted uden Köngen af Daumarks Authorisation og for- 
nemmelig Lkke at tage Tjeneste hos nogen stemmed M agt. 
I  Aaret 1780 opnaaede Han Tilladelse til at torde 
troekke sig tilbage til W aadtlandet, hvorhm Hans Ven 
Reverdil kalbte Ham, og Han tog sit Ophold i Lau
sanne. '

Allerede tidlig havde Han brugt dm Forsigtighed 
aarlig at spare en Deel af sine Jndkomster, for derved 
at berede sig en uafhcmgig Stilling. D m ne Skik ved- 
ligeholdt Han under sin Forviisning. Desudm stetste 
Han fra sin Formues Skibbrud M ere, som navnlig 
var anbragt L udmlandfte Banker, hvilket bidrog til 
at foroge Hans Velstand.

Hoffet L Petersborg gjorde Ham i Aaret 1787 Til- 
bud om at trcede i dets Tjeneste og ved dets imod Tyr
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kerne besternte Hoer at fungere som Chef for General
staben. M m  bunden ved de Ham tidligere paalagte 
Betingelser, svarede Han, at Han udm formeligt Sam - 
tykke fra Hoffet L Kjobenhavn ikke künde modtage dette 
Tilbud, og dette ncrgtede det ogsaa ander det Paaflud, 
at det selv behovede Falkenskjolds Tjmeste.

P a a  denne Tid erholdt Han ogsaa Tilladelse til 
at komme tilbage til Kjobenhavn og det davoerende 
Hof syntes at ville tage det Lmod Ham udstcedte For- 
viisningsdecret tilbage.

Desaarsag begav Han sig i Foraaret 1788 til 
Kjobenhavn; mm dm Modtagelse, som Han der fandt, 
var af den Befiaffenhed, at Han snart lomgtes efter 
sit rolige Ophold i Lausanne; man tilstcedede Ham og- 
saa at vende tilbage, og efterat Han Lgjm var kommen 
til m  Deel af sin Formue, som S ta tm  havde bemoeg- 
tiget sig, anlagde Han dm som Livrmte i franfle Fonds.

D a  det mdnu samme Aar kom til Krig imellem 
Danmark og Sverrig , saa kaldte dm danste Regjering 
atter Falkmstjold ttl sin Tjmeste, bestemmende Ham m  
General-Majors Grad og Gage. D a  Han gjorde sig 
reisefcrrdig til dette Hverv, erfarede Han, at Fredm var 
fluttet og Hans Reise overflsdig.

D m  Gage, som var forbunden med Hans Rang 
og Hans egne Jndkomster, satte Ham istand til at leve 
paa en anstcendig Fod. I  Lausanne havde Han kjobt 
sig et Huus med en Have, som frembod Udsigt til
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Genfersoen og tildeels til dens Naboegn. Her hm- 
levede hau sin Tid imellem Kort, Planer og Boger, 
studerede de Begivenheder, som her foregik omkring 
Ham, sammenlignede dem med de forgangne Tiders og 
nedstrev i sine Memoirer de BetragMinger, til hvilke 
disse Sammenligninger gave Anledning.

For dm franste Revolution og for dens Armees 
Seire folte Han den meest levende Deeltagelse, stjondt 
Han L franste Fonds tabte den storste Deel af sin fra 
Skibbrudet reddede og sammensparede Formue. Ved 
Ausland Hang Han af Taknemmelighed, mm Frankrig 
var Han, som det Land, hvor Han havde udovet sin 
forste Vaabmdaad og henlevet sine Ungdomsaar, med 
strrdeles Forh'crrlighed hmgivm.

P a a  Munkholm havde Han truffet m  Jnddeling 
til Anvmdelsen af sin Tid, og sidm var Han kun lidet 
afveget fra dmne P lan .

D m  storste Deel af D agm  anvmdtes til Studie?* 
og emsomme Spadseretoure; nogle Timer helligede Han 
til Underholdning og selstabelige Pligter.

H ans S tilling , fiern fta  Hoffet og Forretninger, 
havde for Ham dm storste Tillokkelse, og Han yttrede 
gfad til sine fortroligste Vmner, at Han, udm de lidte 
Forfolgelser, aldn'g vilde vcere naaet til den Grad af 
Belbehag, som nu var blevm Ham til Deel.

De Personer, med hvilke Han underholdt sterdeles 
Forbindelser, vare D hrr. Reverdil, Tissot, Gibbon,
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Gorani. H ans Forbindelser udstrakte sig desuden til 
Alt, hvad der udmcrrkede sig blandt Beboerne og de 
Fremmede, der paa deres Reiser berorte Lausanne. 
Fornemmelig fegte Han i deres Underholdning at til- 
sredSstille sin Interesse for at leere Tidsbegivenhederne 
at kjende.

D a  Alderdommens «Lkrobeligheder indfandt sig og 
foengslede Ham til Huset, traf man i Hans Aftensel- 
flaber oste Personer af modsatte Partier og Meninger. 
Han forstod imidlertid at vedligeholde Eendroegtighed 
iblandt dem, Ldet Han, beständig opmoerksom, fjernede 
vidtsvoevende Jdeer og forte Samtalen tübage paa 
Kjcndsgjerninger og positive Gjenstande.

Det Forraad af Anekdoter og Jagttagelser, som 
Han besad, gjorde Hans Underholdning aandrig og 
afverlende; men sjelden, selv naar den var fortroligst, 
forte Han Samtalen hen paa sit Livs Begivenheder 
eller paa Gjenstande, der havde Hensyn. til Religionen 
eller den Regjering, der havde forsulgt Ham. Ogsaa 
afholdt Han sig omhyggelig fta  enhver Dom over den 
Regjering, under hvilken Han levede.

Oste indbod Han sine Venner og saadanne Frem
mede til Middag, med hvilke Han haabede at kunne 
underholde sig over Tidshistorien. Omendftjondt Han 
iovrigt kun nod VLin med Maadehold og Dicet, saa 
yndede Han dog den muntre Stemning og Underhold
ning, som man pleier at finde ved et velbesat Taffel.
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H an var af kräftig Legemsbygning; Hans Anstand 
forraadte Krigeren; Hans Voert af henved ser Fod var 
vel proporttoneret; Hans mandige Skikkelse aandede 
Frihed, og endnu i sin Alderdom havde Han vedlige- 
holdt denne Fristhed, som man bemcerker hos Nordens 
Beboere.

H an var af Naturen et fordomsfrit Hoved og af 
en fyrig Karakteer. Studier og Forretninger vcennede 
Ham allerede tidlig til Eftertanke. Ulykken gjorde Ham 
vel betcenksom og tt'lbageholden, men künde ikke foran- 
dre Hans Hjertensgodhed.

Jndtil Hans sidste Vieblikke forlod Hans tro Hu- 
kommelse og Hans Aandsfrihed Ham ikke.' Men i de 
sidste Aar af Hans Liv vakte en gigtartet Rheumatisme, 
hvortil Gründen var lagt i Hans Fcengsel paa Munk
holm, hos Ham mere levende Ermdringer om de lidte 
Forfslgelser. Hans Gemytsstemning blev derved un- 
dertiden opfarmde og utilfreds, omendstjondt Han gprde 
sig Umage for at beherfle dm. B i forbigaae med 
TauShed Hans Aandsgaver; af Hans Memoirer vil 
man kunne bedomme bisse. Hans Hjertes Egenstab er 
gjorde Ham dyrebar for Hans Venner.

Han dede den 30te Septbr. 1820 i en Alder af 
82 Aar og nogle Maaneder.



Underhaudlinger mellem Danmark og RuS- 
land angaaende Holsteen, indtil 

StrnenseeS Fald.

^Deg ledsagede, som man senere vil see, dm rus- 
siste Armee til D onau, La jeg i Oktober 1770 sik 
Breve fra Köngen af Danmark, hvori jeg blev kalbet 
til Ham. Disse Breve smigrede i en vis Hensemde 
mm Egenkjcerlighed, da de indeholdt Forsikringer om, 
at min Fravcerelse fra dm russisie Armee tun vilde 
voere af kort Varighed. Jeg reiste imidlertid ugjerne 
til mit Fcedreland, omtrent som Een, der uden at vide, 
hvorfor Han gaaer, har forladt sin mgang valgte Car- 
riere. Men jeg haabede at kunne udvirke min Til- 
bagekaldelse i S t .  Petersborg, hvor jeg stulde opholde 
mig i nogen Tid. Dog mine Forventninger bleve stuf- 
fede. Underhandlingerne Holstem angaaende besternte 
min Asreise til Kjobenhavn. Nogle Details ville give 
Lceseren de nodvendige Forklaringer om disse Under- 
handlinger og de Bevceggrunde, som bestemte mig til 
at deeltage den.

2
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Carl Frederik, Hertug til Holsteen-Gottorp blev, 
da Han fluttede slg til sin Slcegtnings, Kong Carl den 
12tes, Skjcebne, indviklet L denne eventyrlige Dkonarks 
Ulykker. Frederik den 4de, Konge af Danm ark, fra- 
og Ham en Deel af Hans Lande, og lod sig ved den 
1720 med Sverrig siuttede T ractat, tilgende den ret- 
mcessige Besiddelse deraf; men Hertugen af Holsteen 
Protesterede mod denne Deel af Traktaten, der berovedc 
Ham Hans Fcedrenearv; og endskjondt dengang svag 
og uden Stotte, blev Ham dog af Köngen af Danmark 
forgjoeves budt en M ill. R d l., naar Han vilde give 
S lip  paa sin Net. Huset Holsteen-Gottorp erhvervede 
sig i den folgende Tid en hoist betydelig M agt i Nor
den. En yngre Green af samme besteg den svenste 
Trone, og Hovedet for den <rldre Linie blev i Aaret 
1762 under Navn af Peter den 3die Keifer i Rusland.

Denne Keifer havde en scerdeles Forkjcerlighed for 
sin Families gamle Arvelod, og i Hans D ine var Kön
gen af Danmark en uretmcrssig Arving til samm^, 
Derfor var Hans forste Handling, da Han tiltraadte 
Regferingen, af det Kjobenhavnske Hof at fordre sine 
holstenste S tater tilbage, samt en Skadeserstatning af 
30 M ill. Ndl. for de 50 A ar, Hans Forfoedre havde 
vcrret berovet Jndtcegterne af samme. Hans Fordn'ng 
blev gfort gfceldende med alle Nuslands Kroefter og 
understottet af det dengang med det Petersborgsie Hof 
noie forbundne Berliner Kabinet. Ester Düsching vilde
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der häve voeret en let S ag  at forebpgge m  saa truende 
Fordring, forend Souverainen af Holsten havde beste
get Czarernes Trone og da Han endnu var Storfyrste 
af Rusland. Lpnar, en Lndfodt Sachser og dengang 
danst Minister ved det petersborgfle Hof, havde alle
rede med Held indledet Underhandlingerne desangaaende 
og overtalt denne Prinds til at indgaae et Bytte med 
Köngen af Danmark om Holsten imod Grevstaberne 
Oldenborg og Delmenhorst og mod en Sum  af 800,000 
Ndl. at give S lip  paa sine Rettigheder til Hertugdsm- 
met Slesvig , en Lokkemad som udentvivl vilde have 
bestemt Storfprsten i Hans davcrrende Pengeforlegenhed. 
For denne vigtige Tjeneste forlangte Lpnar af det Kjo- 
benhavnsie Hof Ministerposten for de udenlandske An- 
liggender. Men Grev Moltke, dengang Köngen af 
Danmarks Findling, vogtede sig vel for at lade denne 
duelige og listige Sachser noerme sig Köngen for meget, 
og toz Heller Bernstorf i Hans S ted , i det Han tillige 
udfandt Vansieligheder, der trak Underhandlingerne i 
Langdrag og holdt Lpnar tilbage i Petersborg. Der- 
ved ophcevedes Underhandlingerne; det günstige Dieblik 
forsvandt, og da Hertugen af Holsten eengang fad paa 
Nuslands Trone vilde Han ikke opgive sine Fordringer. 
Dette Anliggende var ncer bleven afgjort med Vaaben. 
Danmark gjorde, for at kunne bestaae i en saa farlig 
Krig, et Laan af noesten 20M ill. R d l., fordi en Hof-

2*
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mand ftygtede for at synke i Köngens G unst, naar 
istedet for m  fremmed Hannoveraner en ligesaa ftem- 
med Sachser var bleven kaldet til Regjeringen. Alle
rede forte den ligeledes fremmede Grev S t .  Germain 
den danske Armee til Meklenborg og traf Anstalter til 
a t bestaae denne forholdsmcrssig ulige Kamp, da en 
pludselig udbrudt Revolution styrtede Peter den 3die i 
G raven, standsede Fjendtlighederne og gav Haab om 
igjen at knytte Underhandlingerne.

Ausland künde dengang finde kostbare Fordele i 
Holsten; tcrnkte det paa at begründe en mcrgtig Marine, 
saa maatte dtt vcere det magtpaaliggende at have sikkre 
og beqvemme Havne, thi i Havnen ved Kronstadt vare 
dets Flaader altt'd et halvt Aar blokerede af Isen. 
P a a  hele Kysten af Liefland og Russist Finland havde 
det ingen videre Kilder af dette S lags. Derimod ftem- 
bod de holstenste Sohavne dtt en sikker Bestyttelse for 
dets Skibe, Etablissementer for M arinen, en Stapel- 
plads for dets Producter, en Udvn for dets Handel-; 
Holsten var for Ausland et Brohoved, over hvilket det 
künde troenge Lnd i Tydfiland, og saaloenge det var L 
Besiddelse af samme, vilde det udentvivl have udovet 
en mcrgtig Jndflydelse paa Danmark. M an flulde ikke 
troe, at disse Detragtninger havde kunnet undgaae den 
russiste Regierings Skarpsindighed. H r. v. Lynar reprcr- 
senterede ikke mere dtt danste Hof L Pttersborg, da 
Grev Bernstorf i Hans Sted havde ansat H r. v. As-
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senburg, som allerede, ifolge sin Fodsel og iscer for
medelst sine Besiddelser i Preussen, var denne E ta t 
hengiven. -

Hr. v. Assenburg syntes, paa Grund af sine ncrre 
Forbindelser med Grev P an in , russisk Minister for de 
udenlandste Anliggender, gansie egnet til at virke med 
Fordeel for det danste Hof; Han var imidlertid Köngen 
af Preussens Interesser mere hengiven end sit Hofs. 
Han gjorde ikke engang den ringeste Hemmelighed der- 
af, men sagde ligefrem at a lt, hvad der angik denne 
Fyrste, i Hans Dine maatte gaae frem for alt andet. 
Jftedenfor altsaa, ifolge sit Kald, at virke for Dan- 
mark, bestrebte Han sig for at forvirre Polens Anlig
gender i H aa- om at gjore en god Fängst for Köngen 
af Preussen. De holstenske Anliggender vilde altsaa 
kun v«re bleven lidet befordrede L saadanne Hcender, 
uden Salderns*) Mellemkomst. P a a  en behoendig Maade

Casper von Saldern til Schirensee, Ridder af Elephan- 
ten, den hvide Hdrn, S t .  Stanislaus og S t .  Ann« Ordenen, 
Keiserl. russisk Geheimeraad og Minister ved det danske Hof, 
nedstammede fra en brunsvigsk Stiegt, som havde udbredt sine 
Grene til Holsten oz Danmark, og var en S sn  af en Forst- 
embedsmand i det russifke Holsteen. Han blev selv ansat som 
Umtsforvalter, men beskyldt for Undersloeb og Kassemangel og 
maatte gaae til S t .  Petersborg for at fore sin S ag , hvilket 
lykkcdes Ham saa godt, at Regjeringen i Kiel, som havde an
lagt Proces imod Ham. fik en Jrettescettelse, og den Advocat, 
der optraadte som Actor imod Ham, kom i Tugthuset. Herr 
von Saldern glsdede af Had og H«vn imod det holsteenske Rid-
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vidste Han hos det petcrsborgske Hof at udvirke, ak 
Han kom til at lebe derme S ag . Dette sluttede derfor 
1768 med de, det dansie Hof reprcesenterende Herrer

derffob, som ander russiff Herredomme var meget uafhcrngigt, 
og som imod Ham havde viist Haan og Forfolgelse, hvklket Han 
befluttcde at gjengjcrlde. Han sluttede sig til eet af de mang- 
foldige Hofpartier, hvori dengang S t.  Pctersborg var dcelt, og 
Hans Balg gjorde Hans Skarpsindighed W re, thi der traf paa 
Grcv Panin, en Mand, der i en lang Aarrcrkke holdt sig i Mk- 
nisteriet. Som man vil mene var det kscrr for at fremme sin 
Hcrvn at Han ssgte at overbevise Grcv Panin om at en nsie 
Forbindelse med Danmark vilde vcrre til stör Fordecl for Aus
land, og at det vilde vcrre rigrkgst at overlade Danmark den 
russifkc Andeel i Holsteen imod Oldenborg og Delmenhorst, som 
da ffulde overdrages til en yngre Green af det holsteenske HuuS. 
Det russiffe Hof har vel neppe nogensinde fattrt en P lan , der 
var saa upolitiff, ja ncrsten afsindig, som at opoffre den bedstc 
Havn i Ostcrsoens vestlige Deel, en Station for Flaaden, der 
var aaben for Jr's over to Maaneder for Havncn ved Kron
stadt, en fast Kod i Lydffland og Ret til som tydsk Rigsfyrste 
at blande sig i alle dette Rkges Anliggender, samt endelig en 
Jndflydelse i Danmark, som ncrsten maatte gjore dette t^»en 
ruSsifk Pcovinde, — at opoffre alt dette uden noger Bederlag, 
thi Oldenborg og Delmenhorst var for den russiffe Regjering 
aldeles intet vcrrd, og man maa derfor uden Lvivl fcrste Lid til 
den Paastand, at kun Salderns Hcrvnelyst har kunner udvirke 
saadant, men Han fik Hcrvn over den holsteenske Adel, som nu 
kom i et ganffe ander Afhcrngighedsforhold til sin Regjering, 
og ovenikjobet Pengc og ZEresbeviisninger i Mcrngde baade af 
den danffe og oldenborgffe Regjering. Z  Aaret 1768 blev Han 
senkt til Danmark som russiff Minister for at fremme Under- 
handlingerne og blev den 3die Ju li f. A. tilligemed sin eneste 
S»n optaget i den danffe Grevestand vnder Ravn af Saldern



23

Grev Bernstorf* *) og v. Assenburg en Tractat, ifolge 
hvilken hele Holsten, saavelsom Fordringerne paa Her- 
tugdommet Schlesvig bleve aftraadte til Kongm af 
Danmark mod Grevstaberne Oldenburg og Delmenhorst, 
der vare besternte til Appanage for den yngre Green af 
Huset Holsten. Det petersborgsie Hof maatte vel have 
havt overveiende Grunde for at tilstaae Danmark saa 
betydelige Fordele. Uden Tvivl har Saldern gjort 
det begribeligt, at dettes Fyrste, som Green af den re
gierende russifie Hersterstamme, maatte behandles med 
Hoimodighed for at Han, under den keiserlige Families 
velgjorende Jndflydelse, som Han ifolge Blodet horte 
til, ganste künde hengive sig tt'l den. Det synes, at 
Bernstorf gik ind paa disse.Anskuelser og vidfte at ind- 
gyde det russiste Hof Tillid.

D e Tildragelser, som fandt Sted kort efter, havde 
igjen sorvirret A lt, og det danste Hof stod i Begreb 
med at tilintetgiore en saa onfielig, for det selv saa 
vigtig Tractat, der var saa skikket til at forhindre Til- 
bagevendelsen af de Ulykkestilfoelde, af hvilke S ta tm

Gunderoth. Siden blev Han Gesandt i Warschau, men faldt 
her i Nnoade, som man mener fordi Han deeltog i en Sammen- 
svcergelse tir Fordeel for Storfyrsten. Han trak ftg da tilbage 
til Holsteen, hvor Han havde kjobt Schirensee, og henlevede her 
sine »vrkge Dage; Familien uddode den lOde Oetbr. 1788 med 
Hans eneste Son.

*) Johan Hartvig Ernst Greve af Bernstorff, mindre be- 
kjendt og fortjent som Statsmand ead som Bondeven.
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selv nogle Aar i Forveien truedes. Dette hcengte saa- 
ledes sammen: man havde i Aaret 1768 den urime- 
lige Idee, at lade den unge Konge af Danmark, Chri
stian den 7de, reise udmlands. V ar det maastee hen- 
sigtsmoessigt og godt ab vise denne unge Fyrste for 
fremmede Hoffer, og bleve de dertil bestemte Summer 
viseligen anvendte? Kunde Hovedet for S tatsraadet, 
Grev Bemstorf, som jeg kalder den Iste —  thi 3 af 
dette Navn have efterhaanden taget Deel i Danmarks 
Regjering —  stulde oz künde Han ikke forhindre denne 
Reise? Del vil jeg ikke undersoge her. Köngen reiste 
dort med sin Indling Holck og et talrigt Folge. Han 
behovede en Loege, man valgte dertil Struensee, en 
Altonaer Lcege, S o n  af en Bistop og holsteenfi S u 
perintendent. Struensee tog ingen Deel L dette unge 
Hofs Fornoielser og letfcerdige Leeg; men Han forstod 
at underholde Köngen med behagelig Lecture og af- 
verlmde Sam taler, idet Han undertiden indbragte iAi- 
vole Talemaader i alvorlige Betragtm'nger; snart blev 
Han derfor Fyrsten uundvoerlig. Hoffet vendte i Be- 
gyndelsen af Aaret 1769 tilbage fra sin Reise, og da 
Struensee til samme Tid blev udncevnt tt'l virkelig 
Etatsraad og Conferents-Minister, saa begyndte Han 
a t blive Gjenstand for den almindelige Opmoerksom- 
hed; og man tvivlede siet ikke mere om Hans Credit, 
da man saae hans Broder beklcedt med en Iustitsraads 
Voerdighed.
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Hans Gunst befoestedes og vorede stedse mere ved 
det Held, hvormed det lykkedes Ham at biloegge de 
mellem Köngen og Dronningen opstaaede Uenigheder, 
som Holck havde vakt og vedligeholdt. Det Kongelige 
P a rs  Forsoning havde derfor denne gamle Indlings 
Unaade tilfolge, saa at Han blev ansat som Stiftamt- 
mand langt fra Hovedstaden. I  Hans Sted blev 
B randt, en fortrolig Ven af Struensee og ved denne 
kaldt tilbage fra sit Eril, ansat ved Köngens Person; 
ligeledes Grev v. Ranzau-Ascheburg, der havde voeret 
sorviist til Glückstadt. Struensee havde vundet Dron- 
ningens Tillid, idet Han havde hjulpet hende til Lgjen 
at erhverve sin Gemals Kjcrrlighed og den dermed nod- 
vendig forbundne Indflydelse. Brandt havde Han an
sat hos Köngen og i Slottets Indre, sor at sorge for 
Fornoielserne og Festlighederne; og Rantzau tjente Ham 
som Raadgiver og den vigtigste Medhjelper ved S tats- 
forretningerne og den udenlandste Politik.

Rantzaus Indflydelse' ved den danste Regjering 
maatte snart vcekke det petersborgfle Hofs Mistcenk- 
somhed, da Han var en erkläret Fjende af samme. 
M an holdt Ham overhovedet for en af hine ivrige 
Mcend af Genie, der syntes at vcere fodte Revolutions- 
kunstnere og stabte til at drage Alt, som er underord- 
net deres M agt, med sig i deres egen Ruin og For- 
doervelse.

I  Aaret 1762 var Rantzau ifolge forfijellige Even-
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tyr kommen tilj Petersborg, hvor Han imidlertid blev 
meget flet modtaget. D a  Han kort Tid efter kom til 
Altona, var Han aldeles blottet for Alt og erholdt den 
nodvendige Understottelse af Struensee, som dengang 
var Lcrge i denne B y ; begge arbeidede L Fcrllesflab 
ved et offentligt B lad. Fire Aar senere, 1766, da 
som bekjendt Frederik den Zte dode, hjalp Struensee 
Ham igjen til at komme tilbage til Kfobenhavn. S a l- 
dern arbeidede dengang paa dm holstemske Tractat. 
Rantzau gjmnemstuede denne Underhandling og sme- 
dede med Goriz og den preussisie Minister ved det 
danste Hof, Borck, en Sammensvcergelse, til at styrte 
de fornemste Regjeringsmcrnd der, og bringe et mod 
Rusland ft'endtligt Parti til Roret. Dette Complot 
blev tilintetgjort ved Saldern, og Rantzau blev forviist 
til Glückstadt. M an tcenke sig derfor, hvilke Ahnelser 
der maatte opstaae ved det petersborgste Hof, da s^m- 
me M and vendte tilbage fra sin Forviisning for at 
tage Deel i Statsbestyrelsm; da man havde fiernet 
Bernstorf og det russiffe P a r ti, samt overdraget Mi- 
nisteriet for det Udenlandsie til en anden Fjende af 
dmne M agt, til von Osten, da Köngens Geheimeraad 
blev ophcevet, og man saae alle Danmarks Anliggen- 
der kun ledede efter CabinettetS Anordninger; dm for
ste Folge var at Udforelsm af Holstmer-Tractaten 
blev udsat, og man troede endogsaa at den ganske stulde
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tilintetgjores, ja at man vilde lade det komme til et 
aabenbart Brud.

Saaledes stode Sagerne, da jeg kom til Peters
borg. Grev Pam'n var ude af sig selv over, at man 
i dette Anliggende saaledes havde havt Ham tilbedste, 
og Saldern endnu mere over, at det ved Tilintetgjo- 
relsm 'af Hirn Tractat var forbi med Hans Anseelse og 
Lykke. Begge heftede deres Blik paa mig, som den, 
der siulde foranledige det dansie Hof til at gjore sin 
Feil god igjen. Forgjcrves gjorde jeg dem begribeligt, 
at jeg ikke besad Erfaring nok L Säger af denne Art, 
at jeg ikke folte noget Kald hos mig til at hellige mig 
til samme, at Krigen var det Eneste, jeg forstod mig 
paa, og at jeg derfor indstcendig bad dem om, igjen 
at sende mig til Armeen, hvor jeg künde voere til be- 
tydeligere Nytte end i Hofintriguer. Alle mine Fore- 
stillinger frugtede imidlertid intet; H r. v. Scheel, dansi 
Minister i Petersborg, fluttede sig til dem, og alle 
trcengte ind paa mig, at jeg dog ikke siulde forsomme 
en Leilighed til at yde mit Land en saa voesentlig N e
ueste; man lovede mig desuden, som gjerne sieer ved 
saadanne Leiligheder, glimrende Belonninger, og gav 
mig Forsikkring om moegtig Besiyttelse, hvis jeg beho- 
vede samme.

Jeg reiste derfor bort, vel sorsynet med Jnstruc- 
tioner, og kom til Kjobenhavn i Februar 1771. De
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vr'gtigste Medlemmer af den davcerende kongelige Fa
milie vare:

Kong Christian den 7de, svag paa Legeme og 
S je l ,  22 Aar gammel. H ans Gemalinde, Dronning 
Caroline Mathilde, en Softer til Köngen af England; 
hun var den smukkeste Dame ved Hoffet, af en blid 
og sagtmodig Charakteer, og vilde sikkerlig have levet 
meget lykkeligt, havde den Lod vcrret hende beffaaren, 
at vcrre forenet med en god og retffaffen Herre. De- 
res S o n , Kronprindsen, et B arn  paa 3 Aar. Den 
42 Aar gamle Enkedronning, Juliane M arie a fB runs- 
v ig , Köngens Stedmoder; hendes S o n , Prinds Fre- 
derik, Köngens Broder, 17 Aar gammel.

Blandt Hoffets Personer vare:
Struensee, som dengang under Titel af Cabinets- 

secretair stod i Spidsen for Bestyrelsen, en ung M and, 
blond, fuldkommen smukt voren, af regelmcessig Ansig^s- 
dannelse, undtagen en vel langagtig Ncese, med elflvcrr- 
dig behagelig Figur, uden qvindagtigt Vcrsen, med et 
behageligt Sm iil, med levende D ine: pan besad we
gen Fcrrdighed i legemlige Avelser, dog uden Fordn'ng 
paa at glimre dermed, behagelige ftie M anerer, samt 
fiin Opforsel i Selflaber. Med disse ydre Fortrin for- 
enede Struensee en stör Skat af Kundffaber, vevhol- 
dende Flid og Attraa efter at beloeres; Alt dette künde 
kun vcrre Frugten af en hoist omhyggelig Opdragelse.

Grev v. Osten, som var bleven Minister for det
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Udenlandfle, havde et stadefro Udtryk i Ansigtet, som 
kun indgjod liden Tillid. I  Leipzig, hvor Han havde 
studeret sammen med Grev Poniatovsti, fluttede begge 
sig ncrrmere til Hinanden; senere i Petersborg som 
dansi Minister og Forretningsforer for Familien Czar- 
torinsty bidrog Han meget til at soette denne unge Po
lak i Gunst hos Storfyrstinden, siden Keiserinde Catha- 
rine. Dog da senere T alm  var om at overdrage Po
lens Krone til Poniatovsti, paastod fornemmlig denne 
v. Osten, at den fiulde tildeles en anden Polak, som 
just stod i Gunst hos Ham. Tillige blev det Ham over- 
draget af den danste, dengang meget bekjendte M ini
ster for det Udenlandste, at beftrcrbe sig for at tilvende 
en oegte Lutheraner Polens Krone. Endstjondt dette 
mislykkedes, blev Han dog endnu i nogen Tid L Anseelse 
og öftere raadspurgt ved det russifle Hof.

Men da Han, af mig ubekjendte Aarsager, faldt 
i Unaade hos Keiserinden, var Han nodt til at fjerne 
sig og forlod Petersborg, fuldkommen uenig med dette 
Hof, mod hvilket Han ogsaa L Fremtiden ncerede dybt 
Had. Derfor bevirkede Han ogsaa snart efter sin Ind - 
troedelse i det danste Ministerium, at man negtede Hr. 
v. Assenburg, som var en V m  af Grev Panin og 
erklceret Tilhcenger af Ausland, samt en Medunder- 
handler ved Traktaten om Holsten, den Ham tidligere 
bevilligede Pension.

Jeg har allerede omtalt Rantzau, som noest efter
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Struensee si-ntes at spille en Hovedrolle ved det danffe 
Hof. Forskjellige andre Personer holdt med Ham, f. Er. 
Koller, Lieutenant ved de hessiske Tropper, der hurtig 
blev befordret til en Obersts R ang, uden at have gjort 
andet end Garnisonstjeneste; Beringstjold,  som tidli- 
gere under Peter den 3dies Regfering havde ageret 
danft Spion der, mm senere i Danmark russist Spion, 
havde faaet Penge af det petersborgske Hof og Adels- 
brev af det kjobenhavnste; Oberst S am es, dengang 
Commandant i Hovedstaden, og nogle andre af mindre 
Betydenhed. Rantzau gav desuden daglig Audients til 
et stört Antal Personer, selv af den laveste Classe, Han 
talte med Enhver L Hans Modersmaal og brugte nogle 
til at laane Pm ge til sig, andre til at udsprede Nyg- 
ter, der svarede til Hans Hensigter, og saaledes at be- 
arbeide den offentlige Mening.

Rantzau var i visse Maader Sjoelen i det Parti, 
der var ft'endtligt stemt imod A usland; hos Ham hvld- 
tes Raadflagninger, og dm svenste Gesandt i Kjoben- 
havn syntes at tage levende Andeel den; der handle- 
des om intet Ningere end at fordrive Nusserne fra 
Finland og Keiserinden fra sin Hovedstad, og Rollerne 
vare allerede uddeelte til dmne glimrende P lan . Brandt, 
der havde tilsat sin Fcedrenearv under sit Ophold i 
P a r is ,  smigrede sig med det Haab at vinde Hoffet i 
Versailles derfor; Sam es, der tidligere havde tz'mt som 
Generaladfutant under Belleisles Commando, var be-
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stemt tr'l at sendes til Frankrig, til samme Bestemmelse 
stulde den yngre Plessen bruges L Sverrig , Rantzau 
stulde tillige vcere overordentlig Gesandt L Stokholm og 
Dverstcommanderende for Armeen, hvori Koller alle
rede bekloedte en vigtig Post. D a  det oergrede Struen- 
see, at den russiste Reglern,g afflog Fuldbyrdelsm af 
den Holsteenste T ractrat, endstjsndt samme allerede for 
to Aar siden var understreven og ratificeret, saa horte Han 
med Fornoielse paa Rantzaus Forflag og var ikke util- 
boielig til at gaae ind L Hans Anstuelser. S tra r  efter 
min Ankomst til Kjobenhavn blev jeg kaldet til at tage 
Deel i Forhandlingerne om de russiste Anliggender; 
man bestemte mig til Angrebsplaner imod denne M agt; 
ogsaa var Talen om at sende mig M age til Peters
borg, hvor jeg stulde bevirke Panins og Salderns Af- 
scettelse fra deres Poster eller spille andre Jntriguer. 
Jeg var af den Mening, at det ikke var saa let, som 
i Danmark, at sortrcenge en Minister fra den russiste 
Negjering, og at jeg ikke Lndsaae, hvad Fordeel man 
havde at vente af den tilsigtede Krig. Mine kolde 
S v ar mishagede Rantzau og Hans Venner; men Struen- 
see, der horte paa mig med mere Rolighed, vilde forst 
ncermere tale med mig. Han bemcrrkede, at Han stet 
r'kle ansaae, en Krig med Rusland for saa farlig, og 
at Han var af den M ening, at man med Nytte künde 
anvende de samme Bombestibe mod Kronstadt, som un- 
der det sorrige Ministerium vare byggede for at bru-
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ges mod Algier. Jeg forestillede Ham, hvilke Bekost- 
ninger en saadan Udrustning vilde foraarsage, hvorimod 
Han indvendte, at Köngen ikke vilde tage i Betoenkrring 
at give alt sit Solvtoi dertil; jeg bragte da L Erin- 
dring, at et lignende Hjcelpemiddel, som Ludvig den 
14de havde bragt i Anvendelse under Successionskrigen, 
i det Hoieste havde indbragt 450,000 Livres, og gik 
videre i Enkelthederne med Ham angaaende de Omkost- 
ninger, som et eneste Felttog mod Ausland allerede 
havde udfordret. Disse Omkostninger sammenlignede 
jeg med Danmarks Hjcelpekilder, de militaire Hjoelpe- 
midlers nuvoerende Tilstand, og med dem, man künde 
vente udenfra. O m  jeg nu end forudsatte, hvad jeg 
dog ikke i mindste Maade künde indromme, at Köngen 
var stoerk nok til med Held at angribe en saa mcrztig 
Fjende, var det saa vel ogsaa at vente, at Semagterne, 
navnlig England, vilde tillade, at dets Sloegtninger i 
Ostersoen bleve foruroligede og at man odelagde dj for 
dets Handel saa fordeelagtige Havne, hvorsra det hen- 
tede en stör Deel af sine Skibsmaterialier, og som 
oven i Kjobet tilhorte et Folk, med hvilket det stod paa 
en venstabelig Fod eller som idetmindste ingen Hindn'n- 
ger lagde det i Veien. V ar det ikke ogsaa at befrygte, 
at Köngen af Preussen til Skade sor Danmark vilde 
blande sig L S agen , for at bringe sine Anflag mod 
Polen i Udforelse?

Disse Betragtninger, som vi i flere Sam taler
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undersogte og droftede, bragte Struensee til at studse; 
men man kan nok toenke, at Rantzau og Consorter I n 
tet forsemte for atter at udflette Jndtrpkket deraf. De 
forte uforbeholdent et saa truende og fornoermende 
S prog , naar Talen var om Rusland, og bragte denne 
Tone saa stärkt i Omlob L Kjobenhavn, at den rus- 
sisie Minister flere Gange erkloerede mig, at Han for 
loenge siden vilde vcrre «freist, naar jeg ikke endnu 
havde givet Ham Haab. Denne det Rantzauffe Parkes 
utidige Trods mishagede ogsaa Struensee meget og gav 
mine Foreftillinger Vcegt; desuden bidrog forsijellige 
Omstcrndigheder til at Han fattede Tillid til mig, hvil- 
ket jeg stet ikke havde formodet, i det mindste ikke at 
det vilde stee saa hurtigt.

Brandt tilbod mig en Hofmarsialsplads, hvad 
enten det saa siete, fordi Han vilde prove mig, eller i 
en redelig Hensigt; jeg afflog Hans Tilbud, som lidet 
overeensstemmende med mine Tilboieligheder, Soedvaner 
og dm Stand, jeg fra min Ungdom af havde opoffret 
mig til. Nogen Tid efter gjorde den samme Brandt, 
hvem det ikke mere behagede at beklcede en Post, hvori 
Han blot havde at sorge for Fyrftens Fornoielse, mig 
det formelige Forflag, at overkage Hans Plads med 
20,000 R dl.; paa Hans Forsikkring, at Struensee bi- 
faldt dette Forflag, forkastede jeg ligeledes samme. 
Struensee troede maasiee, at et saadant Tilbud i Hans

3



Mund vilde vcrre voegtigere; men da jeg ved Leilighed 
pttrede Ham mit D nste, at vende tilbage til dm rus- 
sifle Armee, bemoerkede Han, at jeg vilde finde m langt 
fordeelagtigere Ansoettelse i mit eget Land, end jeg künde 
haabe i fremmede Lande, naar B randt trat fig tilbage, 
som det lod til Han vilde gjore; mm jeg bevidnede 
Ham min uimodstaaelige Modbydelighed for Hofanlig- 
gender. Kort iforveien havde jeg afflaaet Comman- 
dom over G ardm  tilfods, L det jeg erklcerede, at jeg 
ikke vilde fortromze N ogm , og at jeg, naar jeg blev 
L D anm ark, vilde vcere tilfreds med et Infanteriregi- 
mmt, naar et saadant blev ledigt, og med m  Post som 
Deputeret i Krigödepartemmtet; det havde man ogsaa 
lovet m ig, da jeg forlod dm rusfiste Armee. Dette 
Maadehold overbevifte Strumsee om, at jeg var lige 
fremmed sor den SErgjerrighed, at ville gjore min 
Lykke ved Hoffet, og for Begjcerlighed efter at blande 
mig i de Jn triguer, hvis Skueplads Hoffet var,^m m  
at jeg blot vilde gaae Ham til Haande med saadanne 
Raad, der ingenlunde udsprang af personlig Egennytte; 
desuden fandt Han, at jeg i mange Ting tcenkte ligesom 
Han selv. Han deelte min Mening, at Danmark, 
ifolge fin Deliggmhed og fine naturlige Hjcrlpemidler 
kun var m  lidet betydelig M agt og indstrcmket til m  
aarlig Jndkomst af i det hoieste 6,000,000 Daler, end- 
stjondt det maatte boere meget trykkende Paalcrg; der- 
hos havde det m  Gjceld af noestm 20,000,000 Daler
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og i Fredstid en Militm'retat, som ikke stod i Forhold 
tt'l dets Hjoelpekilder; ikke mindre betydeligt var Antal- 
let paa dets Civilembedsmcrnd og Pensionister; ogsaa 
vilde dets agerdyrkende Befolkning ved Tjenesten altfor 
meget hindres L Udviklingen af dets Jndustri.

Struensee ponsede paa at forbedre mange M is- 
brug og at bringe Danmark til hele den M agt og An
seelse, som det var i S tand til at nyde. Jeg bemcer- 
kede, at, selv abstraheret fra alt andet, vilde det ingen
lunde vcere raadeligt at fore en saa sarefuld Krig, hvis 
disse Reformudkast skulde lykkes, og da Köngen af 
Danmark var en med det russifie Herfferhuus beflcegtet 
Fyrste og folgelig maatte behandles som en saadan, saa 
vilde det vcere meget paafaldende, naar man ikke be- 
nyttede denne Omstcendighed, for det forste til at sikkre 
Fuldbyrdelsen af Holstenertractatm, derester til at sor- 
staffe sig en saa mcegtig Bestyttelse for Danmark og 
for Ham selv (Struensee), der forte Statsroret.

Men for at opnaae saa störe Fordele, maatte man 
strar lade enhver uretfoerdig Mistillid til det peters- 
borgste Hof forsvinde, og tvertimod vise sig taknemme- 
lig imod det, hvilket dets hoimodige Fremfcerd i Anled- 
ning af Holsteen visselig fortjente; og idet man paa 
denne Maade stillede sig under Ruslands Bestyttelse, 
vilde det vcere let, uden Hindring at formindste den i 
Fredstid overdrevne Militairetat og ivcerkscette de til-

3*
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sigtede Forbedringer. Jeg  fegte fremdeles at lade Ham 
moerke, at man i Petersborg aldeles ikke tvivlede om 
at Rantzau beherstede Ham, da man vanffelig paa no
gen anden Maade künde forklare sig, at Han opoffrede 
sin og S tatens Interesse, end ved at Han befordrede 
denne M ands Hcevnplaner.

Jeg  troer at den sidste Betragtning gjorde meest 
Jndtryk paa Ham; thi endstjondt Sttuensees M agt ikke 
var synderlig gammel, saa var Han dog meget stinsyg 
derover; Han frygtede meget for at lade sig lede af 
andre, men endnu mere at have Skin af virkelig at 
blive beherstet. Jeg havde mere end eengang Leilighed 
til at iagttage, at det hos Ham var et meget siet an- 
vmdt Middel, naar man anbefalede sig til de Persvner, 
der syntes at have Jndflydelse paa Ham; den over- 
drevne Mistillid, som Raad og Forestillinger bevirkede 
hos Ham, har ikke bidraget Lidet til at Han tog saa 
uheldige Forholdsregler. ^

H ans forudfattede Meninger mod det petersborgste 
Hof vare vist endnu ikke forsvundne, saa meget jeg 
endog havde indvendt derimod; Log beftemte Han sig 
til at opgive enhver fjendtlig Forholdsregel mod denne 
M agt og at gjore Skridt, for igjen at vinde denS 
Benfiab. Neppe vare to Maaneder forlobne efter min 
Ankomst til Kjobenhavn, forend det mod Rusland 
fjendtlige P arti ganste havde mistet sin Anseelse; Tan
ken om en Krig med dette Rige syntes endnu kun en
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Chimcrre, og da man ansaae mig for Ophavsmand til 
derme Forandring, saa hostede jeg ogsaa snart Frugten 
deraf i det Had, som Rantzau og Consorter svor mig. 
N aar man siulde troe dem, saa gjengjeldte jeg dem 
deres Jver sor at forstaffe mig en fordeelagtig S til- 
ling i Danmark med Utaknemlighed; det var vel cn 
saare betydelig Tjeneste at st'erne mig sra den russiste 
Armee og drage mig ind i deres In triguer, og det 
fortjente upaawivleligt, at jeg i Forening med dem 
medvirkede til at styrte mit Land i en afsindig Krig!

Jeg blev dem imidlertid intet styldig. Jeg sagde 
oste Struensee, at man ikke maatte gribe halve For- 
holdsregler, og at Han kun künde vinde Ruslands suld- 
komne Tillid, naar Han vilde kalde saadanne Personer, 
som Bernstorf, der vare yndede ved dette Hof, ind i 
Ministeriet, men fremfor alt bortfjerne Folk som Rant
zau og v. Osten, som man der betragtede som sine 
Fjender.

Mod Bernstorff vilde Struensee maastee ikke have 
voeret ugunstig, da Han var af en blid Characteer og 
iovrigt vant til at foie sig i Indlingernes Magt. Men 
hvad Rantzau angik, saa foregav Han at have gamle 
Forpligtelser imod Ham, som strev sig fra voesentlige 
Tjenester, Rantzau havde beviist Ham, og erkloerede 
mig omsider, at Han ikke künde -eflutte sig til at sende 
Ham dort og ganste at bryde med Ham. Mod Enden 
af M ai befluttede Han, at jeg stulde reise til Peters
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borg, forsynet med Instruction« og Creditiver, som 
fiulde voere udfoerdigede af Köngens egen H aand, en 
Forsigtighed, der ansaaes for nodvendig for at give det, 
som jeg vilde sige, mere Borgt. M an paalagde mig 
at erklcrre det russisie Hof, at Köngen aldeles ikke vilde 
lade den mindste Tvivl -estaae om sit opn'gtige Vm- 
fiab, og for at give et klart Beviis herpaa var fta  
nu af den danjke Flaade rede til at understotte Rus- 
lands Vaaben.

M an haabede, at denne Erklcering, vilde voere 
tilftrcekkelig til at bevoege Hoffet i Petersborg til at 
fuldbyrde Holstener-Tractaten. Jeg deelte ingenlunde 
dette Haab og forsikkrede Struensee, at der ikke var det 
mindste at vente, saalcenge Rantzau og v. Osten bleve 
ved Bestprelsen; dog mine Jndvendinger vare frugtes- 
lose, feg reiste altsaa udm at have bevirket det Mindste.

Hvad jeg havde forudseet indtraf; det russiste Hof 
havde alt formeget at indvende mod begge disse Moend, 
isoer imod Rantzau, til at det stulde foeste Lid ti§ en 
Regjerings Loste, paa hvilken de havde Jndflydelse. 
M an erkloerede m ig, at disses Fjernelse maatte voere 
dm forste absolute Betingelse for Fuldbyrdelsen af Hol- 
ftener-Tractaten; forresten foiede man til denne Erkloe- 
ring Forsikkring om Venstab mod dm danfl Regjen'ng, 
vg jeg troede allerede, at enhver ugunstig Stemning 
mod Stm m see var forsvundm. M it Ophold i Pe
tersborg varede til Slutningen af Ju li . I  dmne
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Mellemtid anvmdte man forstjellige Maneuvrer for at 
stade mig. M an tilstrev mig en Satire  over Grev 
Gregor Orloff, som dengang stod i Gunst; lykkeligvns 
talte denne med Artillerielieutenant Brüggemann, som 
jeg havde kjendt i längere T id; denne betog Ham Hans 
Vildfarelse, i det Han forsikkrede Ham, at jeg aldrig 
havde gjort Vers og Lkke var L Stand til at strive 
Satirer.

Köngen af Preussen, som oiensynligen onstede den 
mellem Hofferne i Petersborg og Kjobenhavn bestaa- 
ende Uenighed forloenget, fandt det ikke under sin Voer- 
dighed ogsaa at bestjoeftige sig med mig; Han stildrede 
mig L Petersborg som en farlig Rcenkesmed, der havde 
forsogt at forstyrre den gode Forstaaelse imellem det 
russiste og berlinste Hof, hvormed jeg dog aldrig havde 
bestjoeftiget mig.

D a  min diplomatiste Sendelse var endt, reiste 
jeg igjen til Kjobenhavn, hvor jeg ankom L August. 
Jeg fornyede mine Forestillinger hos Struensee, for at 
bestemme Ham til at bortfjerne Folk, der indgjsd det 
russiste Hof saa retfcrrdig Mistillid og forhindrede Vrrk- 
ningm af det gode Sindelag, Han syntes at ncere; for- 
gjcrves. Ministerm havde udm Tvivl Jndsigt nok til 
at overbevise sig om, hvor vigtigt det var, oprigtigt at 
noerme sig Ausland og forstaffe sig dets Destyttelse; 
men dette Skridt vilde have havt Prcrget af en Frem- 
gangsmaade, der stod i Modsigelse med Hans tidligere
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yttrede Sindelag, og have Udseende af, at Han gav 
cfter for fremmed Indflydelse; heraf ovstod Hans Util- 
boielighed til at ende denne Underhandling. Maasiee 
havde leg vceret lykkeligere i mine Beftrcrb elfer hos 
denne mistroifie M and, naar feg havde kunnet over- 
bevise Ham om, at der L den hele S ag  In tet sandte-, 
som ikke var Hans eget Vcrrk.

Hans Utilboielighed til at opfylde den russiske 
Regjerings Vnsier syntes saameget mere besynderlig, 
da Han for kort siden havde afflaaet Rantzau at gjore 
Jndgreb i Reitens G ang , for at tage Ham i Beskyt- 
telse imod Hans Creditorers Forfolgelser, hvorved denne 
var blevm Hans Fjende og siden kun tcrnkte paa at 
fortrcedige Ham. Men Struensee var alt formeget be- 
skjceftiget med alle de For-edringer, som Han deels 
havde begyndt, deels endnu havde i S inde, og derfor 
gjorde ogsaa Hans Fjenders Complotter, de Storme, 
som reiste sig imod Ham, og de Ham givne Vink, kun 
lidet eller siet intet Jndtryk paa Ham. ^

For at danne sig et rigtigt Begre- om de af 
Struensee Lndforte Forbedringer maa man kjende Dan- 
marks Tilstand for Struensees Tid. Den danfte Re- 
gjeringsform v a r, for Krigen med den svenste Konge 
Carl Gustav, et sandt Oligarchie og lignede ncesten den 
polsie. Den hoieste. M agt var L Adelens Homder eller 
hvilede hos et Senat, det faakaldte Rigsraad, der var 
sammensat af dens Reproesentanter og indtaget for denS
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Jnteresser; Kronen var valgbar og Köngen havde in
gen videre M agt end den, som Han erholdt af Sena- 
tet. Geistligheden havde ved Reformationen tabt Rig- 
dom og M agt. En noesten m'ndskrcenket Dispotisme 
hvilede tungt paa Hovedstadens- saavelsom paa de an
dre Stceders Borgere, omendstjondt deres Deputerede 
figurerede som en tredie Stand paa Nationens Land
vage; Bonderne, undergivne Livegenstabet, vare for
derte som Qvceghsorder imellem de adelige Jorddrotter, 
hvis Besiddelser de maatte dyrke.

D a  Kjobenhavns Borgere i Aaret 1660 havde 
flaaet de Svenste tt'lbage lige fra deres M ure, benyt- 
tede de den Magt, som Aieblikket gav dem, til at for- 
andre Regieringsformen; de afsatte Senatet, gjorde 
Kronen til en arvelig, og ved en hoitidelig Traktat 
overdroge de uden Forbehold al M agt til deres Konge, 
Frederik den Tredie, for bestandigt, saavel for Ham 
som for Hans Efterfolgere, udentvivl i det H aab, at 
det vilde vcere en mildere Lod at adlyde een Herres 
Love, end at gaae i Naget under en Kaste af Adelige.

Frederik den Tredie ordnede den absolute Magt, 
hvormed Han var bleven beklcedt, og for nogenlunde 
at holde Adelen stadeslos dannede Han et Geheimeraad 
af de meest anseete Adelige; dette var omtrent et B il- 
lede af det Senat, som saalcenge havde regieret Natio
nen. Men Hans Efterfolger, Christian den Femte, 
stl'oenkede sin hele Tillid til Schumacher. Han var af
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borgerlig Fodsel, mm regjerede under Navn af m  Greve 
a f Gn'ffenfeldt Danmark med Dygtighed. Han satte 
Kongeloven L Kraft, som Han selv tidligere havde con- 
ciperet, og som absorberede alle S tanders M ag t, og 
da fornemmelig Adelms.

D a  de efterfolgende Regjeringers Herstere vedbleve 
at vcrre mistroisie med deres Lands Adel, kaldte de 
Fremmede L deres Tjeneste, og da dette blev en stadig 
Politik, saa bemagtigede Udlandingerne sig Tid efter 
anden ikke blot alle Mim'steriets Lndre og pdre Poster, 
mm ogsaa de fornemste civile og militaire Embeder.

Oste havde imidlertid disse Fremmede hverken F ran- 
der eller Vmner eller gamle Forbindelser L Landet, og 
da de ikke altid künde tage de under deres Befaling 
staaende Embedsmand udmlands fra, saa valgte de af 
de Domeftiker, som vare dem meest hengivne, deres 
fortrolige Agenter, og skaffede disse fordeelagtige An- 
scrttelser, saavel for at belonne dem som fo^selv at 
vinde Tilhcmgere. Det varede derfor ikke lange, saa 
blev dette Erempel efterlignet af de Jndfodte selv. O g 
ligesom man i det gamle Rom saae Magten gaae over 
i de Frigivnes Hander, saaledes stete det ogsaa L D an
mark: afBetjente bleve de indflydelsesrige M and, hvis 
LErgjerrighed ikke noiedes med underordnede Gnbeder.

Eftersom nu de Fremmede og deres Tilhangere 
toge mere og mere Deel i Regjeringen, formerede sig 
ogsaa Embederne, Gagerne og Penstonerne, og under
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mangeflags Paastud om, at det var i Statens og Fol- 
kets Interesse, saae man en Mcengde Etablissementer 
fremstaae, tilligemed Embedsmoend, som udfordredes 
til at lede dem og til at udfore de forstfellige Func- 
tioner. Nogle vare til SEre og Fornsielse forFyrsten; 
andre vare nodvendige for Fmancerne, for Kronens 
Domainer, for Politiet og Justitsforvalmingen; atter 
andre tjente til Understottelse for de FaM'ge, til Befolk- 
ningens Opmuntring, til Befordring af Kunster, Vi- 
denflaber, Opdragelse, Agerbrug og Handel, M anu- 
facturer og forstfellige Jndustrigrene —  overalt beho- 
vedes nogle.

Ligesom Staten havde sin Lurus i Land- og S o - 
magten, og L Reprcesentation ved fremmede Hoffer, 
saaledes sandt man ogsaa i enhver Forvaltningsgreen 
Bekostninger paa Bureauer, Registraturer og Kommis.

D a  man imidlertid, ved at beftemme Gager til 
nye Embeder, ikke künde gaae ud over disse Groendser, 
uden tillige at formindsie de oeldres Gehalt, saa stete 
det, a t, idet man paa en overdreven Maade forogede 
Embedsmoendenes T a l , de flestes Jndtcegter tillige re- 
duceredes til et meget ringe Belob.

D a man manglede Penge for at höbe sig offent- 
lige Embeder og for at vedligeholde Gunstbeviisninger 
tog man sin Tilflugt til Titler og cerebringende Ud- 
moerkelser. M an fastsatte Lndtil de mindste Details 
Etiketten for enhver Rang og for cthvert Forhold i
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Lr'vet, ligesoin dm dermed forbundne Grad af Agtelse 
og LEresbeviisning.

D a  det blev bestattet, at der stulde ydes den, som 
havde erholdt Rang og Titel af Regjeringen, de samme 
-Eresbeviisninger og Hensyn, som den virkelige For- 
tjmeste, —  da trcrngte Alt sig dertil. Kjobmanden op- 
gav sin Handel, Kunstnerm'forlod sit Attelier, dm 
simple Borger aflagde sin S tands fordn'ngslose Sceder, 
for at opnaae en Titel og blive en vigtig Person. 
Denne L alle Klasser indsnegne Forfoengelighed gav 
Lurus og Prunk et mdnu storre Opsving.

Negjeringm sparede ingenlunde paa Gunstbeviis- 
ninger, der kostede dm saalidet. D m  uddelte Titler 
efter Gunst, betalte virkelige Tjmester med disse, og 
folgte dem for Pm ge.

Rangm  ophsrte snart at vcere udelukkende forbun- 
dm med Embede, og trodsede mdog Principerne for 
dm militaire Subordination. M angm  Officier i Ar
mem stillede sig paa lige Fod med sin Commandeur og 
formede Disciplinms Regler efter .Etikettens. Jovrigt 
syntes Overmaalet paa Titler ikke at bive betragtet som 
absurd; man fegte dem tun endmere; man undsaae 
sig ikke ved at besidde det, som saamange Mmnester 
havde erholdt.

D e hoie T itler, som f. E r. Grever og Baroner, 
havde beholdt m  Deel af deres gamle Forrettigheder. 
D e , som med dem vare bekloedte, künde ikke arresteres
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for Gjeld; under criminelle Forfolgelser vare de bestyt- 
tede i deres Hjem indtil Domstolenes Afgforelse; deres 
tildeels afgivtsfrie Besiddelser künde selv for hoiforrce- 
deriste Forbrydelser ikke inddrages, og overdroges for
medelst uafhoendelig Succession efter Alderen; de ade
lige Besiddere udovede Patronatsret paa deres Besid- 
delser, ligesom og den hoiere og lavere Jurisdiction. 
Disse Forrettigheder erindrede om Adelherredommets 
gamle Tider. Men intet bragte dette mere i Erindring, 
end Livegenstabet, som hvilede paa Agerdyrkernes eller 
Bsndernes Kaste og som Militsens Byrder endmere sy- 
nes at besvcere. Jmidlertid maa man anerkjende, at 
denne taln'ge og interessante Deel af Befolkningen ikke 
ganffe var bleven upaaagtet. Den i ethvert Distrikt af 
Köngen indsatte Amtmand, der siulde adminiftrere deels 
de Geistligheden ved Reformationen fratagne Godser, 
deels de tilbagefaldne Lehn og andre Statskassen til- 
horende Godser, flulde tillige haandthceve Bondernes 
Ret imod deres Jorddrotter og tage dem i Bestyttelse 
imod Undertrykkelser. Men man traf ikke altid Amt- 
manden hjemme; Heller ikke var Han altid redebon til 
at tilsidescette sin Fordeel af Hensyn til Bondernes.

En Deel af Lidelserne i Danmark forskrev sig end- 
uu aabenbart fta dets gamle Jndretninger, og flere 
M isbrug, som sandt S ted , havde da kunnet opstaae, 
uden at de Fremmede behovede at have Hcender med i 
Spillet. Heller ikke kan det ncegtes, at der iblandt de
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til Landets Forvaltning indkaldte Fremmede ogsaa be- 
fandt sig Mcend af Fortjenefte; men de bedfte Hensig- 
ter havde ncesten alle den Feil, at man vilde bringe 
Ting i Anvendelse, som i andre Egne anvendtes med 
Nytte, men som hverkm harmonerede med Danmarks 
Fornodenheder eller med dets Hjelpekilder. Derfor gik 
det dermed som med Agerdyrkeren, der blindthen vilde 
opelsie udenlandsie Planier paa sin Mark, istedetfor saa- 
danne, som passede til Jordbund og Klima.

B landt andet indforte man, uden at tage Statens 
Hjcrlpekilder i Overveielse, nye Handelsgrme og M a- 
nufakturer, der ingen Frugter bragte, men kun bidroge 
nl at udtomme Statskassen. P a a  samme Maade an- 
vendte m an, med ligesaa lidet Overloeg som Nytte, 
Omkostninger paa at affende Underhandlere, for at 
tage Deel i Jnteresser, der vare S ta tm  gansie frem
mede; og efter mcrgtt'ge Nationers Erempel foretog man 
Udrustninger, som stulde imponere, men som, uden For- 
hold tt'l Danmarks reale Krcefter, kun tz'ente til forst 
ret at vise dets Svaghed.

Omendsh'ondt S ta tm  siden 1720 havde nydt m  
uafbrudt Fred, saa vare dog Virkningerne af dm feil- 
agtige Forvaltning saa siadelige, som havde det voeret 
hsemsogt af en grusom Krig; dets Statsgjeld af 20 
Millioner syntes snarere at vore end at astage. De 
Byrder, som Landet havde at bcrre, forhindrede det 
fta, ikke blot at udvikle dets Krcefter, men syntes end-
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og mere og mere at svcekkke det. Det svandt hen som 
et stcerkt Legeme, der af Mangel paa fri legemlig Be- 
vcrgelse, trues med at anfaldes af Tcen'ng. En vis 
Ubehagelighed viste sig ved Tronen, som imellem de 
lavere KlaSser af Folket, og Reformer syntes lydeligt 
at fordres af den offentlige Mening.

Saaledes var DanmarkS Tilstand, da Struensee 
greb Statens Roer. Denne Mand, der ganske var ind- 
taget for den nyere Philosophies Grundscetninger med 
Hensyn paa den polittsie Huusholdning, foretog sig 
derfor at ivoerkscette störe Forandringer L denne E ta t. 
For at dette stulde lykkes maatte Han vcrre mcrgtig og 
staae fast. Han tcenkte imidlertid mindre paa at sikkre 
sig M agt og Bestaaen; men fegte kun at fjerne dem, 
der künde hindre Hans Planer.

Gaaende ud fra dette Synspunkt bevirkede Han 
ogsaa, efterat Han havde fjernet Kongms forrige In d - 
ling, Holk, at Udenn'gsministeren, Grev Bernstorf, 
der var at ansee som Hovedperson ved Regjen'ngen, 
fik sin Affied tilligemed Hans Neveu, den unge Bern
storf, som til dm Tid var Deputeret for Finanzerne 
og -estemt til engang at trcede i sin Onkels Sted.
. Ligesaa foranledigede Han, for at flaffe Hindringer 

af B eim , at Köngens Geheimeraad blev oplost, idet 
Han gsorde det til Pligt for ethvert Departement at 
referere til Kabinettet og af dette at vente Kvngens 
Resolutton.
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Forhen künde de umiddelbart correspondere med 
Hinanden og afgjore mange Säger. Secretairen for 
et Departement havde ganske alene Referat; oste aflagde 
Han dette blot mundtlig til Köngen, erholdt af Ham 
ogsaa kun mundtlig Resolution, og künde derfor foran- 
dre denne efter Behag.

Struensee traf den Jndretning, at L ethvert De
partement en Deputeret, ester en vis O rden, erholdt 
Ordre til at overrcekke Kabinettet en striftlig Beret- 
ning, med Bemyndigelse til at tilfoie sine egne Be- 
moerkninger, og at Kabinettets Afgjsrelse, ligeledes strift
lig og forsynet med Köngens Underflrift, ig/en flulde 
tilstilles Ministeren. Desuden blev det Departemen- 
terne forbudt at soette sig i Forbindelse med hverandre 
paa anden Maade end gjennem Kabinettet.

Denne Jndretning, efterlignet af den preussiste 
Regjering, concentrerede alle Forretninger i Ministe- 
riet, navnlig L Struensees Hoender; Han var dets Se- 
cretair; men Ansvaret for Administrationen faldt ogsaa 
tilbage paa Ha n s  Person.

Andre Anordninger formindstede meget deres M agt, 
som ledede Departementerne og vare ligesom smaae 
Konger; man künde derfor ogsaa regne paa deres 
Hcrvn.

Oplosningen af Köngens Geheimeraad, der var 
saa gammelt, som det uindstrcenkede Monarkie selv, 
var tillige at tilintetgfore de meest anseete Familiers
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ZEresfolelse, var desuden at afstaffe med Eet alle Tra- 
ditioner, der maastee vel ikke behovede at bestaae for 
beständig, men hvis Oprindelse og ^)iemed det dog 
var vigtigt at kjende.

Dette Raads Bestaaen hindrede ingenlunde lige- 
ftem Kabinettets Decreter; da man betragtede saadanne 
som Befalinger fra en Herre der hverken behovede at 
folge Raadforelsens sadvanlige Gang eller L nogen 
Maade at indhente noget Concilium. Ophoevelsen af 
Geheimraadet syntes dog Struensee den sikkreste Udvei, 
for at Han uden Modsigelse künde satte alle de An- 
ordninger igjennem, som Han agtede. —  De fleste af 
disse tilsigtede Afstaffelsen af störe Misbrug.

Den Forordning, som angik Pressefrihed, beho
vede man ingenlunde, for iblandt Folket at udbrede 
Skrifter over Gjenstande af almindelig Interesse; me- 
get mere maatte man befrygte, at Smoedeskrifter og 
Kritiker derved vilde komme i Omlob, og som man 
ikke vilde künde undertrykke. Dette blev ogsaa Tilfcrldet.

Det Forbud, at udenlandske Lotterilodder ikke maatte 
afsoettes L Kongeriget, var viist; men hvorledes vil 
man retfcerdiggjore Jndforelsen af Lottoet i Kjoben- 
havn. Det er vel saa, at Lottoet er en Jndtcegtskilde 
for Statskassen; men Fyrften, i hvis Navn denne Jnd- 
tagtskilde n'nder, forestiller i fine Skater dm levende 
Lov og et Monster paa Retfoerdighed og Retsindighed.

4 '
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Hvorledes burde man forlede HovedstadenS tjenende 
Klasse til dette S p il ,  da man dog maatte indsee, at 
man tt'llige stillede den blot for tnsinde Fristelser til at 
ftaffe sig de dertil nodvendige Midler.

En anden betydelig Vildfarelse, fom vildledte 
Struensee, vare Hans Anstuelser med Hensyn til Be- 
folkningen. D a  Han ansaae dens Tilvoert eller Afta- 
gelse for besternte Kjendetegn paa en E ta ts  Beistand 
eller Forfald, saa indbildte Han sig, at Mangfoldig- 
gjorelsen af Borneantallet var det virksomste Middel 
til at besordre dm offenttige Velfcerd, istedetfor at Han 
middelbar ftulde begründe denne derved, at Han ind- 
forte en god Tingenes Orden og udjevnede de Hin- 
dringer, som hoemmede de Enkeltes Driftighed og gjorde 
dem det umuligt, at opnaae en tilfredsstillende Tilstand: 
det er at tage Birkningen for Aarsagm. For derfor 
at besordre Befolkm'ngens Tilvoert, formindflede man 
betydeligt de forsijellige G rader, hvori LEgtestab mel- 
lem Paarorm de var lovforbudt, og tillod Personer, 
hvem LEgteffabs Skilsmisse var overgaaet, a t gifte 
sig igjen.

Med Hmsyn til det Titelvoefen, der havde vundet 
en saa forunderlig Jndflydelse hos et saa forstandigt 
Folk, lod man sig noie med at bekjendtgjore, at man 
i Fremtiden vilde uddele Titler med et strengere Balg 
og kun ifolge Beretning fta  en Departementsraad; 
man banlyste dem ogsaa fra Dikasten'emes Corre-
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spondents; man sastsatte, at kun Tjenestealder og ikke 
Titel stulde bestemme Forsoede i Raadet; at den ved 
Titel erhvervede Rang kun endnu stulde gjelde ved 
Hoffet. M an angreb Misbrugene endnu dybere, idet 
man tilbagekaldte de Privilegier, som ikke alene Loge 
Grever og Baroner i Bestyttelse mod deres Credito- 
rers Forfolgelser, men ogsaa mange Embedsmoend, 
der havde taget sig de samme Friheder.

Retspleiens Gang var langsom og indviklet; det 
var derfor af hoiefte Vigtighed at reformere denne, og 
man strcrbte at gjore den simplere. Forstjellige Res
sorts vare forbundne med visse af Hovedstadens og 
Omegnens Etablissementer; de bleve samtlige afstaffedc 
og forenede med et eneste Tribunals; der stulde dom- 
me baade i criminelle og civile Säger. Torturen, som 
endnu paa den Tid anvendtes for at afpresse den An- 
klagede Tilstaaelser, blev afstaffet.

M an forlangte, at i alle Domme tillige Grundene 
til disse (Prcemisserne) stulde angives.

Offentlig bekjendtgjorte Fortegnelser over Fänger, 
Forbrydere og Anklagede, over Domfceldelser eller Fri- 
findelser gave til bestemte Tider Efterretning om Til- 
standen i denne Sphäre af den offentlige Orden.

Andre offentlige Lister bekjendtgjorde til visse, paa 
Hinanden folgende Tider Dodsfald, Jndbetalinger, (?) 
Liqvidationer, Formynderstaber og i Almindelighed For- 

. 4* -
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retm'ngerne ved Forvaltm'ngen af GoLser, hvilke sidste 
stode under Tribunalernes Overopsyn. En Kontrol 
stulde forebygge mulr'ge M isbrug og Bedragen'er. M an 
befijoeftigede sig ogsaa med Reformer af Hoiesteret og 
bevirkede derved anseelige Besparelser for State».

Ofte havde Politi-Officianter tilladt sig, under 
Paasiud af at fore Opsigt med Scederne, at besvoere 
private Familier med deres Besog; denne U M , der med- 
ferte megen Skandale og Undertrykkelse, ophsrte, og 
man gav paa denne Maade Huusfreden sin Hellighed 
igjen, hvilkm man aldrig ftulde have gsort den stridig.

Det forrige Ministenum havde forkastet de P la 
ner, som vare bragte i Forflag til den danste BondeS 
successive Befnelse fraHovm'et. Struensee optog igsen 
disse P laner og , for gradeviis at forberede deres Ud- 
forelse, bevirkede Han Udstoedelsen af en Befaling, som 
noermere bestemte Hoveriet og indsircenkede den hidtik i 
denne Hensigt af Jorddrotten udovede M agt.

De Forviklinger, som dengang herfiede i Finan- 
cerne, gsorde Forvaltningen af dem besvoerlig og usik- 
ker; man bestrcrbte sig desaarsag for at simplificere dem 
derved, at man lod alle Indtcrgter indflyde i een Kasse 
og alle Udbetalinger udgaae af et fcelleds Middelpunkt, 
idet man ophoevede flere for sig bestaaende Forvaltnin- 
ger og oprettede tre Kammere, for at kontrollere alle 
Dele af Financerne. .

M an forbedrede ogsaa ved nye Indretninger Told-
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havde indrommet til Gunst for et vist Antal Privili- 
gerede, bleve ophcrvede.

For at imodegaae den stadelige Lurus ved Liigbe- 
gcengelser, blev det forordnet, at di'sse stulde finde Sted 
om Natten.

Statens Udgifter til mere kostbare end nyttige Byg- 
ninger havde voeret meget betydelige og man arbeidede 
til dm Tid endnu paa Frederikskirken, en Bygning, 
der for lang Tid siden var bleven -egyndt efter en me
get kostbar P la n , saaledes at den maatte blive Ruin, 
for den blev fcerdig. Struensee lod Arbeiderne standse 
og en Kommission udnoevne, som stulde raadflaae over 
de nodvendige Indstromkninger af deslige Gjenstande.

Norge havde vigtige Glashytter. M an vifte sig 
tilboielig til at begünstige dette Riges Jnteresser, som 
indtil da kun altfor meget vare forsomte; idet man 
forbod at indfore fremmede Glasvare der. Ogsaa be- 
stl'aftigede man sig med at forbedre dets Forstvoesm og 
nogle af dets borgerlige Love; man tillod endog, at 
det indforte Korn fra Udlandet, medens det forhen kun 
turde stee fra Danmark.

Vinteren 1771 var ra a , Folket i Kjobenhavn 
leed Nod, man var utilfreds; gamle Besvcrringer lode 
paany; man bestroebte sig for at stille dem ved at ud- 
dele Brod. Struensee benyttede denne Leilighed til at 
oprette Forraadskamre og forbyde at broende Korn-
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Broendeviin, en Dn'k, hvis Mi'sbrug dengang var lige- 
saa almindelig som fordcrrvelig. Kun faa Jndsigts- 
fulde sijcrnkede dmne FocholdsregelBLfald; men Gods- 
besidderne betragtede den som Jndgreb i deres Revenuer.

Den lovlige Rentefod var bleven nedsat sra 5 til 
4  Procent; denne blev igjen bestemt til 5 ,  da det ikke 
syntes fornuftigt, at de Private rkke siulde kunne optage 
Penge til den samme Rentefod som Regjeringen.

De forrige Miniftre havde beskjoeftiget sig meget 
med Handel og Manufakturer; Struensee fulgte strar 
i Begyndelsen deres Erempel, indhentede desaarsag 
mange Oplysninger, omgikkes med den Tanke at give 
Banken en anden Jndretning, ophoeve Haandvcrrks- 
laugene og udfsre adstillige andre Planer. Men efter 
saamange Forsog og Forhandlinger overbeviiste Han 
sig om, at det med Hensyn til Handelen var tilraade- 
ligst at haandthcrve Sikkerhed og Credit, men iovrigt 
lade Alt gaae sin egen Gang.

Commercecollegiet blev ophcevet som en farlig For- 
forelsesanstalt, og hvad man fandt fornodent at bibe- 
holde af dets Funttioner, formet med Departements 
sor Financerne.

D m  dansie Geistlighed var vel ikke intolerant elter 
fanatift; mm ligesom andre Landes udelukte dm dog 
gjerne enhver andm Cultus md sin egen. Heller ikke 
var dm fri for Skinsyge over de Forandringer, som 
syntes at indskrcenke dms Jndflydelse. Udmwivl var
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dm fornoermet af Struensee, ikke blot fordi Han for- 
mindskede Festdagene, men ogsaa fordi Han havde til- 
ladt de Reformeerte, den evangelisie Menighed, Catho- 
likerne og de mcehriste Brodre fri Gudsdyrkelse; de 
Sidste erholdt endog Bezunstigelser for deres Etablis- 
sementer.

Hospitalerne og andre veldoedige Anstalter, der 
til forstjellige Tider og under forstjellige Omstcrndighe- 
der vare stiftede i Hovedstadm og Omegnen, havde 
alle deres scrregne Administrationer; derfor ogsaa de 
mange Underflceb og M isbrug, som undgik Regierin
gens Opmcrrksomhed; man afstaffede desaarsag disse 
smaae uafhcengige Administrationer og satte dem under 
en almindelig Bestyrelse.

M an havde i Danmark kun lidet tcrnkt paa at 
hoemme de Uordener, som Armod foraarsagede; dog 
havde man derimod gjort overmaade meget sor de Fal
tiges Understottelse; det havde maaflee mdog havt sin 
Nytte at befrie Staten for nogle af disse Etablissemen- 
ter, der mere vare egnede til at begünstige Ubesindig- 
hed end til at stifte noget sandt Gode; jeg vilde md 
ikke have Enkekassen udelukt derfra, hvis Fonds den- 
gang forstorstedelen vare tabte eller dog i Fare for at 
gaae tabt, ved P laner, som ingen Sikkerhed og Soli- 
ditet medforte.

Men vilde man forbedre saadanne Jndretninger, 
saa maatte man gaae langsomt tilvoerks; pludselig



56

maatte man ingmlunde lade dem ophore, saaledes som 
Vaismhuset, i hvis Sted man Lndforte en tydsi Skvle 
for soedvanlig Underviism'ng; en ftaansellos Forandring 
i og for sig, men desuden scerdeles kroenkmde for de 
Danske og kun lidet overeensstemmende med Struensees 
Grundscrtninger, som gik ud paa ikke at begünstige de 
Fremmede fremfor de Jndfsdte.

Regjen'ngen fiulde have anvendt mere Opmoerk- 
sonched paa den offentlige Opdragelse; og man havde 
i den bedre Anvendelse af de dertil besternte Penge 
fundet Midlet til a t gründe virkelig hmsigtsmoessige 
Anstalter.

Saaledes underholdt man f. E r. ved Universitetet 
i Kiel tredive Professorer, og künde desuagtet kun ved 
Haab om Udsigt til offentlige Embeder drage Studm - 
ter dertil. S o re  Akademi, som var doteret med en 
aarlig Jndtiegt af 15 til 20,000 D aler, havde noesten 
flet ingm Loerlinge; man talte kun 11 i Aaret 1786, 
7 L Aaret 1790.

Struensee foresatte sig at udfore störe Forandrin- 
ger i dm offentlige Opdragelse; man lod Ham kun ikke 
Tid dertil. Han opnaaede kun at indfore nogle For- 
bedringer i Akademiet for de stfonne Kunfter og at 
stifte m  Veterinoersiole.

Opbragt over dm Jndflydelse, som Domestikeme 
havde erholdt paa de offentlige Anliggender, udstoedte 
Han m  Defaling, som for Fremtidm udelukkede disse
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sra offentlige Ansoettelser. Denne Ordonnanz, der havde 
en forhaanende og altsaa en uretfcrrdig Karakteer, var 
fornemmelig kroenkende for de Mennester, som, udgaaede 
fra denne S tand, befandt sig i offentlige Embeder: og 
visselig, deres Antal var ikke lidet.

Det var maastee den Jagttagelse, at mange Be- 
kjendte bleve optagne i Municipalitetet L Ksobenhavn, 
der bestemte Struensee til at omorganisere dette Muni- 
cipalitet. Det var udenwivl meget hensigtsmoessige For- 
andringer, som Herr bleve foretagne; men den gamle 
Indretning forstrev sig fra det Tidspunct, da det uind- 
strcrnkede Monarki begyndte, dersor betragtede man 
den ogsaa som en social Anstalt, hvilken man ikke knnde 
angribe, udm tillige at ryfte Statens Constitution.

Echvert fornuftigt Menneste burde have indseet, at 
den danste E ta t troengte til en Reformation i Forvalt- 
ningen; kun de, der droge Nytte af Misbrugene, künde 
ikke udholde den Tanke, og disse viste sig dersor saa- 
meget mere talrige og interesserede, som Misbrugene 
vare störe og mangfoldige.

M an havde ogsaa skullet betcenke, at det var urig- 
tigt og uklogt, at berove et Menneste sit indbn'ngende 
Embede, uden at holde Ham stadeslös. Han var so 
forbleven ved sit fordums Erhverv, naar Regjeringen 
ikke havde bragt Ham derfra for at fcengsle Ham til 
sin Tjeneste.

Det var iovrigt priseligt af Strnensee, at Han gjorde
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Chefen ansvarlig for det Subjekts Opforsel, som af 
Ham var bleven foreflaaet til en ledig Post; at Offi- 
ccren kun künde faae O rlov , naar Han havde tjent et 
A ar; at Han forpligtede dem, som levede af Pensioner, 
til at forblive i Provindserne, og at Han forlangte Frem- 
lcrggelsen af en omstcendelig forfattet E tat over Pen- 
sionisterne, tilligemed Angivelse af deres Alder, deres 
Formue og deres Tjeneste.

M an havde udentvivl billiget det, dersom Han 
havde ladet et Antal unyttige Poster gaae ind lidt efter 
lidt, ved Afsted eller Dodsfald. Ved denne forsigtige 
Fremgangsmaade havde Han undgaaet at berove den 
politifie Mastine nogle maastee nodvendige H ju l, og 
fomemmelig at kranke nogle private Interessen

M m  Struensee havde ingen R o , for de af Ham 
tagte P laner kom til Udforelse.

Dette er endnu ikke Alt: da Han fandt Hofetaten 
for stör og Pagernes Opdragelse for stet, saa ophce- 
vede Han det lille, for Kongms meste S o n  indrettede 
Hof, lod Kronprindsen opdrage som m  soedvanlig B or
gers B arn  og demitterede paa emgang alle Pager, dog 
med Undtagelse af dem, der var ansat i Köngens Gemak.

Armeens Etat var overdrevm stör. Han beslut- 
tede at reducere idetmindste Landmagten til det Halve. 
O g for at begynde med de kostbaresteKorpser, lod Han 
forst Garden til Hest og senere Fodgarden afstedige. 
D m ne Reform var saameget mere inconseqveut, da
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man til samme Tid med störe Dekostninger lod bygge 
Bombestibe og forberedede en Udruftning tilsoes, der 
var bestemt til et Foretagende mod Barbareskerne: en 
Rustmng, der kun maatte voekke Mistankc hos Ausland.

Hver Dag saae nye Projecter fremspire. Struen- 
see kaldte saadanne Personer om sig, der vare egnede 
til at befatte sig med Undersogelser, udkaste Planer og 
tjene Ham som Arbeidere. Blandt Andre bemcerkede 
man Raad Wildebrandt; Livloegen B erger; Oeder, 
ligeledes Lcege, en Mand af Fortjeneste og Loerdom; 
Reverdil, der forst havde foreflaaet fornuftige Planer 
til Bondestandens Emancipation; Klassen og Sturz, 
der begge bleve brugte til Arbeider angaaende Hande
le» og forftjellige Gjenstande af den polititist Huus- 
holdning. Jeg selv blev benyttet til A lt, hvad der 
havde Hensyn til den militaire Tilstand; jeg udarbei- 
dede en Afhandling over denne Gjenstand, hvis Jdeer 
fandt Bifald hos Greven af S a in t Germain, der sik 
Overbefalingen over Armem; og da Struensee viste 
mig Fortrolighed og man oste saae mig raadflaae med 
Ham, saa undlod man Heller ikke, at tilskrive mig en 
Deel af de bevirkede Forandringer og fornemmelig Fod- 
gardens Afstedigelse.

Vistnok er det, at jeg var langtfra at opmuntre 
Ham til Hans skarpe Forholdsregler; jeg bestroebte mig 
meget mere for at bringe Ham derfra; det lykkedes mig 
endog undertiden at forhale de af Ham befluttede Ent-
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gede Embedsmcend.

En stör Deel af disse Reformer vare Lvcrrksatte 
for min Ankomst til Kjobenhavn i Aaret 1771 eller 
fandt Sted under min Sendelse til Petersborg. Men 
ved min Tilbagekomst havde det ikke vcrret umuligt at 
besvoerge den sig dannede Norm.

Levende forestillede feg Struensee, at man gik for- 
vidt og for burtigt tilvcerks; at man maatte finde paa 
Midler imod Gemytternes Uro og undlade enhver Re
form, indtil man havde ladet den i alle Klasser fig 
yttrmde Utilfredshed og Utaalmodighed udrase. Jeg 
bemoerkede imod Ham, at Han ikke künde stole fast paa 
en Konges Gunst, der altid er beredt til at vende sin 
Hu til den, som naaer til Ham; a t ,  da man ikke lod 
Dromn'ngen tage den mindste Andeel i Regjeringen, 
Heller intet af det, som heri foregik, künde blive at til- 
sirive hende; at hun udovede liden Jndflydelse over 
sin Gem al, da hun ikke forstod at gjore sig uundvcer- 
lig for Ham, stjondt hun oprigtigt bestrcebte sig for at 
behage Ham; at hun kun ved England besad nogen 
M agt og at man havde forssmt denne M agts Vensiab 
saameget, at dens Gesandt, Ridder Keith, ved Hoffet 
hverken var i den Anseelse eller besad den Tillid, der 
tilkom Hans Post; at man ogsaa syntes at forsmaae 
Ruslands Beffyttelse, der var saa let at erhverve og
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hvis Vedligeholdelse paa en T id, da Holstener-Trakta- 
ten stulde fuldbprdes, var saa indlysende.

Jeg havde ligesaa gjerne overtalt Struensee til 
at gjore nogle Skridt for at Howe den spcrndte Stem- 
ning imellem Enkedronning Juliane M aria og hendes 
Son, Prinds Frederik, paa den ene E ide, og Hoffet 
paa den anden. Jeg formaaede Ham ogsaa til at gjore 
nogle Forsog herpaa, og Han syntes ogsaa paa Veie 
til at fremkalde et mere harmonist Forhold; dog lyk- 
kedes det ikke strar, og Han svarede undvigende paa de 
gjentagne Forestillinger desangaaende. M an kan imid- 
lcrtid forestille sig, at saamange Reformer, af hvilke 
her er givet en Skizze, frembragte ualmindelig wegen 
Uro og meget Had. De Adelige, og de med Titler 
beklcedte Folk, krcenkede i det, som de kalkte Hensyn til 
deres R ang, eller berovede voesentligere Forrettigheder, 
saae sig ogsaa truede med at miste Herredommet over 
de Livegne, der dyrkede deres Besiddelser paa Landet.

En Mcengde borgerlige og militaire Embedsmcrnd, 
som havde mistet deres Poster, aandede tun Hoevn og 
udbredte overalt Klager.

De, som endnu vare paa deres Poster, troede sig 
hver Dag paa Pointet til at miste deres Stilling vcd 
en Ordonnanz.

Geistligheden holdt Regning over de Jndgreb, som 
Forvaltningen havde tilladt sig mod forsijellige Punkter 
af deres Lcere og Kirketilgt; den saae, hvorledes Venne
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Administration bestyttede Religionsbek/endelser, som vare 
fremmede, eller rettere sagt, som vare dens egne ft'endt- 
lige, og ventede desaarsag kun Ugunst af et Ministe
rium , paa hvilket det ingen Jndflydelse künde udsve. 
Derfor blev Struensee ogsaa snart udgivet for en fri- 
sindet Atheist.

Hovedstadens Befolkning vilde, selv om den umid- 
delbart havde draget Fordeel af Regieringens Opera
tionen vanstelig have modstaaet de ftadelige Jndtryk, 
som Mange af de Utilfredse bestrorbte sig for at frem- 
bn'nge. Men da disse Reformer Lkke sijcrnkede den 
nogen Lettelse i sine Dyrder, saa var den tilboielig til 
at betragte dem kun som en Tilvoert i Lidelser og seiede 
hin Utilfredshed til Administrationens Fjenders.

M an bemcerkede ondfiabsfuldt, at Struensee, der 
dog lydeligt havde udtalt sig mod Misbrug as Titler, 
smykkede sig selv med den Ridderorden, som Dronnin- 
gen havde stiftet paa Köngens, hendes Gcmals Fodselsdag.

Men da Han lod sig udncevne til Geheime Cabi- 
netsminister, med Befoielse til at udstoede og ivcrrkscrtte 
Befalinger, uden at Köngens Understrift dertil behove- 
des, dog at de ved Udlobet af hver Uge stulde bifaldeS 
og undertegnes af Ham; da blev Han aüerede af Fol- 
ket holdt for en Usurpator, en Kromvel, som kun stroebte 
efter at bemoegtige sig Kronen, og den offentlige Uvillie 
vorte endnu mere, da Han kort derefter erholdt Greve- 
titlm  og tillige staffede Grev B randt den. Han var
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noesten den eneste, der ikke syntes at bemoerke den Storm , 
som hver Dag blev ftorre; man havde kunnet paastaae, 
at den Tillid, som Han i sine Anskuelser satte til S ta - 
tens Del, bloendede Ham. S a a  oste jeg fandt Leilighed 
dertt'l, beftrcebte jeg mig for at s«tte Ham L Uro over 
Hans S tilling , men endnu öftere gav Han mig til 
S v a r , at jeg, siden jeg havde levet i R usland, var 
bleven vant til ikke at see andet end Sammensvcergelser 
overalt.

D a  jeg ikke künde forklare mig videre over dette 
delikate Punct, saa brugte jeg Brandt dertt'l, med hvem 
jeg tidligere var forbunden og som stod paa en for- 
trolig Fod med Struensee; men Brandt bevirkede Hel
ler intet hos Ham.

Imidlertid blev Struensee dog en Dag sat i Uro, 
da Han erfarede, at de nylig til Kjobenhavn nedkaldte 
norffe Matroser havde forsamlet sig og beredte sig til 
at gaae i Masse til Hirschholm, hvor Hoffet residerede. 
Han stod i Begreb med at stikke dem et Kavalleri- 
Korps imode, da jeg ankom og forsikkrede Ham, at det 
var Brug imellem dem, forenede at forebringe deres 
Besvcrringer, og at det var tilstroekkeligt at overdrage 
en Officier at tage imod deres Ansogninger og for- 
mane dem ttl at gaae bort; virkeligen vendte disse M a
troser ogsaa fredeligt tt'lbage ttl Kjobenhavn, da man 
lovede at betale dem deres resterende Sold.

Fire eller fern Uger derefter vilde Regjen'ngen give
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Holmens Folk en Fest, og det Rygte, at Struensee 
fiulde insulteres derved, kom til Hans Kundstab og for- 
aarsagede Bekymring paa Hirschholm; man tog mig 
paa Raad, og Struensee, der befrygtede at blive myr- 
det, sagde til mig: „der künde vel forestaae mig den 
samme Skjebne som Concini." Jeg tilraadede Ham at 
lade sig see paa Festen og der at vise Tillid; tillige 
benyttede jeg denne Leilighed for at tale med Ham om 
Hans Ubesindigheder, vifte Ham Nodvendigheden af at 
handle forsigtigere og at dampe de Utilfredses Besva- 
ringer; Sam talen blev mere levende, og jeg lod Ham 
forstaae, at Utilfredsheden endog gred Hans Venner; 
jeg bragte endog Kanzlerne Ulfeldts og GriffenfeldtS 
Erempler i Eriydring, som Begge vare af Hoffet blevne 
offrede til deres Fjenders H avn. „Det er den Lod, 
—  tilfoiede jeg —  som truer Dem , og man v il, om 
muligt, bringe Dem af Dage. V a r  derfor idetmind- 
ste betankt paa , at holde Deres Papirer i Orden." 
„M ine Papirer ere i Orden" —  sagde Han koldt — 
og fra denne Eide har jeg In te t at befrygte, naar 
man ellers vil vare retfardig."

B randt, som var tilstede ved denne Sam tale, bad 
Ham ligeledes ikke at vise saamegen Uboielighed og at 
give efter for Omstandighederne. „Nei —  sagde S tru 
ensee med megen Varme —  jeg vil In tet opgive af 
det som synes mig at tjene til S tatens Del." —  
„Den Tid vil komme —  bemarkede Brandt — da
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vi ville blive wungne til at give efter." Strumsee 
gik bort, uden at svare Noget herpaa, og kort derefter 
erholdt jeg en BLllet fra Ham, hvori Han endnu engang 
spurgte m ig, om Han uden Fare künde lade sig see 
paa Tommerfolkenes Fest. Jeg svarede Ham, at naar 
Han bar Frygt, saa afhang det jo af Ham, ikke at gaae 
derhen. Han gik ei Heller derhen; Hoffet lod sig lige- 
ledes ikke see der.

Vi levede dengang i en saa trykkende Uro, at 
Brandt en D ag sagde til mig: „jeg vilde onsie, at alt 
dette var til Ende, og jeg loenges efter at see denne 
Regjering omstyrtet." —  „De vilde komme siet derfra" 
sagde jeg. —  „Pah! Jeg har studeret Lovene og vil 
kunne svare godt" mente Han.

Oste bade Struensees Venner Ham om at tage 
Forsigtigheds Forholdsregler, naar Han engang for alle 
ikke vilde forandre sit Forhold, Struensee svarede der- 
paa soedvanligt: „Deres Tilretteviisninger trcette mig; 
jeg maa ikke drages bort fra mine Planer." Oste sagde 
Han med Velbehag til mig: „Det bringer mere Be- 
rommelse, naar man afffaffer M isbrug; end naar man 
vinder S lag ."  Jeg beundrede denne M ands Ro, eller 
meget mere det stoisie S ind hvormed Han forblev i en 
Stilling, som Han dog ikke künde hcevde og hvis Farer 
Han ikke künde sijule for sig selv. O g jeg, som dog 
ikke künde vente mig noget Godt af denne Tilstand,

5
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hvorledes künde jeg nole med at trcekke mig ud deraf? 
Jeg  sandt mig ved denne Samvittigheds Bebreidelfe at 
ville fjerne mig L Farens T id , tilbageholdt i denne, 
som om det var en Skam at sorlade Menneffer, der 
absolut vilde lide Skibbrud. Jeg havde desuden den 
eenfoldige Anskuelse, at jeg, dersom en Omvceltning 
stulde komme p a a , frit vilde kunne folge min Tilboie- 
lighed til at vende tilbage til den russifte Armee.

D et var imod Enden af Aaret 1771, at man be- 
fluttede a t oplose Fodgardens Batailloner og fordele 
dem mellem de fein Regimenter af Kjobenhavns G ar
nison; en meget ubesindig Forholdsregel, underdeO m - 
stoendigheder, hvori man befandt sig. Det var ligefrem 
at sende de Utilfredse til et Corps, hvis Hmgivenhed 
man siulde have sikkret sig, for at de künde fore op- 
rorste Taler mod Regjeringen.

Disse Gardere forhaanede deres Foresatte; de 
vcegrede sig ved at lade sig understikke og foraarsagede 
derved et Mytteri af Pobelen i Kjobenhavn. De for- 
langte trodsigt og truende deres Assied. Regjeringen 
blev ikke blot derved sat i Skrcek; den viste endog for- 
saavidt F rpgt, idet dm Lndrommede Rebellerne deres 
Begjcering og ingen Underfsgelse lod foretage imod 
dem. M an erkjendte altsaa dens Svaghed, saae, a t 
dm intet Armeekorps troede, og frygtede desaarsag itke 
for at angribe den aabmbart.

Rantzau og Hans fornemste Tilhoengere, Koller,
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Sam es og Beringfljold, havde Lngen Leilighed ladet 
gaae forbi, for at formere de Utilfredses Antal og op- 
cegge dem. Hovederne for dette Parti vare saaledes 
gaaede til Grunde eller saa forgjoeldede, at der intet 
andet Middel blev tilbage for dem, end at söge deres 
Lykke i Regjeringens Omvcrltning, for L dens Sted at 
indfsre en anden til deres Fordeel. -

Jeg har senere erfaret, at Rantzau afholdt sine 
Creditorer fra at forfolge sig ved at betroe dem, at 
der forestod en Statsomvceltning, som vilde satte Ham 
istand til at tilfredsstille dem.

Imidlertid vilde det Rantzauffe Parti ingenlunde 
have havt Fasthed nok til at bringe et saadant Fore- 
tagende istand; det künde Lkke stole paa Osten, omend- 
stjondt denne M'nister hemmeligt begunstigede det; det 
manglede en Hjelpemagt, som Lnponerede enten ved 
Jndflydelse paa Nationen eller ved Forbindelse med 
udenlandsie Stater. Dog ved soeregne Omstcendigheder, 
som ere mig ubekjendte, lykkedes det dette Partie at 
vinde Guldberg for sig, og ved Ham ogsaa Enkedron- 
ningen og hendes S on  Prinds Frederik.

Guldberg, S on  af en M öller, var bestemt til 
den geistlige S tand , lagde sig i Begyndelsen efter sit 
Kalds Studier og gjorde sig bekjendt ved theologifle 
Skrifter. Ved nogle anseete Personers Gunst betraadte 
Han, som Prinds Frederiks Opdrager, den flibrige Hof
bane, hvis Roser kun ere stroede for Fyrster og Adel.
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Jmidlertid vidste Han at iagttage det günstige Dieblik, 
for at bruge Rantzau og Hans Tilhcengere til de af 
Ham udkastede Planer.

Sandsynligviis bestod Guldbergs Forbindelse med 
den Rantzauste Faction allerede i Oktober 1771; chi 
paa denne Tid havde Struensee Efterretm'ng om, at 
Han svcevede i stör Fare. Det er imidlertid mcrrkvoer- 
digt, at Han lagde ligesaa liden Voegt paa de Vink, 
Han stk, som paa sine Venners Raad. „Hans Hen- 
sigters Reenhed maatte y'ene Ham til Skytsengel" mente 
Han. Han brugte end ikke den ringeste Forsigtighed 
med Hensyn til Slottets Jnd re ; men lod sig noie med 
at lade Köngen og Dronningen ledsages af m  Afdeling 
Ryttere og holdt sig gjerne i Kredsm af disse.

Jeg  formoder, at det var Guldberg, der, da Han 
mellem Hovederne for Partiet gjerne onstede et Men- 
nefie indsat af sin H aand, dertil valgte Eichstädt. 
Dm ne nye Person var en Kavalleri-Officier, som havde 
forpagtet Godser og ved sin Oeconomi og sin Forstand 
erhvervet sig de behorige Midler til at kunne kjobe sig 
et Regiment. D a  Struensee i Aaret 1771 vilde af- 
stedige Ham, saa raadede jeg Ham derfra og fandt mig 
foranlediget til at ansoette dmne Officier ved Regjerin- 
gm , formedelst Hans Jndsigt i Alt, hvad der angik 
Rytteriets oekonomifle Forvaltm'ng. En Dag bad Han 
mig om, at jeg vilde udvirke hos M nisteren, at Han 
blev ansat som Commandant i Kjobenhavn. Dette
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künde imidlertid ikke fiee udm at forbigaae en Moengde 
Officerer af hoiere Grad. V ar denne Stilling nok 
for at fcengsle Ham til Struensees Jnteresser? Jeg 
veed det ikke; men Han vidste at finde paa andre M id
ier for at opnaae fin Hensigt. Jeg har ikke dm ft'er- 
neste Anelse om disse. Dog maatte Rantzau snart 
indsee, at Han gjorde fig afhcengig ikke blot af Guld- 
berg, men af denne Favorits Vmner og Creaturer.

Jeg troer vel, at Uvillie over at fee fig i m  un- 
derordnet Nolle ved fit eget P artie , og maaskee ogsaa 
en Rest af Venstab for Struensee, hvem Han styldte 
saamange Forbindtligheder, var Skyld i, at Han i det 
Dieblik, da Han stulde give denne Stodet, nolede der- 
med. Jeg traf Ham paa Krigscollegiet; Han drog mig 
til Side og talede i Fortrolighed med mig om de fig 
udbredende Rygter om et Complot, der var smedet imod 
Struensee, og om Nodvendighedm af, strar at anstille 
m  retslig Undersogelse; Han syntes mdog at byde m  
velvillig Haand dertil. Jeg optog Hans Meddelelse 
koldt, som kommende fra en Mand, der var mig mis- 
toenkelig, og sagde Ham blot, at Han maatte henvmde 
fig dermed ligefrem tt'l Struensee selv. „Han vilde ikke 
höre paa mig" sagde Han, idet Han gik bort.

To Dage senere, Natten mellem den 16de og 17de 
Jan u ar 1772, trcenger man Lnd i Köngens Gemak og 
bemcegtiger fig Hans Person; man foregav, at dette 
stete, for at frelse Ham fra en Sammensvoergelse, som
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satte Hans Liv i Fare. Greben af Skrcek Lnvilgede 
Köngen i at lade Dronmngen, Hans Gemalinde, saa- 
velsoin Struensee, B randt og samtlige de Personer 
fomgsle, der vare indviede til Fordcervelse, blandt hvis 
T a l ogsaa jeg var indbegreben.
. Rollerne vare fordeelte, Befalingerne iforveien 

ndstcedte; det syntes endog > at man ikke engang har 
afventet Köngens dertil nodvendige Understn'ft. Rant
zau, ledsaget af tre Officerer, ilede med Kaarden L 
Haanden til Dronningens Kammer, befalede hende at 
stige ud af Sengen, overofte hende med Forhaanelser, 
og saaledes blev hun, halv paaklcedt, bragt i en Vogn, 
som holdt beredt i Ncerheden; en Officeer af Regi
menter Eichstedt tog P lads den ligeover for Hendes 
Majestcet og bragte hende til Foestningen Kronborg.

P a a  samme Tid begav Koller sig til Struensee, 
tog Ham fast og lod Ham lcegge i Lomker. Brandt 
havde samme Skjebne; alle andre Udvalgte bleve paa 
eengang foengslede. M an udncrvnte m  Kommission 
til at indlede en Undersogelse imod dem og domme 
dem. Denne Kommission, hvortil ogsaa Guldberg 
horte, blev ledet af dmne, og bestod af de Foengsledes 
Fjender eller af Mennester, som vare disse hengivne.

Neppe er den shoebnesvangre Nat til Ende, for 
Esterretningen om Struensees Fald udbreder sig L Ho- 
vedstaden. M an lader Köngen höre om i en med 8 
hvide Hefte forspoendt V ogn, som om man havde til-



71

koempet sig en S eier, der havde freist S ta ten ; man 
lader Klokkerne lyde, Kirkerne aabne sig, fra Prcedike- 
stolene tone Forbandelser imod de Overvundne og Tak- 
kebonner for Revolutionens lykkelige Fuldendelse. Nat
ten derpaa blive alle Gader illuminerede og den seier- 
berusede Pobel plyndrer 60 Hufe og kaster Alt overende 
der. Imidlertid fordele Hovederne for det seirende P arti 
Regjeringen imellem sig og begynde en np Forvaltm'ng.

Guldberg lod sig noie med Titel af en Kabinets- 
Secretair og greb Statens Roer under hoitstaaende Per- 
soners Navne. Monarken, for hvem Alt syntes at stee, 
blev tun betragtet, som en fand Nullitet, Hans Rolle 
var indstrcenket til uden Underssgelse at understrive de 
Ham forelagte Alter. Eichstedt blev udncevnt til General 
en Chef, til Ridder af Dannebrog Ordenen, til Deputeret 
ved Krigscollegiet, til Chef for Garden til Heft og 
Commandant i Kjobenhavn; desuden bestemte man Ham 
til at blive Kronprindsens Gouverneur og Ridder af 
Elefantordenen. Han erholdt derfor det Hverv a t fore 
Forscedet i Netten over den samme Struensee, til hvem 
Han sordum saameget havde gjort Cour og af hvem 
Han havde erholdt Velgjeruinger. Ham var det, til- 
ligemed General Gude, Commandant i Kjobenhavn, 
og Oberftlieutenauten ved mit Regimmt, Hesselberg, 
som fcengslede mig. Rantzau erholdt Elephantordenen 
og Rang som General en Chef, blev S tatsraad  og 
Medlem af Geheimeraadet.
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Osten beholdt Udenrigsministeriet og havde det 
Hverv at ftemstille Retfcerdigheden af dm foregaaede 
Omvoeltning for alle Hoffer i Europa. Dog holdt 
Han sig ikke lcrnge paa sin Post. Koller blev befordret 
til Gmerallieutenant, Ridder af Dannebrog Ordmen 
og Deputeret L Krigscollegr'et, og havde fra nu af en 
stör Jndfiydelse.

En S inn  af 10,000 D aler -lev givet Sam es. 
Bernigsstfold erholdt Kammerherrmoglen og en aarlig 
Jndtcegt af 2000 Daler.

Endnu andre Summer bleve fordeelte blandt rin-- 
gere Agenter tt'l Bestn'delse af de Overvundnes Proces- 
Omkostninger.

Kort Fremfttlliag af Grev StruenseeS 
ForfvarSfkrift.

Jeg  har besvaret alle Sporgsm aal som Kom
missionen forelagde m ig; man forlanger endnu at feg 
i et Mindestrift fial aflcrgge Regnstab for min For- 
valtning. Jeg vil strcrbe at gfore det, omendstfondt 
dette Arbeide ikke er let i min ncervcrrende Stilling.

Jeg  har svunget mig iveiret, idet feg bmyttede 
Leiligheder, som feg hverken fremkaldte eller forudsaae. 
Hvad man kalder, a t  g fo re  s in  Lykke, var stedse i 
mine Dine en underordnet B isag, som stulde af sig
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selv bevirkes ved de Tjenester, som jeg villig havde 
ydet det Samfund, hvis Medlem jeg var.

Jeg opholdt mig i Altona, da jeg blev kaldt som 
Loege til det danfie Hof.

Jeg bestjoeftigede mig paa Köngens Udenlands- 
reise fornemmelig med Hans Sundhedstilstand; desuden 
bestrcebte jeg mig for at vcrre Ham behagelig ved Lectürer 
og Sam taler, hvori Politiken aldeles ikke kom paa Bane.

Hvad Holck, Köngens davcerende Andling angaaer, 
da sogte jeg forsaavidt at svoekke Hans Jndflydelse, at 
jeg formaaede Köngen til selv at tcenke over det som 
künde vcere Ham tjenligt, og ikke at forlade sig blot 
paa andre.

I  de 6 Maaneder ester Köngens Tilbagekomst til 
sine S tater, opforte jeg mig paa samme Maade. Jeg 
bestrcrbte mig for at forbedre hos Ham visse Scrdva- 
ner, som Han ved for tidlige Nydelser ved Overgangen 
fra Barndoms- til Ungdoms-Alderen havde antaget, og 
hvis Folger allerede begyndte at virke forstyrrende paa 
Hans Temperament.

Mine Forbindelser med Warnstedt tjente mig der- 
til, at lade Köngen bibringe Jagttagelser, som syntes 
mig til Nytte for Hans Majestcets Jnteresser. Jeg be
gyndte efterhaanden at tage Deel i Forretningerne. 
Tre Partier deelte dengang Hoffet.

1) Det Holckiste, som havde Ministrene paa sin S ide ;
2) det Moltkisie, som varetog Dronningens In te-
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resser og ststtede sig paa den russiste Ministers 
Anseelse, og

3 ) Fru Gabels P a r t i ,  som gjerne vilde bortfjerne 
Holck for at vinde Indflpdelse hos Köngen.

M in Tilboielighed drog mig til Fru G abel, dog 
havde jeg onftet tillige at bibeholde Holck, da en In d -  
lings Stotte syntes mig vigtigere, end den uvisse B a l
len, som maatte opstaae hos m ig, naar denne blev 
erstattet ved en anden; det laa mig iscrr paa Hjertet 
a t bringe Köngen og Dronningen noermere til Hinanden.

Dronningen havde meddeelt mig sine Bekymringer, 
som Köngens Ligegyldighed foraarsagede hende; enLige- 
gyldighed som hun ffrev paa Holcks Negning.

Jeg  havde den Lykke gjensidig at forsone dette kon- 
gelige P a r  og til Lon for denne Tjeneste erholdt jeg 
Rantzaus og B randts Tilbagekaldelse. P a a  denne Tid 
var jeg Conferents-Minister med en Gehalt af 1500 
Rigsdaler; paa Hoffets Reiser erholdt jeg desuden af 
Köngen tun 500 Rdlr. og en Heft til Afbenyttelse, 
hvorved min Gjeld som jeg havde gjort L M ona för- 
ogedes og belob sig til 4  L 5000 R d lr., saa at mine 
Formuesomstoendigheder kun stode paa en siet Fod. Jeg 
havde In te t forlangt for mine Venner, med Undta- 
gelse af en aarlig Gehalt af 400 Rdlr. for B rand t; 
Holck havde ved mit Formaaende 2  Gange erholdt 
Gratificationer af 10,000 Rdlr.

Forend jeg var ansat ved Hoffet havde jeg alle
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rede fornummet folgende alvorlige Klager mod dem 
som forvaltede S ta tm ; man beffyldte dem for:

1) At de bortfjernede Köngen formeget fra For- 
retningerne, Ldet de ssgte at vildlede Ham, naar Han 
vilde bestjoeftige sig, med en Mcrngde Enkeltheder og 
forelagde Ham Sporgemaalene paa en Maade, at Han 
ikke fik frit Raaderum til at tage en Beflutning.

2) At de aldeles ikke Lndrsmmede Köngen nogen 
Autoritet, ikke engang i det som angik Hans Privatliv.

3) At de lode Gunst og Jntrigue komme til en 
grcendselos Jndflydelse; at de vigtigste Embeder bleve 
betroede til Folk, hvis eneste Fortjeneste bestod deri, at 
have tjent hos Köngen som Pager eller Adelsmcend og 
at de andre Poster tun bleve overladte til deres Krea- 
turer og Betjente, som havde Anseelse.

4 ) At man ikke vovede at standse de Uordener, 
som fandt Sted i Staten, af Frygt for at mishage dem 
som droge Nytte af disse M isbrug.

5) At Finantserne gik til Grunde ved Etablisse- 
menter af fremmede Colonister, ved Foretagender i Han
del og Fabrikvoesen for Köngens Regning, ved en over- 
dreven M ilitair-Etat og Adselhed i Udgifterne.

K) At man brügte for mange Penge til udenland- 
ste Forbindelser og lod alligevel sorstjellige Hoffer vinde 
en for S ta tm  nedvoerdigende og siadelig Jndflydelse.

7) At man, til Overdrivelse, formerede Embeder, 
Pensioner, Titler, SEres- og Naades-Beviisninger.
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Köngen var utilfreds med den angaaende Holsteen 
gjorte Underhandling, som havde paadraget Ham per- 
sonlige Ubehageligheder. Han havde misbilliget Expe
ditionen mod Algier. Det var Ham ubehageligt at Han 
stulde prcesidere to Gange ugentlig i S tatsraadet, hvor 
Hans Mening var uden Vcegt. H an var lige fta sin 

.Barndom  ugunstig ftemt mod dette Raad og de som 
vare omkring Ham, bestyrkede Ham heri.

D a  Bernstorff indleverede et Bonftrift, og ftem- 
stillede den , at Rantzaus Tilbagekaldelse fra Hoffet i 
Petersborg vilde voekke M ishag, foraarsagede dette 
Skrift Ministerms Affieed. Köngen spurgte ingen til 
R aads ved denne Beflutning.

Kongm nedskrev oste egmhcendig de meddeelte Be- 
falinger og forandrede mangen Gang Conceptet, som 
seg havde udkastet. Disse Udkast viste jeg blot til 
Rantzau og Brandt.

Ieg  tog mig sor at Lndfore folgende Regler i S ta ts- 
forvaltningen:

1) At overlade Sagernes endelige Afgjsrelse til 
Kongm selv.

2) At indkomme med Ansogningerne ffriftlig ttl 
Kongm og ligeledes at erholde ffn'stlig S v a r  paa samme.

3) At overlade de forfi/ellige Departements For- 
valtningen af de lobende Forretninger og ved overor- 
dmtlige Leiligheder at nedsoette Kommissionen

4 ) At overdrage tt'l Departementerne Udforelsm
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af Regjeringens Beflutninger, Ldet jeg foreskrev echvert 
en fastsat og eensformet Norm i sin Forvaltm'ngsgreen; 
at de kun ved Köngens Mellemkomst künde udove Myn- 
dighed mod hverandre og at jeg indstroenkede deres An
tal til det som Forretningernes Nodvendighed udfordrede.

Köngen holdt det for hensigtsmoessig, at m aniagt- 
tog fslgmde som Grundsoetninger for Forvaltningen.

F o r  de u d e n la n d sk e  A n lig g e n d e r .
1) At indflroenke de diplomatisie Underhandlinger 

til det som angik Statens og Handelens Jnteresser.
2) Til den Ende at indskroenke Antallet af de ved 

fremmede Hoffer ansatte Ministre.
3) Jkke at tilstaae Udlomdinge nogen Deel i S ta ts- 

forvaltningen.
4 ) Fremdeles at vedligeholde Forbindelsen med 

Ausland.
5) At undgaae hvilkensomyelst Mellemkomst i Sver- 

rigs indre Anliggender og ikke at anvmde flere Penge 
for denne Gjenstand end de engang ved Tractater fast- 
sqtte Summer.

F o r  F in a n ts e r n e .
1) At overdrage alt Finantserne -etrceffende til eet 

Collegium.
2) At lade alle Indkomster tilflyde een Kasse, og
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at anvise Udbetalr'ngen af alle Departementernes Ud- 
gifter til denne.

3) At fastscrtte Paalcegene i Penge og gjore Jnd- 
drivelsen af samme saa let som mutig.

4 ) At adstille Beregningen over det kongelige H u
fes Udgifter fra Statsudgifterne.

5) At lade Gratifikation-? til Opmuntring af Fa- 
bn'kker kun meddeles dem, som sorge for Tilfrxdsstillel- 
sen af de uundvcerligste Fornodenheder, men ikke til an
dre og atdeles ikke at indlade fig paa noget Handels- 
foretagende for Köngens Regning.

6) At bortfvrpagte Kronens Godser.
7) Ved hvert Aars Begyndelse at fastscette Bud- 

gettet for de i Lobet af samme udforderlige Udgifter og 
ikke at gaae ud over samme.

8) At indstrcenke Penfioners M isbrug.

F o r  J u s t i t s e n .
1) At afgjore echvert Retssporgsmaal efter lov- 

bestemte Former, at lade enhver Anklage udtale fig og 
at stille noiagtig Undersogelse.

2) At indstrcenke Domstolene til det nodvendige 
Antal, og at tilveiebringe Orden den, saaledes at alle 
Gjenstande uden Undtagelse lmdkrkastes de scedvanlige 
Retsregler.

3) Tilborlig at ordne Dommernes Sportler og 
at affatte Formen ved Proceduren saa kort som mulig.
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F o r  S o m a g te n .

1) At man lader sig noie med at holde de for 
Tiden forhaandenvcrrende Antal Skibe i brugbar Stand.

L) At sorge for de fornodne Hjcelpemidler i Til- 
fcelde af et Bombardement.

F o r  H o ffe t.
1) At formindste deUdgifter som blot tz'ene tt'lLurus.
2 ) At indrette Hof-Fornoielserne efter Köngens 

og Dronningens Sm ag.
Desuden indvilligede Hans Majestcrt i Folgende:
1) At man saa meget som mulig maatte fee at 

holde de Adelige paa deres Godser.
2 ) At de, som tragtede efter hoie ZEresposter, 

skulde forst, ligesom til Prove, have beklcrdt underord- 
nede, at de kun künde vindes ved Fortjeneste og ikke 
ad Gunstens og Jntrigum s Vei.

3) At vacante Poster ikke bor beseeltes efter Hof- 
Anbefalinger, men efter Departementernes Forflag.

4) At man ikke meddeler Nogen udelukkende For- 
rettigheder.

5) At man ikke indvilliger Naades-Understottelse 
uden til dem, som virkelig behove samme, og at man 
fastscetter en vis Summa til Almisse-Hjoelp.

6) At man ikke maa overloesse Hovedstaden med 
lonnede Lediggoengere.
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7) At man maa indftrcenke Titler til dein alene, 
som beklcede Embeder.

8) At man endelig bestrceber sig for at forbedre 
Scederne ved Opdragelse og ved Religionens Jndfly- 
delse; men Lkke ved et Jnqvisitions-Politi som staaer i 
Modscetning til den Frihed, som Mennestene bor nyde 
i Familie-LLvet.

Disse ere de Grundscetninger, efter hvilke jeg sogtc 
at indrette minForvaltm 'ng, efterat Geheimeraadet blev 
ophcevet. Skete det alligevel at man afveg fta  disse 
vedtagne Regler, da var det ifolge Köngens Forlangende.

Jeg sorgede altid for at tale med Embedsmoend 
tun om det, som vedkom deres Fag. Jeg sjernede mig 
aldrig fra de Form er, som vare besternte for Kabinet- 
tets Forretm'nger.

Denne Fremgangsmaade var nyttig, men havde 
Udseende af M istro, som siadede mig.

Brandt alene besad min Fortrolighed, dog over- 
drog jeg Ham i de sidste 6 Maaneder ingen Forretning 
af VLgtighed. Jovrigt havde jeg ingm Hemmelighed 
min Forvaltning betrceffende.

Jeg  havde troet at min Udncevnelse til Minister 
künde vcere tjmlig til S tatens B el; rnen langt fra at 
ville anmasse mig en uafhcengig M agt, har jeg wert- 
imod bestroebt mig for at opretholde den kongelige Au- 
torüet; og da jeg bemcerkede, at alle de som vare om- 
knng Köngen, havde udstoedt Befalinger L Hans Navn,
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efterat de kun bavde havt en mundtlig Sam tale med 
Ham, hvilket foraarsagede M isbrug, saa sorgede jeg 
for, a t enhver umiddelbar L et Register indsireven O r
dre, som var opbevaret i Kabinettet, blev flerr Gange 
forelagt Köngen til Gjennemsyn.

Hvis nogle af disse Befalinger ikke vare forsynede 
med Köngens Undersirift, saa maa man ikke gjsre mig 
nogen Bebreidekse derfor; flere Personer og fornemmelig 
Schumacher, forhen Kabinets-Secretair, vidste KongenS 
Mening desangaaende.

Köngens Befalinger vare addresserede til Depar- 
temmterne, disse havde Tilladelse til at gjore Jndven- 
dinger, naar de havde noget at udscette derpaa; enhver 
Bisidder künde fsie sin egen Mening til Udarbeidelsen, 
som blev saaledes bragt til Köngens endelige Afgjorelse.

Jeg troede at man under enhver absolut Regjering 
maatte simplificere Forvaltningen og at Mangfoldig- 
heden af Forretningerne kun begunstigede M isbrug af 
de Underordnede uden at lette Byrden af Monarkens 
Autoritet. Kabinettets Dagbog beviser, at mine Hen- 
sigter kun vare rettede paa Statens Vel.

I  Hofudgifternes Forvaltning sorgede jeg for at 
Besparelser fandt Sted. Finantserne ere ordnede ester 
rigtige Grundsoetninger.

Kornpriserne for denne Vinter vife Virkningerne 
af de L dmne Hensemde trusne Focholdsregler. M an

8
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har sogt at afhjoelpe de overordentlige Fornodenheder, 
uden at'anvende besvcrrlige Hjcelpemidler.

De som jeg har ansat i Embeder ere for det 
meste duelige Personer og jeg har sorget for Forret- 
ningernes hurtige og ordentlige Afgjorelse.

Jeg  har uden Tvivl begaaet Feil; men det er 
umuligt altid at vogte sig derfor.

Köngen kau voere mit Vidne, om mine Raad gik 
ud paa Hans og Landets Lykke, og Fremtiden vil ud- 
vise om min Forvaltning har vceret nyttig og god.

D a  jeg ikke troede at fortjene Publikums Had, 
saa har jeg foragtet de Rygter, som man lod circulere 
blandt Folk for at stade mig. Jeg vidste Heller ikke 
at Köngen nogensinde vilde have bortfjernet mig, jeg 
troede mig i denne Henseende sikker, da jeg stedse sogte 
at gjore Ham til Behag.

Dronningen var den eneste Person paa hvis Be- 
styttelse jeg havde Grund til at gjore Regning. Brandt 
havde kun en svag Deel i Köngens Gunst. Jeg stod 
ikke i nogen personlig Forbindelse med Reverdil, som 
sikkert Heller ikke vilde have fort mig paa Afveie. Jeg 
kjendte neppe Schack for Hans Ansoettelse ved Hoffet.

Doctor Berger kom sjelden til Köngen. Köngens 
Hofbetjente ere ingenlunde ansatte af mig og fiyldte 
mig derfor Heller ingen Forbindtlighed. Jeg har aldrig 
anmodet dem om nogen Tjeneste og aldrig udspurgt 
dem om hvad Köngen fagde og gjorde.
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M an har i D ag anklaget irrig for et mod Kön
gens Person rettet Anflag. Hvilke Midler künde jeg 
vel bruge til en flig strafvoerdig Forbrydelse? Hvor 
vare mine Kroefter, mine Hjcelpemidler? Hvilken hoiere 
M agt künde jeg da scette iftedetfor Köngens? Hvor 
var mit P a rti?  Hvor ere mine Medsammensvorne? 
Hvor Sporene af Forbrydelse? Kunde jeg vcere saa 
indflrcenket af Forstand, at jeg siulde smedde et saadant 
Project og dertil bruge saa svage Midler?

En saa ubegribelig Beflyldning! ligesaa urimelig 
som bagtalerisi! Jeg siulde bave sammensvoret mig 
mod Köngen? jeg som var aldeles uden M agt, som 
havde alene Köngen til min Besiyttelse.

M in Sikkerhed var saaledes besiaffen, at Köngen 
ikke engang havde Tropper nok ved Haanden til at 
dcempe et Folke-Mytteri.

Vel fortjener jeg alvorlige Bebreidelser for, at 
jeg forsogte paa, at hoemme Misbrug i S ta ten , uden 
at forsikkre mig tilstroekkelige Ststtepunkier.

H ar jeg maasiee bevirket disse Reformer mod Kön
gens Villie? H ar Han ikke samtykket i mine Foreta- 
gender?

Det er falsi, at jeg siulde have bortfjernet Adele» 
fra Hovedstaden eller fta Köngens Person. Det er 
alene Greven af Laurvig som det blev forbudt at vise 
sig ved Hoffet. Langt fra at forfolge nogen, har man

6*
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tilbagekaldt dem som det gamle Ministerium havde for- 
viist eller ogsaa lod arrestere formedelst deres Forbin- 
delser med Köngen. Ingen er bleven noegtet Lovens 
Bestyttelse. Retfoerdigheden har bevoeget sig frit og 
regelmcessigt. Folkets Rost har uden nogm Hindn'ng 
naaet til Tronen. Jeg har ikke troet at feg behovede 
Rettens Middel for at kunne afstedige uduelige Embeds- 
mcend eller saadanne over hvilke Regjen'ngen havde at 
beklage sig; men jeg sogte paa anden Maade at holde 
dem siadesles.

M an bebreider mig endogsaa den Fremgangs- 
maade som jeg har brugt med Hensyn til Kronprind- 
sens Opdragelse.

Herpaa kan jeg svare, at jeg aldeles har rettet 
mig efter Köngens og Dronningens Villie; jeg frygter 
Heller ikke for at gjore Rede for min Fremgangsmaade 
med Hensyn til Prindsens Opdragelse.

Kronprindsen havde en svagelig Constitutton; 
desuden var Han, som en Folge af denne Hans Sva- 
gelighed, noget scrr, saaledes at Han oste streg, 
vilde itte gaae, men altid boeres. Han var bange for 
at voere alene; forlangte at man uophorlig siulde be
st/oeftige sig med Ham; man maatte dandse, synge og 
stoie for Ham. Han bortfjernede sig fta sin Moder 
og havde allerede Indlinge. Folgende Methode havde 
man anvendt med Hensyn til Hans Opdragelse og Leve- 
maade. Hans Ncering var kolde Spiser, som Frugter,
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Bred, R iis, Melk, Kartofler etc.; Hans eneste Drik 
var koldt Band. Han blev to til tre Gange om Ugen 
badet i koldt Vand; og som Han vorte til badede Han sig 
selv daglig. De to sidste Vintre beboede Han et Boe- 
relse uden Barme, naar Han ikke var hos Dronningen. 
Han gik meget tyndt klcrdt og for det meste uden Sko 
og Stromper. M an lod Ham foretage sig Alt hvad 
Hans Krcefter tillod Ham; mm gav ikke efter for Hans 
Luner. Han blev aldrig straffet, man truede ham kun 
og trostede Ham aldrig.

Faldt Han, saa tilh'endegav man ingen Frygt der- 
over, mm lod Ham selv reise sig igjen. Han spogede 
med sin Legebroder, uden at der fandt noget Fortrin 
Sted mellem dem og de hjalp Hinanden med deres 
Paaklcedning. Han klattrede til Han blev trcet deraf. 
M an indstrcenkede sig til at bortfjerne Alt hvad der 
künde tilfoie Ham Skade. Hans Legebroder v a r, selv 
i Merket, den eneste Han omgikkes med. Ingen af 
Hoffets Betjmte turde tale eller spoge med Ham. Op- 
kom der Uenighed mellem Ham og Hans Legekammerat 
saa lod man som man ikke lagde Mcerke dertil. Prind- 
smö Underviisning stulde begynde med Hans sjette eller 
syvmde Aar, indtil den Tid stulde Scrdvane og Erfa- 
ring udvikle Hans Ideer. Hans Legems Bestaffenhed 
er nu sund og stcerk. Han overstod lykkelig Berne- 
koppperne. N aar Han ikke opferte sig vel, blev Han 
lukket ind paa sit Vcrrelse og fik ingen Frokost. M an
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finder ikke et forkjcelet B arn s fly Vcesen hos Ham. 
Han er tvertimod aabm  i sit Vcesen, og besidder alle 
de gode Egenflaber, som man kan forlange af et B arn  
paa fire Aar.

En Prindses forste Opdragelse flulde vcrre den 
samme som ethvert andet Mennesies. M an maa styrke 
Hans Temperament, og ikke gjore Ham for tidlig bekjendt 
med de Udmcerkelses Beviser som tilkommer Hans op- 
hoiede S tand.

M an anklager mig sor, at jeg flulde have begaaet 
en Forfalflning, idet jeg havde forandret en Summa 
af 6000 R d ., som Kongm havde fljoenket mig, til
60.000 Nd. Denne Beflyldning er ligesaa usandfoer- 
dig som ufornuftig. Jeg har nedflrevet den hele Reg- 
ning i Köngens Noervcerelse, forend Han forsynede den 
med stn Underflrift. Sagen er denne: jeg ansogte om
50.000 Rigsdaler for mig, og om ligesaa meget for 
Brandt. Köngen opfyldte uden Vcegring vor Begjce- 
ring. Havde jeg tragtet efter Penge, saa havde jeg 
L min Stilling ved mine Fortjenester let kunnet soette 
mig, i Besiddelse deraf, uden at tage min Tilflugt til 
et saa lavt Bedrageri. M an vil vel künde finde at 
udscette paa mine politifle GrundsceMinger, men> jeg 
foler mig i denne Henseende kun flyldig L een Forseelse, 
som jeg vil fortie.

Omendfljondt jeg i Begpndelsen af min Forvalt- 
ning ikke var fuldkommen overtydet om de angaaende
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Holsteen stedfundne Underhandlinger, saa holdt jeg dog 
ftedse for, at Köngen Lkke maatte sorspilde Auslands 
Venftab, som nogle Personer og navnlig Rantzau sogte 
at omstsde.

Hvad Sverrig angaaer, stulde man kun indlade 
sig i de Anliggender hvortil man ved Tractater var 
forpligtet. Det var de Grundscrtninger som ledede mig 
i denne Henseende, ihvorvel jeg oste yttrede, at Aus
land ikke var Danmarks eneste Stotte, og at man ikke 
maatte offre Alt for denne M agts Venstab.

D . 14 April 1772.
Undertegnet: S t ru e n s e e .* )

Udtog af Fiskalen WivetS Anklage-Akt mod 
Grev Strnensee.

Klagepuncterne mod Struensee ere folgende:
At Han har vlist Foragt for Religionen, og ladet 

ophcrve de Anordninger som sigtede til Gudsfrygt og 
Soedelighed.

At Han havde forhindret de, som ikke horte til 
Hans Parti, at ncerme sig til Köngen, som ogsaa at

*) Dette Forsvarsstrift har Struensee nedstrevet i et F«ng- 
sel. med Lcrnker om Hander og Fodder og med HalSjern paa, 
faa Dage for Han bestieg Skafottet.
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-an fegte at omgive Köngen med de Fortrolige af 
-ans Parti.

At -an sorarmer og formindster Hovedstadens 
Folkemcengde, ved at tvinge Standspersoner til at bort- 
ft'erne sig fta samme.

At Han -avde tilladt sig Jndgreb imod densJnd- 
vaaneres Forrettigheder og indgpdt Köngen Mistro til 
sit Folk.

At -an -ar villet regiere Danmark, uden at kjmde 
dets Sprog.

At Han -avde irettesat Hoffets Betjente i Köngens 
Ncervcrrelse og truet sine egne med Fcrngsel.

Man -esiyldte -am videre for:
At -ave regieret med Streng-ed, og for at be- 

vise dette, anforer man folgende Sted af et af -ans 
Breve til Brandt:

»De be-reider mig, at ieg indgyder Frygt; De 
stulde rose mig derfor. Det er det eneste Middel -vor- 
ved man kan regiere en merveret Etat, et fordcervet 
Hof og et udartet Folk. Det er Svag-ed og Efter- 
givenhed som -ar bragt Danmark L Ulykke."

Denne Fremstilling, soier Fisialen tÜ, er alene 
tilstroekkelig til at domme Ministeren for Hoiforroedderi.

Paa denne Jndleduing folge ni Hovedklage-Punkter.
1) Stmmsee -ar -avt forbryderisie Forbindelser 

med Dronning Caroline Mathilde. Han -ar erholdt 
Foroeringer af Dronningen og til Giengioeld givet
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hende lignende. Han var ikke dm Forsorte, men For- 
fsreren.

2) Han har raadet Brandt til at mishandle Kön
gen. D a  Brandt havhe beklaget sig over at Köngen 
havde truet Ham med Stokkeprygl, saa sagde Strumsee, 
at Köngen paa sammes Forestillinger svarede Ham saa- 
lunde: »Brandt er en Spektakelmager, jeg vil flaaes 
med Ham." »De maa, vedblev Struensee, gaae til Kön
gen og sige Ham: De vil absolut brydes med m ig, her 
er jeg. De maa begynde."

Struensee paastod at disse Kampe eller Nceve- 
foegtninger hyppig fandt Sted med Indlingen Grev 
Holck. Han har forbrudt sig mod den Hoiagtelse man 
er Kongm styldig, idet Han sagde: naar Köngen ikke 
frivillig vil gaae L B ad , saa maa man tvinge Ham 
dertil."

3) Han har givet Kronprindsen en Opdragelse 
som var stadelig for Hans Liv eller idetmindste gjorde 
Ham ufiikket til at regiere.

4) Struensee har paa en uretmcessig Maade an- 
masset sig Souverainens Rettigheder, idet Han lod sig 
udnoevne til Kabinets-Minister, med en M agt som var 
heiere md Stor-K antslerm s. Han har sogt at lose 
det Baand som knyttede Folk og Konge tilsammen ved 
m  uforanderlig Grundlov, som eud ikke Köngen selv 
turde rokke. Hovedartiklen i denne Lov er: at enhver 
Befaling, Anordning og BesiuMing stak udstoedes i
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Köngens Navn og forsynes med Hans Haand og S e g l; 
og at den som forgriber sig paa den kongelige M agt 
flal straffes som Majestcets - Forbrydcr.

5) Sttuensee har den 21 December 1771, uden 
Köngens Vidende, ladet Livgarden til Fods oplose og 
fordele blandt de andre Regimenter og da Garden satte 
sig derimod, saa udkom den 24de December en Kabinets- 
Ordre, som -evilgede Afsied for dem der vedblev i deres 
Vcegring. P a a  dmne Maade er altsaa udstcedt Kabi- 
nets-O rdrer sra 21 til 24  December uden Köngens 
Haand og Segl.

6) Samme har modtaget en Gave forst af 10,000 
Rdlr. og siden 3000 Rdlr. Han har skaffet sin B ro
ker, Brandt, Grevinde Holstein og Falkenstjold Grati- 
ficationer til Belob 3000 R bdlr; da Köngens Kasse 
senere befandtes i god Tilstand, saa har Han anvendt 
folgende Midler for at fiaffe Penge tilveie.

Köngen har stjcenket.
T il Dronningen . . . . .  10,000 Rdlr.
—  Brandt 6000 Rdlr. . .

' —  Struensee ligesaameget . 12,000 Rdlr.

I  Alt 22,000 Rdlr.
Efterat kenne Ordonnants var bleven approberet 

af Köngen, forfalsiede Struensee den, idet Han tilfoiede 
et Nul til sin og B randts Sum m a og indstjod en ny 
Sum  af 2000 Rdlr. for Falkenstjold.
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Ved disse Forandringer og Tilfoielser lsd Ordon- 
nantsen, som folger:

Til Dronningm.....  10,000 Rdlr.
—  Brandt 60,000 Rdlr. .
—  Struensee, ligesaameget . 120,000 —
—  Falkenstjo ld ......  2000 —

I  Alt 132,000 Rdlr.
Fistalen anforer som Beviis paa denne Anklage, at Kön
gen havde tilstaaet Brandt kun 6000 Rdlr. og S tru 
ensee en lignende Sum .

7) Struensee har raadet til Salget af en Dron- 
ningen tilhorende Diamant-Bouquet. Den var af 
40,000 Rdlrs. Vcrrdi.

8) Han lod de til Majestäten stilede Breve bringe 
i Köngens Kabinet.

9) For at vcekke Frygt hos Kjobenhavns Jndvaa- 
nere, blev der stiftet Kommandant og Kanoner holdte 
i Beredstab paa Struensees Befaling, omendstjondt Han 
bencegter denne sidste Bestyldning.

Han havde tilsidst i Sinde at forlade Landet. '
Formedelst alle disse Forbrydelser andrager Fista

lm paa, at Grev Struensee, som har gjort sig fiyldig 
i Majestoetsforbrydelse, bor dsmmes til Tabet af 
SEre, Liv og Gods, at Hans Vaabenstjold brydes itu, 
Hans hoire Haand og Hans Hoved afhugges; at der- 
noest Hans Krop härteres og lcegges paa Steile og
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H M , samt at Hans Hoved og Haand sattes paa Stage. 
Endelig tilfalder Hans Gods Fiskus og Hans Afkom, 
hvis Han efterlader nogen, mister Hans S tand og Navn. 

Kjobenhavn den Lide April 1772.
Undertegnet: Wivet.

Advokat UldalS ForsvarSfkrift for Grev 
Struenfee.

M an meddeler kun et Udtog heraf, da det Hele 
ikke vil have Interesse nok til Meddelelse.

Den paa Embedsvegne bestikkede Defensor berorer 
kun overfladisk de Hans Client til Last lagte vivtloftige 
Beskyldninger, som ingen sikkre Grunde har at stotte 
sig paa; Han anforer, som et S la g s  Forsvar, at her 
har vcrret flere M'nistre for Struensee som Heller ikke 
forstode det danfie Sprog, og at man aldrig faldt paa 
at gjore dem Bebreidelser derfor.
' H an bemoerker, endstjondt med megen Spagfoerdig- 

hed, at Mange roste Struensees Forvaltning som god 
og gavnlig.

Han anforer den Artt'kel i Kongeloven paa hvil- 
km Fiflalm grunder sin Anklage, »den at anfore dm 
i samme Lov for dm Anklagede begünstigende Artikel; 
mm Han indskromker sig ogsaa kun til at undskylde Ham.
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Han anfsrer selv den 26de Artikel, som M a len  ikke 
har bersrt. D a  Köngen, sagde Han, har uindstroenket 
M agt, saa har Han ogsaa Rettighed til at overlade 
saa meget deraf til en af sine noermeste Embedsmcrnd 
som Han sinder det passende. Struensee kan altsaa 
ikke ansees strafvcerdig fordi Han besidder en M agt 
som Köngen gav Ham Rettighed til at forvalte.

Ordonantsen betroeffende Ophcevelsen af Geheime- 
Conseilet, som ogsaa den der udncevnede Struensee til 
Kabinets-Secretair, ere ikke alene undertegnede af Kön
gen, men endog egenhcendig skrevne af Hans Majestcet. 
D m  Artikel i Kongeloven, efter hvilken enhver Anord- 
ning etc. stal vcrre underffrevet af Hans Majestcet og 
forsynet med Hans S eg l, var ncesten uudforlig, ifald 
man antog den -ogstavelig; hvorfor ogsaa mange O r- 
donantser og Anordninger fta Departementer og andre 
Collegier blive udstcrdte i Köngens Navn, uden hverken 
at vcere forsynede med Köngens Haand eller Segl. 
M an maa derfor forstaae hiin Artikel efter sin rigtige 
Betydning; den betegner nemlig, at ingen Anordning 
maa udstcedes mod Hans Majestcets Villie eller med 
Jndgreb i Hans Rettighed dertil.

Men Struensee har i sin Forvaltning ikke alene 
ikke handlet imod Köngens Villie, eller gjort Jndgred 
L Hans M agt og Rettighed, men alle Hans Foranstalt- 
ninger vare efter Köngens Dnste, som befalede dem 
eller gav dem sit Samtykke.
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Befalingen betrceffende Livvagtens Afftedigelse blev 
Köngen foreloest den Lide December; Han har givet 
den sit Samtykke; Patentet desangaaende er udkastet 
af Ham selv den 23de D ecbr., og tillige understrevet 
og forseglet af Köngen, samt end ydermere bekroeftet 
ved Befalingen om fuld Affleed, som den 24de ligele- 
des blev forsynet med Köngens Haand og Segl.

At angribe Struensees Anordninger er altsaa det 
samme som at angribe Köngens.

Dronm'ngens Diamant-Bouket er blevm folgt med 
Köngens Tiltadelse.

Struensee havde uden Tvivl kunnet misbruge den 
Ham af Köngen tildelte M agt; men Han maa bedom- 
meS efter hvad Han h a r  gjort og ikke efter det Han 
havde k u n n e t gjore; Han har altsaa ikkemisbrugtden 
Ham tildelte Jndflydelse.

De under Hans Ministerium bevilgede Gratifica- 
tioner vare forholdsmcessig langt mindre betydelige end 
de som fandt Sted under de foregaaende Forvaltninger.

D et er ikke sandsynligt, at en Mand, som Köngen 
ikke ncegtede Noget og der havde saamange Midler i 
Hcrnde hvorved Han künde berige sig, havde Behov at 
gjore sig siyldig L flig en Forfalsining, for at komme 
til Penge; man sinder Heller ikke ringeste S por deraf 
i det anforte Actstykke. Forandringen af Tallet 2  til 
3  i Regningens Sum m a, hvorpaa man ikke lcegger noget 
Skjul, hidrorer fra Secretair P an in , hvis Forklaring
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Lndeholdes i Processen og grunder sigpaa enAdditions- 
Feil. Desuden blev Regningen forelagt F inan ts-M i
nister Schimmelmann til Estersyn, som altsaa maa have 
vidst af de af Köngen til Struensee og Brandt stjcenkede 
60,000 Rbdlr. Endelig er denne Summa indfert i et 
General-Regnsiab, som L Oktober blev befunden rigtig 
og undertegnet af Köngen.

Struensee har bestyret Staten efter Köngens Vil- 
lie, Han har ikke stroebt efter at hoeve sig paa den uind- 
strcrnkede M agts Bekostning; Hans Forvaltning havde 
derimod til Vierned at scette Landet i en blomstrende 
Tilstand.

Han har ikke havt nogen Deel i at ArveprindS 
Frederik og Enkedronningen bleve bortfjernede fra Hof
fet, ikke Heller har Han medvirket til at forlcenge denne 
Bortfjernelse. Det steete ogsaa uden Hans Medvidende, 
at de bleve anviste en scerstilt Loge i Theatret. Köngens 
Kabinet, som har voeret Gjenstand sor saa mange Be- 
svceringer, er i Gründen det samme som Köngen selv.

Det vedkommer det medicinsie Facultet at afgive 
Erklcering, om den Maade hvorpaa Kronprindsen blev 
opdraget var god; iovrigt var den aldeles efter Kön
gens Dnffe.

Hvad Brydningen med Brandt angaaer, da for- 
meeitte Sttuensee at det var et af Köngen selv indvil- 
liget S pog ; Brandt fortiede m  Deel af Sagen for
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Struensee; denne raadede Ham imidlertid til at bort- 
fjerne sig fta  Hoffet.

Struensee anraaber sin Konges Naade for de For- 
brydelser som Fistalen har gjort til Hovedgsenstand for 
sin . Klage og for den, som den Anklagede alene foler 
sig styldig i. Han ansoger Commissionen at vcrre Ham 
günstig. .

Kjobenhavn den 22de April 1772.
Undertegnet: U ld a l.

Vetragtninger over ovenstaaende 
Forsvarsskrift

D a bans Defensor kun var tilstaaet een Dag for 
at udarbeide sin Clients Forsvarsstrift saa er det vist- 
nok undstyldeligt at Han har leveret et saa svagt Act- 
stpkke. Han vilde i Kongeloven künde have sundet en 
Artikel, som udtrykkelig giver Kongm Ret tll at oprette 
og oplose ethvert R aad , ethvert Embede, alt eftersom 
Han sinder det hensigtsmoessigt til sin M agts Haand-- 
hoevelse, folgelig havde Han ogsaa Ret til at ophoeve 
Geheime-Conseilet og andre Embedsposter som synes 
stadelige for Monarkiets Interesse og ligeledes til a t 
anordae Oprettelsen af et Kabinets-Ministerium.

H an har Heller ikke tydelig udviklet dm hele Uri- 
melighed i de Bestyldninger som angik Hans Clients
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formente Falsum. Han har ikke benyttet de Midler 
som stode til Hans Raadighed sor at retfoerdiggjore den 
siette Behandling som Brandt siulde have gjort sig 
skyldig L mod Köngens Person, hvilket var Ham saa 
meget keltere, da der ikke er noget Beviis for Haanden 
som kan lcrgges Strumsee tik Last L denne Henseende.

Han siulde have omtalt og oplyst de ved Struen- 
see bevirkede Reformer, at disse nemlig langt fra at 
vcere forbryderisie eller siadelige, alene havde til Hen- 
sigt at befordre Statens Vel og Köngens Fordeel. 
Denne Undersogelse künde have givet Ham Leilighed 
til at fremstille Struensees hele Adfcerd, til at vise Ham 
som Han virkelig var, aarvaagen, opmcrrksom og ar- 
beidsom. Tillige ssrgede Han stedse for at Köngen 
selv blev bekjendt med Forretningernes Gang for at 
Han selv künde bedomme og afgjore samme. Det var 
meget let at frernhoeve denne Struensees Fortjeneste, 
iscer naar man sammenligner Hans Fremfcerd med det 
forrige Ministeriums, naar man betragter Kongeloven 
i dens fände Lys, ifolge hvilken enhver dansi Monark 
ved sin Tronbestigelse gjor det til sin ufravigelige Pligt 
ikke at taale nogetsomhelst Jndgreb i sin M agt og a t 
haandhcrve denne i sit hele Omfang.

Det var ikke nok, ligesom i Forbigaaende, at an- 
tyde, at Köngens Villie har dcekket det struenseesie M i
nisteriums Handlinger med sin uantastelige Besiyttelse,

7
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man maatte ogsaa gjore det begribeligt for dem som an- 
greb den, hvilke Folger de udsatte sig for, man maatte 
vise dem det Lovms Svcerd, som truede dem der vo- 
vede at fordomme L Struenfee Köngens Bilde og Be- 
falinger.

N aar Struensees Forsvarer ikke havde Mod og 
Tid nok tt'l at lose en saadan Opgave, saa fiulde Han 
dog have undgaaet at forvoerre Struensees Stilling 
ved sit saakaldte Forsvar.

D a  Han ikke gav sig af med a t flaae op i Konge- 
loven sor at faae dens fände Mening at vide, hvorfor 
anfsrte Han just dens 26de Artikel, som Fiskalen selv 
ikke havde lagt Moerke tt'l? Kan man vel antage, at 
Han havde havt tt'l Henst'gt, at gjore Dommerne ov- 
mcerksomme paa, at de ikke flulde udelade bemeldte Ar
tikel, for at de derved desbedre künde begründe deres 
endelige Dom.

Hvorledes künde Han i et Forsvarsflrift for S tru - 
ensee indsiyde nogen Erkloering med Henspn ttl Dron- 
ningen? Kjendte Han ikke den danste Lov, som anscer 
en saadan Erkloering for ugyldig og forbyder Dom
merne at asgive sig dermed? Hvis Han noie havde 
overveiet sine Kaldspligters Grundscetninger, hvorledes 
turde Han da vove, i et ttl Offentlighed besternt For- 
svarsfirift, at fremstille sin Client som den, der beder 
om Naade for sin formentlige Forbrydelse og anraa- 
ber sine Fjeuders Mellemkomst? Folte Han da ikke, a t
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Han paa denne Maade fluttede sig til en trolos Cabale 
som sogte at siuffe den ulykkelige Struensee med bedra- 
gerifie Forhaabninger om Benaadelse, for at faae Harn 
aflokket Hjoelpemidlerne til Hans fuldkomne Undergang?

Dodsdorn afsagt over Grev Struensee, 
Köngens Kabinets-Minister.

Struensee var bedrageriff, dumdristig og oergserrig. 
Han sogte at udgrunde Köngens Hensigter, forekom 
Hans Dnsker, vaagede over Hans Sundhed, blot for at 
indsmigre sig og for derved desbedre at satte sine P la 
ner igjennem.

Han talede ilde om de Personer som befandt sig 
i Köngens Noerhed.

Han fandt det for ringe at leere det danffe Sprog.
Han har paa en uvoerdig Maade nedsat Geheime- 

Conseilet L Köngens Dine og ved Medvirkning af sine 
Tilhoengere fik Han bevirket at det blev ophoevet. *) 
P aa  Grund as at Departements-Collegierne bleve nod- 
sagede til at indstille deres Säger til Köngens Kabi-

')  Disse Tilhocngere, som have medvirket til Geheime raadets 
OphLvclse, vare Rantzau og Keller, navnlig dem, som figurerede 
blandt Struensees Hovedfjender og Anklagere. Det var Rantzau 
som har udkastet Ordonantsen til Geheimeconseilets Ophoevelse.

7*
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net, satte Han sig selv i Spidsen for Forhandlingernes 
Afgjorelse.

H an har udstcedt Kabinets - O rd re r, uden i For- 
veien at have raadsort sig med Dcpartementerne.

Han har afskediget en Moengde Embedsmomd uden 
retslig Form og uden at lade anftille Undersogelse ved 
Domstolene.

H an har afskediget Kjobenhavns Magistrat ester 
kongelig Befaling.

Han har ansat uduelige Embedsmomd i Regje- 
rings- Anliggender.

H ans Forhold var uforstandigt, ftemfusende og 
usoedeligt.

Struensee havde ansat Brandt hos Köngen, blot 
for at denne stulde forhindre at Nogen kom til Kön
gen for at sige Ham Sandhed.*) M an bortfjernede 
endogsaa Kongms Paarorende, for at disse ikke stulde 
underrette Ham om de Tryk under hvilke Folket sukkede. 
H an plyndrede Köngens Kasse, i det Han som Gaver 
tilvendte sig störe Summer, endstjsndt Han trat en betyde- 
lig Gage. Han lod sig give en Gratifikation af 10,000

)  Denne Beflyldning er aldeles usand. Brandt künde ikke 
altid vcere om Köngen. Det er bekjendt, at der under S tru - 
ensees Ministerium ikke var vansteligere, at faae Abgang 
til Köngen, end under det forrige Ministerium. Jeg har selv 
overtalt Struensee til, k der Mindste engang om Ugen at ind- 
byde Enkedronmng Juliane og Pn'nds Frederik til Middagstaffel.
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Rdr. to Maaneder efter Geheime-Conseilets Ophcr- 
velse og B randt blev tilstaaet ligesaameget. 2 M aa
neder senere fik Han 50 eller 60,000 Rdr. og Brandt 
ligesaa meget. Den Uordm hvori Hans Papirer var, 
gjor det umuligt at angive den rigü'ge Sum .

Han har i et Tidsrum af 3 Maaneder forbrugt 
120,000 Rdr.

Han har forsiaffet sine Venner Naades-Gaver, 
nemlig: sin Broder 4000 R dr., Grevinde Holstein 3000 
Rdr. og Kammerherre Falkensijold 3000 Rdr.

Han har foreflaaet Afstaffelsen af Reserve-Kassen 
og Particulier-Kassen, og lod alle Fonds flyde i en 
almindelig Kasse; og ikke destomindre har Han indret- 
tet en Kabinets-Kasse for Köngens personlige Udgifter.

Det er uden sor al Tvivl, at Han i M ai Maaned 
1771 har begaaet et Falsum ved en af Köngen appro- 
beret og undertegnet Regning; thi Köngen erklcerer kun 
at have givet B randt 6000 Rdlr. og Struensee lige
saa meget; og i Regningen sinder man 60,000 for hver.

For at sijule dette Bedrageri har Struensee egen- 
homdig sirevet Regningerne for April og M ai; de ester
folgende Regninger ere af Kabinets-Secretairen.

Denne Kasses almindelige Regninger har Han 
forst L Oktober Maaned fremlagt for Kongm, for at 
H s. Majestcet siulde approbere og undertegne dem, udm 
at bemcerke den falsie Post.

Det er usandsynligt, at Köngen siulde have givet
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Struensee og Brandt hver 10,000 R dlr., paa en Tid, 
l-vor Han kun har givet Dronningen 10,000 Rdlr.

Struensee har anmasset sig T itler; Han har ladet 
sig udncevne til Kabinetsminister; Han har sekv gjort 
Udkastet til de med dette Embede forbundne Forrettig- 
heder, og anmasset sig en M agt, som Han uden Tvivl 
vilde gjore uindffrcenket og uafhcrngig.

Kongelovens syvmde Artikel siger: „at enhver Ne- 
gjeringsbefaling ftal vcere forsynet med Köngens Under- 
strift." O g L den serogtyvende hedder d tt: „naar No
gen vover at bestrcebe sig sor paa en eller andm Maade 
at erholde Noget som sirider imod Köngens uindsircrn- 
kede M agt, da er det, som Han har erholdt at betragte 
som en Nullitet og intet betydende; og stal den, som 
har handlet saa stjcrndigt, straffes som Ma/estcets-For- 
bryder.

Struensee har gjort sig styldig i den Forbrydelse, 
som omhandles i de to foregaaende Artikler.

Han betragtedc Köngens Undersaatters SEre og 
Liv, som vare de underkastede Hans Villie. Han har 
benyttet Kabinettets Ordre for at afstaffe gamle Jnsti- 
tutioner.

Han har givet Kassereren andre Ordre, end dem, 
som denne Embedsmand havde faaet af Köngen.

Han har udstoedt Kabinets-Befalinger, uden at 
Köngen har havt Kundjkb derom.
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Han har inddraget Hestgarden, fordi dette Korps 
Dar sammensat af Danste og Nordmand.

Af samme Aarsag har Han ogsaa befalet O plss- 
ningen af Fodgarden, og befalet Korpsets Fordeling 
blandt andre Korpser.

Denne Ordre har Han givet dm Lide Decbr. 
nden Köngens Villie; forst paa Krigs-Collegiets Be- 
fvcrringer, har H s. Majestät undertegnet den d. 23de. 
Köngen kom endogsaa forst d. 24de til Kundstab om 
Sagen, da Han understrev Fodgardens absolute Afsted.

Struensee har tilraadet M agtens Anvmdelse imod 
disse Gardere, som forlangte, at deres Forhold i Tje- 
nesten blev urrdersogt.

Strumsees Bedrageri r denne Henseende er oien- 
synligt, da Jndforelsen i Kabinetsprotokollen af disse 
Defalinger af Lide og 24de December er steet uden 
Mellemrum, ligesom om de vare uddelte til em og 
samme Tid.

Struensee har egenmoegtig ladet de til Köngen 
adresserede Breve afgaae til Kabinettet.

Ved Matrosernes Tilncermelse, er Han bleven bange 
og har ikke vovet at fjerne sig fra Köngen, som Han 
lod ledsage af en Kävalleri-Afdeling. Vagterne bleve 
forstcerkede paa de Steder, hvor Köngen opholdt sig; 
Struensee indgjod Ham Mistillid til Hans Undersaatter.

Han harsoretaget et Commantdantstifte iKjobenhavn.
Urolighederne tiltog, da man i Toihuset kom til
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Kundstab om de tagne Forholdsregler. Det almindelige 
Had vilde have havt sorgelige Folger, hvis man ikke 
havde gjort en Ende paa Hans despotiste Regjering.

Han har tilkjendegivet sin Foragt mod Religion 
og gode Sceder.

D et er beviist, at Struensee har gjort sig flyldig 
i Majeftoetsforbrydelse, ikke blot hvad Hans Person 
angaaer, men ogsaa i det Han deeltog i en anden Per- 
sons Forbrydelse.

H ans Forvaltning var affiyelig og Han selv var 
pengegjerrig.

Ester den dansie Lovs 6te Bogs Iste 8  udsige vi 
folgende Dom : Greven af Struensee har forbrudt sin 
8Ere, fit Liv og sine Godser, Han sial afscettes fra sine 
Embeder og fra sin Rang og sine Vcerdigheder, Hans 
Vaabmstjold stal sonderbrydes af Boddelen, Han stal 
miste sin hoire Haand og derpaa stal Hans Hoved af- 
hugges; Hans Legeme stal parteres og lcegges paa 
Hjulet og Hans Haand og Hoved fcrstes paa Steilen.

G ivetpaa Slottet Christiansborg d.25de April 1772.
Undertegnet: W in d , B r a m ,  S t a m p e ,  

L u rd o r f ,  C a r s te n s ,  A n chard , S c h m ith , S e v e l ,
G u ld b e rg .
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KongenS Approbation.

Det overbevisende Actstykke tt'l denne Dodsdom 
bekrcester dens Gyldighed og byder, at den stal fuld- 
byrdes i sin hele Omfang.

Dateret Christiansborg, den 27de April 1772.
Undertegnet: C h r is t ia n ,  

ogpaaFoden: T o tt ,  L u r d o r f , S c h u m a c h e r , D o n s ,
Ho y e r .

N o t e r  t i l  f o r a n f o r t e  D o d s d o m .
Struensce havde under Titel af Kabknetsminister ikke mere 

Magt, end dengang Han var Köngens Privat-Secretair. Mens 
Han beklsedte disse to Poster, bleve de störe Reformer indforte. 
Ester Kongeloven har Köngen Ret til at udncrvnc til Minister, 
hvem Han behager. Det er altsaa ikke at handle ulovligt, .a t 
modtage et Embede, som Köngen efter Behag kan give og tage 
tilbage.

Ordren med Hensyn til Garde-Corvsets Ophcrvelse er den 
eneste, som Struensee var beffyldt sor at have udgivet uden 
Köngens Vidende.

Krigsdepartementet, hvis Medlem jeg var, havde den 2lde 
December faaet Udkastet til denne Ordre til Brug ved Fodgar- 
dens Reform, og gjorde ingen Jndvendinger dcrimod; det for- 
langte ikke engang, at hiint Udkast flulde undertegnes af Kön
gen, som Heller ikke var nsdvendigt; det udscrrdigede umiddel- 
bart derpaa Patentet for Garden« Commandeur, og sendte det, 
efter scedvanlig Skik, til Köngen, for at denne künde sorsyne 
det med Underflrift og Segl; Köngen rmdertegnede Patentet 
den 23de December. Det er den rene Sandhed.

Hvorledes har man i Uffigelsen af Dommen kunnet sige,
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a t Köngen den 21de December ingen Kundffab havde hast om 
et Udkast eller en Beretning tit et Patent som Han ved sin Un- 
derskrkft har ratificeret den 23de? Hvorledes künde en Ordre 
v«re Ham ubekjendt d. 24de, som Han har undertcgnet d. 23de?

For at faae Folket til at troe, at Struensee havde viist 
Foragt mod Religionen og gode Soeder, sendte man D r. Müm 
ter til Hans F-engsel for a t omvende Ham, og offentliggjorde 
siden Hans Omvendelseshistorie.

Det er ganske naturlkgt, at man, ved at lcrfe Sententsen 
over den Majestcrtsforbrydelse Struensee havde begaaet og hvori 
en an  den P e r s o n  havde vorret indviklet, spsrger, hvem kenne 
a n d e n  P e r s o n  var, som tilligemed Struensee havde gjort sig 
skyldig i Majestoets - Forbrydelse.

Hvorfor er Vedkommendes Ravn og Stand samt Forbrydel- 
senß N atur ikke udtrykkelig angivne?

Hvorfor er kenne Person ikke indviklet i Forbrydelsen.
Hvorfor er Struensee alene anklaget for denne Forbrydelse, 

hvori Han, som man siger, har d e e l t a g e t ?

Udtog af Fiskal WivetS Anklage-Act imod 
Grev Brandt.

B randt havde af Struensee faaet det Hverv at 
iagttage Köngen, og at nagte Enhver Abgang til Hans 
Person, med Undtagelse a f dem som vare Ministeren 
hengivne.

Lagen Berger -lev kaldet for at opvakke Bekym- 
ringer hos Köngen, som de andre Lager ikke havde 
gjort, da de affloge, at spille en Spions Rolle.
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N aar Brandt har hos Struensee ansogt om sin 
Affled med en Pension af 1000 R d lr., saa stete det 
kun fvr at lade Ministeren fole, hvor uundvcrrlig Han 
var Ham.

Brandt er med Forscet gaaet til Köngen, Han har 
udfordret, fornarmet og angrebet Ham; Han har flaaet 
og bidt Ham!

Brandt tilstaaer, at Han, da H s. Majestät ved 
Frokosten har stjcrndt paa Ham og kastede Ham en Ci- 
tron i Hovedet, ester Struensees Raad befluttede at 
fordre Fyldestgjorelse derfor; at Han har stjult en Jag t- 
pidst i Klaveret, som stod i Forgemakket, derefter er 
Han gaaet ind L H s. Majestcets Kabinet, har udfordret 
Ham, og derpaa mishandlet Ham ved at saare Ham paa 
Halsen med sine Negle. Denne Tilftaaelse bekroeftes 
af Kammertjenerne Schlette og Bneghel, ligesom ogsaa 
af Pagen Schak og den M e Neger M urante, ester det 
som Köngen har fortalt disse Personer om denne S ag .

Brandt anforer, at Holck og Warnstedt havde 
behandlet Köngen paa samme M aade, da Hs. Maje
stät forlangte at Hans Indlinge stulde brydes med Ham; 
Han paastaaer ogsaa, at Han frygtede for, at have for- 
glemt sig selv, at Han har bedet Köngen om Forladelse 
derfor og faaet Hans Tilgivelse.

Men selv om man holder Holcks og Warnstedts 
Erempel for overeensstemmende med Sandhed, saa vilde 
dog Brandts Forbrydelse ikke voere at forsvare. Des-
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uden forklare Vidnerne, at Köngen siden den T id  
ikke mere künde lide Ham, og Beviset for, at Monarken 
Lkke künde tilgive Ham er, at Han ved Pagen Schack 
har indberettet disse Kjendsgjerninger for Commissionen.

Brandt er kommen Lnd til Hans Majestcrt i sin 
Pudderkaabe, floitende og med bedoekket Hoved.

H an kjendte Struensees forbryderfle Forhold til 
Dronningm af Ministerens fortrolige Meddelelser, nag
tet denne ncrgtede det; B randt har desuagtet ikke givet 
Köngen nogen Underretning derom. Denne Taushed 
kan Han ikke undskylde med sit Venflab for Struensee, 
da Han erklcrrer, at have havt til Hensigt, at lade 
Struensee hefte. Han har deeltaget i Ministerms Fal- 
sum, at forandre 6000 Rbdlr. — m  Gave som Kön
gen forcerede enhver af dem —  til 60,000. Desuden 
sik Han som Nytaarsgave en Foroering af 3000 Rbdlr.

Fistalens Conclusioner ere i alle Punkter ordlydende 
de samme, som ovenfor ere anforte Lmod Struensee.

Kjobenhavn, den 21de April 1772.
Undertegnet: Wivet.

N o t e r  t i l  f o r e s t a a e n d e  Ud tog .
Lagen, Professor Berger var ti Maaneder fomgflet; man 

paaftod, at den Medicin Han havde givet Köngen, var G ift: 
senere vilde man vise Ham Belgjerm'nger; men Hans Sundhed 
havde ved Krankelser lidt saa meget, at Han vanskelig künde 
helbredeS.

Kong Christian den Syvende vildk/ a t Hans Andlinge fkulde
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more Ham med Narrestreger; Han holdt af at brydes med dem. 
Frederik den Femte havde samme Tilbsieligheder.

Af Anekdoten med Pudderkappen feer man, at Brandt efter 
bedste Evne gjorde sig Umage for paa en behagelkg Maade, at 
underholde Köngen ved Snak og S pog; men Han afflog Kamp
legen med Hs. Majestät, som, for at bringe Ham dertil, spottede 
Ham i Dronningens Ncervoerelse, saa at Brandt endelig befluttede 
sig til selv at oegge til Kamp.

E r det ikke en Modsigelse, naar man paastaaer, at Köngen 
siden den Tid ikke künde lide Ham og ikke havde tilgivet Ham, 
og dog mere end 3 Maaneder derefter, den Iste Januar '1772, 
gjorde Ham en Rytaarspresent af 3000 Rdlr. ?

Udentvkvl havde man fortalt B randt, at Hans Lykke var 
afhcrngkg af det, som Han vilde meddele om Struensees Forhold 
til Dronningen. Thi af hvilken anden Grund havde Han ellers 
afgkvet en faadan Lilstaaelse?

Havde Brandt, ligesom Berger og andre erkläret, at Han 
kun noerede Formodninger om denne Gjenstand, saa vilde det 
ikke have nyttet til Noget. Men man vilde have noget Besternt, 

' derfor crklcerede Han, at Han var noie underrettet.
Paa hvilken Maade künde han vare det? maaflee ved S tru - 

ensee, som In te t skjulte for Ham?
Men istedetfor at indrsmme denne Fortrolighed, ncegter 

Struensee den reent ud, og man vover ikke at stille disse to 
Personer lige over for Hinanden. Naar imitllertid Brandts 
Erkloerirrg er fand, hvorfor har Struensee saa besternt fralagt 
sig den! Det er udenfor al Tvivl, at Han kun forkastede den, 
fordi den var falfl.
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Advokat VaugS Forsvarssikrift for Grev
Brandt.

Brandt er ikkestyldig, fordi Han har inodtaget en 
Ansattelse som Struensee har sorstaffet Ham hos Kön
gen. Allerede for det Struenseeste Ministerium blev 
Han ved Greverne Bernstorff og Saldern bragt i For- 
flag for denne Post; desuden er Han blevet udncevnt 
af Köngen selv dertil, og da Anklagen kun paa en 
ubestcmt Maade omtaler de i dette Embede begaaede 
Forbrpdelser, uden at bersre noget sardeles Tilfalde, 
saa vil man indstrcenke sig tt'l, at afvise disse Bestpld- 
ninger ved en absolut Bencegtelse. ^

Hvad Lagen Berger angaaer, saa gik Han kun 
til Köngen, naar Han blev kaldet.

Anklage-Acten er tilstrakkelig for at bevise at 
Brandt ikke var Struensees Medstyldige, thi et Sted 
L den Brandtste Korrespondence beviser suldkommen, at 
Han var utilfreds med Struensee, og vilde forlade Hof
fet. Ogsaa Lndrommer Fistalen, at dette var Brandts 
Hensigt, at lade Struensee hefte, hvilken Henstgt Han 
har meddeelt Grev von Osten, hvis Vidnesbyrd Han 
forlgnger.

Brandts Bryden med Köngen beviser, at den 
Anklagede, efter at Han lange havde vagret sig for 
denne Navekamp, ligesom blev tvungen til, at deeltage 
den: at Han i dette Viemed har indfunden sig hos
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Köngen, og havde fjernet Bidnerne; at Köngen angreb 
ham 5 eller 6 Gange ester Hinanden, hvorved det kom 
til at Parterne bleve saarede med Neglene. D a  Brandt 
frygtede for, at have drevet Legm for vidt, omfavnede 
Köngen Ham, for at berolige Ham, og langtfta derfor 
at lade Ham hefte og afstraffe, som om H s. Majestät 
var bleven forncermet, vedblev Han meget mere, at 
tillade Brandt endnu henved fire Maaneder at fortsoette 
denne fortrolige Leeg.

Hvorledes kan man altsaa tilloegge Brandt en For- 
brydelse for den Spogs Skyld, hvortil Han for at behage 
Köngen hengav sig?

M an bebreider Ham, at Han ikke havde angivet 
Struensees forbrydersie Forbindelser med Dronningen, 
men hvilke Farer udsatte Han sig ikke for ved en saadan 
Anklage uden Beviser. Denne Anklage vilde have 
krcenket Köngen, befloemmet Dronningen og saaret den 
kongelige Familie. N aar Taushed ved denne S ag  er 
Forbrydelse, saa ville faa Personer i Danmark beholde 
deres Hoveder.

Hvad det Falsum angaaer, som tillcrgges Struen- 
see, og hvori Brandt stal vcere Medsiyldig, saa bemcrr- 
ker jeg, at en haandgribelig Vildfarelse hersier i An
klage-Acten over dette Punkt. Brandt har aldrig paa 
eengang faaet 60,000 Rdlr. Det er ved Köngens Bil- 
let beviist, at Han engang har faaet 10,000 Rdlr.,
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feuere fik Han ved B aron  von Schimmelmann 50,000 
Rdlr. paa Köngens Befaling.

D a  Han takkede Köngen, svarede denne:
..Det er retfcerdigt, at feg bereder Dem en god 

Lod, da De beständig er om mig."
B randt havde ingen Formue arvet; Han saae sig 

tvungen til at gjsre Gjoeld; Han spilte med Köngen og 
tabte meget.

Kjobenhavn den 23de April 1772.
Undertegnet: B a n g .

DsdSdom affagt vver Greven af Brandt, 
Storrnester over Konge» af DanrnarkS 

Garderobe.
Denne Dodsdom er for stsrste Delen Lkke Ander 

end en Gientagelse af Anklage-Acten; men man bestyl- 
der den den Anklagede for en Gjerning, som Acten 
ikke anforer. D et hedder den, at B randt i Egenffab 
af Skuespildirekteur har bidraget til at adstille den kon- 
gelige Familie. Han har ladet Arvepn'nds Freden'k 
anvise en scrrfiilt Loge, for at forhindre Ham fra,  at 
underrette Köngen om Struensees strafvoerdige Opforsel.

B randt har ved Struensees Protection faaet 60,000 
Rdlr. af den kongelige Kasse; da Han takkede Köngen 
for G aven, berorte Han ikke, hvormeget Han havde 
modtaget, da dette sandsynligviis var Ham forbudet.



113

M an henholder sig L denne Dsdsdcm til den Kön
gen af Brandt tilfoiede flette Bebandlmg, og bemcer- 
ker: om endogsaa Dronningen har ülgivet Ham denne 
Forbrydelse, saa har hun dog ikke bestemt, hvorlcenge 
denne Tilgivelse ftulde vedvare.

M an forbigaaer med Taushed den, den Anklagede 
ved Fiskalen gierte Bebreidelse, at Han ikke har med- 
deelt Noget om den mellem Strueusee og Dronningen 
stedfundne Forbrydelse.

Den over Brandt, ifolge den danske Lovs forste 
Artikel, 4 Kapitel, 6 Bog afsagte Dom, er den samme 
som blev afsagt over Struensee, og er dateret paa den 
samme Dag som denne. Köngens Approbation og 
Erekutionsordren ere affattede i den samme Form og 
forsynede med de samme Underskrifter.

N o t e r  t i l  s o r e s t a a e n d e  D o d s d o m .
Den soerskilte Loge er ifolge Köngens Befalkng bleven an- 

viist Arveprindsen, som i et heelt Aar, eller endnu längere, saa 
oste der var Skuespil, blev seet i denne Loge.

Man maa ikke forglemme, at man gjor Brandt en Hoved- 
forbrydelse deraf, at Han har givet Arveprindsen en soerflklt 
Loge; a t Köngens Staldmester Baron Bülow er bleven for- 
viist, fordi Han har anviist en scrrflilt Stald for Arveprindsen« 
Hefte, og at leg er bleven skreekkelig forfulgt, sordi jeg lod op
fere Musik paa et Sted, hvor Prinds Frederik kom forbk.

Procurator Uldals Forsvarsskrist for Struensee er af 22de 
April, det for Brandt af de» 23de.

8
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Dsdsdommene over Struensee og Brandt ere begge af 
25de April.

Approbationen og Ordrerne til begge Dodsdommenes Fuld- 
byrdelse ere af 27de April.

Henrettelsen fandt Sted den 28de April.
Struensee vor fsdt den 5te August 1737 i Halle; Han var 

omtrent 34^ Aar, da Han blev henrettet.
„Belgische Annalen" for M ai 1772 meddeler folgende om 

denne Henrettelse:
„Da Proeurator Uldal havde overrakt Struensee den Dom 

som dornte Ham til Doden, laste Han den fra Begyndelsen til 
Enden med en Rolighed som overraskedp alle Tklstcrdevcrrende. 
M an forstkkrer, a t Han svarcde alle dem, som yttrede deres For- 
undring derover, at Han havde ventet, a t denne Skjabne ffulde 
mode Ham, og at Han havde forberedet sig paa den. Han spä
tes kun bedrovet over sin Bens, Greven af Brandts, Lod. Disse 
to Ulykkelige har bestaaet deres Skjcebne med Fasthed. Man 
paastaaer, at deres fidste Onffer vare for Köngen, den konge- 
lige Familie og hele State«,; de skulle, som man fortaller, af 
deres ganske Hjerte Hove tilgivet dem Alle, som vare Skyld i 
deres Ulykke."

Den 25de April begav Köngen sig, ved sin Lilbagekomst 
fra Charlottenlund, i Raadet, Han bekrcrftede de imod Strucn- 
fee og Brandt afsagte Dodsdomme, og gik derpaa i den ilali- 
enske Opera.

Den 26de var der Maffebal ved Hoffet.
Den 27de bleve Dsdsdommene autentisk ratificercde, og 

man gav en stör Concert ved Hoffet.
Den 28de, paa Exekutions-Dagen, spiste Hoffet til Middag 

i Charlottenlund, og tog ved deres Ankomst til Staden i den 
störe italienske Opera.
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Anklage-Acten imod Dronning C a ro lin e  
M a th ild e .

Köngen befaler rm'g, siger Sagfsreren, som har 
udkastet Anklage-Acten imod Dronningen, at soette i 
Rette, at det LEgtebaand, som forener Ham med sin 
Gemalinde, skal hceves, og at Skilsmissen formelig 
stal bekjendtgfores. S tra r  efter tilfoier Han: Nationen 
har aflagt Trostabseden til Frederik den Tredies Efter- 
kommere, men vil den paa samme Maade underkaste 
sig de af Dronning Mathildes, som ikke künde anerkjen- 
des for Köngens Efterkommere?

Efter denne Indgang fremlcegger Köngens Sag- 
forer Beviser for Anklagen imod ZEgtestabsbrud. Disse 
Beviser bestaae i Struensees Tilstaaelse, hvilken er be
kröntet ved Dronningens Understrift; ved flere Vidnes- 
byrd af det hos denne Fyrstinde ansatte qvindelige Per
sonale, som angive visse af dem L deres Hersterindes 
Seng iagttagne Kjendetegn; fremdeleö ved Spor i sam- 
mes Gemak af stedfundne hemmelige Besog, som bleve 
opdagede ved Vor, hvormed de havde bestroget Laasen 
for Nsglehullet, ligesom ved Pudder der var stroet for 
Jndgangen, og ved Papirsstumper som hemmeligt vare 
anbragte i Dorsprcekken, og som Vare faldne ned ved 
dens Aabning;

I  de lidenstabelige Talemaader, hvori Dronningen 
stal have yttret sig til sine Fruer;

8*
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I  dm fortrolige Meddelelse, som hun skal have 
betroet til Froken von Eybm, hmdes forste ZEresdame, 
og hvis Vidnesbyrd man har;

Og L de Forceringer, de gjensidigen have gjort 
Hinanden.

Köngens Advokat bemcrrker, at Vidnerne ikke cre 
confronterede med Dronningen, med Hensyn til den 
Agtelse man fiylder hendes Person.

Han andrager paa, at Dronningm sial vcrre un- 
derkastet Skilsmisse; at de Baand, som forcne hende 
med Köngen, skulle loses, og at det maa vcere Köngen 
tilladt at indgaae et nyt LEgtestab.

Kjobenhavn den 24de M arts 1772.
Undertegnet: Bang.

Advokat UldalS AorsvarSjkrift for Dronning 
C a r o l i n e  M a th i l d e .

Efterat hmdes Defmsor beklager Dronning Caro
line Mathildes Sh'cebne, som den eneste Gjenstand i 
sit Slags i Danmarks Annaler, anforer samme hendes 
formelige Bencrgtelse af dm om hmdes Forbindelse med 
Strumsee angivne Forklaring.

„Jeg maatte foxdomme mig selv, siger dmne Fyrst- 
inde, naar jeg ikke altid havde onstet, at bidtage til 
Statens Vel. Jeg har maastee gjort mig siyldig i 
Ubetomksomheder; L dette Tilfoelde burde min Stilling 
og min Ungdom tjme mig til Undflyldm'ng. Jeg
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troede mig ophoiet over enhver Mistanke; reg har 
imidlertid givet Anledning dertil; min Tilstaaelse synes 
at bekrceste dette. Dog har jeg Bevidstheden om min 
Usiyldighed for mig. Loven fordrer Beviser; min Ge
nial tilstaaer mig Lovms Beskyttelse; denne vil erkloere 
mig for uskyldig."

Dronningens Advokat bemcerker, at Struensees 
Forklaring var mistcenkelig. Den Anklagedes Frygt 
og Aandsforstyrrelse; Haabet om at ftelse sig ved at 
indvikle Dronningen med i sin Proces og andre ube- 
kjendte Grunde have dicteret Ham Hans afgivne Er- 
klcering.

En Forbryders Udsagn maatte ikke vcrre af ffade- 
lig Jndflydelfe for en Kone af den simpleste Klasse. 
Jkkedestomindre er dm danste Lov bestemt for det qvce- 
stionerede Tilfcelde. Denne Lov forlanger Beviser. 
Det af Loven forlangte Beviis stal fremgaae af upar- 
tiske Vidners Erklcering, som kun meddeler det ,  som de 
have seet.

Köngens Advokat har indseet Nodvendigheden af, 
at lade Vidnerne sorhore.

Dog, hvem ere disse Vidner! Dronningens Do- 
mestikker, som indbyrdeö have raadflaaet med Hinanden 
om Midlet, hvorved de künde gjore deres Hcrsterinde 
mistoenkt.

Hvilkm Herre vil vel befindes ufiyldig, naar man 
bevceger hanS Tjenere til at paadigte Ham Forbrydel-
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ser? Loven forbyder at tage Hensyn til en T/eners 
Vidnesbyrd imod sin Herre.

Desuden forlangcr Dronningen —  siger hendes 
S ag fsre r, at disse Vidner endnu en Gang stulle for- 
hores, og det i hendes Ncervoerelse. O g hvad have 
disse Vidner forklaret? Det er intet Andet cnd almiu- 
delige Rygter og ugrundede Fordomme, som have for- 
anlediget deres Mistanke.

Alle disse til Vidner kaldte Qvinder opholdt sig 
D ag og N at i Ncerheden af Dronningens Gemak; de 
boede saa tcet derved, at en let Tummel vilde have for- 
anlediget dem til, hurtt'g at begive sig til deres Her
sterinde.

De have imidlertid, sige de, In te t seet og In te t 
Hort, som var mistcrnkeligt, forend en lydelig S to i, 
hvis Aarsag er dem ubeksendt, har vakt deres Mistanke. 
Denne Lärm syntes at have givet dem Signalet; ferst 
siden den Tid raadfloge de indbyrdes, aftalte Midler 
for at finde Dronningen strafsiyldig, og lagde sig paa 
Luur.

En af Fruerne vil have bemcrrket M andstrin i 
Pudderet som var street i den til Dronningens Sove- 
gemak forende Forsal.

E n anden anforer at hun paa en derhen lagt 
Nogle har bemerket S por af Vor, med hvilken Masse 
Noglehullet var bestroget paa D orm  til Sovegemakket. 
En Tredie at de i Dorsproekken hemmelig anbragte
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Papirstumper ere faldne ned, hvilket beviser, at denne 
Der har voeret aabnet om Natten. Disse Qvinders 
NySgjerrighed bar ingcn Agtelse for Noget; Dronnin- 
gens Seng og Linned bleve Gjenstand for deres Under- 
sogelse; der skulle de have fandet Forbrydelsens Spor; 
Dronningens ligegyldigste Taler siulle — naar man 
vil troe disse Qvinder — afflore en hemmelig Lidenskab.

Alle disse Kjendetegn ere flygtige Spor, som man 
Lkke kan bevise. En forvirret Jndbildningskrast, en ond 
Hensigt har tun kunnet voeret Midlerne; thi de til disse 
Beviser hidkaldte Vidner have ikke voeret em'ge indbyr- 
des. En Kammerfrue, Hofdamen Blickenberg, har 
Intet seet og Intet Hort, som künde berettige til disse 
Formodninger, og denne havde dog alligevel voeret L 
en saadan Stilling, at hun maatte have seet Alt lige- 
saa godt, som de Andre.

Mm om man end selv antog Tilvoerelsen af disse 
Kjendetegn, hvilke Slutninger kan man da drage deraf? 
Disse Kjendetegn künde hidrore fra de Mandspersoner, 
som vare i Tjenesten, og gik igjennem Forgemakket, 
ferend endnu Dronningens Kammerfruer vare opstaaede.

Ved forskjellige Tilfcrlde künde saavel Papirsstum- 
perne vcere faldet ud af Dorsprcekkernö, som nogle Jnd- 
trpk voeret blevet spnlige i dm Masse, hvormed Der- 
laasen var overstroget.

Köngen selv künde have indfunden sig der, hvor 
man formodede Struensee; man veed, at Hs. Majestoet,
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uden sine Domestikkers Vidende,. aflagde Dronningeir 
Besog om Natten.

Man anforer Froken Eybens Vidnesbprd, sonr 
Dronningen havde betroet sine Forbindelser med Sttn- 
ensee; dog Dronningen benagter det, og hvad det Punkt 
angaaer er Froken Eyben det eneste Vidne. Det samme 
siger jeg om den fortrolige Meddelelse, som Brandt 
erklarer at have crholdt af Struensee, og som dcnne 
benagter; desuden er Brandt i Fcengsel og anklagct 
for en Majestatsforbrydelse: Hans Erkaring har altsaa 
ikke dm Uafhcengigheds-Karakteer, som Leven forlanger.

Formodningerne om den ligeledeS fangpede Lage 
Berger ere blotat bettagte som Ekkoetaf et offentligtRygte.

Hvilke Foraringer end Dronningen havde giert 
Struensee, hvilke Gjenstande hun end havde afkjobt Ham, 
künde da disse begründe en Undersogelse?

Man har drevet Fsendtlighederne mod Dronningen 
saa vidt, at man paastod, at hun dengang Matroserne 
gik i Masse til Hirschholm, vilde siygte med Struensee, 
en urimelig Paastand, som ikke grunder sig paa nogen 
Kjendsgierning.

Endelig gives der intet lovligt Beviis for den 
imod Dronningen indledede Anklage. Loven sordrer 
Vidner, som siulle forklare, hvad de have seet, og ikke 
hvad de troer eller ville have seet.

Kjobenhavn, d. 2den April 1772.
Undertegnet: Uldak.
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N o t e r  t i l  f o r a n f o r t e  F o r s v a r s s k r i f t .

Dronningen levede i god Forstaaelse mcd sin Genial, inden 
Sammensvargelsen for at ffille dem fra Hinanden blev smedet.

Jeg har seet, hvor opmcrrksomt hun rettede skg efter Köngens 
Sm ag; af den Larsag klcrdte hun sig, for at behage Köngen, 
i Mandsdragt, og ledsagede Ham saaledes til Heft; uagtet denn« 
Forkloedning var hende imod og hun ikke holdt af at ride. Hun 
snskede gjerne at naae den Jndflydelse hos Köngen, som Holck 
havde. M an troede, at dette i det Mindste tildeels var lykke- 
des hende, og at hun bestrebte sig for at tilegne sig Magten 
samt ogsaa kjcndte Midlerne dcrtil.

Denne Mening anvendte Guldberg og Hans Tilhcrngere 
til, at berede Dronningens Undergang; men da man ikke kund« 
behandle en Ssster til Köngen af England, som en Minister/ 
saa besluttede man sig til at afsige en Skilsmissedom.

Da denne Forholdsregel engang var befluttet i Raadet af 
dem, som havde gjort sig til Statens Herrer, saa fsler man 
vel, at det Forsvarsskrift, som Dronningens Defensor fremlagde, 
ligesom alle Artstykkerne til denne Proces kun skulde tjene til, 
at redde S k i n n e t  i Nationens Oine.

Vidnerne imod Dronningcn vare ikke alene, ifslge den danske 
Lov, forkastelige, som den anklagede Persons Domestikker; men 
deces Udsagn bar og saa meget Ondskabene og BedragerietS 
Stempel, at man havde maattet forkaste dem. Desuden blev 
ingen af Vidnerne confronterede med Dronningen, ja, ikke engang 
fremstillrde for hende.

Hvorledcs har Ridder Keith, den engelske Minister i Kjs- 
benhavn, kunnet rillade, at en saadan Proces blev indledet mvd 
Hans Konges Ssster? Og Han har rndogsaa, som man fortcrller, 
regnet sig det til Fortjeneste, at have reddet Dronningen fra 
Skafottet?
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Den omtalte Froken von Eyben var Dronningens Kam- 
mcrdame, og stal oste have spogt med hende om den «gteska- 
belige Trofkab. Hun blev fornoermet, man veed ikke vedhvilken 
Lcilighed; Frskenens Udsagn ffete i Lybek. Denne Dame var hvad 
Galanteriet angik ikke noget Monster og gav ved sit Forhold 
tkl en Skuespillee ved Navn Latour, megen Anledning til Fol- 
kesnak.

Struensee var DronningenS Lcrge og Sekretäre. Han havde 
tilveiebragt den gode Forstaaelse imellem hende og hendes Gemal, 
og nod denne Fyrstindeö hele Fortrolighed, idet hun offentlig 
og ved enhvcr Leilighed bcviste Ham Belvillie.

Köngen senkte Ham mcget oste til hende, Hans P ligt kalbte 
Ham ogsaa derhen: det er derfor ikke at forundre sig over, at 
denne unge Dronnkngs hyppige Samtaler med en Mand med 
en saadan Anstand som Struensee, har givet Anledning til ond- 
skabsfurde Formodninger.

Struensee indbildte sig i Scrrdeleshed paa den senere Tid, 
a t Meningen om den Gunst, hvori Han stod hos Dronnkngen, 
vilde voere Hans Sauve-G arde; og idet Han byggede paa denne 
Sikkerhed, gjorde Han sig Umage for, at sidde i hendes Ncrrhed 
ved Taffelet, a t blive bag ved hendes S tol i Theatret, folge 
hende paa Promenaderne, og stedse at underholde sig med 
hende.

Denne Hans Overbeviisnmg har maassee understottet det 
anvendte Middel til den Lilstaaelse, som Han aflagde i Frrngsiet.

Medlem af S tatsraadet Schack prcrsiderede i den Commis
sion, som sik Ordre til at forhore den paa Kronborg famgflede 
Dronnkng.

Fyrstindrn modtog Ham med Stolthed og vkste Ham hoi 
Grad af Uvillie, da Han takte med hende om hendes Forbindek- 
ser med Struensee.

Derpaa forelaste Schack hende Struensees Forklarkng, idet
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Han derhoS bemcrrkcde, at denne Anklagede vilde komme tkl at 
lide en meget haard S tra f, hvis Hans Forklaring var falfl.

Dronningen prsvede Ham et Dieblik, og efterat hun havde 
ovcrtcenkt bette uventede Tilfcelde, sagde hun til Schack: ^Troer 
De, at jeg künde rcdde denne ulykkelige MandS Liv, hvis jeg 
bckroeftede denne Forklaring?"

Schack svarede med et stumt Buk.
Derpaa greb Dronningen Pennen, flrev den forste Stavelse 

af fit Navn og faldt i Afmagt. Schack fuldendte hendeß Un- 
derstrift. Det ec Alt,  hvad jeg har kunnet bringe i Erfaring 
hvad denne Sag angaaer.

Aldrig har Struensee gjort mig en fortrolig Meddelelse 
om denne Gjenstand. Kun Miötanke og Formodnknger vare 
herfkende. Grimm siger i sine Memoirer, at Reverdil künde 
udbredc Lys over bette Anliggende. Grimm tog dog feil. Jeg 
levcde i meget fortrolige Forhold medNeverdil; men Han vidste 
ikke mere om den S ag , end jeg og Publikum; thi Struensees 
og Dronning Mathildes Fjender bekjendtgjorde dengang Alt 
hvad de vidste, eller meget mere, hvad deres Ondjkab künde 
opsinde.

Dronningens Tilstaaelse blev af hendes Fjender betragtct 
som en stör Triumph deres P arti havde vundet; Schack blev 
udncrvnt til Medlem af Geheimeraadet, og stk andre indbrin- 
gende Poster og Titler.

Da Skilsmisse-Acten var udfoerdiget, Irak Dronningen sig 
tilbage til Hannover, og tog der Ophold i Zelle, hvor hun levede 
meget indgetogent, og anvendte den storste Deel af sine Jndkom- 
ster til velgjorende Handlinger. Tre Aar efter denne Kata
strophe, i Aaret 1775, endte Doden hendes smertefulde Lilvcr- 
relse. E t Mindesmcrrke, forfcrrdiget af Billedhuggeren Oeser, 
blev oprekst for hende i Slotshaven i Zelle.
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I  Aaret 1760 havde jeg i Hannover Leilighed til at stifte 
Bekjendtstab med Herr Roques, Prcrst ved den franste Kirke 
i Zelle. Zeg talte engang med Ham om Dronning Caroline 
Mathilde.

«Neesten hver Dag, sagbe Han, blev jeg kalbet til Dron- 
ningen, for at läse med hende, eller for at underholde hende 
med Samtale, men ostest for at give hende Underretning om de 
Faltige i mit Sogn. Jeg besogte hende meget flittig i de sidste 
Dage hun levede, og var ved hendes Side kort for hun udstodte 
det sidste Suk. Uagtet hun var meget svag, havde hun dog 
beholdt sin Aandsnarvcrrelse. Efterat jeg havde spieest Bonnen 
for Dsende, sagde hun med en Stemme, som atter syntes at 
faae Liv: » H e r r  Roques ,  s n a r t  v i l  jeg s t a a e  fo r  G u d ;  
jeg for s ikkrer ,  a t  jeg er  uskyldig  i den F o r b r y d e l s e ,  
h v o r f o r  m a n  h a r  a n k l a g e t  mig,  og a t  j eg a l d r i g  h a r  
verret  mi n  G e m a l  u t ro . "  Herr Roques tilfsiede, at Dron- 
ningen ellers aldrig, eller kun paa en middelbar Maade har 
lalt med Ham om den mod hende sigtede Anklage." Hvad Herr 
Roques meddeler, nedstccv jeg endnu samme Dag (den 7de 
M arts 1780); og Mrddeleren var en Mand af en udmccrket 
redelig Karakteer.

Jeg  kan ikke fordomme Guldberg, fordi Han har villet fra- 
vriste Struensee den Magt, som denne selv igjen har frataget 
andre. Maastee besad Guldberg mere Dygtkghed og Ret end 
hiin til at udsve den.

Men ved hvilke Midier har man da naaet det foresatte 
M aal?

Ar man offrede Struensee, for at bemcrgtige sig Hans Suc- 
ccssion, var bette ikke for dyrt kjobt? Og fornemmelig derved, 
a t man lod den ulykkelige Brandt dommes lkge med Struen- 
see, at man ved Dom tog Godser, S taad og Frihed sra saa
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ZErgjerrighed!

Og for at give disse Proffriptioner et retligt Udseende, 
tager man aldeles intet Hensyn paa at misbruge Alt, hvad der 
er heiligt i de menneskelige Love. M an opspinder ondskabs- 
fulde Ranker i retslige Procedurer, og bagralcriske Hcntydnin- 
ger i autentiffe Acter og Domsafsigelscr; man river S lsre t 
dort og stiller selv det hemmelige Jndre af KongenS Bolig blot 
for Publikums Blikke! Man frygter ikke for at forstyrre Kön
gens lykkelige Forening med Dronningen, og käste en Skygge 
af Lvivl over den Ret som tilkommer de B orn, som ere ud- 
sprungne af denne Union, og saaledes at forstyrre Statens 
Fremtids Rolighed; og endelig at slynge Skammen af et drcr- 
bende Brandemarke tilbage paa en ung Dronning, og fordom- 
me hcnde til, at fortares i en langsom Dsdsqval!
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Vdtog af den imod von Falkensikjold i Aaret 
LWÄ indledede Retsproeedure, og Frem- 

ftilling af de af den til Aaret L788 
foranledigede Folger.

F o r  o r  d .

Ieg  besvcrrger, at Sandheden alene skal fore nun 
Pen. Den retlige Commission vil bekroeste min For- 
tcrlling. Ieg  har gfort mig Umage for, idet feg gforde 
mit Udkast, at banlyse enhver Spire af Had af mit 
Hferte, og feg betragter de Lidelser, som feg har gfen- 
nemgaaet, kun som Tilsiikkelser, der ere uadsiillelige 
fta det mennestelige Liv.

(Begyndt paa Munkholm ved Lrondhjem, den 4de Januar 
1776.)

17de Jan u ar 1772, om Morgenen Klokken 
henimod 5, traadte Oberst Eichftedt, ledsaget af Oberst 
Arnstorff og en Lieutenant ved Dragonerne, ind i mit 
Vcerelse, som feg aldrig asiaasede; de vcekkede mig, og 
Eichstedt sagde til m ig, at det gforde Harn meget ondt, 
at Han af Köngen var beordret til at fcrngfle mig. 
Han oplceste med hoi Stemme den fingerede Ordre, 
som udncrvnte Ham til Kommandant i Kfsbenhavn og 
indstfoerpede Ham, at fcengfle General Gude, Oberst
lieutenant Haöselberg og mig.
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Jeg undersogte dette Actstykke, som var forsynet 
med Köngens Understrift og Arveprinds Frederiks P aa- 
tegning; men det forekom mig, at det Hele, selv Un- 
derskrifterne vare af Eichstedt selv, og i Fremtiden fandt 
jeg, at min Formodning var rigtig. Dog denne Om- 
stcendighed var i og for sig selv ligegpldig. Bilde vel 
Köngen dengang ikke have understrevet Alt, hvad man 
onsiede?

Eichstedt bevidnede mig sin Bekymring betrceffende 
Dispositionerne mit Regiment angaaende; men jeg be- 
roligede Ham. Derpaa lod jeg Arnstorff see den Bog 
jeg ved deres Ankomst havde i Hcrnderne, det var ls 
Loerste rustiquo. Jeg troede, at Han maatte indsee, 
at en Mand, der beffjcrftigede sig med landlige Billeder 
og med Reflerioner over Land-Oekonomien, ikke i rin
geste Henseende var stikket til at tage Deel i Jntriger, 
for at tilfredsstille en Hofmands ALrgjerrighed; men 
hverken Han eller Eichstedt hestede et Diebliks Opmcrrk- 
somhed paa min Bog. De trak dem tilbage, efterat 
de iforveien havde ladet en Lieutenant og en Sergeant 
blive tilbage L mit Voerelse, for at holde Die med mig.

Jeg lod Majoren ved mit Regiment kalde og over- 
leverede Ham Fanerne, idet jeg tillige meddelte Ham 
Jnstructionerne til Opretholdelsen af Troppernes Di- 
sciplin.

Den Lide om Aftenen Kl. 11 traadte en M ajor 
og otte eller ti Officerer med Heftighed ind i mit Voe-
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relse, ligesom de vr'lde have stonnet et Batterics fjendt- 
lige Poster; wende Underofficerer ftode med Hellebar- 
der i Haanden saa ncer ved min Seng, at jeg maatte 
lade dem trcede tilbage, for at kunne ftige ud og paa- 
klcede mig. Derpaa tra t man mig ud i en Fiacre, 
hvori tre Officerer toge Plads med mig; to Underof
ficerer stege bag paa Vognen; Majoren red foran med 
Kaarden i Haanden og fulgt af nogle Ordonantser. 
I  dette Optog blev jeg bragt til et af Soetatens Foeng- 
fier, som var bestemt for de lumpneste Skurke. M an 
steg op den ved Hjelp af en final Stige, og Fcengflets 
indre Num havde kun en Udftrcekning af en Q vadrat 
Fod. Der blev jeg bevogtet a f en Officeer. Gulvet 
tjente mig til S eng ; ti Mand stillede sig ved Jndgan- 
gen; en Vagt af fyrretyve M and, kommanderet af en 
Capitain, bevogtede Stigens Fod. Blottet for Skee, 
Kniv og Gaffel, var jeg nodt til at betjene mig af 
Fingerne for at bryde mine Nceringsmidler itu og 
bringe dem til Munden. I  Begyndelsen havde man 
tilladt mig at bruge Tandpulver, for dermed at rense 
mine Tcrnder, og at dritte Thee, men nu fratog man 
mig disse Gjenstande, hvilke, som man sagde mig, 
künde vcrre forgiftede.

Ester otte eller ti Dages Forlsb kom we Sooffi- 
cerer i Spidsen for 24 Soldater, for at soette mig fast, 
og bragte mig i et andet Fomgsel i anden Etage i 
SoetatenS Hoved-Vagt.
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Det var en meget stör S a l, som det var umulig 
at opvarme; dens Beliggenhed mod Nord-Ost gjorde 
dm saa kold, at Officeren og Underofficeren, som be- 
vogtede mig, ligesom ogsaa de i Forsalen posterede ti 
Mand uophorligt bevoegede sig, for at künde udholde 
dmne Temperaturs Strenghed, nagtet de hver Time 
bleve afloste. ..

Jmidlertid havde m an, som om disse 12 Mand 
ikke vare tilstrcekkelige for at,bev<^te mig, forsynet mit 
Foengsels D or med en stoerk Jernstang med en uhM  
stör Laas, hvis Nogle blev betroet den i nederste Etage 
voerende Vagt-Commandeur for de 60 Mand. Hver 
Time aabnede man Laasen under stör Lärm, og i de 
9 Uger, som jeg har tilbragt paa dette S ted , har jeg 
tun kunnet sove m  Time ad G angm .

M an noegtede mig Boger, en S lags Trost, hvor- 
ester jeg lcengtes meget. M an gav mig aldrig Viin; 
men det var tun et lidet Savn  for en Vanddrikker; 
man noegtede mig det fornodne Vafievand og hvidt 
Lintoi. Jeg turde tun lade mig barbere, naar jeg lod 
mig holde saalcdes, at det var mig umuligt at tage 
Livet af mig. M an tillod mig ikke at stifte Linned öf
tere, end naar jeg havde voeret fremkaldt for en Under- 
sogelses-Commission. ^

Allerede 3 Uger efter min Famgsling vidste man 
fikkert hvilken Andeel jeg havde havt i Struensees For-

s
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brydelser; men i hvilket Land aflcegger man vel den 
heftede Ulykkelige Regnftab for, hvor lcrnge den Tid 
vil vare, hvori man vil lade Ham vente, indcn en O v- 
righed holder det for passende at sporge Ham om, Han 
er uskyldig eller strafvoerdig. Ferst efterat feg havde 
vceret fcengslet i ni Uger underrettede den vagthavende 
Kapüain mig om, at jeg strar Lkulde stilles for en 
Kommission.

Ved denne Efterretmng udraabte jeg, uden at 
tMnke derved, det latinste O rd, tsnäem (endelig). Ka
p ita le n , som endnu forstod mindre Latin end jeg, ud
raabte, overrasiet ved dette Udbrud, ogsaa paa sin 
Side tsnäem ! Officererne i Hans Folge, Soldaterne 
i Vagten, Alle gjentoge Ordet langem , og man ind- 
ledede allerede et Forher over dette O rd , som syntes 
at indeholde noget Hemmelighedsfuldt.

M an forte mig for Undersogelses-Kommissionen, 
som var forsamlet i Citadellet, og hvis Proesident, ved 
Navn Sevel, modtog mig under mange Fornoermel- 
ser. Herpaa blev jeg adspurgt angaaende en Ncrkke 
Beflyldninger, hvoraf jeg vil anfore de fornemste i 
den Orden de fulgte, samt de Bemcrrkninger, enhver 
af dem gav mig Anledning til at anstille. M an be- 
fiyldte mig^for:

1. A t je g  h a v d e  l a d e t  o p f o r e  M u s i k  p a a  
D o l d e n ,  og de t  i d e t V i e b l i k ,  da  P r i n d s  Fred-  
r i k ,  K ö n g e n s  B r o d e r  gik f o r b i ,  og a t  j e g
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h a v d e  s v a r e t  den O f f i c e e r ,  som s p u r g t e  mig,  
om Han skulde  l a d e  M u s i k e n  s t a n d s e :  Nei ,  
selv ikke, om den  g o d e  G u d  kom!

Denne Anklage var, som man sagde mig, under- 
strevet af Officererne ved mit Regiment, mm man 
ncrgtede. mig, at lade mig see den. -

Den grunder ssg paa en Kjendsgjerning, som 
havde sundet Sted et Aar forud, nemlig L April eller 
M arts 1771.

Dm ne profane Musik var for-uden under Chri
stian den 6tes Ncgjering. Derimod blev det under 
Christian dm 7des Regjering befalet at opfere Musik 
paa de offmtlige Pladse, sor at forlyste Folket. Uden 
Tvivl havde man forglemt, at en sultm Mave paa 
ingen Maade er modtagelig sor Melodiernes Sodhed; 
denne Musik sorbittrede Folket. Hvorledes det end var, 
Ordren lod bestemt og feg künde In tet forandre den; 
der skulde opfores Musik paa de offmtlige Pladse, for- 
nemmelig saa oste Kongm kom der. Hvad vilde man 
vel have sagt, naar feg havde ladet Musiken tie, da 
Arveprindsen kom? Vilde man ikke med Rette have 
bebreidet mig, at jeg havde handlet pligtstridigt sor at 
forncerme Prindsen?

Skulde jeg paa det Sporgsm aal, om ckan siulde 
standse Musiken, have svaret: N e i ,  selv ikke,  om 
den gode  G u d  kom? Jeg kan ikke erindre det;

9*
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imidlertid bemoerkede jeg for Kommissionen, at i Frank- 
rig, hvor jeg havde tjent faalcenge, en Officeer sjelden 
har vcrret paa Vagt, udm at have hsrt Skildvagten 
udraabe: V agt! i Gevier! den gode Gud kommer! 
Denne Appel sinder S ted , saasnart Skildvagten feer 
Proesterne komme med det hellige Sacram ente, og der- 
for har man vcrnt sig til at sige- naar man vil be- 
kroefte et Afflag, nei, jeg gior det ikke, selv om dm 
gode Gud kom. Dette r r  udm Tvivl et mindre pas
sende Udtrpk, men det e r, som andre lignende, blevet 
brugeligt, og Jn g m  holder det for en Forbrydelse at 
noevne det. '

2. J e g  s ta l i K r i g s c o l l e g i e t  h a v e  y t t r e t  
den M e n i n g ,  a t  m a n  a f  den  k j o b e n h a v n s k e  
G a r n i s o n  skulde d e t a s c h e r e  e l l e r  b o r t s e n d e  
a f  R e g i m e n t e t  P r i n d s  F r e d r i k .

Prinds Fredrik var ikke Chef for det Regiment, 
som forte Hans N avn ; Obersten for dette Korps kom- 
manderede i Nyborg. Bescetningm paa dmne Pladö 
belob sig i det Hoieste til 100 M and og syntes meget 
for svag; jeg foreflog derfor, at smde Regimmtet 
P r i n d s  F r e d r i k  derhm, for at M e  det under dets 
Obersts Tilsyn. Dette Regiment var ligesaa lidet 
som ethvlrt andet bundet til Tjeneste i Hovedstaden. 
M an kalbte det derimod tü Helsingoer, for i dmne 
S tad  at banne Garnison deraf. „ D r o n n i n g e n s  R e 
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g im ent" var paa den Tid endnu langt lcrngere fra 
hendes Majestcets Hovedstad.

3. J e g  skal  ha ve  f o rbude t  O f f i c e r e r n e  as  
mi t  R e g i m e n t  a t  komme t i l  C o u r  h o s  P r i n d S  
Kredr ik .

Denne Anklage var en opspunden Bagvadfielse, 
sor at gjore mig forhadt hos Prindsen, hvis M agt L 
Danmark dengang var stör. Jeg lod mig ikke «oies 
med, at tilbagevise denne Bestyldning, mm fordrede 
ogsaa, at saavel Anklagere som Vidner siulde confron- 
teres med mig, og at man flulde staffe KjendSgjernin- 
ger og Beviser tilveie; men da man vcrgrede stg sor 
at staffe mig Ret paa den M aade, stildrede jeg de 
Tjenester jeg havde viist Prindsen.

Hvorledes! M an bestyldte mig sor, at jeg havde 
ladet det mangle paa de Opmcrrksomheder jeg styldte 
Prindsen! Jeg, som Intet forsomte, sor atter at bringe 
Ham Köngen noermere, og at forfiaffe Ham en tilfreds- 
stillende Modtagelse ved Hoffet; jeg, som aldrig holdt 
op med, at overtale Struensee til at gjore en Ende 
paa de Tvistigheder, som adstilte den kongelige Fami
lie; jeg, som vistnok har givet denne Minister en fand 
og retfoerdig Fremstilling af dette Punkt.

P a a  Alt hvad jeg her anforte, og hvis Sandhed 
man kjendte, svarede man In tet, men holdt stg kun til 
Anklagen.

P a a  samme Maade anklagede man tidligere Grev
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Griffenfeldt, for at skulle have sagt: jeg venter med 
Utaalmodighed paa, at Köngen fial do, for at jeg kan 
blive Regent. Han noegtede formelig, at have sagt 
det, og fordrede Beviser; men disse bragte man ikke 
tilveie; og netop denne Anklage tjente til Bevceggrund 
for den Dom, som domte Ham til Doden.

4. A t jeg  h a v d e  t i l r a a d e t  G a r d e n s  R e 
f o r m .

M an anforte, for at understotte denne Beflyldm'ng, 
en S a g , som fuldkommen retfoerdiggjorde mig.

D et var et Erindringsskrift Garden betrcrffende, 
hvori jeg sagde, at man maatte bibeholde Fod- og Hest- 
gardm ; mm jeg gjorde det Forflag, at de Officcrer 
som fra nu af toge Tjeneste i disse Corpser, ikke 
stulde have, hverken flere Forrettigheder eller Titler md 
Andre i Armem; ogsaa forlangte jeg,' at Offieeerspo- 
sterne ved Garden maatte blive forbeholdt Landets 
Adel. I  Fremtidm befluttede man at afskaffe Garden 
tilhest; jeg fordrede, at de derved ansatte Officerer 
flulde holdes-ffadeslose; og da jeg snart derpaa skulde 
afteise til Petersborg, saa foranledigede Struensee mig 
til, at jeg flulde tilfoie denne Reklamation til mit Erin- 
dringsflrift, som jeg overrakte, hvilket ogsaa flete.

Hestgardens Reform fandt Sted under min Fra- 
voerelse. Dette Skrift takte saa meget til Fordeel for 
mig, at det ikke var muligt at bringe ildesindede Ud- 
tydninger til Udbrud; det lod mdogsaa til, at man
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ikke gav sig Tid til at loese det, inden man fremforte 
disse imod mig.

For at redde sig ud af Forlegenheden, overlod 
Sevel sig til Udfald imod mig, Han forsikkrede, at Be- 
styldningen var gründet, og at jeg L dette Skrift havde 
indfort Ting, som det siet ikke indeholdt.

Z. J e g  skal  h a v e  t a l t  imod  F o d g a r d e n s  
O p s t a n d ,  hv i lke t  b e v i s t e ,  a t  jeg h a v d e  r a a -  
de t  t i l  de ns  Afskaf fel se .

Sevel udtalte denne Bestyldning med hei Stemme, 
men den blev ikke opsirevet.

Fremdeles beskyldte man mig for:
6. A t jeg  den L2de  D e c e m b e r  v a r  kom

m e n  t i l  G e n e r a l  G ä h l e r ,  f o r  a t  p a a s k y n d e  
Ham t i l  a t  Lvcerksoette F o d g a r d e n s  R e f o r m ;  
a t  jeg h o i r o s t e t  h a v d e  i n s i s t e r e t  p a a  F u l d -  
b y r d e l s e n  af  d e n n e  R e f o r m ,  som ove re e n s -  
s t emmende  med K ö n g e n s  O r d r e .

Det er sandt, a t Struensee den D ag , under en 
Samtale sagde til mig, at Ordren til Fodgardens Re
form Hllerede var sendt til Krigscollegiet, mm hvilket 
var mjg ubekjendt, da jeg mdnu ikke havde faaet Por
tefeuillen.

Jeg srygtede for Folgerne af dmne Forandring, 
og den M aade, hvorpaa jeg tilkjendegav Ham dette 
paa, opbragte Ham endnu mere, da jeg tilfoiede: at 
det var lettere at give saadanne Befalinger end at
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udfore dem. Dog indrsmmede Mim'steren m ig, at 
Forsigtighedsregler vare nodvendige, for at forebygge 
de Virkninger som künde opstaae af en saadan Foran- 
dring, og opfordrede mig til at tale med General Gäh- 
ler derom. Jeg  traf Generale« netop som Han vilde 
gaae i Theatret. Af Naturen kold og langsom, syntes 
Han mig ikke tilboielig til at traffe virksomme Forholds- 
regler; det er derfor nmligt, a t jeg, i dm Overbeviis- 
ning at F arm  var noer, har talt med Heftighed til 
Ham.

Det er Alt, hvad der er sandt i dmne Beskyld- 
ning, det vorige er rem Opdigtelse.

7. A t je g  den  2 4 d e  D e c e m b e r  1 7 7 1 ,  p a a  
d e n  D a g  d a  G a r d e n  g j o r d e  O p s t a n d ,  h a r b e -  
g i v e t  m ig  t i l  F r e d r i k s b e r g  h v o r  H o f f e t  v a r ;  
a t  j eg h a v d e  sorkloedt  m ig  f o r  a t  g a a e  de rud ,  
pg d e r p a a  h a v d e  r a a d e t  S t r u e n s e e t i l a t t a g e  
s k a r p e  F o r h o l d s r e g l e r .

D m  24de December om M orgm m  gik jeg op i 
Krigscollegiet, blev der indtil Middag, gik derpaa hen, 
for strar at stige i m  Vogn, som bragte mig HM til 
Fredriksberg. Jeg har altsaa ikke sorkloedt mig for 
at gaae derud. M an har i ingen Henseende udstedt 
strsnge Befalinger for at undertrykke G ardm s O p
stand. Hvilket Beviis har man for, at jeg har til- 
raadet saadanne Forholdsregler?

8. J e g  skal  h a v e  y t t r e t  a t  S t r u e n s e e
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h a v d e  t i l b u d e t  mig C o m m a n d o e n  o v e r  Fod-  
g a r d e n ,  m e n  a t  j eg  h a v d e  a f s l a a e t  det.

Sttuensee har virkelig tilbudet mig Commandoen 
over dette Corps, og det kort ester min Tilbagekomst 
til Kjobenhavn i Februar 1771; men jeg har afflaaet 
dette Tilbud under denne Bemcrrkning, at jeg ikke 
gjerne vilde fortrcrnge nogen. Det er ligeledes sandt, 
at man i December 1771 har foreflaaet mig at over
tage Commandoen saavel over Gardecorpset som over 
det Regiment, hvorfor jeg var Chef, men at jeg ogsaa 
dengang afflög det.

Sevel vilde vel indromme mig, at jeg i denne 
Henseende sagde Sandhed, men af min Vcegring gjorde 
Han mig en Forbrydelse; thi Han sagde, hvis De havde 
overtaget Commandoen over dette C orps, saa havde 
der ingen Forandring voeret bleven foretagen dermed. 
Jeg var altsaa strafstyldig fordi jeg havde afflaaet den; 
men hvis jeg havde overtaget den? da havde jeg dog 
vistnok vceret endnu mere strafstyldig, idet jeg havde 
gjort mig til et Redstab for Struensee.

9. At jeg  of te  h a r  beg ive t  mig  t i l  S t r u 
ensee;  a t  j e g  a l t i d  ha v d e  h o l d t  op med a t  
t a l e ,  s aa  of te N o g e n  t r a a d t e  i n d ;  a t  jeg 
h a v d e  vceret S k y l d  i, at  m a n g e  P e r s o n e r s o m  
v i l d e  h a v e  A u d i e n t s  hos  S t r u e n s e e ,  ikke v a r e  
b l ev n e  i n d l a d t e ,  fo rd i  jeg v a r  ho s  Ham.

Hvad stal man svare paa saadanne Bestyldninger?
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Skulde man ikke troe, at man L G il-B las laste det 
Forhor, som Gavtyvene optoge mod Kjobmanden S a 
muel Simon, som de ville forstrcrkke for derefter at be
stjoele Ham? I  Lobet af de taln'ge Forhorer, som 
man optog over ring, denne Artikel betraffende, spurgte 
man mig pludselig, om jeg ikke havde gjort nogen 
Denunciation imod Sturz.

Ingen! svarede jeg; jeg var imidlertid ikke lidet 
forundret over et saadant Sporgsm aal, som ikke syntes 
at vare fremkaldt ved Noget.

Folgende maa have givet Anledning dertil:
Kort efter min Fangsling sagde Officeren, som be- 

vogtede mig, at Ordren til Sturzes Heftelse allerede var 
uddeelt, men at denne holdt sig stjult, og at man der- 
for ikke künde finde Ham. Denne Ulykkeliges Skjabne 
vakte min Deeltagelse; og da den vagthavende Offi- 
ceer var aflost, spurgte jeg den, som traadte i Hans 
S ted: har man fundm S tu rz ?  Dette Sporgsm aal, 
som jeg gjorde med Heftighed, gav Anledning til det 
Rygte, at jeg har demmceret Sturz, og at denne var 
bleven heftet ifolge mit Udsagn. S a a  meget er va- 
sentligt selv for den Ustyldigste, at holde Munden fast 
tillukket, naar Han beftnder fig i en saadan Stilling, 
som jeg!

10. At jeg  v a r  b l e v e n  b e f o r d r e t  ved S t r u -  
e n s e e s  P r o t e c t i o n .

Jeg var General-Adjutant og Kanünerherre, da
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jeg «freiste fra Kjobenhavn, for at trcrde i Tjeneste i 
den russiske Armee; hverken Struensee, eller mine egne 
Fortjenester forskaffede mig denne Befordrmg. Jeg 
künde takke Andlingen Holck derfor, som var i Begreb 
med at cegte en Froken von Laurvig, som var en D at
ier af et af min Moders Sodstendeborn.

Jeg havde allerede, ved en vcesentlig Tjeneste, 
naaet en Obersts Rang i den russiske Armee, da Kön
gen af Danmark kaldte mig tilbage til sin Tjeneste. 
Jeg ansogte dengang om Rang med en Oberst i den 
danske Armee fra samme Datum, samt om nogle Penge, 
for at betale min Gjoeld med. M an bevilligede mit 
Forlangende.

En Officeer maa have en hoiere Grad ,  naar 
Han troeder over fra Tjenesten i en stör M agt til en 
underordnet; Herr ligger intet »billigt. Denne hoiere 
Grad er en Godtgjorelse for de Fordele, som Han vilde 
have opnaaet, hvis Han var blevet i den Tjeneste Han 
forlader. Den Lonning som jeg fik L Danmark var 
meget moderat; jeg troer ikke at en enefte Officeer 
i den danske Armee har vceret saa noisom som jeg.

Det var vistnok en grov Feil, at jeg havde for- 
ladt den russiske Armee, hvor en udmoerket Post under 
Krigen gav mig Haab om m  hurtig Befordrmg, for 
at gaae til Danmark og der at blive brugt til Tjene
ste i Fred. Jeg vilde vistnok Heller ikke have begaaet
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denne Feil, naar man ikke havde lovet mig, at jeg 
snart igjen künde begive mig til den russiste Armee.

11. A t jeg  h a v d e  g j o r t  K j o b e n h a v n s  
J n d v a a n e r e  m i s t o e n k e l i g e  h o s  K ö n g e n ,  ide t  
j eg  r a a d e d e  S t r u e n s e e  t i l ,  ikke a t  l a d e  s ig 
see p a a  den  F e s t  de r  b l ev  g i v e t  f o r H o l m e n s  
T o m m e r m o e n d  den  l o d e  O k t o b e r  1 7 7 1 .

Jeg  har allerede fortalt, hvad der har tildraget 
sig imellem Strumsee og mig, da dm Fest fandt Sted.

De Sporgsm aal, som man forelagde mig hvad 
dmne Gjenstand angik, foranledigede mig til at vise 
min Forundring over dm haarde Behandling, som jeg 
var udsat for, nagtet mit Forhold var ftit for enhver 
Forbrydelse, og jeg vistnok ikke havde deeltaget i nogm, 
hvori Strumsee var siyldig.

Et Medlem as Kommissionen svarede mig: m en  
A l v e r d e n  s i g e r ,  a t  S t r u e n s e e  h o l d t  a f  D e m .

Dette Venskab har sikkerlig forstaffet mig meget liden 
Anseelse hos Ham: nogle Troek ville vcrre tilstrcekkelige, 
for at bevise det. D a  jeg havde havt nogle Stridig- 
heder med en af G m eral Gählers Paarorende, saa 
var det mig meget om at gjore, at udflette de Jnd- 
tryk, som künde opstaae heraf. Der var netop m  
vakant Post, hvortil samme var stikket og som ogsaa 
var passende for Ham. Jeg  bad Strumsee om at 
forstaffe Ham dmne, og at sige General G ähler, at 
jeg havde anholdt om dmne for Hans Paarorm de;
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j eg forklarede Ham mine Bevceggrunde til dette Skridt. 
M m  Struensee svarede mig ikke, og en anden sik P o 
sten. M n  Ven, Greven af Ahlefeldt, havde medenö 
jeg var ved den russiste Armee, mistet sit Embedc ved 
Hoffet. En Kommandantpost ved Jagtvcesenet var ble- 
ven ledig; jeg udbad mig den sor Ham, Ldet jeg be- 
mcerkede, at Han siden sin Barndom havde tjm t med 
Heeder i Armeen; man gav mig H aab ; mm Kapitain 
Lesner af mit Regimmt fulgte Struensee paa Jag tm , 
da Han kjendte denne Terininologi; Han bad om P o
sten og sik dm. Publikum troede, at Lesner havde 
faaet den efter min Forestilling. Saaledes stod det 
til med min Anseelse, hvoraf man gjorde mig en For- 
brydelse.

12. A t jeg  ikke v i lde  a r r e s t e r e  S t r u e n s e e .
Det er sandt, at Brandt, faa Dage efter, at Fe

sten sor Tsmmerfolkme sandt S ted , gjorde mig det 
Forflag, om Natten at gaae igjenNem Haven ind i 
Köngens Sovegemak, faae Fyrsten til a t staae op, fsre 
Ham til Kjobmhavn og derpaa fcengsle Struensee. 
Hvad! raabte jeg, De vil berede Deres Vens Under- 
gang, handle saaledes imod den M and, som De har 
Alt at takke sor! Han memte Struensee stulde blive 
bragt til Kronborg. Derfra siulde Han gaae til Sver- 
rig, hvor Man vilde give Ham saa mange Pm ge, som 
Han onstede. —  Og Dronningen? —  For hende stulde 
jeg nok sorge; jeg sorstaaer Künsten, at underholde
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Damer paa en behagelig M aade; jeg vilde sorge for 
hendes Fornoielser; jeg vilde omdanne dette Hof til 
et Selflabelighcdens Hjem, hvor man fortiden forer 
et temmelig sorgeligt Liv. Hvad Regjeringen angaaer, 
saa künde man efter Behag flalte med den, jeg gjsr 
ingen Fordring paa at blande mig den.

M an vil kun bemcerke, at B randt var hoeslig, at 
Hans Ansigtsdannelse havde noget frastodende og at 
Hans Sundhed ligesom Hans Sindstilstand vare ned- 
brudte, at med al Hans Aandrighcd Hans Jnkonse- 
kventser dog gjorde Ham latterlig, fremdeles at Han 
sang, nagtet Han havde en ubehagelig Stemme, og end- 
skjondt Han havde en siet F igur, dog dandsede med 
Anstand.

M an bemcerke frcmdeles, at Dronningen scrrdeleS 
vel forstod at scette sig i Respekt, og paa ingen Maade 
var tilboielig til, at hengive sig til det forste Jndtryk, 
som enhvcr Nyhed udovede.

Hvad skulde jeg vel svare paa et Forflag af den 
Natur, som B randt fremkom med? Jeg forkastede det 
som ubetcrnksomt og ubesindigt, og tilraadede Ham frem
deles at holde Planer af den  Art for sig selv.

Maaskee vilde Brandt kun udforske mig, for at 
nedscette mig L Struensees Dine. Hvad der har vakt 
denne Mistanke hos mig, er, at Struensee, da Brandt 
kort Tiv efter gjorde Osten samme Forflag, blev un- 
derrcttet derom.
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Hvordan det nu end er, saa gjorde Kommissionen 
mig i Begyndelsen Bebreidelser for, at jeg ikke havde 
sorsegt Udforelsen af dette ikke mindre strafvoerdige end 
urimelige Projekt; men senere, da Arveprinds Fredrik 
syntes at vcrre tilboielig til at gjsre en Ende paa de 
mod mig ivcerksatte Forfolgelser, blev jeg siildret som 
et utaknemligt Menneske, som ikke havde meddeelt S tru - 
ensee den af B randt imod Ham udspudne Sammen- 
svcrrgelse.

I  Lobet af dette Forhor bebreidede man mig, at 
jeg i Danmark var bleven udnoevnt til Oberst, nagtet 
jeg kun var 33 Aar gammel. Jeg bebreidede mig selv, 
at jeg for Danmarks Skyld havde opgivet en militair 
Befordring i Ausland. M an dadlede mig ogsaa for, 
at jeg saa ofte var indbudet til Hoffet; og jeg feer 
mig ikke istand til at siildre, hvad for en Kjedsomhed 
jeg har udstaaet paa alle disse störe Fester, og hvor 
ofte jeg der har lcengtes efter mit simple Maaltid, ved 
en Bog i min Kakkelovnskrog.

Sevel forglemte sig selv saa meget ved dette Mode, 
at Han yttrede, at det cergrede Ham, at Struensee ikke 
var bleven drcebt af Matroserne.

Sevels Had havde udentvivl en G rund; thi Han 
beholdt ikke mere end fem Embeder, dengang Ministe- 
ren havde frataget Ham eet! Han var Auditeur i 
Marinen, Professor ved Universitetet i Kjobenhavn, 
Dommer L Landsoverretten, Administrator for et Com-
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munalgods og Justits-Sekretair ved Finantserne. Han 
arbeidede endnu paa at blive Deputeret i Admiralitetet, 
og blev det ogsaa, efterat Strumsees Proces var 
fluttet.

13. I e g  ska l  h a v e  t i l r a a d e t  S t r u e n s e e ,  
a t  g j o r e  en F o r a n d r i n g  L A d m i n i s t r a t i o n e n  
f o r  A r m e e n .

Denne Bestyldning var Resultatet af en ubetyde- 
lig S trid , som jeg havde havt med Bram , en af Un- 
dersogelses-Commissionms Medlemmer.

I  Aartt 1771 udncevnte Köngen mig til Depute
ret i Krigs-Departementet; B ram  havde ligeledes Scede 
og Stemme i dette Departement. General Gähler, 
som var forste Deputeret der, underrettede Struensee 
om, at der var opstaaet en S trid  imellem B ram  og 
mig angaaende Underflriften, da det under Herr de 
S t .  Germain havde voeret vedtaget, at de Deputerede 
af Militairstanden stulde understrive foran de Depute
rede af Civiletaten.

N aar dette er foreskrevet, sagde Ministeren, saa 
stal det ogsaa efterfolgcS, og lod mig vide, at jeg ikke 
stulde give efter.

Den forste G ang, da jeg kom i Departem ents 
anviste Gähler mig en P lads u n d e r  B ram ; jeg ind- 
tog dm , uden at sige et O rd ; men da det koM til 
Understrift, vilde jeg gjore dette forend B ram ; heraf 
udviklede sig en S tn d ;  Gähler, henrykt over, at Han
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ved sin listige Fremfcrrd havde compromiteret mig, 
udtalte sig imod mig; jeg satte mig derimod; man 
forlangte Köngens Afgjorelse, denne var tvetydig.

Nogen Tid efter kom det under Forflag, at af- 
siedige Bram . Det gjorde mig meget ondt, at jeg 
ubetcenksomt havde tvistet med denne M and; ogsaavid- 
ste jeg, at Han var afholdt af Publikum, og at dette 
vilde vcere utilfreds med, at man bortfjernede Ham. 
Jeg yttrede, at det var vistnok uhensigtsmcessigt, at 
Embedsmoend af Civiletaten uddelte Ordrer til Krigs- 
folk; men da Bram  forestod Armeens administrative 
Oeconomi, saa künde man vel enes om de fastsatte 
Jndretm'nger, naar man kun lod Ham undertegne de 
Ordrer som havde Hensyn paa denne Oekonomi.

Denne Anstuelse blev vedtaget og paa Struensees 
Forlangende sirev jeg den paa et P ap ir , som Han 
lagde i sin Portefeuille.

Dette Papir tjente mine Dommere som Middel 
til at overose mig med Forhaanelser.

Denne Masse af Sporgsmaal, dikterede af For- 
dom og Had, udovede en Pinebcenks Virkninger paa 
mig.

14. A t jeg  ha vde  a n s a t  H e r r  v o n  H e s s e l 
b e r g  som O b e r s t l i e u t e n a n t  i m i t  R e g i m e n t .

For at belyse denne Hovedbestyldning, maa jeg 
bemcerke, at et stört Antal Soldater af de danste Re-

10
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gimenter havde Tilladelse til at arbeive hos Borgern? 
og Bonderne; man indeholdt Lonningen for dem en 
saadan Tilladelse var meddeelt. Denne besparede Sold 
blev tildeels anvendt til en forhoiet Lonm'ng for de ved 
Fanen blivende Soldater.

P a a  denne M aade var L mit Regiment af en vir- 
kelig Stprke af 832 Soldater kun 13S under Vaaben.

I  overordentlige Tilfoelde, hvor Garden blev for- 
sget, indkaldte man de paa Arbeide voerende Soldater 
og betalte hver enkelt M and omtrent 12 Skilling. 
Disse Anordninger gforde Regnflabsforretningerne ind- 
viklede.

D a  feg blev udncevnt til Oberst, sagde man mig, 
at min Regiments-Kasse indeholdt 25,000 Rdlr. Jeg  
var meget sorlegen over, at feg stulde tage en saadan 
Beholdning under min Varetoegt; man künde i dm 
Tid gaae over Isen til Sverrig ; Desertion var almin- 
delig, og Tyverierne hyppr'ge.

Kassen blev bragt til mig, og en Qvitteringsblan- 
ket overrakt mig til Underflrift. Jeg  vilde dog fomd 
overbevise mig om Kassebeholdningens Rigtighed; man 
svarede mig, at en saadan Mistillid passede sig ikke 
blandt M üitaire. Dog vedblev feg mit Forlangende. 
Endelig aabnede man Kassen; den indeholdt L det Hele 
97 Rdlr. —  Hvor er da det V orige? spurgte feg.

Det Vorige, svarede Oberstlieutenanten, er hos 
Hvervings-Officererne, ogsaa har man tildeels betalt
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Regninger for Munderingsstykker og andre anstaffede 
Säger dermed; desuden har man endnu udestaaende 
Gjeld blandt Officererne og Soldaterne.

Jeg sammenregnede de mig opgivne Summer, de 
stemmede endnu langt fra.

Soldaterne, som fiyldte, vare dode, andre deserte- 
rede, nogle vare mindre ftyldig end der stod anfort i 
Regningen; hvad der var opgivet som Forsiud for 
Hvervingerne syntes mig overdrevent, og det med Hen- 
syn til Leverancerne L hoieste Grad L Norden.

Jeg fandt, at der var al Grund til at anftille 
Underssgelser desangaaende. Dog Krigs-Departemen- 
tet havde ikke opdaget nogen Feil i disse forsijellige 
Regninger. M an beh'endtgjorde altsaa, a t de alle vare 
befundne i behorig O rden, og at jeg alene bragte 
Uordk» den, for at faae Leilighed til at troettes.

E n til denne Undersogelse bestikket Kommission 
ssrgede for at finde Alt r den bedste Orden.

Desuagtet fortsatte jeg mine Underssgelser, og da 
Underflcebene kun alt for tydelig laa for Dagen til at 
Bedragerierne künde have masteret sig, saa bragte man 
i en Hast 5000 Ndlr. L Kassen; men denne Sum  er
sta tte t ikke det Manglende. D a Regimentsqvarteer- 
mesteren intet Middel saae, til at treekke sig ud af S a 
gen, deserterede Han og Hans Flugt afflorede aldeles 
Understcebet. General Gähler vilde, at man stulde

10*
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stille de Officerer som havde Deel i Kassebestyrelsen, 
under Anklage; General Rantzau stemte for ,  at afste- 
dige disse uden videre Proces. Jeg bnncerkede, at det 
Skammelige i denne S a g  kun faldt den siygtede Re- 
gimentsqvarteermester til Last; jeg gik i Forbon for 
de andre Officerer, og mine Bestrcebelser varedengang 
heldige. Men da jeg snart stulde afreise til Peters
borg, saa forlangte jeg, at Oberstlieutmantm ved Re
gimenter stulde anscrttes ved et andet Regiment, uden 
at tabe sin G rad , og at Han stulde erstattes ved en 
anden Officeer, som fortjente uindstrcenket Tillid.

Jeg  foresiog Herr von Hesselberg dertil, en M and 
som elstede Orden og var af en daddelfri Karakteer.

Dette Forflag blev antaget og Herr von Hessel
berg udncevnt. Det var denne min Opforsel, som Un- 
dersogelsescommissionen nu gjorde mig til Forbrydelse. 
N aar man vil troe den, saa var denne hele S ag  kun 
en af mig udfort Manöver i den Hensigt at staffe 
Struensee en hmgiveu Tilhoenger.

Dog stod Herr von Hesselberg aldrig i Forbin- 
delse med Struensee. Han blev heftet den 17de J a 
nuar og sad fcrngflct i 4  Maaneder. M an afsatte 
Ham fta  Hans Post og sendte Ham under Militsen.

D m  Oberstlieutmant, som havde taget Deel i 
Underfloebme blev ansat ved det Regimmt, hvorfor jeg 
var Chef. M an belsnnede Hans Medfiyldige; dm



forste M ajor blev Chef for Kadetkorpset: den anden 
blev Gouverneur paa Bornholm.

15. Jeg blev fremdeles bestyldt for:
A t jeg  h a v d e  s a a e t  en G r a t i f i c a t i o n  a f  

3 0 0 0  R d l r . ,  og ikke e n g a n g  h a v d e  u d b e d e t  
ur ig  en A u d i e n t s  h o s  K ö n g e n ,  f o r  a t  takke 
Ham d e r f o r .

Köngen, sagde Sevel, har erkläret, kun at have 
bevilliget nn'g 1000 Rdlr. Jeg kan ikke troe, at Kön
gen har givet denne Erklcering. Hvordan det end er, 
saa er det sandt, at jeg, da jeg blev kaldet til den russtfle 
Armee, forlangte nogle Penge; jeg fik 1000 Rdlr. og 
qvitterede derfor i behorig Form. Mine Reiseomkostm'nger 
og mit Underhold i Petersborg medtog denne Sum  og 
endnu mere. D a  jeg kom tilbage sra min fidste Reise 
til Ausland, fik jeg 2000 R d lr., og det var vistnok 
ikke billigt, at jeg skulde have udfort en diplomatifl 
Sendelse i Köngens Tjeneste paa m in  egen  Bekost- 
ning. Den Qvittering, som jeg derfor gav den kon- 
gelige Kasse, lod p a a , at denne Sum  var udbetalt 
mig for de Reiser jeg havde foretaget efter Köngens 
Befaling. Kassereren og de andre Embedsmoend havde 
Kundstab om denne S a g ;  disse bleve i saadanne Til- 
fcrlde underkastede soedvanlige Kontroller; endelig har 
Köngen selv approberet disse Regninger, hvori denne 
Sum  var indbegreben. Jeg havde ikke forlangt Au
dients hos Köngen, for at takke Ham derfor? Det er



imidlertid ikke Skik og B ru g , at en Danfi yttrer ct 
saadant Forlangende; forresten takker man ikke for 
Skadeslosholdelse.

18. F o r  a t  h a v e  p a a s t a a e t  a t  de R e i s e r ,  
som /eg h a v d e  f o r e t a g e t  p a a  k o nge l i g  B e f a -  
l i n g  h a v d e  kostet  3 0 0 0  R d l r .

Jeg har g/ort folgende Reiser:
I  Aaret 1770 reifte /eg til dm russiske Armee 

ved D onau ; /eg kom til Petersborg, hvor jeg tilbragte 
ser Uger for a t udfore H ans Ma/estcetS Anliggmder; 
derefter begav /eg mig over Berlin og Hamborg til 
K/obenhavn.

I  Aaret 1771 blev /eg smdt fra K/obenhavn til 
Petersborg; og efter et Ophold af ser Uger, kom jeg 
M ag e  til K/obenhavn.

Af de 3000 Rdlr., som bleve mig udbetalte for 
de af mig paa kongelig Befaling udforte Reiser, har 
/eg vistnok ikke kunnet loegge Noget tilside.

17. A t /eg  skal  h a v e  y t t r e t ,  ikke a t  h a v e  
f o r t  n o g e n  B r e v v e r l i n g  med  S t r u e n s e e .

Ester Kommisfionens Udsagn fial /eg, da jeg op- 
holdt mig ved den russifie Armee, mgang have firevet 
til Struensee, og at Struensee fial have anfsrt det. Jeg  
kan aldeles ikke erindre, at jeg har firevet ham til.

Samme Kommission paastaaer ogsaa, at Struen
see mgang fial have firevet mig til; jeg har imidler
tid Me faaet Hans Drev.

150
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Dette S v a r tjente til at besiylde mig fo r , at jeg 
ikke sagde Sandhed.

18. A t je g  h a v d e  t a l t  med K ö n g e n ,  ude n  
a t  re ise  mig  f r a  S t o l e n .

Jdet jeg overtoenkte, hvad der vel künde have gi- 
vet Anledning til denne Beskyldning, erindrede jeg mig 
folgende Omstcrndigheder: Ved visse Leiligheder spilte 
man Kort i Assembleerne ved Hoffet; Köngen gik da 
gjerne fra det ene Bord til det andet og befalede dem 
at blive siddende, som vilde staae op, naar Han nogle 
Dieblikke talte med dem. Köngen havde ogsaa viist 
mig, som saa mange Andre den TEre, paa denne 
Maade at underholde sig med mig. Dette var min 
Forbrydelse.

19. A t jeg  skulde h a v e  f u n d e t  den  danske  
A r m e e s  C o n s t i t u t i o n  s le t, og ska l  h a v e  s a g t :  
„ m a n  m a a  t rcrkke de t  H e l e  op med  R o d  og 
käs t e  det  i J l d e n . "

Jeg  havde virkelig overrakt en Ashandling, hvori 
jeg -eviste, at den dansie Armees Constitutt'on var flet 
fta  Grundm  af; at man siulde udrydde de gamle 
Fordomme og omdanne denne Armee efter nye Grund- 
scemiuger, hvis Nytte jeg noiagtig forklareder

20. A t jeg  h a v d e  de s a m m e  Grundsoe t -  
n i n g e r  ved F o r v a l t n i n g e n  som S t r u e n s e e .

D a  Struensee blev adspurgt, hvorfor Han beviste 
mig nogen Udmcrrkelse, svarede Han: »fordi Han er
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em'g rned mig i de Grundsoetninger, som siulde fol- 
ges ved Forvaltningen."

Herpaa beroede alene denne Bestpldning, chi S tru - 
see havde ivcrrksat de vigtigste Reformer paa en Tid, 
da jeg ikke var i Landet: og hvad de andre Foran- 
dringer angaaer, saa har jeg altid sogt at afholde Ham 
derfra.

21. A t jeg  h a v d e  t i l r a a d e t  Ham et Kom-  
W n r d a n t s k i f t e  i K j o b e n h a v n .

Greven af Ahlefeldt, General af Kavalleriet, var 
Kommandant i Kjobenhavn og blev afsat medens jeg 
tjente i den russisie Armee. Oberst Sam es blev der- 
efter, og dog kun provisorist, udnoevnt til Stadens 
Kommandant.

Struensee raadflog en D ag med mig om at om- 
besoette denne Post.

Men hvorfor vil man tage denne Post fra S a 
m es? spurgte jeg.

Fordi det ikke er hensigtsmcesstgt, svarede Han, at 
lade en Bestrtm'ng af 7 Regimenter Fodfolk komman
deres af en Oberst, paa en T id , hvor Köngen lsnner 
50 Generaler. Derncrst, fordi det engang er paa T i
den, at lqde denne Posts provisoriste Tilstand ophore, 
og fordi Sam es blander sig i mange Säger, som ikke 
angaae Ham.

Virkelig trcettede Sam es Ministeren med Planer 
Hovedstaden angaamde; for at forstjonne den, vilde



bau nedrive hele Gader, lade Kanaler opfylde o. s. v. 
Han vilde omgaaes med Staden, ligesom Marchal de 
Belle I le , under hvem Han havde tjent, bar sig ad 
med Metz.

Jeg foreflog Struensee, at udnoevne den davoeren- 
de Gouverneur L Rendsborg, Prindsen as Bevern, til 
Kommandant i Kjobenhavn. —  Nei, sagde Han, Han 
er af for hoi R ang; man maa tage en Generalmajor 
af Jnfanteriet, som har kommanderet Linietropper, dertil.

Kun Generalerne Snel og Gude vare i en saa- 
dan Stilling. Den forste blev dengang brugt i Norge, 
den Sidste som var ansat L Kjobenhavn blev foretrukket.

Dette er, overeensstemmende med Sandheden, den 
Deel, som jeg har taget i denne S ag .

Alligevel paastod man, at jeg, da jeg ikke strar 
künde blive Kommandant i Kjobenhavn, havde ladet 
en uduelig Mand udnoevne dertil, for engang at kunne 
saae denne Post; man sagde, at jeg var groendselos 
«rgjerrig.

Vistnok besad jeg LErgjerrighed, dog kun for saa 
vidt, at jeg stroebte efter 8Ere og Befordring i Krigen.

D a  jeg kom til Kjobenhavn, besad jeg den SEr- 
gjerrighed, at vilde omforme den danske Armee og om 
muligt, at gjore dens Organisation lige saa god, som 
den var siet. Jeg paatog mig det vigtige Hverv, at 
lose en cerefuld Opgave.

Men kan man, uden at begaae en Uretfoerdighed,
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anklage mi'g for den 8Erg/errighed, ved Aager at ville 
tilk/obe mig Rang, Titel og Embeder?

Havde /eg havt den, vilde /eg da vel have afflaaet 
en Hosmarschals Post; havde /eg da noegtet at modtage 
den Post B randt bekloedte, havde /eg da g/ort Afkald 
pqa Kommandoen over G arden? Alt dette blev mig 
tilbudet. Struensee beordrede mig fornemmelig til, at 
levere Ham striftlige Afhandlinger over den danste Ar
mee. Blandt Hans Papirer fandt man en Beretning 
fra  m ig, hvori /eg tilraadede Ham at anbetroe den 
danste Armees Reform til en Kommission. H ar /eg 
strevet denne Beretning til en Tid, hvor /eg var for- 
tvivlet over Tingenes Gang og derfor vilde lesnve 
mig fra samme? Det er sandsynligt. Dog mine For- 
holdsregler bleve ikke agtede, og alligevel var denne 
S a g  den eneste, som man behagede at yde Bifald.

22. E n d e l i g ,  a t  / eg ikke h a r  o p f e r t  m i g  
s a a l e d e s ,  som de t  som m e d e  s ig  f o r  en S t a t s -  
f o r b r y d e r .

D e Hoved-Anklagepunkter, hvorover /eg blev for- 
hort, vare i G rundm  ikke Lndledede for Andet, end for 
at ophidse og fornoerme m ig; og stulde /eg blive ufol- 
som ved disse Kromkelser? Maaflee /eg skulle have 
efterlignet Marschal Münich, som i en lignende S til- 
ling ansogte Dommeme om, at de selv saavel vilde 
gjsre Spergsmaalene som give Svarene?  -

Jeg har anfert HovedartNerne, som bleve indforte
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i Kommisfionens Protokol. Mange andre, saavelsom 
et Antal Sporgsm aal bleve stet ikke indforte den. Til- 
sidft svarede jeg noesten stet ikke mere.

Den sidste Forbrydelse, som Sevel bestyldt mig 
for, bestod den, at jeg i en Boghandlers Katalog med 
en Rodkridtspen havde anmcerket, hvilke Boger jeg 
havde onfiet.

Jeg  bad om Naade for den Underofficeer, der 
havde rakt mig Pennen, da jeg havde erfaret at en 
Ssofficeer var bleven straffet og afsat, fordi Han havde 
laant mig en Bog.

D a  Undersogelses-Kommissionen havde ophort med 
at trcekke omkring med mig (6s ms trslluirs äsvsnt 
slls), saa sormodede jeg, at min Proces snart var 
tilende. M an havde sagt mig, at jeg siulde blive domt 
i behorig Form, og at Fistalm tun vilde gaae frem 
imod mig efter Lovens Forstrifter. Jfolge heraf haa- 
bede jeg, at blive understottet af en Advokat, og at 
künde bringe alle Retsmidler til Brug for mit For- 
svar i Anvendelse, ligesom ogsaa at et ordentligt T ri
bunal, vilde affige Dommen over mig efter at have 
Hort mig.

Jeg forlangte Affinsten af de optagne Forhorer.
«Man  afflog mig det, under Foregivmde af, at det
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vilde forvolde dein formange Omkostninger, at lade 
det afsirive.

Jeg  fik Papir og arbeidede paa mit Forsvar. 
Efterat jeg havde strevet en Side loeste jeg den endnu 
engang igjennem, den mishagede mig og jeg vilde käste 
det Slrevne i Ild en , men man rev mig det ud af 
Hcrnderne.

Jeg  sukkede over denne Vilkaarlighed, da en vagt- 
havende Officeer gjorde den Bemcerkning, at jeg gjorde 
mig forgjceves Umage, da jeg flet ikke vilde blive dsmt.

Hvorledes, raabte jeg, man ncrgter mig Retfoer- 
dighedens Hjoelp? Nei, det er ikke muligt!

M an havde foreloest Undersogelseskommissionen en, 
jeg veed ikke hvilken, Billet fra mig til Struensee, 
hvori jeg raadede denne, at overlade Afgjorelsen til 
Netten. Guldberg, som var Medlem af Kommissio
nen, sagde herpaa i en hoitidelig Tone: fra mu af 
stal Lovcn ikke -live noegtet Nogen.

Jeg erindrede mig dette Trcek og gjentog flere 
Gange: men mig vil man noegte den, og jeg sial ikke 
dommes paa retlig Maade!

Jeg havde R et, L o v e n s  B e s k y t t e l s e  b l ev  
m i g  v i r k e l i g  noegtet.



Dom, Transport til Munkholm og mit 
Ophold der.

Den 12te Jun i 1772 traadte Sevel, ledsaget af 
Marine-Kommandanten og flere Officerer, ind i mit 
Fangsel og erklarede mig, at Köngen havde domt mig 
til Tabet af alle mine Embeder samt min russiste 
Militair-Orden, og at jeg flulde henfores til en Klip
pe, for der at tilbringe Resten af mit Liv som Fange.

Den Mangde Mennester, som kom ind med S e 
vel, havde i den G rad bedovet mig, at feg ikke havde 
dort en Deel af det, som Han sagte mig.

Jeg bad Ham om, at Han dog endnu engang 
vilde sige mig, hvor lange jeg stulde holdes sangflct?

P a a  Livstid! svarede Han mig med en haanende 
Mine, som jeg aldrig kan glemme!

Kommissionen havde udentvivl afgivet en Beret- 
ning. Jeg forlangte, at samme maatte blive mig med- 
deelt; det blev mig nagtet. M an gav mig Haab om 
en Afstrift deraf, men jeg künde ikke faae den.

Saaledes blev jeg altsaa berovet enhvcr Net, 
som künde bevise min Ustyldighed.

Den 26de Ju n i fortt man mig ombord p a a . et 
Kjobmandsstib, som Admiralitetet havde leiet, for at 
lade mig transportere til mit Bestemmelsessted, Munk
holm. En Underofficeer og fire Grenaderer af Prindö
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Fredriks Regiment, vistnok udvalgte af Eichstedt, bleve 
bestemte til at bevogte mig paa Skibet. To Grena
dern  med blanke Sabler stulde have Opsigt med mig 
og afholde mig fra at tale.

Jeg vidste, at man havde lovet den Underofficeer, 
som commanderede denne V agt, at Han stulde blive 
Lieutenant, naar Han künde forlede mig til et Skridt, 
som künde give Ham Anledning til, at aflevere mig i 
Lomker paa Munkholm. Men Skibets Besalingsmand 
havde erklcrret Admiralitetet, at Han vilde voere Herre 
ombord paa sit Skib, at Ingen uden Han maatte ud- 
dele Befalinger der, o g .a t  Han stulde lade Vagten 
kalbe, naar Han behovede den.

Denne brave M and forstod at soette sig i Respekt, 
ligesom ogsaa at bestytte mig for en stet Behandling.

Skibet landede i Christianssund, hvor det stulde 
losse en Deel as sin Ladning. En af Toldembeds- 
moendene kom ombord og forlangte at tale med mig. 
Han vilde fornoerme mig, fordi Han i Aaret 1763 
havde mistet sin Lieutenantspost; —  man lcegge Mcerke 
til, at jeg forst i 1771 begyndte at tage Deel i For- 
retningerne. Jeg horte paa Hans Underholdning med 
Skibspatronen om denne Gjenstand, og denne sparede 
mig for den mig tt'ltcenkte Forncermelse. Skibet lan
dede den 4de August ved Munkholm, og feg stilles 
ikke uden Bedrovelse fra denne brave SkibSkapitain, 
som saa cedelmodigt havde bestyttet mig.
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Den kille Fcestm'ng Munkholm ligger paa en 
ufrugtbar Klippe 4 Miil fra Trondhjem, midt i Ha- 
vet, under henved 64 Graders nordlig Brede. Om 
Vinteren er den noesten uafbrudt omgivet af Tange; 
Kulden er ikke strcrng der, og Sneen ligger siclden 
her i otte D ag e ; men det begynder allerede at fryse i 
September og sneer endnu indtil Juni Maaned.

En Afdeling as Trondhjems Garnison, Fortets 
Kommandant, Officererne som staae under Hans Befa- 
ling og de Fangne ere dette Steds eneste Indbyggere.

M an indlogerede mig i et lavt Vcerelse, som ra- 
gede lidt over Jordfladen. Gulvet og Vcrggene vare 
meget fugtige og Snem  trcrngte igjennem som fine 
Regndraaber, saa oste det blev Toveir. Under Bin« 
duet var en Cisterne med stillestaaende B and; forov- 
rigt var dette Opholdssted omgivet af Soldaternes og 
de Fangnes Vcerelser, hvorfra en bedovende Lärm 
trcrngte til mig. I  saa Henseende havde jeg det ikke 
godt, dog var jeg ene i mit Fcrngsel, havde mange 
Boger, nod den Frihed ester Behag at kunne spadsere 
omkring paa Dolden og befandt mig der langtfra saa 
ulykkelig som i Ksobenhavn; — Alt er relatt'vt.

M an havde sagt mig, at Bandet her var usundt 
og foraarsagede Blceresteen; det var rsdligt og kalkag- 
tigt. Jeg spurgte om jeg ikke künde faae noget andet; 
man tilbod mig Brcendeviin, den fortrinligste Drik paa
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dette S ted ; men det var mig mdnu modbydeligere 
end det flette Bond.

Heller Lkke künde /eg faae n'oget godt B rod; thi 
gammelt Brod, som tildeels allerede var fordcrrvet og 
som kostede 12 Procent mindre end andet B rod , blev 
opk/obt til Fangerne. Nagtet Gouverneuren havde til- 
egnet sig de 8000 Rdlr., som tilhorte mig, saa anviste 
Han mig dog tun en halv Daler til mit daglige Underhold.

En Bataillon af Regimenter Delmenhorst laae i 
Garnison i Trondh/em; /eg havde tidligere t/ent i dette 
Regiment og fandt paa Munkholm Soldater af et Com- 
pagni, som /eg for havde commanderet.

De havde faact det Pro/ekt, at befri mig og flpgte, 
mm da de ikke künde mcddele mig deres P la n , saa 
desertede de alene og gik dybere ind i Landet for at 
naae Sverrig. En Afdeling blev udsendt for at for- 
folge dem; den indhentede dein og bragte dem tilbage.

Soldaterne befandt sig i det Hele taget i en dyb 
Elendighed og i m  fand Oplsönings-Tilstand, som ncer- 
mest var en Folge af deres eneste Nceringsmidler: 
Broeudeviin og S ild , som udbredte en modbydelig Lugt 
og gav Anledning til mange Ureenligheder, som /eg 
havde Moie med at beflytte mig for.

Alt var afhcengigt af G m eral von O stm , som 
var Landfoged og Gouverneur i Trondh/em.

M an sagde, at Han var en stör Ven af Forcerin
ger og undsaae sig ikke for at forlange saadanne; mm



jeg havde ingen at tilbyde Ham. Det Menneste, som 
ved min Ankomst til Munkholm kommanderede der, 
havde tidligere vcrret Tjenestekarl og Broendehugger 
hos en Kjebmand i Kjobenhavn. Forst var Han ble- 
ven Kanoneer, derpaa Underofficeer ved Militsen', se- 
nere Spion, derncrst Kapitain ved et Guide-Compagnie, 
derefter Hospital-Inspekteur, og endelig Kommandant 
paa Munkholm. Han var uscedvanlig raa  og grov, 
oste beruset, udgav sig for en Atheist og holdt sig selv 
sor at vcrre Ingenieur, Astronom og Krigskyndig, og 
afgav sin Dom over Alt, uden at lade nogen Jndven- 
ding gjelde. Han ivrede ogsaa meget imod Greverne 
Bernstorff og Saint-G erm ain, uden jeg künde erfare 
hvorfor? .

En ubetydelig bigot Forfatter, som ogsaa var ble- 
ven forviist hertil, fordi Han havde vceret eenfoldig nok 
til at scette sin Lid til Pressefriheden, blev formedelst 
sin Fromhed forhadt af Commandanten, som mishandlede 
Ham med Prygl. Endnu en anden Fange, som havde 
vcrret ansat ved Hoffet, behandlede Han meget stet, 
nagtet denne gjorde Ham Forceringer. De ovrigeOffi- 
cerer vare sorfaldne til den hoieste Grad af Drukkenstab.

Jeg gjorde mig i enhver Hensemde Umage for, 
at gaae afveien for disse Herrer, og talte derfor ikke 
til dem, naar jeg künde undgaae det. Jeg troer ikke, 
at det havde vceret vansteligt for mig at flygte fra
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nne Foestning, og Guldberg har maaffee villet give 
mig Midlerne dertil, idet Han lod ring foresiaae W ar- 
dohuus, under Polarkredsen, til Opholdsstcd. Men 
hvad künde ikke mode mig i en saa lang Bortffernelse, 
maaffee kun nye Forfolgelser!

De, som feg allerede havde modt, indgav mig en 
S lag s Afffy for det menneffelige Selffab. Jeg vilde 
gfore mig beromt ved Vaabendaad; beromte Krigeres 
Levnetsbeffrivelse havde tidlig opflammet min Jndbild- 
ningskrast. Jeg stroebte efter at naae Forbilleder som 
Lovendahl og Münich. M in Toenken og Digten var 
kun rettet mod dette M aal. D a  jeg var fremtraadt 
a f Barnealdren, tog jeg Vaabentfeneste og higede efter 
S lag .

Jeg forfulgte denne Lobebane med Held; man 
kaldte mig til mit Foedreland for at medvirke til dets 
Forbedring; men ugferne forlod feg en Livsplan, som 
feg havde valgt og som feg elffede. Jeg kommcr her- 
til — helliger alle mine Kroefter og min Aand aldelcs 
i dette nye Kald og —  Forfolgelse, Fcrngsel, Forviis- 
ning og H aan er min Lsn derfor! Nei, aldrig vil feg 
gfore et Skridt, for at vende tilbage til det selffabelige 
Liv! Jeg har aldrig voeret indtaget af Fomoielser, 
uagtet feg ingenlunde var slov for de Nydelser, söm 
man giver dette N avn, men feg vil vel leere at for- 
glemme dem. Samfundet har udstodt mig af sin Kreds: 
man vil fremdeles ikke lade mig deeltage L dets G l« -
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der; ikke forunde mig dets Hcrder; man har forviist 
mig til denne Klippe! Velan da, lader os fuldende 
vort Vcerk alene! lader os arbeide paa at gjore os 
denne Tilstand fordragelig, og at afhoenge af Andre 
saa lidet som muligt.

Hver Dag grundfcestede jeg denne Tanke hos 
mig; den blev den kjcerefte og soedvanlige Gjenstand 
for mine Grublerier, og denne var ogsaa afgjorende 
for min hele Levetid.

Jeg vilde endnu have voeret mere tilfreds, hvis 
jeg havde havt en luftig Bolig og godt B and, samt 
ikke voeret sat i den Nodvendighed at tale med de Men- 
ncsker, som omgave mig. '

M in Lyst til Studier er en stör Hjelpekilde for 
mig; jeg loeser overmaade meget med Pennen L Haan- 
den; paa Bogernes M argina nedskriver jeg mine Erin- 
dringer og mine Betragtninger; jeg udkaster detaillerede 
Beskrivelser af de Felttog hvori jeg har deeltaget, og 
udvikler vidtloftigere de Jagttagelser over.Danmarks 
militaire Tilstand, som jeg tidligere har paabegyndt.

Endnu beständig bestceftiger jeg m ig, —  men 
dog kun som Tilskuer —  med Samfundet, uagtet jeg 
ikke foler nogen Tilboielighed hos «mig, til igjen at 
spille en Rolle den. P aa  mine Spadseregange »Ver
lader jeg mig gjerne til vaagne Drsmme. Fcestnings-

11*
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voldene er det Sted hvor jeg helft foretager mme 
Vandringer.

Derfra betragter jeg, naar Veiret er klart, Lan- 
dets bjcrgfulde Kpster, Klipperne, Dalene, Skovene, 
Vaaningshusene, som Alt forftaffer en rig Udsigt, tilli- 
geincd de Srnaaoer og Klippestjoer, hvormed S trand
kanten er besaaet. Undertiden bemoerker jeg et Skib 
i det Fjerne, som maaftee bringer mig Levnetömidler; 
endnu öftere er jeg tilstede, naar Fifterbaadene afgaae; 
eller jeg seer dem triumferende komme hjem, beladte 
med B ytte, hvilket Havets Sonner under saa megen 
Besvcer og med saa stör Dristighed have hentet fta  
Nordens usikkre Farvande.

Oste behager det mig ogsaa at betragte de af 
Stormen oprorte Bolgers Nasen, som brydes mod dm 
Klippe, hvor jeg er en Fange.

I  Maanederne Ju li og August ftembyder dm 
norste Kyst Skuet af m  herlig Vegetation; Skibsfarten 
opliver da Alt; hele Skarer af Fugle synes at give 
de Klipper Liv, som begrcendse Strandbredden: Himlm 
er klar og den Udsigt, man nyder fta Munkholm er 
fortryllende. I  Soerdeleshed have Ncetterne m  eien- 
dommelig In d e , Lüften har noget Krpdret, som sympa- 
hisere med mine tungsindige Drommerier; Noetterne 
paa denne Tid er kun m  Doemring; thi ved Mid- 
natstid kan man der endnu lcese de fineste Skrifttrcrk.

I  det ydre Forvoerelse har jeg funden en lille
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Plads som er blevet nn'g et behageligt Asyl, selv naar 
Vintren er begyndt. Der er jeg bestyttet for Nord- 
vinden; der sidder jeg i Selskab med m ineBsger ind- 
hyllet L en gammel Bjornestindspelts, og foler mig min- 
dre som Fange end paa noget andet Sted. Dog kunne 
Skildvagternes Blik trcenge herhen; men ingen Mistanke 
kan her hoeves imod mig.

Eiden mit Ophold log sin Begyndelse paa denne 
O  har jeg paa en behorig Maade inddeelt min Tid. 
Om Sommeren staaer jeg tidlig op, og om Dinieren 
Klvkken 8. Den forste Time paa Z agen  heiliger jeg 
til religiöse Betragtninger, derpaa bestceftiger jeg mig 
med saadan Lektüre, som udfordrer nogen Aandsan- 
stroengelse; kort for Middag gjsr jeg en lille Spad- 
seretour, og efter Bordet soretager jeg en sterre. Af- 
tenen Mbringer jeg soedvanligviis med at loese Tidstrif- 
ter, Romaner og Skuespil. De Dage, hvorpaa offent- 
lige Blade ankomme ere sande Festdage for mig. Felt- 
proesten ved Foestnings-Garnisonen besoger mig stundom; 
den Prcest, som beklcedte dette Embede ved min Ankomst, 
-lev forsiyttet til Bergen. Hans Underholdning beha- 
gede mig, og Hans Efterfolgers ikke mindre; jeg har 
fandet, a t de Begge vare oplyste og mennestekjcerlige 
og tilboielige til at flaffe mig Lindring ved troftefuld 
Tale og ved at forstaffe mig Boger. Den danste Geist- 
lighed er i Almiudelighed ligesaa udmcerket formedelst 
dens Dyder som ved dens Jndsigter.
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I  stet Veir foretager jeg mine Spadseregangc i 
kt stört Vcerelse i Fceftningstaarnet; dette Voerelse har 
tjent Grev Griffenfeld til Bolig. Jeg har allerede 
tidligere talt om denne Mand, som var en S o n  as en 
Viinhandler ved Navn Schumacher, og ved sin For- 
tjeneste hoevede sig til en Storkantflers Rang og en 
Grcves Vcrrdighed. Han havde styret Staten med 
Indsigt og vilde, hvis Hans M agt havde voeret af lcen- 
gere Varighed, have afvendt Kn'gen, som under Chri
stian den Femte odelagde Danmark. Hans Fjender 
domte Ham til den samme S tra f  som den ulykkelige 
Struensee leed; men paa selve Retterstedet, blev Hans 
Dodsstraf, som havde voeret for hurtig, forandret ligc- 
som af en Naade til Fsrviisning til denne Klippe, 
hvor Hans Lidelser bleve forloengde i 19 Aar og hvor 
Han dode af Steensmerter. D et, toenkte jeg, er den 
Lod, som ogsaa truer D ig , men jeg behover udentvivl 
ikke at vente saalcenge, da jeg allerede troede at spore 
de samme Tilfoelde.

I  Oktober 1774 feirede man Arveprinds Frederiks 
Formceling; tt'l samme Tid indlob en Depesche til Munk
holms Kommandant. M an anbefalede Ham den til 
mere Stroenghed imod Fangerne og fornemmelig imod 
mig. General Hauchs Skrivelse var udentvivl ikke 
affattet i dm Hensigt, at lade mig loese dm ; dog blev 
dm meddeelt mig af Kommandanten. Hans Forsigtig- 
hed.imod mig var ikke undgaaet min Opmoerksomhed,
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Han vilde udentvivl lade mig fole samme; hvad havde 
Han vel at haabe af mig?

Den Iste M arts 1775 blev anviist mig en anden 
Bolig i et nylig opbygt H uus; man indrommede mig 
to Vcerelser deri; men jeg vandt In tet ved denne 
Forandring. Fortets andre Bygninger og navnligen 
den, som jeg beboede, vare bestyttede af Voldene, 
den nye Bolig derimod, som var beliggende i Hjor- 
net af en Klippe, var udsat sor Nord- Osten- og 
Vestenvindens Virkninger. Bjelkerne, som dannede 
denö S ider, vare ligesaa lidet sammenfoiede som dem 
der udgjorde Gulvet, u)g en Jiskjcelderluft syntes at 
trcrnge gjennem dette Gulvs Aa-ninger ind i min Bo
lig. Ovnen som var bestemt til at opvarme Lokalet künde 
ikke yde mig Bestyttelse mod Kulden, dog rcekkede dens 
Indflydelse saavidt, at den, naar det var Sneeveir, 
künde smelte Sneen og lede Bandet ind i mit Voerelse; 
paa et saadant Opholdssted, under 64 Graders nordlig 
Brede, udkastede jeg ncrrvoerende Bestrlvelse, som paa 
ingen Maade er overdreven.

I  November 1775 blev jeg angrebet af en Hoe- 
morrhoidal-Kolik, som forvoldte mig saa störe Smer- 
ter, at jeg jamrede mig hsit. Saarloegen, som be- 
handlede mig, maatte vistnok deraf flutte, at min Til- 
stand var forwivlet. Dog holdt Smerterne op igjen, 
jeg behovede Rolighed og bad derfor de vagthavende 
Soldater, ikke at indlade Nogen. D a  jeg begyndte at
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falde i S o v n , kom Kommandanten; Han traadte ind 
nagtet mit Forbud, vcrkkede mig og sagde til mig, jeg 
maatte, da jeg var i Begreb med at do, dog siynde 
mig at gjore et Testamente til Hans Fordeel. Jeg 
vepdte mig dort og svarede Ham, at jeg ikke toenkte 
paa at do for det Forste. Dog sorsikrede Han mig, 
at jeg kun fiulde troe Ham, da Han jo var Fcrstningens 
Kommandant. Jeg  svarede Ham ikke; Han gik ffjoeldende 
Hort og lod kort efter gjore en frygtelig Lärm, under 
Foregivende af, at man vilde bortfore mig, og at man 
havde bemcerket et Skib i Noerheden.

I  Begyndelsen af Aaret 1776 blev Kommandan
ten paa Munkholm forflyttet, og M ajor Collin kom i 
Hans Sted.

To Dage efter Hans Ankomst sendte Han mig en 
Flasie godt Band, Brod og frist S m or; dette udgjorde 
det bedste M aaltid , som jeg hidtil havde havt her. 
Under denne Kommandant har jeg nydt langt mere 
Rolighed og levet mageligere end for; jeg lettede min 
Tilstand derved, at jeg nedstrev disse Erindringer, og 
det forekom mig, at jeg folte de Lidelser, som man 
havde tilfoiet mig, langt mindre smertelige, jo mere 
jeg bestcrftigede mig med Skildringm deraf.

Det er afgjort, at Skjcebnen var mig meget imod: 
jeg foreude med mm Lidenstab for Vaabenfcrrd, ogsaa 
Sm ag for Tomken, Studium og Rolighed; forloengst 
har jeg onstet at erhverve mig Heeder, mm Uafheen-
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gighed alme vilde have tilfredsstillet mig; nu kan jeg 
hverken gjere Regning paa det Ene eller paa det 
Andet.

En Dag sagde man til Greven af S a in t-G er- 
main, hvor meget det havde vakt Forundring, at Han 
havde kunnet beflutte sig til, at forlade den franste Tje- 
neste, hvor Han aarlig havde faaet 60,000 Livres af 
Köngen, som Naadegave; men Han svarede en aarlig 
Indkomst af 100 D aler er Alt, hvad jeg har faaet 
til Arvelod, og jeg vil hellere indstroenke mig h e r t i l  
end at taale Forncrrmelser.

Dette S v a r  virkede paa mig, og jeg befluttede 
at indfore alle mulige Besparelser, for at sikkre mig 
en uafhoengig Stilling. M in Formue bestod i Aaret 
1771 af 8000 D aler, som jeg havde betroet Schim
melmann, indtil en Leilighed vilde tilbyde sig, hvor 
jeg künde anbringe dem som en Livrente. Jeg regnede 
paa, at denne Hjelpekilde vilde voere tilstroekkelig for 
mig, i det Tilfoelde, at min militaire Lobebane stulde 
mislykkes, til at forstaffe mig en Alderdomshvile i en 
behagelig Egn og under et varmt Himmelstrog.

Nu er min Formue borte: dingen Lobebane staaer 
mere aaben for mig, og jeg er en Livsfange paa en 
Klippe under 64 Graders nordlig Brede; men hvor 
inkonseqvent var det ogsaa af mig, at forlade den rus- 
siste Armee, for at gaae tll Danmark! '

Jeg var just fordybet i disse sorgelige Bettagt-
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ninger, da jeg den 5te September 1776 ved en 
Billet fra Trondhjems Kommandant, General von 
Osten, blev underrettet om, at jeg snart vilde faae 
Hans Besog. Jeg var neppe kommen mig af den 
Overrastelse hvori Hans artige Skn'velse havde sat mig, 
da paa ecngang General von Osten selv, fulgt af 
Pladslieutenanten, Regimentschirurgen og en Kammer- 
tsener, stod for mig. Han traadte hurtig hen ttl mig 
og raabte: „ N a a d e , N a a d e  i K ö n g e n s  N a v n !"  
I  Haanden holdt Han en Portefeuille med nogle P a- 
pirer, hvoriblandt vare folgende:

1. En Ordre til min Frigivelse, stilet tt'l General 
Hauch, i Hans Egenstab af Deputeret L Krigsdeparte- 
mentet; denne Befaling var understrevet af Köngen og 
paategnet af Guldberg, dateret Frederiksborg, dm 
21de August 1776.

2. En Ordre af samme Jndhold, adresseret til 
Kommandanten paa Munkholm, og undertegnet og da
teret ligesom den forrige.

3. En Instruktion med Hensyn til den Forplig- 
tclse, som jeg ved min Losladelse stulde understrive og 
forsyne med mit Segl.

Disse tre Dokumenter indeholdt i det Voesenligste, 
at H s. Majestcet paa Forestilling af Hans dyrebare 
Broder, Arveprinds Frederik, havde stjoenket mig Naade 
og under folgende Betingelser befriet mig fra mit Fceng- 
fel paa Munkholm.
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1. At jeg stulde asrei'se til Soes sra Trondhjem, 
for derfra at begive mig til en franst Sshavn og der- 
fra strar at gaa lige enten til Provence eller Lan
guedoc, efter mit eget Behag,

2. at jeg stulde forbinde mig til, aldrig at komme 
til Kjsbenhavn eller til Köngen af Danmarks S ta te r;

3. at jeg kun med kongelig Tilladelse igjen maatte 
forlade den Egn, hvorhen jeg var forviist, og Heller 
ikke der fremdeles maatte gjore Reiser;

4. ikke at noerme mig Staden Orange; (hvor 
Rantzau havde taget Ophold),

5. ikke at tage Tjeneste i nogen udenlandst M agt;
6. at jeg paa ingen Maade maatte handle, täte 

eller strive imod Köngen og den kongelige Familie;
7. at jeg aldrig maatte tage Deel i noget Stflts- 

anliggende.
Hvis intet Skib stulde vcrre i Beredstab for at 

tage mig ombord, saa stod det mig frit for saaloenge 
at dvcrle i Trondhjem; at jeg dog kun med Comman- 
dantens Tilladelse maatte forlade denne Stad, og ikke 
maatte bortfjerne mig lcengere fra den end en Miil i 
Omkreds. Köngen bevilligede mig 800 Rdlr. til Rei- 
sepenge af de Penge som havde tilhsrt mig og man 
gav mig Haab om at faae en Pension.

Instruktionen med Hensyn til de Forbindtligheder 
jeg stulde indgaa var meget lang; Guldberg, som havde 
udkastet den, havde bragt mange religiöse Motiver den;
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man ncevnte endogsaa Virksomheden af Jesu Christi 
B löd; men ikke desto mindre, Ham var det dog feg i 
Sandhed maatte takke for den Lettelse, som blev min 
Skjcebne tildeel.

General von Osten tilfsiede endnu nogle Artikler 
tü  ovenstaaende Betingelser, hvorved Han troede at 
smigre Ministeren.

Jeg  underftrev, hvad man forlangte, og uagtet 
feg meget vel solle, hvormeget en Forpligtelse havde 
at betyde, som man paalagde en M and, som ikke paa 
lovlig Maade var bleven overbeviist om nogen Forbry- 
dclse; saa befluttede feg dog at holde den.

D a  denne Akt var bragt i Orden, lod Generalen, 
for at give Handlingen mere Glands, mig aarelade af 
Over - Chirurgen; herefter tilbod man mig et G las Rod- 
viin, for alter at styrke mine Krcefter.

Jeg undskyldte mig med den Bemcrrkning, at feg 
ikke drak Viin, og tilbod Ham et G las Liqueur, hvoraf 
feg eiede to Flasker.

Jeg künde fo tage dem med, sagde Han efter at 
have undersogt dem; men det Hele var i Gründen 
ikke den Uleilighed voerd.

P a a  den Maade lod Han mig forstaae, at Han 
gforde Regning paa god Andeel i mine 800 Rdlr. 
M an vil indsee, at mine Folelser paa ingen Maade 
stemte overeens med Hans i dette Punkt.

Der var netop dengang ikke et Ski- L Trondhfem
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som var besternt til at gaae ttl Frankn'g, jeg künde 
Heller ikke haabe, at dette saasnart vilde blive Tilfoel- 
det, da Havet under denne Dredegrad fra Begyndelsen 
af September indtil April Maaneds Slutning er «re
get stormende. Jeg maatte altsaa vente hele otte M aa- 
neder, irrden jeg künde afreise.

Under disse Omstcrndigheder flrev jeg til Hoffet, 
for at takke for den irrig bevilligede Naade og for at 
anholde om Tilladelse til, at jeg over Land maatte 
begive mig til mit Bestemmelsessted. Jrnidlertid blev 
jeg paa Munkholm og haabede nu ikke irrere at voere 
udsat for Herr Generalens Chikaner. Hoffet i Kjo- 
benhavn afflog min Begjoering, men ttllod, at jeg ind- 
siibede mig ttl Holland.

Tre Skibe gjorde sig foerdige ttl at afseile til 
Amsterdam, det ene var fra Trondhjem og General 
Osten vilde, at jeg fiulde afgaae med det; men jeg 
gav et darrst Fartoi Fortrinet.

Generalen tilbod mig ogsaa sin Kammertjeners 
Tjeneste, for ved Ham at lade mig sye en Kloedning 
med Guldtresser; dog dette Tilbud forforte mig ikke. 
Jeg «freiste derfor i min Bjsrnepelts, hvöraf min G ar
derobe bestod, tog ogsaa mine 800 Daler med, uden 
at lade Herr Generalen faae en Skilling af dem.

De tre til Amsterdam besternte Skibe afseilede 
den 16de Oktober fra Trondhjem; to af dem forliste, 
men det hvorpaa jeg befandt mig, ankern til Christians
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sund, hvor vi bleve til den 16de Februar. Ester en 
stormfuld Reise landede vi den 10de M arts i Amster
dam. D er stod jeg i Forbindelse med en Boghandler, 
som altid havde sendt mig Boger til Munkholm og 
havde stjcenket mig sit Venstab. Jeg overrastede denne 
velvillige M and paa en behagelig M aade, da jeg be
segle Ham for at aflcrgge min hjerteligste T at.

Den 12te April 1777 indtraf jeg i Montpellier, 
hvor jeg tog mit Ophold.

F ra  Aaret 1780 opflog jeg med Köngen afD an- 
marks Tilladelse, min Bopcel i Waadtlandet.

Dette Land behager mig i enhver Henseende, det 
har en meget reen Luft, en yndig Omegn, og dcts 
Regjering er saa mild, at man knap marker dens Til- 
veerelse. Jndbyggerne i Lausanne, hvor jeg boer, ere 
meget selstabelige; Fruentimmcrne ere ikke uden Zlndc, 
Moendene have nogle af de Scedvaner som Lediggangen 
i Garnisonsstoederne medfore. Men da jeg paa ingen 
Maade saae mig nodsaget til at gjsre nogen af dem 
inin Opvartning, saa sandt jeg mig meget godt i de- 
res Voesen. Her reise beständig Fremmede igjennem, 
man kan derfor stedse knytte Bekjendtflaber med Mcrnd 
sra Europas forstjellige Dele. M an kan hverken söge 
Skuespil eller offentlige Fornoielser her, Heller ikke gi- 
ves der heit S p il eller störe Selstaber i Husene. Det
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lonner sig ikke at give sig stör Anseelse her; jeg har 
iinidlertid leert, at undvcere alt dette. Jeg underholder 
mig gjerne med mine Boger, og frygter ikke Eensom- 
deden; jeg synes meget mere daglig at finde mcre 
M de i den.

I  Aarct 1784 overtog Kronprindsen af Dan- 
mark, en S sn  af Dronning Caroline Mathilde, Re- 
gjeringen af Guldbergs Hcender, som havde bestyret 
den siden 1772.

Denne unge Prinds satte sin Tillid til den anden 
Greve af Bernstorff, en Neveu til den Grev Bernstorff, 
som ledede Forretm'ngerne, da Struensee kom til Hee
der, og som Guldberg havde afstediget.

Henimod Slutningen af Aaret 1787, da Krigen 
brod ud imellem den ottomanifle Port og Rusland, 
erindrede man sig min Person i Petersborg, og anholdt 
hos Hoffet i Danmark om Tilladelse for mig, til at 
tage Tjeneste i den russiste Armee, som stod i Begreb 
med at flaaes med Tyrkerne. M an maa ikke for- 
glemme, at Guldberg, da Han loslod mig af Foengflet 
paa Mnnkholm, tog det Loste af mig, ctt jeg aldeles 
ikke maatte gaae i en fremmed Magie Tjeneste. Hvis 
jeg ikke havde indgaaet denne Forpligtelsc havde jeg 
strar kunnet tiltroede min tidligere i Rusland begyndte 
Lebebane. Anssgningen fra det russiste Gouvernement 
blev ikke bevilliget; dog gav den Anledning til, at Hof
fet i Danmark gjorde en Ende paa min Forviisning.
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Herr von Bernstorff, Minister i det udenlandsie De
partement, tilffrev inig, at Köngen havde taget den 
imod mig afsagte Dom tilbage, og indbod mig til al
ter at trcrde i Hans Tjeneste.

Jeg svarede, at jeg vilde begive mig til Kjoben- 
havn for der at modtage Köngens Befalinger, men 
jeg bad, at maatte opscette denne Reise nogle M aa- 
neder endnu, idet jeg ikke gjerne vilde udscette mig for 
at mishage ved en for pludselig Ankomst, og fandt 
det hensigtsmcrssigt at lade Kronprinds Frederik Tid 
til Overloeg.

I  M arts 1788 begav jeg mig til P a r is ,  og ef- 
ter et Ophold af fem Uger der, reiste jeg til Kjo- 
benhavn.

Idet jeg kom igjennem nogle af Tydfllands Egne, 
fandt jeg Alt bekroestet, hvad jeg havde erfaret af Lek
türe og Sam taler; overalt modte jeg Soldater, og 
Troppeafdelinger, som Alt tydede hen paa Forberedel- 
serne til en Krig; overalt sukkede Folket under Paa- 
lcrg, hvormed man overlcessede det, for at tilfredsstille 
denne Hang til M ilitair-Parader.

Det gjorde mig i Scerdeleshed ondt, at fee, hvor- 
vidt Lyften til pragtfulde Nevuer var drevm i Dan- 
mark. Maaflee det laa i min Stemning, at jeg be- 
traztede Gjenftandene fra et morkere Synspunkt, den- 
gang jeg betraadte mit Fcedreland! Jeg veed det ikke; 
men det forekom mig, at man endnu mere der over-
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drrv den militaire P räg t, som overalt var saa paafal- 
dende. Kjobenhavn havde Udseende af cn S ta d , som 
for faa Dage siden var bleven beleiret af en fjendtlig 
Armee; Trommeflag lod uophorligt, og man saaehvert 
Dieblik Tropper som drog igjennemByen med flyvende 
Faner og brandende Lunter.

Den andrn D ag efter min Ankomst blev jeg til- 
sagt til Audients hos Kronprindsen, som bcstyrede Re
gieringen, da Köngen, Hans Fader, siden StruenseeS 
Fald, var aldeles flovet.

Prindsen spurgte mig, hvilken Ansattelse jeg havde 
havt ved den dansie Armee? Jeg var Chef for et Re
giment og Medlem af Krigs-D irektorat, svarede jeg 
Ham. Saaledes lod jeg Ham ikke vcere i Uvished om, 
hvilket Kald jeg onstede at folge. Hvor stör var der- 
for min Forundring, da jeg nogle Dage efter erfarede, 
a t Prindsen havde sorstaaet, at jeg attraaede en Civil- 
Ansattelse! Jeg begreb, at Han var indtaget imod mig, 
da man havde underrettet Ham om, hvilket Jndtryk, de 
forbemeldte M ilitair-Parader havde gjort paa mig.

M an betragtede disse Parader, som et Anliggende 
af Vigtighed, og nagtet Kronprindsen syntes at vare 
af en svagelig Constitution, saa underkastede Han sig 
dog de meest anstrangende Besvoerligheder, for i egen 
Person at Lndove Soldaterne.

Han var iovrigt af et stille Vasen, og Fornoielser 
havde ingen Jude for Ham.

1 2
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Ester min Audients hos Kronprindsen, blev ftg 
forestillet Dronning Juliane M aria og hendes S e n , 
Arveprinds Frederik; feg takkede dem for, at de ingen 
Hindringer havde lagt iveien for min Hjemreise. Prind- 
fen sagde, at Han flere Gange i Naadet havde andra- 
get paa, at giere en Ende paa mine Unaade, men at 
en af mine Paarorende standhaftig havde modsat sig 
det; denne Sloegtning var Schal, som feg aldrig veed 
a t have forncrrmet.

D a  Publikum tilstrev den Forfolgelse, som jeg 
havde lidt i Aaret 1772, som Grund til min Vcrgring 
a t lade Musiken standse, just da Prinds Frederiks Vogn 
horte sorbi, saa vilde feg retscerdigg/ere mig dermed, 
at ingm O rdre fra Hans Side var kommen mig til 
Kundflab, at lade Musiken holde op. M in Gud, sagde 
Han, det gier mig meget vndt, hvis man jkulde troe, 
at denne Bagatel künde have bidraget til Deres Ulpkke, 
og a t man har gjort Dem en Bebreidelse for den Sage 
Skyld.

M an maa erindre sig, at en af Bevceggrundene 
til Struensees Domfcrldelse, var den, at Han havde 
udfort flere Regieringsoperak'oner efter Kabinetsbefa- 
lmger.

Det er beviist, at mere end 10,000 saadanne An- 
ordninger ere bragt L Udforelse 1 de 12 A ar, hvori 
Struensees Forvalming varede.

Jeg  har allerede sagt, at Grcv von Osten efter
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hiin Indlings Katastrophe blev nsdt til at ftattcede 
Ministeriet til Fordeel for den ferste Bernstorff.

Neppe var Han blevet Lndsat i sit Embede, for 
Han dode, og Hans Neveu, som jeg her betegner under 
Navn af den andm Bernstorff, fulgte Ham i sit Em
bede fra Aaret 1772, men denne paadrog sig det pe- 
tersborgste Hofs Unaade, fordi Han havde stemt imod 
Systemet for en bevoebnet Neutralitet; og Guldberg, 
scm i Ham saae en byrdefuld og farlig Medbeiler, be- 
nyttede denne Omstomdighed for asfiedige Ham. .

Bernstorffs Fald bestyrkede meget den Mening, 
som man allerede havde om Guldbergö Anseelse, hvis 
M agt sidm Aaret 1784 syntes at vcrre begründet fa- 
stere end nogensiude, da Han bragte den knapt 16 Aar 
gamle Kronprinds i Raadet. Han troede at kunne 
lede denne, og ved Ham at künde svoekke den sturrdom 
generende Jndflydelse som Arveprindsen og Enkedron- 
ningen udevede, en Jndflydelse der hidtil ikke altid havde 
tilladt Ham at regiere efter eget Dnstk

Han vidste ikke, at Bernstorff underholdt hemme- 
lige Forstaaelser med Kronprindsen ved Herr von Dü- 
lows Mellemkomft. Prindsens Jndtroedelse i Köngens 
Naad forandrede Alt; Hans blotte Villie var not til 
at bemcegtige sig al M agt, Ldet Han tillige siernede 
Guldberg og kaldte Bernstorff tilbage, hvem Han stioen- 
kede sin Fortrolighed.

Denne Omvcrltinng stete uden Modsigelse og M agt;
12*
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Guldberg blev udnoevnt til Stiftamtmand; Hans Til- 
heengere fik Anscrttelser L Provindserne, og Bernstorff 
overtog i Egenffab af Minister for de udenlandffe An- 
liggender S ta tsro ret; Han lod Kong Christian den S v- 
vende som hidtil understrive Regfen'ngsbefalinger, mcn 
forovrigt overlod Han Harn kun den ydre Glands og 
ingen virkelig M agt.

D a  Forretningerne kun bleve forhandlede i et 
Geheimeraad, uden Sekretair, Protokol og Register, 
saa blev man mindre forstyrret ved Arbeidets Udforelse.

Ib landt Guldbergs Tilhomgere forstod Schak at 
hyNe en saa aabenbar Afsty mod den i Unaade faldne 
Minister, og en saa reen Jver for det nye Ministerium, 
at Han beholdt sin P lads i Geheimeraadet og sine Em- 
beder: imidlertid varede det^ikke lcenge. Han havde 
altid stemt imod Projektet for Livegensiabets Ophoevelse 
i Köngen af Danmarks S ta te r; Han var Skyld i ,  at 
A lt, hvad der künde lede til dette M aal blev forkastet. 
Den nye Minister var mindre tilboielig til, at gaac 
ind paa Hans Anftuelser og fulgte sin P la n , scm ef- 
terhaanden siulde tilveiebringe Bondestandens Frigi- 
velse. Denne saa velgjorende Forholdsregel ansaae 
Schak for et dodeligt S tod der blev bibragt Hans Kre
dit, og idet Han f-lte sig saaret og ydmyget i en Kamp, 
som Han hidtil havde fort med Held, forlod Han Hof
fet og de offentlige Forretninger og trat sig tilbage til 
sine Godser.



181

Ester et kort Ophold i Kfebenhavn troede feg at 
bemerke, at min Ncervkerelse der ikke var behagelig. 
M an virste vel, at det forekom mig at vcrre ufornustigt 
at und erh olde flere Soldater i Fredstiden, end man 
selv i Krig künde komme til at behove; at dette efter 
min Mening var langt fra at forberede Staten for 
Ärig, men meget mere allerede for Tiden udtomte de 
til dens Underholdning fornodne Hfelpekilder, og at den 
storste Deel af de M anovre, hvorpaa man lagde saa 
stör Vcrgt, vare uudferlige mod en Ffende.

M an sagde, at feg var utilfreds med, at Artille- 
risterne ved deres Kanonmanovre -are Gevoerer med 
Bandolierer; at feg havde hemcrrket, at de med saa 
megen Bekostning opferte Sobatterier ikke vare forsynede 
med Kassematter; at feg med et fifcevt Blik saae hen 
ül den Masse af Fremmede, som strommede hen til 
alle Forvaltningens Dele, og man holdt mig for en 
Kritikus, der altid fandt Noget at soette ud paa.

M in Tilbageholdenhed ved Sam taler, den betoenk- 
somme Tone, hvormed jeg gforde mine Bemcerkninger, 
freiste mig ikke; selv min Taushed blev ilde udlagt. 
M an paastod, at feg viste et tvungent Voesen, naar 
feg underholdt mig med bekfendte Dadlere; feg havde 
endogsaa allerede gfort mig ntistoenkt derved, at feg 
ikke bcundrede Alt hvad der stete. Det var under en 
af de forste Sam taler, som feg havde alene med Herr 
von Bernstorff, at feg bemcerkede Virkningen af den
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Stemm'ng man ncrrcde imod ring. Denne Minister er- 
kscerede inig, da jeg havde ^en tredie Audients bos 
bam, at jeg maattc ikke gjore Regning paa, at man 
vilde undersoge det Forbigangne; Kronprindsen vidfte 
endnu ikke, hvem der havde Ret'eller Uret af Deelta- 
gerne i de strucnseeste Anliggender, og at jeg derfor 
Heller ikke künde vente nogen Erstatning i saa Hen- 
scende. Som  en fiin Hofmand, der vil gjore et Af- 
flag mindre mcrrkeligt, tilfoiede Han endnu, at jeg havde 
for megen Forstand til ikke at indsee, at man nu ikke 
mere künde befatte sig med denne S ag .

Jeg  künde virkelig ikke forstaae, at Prindsen al- 
deles In te t vilde gjore for atter at bringe sin Moders 
Minde L SEre, som paa en ufortjent Maade var ble- 
ven broendemcerket ved en Skamplet, som kompromitte- 
rede Ham selv. Men hvis denne Gjenstand ftembod 
for mange Vansteligheder, hvorfor noegtede man mig 
da, at give mig Erstatning for de lidte Uretfcerdigheder, 
da dog Herr von Bernstorff selv tilftod, at jeg var 
fremmed for de Forbrydelscr man havde lagt Struensee 
til Last, og at ingen gründet Anklage fandt Sted imod 
mig? Hvorfor anerkjendte man ikke dette paa en au- 
tentist M aade? Saalcenge man ikke havde beh'endtgjort 
min Uskyldighed ved en formek'g Retskjendelse, saalcenge 
man i nogen Henseende holdt mig under Byrden af 
en D om , L hvilken Stilling maatte jeg da ikke befinde
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mig i den danske Armee? Hvilken Sikkerhed var der 
vel for mig i de danske S ta ter?

Men har man Lkke odflet med Pensioner til Les- 
ner, Kapitain i mit Regiment, til Rantzau, Koller, 
Guldberg og andre? M an var overbeviist om min 
Langmodighed; jeg var uden Beflytter, uden Anseelse 
og Tilhangere; jeg foruroligede Ingen: man havde 
altsaa ingen Interesse af at beflaftige sig med mig og 
at tilstaae mig en billig Skadeslosholdelse.

Alt dette indsaae jeg let, midt under de Demon- 
strationer og Tilbud af Tjenester, som man gjorde mig. 
Jeg tilstaaer, a t denne Art af nedvoerdigende Uretfar- 
dighed var mere fornarmende og smertefuld, end den 
som Guldberg havde viist mig. .

Jeg tcenkte som saa: Guldberg vilde regjere S ta - 
ten; L Hans Dine var jeg en Hindring; Han lod mig 
fcengfle, forviste mig til en Klippe og holdt mig der 
saa lcenge, som det spnes ham nsdvendigt: da havde Han 
aldeles kunnet sorglemme mig, thi Han vilde tun til- 
fsie mig saa mange Lidelser, som vare nodvendige for 
Hans P lan.

Hvor liden Aarsag jeg endogsaa har til, at vare 
tilfreds med Guldberg, saa maa jeg dog tilstaae, at 
Han ikke var blottet for Talenter for Statsbestyrelsen, 
og at Han bestrabte sig for, at virke til Nytte for fit 
Fadreland. De Varker som Han udgav, vise, at Han 
var imod Systemet for staaende Armeer. Han forstod
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at soette sig i et godt Forhold til Folket; Han dekcrmpede 
med Held Rantzaus Projekt at gjore en Statsbanke- 
ro t; Han bestrebte sig for at nationalisere Gouverne- 
mmtet, idet Han reserverede de offentlige Poster for Kön
gens Undersaatter.

Id e t jeg saaledeS tcenkte efter, var det mig umu- 
ligt at udfinde, hvormed jeg vel paa en tilfredsstillende 
M aade skulde bestoeftige nn'g i Danmark. Jeg over- 
toenkte fremdeles, at jeg ikke skyede Arbeide, og naar 
jeg ikke havde noget wungent, saa paalagde jeg mig selv 
et saadant, som jeg noie maatte folge, og som traadte 
mig iftedet for hiint; men jeg frygtede for Kjedsomhed 
og Hader Tvang. Skulde jeg öefatte mig med at ud- 
kaste militaire D etails, som ere ligesaa kjedsommelige 
som unyttige? Skulde jeg uden Knurren kunne fee paa 
hvorledes mit Land dlev et Bytte for en Bande frem- 
mede Udloendinger, som tun ilede til for at plyndre 
d tt?  Jeg  veed ikke, om Ulykkm saameget har siovet 
mm Karakteer, for at efterlade mig dm nodvmdige 
Taalmodighed og Boielighed som var nodvendig for 
mig i de Omstcendigheder, hvori jeg befandt mig. Men 
saa meget er afgjort, at Alt mishagede mig i dette 
Land, saavel Mennestene som Tingene. Jeg  fandt 
kun der wungent Selstab; Klimatet selv var mig utaa- 
leligt; for det meste fugtt'gt og koldt, og naar Fugtig- 
heden holdt op, saa hvirvlede Stormene Skyer og 
S tov  sammen, som varc besv«rligt for Dine og B r-st.
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Havde man fljcrnket mig Frihed, da vilde jeg have 
begivet mig til den russifle Annee, hvor den samme 
Rang og de samme Funktioncr, som Bauer i Aaret 
1770 havde i den romanzowfle Armee, vare mig til- 
budne. D a  man altsaa berovede mig denne Hjelpe- 
kilde, saa syntes det at voere rctfcerdigt, at tilstaae mig 
en Skadeslosholdelse; men da det forekom mig, at 
man ikke agtede derpaa, saa berorte jeg noget derom, 
dog uden Held. Jdet jeg fordrede Retf«rdighed, blev 
jeg holdt for et Mennefle, som man alt havde odflet 
saa megen Naade paa, mm som aldrig blev tilfreds.

Under min Proces havde jeg anfort, atRegjerin- 
gen i Aaret 1772 havde bemcegtiget sig Alt, hvad jeg 
eiede; man folgte dengang mine Eiendele, og satte sig 
ogsaa senere i Besiddelse af en Arvelod, som under mit 
Fangenflab var tilfalden mig. Jeg künde ikke engang 
erholde de Dokumenter, som vare mig uundr cerlige for 
at gjenerholde disse Gjmstande af Vcerdi. Hvad de 
8000 Rbd. angik, som jeg havde betroet Schimmelmann, 
og som man ligeledes fratog mig, saa künde jeg tun 
faae denne Kapital igjen i Tidens Lcrngde, og i smaae 
Dele; de i dm Tid paalobende Renter vare tabte 
for mig.

D a jeg ikke künde tilncerme mig nogen Embeds- 
mand med nogen Reklamation eller Bon, uden at fore- 
komme denne som en besvcrrlig og utaalelig Plageaand, 
saa blev det virkelig en Nodvmdighed for mig at for-
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lade Landet, thi jeg indsaae vel, a t ,  naar jeg havde 
tabt Taalmodigheden til at fuldende mine Anliggender, 
man ikke ngjerne vilde have seet, at jeg paa et andet 
Sted fortoerede min Pension, som man fremdeles vilde 
give mig.

Jeg opgav altsaa, nagtet med Sm erte, Haabet 
om militair ZEre, som endnu engang syntes at tilsmile 
mig, og som altid havde havt saa wegen Aride for 
mig. Vistnok kan man erhverve Hoeder paa anden 
Maade end ved Vaaben. Thucydides, Tacitus, Hume, 
Gibbon og Andre ville overleve Tusinder af Kapitainer, 
som have vundet S la z . Men den Loerde, Kunstneren 
og Statsmanden anvender de Hjelpemidler, som fore 
til Hoeder, paa m  sredelig M aade, medens Krigeren 
nodes til at tage Beflutning i et Dieblik, ja i det Die
blik, hvor F arm  truer. Alene af dmne Grund har 
den i Slagene erhvervede Hoeder forekommet mig sijon- 
nere md enhver anden.

Saaledes maatte jeg da for anden Gang sige de 
Jllusioner Farvel, som havde tjent min Ungdom til Le- 
destjerner. Jeg vmdte tilbage nl min Hvilestand, trö
stende mig for mit strandede Haab med dm Tanke, at 
jeg sremdeles Ingen havde at gjore min underdanige 
Opvartning. Jeg  kan, toenkte jeg, nu holde mig uden- 
for Kredsm af SErgjerrighed og Roenker, hvor man 
maa betle mhver Gunstbeviisning, ligesom man beder 
om m  Almisse. Jeg har loert at noies med lidet;
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mm Sparsommelighed tillader mig, at jeg ikke behovcr 
at udscette mig for mere ny Unaade; jeg vil leve blandt 
mine Boger, overlade mig til mine scedvanlige Drom- 
merier og i det Spand af Tid som ligger mellem det 
stoiende Liv og min sidste Time, glcede mig ved en 
Fredens Stund.

M an vil maastee voere nysgjerrig —  og det er 
Heller ikke uden Interesse for Historien —  L Forening 
at see de Personers Navne og forfolge den Fremtids 
Skjcrbne som -lev dereS Lod, som have havt Deel i 
Struensees Lpkke eller i Hans Fald.

Jeg har allerede bemcerket at Caroline Mathilde 
dode i Aaret 1775 i Zelle i Hannover.

General Gähler og Gude ligesom Admiral Han
sen, dode i Forviisning.

Grev Holstein og Baron Bülow levede i For
viisning i Altona.

Herr von Hesselberg, forhenvcerende Oberstlieute
nant i mit Regiment, var nu General-Major i den 
danffe Armee.

Den ene af Struensees Brodre, som i Aaret 1772 
var Medlem i Departements' for Finantserne, beklcedte 
en anselig Post i Berlin og besad en god tzormue, 
som Han havde erhvervet sig siden den Tid Han faldt 
i Unaade i Danmark: i Aaret 1789 blev Han adlet 
af det samme Hof i  Kjobenhavn, som forhen lod Hans 
Broders Adelsvaaben sonderbryde ved Bodlens Haand.
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En yngre Broder til denne, som L Aaret 1772 
var Lieutenant L Jnfanteriet i den danske Annee, var 
ligeledes ansat i Preussen.

Order havde taget sit Ophold i Oldenburg, hvor 
almindelig Agtelse med al Ret blev Ham til Deel; 
Hans Skrifter over den politisie Oekonomie, Hans bo- 
tanisie Voerker og i Soerdeleshed Hans klar« vsnies 
sikkre Ham m  varig Harder.

Wildebran, som tidligere var Deputeret i Admi- 
ralitets-Kollegiet, smoegtede endnu i Forviisning.

S turz var dod af Groemmelse.
Lesner nod i Frankfurt en betpdelig Pension af 

det danffe Hof.
Lcrgen Berger praktiserede i Kiel.
Reverdil levede i Sveits aldeles indgetogen og stod 

ikke mere i noget Forhold til Danmark.
Guldberg forvaltede en Stiftamtmandspoft i 2pl- 

land og havde 4000 Rd. i Gage.
Rantzau havde trukket sig tilbage tü Avignon og 

Koller til Pommern. Hoffet gav den Forste 9000 Rd. 
og den Sidste 4000 Rd. i Pension.

Beringsskjold, som Juliane M arias Unaade havde 
tru M , chavde tilbragt flere Aar i et Fcrngsel, og levede 
endnu sorviist i Norge.

Eichstedt havde en Pension af 7000 Rdlr.
Den Officeer, som med Kaarden i Haanden, forte
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Dronning Caroline Mathilde i Dognen til Fcrngflct, 
var nu General og Kommandeur for Garde-Korpset.

Osten, som i Aaret 1772 var Minister for de 
udenlandske Anliggender, og hvis Indflpdelse havde for- 
hindret Köngen af England at beskytte sin Sester, 
Dronning Caroline Mathilde, stod nu i Spidsen for 
Kjobenhavns Magistratur. Köngens Page, som havde 
gjort Angivelser imod B randt, havde et Em-ede som 
bragte Ham en Lon af 4000 Rdlr.

Forend feg «freiste fra Kjsbenhavn, aflagde jeg 
Herr von Bernstorff et Afstedsbessg; Han sagde, at 
Han havde isinde at kalde Neverdil og Deluc som Lee
rere for Kronprindsen. Det forundrede mig, at denne 
Minister künde troe, at Reverdil vilde - give flip paa 
fit rolige Livs Glieder og Deluc paa sin Plads som 
Foreloeser hos Dronningen af England, for at tjene 
under Hans Befaling.

Ved min Hidreise til Kjsbenhavn, havde jeg taget 
Beim over Hamborg, og herfra til Kjsbenhavn tun 
stodt paa en eneste Vogn; mm Veiene vrimlede af 
danfie Bonder i Uniform, som begave sig til de mili- 
taire Ovelser i Hovedstaden. Nogle af dem havde end- 
ogsaa tilbagelagt 30 Mile. Dmne Spadseretour maatte 
de gjore hvert Aar, og Tjenesten varede i 28 Dage.

D a jeg asreiste til Sveits, kom jeg igjmnem Kiel 
og modte et Sorgesslge med Professoren ved Univer- 
sitetet, som fornemmelig bestod af Studenter. Endecl
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af disse Musasonner L rod Uniform med Kaarden i 
Haanden voltigerede paa Floiene af Paraden; jeg künde 
ikke begribe, hvilken Fjende det v a r, som de stulde 
bekcempe.

I  Begyndelsen af Oktober 1788 var jeg igjen 
ankonnnen til Lausanne og foresatte mig her at til- 
bringe Resten af mit Liv.

Dog var denne Beflutning noerved blevet forandret.
S t r a r  efter min Afreise sra Kjobenhavn, havde 

Danmark indladt sig i Krig med S verrig ; man troede 
dengang at kunne behove min Tjeneste og lod mig 
vide, at Köngen havde udnoevnt mig til General-M a
jor, og at jeg uden Ophold maatte indfinde mig ved 
Armeen. D a  jeg gjorde mig reisefcerdig, fik jeg den 
Efterretning, at Freden var fluttet, og at man fritog 
mig for Reisen; jeg blev altsaa her.

M an bevilligede mig en Pension af 2400 R d lr.; 
men naar jeg fraregner mere cnd 400 R d lr., som 
man holdt tilbage, fordi jeg opholdt mig i Udlandet, 
og 20 til 25 pro Cento som tabtes paa Bankosedlerne 
ved Om verling, saa beholdt jeg omtrent 1100 Rdlr. 
tilovers; jeg kan imidlertid vcere Nlfreds hermed, da 
denne S um  er den- hoieste som en danft Generalmajor 
faaer.
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Detragtninger
over RusserneS Felttog lmod Tyrkerne i 

Aarene IVSV og L7V«

J n d l e d n i n g .

«>8 Aaret 1769 traadte feg i russist Tjeneste som 
General-Qvarteermester-Lieutenant med Rang som 
Oberstlieutenant, og Aaret derpaa blev jeg ansat som 
Oberst i Genie-Corpset. Under Felttoget 1770 havde 
jeg det scerdeles Hverv, at optage Armeens Stillinger. 
Kortene over denne Krigsstueplads, som bleve tilstillede 
Keiserinden og ere blevne udgivne, ere mit Arbeide. 
Efterat General Kutuzow havde forla'dt Armeen, over- 
tog jeg Kommandoen over Jngenieur-Corpset.

Forend jeg begynder at tale om det mod Tyrkerne 
foretagne Felttog, vil jeg meddele noget om de rusfifte 
Jndbyggeres Tilstand, Sammenscetningen af dette Ri- 
ges Armee, og om de Officerer af R ang, som jeg 
Personligen har kjendt, og derpaa detailleret gaae over 
til Ruslands Anliggender, hvilket Lands Tjeneste jeg 
udelukkende var kaldet til at hellige mig.
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De ruSsiske IndvaanereS Ttlstand.

Det russiske Rige har en Udstrcekning af 165 
Lcrngdegrader og 32 i Breden, og behersker for Dic- 
blikket Tartarerne ved Krimm, som i det 13de og 14de 
Aarhundrede forestrev det Love, odelagde det i det 16de 
Aarhundrede og mdnu i 1685 hcevede en aarlig T ri
but af 100,000 Rubler af Rusland for Loskjobelsen 
af dets i Fangenskab vcerende Jndbyggere. Den nu- 
varende Tilstand var selv til den T id , da feg traadte 
i den russiste Armee, endnu ikke begründet, og det Felt- 
tog, hvorom feg taler, gjeldte saavel disse Tartarer, 
som Tyrkerne.

Den Menneskeklasse, som beftceftiger sig med Ager- 
dyrkning, forhen kaldet Bonder, er i ethvert Land den 
talrigste, hvilken meest bidrager til Folkeflagenes Vel- 
stand, og er i Nusland i Forhold til de andre Stcrn- 
der talrigere end nogetsteds i Europa. De russiske. 
Bonder vare fri, medens den storste Deel af denne 
S tand  i Europa var livegne, dog opstod Livegensiabet 
i dette Land til en T id, da den i de fleste europcrifte 
Lande igjen blev afstaffet. Under Iw a n  Wasilowitsch 
den Andens Regjering tilhorte de russiske Bonder ikke 
noget bestemt Land og ingen viS Herre; Grundbesid- 
delserne vare udelukkende Adelcns Eiendom, og Bonden 
havde aldeles ingen Andeel den , men forpagtede et 
Stykke Land og dyrkede under visse Bctingelser Adelens
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Marker. En Frihed af den Art gjorde imidlertid Land- 
mandens Subsistents hoist usikker, og Elendig!) ed for- 
anledigede en ftor Deel af disse Jndivider, til at ud- 
vandre til Siberien.

For at standse denne Udvandring, forbod Czar 
Iw an  Wasilowitsch Landmanden, atforladesit Vaanings- 
sted. Czar Bovis Gudonov hcevede dette Forbud, og 
gfengav Bondestanden atter Friheden.

Hans Esterfolger udgav en for Landmanden og 
Grund ei erne günstig Lov, men Borgerkrigene forhindrede 
sammes Udforelse.

I  Aaret 1626 udkom en Forordring af Czar M i
chael Fedorowitsch, som bod, at Bonden ikke maatte 
stille sig ved den Jord Han dyrkede og at den stulde 
voere Grundeierens Eiendom, hvilken sidste dog stulde 
sorge for sine arbeidende Undergivnes Fornodenheder. 
Denne Forordring, som begrundede de russiste Bon
ders Livegenstab, blev af disse mere anseet som en Vel- 
gjerning, der sikkrede deres Eristents. Alligevel var 
denne Frihed en tung Byrde for Mennester, som hver- 
ken havde Eiendom eller Handel og for dem, som med 
Undtagelse af et endnu meget ufuldkomment Agerbrug, 
ikke kjendte til nogen indbringende Jndustri.

Noesten overalt, hvor Folkets Hovedkilde bestaaer 
i Agerdyrkning, synes det, at den herstende Klasses 
voldsomme Tilegnelse af Grundbesiddelserne nodvendigviis

13
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maa have Landmandens Livegenstab til Folge, ligesom 
ogsaa det virksomste Middel til at opnaae Friheden 
igsen, ligger i den mercantile Virksomheds Fremsiridt.

Derfor hviler Livegenstabet af de samme Aarsa- 
ger som udsendte det over de russiste Bonder, ogsaa 
paa Bonderne i Ungarn og Polen, og alligevel frem- 
byder Ukraine endnu i vore Dage Billedet af den 
gamle Frihed, hvori den russiste Bonde under eet S y 
stem blev deelagtig, nemlig derved, at Adlens Kaste 
drev Handel med Landeiendomme. Saameget er af- 
gjort, at Folkeflazenes Karakteer, heelt forstjellig mo- 
dificeret ved Klimatet, kan undgaae de tilsyneladende 
uundgaaelige Jndvirkm'nger af de selstabelige Jndret- 
ninger. De russifie Bonders Livegenstab blev gründet 
ved forstjellige Love under efternoevnte Regjen'nger, og 
i Scerdeleshed under Peter den Forstes. Inden denne 
Fyrste kom paa Tronm  beregnede man Skatteafgiv- 
terne efter Skorstenene eller Jldstederne; Peter l . ind- 
forte forst Hoved- eller Personstatten, ligesom ogsaa 
den militaire Constn'ption, og gjorde enhver Herre an- 
svarlig for sine Bonder, hvad disse wende Tyngder 
angik.. Desudm underkastede Han Ham bestemte Straffe 
for det Tilfoelde, at Han i sit Distrikt optog m  fra sin 
Herre undvegm Livegen. Derimod bestemmer ingen 
Lov de Tyngder, som Grundeieren kan paaloegge sine 
Bonder. Denne kan meget mere efter Vilkaarlighed 
raade over deres Tid og deres Arbeide, ligemeget om
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det er til Jordens Dyrkm'ng eller til m  eller anden 
scerdeles huslig Forretning. Han paalcegger efter Be- 
hag alle dem Skatter, som bestätige sig med Handel, 
Manufakturvcesen og mekaniste eller frie Kunster; Han 
kan endog raade over deres Besparelser. Den Livegne 
har ingen Ret til at tillade sig en egenmcegtig Hand
ling imod sin Herre, Heller ikke staaer nogm Bei Ham 
aaben til for Dvrighedm at fore nogen Klage over 
denne.

Mangen Herre sender unge Bonderkarle til S ta 
den, for der at lade dem lcrre et Haandvoerk, derpaa 
udleier eller soelger Han dem, eller ogsaa maa de ar- 
beide for Ham selv. Herren kan diktere sin Undergivne 
enhver S tra f Han synes for passende; dog maa Han 
ikke drcebe Ham, og er endog strafstyldig i et Mord, 
naar den Livegne 3 Dage efter den legemlige Tugtelsc 
dser som Folge deraf.

Skjcenker Herren sine Slaver Friheden, saa er 
denne kun at betragte for gyldig, naar den Frigivne 
bliver Kjobmand eller Borger; thi Loven anerh'ender 
kun de Adelige, Kjobmcend og Borgere for frie Men
nester. M an sinder L Ausland intet Erempel paa, 
at en af de Store stjoenker Bonderne paa sit Gods Fri
heden og tillige overlader dem Jordm  til Eiendom, Hel
ler ikke vilde en saadan Gave have nogm Retskraft og 
kan af Herstabets Efterfolger igjm gjores ugyldig.

13*
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Kjobmands-Classen er i Rusland Ltte talrig. 
Peter den Forste bevilgede dem Privilegier og dannede 
Handelsselstaber i Petersborg, Astrakan, Twer, Archan- 
gel o. s. v. Jmidlertid er den sterste Deel underka- 
stet Hovedstatten og kan reqvireres for Armeen. Ikke 
en eneste af dem maa umiddelbar handle med frem- 
mede Kjobmcend, de ere indstrcmkede til den inden- 
landfle Handel og have derfor alene Ret til, at kjobe 
raa  Produkter, som de Lgjen scelge til fremmede Kjob- 
mcend, som enten ere etablerede i Landet selv, eller 
besoge Markederne. Kjobmcendene have lige saa vel 
som Bonderne bibeholdt samme Skikke og Klcededrag- 
ter som vare brugelige for Peter den Forstes T id ; 
tun hos Adelen og Militairet fandt en vedvarcnde 
Forandring Sted.

De fleste russifke Handelsmoend fore ingen Han- 
delsboger, da de hverken kunne strive eller lcese; de regne 
efter tartarifl Maade. Ogsaa synes de at have megen 
Lighed med Joderne, og ere ligesom disse meget listige 
i Handel. Jeg har engang i deres Boutiker seet dem 
scelge Sko, hvis S aaler tun vare limede til Overlce- 
deret, og M adratser, som vare fyldte med gammelt 
Tougvcerk istedetfor med Hestehaar. .

Det er ogsaa Skik i Rusland, at naar en Cre- 
ditor hos en Detailhandler vil inddrive sit Tilgodeha- 
vende, Han da som ostest udseetter sig for istedetfor 
Penge at faae Stokkeprygl.
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De russiste Handelsmoend, og i Scerdeleshed de 
omreisende, ere Livegne, og drive kun Handel, naar de 
as deres Herrer have faaet Tilladelse dertil.

Peter den Forste afstaffede L Aaret 1719 en rus
sist Patriarks Vcerdighed, indforte i dens Sted den hei
lige Synode og anmassede sig L geistlige Anliggender 
den samme groendselose M agt, som Han udsvede overalt.

Geistlighedens Godser, som aarlig indbragte 
2,000,000 Rubler, blev tildeelt Kronen, og Antallet 
paa de Jndivider af begge Kjon som helligede sig Klo
sterstanden blev L den Grad forringet, at man nu ikke 
finder over 4000 i hele Riget. De fleste kunne hver- 
ken lcese eller jkrive, og naar man undtager den Ag- 
telse, som man ved visse Leiligheder viser dem, bliver 
i Samfundet ingen soerdeles Udmcerkelse tildeelt dem.

Enhver af nogenlunde Betydning, selv de For- 
nemme, kysser den Geistlige paa Haanden efter at en 
hos Ham besorget religiös Forretning er tilende; Kei- 
serinden selv udelukker sig ikke fra denne Skik; dog er 
den Geistlige ikke sikker paa ved den ringeste Anledning 
at faae Stokkeprygl, ja meget oste saa Aieblikke efter 
at den ovenncevnte SEresbeviisning er vederfaret Ham. 
De Geistliges Born ere ikke fritagne fta Militairtjeneste. 
Nagtet den grceste Religion er den herstende, tolereres 
dog i hele Riget den sri Udovelse af alle andre chri- 
stelige Sekter, og man finder endog i Rusland Musel-
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moend, Behendere af Lama, Parsere, Budda-Sekter og 
forftjellige Afgudsdyrkere.

Eiden Geistlighedms Godser ere forenede med 
Kronens Domainer, forholder Antallet af disse Do- 
mainebsnder til de ovrige i Riget sig omtrent som 1 
til 6 ;  de forste skulle Lmidlertid nyde en bedre Behand- 
ling. D er gives ogsaa fri Agerdyrkere, som ikke ere 
livegne, som under en Adeligs Navn kunne erhverve 
Bonder og Landeiendomme; men disse ere dog, for
medelst deres ringe Antal, ikke vcerd at noevne.

For Peter den Forstes Tid var Titlen Knees 
—  Fyrste —  dm eneste af Udmcerkelse i Adelstanden; 
forst under Hans Regjering opstode Grever og Baro- 
ner. Nogle a f Souverainens Indlinger erholdt Titel 
af „tydste Rigsfyrster." Peter I. indrommede ogsaa 
Adlen udelukkende Ret til at erhverve og eie Land
eiendomme. Dette Privilegium udstroekker sig dog hver- 
km til Ukraine, eller til de erobrede svenste og andre 
Provindser, hvilke, idet de kom under russisi Herre- 
domme, bcholdt deres egne Love. Adelen künde spille 
m  stör Rolle i et Land, hvor Geiftligheden er udm 
Anseelse og Rigdomme, og hvor Bonderne ligesom 
ogsaa storste Delm  af Stcedernes Jndbyggere'ere Liv
egne. Men i Rusland give de af Landsherren ud- 
delte Boerdigheder og Gunstbeviisninger tillige Rang, 
W re og Autoritet, uden Forskjel saavel til Adelige som 
Jkkeadlige. Ethvert offentligt Embede giver dm , som
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beklceder det, en militair Grad i Rangen, ligesom om 
Embedsmanden virkelig tilhorte denne Klasse. S a a -  
ledes havde i den Armee, hvori jeg tjente, Regimmts- 
chirurgen Rang, som Oberst, Feltstjceren som M ajor, 
Apothekeren Kapitains Rang og Hans Medhjelper 
Rang med en Fcendrik; ogsaa havde enhver af dem 
sin Uniform. Keiserinde Elisabeths Kudst stal have 
havt Obersts-Rang og hendes Postillon Rang med m  
M ajor. I  dette Militair-Hierarchie begynder Alt: 
Fyrstm og Greven, Adelsmanden og Borgerm ligesaa 
godt som den Livegne af den laveste Kaste, Soldater
standen, L det hoieste med Korporalsrang, og bliver 
ligesom denne lave Stand opvartet med Stokkeprygl. 
H ar En bragt det over Underofficeers G rad , saa bli
ver Han ikke mere underkastet dmne yderst bestcrmmen- 
de offentlige Tugtelse, og er det imidlertid Tilfceldet, 
saa skeer det indm luttede Dore.

Nogle Embeder ophoier den der beklceder det 
dog kun for egen Person —  i Adelstanden; derhen 
Hörer f. E r. m soedvanlig Limtmants P lads; andre 
Poster, fra Stabsofficererne af, forstaffer dem der op- 
naae disse, Adelsvcerdigheden, og overforer denne til 
deres Efterkommere. Ncestm alle Landgodser i A us
land blive forvaltede af Jntmdanter. THL Adelsman- 
dm , som ikke besjceles af SEresfolelse, forlader fit 
Gods, for ikke personlig at vcere afhcmgig af Provind- 
sens Gouvernmr, hvis Embche gjor Ham det til Pligt,
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at besiytte Landmanden imod Grundeierms Tyranme. 
D m  oergjerrige Adelsmand derimod, som befinder sig i 
flette Formuesomstcendigheder, bortfjerner sig ligeledeS 
fra sine Godser, for at faae m  Anscettelse ved Hoffet, 
og saaledes at kunne flaae ind paa den eneste Karriere 
som forer til stör Formue, hoi Anseelse og M agt. Kan 
Han ikke opnaa nogen hoi Post omkring Keiserens 
Person, saa anholder Han om ringere, som soetter Ham 
L Forbindelse med Gouvernoren for m  Provinds, m  
Plads-Commandant eller m  andm mcegtig Person.

Landsherren tildeler de af Hans Tjenere, somfor- 
staae at aflokke Ham et naadigt S m iil, sdfle Gaver, 
de S tore folge forholdsmcessig deres Herres Erempel, 
og denne Ddselhü» beruser Adelm med Haabet om 
hurtig at gsore Lykke; derfor forsommer han sit Huus- 
voesen og. sine fände Hjelpekilder.

Ved det russiffe Hof har dm orientalste Despotis- 
me hjemme, al Rigets M agt og Herlighed staaer det 
tÜ Tseneste, og ligesom dets Gunst med odsel Haand 
uddeler Naadesbeviisninger, saaledes sorstyrrer ogsaa 
dm s ringeste Unaade oieblikkelig de hoieste jordiste Go- 
der. Jblandt Czarens Indlinger anforer jeg iblandt 
andre kun fslgmde: en Menzikoff, som paa sin Reise 
fta  Riga til Archangel beständig künde tage sit 
Natteleie paa sine Godser; Grev Schuwaloff, Chef 
for Artillenet, erhvervede i faa Aar 800,000 RublerS 
Jndkomster ved Lonninger og Monopoler; Familierne
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Orloff og Potemkin erholdt umaadelige Godser; begge 
Greverne Rasumowski havde omtrent en aarlig Jnd- 
toegt af 500,000 Rubler. Disse faa Erempler asgive 
et Begreb om den Gavmildhed og Adselhed, som sin
der Sted ved det russiste Hof. Jeg vil ikke gjentage, 
hvad Andre have sagt om Scederne i de forfijellige 
Klasser af Samfundet i Rusland. Det Mangelfulde 
fom findes i Scederne, hidrorer fta Regjeringms ube- 
grcendsede Despotisme, Favoriternes og. Embedsmoen- 
denes Jndflydelse og fra Bondernes Livegenfiab. Jeg 
troer ikke, at det strcenge Klima overhovedet standser 
Videnffabers og Kunsters Fremgang; i Sverrig er. 
Klimatet ikke mindre strcengt, og alligevel trives Viden- 
staberne der, faa meget som Landets Armod tillader 
det; det samme er endog Tilfcrldet med Island .

Russeren forener i sit Vcesen naturlig Forstand 
med et muntert S in d , det mangler Ham hverken paa 
Fatteevne eller paa en rigtig Anfluelseskraft; Hans Held 
i at efterligne er -eundringsvcerdig; Gjcrstfrihed og 
Venstab ere scedvanlige Dyder hos Ham. Jblandt de 
Perforier i Rusland, som have faaet en god Opdra- 
gelse, sinder man behagelige Sceder, Sm ag og Talent 
for Underholdning, Takt for almindelige Kundstaber, 
og hist og her endog den fine Verdenstone. Hvad mig 
angaaer, faa har jeg oftest i Rusland erholdt Beviser 
paa Velvillie og faa mange Prover paa det uegennyt- 
tigste Venstab, som jeg aldeles ikke havde ventet; men
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mine Venners Befledeiched forbyder mig herved at give 
dem et offentligt Vidnesbyrd derom. De forstjellige 
Begreber, som man gsor sig om A usland, synes mig 
at voere meget overspcendte. P a a  dm  ene Side over
driver man, naar man paastaaer, at dette Rige truer 
Europa med en snarligUndertrykkelse: Auslands Kroef- 
ter ere langt fra Lkke saa betydelige, som denne Me- 
ning Mcrgger det. F ra  dm andm Side gaaer man 
for vidt, naax man antager, at Russerne ikke kunne 
hcrve sig til m  hoi Grad af Velstand, Civilisation og 
M agt. Hvorledes kan man troe S lig t om m Nation, 
som har saa udstrakte Provindser med rige Kornmar
ker, Skove og Bjergvoerker, med Produkter af alle 
S lag s , med saamange seilbare og til Omsoetning egnede 
Floder; hvorledes kan man troe, at denne Nation ikke 
er istand til, at naae en hoi G rad af Dannelse, Vel
stand og M agt? .

Om den rnSsiske Armee.
I  Aaret 1770 beftod denne

A f J n f a n t e r i ,
af 3 Regimenter Gardere, i det Hele 10 Batailloner.
—  46 —  FüSselerer.
—  4  —  Grenadern.
—  10 —  Ukrainsk Melits og
—  80 Garnisons Batailloner, sammmsat af m  Hser
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' ArLeidere, Kolonister, Invalider, som blev flet- 
tere könnet end det reguliere Felt-Jnfanteri.

K av  a l l e r i ,
as 6 Regimenter Kyrasserer.
—  20 —  . Karabinerer.
—  8000 Husarer. '
—  17 Regimenter Dragoner, som bleve brugte efter den

samme Maalestok, som Garnisons-Tropperne i 
Felten.

Hertil kan man endnu regne ved Krigens Udbrud, 
talrige Kosakkorps, Kalmuker, Baschirer, reguliert Mi- 
lits, hvilke ncesten ingen Sold faaer, ingen Disciplin 
er underkastet, og tun leve af Plyndring.'.

Artillen- og Genie-Korpset bestaaer af 10,000 
Mand udssgte Tropper og fik hoi Lonning.

De regulaire Tropper i denne Hier var niesten i 
Alt, selv med Hensyn til Monduren, indrettet paa 
preussist Fod, uagtet Klima og Sirdvaner siulde have 
givet National- eller Kosakdragten Fortxintt.

Russen er egentlig taget ikke Rytter; Han reifer 
altid tilvogns; desuden har Han svage Kncee: Heller 
ikke have Kürassererne og Karabinererne nogen syn- 
derlig Anstand og manevrere stet, de have ogsaa kun 
maadelige Hefte, jeg veed ikke selv hvorfta. Rusland 
leverer imidlertid fortroeffelige Hefte, som godt passe 
for Dragoner. Ukraine har ligeledes gode, til let Ryt- 
terie egnede Hefte; dens Jndvaanere vide meget godt
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at betjene sig af Hefte, og de Husarer som blive dan- 
nede hos dem, have stedse udmcrrket sig ved Lethed og 
god Holdning. De fleste Fremmede sogte at tage Tje- 
neste under Husarerne.

Armeen manglede let Jnfanteri; heraf opstod en 
Mislighed for Rytten'et, som ikke künde holde sig, naar 
det enkeltviis stodte paa fjendtlige Fodfolk.

I  Garde-Regimenterne havde Kapitainen Obersts 
Rang, Lieutenanten Rang med en Kapital», Sergean
ten Lieutenantsrang og Corporalen Rang med en S ous
Lieutenant.

Oberstlieutnanterne ved Garden havde den For- 
rettt'ghed, at kunne udncevne Sergeanter i deres respek
tive Korpser, uden Hensyn til nogen Jndftrcenkning 
hverken i Valget af Personer, eller i Antal. Oste 
meddelte de Born i Vuggen denne G rad , og disse 
havde Frihed til at vcrre 16 Aar st'ernet fra Armeen. 
M an paastaaer, at Antallet af Garde-Sergeanter har 
oversteget 10,000.

Gardeofficererne bleve hurtigere befordrede; i Al- 
mindelighed vare de i det 30te Aar avancerede til Ka- 
pitains G rad , og hvert Aar fik i det Mindste 10 af 
disse Kapitainer Regimenter.

Chef-Kommandeuren for en russift Armee havde 
det Privilegium, at befordre de under Hans Befaling 
staamde Officerer til en vis G rad.

Feltmarschallen künde foretage Udncrvnelser indtil
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Oberstlieutenant, og Generalen-en-Chef til Premier
Major.

Ester Seiren ved Kahul befordrede Romanzoff 
alle Officererne af det forste Grenadeer-Regiment; dette 
Korps havde imidlertid kun fludt i Lüften.

I  Fredstider, saavelsom i Krig, faaer General
Majoren en Adjutant, som har Lieutenants Rang.

General-Lieutenanten har to Adjutanter, den forste 
af Kapitains- og den anden af Lieutenants Rang.

Generalen-en-Chef har tre saadanne, hvoraf den 
forste har en Oberstlieutenants Rang.

N aar Adjutanten har tjent L 6 Aar, ftiger Han en 
G rad, og naar Generalen rykker en Grad iveiret, 
avancerer Hans Adjutant ligeledes en Grad.

Adjutanten sorretter en Jntendants Post eller som 
Qvarteermester hos Generalen, hos hvem Han er an- 
sat; Han sorger for Husets indre Forretninger, uddeler 
Befaling til Domestikerue tilligemed de behorige Stok- 
keprygl, ledsager sin Patrons eller dennes Gemalindes 
Eqvipage til Hest, i det Tilfoelde at Herstabet spiser 
ude, bringer atter Vognen hjem, henter Herstabet igjen 
til bestemt Tid og venter dem i Forgemakket. Grev- 
inden af Chernitschef, Gemalinde til Vice-Prcesidenten 
i Krigs-Kollegiet, lod sig paa den Maade ledsage af 
en Adjutant, som var Marschal Münichs Neveu, og 
havde Rang med en Generalmajor.
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Generalerne foroerer Adjutants-Posterne til deres 
Bekjendte og Slcrgtninger, eller scelger dem stundom.

Alle Embedemcendene og 21 Sekretairer ved Krigs- 
bureauet havde Rang i Armeen og bare Uniformer.

De Personer, som brugtes i Hoffets Tjenefte hav
de ligeledes M ilitair-Grad efter deres Stilling.

En Kammerherre har Rang med en General
M ajor; en Kammerjunker med en Brigadiers, og ofte 
saae man en Hofmand strar troede ind i Armeen, som 
Brigadier eller General, eftersom Hans Hof-Charge var.

M an fortceller, at ved Benders Beftormelse, 
en nylig udncevnt Kammerjunker kommanderede en 
Colonne.

Den SErefrygt, som de lavere Embedsmirnd vise 
deres Foresatte, er i denne Tjeneste overordentlig. En 
Officeer tor ikke understaae sig til, hverken at satte sig 
ned, eller at tage Hatten paa, naar Hans Foresatte er 
tilftede, selv ikke, naar denne sidder med Hatten paa. 
Jeg har voeret Vidne til, a t Fyrsten har kästet sig paa 
Jorden i Ncervoerelse af 30 Officerer, som stode om- 
kring Ham med blottet Hoved; Hans General-Adjutant 
vaagede opmoerksom over, at Fyrsten ikke blev Lnkom- 
moderet af Fluer.

Jeg var ligeledes tilstede, da Herr von Essen, en 
liflandst Adelsmand, Generallieutenant og Fyrst Galli- 
zins Svigerfader, kpste Grev Romanzoffs A§rme, da 
Han anholdt om sin Afffed.
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Jeg har erfaret at Krigsrninr'sier Grev Czernit- 
scheff, i et Anfald af Vrede flog tre Tand er ud paa 
sin Neveu, General-Major Kakonski.

Chefen for et Regiment forlod dette, naar Han 
havde naaet Generals Rang.

En Kapitains aarlige Gage belob sig til 200 
Rubler; en Premier-Majors til 400 , Oberstlieutenan- 
tens til 500, Oberstens til 600, —  en ussel Lonning 
i et Land, hvor den hoieste Lurus var herflende.

Obersten künde gjore sig mange Fordele, og da 
dette var en Folge af Uorden, saa blev det Heller ikke 
forebygget. Thi da de russifie Tropper stedse ere paa 
Krigsfod, saa maatte Gouvernementet fra Tid til an
den flaffe Fourage, Hefte og Tjenerflab til enhverOf- 
ficeers Tjeneste i Forhold til Hans R ang ; ligeledes var 
dette.Tilfoeldet med Artilleribrigaderne og Lazaretherne. 
Jeg troer at et Regiment havde 90 Hefte. Obersten 
künde i Fredstider udleie disse Hefte, og havde lige saa 
god Nytte deraf, som en Foermand af sine. Han an- 
tog Soldater til sin sardeles Tjeneste og af dem gjordc 
Han Skomagere, Skrcrdere, Tommerfolk, Smede, V a
gere o. s. v. Jdet Han anvendte deres Jndustri til 
sin egen Nytte, behovede Han ikke at betale Haandar- 
beidere. Dog for disse Begunstigelser, som vare ttl- 
staaede Obersten, led Harens Tjeneste, idet en stör Deel 
Soldater vare sjernede fra Fanm . Derfor har jeg i 
Krigen Heller ikke seet nogen Bataillon, som har havt
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over 250 Füsselerer under Vaaben. Regjeringen anstaf- 
fede alle Rekruter; den forlangte aarlig saa meget Mand- 
flab fra Provindserne, som den troede var nodvendig 
til Armeens Tjeneste, og Udstrivningen af samme stete 
efter et fastsat T al af hvert Hundrede af Befolkningen.

Ethvert Kanton eller enhver By blev underrettet 
om, hvor stärkt det Kontingent stulde vcere, som det 
maatte stille, og dette blev tilveiebragt ved Godtgjorelse.

Nekruten'ngen blev altsaa ivcrrksat ved Konstrip- 
tion og denne var indstrcenket til en Art frivillig Jnd- 
roulering.

Den storste D eel af Rekuterne var af de Liveg- 
nes Klasse, og derefter aldeles tabte for deres Herrer, 
da de bleve indroulerede for Livstid: det var ogsaa 
vansteligt at gaae frem dermed paa anden Maade. 
Thi hvad var der vel blevet af Soldaten, naar man 
havde afstediget Ham efterat Han havde t/ent i nogle 
A ar?

Skulde Han igjen have begivet sig i S laven hoe 
sin forrige Herre?

Bilde Han igjen have antaget de gamle Vaner, 
hvorfra man med saa wegen Umage havde vcent Ham 
i Hans militaire Loeretid? Kunde man ikke antage, 
at Han havde indstrcenket sig til Stratenrsver-Haand- 
vcerket? Bilde Han ikke, ligesom Pugatscheff, der 
ogsaa havde vceret Soldat, have forledet Bonderne til 
Opstand?
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Det var altsaa nsdvendi'gt, at alle S lav er, som 
vare tagne til Soldaterstanden vedbleve at voere Sol- 
dater. O g efterat den rus fiste Regjering engang Hav
re foroget sit Troppeantal, for at fore Krig, var den 
tvungen til ogsaa i Fred at beholde hele Trosset, da 
den hverken künde afstedige dem som vare blevne udyg- 
tige eller formindste Byrden af de ved Krr'gkn forsgede 
Invalider.

M an transporterede Rekrutterne sammenlcenkede, 
og Halvdelen af disse Ulykkelige dode, forend de endnu 
vare ankomne til deres Depot. M an anvendte dem i 
Landmagten, paa Flaaden og til at forspne Civil-Em- 
bedsmoendene med Domestiker. N aar de ankom sorte
rede man dem: af nogle gjorde man Musikere, af an
dre Tommerfolk, Skroedere, Skomagere, Tjenere, Kud- 
ste o. s. v. De fik Prygl saalcenge, indtil de havde 
opnaaaet den tilborlige Duelighed.

De, som vare bestemte til Soldater, behsvede en 
Loeretid af nogle Maaneder, inden de leerte Benoevnel- 
sen paa ethvert Stykke af dereS Mundering og Vaa- 
bm og Navnene paa deres Foresatte og de forskjellige 
Gjenstande i Tjenesten: Alt bette var ligesom et for 
dem aldeles fremmed Sprog.

Den simple Soldat fik til sin daglige Provision 
Meel og G ryn, som oste vare fordcervede. I  visse 
Tilfoelde gav man Ham Meel for flere Maaneder.

14
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Hver fjerde Maaned fik Han 2  Rublcr og 12 Kopcker 
i Solvpenge.

Sorten Soldater havde en Heft og en Bogn fcel- 
leds for at kjore deres nodvendige Säger og Mund- 
forraad. Den russiste Soldats Noeringsmidler vare 
ikke tilstrcekkelige; Hans Krcrfter og Hans Sundhed ble- 
ve derved stillede paa en grusom Prove, og man kan 
vel sige, at ingen anden Armee i Fred som L Krig 
tilintetgjorde saa ftort et Antal Mennester, hvüket man 
selv kan bedomme af folgende Kjendsgjermnger.

Aarlig bleve 40,000 Rekruter udstrevne.
I  den forrige Kn'g Lmod Tyrkerne mistede M ü- 

nich hvert Aar Halvdelen af sin Armee ved Sygdomme.
Krigen med Preussen har kostet Ausland over

300,000 Mand, og af disse var neppe tiende Delen 
falden for Fjendens Svcrrd.

Under det i Aaret 176S begyndte Felttog vare 
af de faldne 300,000 Mand kun 27,000 drcebte af 
Tyrkerne eller deserterede; alle de svn'ge ere omkomne 
af Elendighed.

Den knappe Lorming var ikke den eneste Aarsag 
sil denne Armees Oplssning: Mangel paa Magaziner 
og Hospitalernes stelle Jndretning forvcerrede dette 
Onde meget.

Derved, at der ingen Magaziner vare indrettede, 
hlev Landet, hvor Armeen kantonnerede i kort Tid 
odelagt.
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Jeg havde Leilighed til at overbevise mig om, 
at i Aaret 176S, paa den T id, da vi Loge Vinter- 
qvarteer i Podolien, kostede en Tsnde Havre ved vor 
Ankomst der 15 Kopeker og efter to Maaneders For- 
lob steeg den til 300 Kopeker Tonden.

Militair-Hospitalerne vare noesten gansie blottede 
for duelige Loeger; Bestyrelsen for disse Anstalter var 
saa siet, at man af serten Soldater som vare ind- 
komne, neppe künde beregne at En atter kom ud igjen.

N aar den Syge forlangte Bromdeviin, saa gav 
man Ham det; Han var tilfreds og —  dode.

Tabet af en Heft gav Anledning til mere Skri- 
veri og forvoldte mere Lärm, end Tabet af ti Folk; 
thi for at erstatte en Heft, maatte Kronen siaffe P m - 
ge, mm hvilket dm ikke behovede for at erstatte ti 
Mmnesier.

Efter dmne Tingmes Tilstand, hvorved Tabet 
af ti Mmnesier saa lidet blev fomummet, havde man 
skullet tro, at dm russisie Soldat udm Moie bar den 
Elmdighed hvorfor man gav Ham til Priis, og at Hans 
Temperament modstod de haardeste Savn og Besvcrr- 
ligheder. M m  i det Hele taget syntes Han mig ikke 
meget stoerk.

Men betragter man de Bonder, som i deres 
Landsbyer vare vante til rigelig Kost, til Paakladmng 
indrettet efter deres Klima, som fov ved dm varme

14*
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Ovn og brugte varme Bade, -vor grusomt -ave disse 
ikke maattet lide ved Regimenter og ved de Soedva- 
ner, som man underkastede dem, da man indlemmede 
dem i Armeen? Jeg fandt dem ogsaa meget angreb- 
ne af Snue og Slappelse.

Nagtet den russiste Soldat kun - a r  et simpelt Ud- 
seende, saa finder man dog gode Egmstaber -o s Ham. 
H an defekterer aldrig, er taalmodig i Elendig-ed og 
urokkelig paa de Poster -vor man soetter -am ; og 
naar man L kritifke Aieblikke kun animerer -am , stri- 
der -an  frem efter en oieblikkelig Betcenkning: derpaa 
bliver -an  rasende som en hidset B jö rn , og droeber 
Alt, -vad -an  moder. M an paastaaer ogsaa, at -an  
bevcrges til igjen at vende M ag e  til Slaget, saasnart 
mau viser -am  Fanm , Vidnet til -an s  Krigereed, og 
truer -am  med guddommelig S tra f.

Hos den russiste Officeer maa man -verken for- 
udsottte det glimrende M od, som gloder hos den af 
ZEresfolelse besjcrlede franste Officeer, eller den urok- 
kelige og findige Kjoek-ed -os dm tydste Officeer. Han 
syntes mig kun lidt Moielig til, selv a t kunne tage 
m  Beflutning; mm -an  fuldforte den Ordre -an  
-avde faaet, gik -vorhen man forte Ham, og gik udm 
at vakle.

M an maa bemoerke, at jeg -er kun taler om dm 
störe M asse, og at L dmue Hensemde var mange 
Ündtagelser.
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Artillerikorpset, som blev bedre lsnnet og underr 
holdt, var sammensat af udsogte Mennester, havde et 
smukt Udseende; men saavel Officererne af dette Korps 
som ogsaa dem af Genie-Korpset manglede Kundstaber; 
og i denne Henseende künde de aldeles ikke maale fig 
med de ostercigfle og endnu mindre med de franste 
Artilleri-Officerer. Det russifie Artilleries störe Ry 
stn'ver sig fornemmelig fra den, dm 15de September 
1761 ved Küstrin stedfundne FoegMing, hvor tre rus- 
siste Kanonstud knuste eller saarede hundrede Preussere.

Heller ikke havde det russiste Artilleri nogm Lei- 
lighed til at udmcerke sig ved Beleiringm. Kolberg 
blev indtagen ved Hungersnod. D a  ved Benders 
Beleiring det russiste Skyts gjorde ringe Virkning, 
saa forsogte m  fremmed Officeer at frem-ringe m  
heldigere ved m  Compressionskugle, som Heller ikke 
havde det forventede Held, mm hvis Erplosion imid- 
lertid forstrcrkkede Tyrkerne og foranledigede, at de for- 
lode dm bedoekte Bei. De for dette Dieblik ttt Storm  
bestemte Russere bemestrede sig samme, benyttede de i 
i Dolden yderlige indgravede Trapper og trcengte paa 
denne Maade noesten uden Modstand ind paa Pladsen, 
hvis BesceMing greb Flugtm. Soldatm  opflammet 
af Slaget og somemmelig af Brcendeviin, som man 
for Kämpen rigelig havde ydet Ham, drcrbte Alt som 
Han stodte paa, og stak S tadm  i Brand. Komman-
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darrten, der tilligrmed sine Qvinder var fiygtet til Ci- 
tadellet, overgav sig Dagen efter.

Denne Erobring blcrndede meget, og det saa me- 
get mere, da Beleirernes Antal var langt ringere end 
de Beleiredes; men det beviser paa ingen M aade det 
russisie Artillenes og Jngenieurernes Fortnnlighed.

D et overrasiede mig ikke, at Kalmukkerne og Ko
sakkerne, som droge med os i Felten, levede af Plyn- 
dring, da de noesten ingen Lonning fik; mm disse toi- 
lelsse Banders Odeloeggelse, som udgjorde m  Deel af 
vor Armee, siadede denne ligesaameget som dm fjmdtlige.

Overalt, hvor de udbredte sig, bragte de Odeloeg- 
gelse, og det spätes, som om de gjorde sig det tt'l m  
P ligt eller til m  LEre, at tilintetgjore; selv deres Kom- 
mandeurer künde ikke holde dem tilbage.

Hvorledes künde man ogsaa -ringe en regelmcrs- 
sig O rdm  tilveie, naar man ikke punktlig betalte dem 
deres Sold, den ferste Basis for al Militair-Disciplin?

Uashoengig af det egmtkige Artilleri havde Rus- 
serne ved Bataillonerne mange Kanoner, som bleve 
-rügte af lütter Infanteristen

Disse Kanoner gjorde kun ringe Virkning og 
var disse Korpser til megm Byrde.

Endelig vare Skriverierne i den russisie Armer 
blevet meget forogede. Ethvert Kompagni havde flere 
Skrivere; ethvert Regiment, enhver Gm eral havde sit 
Kanceüi.
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De i KrigS-Kollegiet ansatte Embedsmcend havde 
vceret tilstroekkelige for alt det Skriveri, som var nod- 
vendigt for hele Europas Militair-Etat.

Nogle maerkvaerdige Personer.
D a jeg kom til Ausland, var Gouvernsren hoS 

Storfyrstm , G r e v  P a n i n ,  Minister for de uden- 
landste Anliggender, —  en Mand af Aand, elstvcerdig, 
mild, oedelmodig, men med faa Kundstaber og som lod 
sine Omgivende vinde for megen Jndflydelse. Som  
Storfyrstens Hovmester havde Han gjort sig hsit for- 
tjmt af Hoffet, Han vidste at indgyde sin Elev Tillid 
og indproegede Ham strcenge Soeder og SErefrygt imod 
Keiserinden. Som  Minister for de udenlandste An
liggender, brugte Han mange Penge til ingen Nytte i 
Sverrig ; Han künde ikke forhindre den, til Fordeel for 
Köngen der indledede Revolution og det franste P a r
ties Triumf. Saldern foranledigede Ham til en Un- 
derhandling, som bragte Holsteen til Danmark, ved 
hvilken Underhandling feg blev brugt i Aaret 1771.

Grev Panin dode i Unaade, beklaget af S to r- 
fyrsten og i Besiddelsen af alle veltoenkende MennesterS 
Agtelse.

G r e v  C a s p e r  von  S a l d e r n  t i l  S c h i r e n -  
fee —  om denne Person have vi allerede havt Leilig- 
hed at tale L det Afsnit som behandler Underhandlin-
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gerne mellen» Danmark og Ausland angaaende Hol
steen, vise Noten P ag . 21.

Iw a n , den oeldste af begge Greverne Czernitscheff, 
var Minister for M arinen og man holdt Ham sor 
Peter den S tores S s n . D m  anden, ved Navn S a -  
char, var Krigsminister. Under Syvaarskrigm  havde 
man brugt Ham imod Preussen, Han blev fangm og 
Lndespoerret i en Art af Fomgsel. Han besvarede fig 
levmde over denne uvoerdige Behandling og blev paa 
sin Begjcrring fort frem for Köngen. Hanbad  dmne, 
at man dog stulde behandle en G m eral »ned fipldig 
Agtelse: . ,J  er m  Mordbrcrnder," svarede Friedrich 
Ham, og vendte Ham Ryggm. Det varede imidlertid 
ikke loenge, saa blev Sachar Czernitscheff udverlet og 
beordret til at kommandere et Korps af 30,000 
M and, som Peter den Tredie sendte Preussen'til Hjelp. 
F ra  dm Tid af blev dm af Friedrich saa fletbehand- 
lede russisie General Gjenstanden for denne Monarks 
h'oerligste Behandling og huldrigste Opmcerksomhed. 
Ester dm Katastrophe, som schriebe Peter dm Tredie 
sta T ronm , erholdt Sachar Czernitscheff O rdre til, 
at stilles med sine Tropper sra dm preussiste Armee 
og a t komme tilbage til Ausland; men trods dmne 
bestemte Ordre lod Han sig forlede til, mdnu at for- 
blive en eller to Dage hos Preusserne i m  st'mdtlig 
Stilling ligeoverfor Osterrigerne, i Fare for, at kom- 
promittere dm Ham betroede Armee og selv at paa-
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drage sig sin Regjerings Unaade: saa stoerkt virker en 
Konges Sm igreri selv paa en Fremmed, der er vant 
til Hosrcrnker.

Desuden blev Sachar Czernitscheff holdt for en 
af de russiste Generaler, der var dygtr'gst til at fore 
en Armee og holde god O rdm  i samme.

F y r s t  P o t  e m k i n ,  som siden regjerede Ri'get, 
var fra 1769 til 70 General-Major. Dengang kjmdte 
jeg Ham nsie. Han var af hoi og smuk Beert, med 
et lidet aabent Physiognomi og en lille Noese, havde 
megen Aand, men var tilboielig til Spotten og hade- 
fuld Dadelsyge; forovrigt var Han dristig, scer og selv 
Cyniker L sin Opforsel. Han vilde forst have vceret 
Erkebistop, og jeg stulde ikke have forundret mig, hvis 
Han tilsidst var bleven Munk; Han havde, som de fleste 
lade Mennester Perioder, hvor Han viste dm storste 
Virksomhed. Gjerrigere efter M agt end efter Hceder 
aabenbarede Han sin SErgjerrighed fornemmelig derved, 
at Han gjorde sin Anseelse gjeldende med Jver og 
Vedholden^d til Gunst sor dem, som fluttede sig til 
Ham.

F y r s t  G a l l i z i n ,  i Aaret 1769 Vefalingsmand 
over den forste russiste Armee, var en brav og fiin 
Mand, nagtet ingm stör Soldat, og Han vilde sand- 
synligviis tre Aar tidligere have mdt Krigen, hvis Han 
var bleven i Kommandom, da Han, ikke meget stolen-
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de paa sig selv, trolr'g havde fulgt General Bauers 
Planer og i Aaret 1770 var gaaet over Donau.

G r e v  R o m a n z o f f  havde tjent i det sinlandste 
Felttog som Kapitain og i Syvaarskrigen Lmod Preus- 
sen som G eneral; i den sidste beleirede Han Kolberg. 
I  Aaret 1760 kommanderede Han dm anden russiste 
Armee og i 1770 den forste. Det var m  M and af 
megen naturlig Forstand, men Han havde kun faa 
Kundstaber; Han var paastaaelig L sine Mminger, «le
get tilboielig til Misundelse, ubestemt og vollende, 
naar Han uddelte Befalinger, af Frygt for at kompro- 
mittere sig. H ans Sekretair sagde meget naiv om 
Ham: »Han har vcmt mig faa meget til, at strive paa 
en tvetydig og ubestemt M aade, at mine Fvrcrldre af 
mine Breve ikke kunne erfare, om jeg befandt mig vel 
eller ikke." Grev Romanzoff syntes mig mere egnet 
til at glimre L Conversationssalen end i Spidsen for 
en Armee. Jeg feer Ham endnu for m ig, hvorledes 
Han gik omkring L sit T elt, midt i en talrig Kreds 
med Pibm  i Haandm og ifort Slobrok'og fortalte 
Anekdoter fra Beleiringen ved Kolberg og spottede over 
dmne eller hiin Officeer paa m  pikant Maade. Jov- 
n'gt var denne General af en grundcerlig, meget ret- 
staffen Karakteer og utilgjoengelig for Forforelsens og 
Gjerrighedens Tillokkelser.

G e n e r a l  K a m e n s k o i  formede med m  franst 
Hofmands Fiinhed og Opforsel m  Kalmuks Physiog-
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nomi. Han besad Kundffaber, i Scerdeleshed i M a
thematik, og havde meget M od; Han var ogsaa en stör 
Beundrer af Carl den Tolvte.

F y r s t R e p n i n  var elskvoerdig, forforifi, fuld 
af Aand og gavmild indtil Ddselhed; ved alle disse 
glimrende Egenflaber paadrog Han sig dog Fjender ved 
sin stolte Opforsel og sit opfarende Vcesen. Ingen 
drog Hans personlige Mod L Tvivl; men Han viste de 
Tropper, som Han kommanderede for megm LEngste- 
lighed og troettede dem oste ved overdrevne Forsigtig- 
heds-Forholdsregler.

G e n e r a l  P a n i n ,  Ham, som indtog Bender, 
havde ikke loert meget, men Han var meget redelig og 
god, af fast Karakteer, og sorgede gjerne for alle, som 
tjente under Hans Kommando. Han forlangte sin Af- 
steed, fordi Hoffet noegtede de Officerer, som udmoer- 
kede sig ved Benders Beleiring, Belonninger. Denne 
General, som virkelig fortjente almindelig Agtelse, ffa- 
dede sig ved sin uforsigtige Tale, idet Han uden Til- 
bageholdenhed dadlede Regjeringm og Favoriterne. 
Han sammenlignede sin Broder, Ministeren, med en 
Heft, som enhver efter Behag künde satte i T rav, og 
var ikke bange for at yttre, at Let var let, at Lndsoette 
en Keiser, naar man kun uddelte Broendeviin iblandt 
Garden.

G e n e r a l  B a u e r ,  fodt L Hessen, var S on  af 
en Förster og begyndte som Skriver i et Saline-
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Etablissement. I  Aaret 1758 blev Han udncrvnt til 
Underlieutenant ved Jngenieurerne i Prinds Ferdinand 
af Brunsvigs Armee; og i Syvaarskrigen var Han 
allerede General-Qvarteermefter ved denne Armee og 
Chef for et Husar-Regiment. P a a  denne Maade er- 
hvervede Han sig Hader og en Formue af 100,000 
Daler, og levede af de sidste nogen Tid ingetogent i 
Frankfurt am M ain. I  Aaret 1770 traadte Han i 
Egenftab som General-Qvarteermester og med en Ge
neral-M ajors Rang ind i den russifte Armee. Han 
forenede stör Virksomhed med et heit Talent for at be- 
domme og benytte Terrainet. Han bidrog fornemme- 
lig meget tt'l den russifte Armees Fremgang, som »den 
Ham ikke havde forladt Omegnen ved Chotzin.

G e n e r a l  R e n n e n k a m p ,  en Liflanderaf Fod- 
sel, havde tjent under Münich og havde fulgt Loven- 
dahl til Frankn'g. P a a  den Tid da Rusland erkla- 
rede sig imod Hoffet L Versailles, kalbte man Ham 
tilbage derfra. Han blev lange brugt i Siberien og 
erhvervede sig Formue der; Han var en meget duelig 
Officeer, men var aldrig i Indest. I  Aaret 1769 
tjente Han L Fyrst Gallizins Armee, forlod den, da 
Romanzoff overtog Kommandoen over samme, gik til 
dev anden Armee og trak sig ester Beleiringen ved 
Bender tilbage fra Tjenesten.

Oberst Fabrician, Kommandor for et Husar
KorpS, indtog Galatz ved Donau, medenS Armeen



221

laa i Vinterqvarteer i Podolien. Denne brave og 
virksomme Officeer, som var elffet as Soldaterne, hav- 
de vistnok i en anden Armee, hvor Fortjenestm bliver 
agtet, blevet behandlet ligesom Huset Dsterrig belon- 
nede Laudon; mm Romanzoff bortfjernede Ham. Fa- 
brician lignede Greven af Saint-Germain ligesaame- 
get L Skikkelse som i Handlemaade.

Plan til Felttoget imod Tyrkerne.
I  Aaret 1768 erkloerede dm ottomanffe Port 

Ausland Krig under det Foregivende, at Russerne 
havde overskredet det tyrkiffe Gebeet ved B a lta , idet 
de forfulgte m Bande Heidukker. D m  fände Aarsag 
til denne Erkloering var Misundelse, som Tyrkerne 
ncerede formedelst Polens Besoetning as den russiste 
Armee, en Misundelse, som Hoffet L Versailles, hvilket 
Herr de Choiseu! dirigerede, havde fremkaldt eller gav 
Ncering.

T il samme Tid, da dm gjorde dmne Erkloering, 
faldi Tyrkeme ind i Polen, og künde, underststtet as 
talrige Bänder, som under Navn af Konfodererede 
insurgerede P o lm , have sat dm russifle Regiering i 
stör Forlegmhed, da dmne E e  var sorberedt paa, 
at bestaae i denne Kamp, og dms Tropper tildeels 
vare adspredte L Polm .

Tyrkernes P lan  bestod den, at lade StorvizirmS



222

Armee umiddelbar rykke ind L Polen, medens Chanen 
for Tartarerne drog ind i Ukraine; mm de havde 
ikke forsynet sig med tilstrcrkkelige Magaziner, en G jm - 
stand, hvorfor de drog megm Omsorg; Heller ikke 
vare deres Anordninger for at bringe denne Krigs- 
plan i Udforelse, endnu fuldkommm modnede. Der- 
for indsircenkede de sig paa deres Side i Slutningen 
af Aaret 1768 og under Vinteren 1769 kun til nogle 
Udflugter til Tartarerne i Ny-Rusland. Det Peters
borger Hof havde derfor behsrig Tid til at rüste sig 
til Krig.

Dette havde den P lan, at besicestige Fjendm paa 
saa sorsh'ellige Punkter, som muligt, paa det Han ved 
alle disse Fordelinger blev nodsaget til, at dele sin 
Opmoerksomhed og sine Krcefter og ikke i Polm  at 
kunne operere med nogm anselig Stridsmagt.

D m  tyrkiste Gromdse ved Polm  og Rusland 
stroekker sig 5 til 660 Mile. M an befluttede at an- 
gribe denne hele Groendse paa mgang.

Fyrst Gallizin M d e  ved mkelte Afdelinger holde 
de polste Jnsurgmter L Tomme og med Kjernen af 
sin Armee troenge ind i Moldau.

Grev Romanzoff havde det Hverv, at gjore et 
Udsald Lmod Tartarem e ved Krimm, Bessarabim og 
Nogais.

General von Berg ffulde drage imod Precop.
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General von Meden stulde operere ved G rand- 
serne, som strakte sig fta Don's Udlob i Wolga.

Grev von Totleben havde dm scrrdeles Bestem
melse, at opagge de christelige Folkestammer i de kau- 
kasiffe Dele til Opstand og fore dem imod det otto- 
manste Rige. Denne General, sagde man i Peters
borg, har daglig fyrretyve Konger i sit Forgemak og 
fyrretyvetusinde Mand under sin Kommando, nagtet 
Han egentlig kun kommanderede nogle Kompagnier ruS- 
siste Grenaderer, som ikke engang vare Ham rigtig ly- 
dige; thi tre af Hans Officerer, hvoraf den ene hed 
Tschloglokoff, udspandt en Sammensvargelse imod Ham.

Desudm sendte man paalidelige Folk til Monte- 
negrinerne, Folkeflag, som bekjendte sig til den graste 
Religion, som vare vante til bag deres Klipper at 
trodse dm ottomanfle M agt; man lod dem levere 
Penge, Artilleri og Munition, for at foranledige dem 
til at forurolige det naboliggende ssendtlige Gebeet.

P aa  denne Maade fandt det tyckiske Nige sig 
truet af det petersborgste Hof fta de perfiste Grandser 
og lige til Jta lim .

S a a  kolossal denne P lan mdogsaa var, saa for- 
ogede man den dog.

En russist Flaade afgik fta Kronstadt, ved dm 
yderste ostlige Ende af det -altiste Hav, derfta omsei- 
lede den Europa, og kom fta det graste Archipel ftem 
for at true Konstantinopcl.
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Desuden lod man i Voronez, ved D on , bygge 
en Flotille bestaaende af feinten G aleier, ti Halvgaleier, 
fem Pramme og syrretyve smaa Skibe; denne Flotille 
bemandet med 12,400 M and og armeret med 103^ 
Kanoner, stulde under Admiral Senowieffs Kommando 
lobe ind i det forte Hav.

Denne Krigsplan imponerede ved sit storartede 
Udseende, men var virkeligen for kcempemoessig og 
usammenhoengende. D e Stridskrcefter som udviklede 
fig paa denne umaadelige Stroekning frembod Lntetsteds 
Fasthed og Kraft nok; de Korpser, hvoraf de bestode, 
künde ikke let scette sig i Forbindelse med hverandre, 
og endnu mindre gfcnsidig yde hverandre Understottelse; 
deres Retning havde endogsaa ikke noget besternt M aal. 
M an maatte have med Tyrker at gjore, for ved en 
P lan  af den Art at künde opnaa saa lykkelige Udfald.

Den fra Kronstadt til Archipelagus smdte Flaade 
kostede meget betydelige Summer og var tildeels be
mandet med engelste og danste Officerer. Det russiske 
Admiralitet kjendte ikke det baltifle Hav, det vidste ikke, 
at Skibe med denne Udrustm'ng ikke künde passere 
Sundet, da de gik en Fod dybere end Vandstanden. 
Danste Lodser forte denne Flaade til den engelste Kyst, 
derfra blev den ved andre Stprmcrnd bragt til Masoä, 
her fiistede den igien Forere Lnden den kom i Archipe
lagus. P a a  denne Maade behovede den rusfiste Re
giering Me alene fremmed Bestyttelse, men ogsaa
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udenlandfie Magiers Hjelp, for at lade denne Flaade 
styre ud paa et Hav, hvor den ingen Rhed havde for 
at bn'nge den i Sikkerhed.

Aleris Orloff, som aldrig havde tjent uden til- 
lands, befandt sig just L Venedig, da Han fik Befaling, 
at overtage en Commando ved denne Erpedition; Han 
blev saa beftyrtset Herover, at Han ikke künde afholde sig 
sra heit at udraabe: »man er bleven gale i Petersborg."

Ved Tschesme stodte den tyrkiske Flaade paa den 
russiste. Under Fcegtningen entrede det russiste Admi- 
ralflib det tyrkiske, og begge floi i Lüften. Tyrkerne, 
som derved bleve bragte ud af Fatning, forlode deres 
Skibe og flygtede i Land, og Nusserne stak Skibene i 
Brand. Ester denne Seier landede de ved Lemnos og 
beleirede Citadellet. Hassan Pascha ilede hid med 
4000 Mand, overfaldt Russerne og tvang dem til, hur
tig at indfiibe sig igjen.

Foier man endnu hertil nogle grcrsie Folkeflags 
Elendighed, hvilke Russerne, efterat have opcegget dem 
til Ostand, gave til P riis  for Tyrkernes Vrede, saa 
har man de fände Resultater af denne Erpedition.

M an maatte angribe det tyrkisie Rige fta det forte 
Hav og ikke fta Archipelagus.

Hoffet i S t .  Petersborg havde med langt mindre 
Fare og Bekostning, end Erpeditionen til Archipelet 
foraarsagede det, og uden a t behsve at tage sin Til

l s
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flugt til udenlandst Understottelse, kunnet udruste m 
Flaade i det sorte Hav med den Bestemmelse, at lade
20,000 M and lande L Noerheden af Konstantt'nopel, og 
Krigen havde da vceret tilende ved det andet Felttog.

Manglede det til denne Udrustning en beqvem 
Rhed? Denne künde man let forstaffe sig, naar man 
rettede Hoved-Stridskroefterne ttl Lands imod Kysten, 
svm stroekker sig fra Ackermann til Krimm.

Alle Krigs-Operationerne maatte gaae ud paa at 
gjsre en Landing mulig paa de ved Konstantt'nopel na- 
boliggende Punkten

Havde da Russerne glemt at deres Forfoedre i det 
tiende Aarhundrede fra de samme Kyster, hvorom vi 
tale, begyndte en Erpeditt'on paa hiin S ta d ?

Et Skib kan gjore Farten fra Krimm ttl Kon
stantinopel i 24 Timer; thi Stroedet, som forer til 
denne Hovedstad, har ni til ti Maaneder om Aaret 
Nord- og Nord-Ostvind, saaledes, at naar et Fartoi 
afgaaer fta de nordlige Kyster ved det sorte Hav ved 
günstig Aarstid, er det mrsten fikkert paa, at have god 
Vind til Strcedet og Havnen ved Konstantt'nopel.

Strommen, som gaaer i denne Netning, er saa 
hurtig, at Skibene have lidet at frygte af Jlden fra 
Batterierne som ere anbragte ved Kanälen, hvis Stran
de danner Jndgangen derttl. Kun naar det har voe- 
ret Sondenvind to eller tre Maaneder, danner en mod- 
sat Stromning sig der.



227

Den tyrkisie Flaade künde ikke paa anden Maade 
undgaa den Flaade som kom imod Hovedstaden, end 
naar den blev bugseret; og naar den hvert Foraar, 
som den pleier, statt'onerede paa hiin Side Kanälen, 
saa künde den af Bind og Strom  begunstigede Flaade 
angribe den med Fordeel.

Bed en Krig med Tyrkerne maa Konstantinopel 
beständig vcere Maalet for Ruslands Anstromgelser, 
det voere sig for at opnaa en Fredsflutning, idet man 
truer denne Hovedstad saa noer som muligt, eller for 
at bibringe dm et dodeligt Stod ved at erobre dmne 
Plads, som indeholder Fjendens Hoved-Hjelpekilder.

Enhver anden P lan  end m  So-Erpediton, synes 
tun at fore paa m  satefuld og langsom Maade til 
M aalet; mm iblandt disse andre Planer vilde dm 
udmwivl fortjme Fortrinet, som gik ud paa, at brin
ge en russist Armee saa hurtig som muligt over 
Donau.

Felttoget i Aaret LV6V
Under dette Felttog befandt jeg mig ved Fyrst Gal» 

lizins Armee, som var betydeligere og talrigere md alle 
ovrige Heere, da den stulde operere paa de Punkter, 
hvdr man formodede Fjendens Hovedangreb, og hvor 
man derfor foretog sig at udvikle de storste Anstremgelser.

15*
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De Provindser, hvortil dmne Armee fiulde hen- 
satte Krigsstuepladsm, ere rige paa Korn, Qvcrg og 
Alt, hvad der er nodvendigt tt'l en Armees Underhold- 
ning. Landet er fuldt af Stceder og B yer; der ere 
et stört Antal Joder, der kunne tz'ene som Entrepreneu- 
rer for Armems Forsyning med Levnetsmidler. Kli- 
matet er ftarpt, og det ftyser endnu r April; om Som - 
meren ere Nattem e h'olige, og om D agm  har man 
en overordentlig stcerk Hede. N aar det har regnet i 
to Timer, ere Veiene oploste og uftemkommelige. Uag- 
tet Landstaberne pde et afverlende Skue, finder man 
dog faa militaire Positioner; imidlertid kunne nogle 
-erstabelige og Kloster-Bygninger sattes i Forsvarsstand.

Dniesterm er m  meget rtvmde S trom ; den srem- 
byder kun faa S ta d e r, som ere egnede til Armeernes 
D vergang; Flodsmgen er stenet og folgelig ikke egnet 
til at fastgjore Pontons.

Om Sommerm kan imidlertid denne Flod gjen- 
nemvades, uagtet den Mcrngde andre Floder, som ud- 
gyde sig i den. M m  naar Snem  plndselig begynder 
at smelte, eller det regner heftigt i de hoitliggmde Dale, 
da svulmcr Dniesteren op, bortriver de anbragte Pon
tons, og det bliver da umuligt at satte over: Dm ne 
Flod er til ingm Tid seilbar.

Landet imellem Dmesterm og Pruth er uagtet me- 
get frugchart, dog mindre dyrket; der gives G rasnings-

»
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pladse i Overflsdighed; mm m Armee vil her hverken  ̂
finde Meel eller Havre.

Bessarabim leverer megm Byg og Tyrkerne fodre 
deres Hefte dermed.

Bukowine, hvis Landstaber blive saa meget beun- 
drede af de Reisende, har megen Skov og mange Punk- 
ter der egne sig til Overfald; Oiet bliver let stuftet L 
disse Egne, thi de ere hyppigt gjennemstaarne, hvor 
de synes at v«re sammmhoengende. M an maa mar- 
schere med Forsigtighed der, nagtet Tyrkerne sjeldent 
drage Fordeel af Terrainets Omstcendigheder.

Det var nodvendigt at man kom Tyrkerne i For- 
kjobet ved Dniester, for at forhindre dem fra at falde 
Lnd L Polen, og der at forme fig med de Konfodererede.

N aar man rtoiedes med at forsvare Overgangm 
over Dniesteren imod dem, saa künde man ikke hindre 
dem i, at trcenge ind i Polm . Hvor var det muligt 
at forsvare en saa udstrakt Lime imod en Armee, fom 
var ti Gange stärkere end vor?

At man indstrcrnkede fig til det defmfive, derved 
gik man glip af den Fordeel at indjage Fjmdm Skroek. 
At bekoempe Tyrkerne i Moldau og hurtig at scette sig 
fast ved Donau, döt maatte voere Maalet for dm rus- 
fifie Armee.

Den U te Aprü 1769 forsamlede Fyrst Gallizin 
fine Tropper ved Minkowitz.

Hans Neveu, Fyrst Prosorofski overtog Comman-
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doen over Avantgardm; Reservetropperne bleve betroede 
Herr von Stoffeln, den oeldste Generallieutenant.

Den 15de April gik Armeen ved Kalus, ostlig for 
Chotzin, over Dniesteren; Bagagerne bleve tilbage i 
Kalus. M an ncrrmede sig Chotzin, som man forsogte 
at indtage ved et pludseligt Angreb, hvilket imidlertid 
mislykkedes og ikke havde videre Birkning, end at For- 
stcederne bleve lagte i Aste.

D e L disse tyrkifie Provindser adspredte Christne 
tilbsde sig i Krigstider gjlerne at tjene ander de russifie 
Tropper; Fyrst Gallizin engagerede dem, som meldte 
sig dertil og man kalbte dem Arnauter; derved foroge- 
de Han sin Armee med indifciplerede Bänder og for- 
storrede paa denne Maade de Besvcrrligheder, som 
Kosakkerne allerede foraarsagede.

Disse Arnauter vare Folk, som man ikke kjendte, 
og som man ikke vovede at have Tillid til, da man 
ikke vidste om man stulde betragte dem som Ven eller 
Fjende. De frembode Tyrkerne Midlet til at lonne 
Spioner iblandt os.

P e t havde voeret det Bedste, naar man havde 
fendt disse moldauifie, wallakifte og polsie Vagabon- 
der, som forlangte Tjeneste blandt de russiste Trop
per, til de Provindser, som vare fjernede fta  Krigs- 
stuepladsen, for at banne Kolonner af dem; paa denne 
Maade vilde man have befriet de Egne hvor Armeen
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flulde underholdes, fra en Mcengde Rovere og unyttige 
Dagdrivere.

En Armee paa 20,000 M and, forsynet med alt 
nodvendigt Tilbehor, vilde have indtaget Chotzin i en 
Tid af 8te Dage; men den manglede Alt, hvad der 
udfordredes til at fuldstcendiggjore en Seier. M an 
künde derfor tun sor saavidt haabe, at gjsre sig til 
Herre over Pladsen, naar man indjog Besoetningen 
Skrcek, for at tvinge den til at forlade samme.

M an troede at opnaae dette Aiemeed, naar man 
angreb Korpset i sine Forskandsninger, som forsvarede 
denne S tads Approscher. Det lykkedes, at fordrive 
samme af sin Stilling. Men dette Tab nedflog siet 
Lkke Besoetningen, hvis Mod blev vedligeholdt ved S tor- 
Vezirens Noervoerelse; for Dvrigt havde denne Foegt- 
ning, hvori man kun tog fjorten Tyrker til Fange, 
intet Afflroekkende.

Den Lide April leed Armeen et T ab , fordi den 
var deelt i forstjellige Dele. Avantgarden, Reserve- 
tropperne, Trosset og Armeekorpset dannede fire Divi- 
sioner, som alle vare formeget siernede fta  hverandre 
til gjensidigen at kunne understotte hverandre. Det 
svoere Rytterl var os til Byrde; man maatte have to 
eller tre tusinde Jnfanterister, for at understotte 3000 
Mand af diese Tropper, hvilke vi havde for mange.

Jeg tvivler paa at vor Armee talte flere end
25,000 Kombattanter foruden Kosakkerne, da vi gik
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over Dm'esterm. N aar man dengang havde ladet Ky- 
rassererne og de ukrainsie Kosakker blive i Polen, saa 
havde Armeen voeret hurtigere i Manöver og mere eg- 
net til at fsre denne Krig.

Den 24de April gik Armeen tilbage over Dniesteren.
Den 5te M ai opflog den Leir ved Menzibos.
I  M ai Maaned blev Armeen i Polen i Omeg- 

nen af Menzibos og B a r. Jmidlertid gik tyrkisie De- 
taschementer over Dniesteren for at odelcegge denne Egn.

Ester et dm 5te Jun i afholdt Krigsraad, brod 
Armeen den 13de op til Jerdin, m  By, som ligger 1 
M iil fta  Dm'ester og m  halv M ül fra Kamim'eck.

Gm erallieutmant Rmnenkamp havde dm Ordre 
at indtage m  Stilling ligeoverfor Chotzin, som var ad- 
M  fta  Pladsm ved Flodm , at bestyde Staden med 
Granater, og derved allarme dm ; overhovedet at handle 
saaledes, at Han henvmdte Fjendms Opmcrrksomhed 
paa sig.

Jmidlerüd gik Armem igsm til Dm'ester, kampe- 
rede dm 22de Ju n i i Tschemokosm'tz, en velbygget 
Flekke, som Tyrkerne nylig havde odelagt; dm folgen
de D ag leirede dm sig paa Hoiderne ved Samochine 
ved Outze og begyndte at flaae m  Bro* over Flodm, 
hvorover de gik dm 25de, udm at Fsenden havde 
moerket det.

Jntervallet imellem B rom  og S tadm  Chotzin, 
hvor Russeme befandt sig efter Overgangen over Flo-
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den, var fuld af Grave og Defileer. Denne tog Ar
meen paa venstre H aand, gjorde en Svingning til- 
hoire, for at omgaae den og leirede sig den 26de i 
Sastaona, den 27de i Sadabraona, den 28de i Ragosi, 
en By, som ligger m  M nl fra Pruch og tre Miil fra 
Chotzin.

Forst den 29de Jun i stodte Armeen paa Tyrkerne 
i Rakitine, og til den Dag var det lykkedes General 
Rennenkamp at fiuffe Fjcnden, som holdt Hans Korps 
for den hele Armee.

Den 2den Ju li ,  da Fyrst Gallizin vilde ncerme 
sig Pladsen, for at angribe den Leir, som forsvarede 
dens Tilgange, benyttede Fjenden det Dieblik, da Avant
garden ved Defileer var still fra Armeen, nedhuggede 
endeel af det uforsigtigt fremadstridende Fortrav og for- 
aarsagede nogle Uordener. Denne Ulykke var imidler- 
tid ikke stör; chi Tyrkerne, i Stedet for med Eftertryk 
at vedblive dette lykkeligt begyndte Angreb, forlode de- 
res Forstandsninger og Irak sig tilbage til Staden.

D m  3die Ju li begyndte Russerne efter et unyt- 
tigt Bombardement, at blokere Pladsen.

D m  I2te forssgte Tyrkerne et Udfald, mm udm 
Nytte.

D m  ISde meldte Prinds Prosorofski, at Chanen 
for Tartarerne var i Anmarsch med m  Armee af
80,000 Mand. M an detascherede strar Gmerallieute- 
nant Bruce og Stoffeln, den forste med tre Regimen
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ter Jnfanteri og ser Regimenter Kavalleri, den sidste 
med ti Batailloner Grenaderer og to Regimenter Ky- 
rasserer, for at at understotte Proserofskis Korps imod 
Tartarerne.

Kprassererne og Karabinererne hindrede disse De- 
taschementer i at operere med Lethed. Hvorfor sendte 
man iovrigt disse Forstoerkninger imod Tartarerne?

Havde det ikke vceret bedre, naar man havde hce- 
vet Blokaden, og sat sig i S tand til, at bekcempe Fjen- 
drn ved Hans Ankomst?

Den Lide trak Generalerne Bruce og Stoffeln sig 
ved Fjendens Noermelse tilbage til o s, og vi beredte 
os paa at modtage Ham; de forftjellige Korps opstil- 
lede sig nemlig under Beflyttelse af fire Redouter, med 
Undtagelse af Kosakkerne og fire Husar-Regimenter, som 
gik foran. M an havde intet andet Aiemeed end det, 
at afflaae et Angreb; det var derfor unyttigt og uklogt, 
at man sendte dette Husarkorps foran, uden at beflytte 
det ved Jnfanteri.

Den 22de Ju li angreb Chanen vor Armee, eller 
meget mere de lette Fortropper. Kosakkerne trak sig 
snart tilbage bag Redouterne, Husarerne holdt Stand 
i nogen Tid og manovrerede med O rden, men saa- 
snart de vare stillede blot, havde Fcrgtningen Ende. 
Jeg  befandt mig L den forste Redoute, hvor General 
Stoffeln kommanderede: fra alle fire Redouter havde 
man kun gjort tre Kanonffud.
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Russerne talte tredive Drcebte og halvtredsinds- 
tyve Saarede, og deres Tab havde vceret mindre, der- 
som de havde kaldt Husarerne ind, som vare udstillede 
uden noget Diemed, og som Fjenden künde angribe i 
Flanken. Minkewitz, Lieutenant ved dette Korps, og 
som havde tjent i Preussen, blev droebt ved denne Lei- 
lighed. Han havde en Brud, som ledsagede Ham Ehest 
og modig fcegtede ved Hans Side, for at sorsvare Ham.

Goldsterne bezyndte at blive Hede af den Lang- 
somhed, hvormed alt gik fremad, hvilket syntes at svcekke 
Armeens Operationer. Om Nattm  horte man Skild- 
vagterne raabe: „Münich, send os Dine Stovler 
til at kommandere os." Desuden havde man et Felt- 
raab , hvormed man tilkjendegav Husarernes PriiS. 
De som havde gjort den preussiste Krig med, indbildte 
sig at ville fordunkle Kong Friedrichs Hcrder.

Den 25de Ju li blev Blokaden ved Chotzin hoevet, 
da Storvezirens Armee var L Anmarsch. Fyrst Proso- 
roffski trak fig med Avantgarden tilbage til Armeekorp- 
set, og General Rennenkamp indtog en Stilling imod 
Okop, ved Breddeme af denne Flod, for at dcekke B a- 
gagerne og den anbragte B ro.

Vor Armee var koncentreret i en Vinkel, som 
Floden dannede med den ved flere Defileer adstilte 
Bsergfod.

Hvis Storveziren havde benyttet det rette Tids
punkt til at lade et stärkt Kavallerikorps gjennemvade
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Dniesterm, for at forstcerke det paa den anden Strand- 
bred, som havde odelagt denne og truet vor B r o , da 
vilde denne Manöver have bragt os i stör Forlegenhed.

Natten r'mellem den Iste og 2dm August gik den 
russiste Armee i god Orden tilbage til den venstre Flod- 
bred, uden at blive foruroliget af Fjendm; General 
Rennenkamp dannede Arriergarden. Ved Dagens 
Frembrud vare alle Tropperne ovre, og Armeen ind- 
tog en Stilling. Natten var klar, Morgenen smuk og 
en af de günstigste, for at nyde dette militaire Skuespil.

Nogle Tyrker kom til, da Arriergarden var be- 
floeftiget med at loste Broen af, men det var for seent, 
for at kunne forurolige.

D m  3die August kamperede Armem i Kniaghma, 
en M iil fra Karminieck. Den 6te passerede m  tpr- 
kifi Afdeling Floden og gav Anledning til m  levende 
Skjcrrmpdsel.

Den 14de begyndte Tyrkerne paa at bygge m  
D ro  nedm for Chotzin og satte m  stör Afdeling over 
paa dm vmstre Flodbred; denne Omftoendighed bevcr- 
gede Fyrst Gallizin tt'l at forlade sin Position, for at 
ncerme sig Fjendm.

Gmeralmajor Kaminski, som blev sendt forud, 
tilbragte Natten i m  Skov ligeoverfor Chotzin, og lod 
der anlcrgge et Fochug. D m  16de leirede dm rus- 
sifle Armee sig for Chotzin og forsiandsede sig. Tyr- 
keme bestjode os fra S tad en ; to eller tre Kugler traf
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vor Leir, og dette foraarsagede, at man Irak sig til- 
bage til Hovedqvarteret.

Den 20de fuldendte Tyrkerne deres B ro og lode 
et Detaschement gaae over, hvilket de forstandsede; det 
stillede sig nemlig paa Spidsen af Broen, og dcekkede 
sig ved en Grav, som man soedvanlig gjor den forste 
N at, naar man aabner Lobegravene for m  Plads, 
som man beleirer.

Det var meget ufornuftigt af dem, at de lode 
denne Asdeling gaae over Floden og hensoette den i vor 
Ncerhed; den russisie Armees Felttog havde voeretfor- 
feilet, naar Tyrkerne havde trukket Detaschementet til- 
bage fra den venstre Flodbred og havde borttaget B rom  
til rette Tid.

Generalmajor M elina, som kommanderede Jnge- 
mmrerne, lod forfoerdige m med G ranater, Raketter 
opfyldt Mastine, for dermed at odelcegge Fjendenö Bro. 
Ester et langt Arbeide, som tun blev foretaget for os- 
fmtligt, kastede man dmne Helvedesmastine i Dnieste- 
rm  ved Schwam'tz; men Tyrkerne, som vare under- 
rettede derom, gjorde den unyttig, idet de standsede 
samme ved m  foran Broen anbragt M et.

Nattm  imellem dm 22de og 23de August angreb 
Russerne 4000 Mand stoerk, det Detaschement, som 
ligeoversor os forsvarede Brohovedet. Dette mislyk- 
kedes: saadanne natlige Foretagmder gaae aldrig as 
udm Forvirring.
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Havde 6000 Russere ved Dagens Frembrud sat 
sig i Bevcrgelse irnod det tyrkiste Detaschement, saa 
vilde de vistnok have odelagt det. Skytset fra Chotzin, 
som spillede ned fra Holden, var mindre at -efrygte: 
desudm bliver det tyrkiste Skyts stet betjent. Den- 
gang künde man ikke gjennemvade Floden. De fra 
Broen hidkommmde Underftottelser vare blevne ned- 
traadte af de Flygtende og Seleren havde voeretupaa- 
wivlelig. Den ovenncevnte Skov var i Ncerheden og 
Russerne vilde have trukket sig dertil, efterat de havde 
endt deres Angreb; man vilde have ladet B rom  blive 
ubestadiget for at give Fjenden Leilighed til senere at 
komme over og lade sig overvinde. Derved at man 
angreb om D agm , havde Tropperne vcent sig til re- 
gelmoessige og eftertrykkelige M anovre; de vilde have 
lcert at h'ende Brugen af Bajonetten, hvilket af alle An- 
grebsvaaben er det frygteligste.

Dette natlige Angreb afholdt ikke Fjm dm  fra, 
oste at gaae over Floden og at sprede sig paa dens 
Bredder og paa vmstre Side af Skovm , som en Af- 
deling af vore Tropper holdt besät.

Den 2Sde August blev det af Greven af Bruce 
kommanderede Detaschemmt meget forstcerket. M an 
lod det af Kaminski den 14de begyndte Forsog yder^ 
tigere udvide og dannede to Redouter. F ra  dmne 
Post vilde man begynde en ny Erpedition mod Fjen
den, mm dmne kom os i Forkjobet.
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Ved Dagens Frembrud steg jeg til Heft, for af 
lütter Nysgjerrighed at besigtige Skoven og de der trus- 
ne Foranstaltm'nger; jeg undersogte strar Forhugget, 
som forekom mig flet ordnet, for vidtloftig udstrakt, 
for dybt i Skoven, flet ikke flankeret og ikke tilstrcekke- 
ligt forsynet med Tropper.

D a  jeg havde begivet mig lcengere udmfor Sko
ven og befandt mig i Noerheden af en Redoute, for 
a t  undersoge andre Positioner, bemoerkede jeg, atF jen- 
den rykkede modigere frem end soedvanlig. Jeg vendte 
hurtig tilbage, for at iagttage dens Bevcegelse. De 
Tappre befandt sig i Spidsen med deres Faner; de 
fordobblede deres Jv e r, da de bemcerkede det russisie 
Kavalleri foran den Redoute, om hvilken jeg talte. D a 
dette Kavalleri maflerede den, jaa havde det flulle 
drage sig noermere til Redouten, for derved at blive 
beflyttet. M m  Kommandorm for Rytteriet gjorde 
Kolonne, med hoire Flor vendt imod Skoven. Fjen- 
den tovede intet Vieblik) vendte sig mod Skoven, for 
at tage dm i Flanken. I  et Nu var Rytteriet bragt 
i Norden, dog opherte Farm , saa snart Redoutm blev 
demafleret. Kavalleriet bevirkede derpaa m  Uordm, 
som det strar havde maattet berigtige paa en regel- 
moessig M aade, og begav sig under Redoutens Be- 
fiyttelse. Jeg befandt mig midt i Slaget og Irak mig, 
takket vcrre min stcerke Hest, lykkelig ud.

Efterat Fjenden havde fordrevet dette Kavalleri-
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korps fortsatte Han sin Marsch i Skoven. Han trcengte 
,'nd igjennem Forhuggets Aabning, bragte de til dets 
Forsvar bestemte Tropper i Uorden, og rykkede frem 
til de spansie Ryttere, som dcrkkede de forste Linier af 
vor Arinees störe Karee. Han künde imidlertid, da 
Redouterne bleve uangrebne, ikke forsvare den indtagne 
Stilling og ligesaalidet forfolge sit Angreb. Heller 
ikke syntes det at vcere Hans Hensigt, Han vilde kun 
-evirke en Diversion, for at begünstige Udfaldet af et 
heelt andet Foretagende.

Ogsaa saae man i Begyndelsen af Angrebet paa 
Skoven, en anden Trop rykke frem, som beständig blev 
storre, jo ncermere den kom. Den ilede ftem med det 
storste Rasen, tvang vore Husarer til Tilbagetog, ud- 
videde sig i Ryggen af vor Armee og gik los paa de 
ved Kaminieck opstillede Eqvipager, hvor den borttog 
1600 O rer. Dermed endtes dette Foretagende

D a vor Armee paa samme Tid var angreben i 
Fronten, paa Eiden og L Ryggen, og man tillige stod 
fra alle Redouter, saa syntes Uordenen at vcere steget 
paa det Hoieste, og Rogen betog Viet Synet af det 
som foregik; det var derfor vansteligt behorigt at be- 
domme vor Stilling.

Jeg var endnu ikke nok vant til Tyrkernes Maade 
at fore Krig paa, til at Tanken om at vcere angreben 
i Ryggen, ikke maatte gjore et ubehageligt Jndtryk paa
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mig. Dog bemoerkede jeg snart, at Rogen tillige for- 
svandt med Fjenderne.

Det i Skoven som Reserve posterede fire og tyve 
Kompagnier ftoerke Grenadeer-Korps havde ikke gjort 
sin Skyldighed: var det fordi det ikke havde ilet til 
Forhuggets Forsvär, eller at det opererede mod Fjen- 
dens Flanker, som efter de forste lykkelige Udfald hav
de vovet sig ind i Skoven; nok er det: en panisk 
Skrcek holdt dette Grenadeer-Korps ubevoegeligt paa 
een Plads. Hvordan det end var, saa belonnede Hof
fet L Petersborg, hvortil man havde indgivet Beret- 
ning om denne Foegtning, Kommandoren for Posten i 
Forhugget, som var flygtet for Fjenden, ligesom ogsaa 
Kommandoren for Grenadererne, som hverken havde 
vovet at komme forncrvnte Post til Hjelp, eller til at 
vise sig for Tyrkerne.

Kämpen den L9de August kostede den russiste Ar
mee 168 Dode og 434 Saarede; det storste Tab traf 
Fodfolket i Forhugget, som var flygtet.

Obersten for Regimenter S t .  Petersborg var saa- 
ret og forladt af S in e ; Han blev drcebt. Esterat Fjen
den havde trukket sig tilbage, fandt man Liget af den
ne Oberst, hvis Hoved Tyrkerne havde medtaget; man 
bragte Legemet i Leiren, for at bevise Ham den sidste 
SEre. For at redde Regimentets 8Ere passede man 
et ander Hoved til Kröppen: Obersten var af bruun

16
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Ansigtssarve, men det Hoved man havde tilpasset paa 
Ham var blondt. Ieg  var tilstede ved dette Optrr'n, 
der nagtet det havde Udseende af en Ligbegoengelse, 
dog havde noget Latterligt ved sig.

Tyrkerne iagttog det som en religiös Skik, at 
skaffe deres Dode afveien, og vise desuden megen Deel
tagelse for deres Vaabenfoeller. I  m  Skjcermydsel, 
som kort forud havde fundet Sted, blev en Heft ffudt 
under En. Rytteren tilfods havde vceret tabt, men 
fem eller ser af Hans Kammerater kastede sig frem for 
Ham, for at Han künde flygte. Slige Handlinger finde 
hyppigt Sted iblandt Tyrkerne.

S a a  ubekymrede Russerne ogsaa altid vare, saa 
folte man dog, at det lidte Tab hidrorte fra de slettc 
Anordninger som man havde truffet i Skoven.

Derester blev General Nennenkamp endnu samme 
Asten ester Folgerungen sendt i Skoven og bestoestigede 
sig paa Stedet med at afhjelpe dette Onde. Ester 24 
Timers Arbeide blev der allerede dannet af denne Post, 
som forhen lignede en ode P lads, et militairt Etablis
sement. D er var ingen, som tcenkte paa , at belonne 
denne duelige Officeer, da Han ingen Forbindelser 
havde ved Hoffet. D a  Han erfarede at Grev Roman
zoff stulde ankomme for at kommandere o s , saa fryg- 
tede Han for, at blive stillet Mder denne nye Chefs 
Kommando, og gik til den anden Armee.
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Den 5te September viste en talrig fiendtlig As- 
deling sig tcrt ved Skoven og blev drevet tilbage.

P aa  den Tr'd faldt uophorligt Regnstyl ved de Kar- 
patiste Bjerge, og disse vare afgjormde sor Udsaldet af 
dette Felttog; de forogede Dniesterens Bande og gave 
dens Strom en overordentlig Hurtt'ghed og Heftighed.

D m  6te September om Morgenen meldte Kom
mandanten paa Slottet Schwanitz o s , at Tyrkernes 
Bro over Dniesteren blev bortrevet ved Vandets M ag t; 
paa denne Maade var deres stoerke Detaschement paa 
den venstre Flodbred, hvor vi fta Begyndelsen af Au
gust Maaned laa i Leir, affiaaret fta  deres Armee
korps, uden den ringeste Mulighed i atter at soette sig 
i Forbindelse med samme og igjen at stode dertil.

Vi befluttede udm Ophold at bmytte dmne Om- 
ftoendighed.

Natten imellem dm Kte og 7de September lode 
vi 5 Korps, hvert paa tusind Mand angribe dette 
Detaschement.

Dette natlige Angreb var aldeles ikke hmsigts- 
moessigt og man gjentog paa dmne Maade den sam
me Feil, som man havde gjort sig siyldig i Nattm 
imellem dm 22de og 23de August; dog var Seirm  
suldkommm og det tyrkifie Detaschemmt blev aldeles 
adsplittet.

M an har villet paastaa, at dette Korps har vcrret
16*
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12,000 M and stcrrk; men det ved Forstandsm'ngen 
dannede indre Rum havde vceret meget for lille for et 
saa taln'gt Korps, og Tyrkerne behovede langt mere 
Rum til deres Leir.

Ncesten dethele Detaschement maatte spn'nge over 
Klingen eller omkom i Floden; Antallet paa Fanger- 
ne var ubetydeligt, der blev ikke trehundrede Dode 
paa Pladsen, og der fandtes ikke et eneste Stykke 
Skyts der.

Denne Fcegtning kostede Russerne 8S Dode og 
436 Saarede.

Den 8de September oprettede man et Datteri 
paa Breddm af Floden for at beffyde Chotzin, men 
hvilket var unyttigt, thi Tabet af Broen og deres Dc- 
taschement, og i Soerdeleshed Kjedsomheden flovede 
Tyrkernes Mod i dm Grad, at deres hele Armee eg 
deres Bescetning paa Chotzin oplsste sig og flygtede 
dersra. ^

Keisen'ndm var utilfreds med Fyrst Gallizin; det 
var Ham indskjcerpet, i Lobet af 14 Dage, at aftroede 
Kvmmandoen over Armem til Grev Romanzoff, og 
Han udstedte derfor ingm O rdres, mm opvmtede sin 
Efterfolgers Ankomst.

Den Sde September tog man Tyrkernes För- 
fiandSning i Diesyn, hvilken var Gjenstanden for al- 
mindelig Nysgjerrighed.

Forstcmdsningm var siet anlagt, Terrainet, som
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den indefluttede, kummede sig for stell henimod Flo
den. Tyrkernes Legemer, som vare udstrakte efter 
Loengden, med Hovedet nedad, syntes at vcrre styrtet 
ned i Flodm. De frembod det imposante Syn  af en 
Race meget plumpt byggede Menneffer, nemlig med 
fremstaaende Pander, tykke Halse, brede Skuldre og 
meget muflulose Knoebominger. Den samme Dag 
fandt man endnu nogle levende Tyrker, som holdt 
sig stjulte under Broens Ruiner.

Jkke een Soldat kom frem paa Chotzins Volde, 
og en sorgelig Taushed herstede i denne S tad. Alli- 
gevel vare endnu ingen af vore passeret hiin Side 
Floden. Jeg formodede, at Fjenden havde forladt 
Pladsen, og for at forvisse mig om dmne S a g , for- 
maaede jeg to Kosakker, som jeg lovede to Rubler, 
at vade igjennem Strsmmen, for at gaa L Land paa 
Opdagelse paa dm modsatte B red; det fuldkommen 
rolige Vei^ begunstigede det; de -erettede, at Tyrker
ne havde trukket sig tilbage og at ingm var blevet i 
Staden.

To Dage efter gik General Elmt med m  Afde- 
ling over Flodm ; nogle Grenaderer gik ganske mage- 
ligt igjmnem en af Stadens Porte; Generalen lod 
sig derimod hale over Murene, for at give denne E r b 
ring mere Glands.

I  S tadm  fandt man en Olding, Hans Kone og 
deres Born, i det Hele syv syge Personer.
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M an sagde, at Besoetningen var 12,000 Solda- 
ter stoerk, hverken Lofter eller Forceringer vare istand 
til at formaae dem til at blive der. De marscherede 
dort, uden forst at give sig Tid til at fornagle deres 
Kanoner; af disse talte man 167, deraf vare tre af 
Zern, men de ovrige af Bronze; desuden fandt man 
endnu tre Bronze-Morsere. Magazinerne vare flet 
forsynede med Mundforraad.

Ved Siden af Kommandantboligen saae man Py- 
ramider af russiske Hoveder, ligesom man i Toihusene 
sinder Kanonkuglerne opstillede; paa Hovedbedceknin- 
gen h'endte man Grenaderer, Füsselierer, Husarer og 
Kosakker. De meget udstrakte Forstcrder vare allerede 
afbrcendte. En Strom  delte Staden i tvende Hole; 
de adspredte og uregelmoessige Hufe ydede et «behage- 
ligt Skue, som den Mcrngde Kadavere, man havde 
ladet blive ubegravede, endnu gjorde afstyeligere. For- 
resten var Udsigten fra Paschaens Pallads imod Po- 
lm  herlig.

Chotzin dannede m  langagtig Fiirkant, en af 
dens svageste Sider er den ved Dniesteren; den mod- 
satte Side bliver stänkeret ved fire Bastioner efter 
gammel S tiil. Det mod Floden voerende Citadel 
har intet Mcerkvcrrdigt. S a a  ubetydelige endogsaa 
Chotzins Dolde vare, saa troer jeg dog ikke, at det 
havde vceret raadeligt, at forsoge paa at bestorme dem.

Nogle Dage efter at denne Plads var bleuen besät, gik
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Fyrst Gallizin med Hovedqvarleret over Floden, for 
i Paschaens Bolig at lade afsynge et 1e veum . '

Grev Romanzoff havde allerede kunnet indtroeffe 
for den 6te September til Armeen og havde saaledes 
alene kunnet vinde Hoederen af de opnaaede Fordele 
og af Chetzins Indtagelse. Dog tilfaldt denne 8Ere 
Fyrst Gallizin og Han modtog den med en sjelden 
Bestedenhed.

Nogle Lage bestoeftigede Kosakkerne sig med at 
opfiste de druknede Tyrker, for at erholde deres S ä 
ger og Kostbarheder. De tog dem op med deres Pi- 
ker, ligesom man i Norden stanger Aal.

Derved fremkom paa Flodbredden et Marked hvor 
man folgte de Vaaben og Hefte som tilhorte de af 
Bandet trukne Ryttere.

Den 17de September «freiste Fyrst Gallizin til 
Petersborg, efterat Han havde overgivet Grev Roman
zoff Kommandoen. Denne tog sit Vinterqvarteer i 
Podolien.

Hovedqvarteret blev forlagt til Letichoff. Oberst 
Weißmann blev udncrvnt til Kommandant i Chotzin.

Samme Dag marscherede General Elmt med et 
Detaschement til M oldau; i Jassy modtog Han Pro- 
vindsens Hylding. M an sortceller, at Han ved denne 
Leilighed fad paa en Trone, og lode Landets M ag- 
nater og Voyarer kysse Hans Hoender.

I  Jassy opdagede man en Franfimand ved Navn
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Ruffin, som vor bleven brugt i dette Land, som Tott 
forhen i Konftantinopel. M an sendte Ham til Grev 
Romanzoffs Hovedqvarteer, hvor man holdt Die med 
Ham, uden dog at behandle Ham som en Fange: siden 
blev Han usynlig, og Hoffet i Versailles reklamerede Ham 
uden Nytte. For at ivcerksoette Hans Udlevering, maatte 
Greven af Choiseul formelig true Hoffet i Peters
borg med, at saafremt man ikke i Lobet af 14 Dage 
udleverede Russin, vilde man arreftere den rusfifle M i
nister i P aris .

I  Vinterens Tid fortsatte Gm eral Stoffeln Krü
gen i Moldau med Held, hvis man kan kalde en Dde- 
lceggelse saaledes. Noesten alle Stcrder eller Forstoe- 
der L denne Egn bleve lagte i Affe. Generalen gjorde 
sig forgjceves Umage for, at forhindre denne Ddeloeg- 
gelse; de regulcere Tropper adlode Ham, men Kosak
kerne og Arnauterne künde Han ikke holde i Tomme.

Stoffelns Korps var halvtredsindstyve Mile ft'er- 
net fta  Hovedstaden, Oberst Fabricians enduu loenge- 
re, og dog sordrede Grev Romanzoff at styre enhver 
af deres ringefte Bevcegelser.

Han besvoerede sig over, at General Stoffeln ikke 
udviste tt'lstrcekkelig Aktivitet. Den Sidstes Udtryk: 
„m an  m a a t t e  i l e  l a n g s o m t "  (kogtins lento), 
tjente Grev Remanzoff til T ert, for at latterliggjore 
General Stoffeln for alle Officererne i Hans Hoved- 
qvarteer, hvoraf Hans lille Hof bestod.
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Dog er det vist, at Stoffeln hele Vinteren fort
satte Krigen meget virksom, og at Kommandanten 
en Chef ikke en eneste Gang forlod. Hovedqvarteret, 
uden tillige at besigte alle Armeens Qvarterer og Trop- 
per, og uden at en eneste Bataillon havde ererceret i 
Hans Noervcerelse. Jeg kan bekroefte alt dette, da jeg 
den hele Vinter blev i Hovedqvarteret.

Nagtet de Ddeloeggelser, som det Stoffelnste Korps 
havde foranlediget i Moldau, vilde en Armee paa
20,000 Mand ret magelig have fundet sin Underhold- 
ning der; dette Land har en Overflodighed af O rer 
og Fourage, og med Penge og Orden vilde man og- 
saa have forskaffet sig Korn.

Kommandanten en Chef künde lade nogle Kom- 
pagnier blive tilbage i Podolien, for at erecere Re- 
kruterne og anordre de sornodne Leverancer, derpaa 
stulde Han om Vinteren drage med Massen af sine 
Stridskroefter til Moldau for at faae fast Fod ved 
Donau.

I  M arts Maaned stulde Resten af Tropperne i 
Podolien have stodt til Armeen, som nu künde gaae 
over Donau, ligesom det var Tilfceldet i Foraaret 
1774, Bender var da faldet uden Svcerdflag, og 
Fjenden havde vceret tvunget til, at stifte Fred fire 
Aar tidligere.

M an vilde have gjort sig Umage for, at indtatze 
en fast Plads ved Donau, for at faae et Stottepunkt
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for Armeens Operationen Hvis en Beleiring var 
forbunden med saa mange Vanfleligheder, saa künde 
man let sorftand/e sig paa flere Steder ved Donau, 
som var ligesaa meget vcerd, som de tyrkisie Citadeller; 
Landet frembod Materialier dertil i Overflsdighed, og 
Tid manglede man Heller ikke. Jmidlertid künde det 
Stoffelnste Detaschement skaffe Levnetsmidler og aabne 
Deren for en saadan Expedition, da i Mangel af samme, 
Detaschementet figurerede uden Oiemed og de senere 
Operationer bleve stadede ved dets Adeloeggelser. D a 
man ikke grundede et eneste Etablissement og ikke vandt 
noget Terrain, —  en vcrsentlig Omstcendighed i mhver 
Krig og i Scerdeleshed imod Tyrkerne, — saa maatte 
Detaschementet nodvendigviis, efterat det paa unyttig 
Maade havde svcekket sig, befinde sig i det Tilfalde, 
at giere en Bevoegelse tilbage, og atter flutte sig til 
Armeen i Podolien.

M an vil Lndvende, at den russifle Armee ikke var 
talrig nok, for at ivcerkscette en saadan Expedition.

Dog var den maaflee i det paafolgende Felttog 
betydeligere, end om Fjenden havde forenet alle sine 
Stridskrcrfter? Hvorfor stulde dm altsaa ikkehavevcr- 
ret tilstrcekkelig, paa m T id , hvor de ft'endtlige Kraft 
ter mdnu ikke vare forenede.

Imod Slutningen af November, eller i Begyndel- 
sm af December rykkede Oberst Fabrician med et Korps 
af 1,500 Mand imod Gallatz ved Donau.
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Ankommet ncer ved denne Plads, saae Han sig om- 
ringet af en tyrkist Armee med en Styrke af 1-5 til 20,000 
M and: Fabrician marscherede los lige paa et fjendt- 
ligt Batteri, som skulde forsvare Approscherne ved G al
latz, erobrede Batteriet, adsplittede Tyrkerne og gjorde 
sig til Herre over Staden.

Til Len for denne, efter min M ening, smukkeste 
Daad, som denne hele Krig havde at frembyde, fik 
Han forst S t .  Georgs-Korset, m  for nylig indstiftet 
Orden. Fabrician var endog nogen Tid alene Nid
der af samme, og Keiserinden, som forstod endnu mere 
at forhoie disse Belonningers Vcerdi ved den Gratt'e, 
hvormed hun kryddrede dem, sagde flere Gange offent- 
lig: „der er kun to, Fabrician og mig, som dele den
ne Dekoration."

Hvilken en SEre for S t . Georgs-Ordenen, som 
en saa brav Officeer havde begyndt med at gjore 
beromt!

Affairen ved Gallatz var den mm'ddelbarv Aar
sag til M ajor Anreps Ulykke. Han havde ved denne 
Foegtning udmcerket sig ved Mod under Fabricians 
Kommando, og var nu besjcelet af det §)nsie ligeledes 
at erholde Georgs-Korset. Han sogte Leilighed til at 
udmcerke sig, og troede at have fundet den ved Bucha
rest, hvor Han kommanderede et Detaschement af 700 
Joegere. Ikke langt fra den Stilling, som Han havde 
indtaget, laa et af stoerke Mure indesluttet Kloster,



252

hvorhen man havde posieret nogle Kosakker og Arnau- 
ter. Kommandanten paa denne Art Fcrstning saae et 
fjendtligt Korps rykke frem og underrettede Anrep der- 
om, som Llede til for at befri sine Folk. Tyrkerne, 
som ved Anreps Noermelse havde opgivet Angrebet 
paa Klosteret, overrasiede dette Korps i en Skov, hvor 
Skytset kun gjorde liden Virkning, og nedsablede det 
saaledes, at ikke en eneste M and kom derfra. Kom
mandanten i Klosteret havde vel kunnet forsogt et Ud- 
fald, for at ftelse de til Hans Hjelp saa cedelmodigt 
tililende Mandsiaber, men Han gjorde det ikke.

P a a  den anden Eide havde Anrep, hvis Han hav
de vcrret en Smule mindre hurtig, kunnet virke i For- 
ening med General Sametin, som var en Marschroute 
bortfjernet fra Ham. Denne fandt Dagen derpaa ved 
sin Ankomft med sire Batailloner paa Valpladsen 
samtlige Jcrgeres Liig med afhugne Hoveder, hvilke 
man havde medtaget. Anreps Hoved blev bragt til 
Konstantinopel og baaret omkring der i tve Dage.

Hospodaren i Moldau blev ved Fcegtningen i 
Gallatz taget ül Fange og bragt til Bucharest, hvor 
Han dode af en Sygdom. D a Hospodaren i Wal- 
lachiet, Gregorius Giko, var ncrr ved at blive taget 
tilfange, stillede Han sig med sin Familie og sit Folge 
under russist Bestyttelse. Under Bedcrkning af en 
Oberst begav Han sig fra Hovedqvarteret til PeterS
borg; senere kom Han tilbage til Armeen og gjorde
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som Frivillig Felttoget med 1770. Denne Mand med 
fine Sceder og Aandsdannelse var 45 Aar gammel; 
Senere blev Han qvalt paa Sultanens Befaling.

Grev Henckel en preussist Frivillig, med hvem 
feg var meget noie formet, har fort en Dagbog over 
diese Vintererpeditoner, hvortil jeg leverede Planerne. 
Denne Journal fvrtjente med Rette at blive bekjendt; 
thi Forfatteren var en fiin Jagttager og forstod sit 
Fag godt.

Felttoget I7VO.
Den 12te M ai forsamlede den russiste Armee sig 

ligeoverfor Chotzin, den 15de gik den over Dniesteren 
og det ester den ny General-Qvarteermesters, General 
Bauers Anordninger.

I  Leirm indtog det hele Jnfanteri en Fiirkant, 
og dag denne opstillede Kavalleriet sig paa Linie. P aa  
Marschen var Armeen deelt i syv Kolonner; den fjer- 
de Kolonne, som dannede Centrum, bestod sor storste 
Delen af Artilleri og to Batailloner Grenaderer; den 
fsrste og syvende Kolonne var dannet af Kavalleriet, 
hvilket doekkede de fem andre Flanker; de ligeledeö i 
syv Kolonner marscherende Eqvipager og Transport- 
vogne fulgte ester.

Ved at ncerme sig Fjenden og ved et Angreb dan
nede Fodfolket sig i tre Kareer og Kavalleriet stillede
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sig i I n t e r v a l l e n  Den storste af disse Kareer, 
Centrummet, hvori Grev Romanzoff befandt sig, blev 
kommanderet af General Olitz, den hoire af General
lieutenant Plemenikoff, og den venstre af Gcnerattieute- 
nant Grev Bruce.

D a  Leiren beständig blev bestemt forud, saa künde 
man let ordne Jnfanteriet i Kareer og stille Kavalle- 
riet paa Linie bag samme; det var imidlertid ikke saa 
let for faa indovede Tropper i Ncerheden af Fjenden 
at danne tre Kareer Fodfolk og postere Kavalleriet i 
Jntervallerne.

F ra  Chotzin til Donau havde Armeen omtrent 
25 meget körte Marscher at g/ore; om Morgenen 
Klokken 10 befandt samme sig i Leiren, hvor den stul- 
de forblive indtil sin Afmarsch Dagen derpaa eller 
sildigere. M an künde dcrfor, uden at trcette Tropper- 
ne, hver Marschdag formere Armeen i Slagorden, for 
derved at voenne dem til at udfore denne Manöver 
under Ffendens Dine.

Dette stete imidlertid tun eengang, og man kan 
vansteligere toenke sig en mere forvirret og flettere ud- 
fort Manöver. Og dog holdt man dette Forsog for 
tilstroekkeligt og tcenkte ikke videre paa at gjentage det; 
og da Armeen marscherede Lgjennem Moldau, fta Chöt- 
zin til Donau, uden at blive foruroliget paa Veien, 
saa gik alt godt.
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Den L6de M ai kamperede Heeren i Lypchana 
ved Pruth.

Det forekommer mig overflodigl at ncevne alle de 
de Steder, hvor Armeen gjorde Holdt idet den sulgte 
Lobet af denne Flod paa den venstre Strandbred. 
Nogle Batailloner Grenaderer og Joegere, med hvilke 
General Bauer begav sig fremad for at betegne de 
til Leir egnede Steder, stilte man derfra.

S n a rt derpaa overgav man mig Kommandoen 
over alle Armeens Piketer, med diese forstcerkede feg 
General Bauers Korps.

Dette dannede m  Karee, Piketerne en anden, og 
de angrebe Tartarerne, som toge Flugten efter nogle 
Kanonflud.

Grev Romanzoffs Armee havde, for at bevare 
sig for Pesten omgivet sig med en Kordon Kavalleri, 
hvis Kommandor sendte de fra Generalen erholdte 
Breve til Hovedqvarteret, efterat Han havde dyppet 
dem i Viinceddike.

En Dag befandt Grev Romanzoff sig foran sit 
Telt, omgivet af 50 Officerer, da en Koureer ankom. 
Vi troede Han kom fra Ausland. Kommandanten 
spurgte Ham hvorfra Han kom. »Fra General S tof
feln," led Svaret. Ved disse Ord lod Grev Roman
zoff den Brevpakke, som Han allerede havde taget i 
Haanden, falde, Llte ind i sit Telt og strar derpaa 
-lev der bragt Viinceddike.
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Ester dette Optrin formodede v i, at General 
Stoffeln vilde blive paa hiin Side Pruth og ikke forene 
fig med os. Pesten var virkelig udbrudt i Hans Korps. 
D a  Han imidlertid troede, at den ikke smittede og for- 
restm blev henrevet af sin rastlose Jv e r , besogte Han, 
»den at bruge Forsigtighed de Syge i sin Armee, blev 
angrebet af Pesten og dode.

Smitten daterede sig fra Slaget ved G alla ts ; 
her havde en Soldat betjent sig af en TyrkS Pelts 
og folgte dm til en Jode i Jassy. Jodens hele Fa
milie dode af den ved Peltsen foraarsagede Smitte. 
En fra Jassy formedelst m  Forbrydelse transporteret 
Soldat var ligeledes bleven smittet af dmne Sygdom 
og udbredte Smitten i Nader; Pladskommandantens 
Tfmerskab og Bagage bragte den til Moskau, og 60,000 
Menneffer dode her deraf.

Gregorius Orloff, dmgang Keiserindens Zlndling 
forlangte og fik Tilladelse til at gaae til Moskau, hvor 
man paa dm Tid hverken kjendte Lydighed eller Au- 
toritet. Han tilveiebragte igfm Ordm  og P o lin , der 
blev grebet Sundheds - Forholdsregler og Smitten 
holdt op.

Vil Historim vel beyare Erindringen om dmne 
D aad? Jeg  veed det ikke; dog sinder feg mere Hel- 
temod den, end man kan opvise i S lag  og ved hoi 
Vaabmdaad.

D a feg forlod Armem, for at begive mig til
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Petersborg, sorekom det nn'g, at man meget forsomte 
de mod denne Plage nodvendige Forholdsregler; jeg 
blev kun i wende Dage opholdt ved Beffyttelses-Kor- 
donen: Operationerne for at blive fri for Smitten 
künde ikke vcere meget virksomme.

Fyrst Repnins Position, som havde indtaget Ge
neral Stoffelns Plads, var paa det samme Sted, hvor 
Peter den Forste i Aaret 1711 saae sig nsdsaget til 
at kapitalere med Stor-Veziren. V ar det nu saa, 
at denne Post fvrekom Fyrst Repnin at vcere af en 
ond Forudbetydning, eller at Han virkelig var stillet 
alt for blot, nok er det, at Han indstcendizt sorlangte, 
at maatte forlade Pruths hoire B red, for at forme 
sig med os paa den venstre Bred. Dog Faren for 
Smitte bevcegede Grev Romanzoff til ikke at bevilge 
denne Begjoering.

M m  senere udvirkede Frygt for Tyrkernes N ar- 
melse, hvad den for Pesten ikke formaaede, og det Rep- 
ninste Korps, som havde tilbragt hele Vinteren L Val- 
lakiet, gik over Flodm, for at forstcerke vor Armee.

Disse Troppers Mondour var i meget stet Til- 
stand, da man ingm nye havde givet dem; Soldaterne 
havde gjort sig Veste af deres Kjoler og den storste 
Deel af dem bare Beenklceder a f ugarvet Lader; deres 
Bandolierer vare ikke hvrde og deres H aar upuddret. 
Dog havde man givet dem Kjod i Overflodighed, og

17
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de syntes at voere ret kräftige. Uagtet Fortropperne 
vare flet eqviperede, havde de dog et krigerisk Ud- 
semde, de leirede flg uden at anlcegge spanske Ryttere; 
og uden i mindste Maade at vcrre i Frygt for Fjen- 
dens Noerhed, tillavede de gansie rolig deres Suppe, 
medenö Tyrkernes Skjoermydsel uophorligt holdt Ar
meen i Allarm bag dens spanske Ryttere.

Jeg undersogte det S ted , hvor Peter den Forste 
havde ladet sig indeflutte af Tyrkerne; dette Sted 
hedder R e b a i  M a h i l o f f ;  gjerne havde jeg ladet 
optage Grundridset deraf, hvis jeg havde kunnet for- 
fiaffe mig noiagtige Oplysninger om denne Armees 
Positioner, men ingen var istand til at give mig disse.

I  det Forhold, hvor vor Armee troengte frem 
längs med Pruths venstte B red , bleve ogsaa Skjoer- 
mydflerne heftigere; Chanens Tropper fluttede sig til 
Tartarerne. Storveziren var endnu ikke gaaet over 
Donau. M ajor Soritsch kommanderede Arnauternc 
og den afdode General Stoffelns Kosakker, der til den 
Tid stod under Fyrst Repnins Kommando. Denne 
M ajor, som var af en lille men godt proportioneret 
Vcert, behagelige Manerer, tapper, virksom og indta- 
gende, blev elstet af Alle; Han havde gjort samtlige 
Krigs-Erpeditioner med den afvigte Vinter, og det af 
Ham kommanderede Korps befandt sig et P a r  M iil 
foran Armem.

En Eftermiddag indledede Fyrst Repnin m  Skjcrr-
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mydsel. Soritsch, som havde besteget en Heft af tar- 
tarifi Race, Llede hurtig afsted med en Trop Arnauter 
og Kosakker; man sendte ingen Fodfolk efter, for at 
understotte dem; Kosakkerne trcengte heftt'g ind paa F a n 
den; deres Rasen henrev dem, mm de bleve nodte til 
at vige og Soritsch kom ikke mere tilsyne.

I  dmne Skjcermydsel fandt man ikke af 1000 
Kosakker sire, som strebe i Forening; de lob frem og 
tilbage og gjorde L alt for viid Afstand mange Pistol- 
stud uden den ringeste Nytte.

Jeg var tilhest kun som Tilstuer ved Fcrgtningen, 
men da jeg ikke kom fremad, tabte jeg snart Soritsch 
af Sigte.

D a  man ikke saae Ham komme tilbage, viste Fyrst 
Repnin en fand Bestyrtelse derover. M an vidste vel, 
at dm tyrkiste Soldat ikke staaner den Fangne som 
falder i Hans Hoender, mm flynder sig med at afhugge 
Ham Hovedet, for at erholde dm Priis af ti Daler, 
som man gav Ham for ethvert Hoved Han bragte til 
Hovedqvarteret.

Fyrsten lod de Kosakker, som havde taget Deel i 
denne Skjcermydsel komme hid; enhver af dem fortalte 
Tabet af Soritsch paa forstjellig Maade. M an ud- 
stjeldte dem og gjorde dem Bebreidelser for, at de 
havde forladt Ham, dog alt dette gav os ikke Soritsch 
tilbage.

17*
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I  Hovedqvarteret talte man ikke om Andet, end 
om Tabet af denne tappre Officeer. General-Majo
ren ved Kavalleriet, Fyrst Trubetzkoy, tilbod en D ia
mant som Han bar paa Fingeren, som Losepenge for 
Soritsch. Dette Tilbud opbragte Grev Romanzoff, da 
Han holdt Soritsch for aldeles labt og mente, at der 
ingen videre Efterretning var at erholde fra denne, og 
man maatte nu ikke mere spilde Tiden med at bestcrf- 
tige sig med Ham.

D a  Sagen imidlertid ikke var mnulig, naar man 
kom en Seddel, hvorpaa dette Tilbud var skrevet, i en 
Flaste, som man befcestede paa en S tang og derved 
hidlokkede Fjenden paa den Side, hvor den var opstil- 
let, saa künde Tilbudet af en Diamant gjore Jndtryk.

M an erfarede endelig, at Soritsch endnu levede, 
og da Han L det Dieblik, hvor man vilde drcebe Ham, 
havde Aandsnoervcerelse nok til at raabe: Pascha!  
P a s c h a !  saa blev Han fort for Tartar-Chanen. Denne 
erindrede sig, hvor mennestekjoerlig Soritsch havde be
handlet de Fänger, som vare faldne i Hans Hcrnder, 
viste sig oedelmodig imod Ham, gav Ham en polst Offi
ceer til Hans Tjeneste og lod Ham bringe til Konstan
tinopel. M an udvirkede snart Hans Frihed, herpaa 
blev Han Keiserindens In d lin g ; hun overoste Ham med 
Velvillie.

Den 6te Ju li indtog den russiste Armee en S til- 
ling i Narheden af Fjenden, med deres hoire Floi
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vendt imod Pruth og med Larga Floden imellem sig 
og den Armee som Tartar-Chanen kommanderede.

Den 7de hengik i Deliberationer og Forberedel- 
ser til Angreb; General B auer afgjorde disse Besiut- 
ninger; Han var Sjcelen i vore Foretagender.

Ved Nattens Frembrud satte Heeren sig i Bevoe- 
gelse. Fjenden havde Lngm Forholdsregler truffet for 
a t forhindre Overgangen over Larga Floden, som Han 
alligevel künde vanskeliggjore, nagtet Floden var udtor- 
ret. Hans Leir, som tildeelö paa sin venstre Floi var 
stottet og dcrkket af P ru th , var iovrigt siet forsvaret 
ved en G rav, som paa Hans hoire Floi dannede en 
Vinkel.

Plemenikoffs Division fik Befaling til at gjore et 
salsi Angreb paa Mendens Front; vor Hovedanstroen- 
gelse blev rettet paa Hans hoire Front, som, naar 
man var gaaet over Larga, var meget let at angribe.

I  dette Hovedangreb marscherede Repnins, Po- 
temkins og Bauers Korpser, i hvilket sidste jeg befandt 
mig, i forste Linie; Bruces og O litz 's, hvorved Grev 
Romanzoff var, dannede dm andm, eller megetmere 
Reserven, Kavalleriet kom bag efter; en Afdeling I « -  
gere marscherede i nogen Frastand fra vor venstre Floi.

Fjenden, som allerede Plemenikoffs Division be- 
sioeftigede, opventede ikke vor Ankomst, men fiygtede 
efterat have gjort nogle Kanonskud.

Jeg var en af de Forste, som ankom i Tyrkernes
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Forflandsning. D a  jeg endnu var 10 Skrr'dt bort- 
fjernet, lagde en af dem J ld  paa en ligeoverfor mig 
rettet Kanon, og reddede sig; det var dm hele Fare, 
som jeg var udsat for.

For at give de efterfolgmde Tropper Mod, raabte 
jeg, saasnart jeg befandt mig paa Skandsen: »Chata- 
rine leve! H urra!"

Vore Tropper ankom i den tyrkifle Leir, uden at 
gjore et S kud; Korpserne i andm Linie havde ikke en- 
gang seet Fjenden. Jeg  troer ikke, at dette Angreb 
paa den hoire Floi af Forfiandsningen har kostet 06 

tyve M and.
Det falfle Angreb paa Fronten var ikke morde- 

rifl; Plemmikoff, som ledede det, var gammel, men 
tapper; Han forcerede den hele Forskandsning tillige- 
med o s; vort samtlige Tab oversteeg ikke 100 M and.

Tprkerne lode deres Bagager og det af 60 Ka- 
noner bestaaende Artilleri i Stikkm.

Tartar-Chanm s Telt var foret med karmosinrodt 
og med guldbroderet Atlast; Fyrst Repnin satte sig ved 
et Kompagni Grenaderer i Besiddelse deraf; dette var 
Chef-Kommandantens scedvanlige Garde, og Han forte 
dem selv med flyvende Faner ind i Teltet.

De Seirende gjorde paa dmne D ag ikke mere 
md 23 Fänger. I  dm tyrkifle Leir fandt man droebte 
Russere, Parviis befceftet ved Hinanden. Dette S yn  
forbittrede vore Folk, som herpaa ubarmhjertig masa-
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krerede flere Tyrker som havde stjult sig i et for ny- 
lig gravet Hul.

Ester Foegtningen ved Larga tilstrev Keiserinden 
mig et naadigt Brev og sendte mig S t. Georgs O r- 
denen, som hun hoedrede mig med, fordi jeg fsrst var 
trcengt ind i Tyrkernes Forskandsning og sorkyndt Sei- 
ren, L det jeg udraabte hendes Navn.

Den 8de Ju li indtog den russifte Armee en Po
sition paa Hirn Eide Larga og troengte videre frem 
paa den venstre Bred af Pruch, uden at siede paa 
Fjender.

M an syntes at leve i suldkommen Fred; Krigen 
begyndte fsrst, da man ncrrmede sig Donau.

Den ISde Ju li laa vor Armee i Leir ved Kahul, 
en ved Pruch ncerliggende Flod, som dakkede vor 
hoire F loi; Salza, en anden Flod eller Strom , sirakte 
sig i lcengere Afstand henimod vor venstre Floi. Vi 
havde begivet os dort sra denne Flod, uden at jeg 
erfarede Bevcrggrunden dertil, for at ncerme os Pruch 
og Kahul.

Vi vare kun forsynede med Brod for nogle Dage, 
og ventede en Tilforsel, som Lmidlertid den med lette 
Tropper stcrrkt forsynede Fjende künde affljcere, uagtet 
en stcerk Afdeling blev anbragt bag ved Konvoien for 
at bestytte den. .

Den 20de Ju li forkyndte Skytset i Jsache, at Stor- 
vezirm var gaaet over Donau.
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H an kom i den Hensigt at indtage en Stilling 
paa dm venstre Eide af Kahul; Fronten af Hans 
Armee dcekkede Han ved m  Art af Forffandsning, men 
aflod at beskytte denS Flanker, nagtet Kahuls Noerhed 
künde tjene Hans venstre Flor til Bestyttelse.

Ingen Huulvei, intet Trie hindrede det russtste 
Artilleri paa dets Marsch imod Fjenden. Kun en Art 
Iordvold gjennemstar Sletten, hvorpaa begge Armeer 
befandt sig, og denne under Navn af den trajanste Bei 
beh'endte Forhoining havde en Avantgarde kunnet dcekke.

Fangne Tyrker forsikkrede os, at deres Armee var
300,000 M and stoerk, dette T al var udentvivl overdre- 
vet; feg troer, at 70 til 100,000 Kombattanter befandt 
fig derved; vor talte kun 18^)00 af disse; dog blev 
Angrebet besternt tt'l folgende Nat.

Den bedste Bei havde voeret, naar man havde 
gjentaget dm M anöver, som saa godt lykkedes ved 
Kahul og som var saa let at ivoerksoette, da Tprkerne 
hverkm havde udsatte Poster, eller Vedetter og Speidere.

I  dmne Hensigt maatte man dirigere Armeen ved 
Salza , og idet man fulgte Flodms Lob, ved Dagens 
Frembrud at naae Mendens hoire Flor', som ikke var 
docktet, medms man ved et falsk Angreb havde hm- 
vmdt Fjendms Opmoerksomhed paa forffjellige Punk- 
ter paa sin Front eller paa sin venstre Floi.

Ester gjort Erfan'ng künde man noesten sikkert
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regne paa, at Han, saasnart vore Tropper alvorli'gt 
havde angrebet Hans hoire Floi, vilde flygte.

Jeg veed ikke, hvilken P lan  man vilde folge, me« 
det sorekom mig, at man vilde gjore Hoved-Anstrom- 
gelsen paa den.sjendtlige Front; Plemenikoffs Karee 
og General Olitz störe Karee, hvor General en Che- 
fen befandt sig, marscherede i denne Retning; det Bauer
ste Korps blev beordret til at käste sig paa Tyrkernes 
venstre F lo i; Bauers og Repnins Korpser stulde an- 
gribe deres hoire Flanke.

Bed Nattens Jndtroedelse den 20de Ju li satte 
man sig i Bevcrgelse. Fra Marschens Begyndelse her- 
stede Forvirring i dm störe Karees B atten som var 
12 Kanoner stcrrk; noget af dette Skyts var rettet 
mod den ene, andet til den modsatte Side. General 
Mellissino, som kommanderede dm, syntes at have mi
stet Forstanden. Chefen for Armem blev vred og gjor- 
de Ham Bebreidelser; General Olitz blev mdnu a r-  
greligere derover, da Hans Karee ikke marscherede re
gelmässig, og der opstod Hüller derved, saa hmrandt 
Tiden indm man künde blive enige.

Fra den störe Karee, hvori jeg befandt mig, kün
de vi ikke see den andm Karee med hvilkm vi stulde 
marschere i Overeensstemmelse; Nattens Morke for- 
hindrede det, og man havde ikke taget nogen hensigts- 
moessig Forholdsregel, sor at bevirke dm andm Ka
rees Forming med vor, saa at vi vare udm Efterret-
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ninger fra samme. Havde vi beregnet Afstanden slet, 
eller ffernet öS fra Linien, nok er det, istedetfor med 
Doemringen at naae den ffendtlige Leir, overraflede 
D agm  os L det Dieblik, hvor vi ncrrmede öS den tra- 
fanste Vei.

V i opdagede da paa vor Venstre Bruces Karee, 
som marscherede paa et ophoiet Terrain meget langt 
fta  os, og mdnu mere ffernt marscherede den Repnin- 
sie Karee.

F ra  den fjendtlige Leir kom derpaa en Trop frem 
og kastede sig imellem os og Bruces Karee, hvorfta 
det blev beskudt med Kanoner, hvis Kugler dog traf 
os. Denne Omstcrndighed gforde vort Korps uroligt, 
man holdt R aad: feg var af den M ening, at man 
uden Tidöspilde maatte gaa los paa Fjendens For- 
fiandsning, mod hvis hoire Floi man saae Repnins 
Karee at drage; dette Naad blev fulgt.

Men Tyrkerne bestfode os bagfra, fra den tra- 
janfie Vei, ligesom fta  m  Skandse; feg tog, uden O r
dre, en Deel Reserve-Jnfanteri a f vort Korps, hvor 
dengang kun en eneste Officeer befandt sig, og gforde 
mig fcrrdig til at fordn've Tyrkerne fta  deres Poster; 
de flygtede, efterat nogle Flintesiud vare gforte paa 
dem. Medens vi rensede den trafanfle B ei, opdagede 
vi Plemenikoffs Karee, som i et Kanonfiuds Afstand 
marscherede tilhoire fta os.

S tra r  begav feg mig paa Over-Kommandeurens
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Befaling derhen, og overbragte Ham dm Ordre, at de 
maatte vente paa o s , for at vi i Forening künde an- 
gribe Fjenden.

General Sametin, en af dette Korpses Anforere, 
modtog mit SErinde. Jeg var alt vendt M age og 
havde endt min Beretning, da jeg saae mig om og be- 
moerkede dm Plemmikoffste Karee i Forvirring: Bog- 
ne, Bagager, Artilleri flyndte sig hurtig derfta.

Jeg sagde til Grev Romanzoff: denne Karree er 
staget paa Flugten. Neppe havde jeg udtalt disse Ord, 
for de Plemmikoffste Tropper kom imod os i den stor- 
ste Uorden; der var en fuldstoendig Forvirring. Halv- 
delen as disse Flygtninge trcengte Lgjennem Aabningm 
i et af Hjornerne i vor Karee; det forste i dette 
Hjorne posterede Grenadeer-Regimmt afstjode deres 
Gevoerer i Lüsten. M an maatte raabe saameget man 
vilde, at der ikke stulde fiydes, det var ikke muligt at 
gjore sig forstaaelig. S e r  ladte Feltstykker, som stode 
i dette Hjorne, fyrede to Gange, lykkeligviis uden at 
troeffe nogen. I  denne ubestrivelige Forvirring be- 
mcerkede man paa Pladsen som Kareen havde inde- 
stuttet, 40 forladte Kanoner.

Tyrkerne forfulgte Flygtningerne kun kort. D a  
jeg forresten ikke künde fee, hvad der gik for sig paa 
vor hoire Floi, saa kan jeg Heller ikke tale derom som 
Dimvidne.

En Oberstlieutenant sagde mig endnu samme D ag,
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at, da Han lod sine Tropper avancere, havde Tyrkerne 
som havde sprcengt Plemenikoffs Karee, ved Synet 
af dette Kavalleri gjort Holdt og derpaa trukket fig 
tilbage. Han forsikkrede mig, de havde ikke vceret stoer- 
kere end 500 M and, og tilfoiede, at Han vilde lade 
dem angribe og havde raabt „Frem ad," men Hans 
Tropper vare blevne ubevoegelige.

O m  Begyndelsen til denne Forvirring har feg 
kun kunnet erfare folgende:

En Huulvei, som gik ud fra en af de fjendtlige 
Forsiandsninger, ftrakte sig hen Lmod det Sted, hvor 
Plemeyikoffs Karee gjorde Holdt. M an burde have 
kjendt denne Vei og hensat en Pikewagt til dens Be- 
gromdsning; dog alt dette siete ikke. Pludselig foer 
en Trop Tyrker ud fra dette S ted , styrtede sig paa 
Kareen og overrasiede den ved dette rasende Angreb 
i den Grad, at de ikke mere gav sig Tid til at kjende 
hverandre, og kom i Norden.

Af de 6 Batailloner, hvoraf Karem bestod, om- 
kom imidlertid kun en Officeer.

I  Sandhed, hvo som havde seet dette Optrin, 
vil ikke mere sige, at Russerne, naar de ere paa Li
nie, aldrig vige og man maa drabe dem, for at for- 
drive dem af deres Stilling. Soldaterne af denne 
Natt'on ere meget tappre, men de ere ikke gansie over- 
beviste om, at deres Patron bringer dem i Paradis, 
naar de do paa Balpladsen. Uordenen og Skrcekken
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i vort Korps var saa stör, a t hvis det i dette Die
blik var bleven angreben af 1000 Tyrker, havde dette 
ligesaalidet holdt Stand, som det Plemenikoffste Korps.

Men medens denne tyrkiste Jnfanteri-Afdeling satte 
os i en saa levende Uro, udbredte der sig Bestyrtelse 
i deres egen Leir.

Den Repninste Karee naaede til deres hoireFloi, 
idet den marscherede paa en H oi, som samme beher- 
stede, og hvorfra det meget godt künde blive seet; 
ved dette S yn  oploste denne Leirs samtlige Tropper 
sig, og grebe Flugten. J a  det syntes endogsaa, at 
de allerede dengang begyndte at flygte, da Forvir- 
ringen opstod i det Plemenikoffste Korps, og at det 
forste var den egentlige Aarsag, som forhindrede Fjen- 
den i at forfolge sin paa denne Eide opnaaede For- 
deel. Bauers Karee, som vi sorst künde see mod 
Slutningen af Fcegtqingen, var draget längs med Ka- 
hul og havde angrebet Fjendens venstre Floi.

Vor störe Karee var allerede noer ved at naae 
Tyrkernes Forstandsm'ng, da vi saae 20 eller 30 af 
deres Jnfanterister ganste rolig'bag en kille Hoi.

Det gule Husar-Regiment var kun 50 Skridt ft'er- 
net fta dem, og dog undflap hine. Flere andre Fod- 
gjoengere bleve nedsablede i Groesset og Forstandsnin- 
gens Grave, hvor de havde stjult sig.

Tyrkerne forlode tilligemed deres Leir deres B ar 
gager og deres Skyts, hvilket sidste bestod af 180
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Kanoner. Russerne gjorde knapt 100 Fangne, og 
lieg tvivler om , at denne Skier har kostet Tyrkerne 
500 M and.

Ester deres Oplosm'ng kastede Fjenden sig paa 
Jsache, Kilia, Ackermann og andre Pladse, hvorfra de 
paa ny forsogte at gaae over Donau. M an hav- 
de kunnet adsplitte dem, naar man uden Ophold Har
de trukket Armeen hen til denne Flodbred, hvorfra den 
kun var to Dagmarscher borte.

Men Grev Romanzoff lod sig noie med at kom
mandere nogle Afdelmger derhm og lade dem opflaa 
Leir ved Valpladsen, hvornoest Han ogsaa endte Felttoget.

Prinds Wilhelm af Brunsvig, en Neveu til Kön
gen af Preussen, var kommen til Armeen, for der at 
tjene som Frivillig undcr Grev Romanzoffs Komman
do, som ikke gjorde en Hemmclighed a f, at Köngen 
havde tilstrevet Ham, at Han stulde behandle Hans Ne
veu med Strcenghed. Denne Pn'nds havde paadraget 
sig Köngens, sin Onkels Unaade, ved en maaffee »grün
det Mistanke om at Han havde begünstiget sin Sosters 
—  den preussiste Kronprindses Gemalinde —  uordent- 
lige Levemaade. Han havde Aand og en dannet For- 
stand; men var formedelst sit svagelige Legeme og bli- 
de Temperament kun lidet egntt til at boere Krigens 
Besvcerligheder; —  Han dode snart efter Slaget ved 
Kahul.

Dagen efter Slaget blev General Bauer afsendt
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henimod Donau, for at satte sig i Kundstab om Fjen- 
dens Marsch.

Fyrst Repnm vendte sig med sit Korps til Ism ail, 
som Han bemagtt'gede sig; siden indtog Han Küia-Nova 
efter en ti Dages Beleiring.

Jeg blev sendt til den sidste S ta d , for at satte 
dm i Forsvarsstand.

Ved min Ankomst til Kilia fandt jeg nogle Afde- 
linger russiste Tropper, som havde besät Porte og Dol
de. Fem til sertusinde Tyrker vare endnu paa Plad- 
sen. Efter Kapitulationen stulde de transporteres paa 
den anden Eide af Donau til Tulche; men da det 
fattedes paa Skibe, saa gik denne Transport kun me- 
get langsom fra Haanden.

Kilia ligger i en ved en Bak og Donau dannet 
Vinkel. Dens vidtlsftige Forstader bleve afbrandle; 
Fastningen er lille, og kan kun i nogen Tid holde sig 
imod en Fjende, som intet andet Skyts har end tolv- 
pundige Feltftykker. Russerne havde opstillet deres ene- 
ste Batteri hundrede Skridt fra Dolden, og vilde ikke 
have kunnet forsvare det paa dette Punkt, hvis der hav
de herstet nogen Orden paa Pladsen; thi fra Dolden 
af styder man lige ned paa dette Batteri og Tyrken 
traffer meget godt med Karabinen, naar Han staaer 
bag en M uur.

Hver Dag besegle jeg Fastningsvarket, som jeg 
lod bygge foran Porten ved D onau; henved tusinde
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Tyrker laa i Leir i Ncerheden, og jeg tilbragte trc 
Uger i deres Midte. D e syntes mig aldeles at leve i 
den Tilstand som et militant Demokratie fremkalder.

Fyrst Repnin behandlede de tyrkiste Gidfler med 
TEdelmodighed; Han gjorde Enkelte af dem en Forcering 
og disse spiste ved Hans Bord.

Den forste G an g , da de spiste til Middag hos 
Generalen, stak den Fornemste af dem sine Fingere i 
Suppeterrinen, for at tage Nudler op. En Dag lod man 
dem spise sammen til Asien med to meget smukke Fruen- 
timmer, disse Qvinders Ncrrvcerelse forbausede dem i 
den G rad, at de vcegrede sig for at sidde med samme 
ved eet Bord. Ester nogen Noden bleve de imidlertid 
meget dristige, ja, en Effendi omsavnede endogsaa beg- 
ge Damerne.

I  deres Telt havde de en Dreng paa tolv Aar, 
som spilte G uitar og ledsagede sin S ang  med uanstcrn- 
dige Stillinger, dette morede dem meget. Vi kaldte 
det for „den t y r k i s k e  Komed ie . "

En vis Mustapha, som ikke horte til disse Gids- 
ler, levede ganste fortrolig med os, og tilbragte oste 
Natten L vor Leir. D a  Han lcrnge havde vcrret i G ar
nison i Chotzin, saa forstod Han Polst. General Po- 
temkin, som siden spilte en saa betydelig Rolle, bad 
Mustaphaen om, at Han med sit Korps stulde forlade 
den ottomanniste Armee; Han lovede Ham et Etablisse
ment i Kasan, hvor de russiste Undersaatter ove den
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nmfelmanske Religion; men hvilke Tilbud man end 
gjorde Ham, forkastede Han dem beständig med Foragt. 
Mustapha havde en Broder som var 16 Aar, som oste 
ledsagede Ham, og som Han syntes at voere meget hen- 
given, men da Talen var om Hans Harem, sagde Han, 
at Han intet Dieblik vilde tage i Betoenkning, at droebe 
sin Broder, hvis denne vovede tun at see paa m  af 
Hans Qvinder.

Medens feg var i Kilia, dode Pladskommandan- 
ten; en Bataillon Grmaderer, hvis Chef Han i lang 
Tid havde voeret, sorgede meget over Ham.

D a de frygtede for, at Tyrkerne stulde bestjcrmme 
Hans Lüg, som man dog kun künde begrave i m S tad  
som ved Fredslutning blev givet dem tilbage, saa bade 
de mig om, at feg vilde anvise dem et sikkert Sted til 
Hans Begravelse. En meget hoi Terrasse syntes mig 
passende til denne Bestemmelse. Grenadererne gravede 
derpaa et Hul, men som dog ikke var dem dybt nok; 
efterat de havde gravet henved 24 Fod dybt, fandt 
de et Lag Kanonkugler. M an künde vistnok ikke finde 
noget mere passende Sted for at berede en gammel 
Krigers Aste den sidste Hvile.

Samtlige Grmaderer ved Bataillonen ledsagede 
dette Sorgetog og fiere af dem fceldede Taarer. En 
retstaffen, tapper Officeer, som deler Moisommelighe- 
der og Farer med fine Undergivne, vil altid erhverve

IS
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sig Kjoerlighed. I  Kilia har jeg bemcerket flere Min- 
desmcerker fra GenueserneS Tider.

Den 16de September blev Bender indtaget med 
Storm .

Den 28de September indtog en Afteling af Grev 
Romanzoffs Armee Staden Ackermann. Ved denne 
Affaire mistede man Kommandoren for en Jcrger-Ba- 
taillon, Kinloch; Han var en Paarorende N'l den Ge
neral Keith, som, efterat Han havde tjent i Ausland, 
blev drcebt ved Hochkirchen, hvor Han fcrgtede i den 
preussiffe Armee. Kinloch horte til Regimenter Cave- 
ron, som var blevet saa grusomt behandlet af Grev 
Pombal.

I  November Maaned faldt Slottet Brasiloff i 
RuSsernes Hoender. Byen var asbrcendt Vinteren forud.

Grev Nomanzoff tog sit Vinterqvarteer i Jassy, 
General Olitz i Bucharest.

General-M ajor Weißmann blev beordret til at 
fore Kommandoen ved Donau. Under Hans Befalmg 
stillede man de L Brasiloff, K ilia, Ism ail og Acker
mann tilbageblevne Tropper. Fra Donau til Jassy er 
der 35 geographiffe Miil.

I  Oktober Maaned fik jeg af Köngen af Dan- 
mark Befaling til, naar dette Felttog var tilende, a t 
begive mig til Kjobenhavn. Ordren indehvldt ogsaa 
den Bemcerkning, at jeg snart igjen siulde vende til- 
bage til den. russiffe Armee. I  Aaret 1771 ankom
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jeg til Kjobenhavn. M m krigerisie Lobebane var paa 
Venne Maade afbrudt, og jeg saae mig indviklet L Hof- 
Jntriguer, som L Aaret 1772 fik et saa sergeligt Udfald.

Krigen 1788 imellem Sverrig og Rusland.
I  Begyndclsen af Sommeren 1788 lod Köngen 

af Sverrig, Gustav den Tredie, sine Tropper rykke 
ind i russisi Finland, og en Flaade udruste i Ssen, 
sor at understotte Hans Land-Armees Operationer. Es
ter den svensie Konstitution tor Köngen ikke sore nogen 
Krig uden sine paa Rigsdagen samlede Stoenders Sam - 
tykke, med mindre et uforudseet Angreb var at afflaa. 
For at rcrtfcrrdiggjore Krigen mod R usland, foregav 
Gustav, at Kosakkerne havde insulteret det svensie Ter
ritorium.

Denne Bevceggrund havde endog tun en Skin- 
grnnd, thi Russerne brugte siet ikke Kosakkerne i denne 
Egn, og havde ikke givet Sverrig den ringeste Anled- 
ning til Besvcering. Men da Ruslands Hoved-Strids- 
krcefter paa den Tid vare rettede imod Tyrkerne, saa 
troede Köngen af Sverrig at Han saa hurtig künde 
komme til Petersborg, at Han derved flulde tvinge dem 
til at indromme Ham Bevillinger, for at redde denne 
Hovedstad. Ogsaa haabede Han paa denne Maade

IS*
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uden Svoerdstag igjen at faae endeel af de Pr-ßvindser 
tilbage, som Hans Forgomgere havde tabt.

Hans Projekt var ogsaa lykkedes, naar Han havde 
opsat sit Angreb til den T id , da den russiste Flaade 
forlod det baltiste Hav, for at begive sig til Archipelet 
til en Diversion imod den ottomanisie Port. M an for- 
sikkrer, at Hoffet i Petersborg saa lidt havde ventet 
dette Angreb af Gustav, at det neppe havde 7000 I n 
valider til at bevogte sine Besiddelser i Finland og til 
at forsvare Hovedstadens Approscher.

Istedetfor at oppebie den beleilige T id , gik den 
svenste Flaade i S sen  allerede L Begyndelfen af Ju li 
Maaned, og dm 17de modte dm den russiffe Flaade, 
Lndlod sig L m Fcrgtning med dm , hvis Udfald var 
tvivlsomt, mm som tilintetgjorde Gustavs Foretagende, 
da Hans Armee tillands ingen Fremffridt künde gie
re, naar Hans Flaade ikke var Herre tilsoes. Thi i 
disse as Bcrkke, Sumpe og Havarme giennemsiaarne 
Egne er man nsdsaget til at lade dm til Kamp paa 
det faste Land bestemte Armee afgaae tilsses.

Disse Skibe formet til m  Konvoi eller Flotille, 
seile längs med Kystm fra et Forbferg til et andet, 
og man kan vel begribe, at de tun for saa vidt kun- 
ne fremrykke eller bevirke en Landing, naar de tt'lli- 
ge blive befiyttet af m  Flaade, som er dm fjendtlige 
overlegen.

D a dm svenste Flaade intet afgjort Fortrin havde.
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saa künde dens Flotille Heller ikke operere med Hekd; 
den maatte L Forventning af günstigere Leiligheder blot 
indffroenke sig til CHLkanekrig. Den L sin Marsch stand- 
sede Landmagt Lndsaae, at dm soretagne Krig var imod 
dm svmste Konstitution, og konfodererede imod Kön
gen; Utilftedsheden udbredte sig lige til Hovedstaden og 
Provindserne, og Gustavs Stilling blev kritist.

Jmidlertid reklamerede det uventet angrebne Hof 
i Petersborg de Hjelpetropper, som Danmark i Trak
tatm af 1773 havde sorpligtet sig til at levere.

Den dansie Regiering vilde sandsynligviis forud 
have forekommet den Forlegenhed, hvori denne Rekla
mation satte dm, naar dm ved det ferste Udseende af 
Fjmdtligheder fra Sverrigs Side havde udrustet et Du- 
sin Liniestibe. Gustav vilde da ikke have vovet at ind- 
lade sig i en Expedition med Ausland, naar Han hav
de seet den danste Flaade i Stand til at virke.

Hvordan det nu md v ar, saa erkloerede Hoffet i 
Kjobmhavn, at det, for at opfylde sine Forbindtlighe- 
der, vilde lade Tropper marschere imod Sverrig.

I  Overemsstemmelse hermed forsamlede sig i Nor- 
ge et Korps af 12,000 M and, hvis Kommando var 
overgivet til Prinds Carl af Hessen, Kongm af Dan- 
marks Svoger. Arveprindsm fandt sig i ,  at giere 
Felttoget med som Frivillig. Armem var bestemt til, 
at trcenge tt'llands ind i Sverrig og at beleire Go
thenborg.
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For at komme for denne Plads maatte de D a »sie 
troenge ftem igjennem Havbugten ved Qvoestrombro, 
som stiller den norste Kyst fra den svenste, og saaledeS 
30 Mile ind paa det svenste Gebeet.

Den 22de September satte de sig L Bevoegelse og 
gjorde et Korps af 800 Svenster til Fange. Den 
svenste General Hierta, som stod ved Wänersborg med 
en svag Afdeling, foretog In te t for at forhindre den 
danste Armees Fremtrcrngen og paa denne Maade an- 
kom den danste Armee den 7de Oktober for Gothen
borg, og opfordrede den til at overgive sig.

Men Köngen af Sverrig havde vcrret der fra dm 
3die i denne M aaned; BesirMingm havde faaet For- 
stoerkning, hvilket, som man sagde, belob sig til 6 eller 
7000 M an d ; Pladsen künde Lkke strar blive foruroliget 
og künde let fra Sosiden blive provianteret fta Skaa- 
ne. En for dm danste Armee bestemt Konvoi Skibe 
blev erobret, da den ikke var bestyttet. Det manglede 
dmne Hoer paa Midler til et Bombardemmt eller et 
Storm lob; i Ryggen havde den Fcrstningen Marstrand, 
og dm maatte betale sine Levnetsmidler til en meget 
hoi P riis  i denne lidet frugtbare Egn. Jndtog man 
ikke Gothenborg i det forste Stormkob, saa maatte m an 
gaae tilbage; men hvilket <t Tilbagetog! Igjennem 
et klippefuldt Landstreg, og omgivet af Bänder af be- 
voebnede Bonder, som afstjare Tilforselen og gjorde 
Passagen stridig, medens man tillige blev forfulg't af
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en Armee, som troede sig seierrig. Lcegger man nu 
hertil den stroenge Aarstid og den i disse siarpe Re- 
gioner allerede bidende Kulde, saa begriber man den 
danste Hcrrs Forfatning.

Den 8de Oktober begav den engelske Minister El- 
liot sig i den danste Leir og gforde sammes Komman- 
dor med Lethed begribeligt, at den samme Lod forestod 
Ham, som de amerikanske Jnsurgenter havde beredet 
General Bourgoyen i S a ra ta g a ; Han beviste Ham, at 
tun Underhandlinger her künde frelse Ham.

Elliot bevirkede en tre Dages Vaabenstilstand hos 
Köngen af Sverrig.

Havde de Danffe, som det var besternt, begyndt 
deres Tilbagetog den Sde Oktober, saa künde de have 
naaet Odewald og derpaa Stromstad; derved vilde de 
have ncrrmet sig deres Ststtepunkter; og befiyttet af 
deres Flotille, vilde de have voeret i Stand til, at soette 
sig L Forbindelse med Kjobenhavn og selv med Peters
borg. Men derved, at de spildte deres Tid i deres 
Position for Gothenborg, blev dem intet andet tilovers, 
end at flutte en overilet Fred, hvorved de tabte en Al- 
lieret, hvis Bestyttelse var saa vigtig. Det lod til, 
da Elliot ledede denne Underhandling, at Köngen af 
Sverrig ikke kjendte Fordelen af sin Stilling bedre, end 
Chefen for den dansie Armee de Farer, hvori han- 
Ufornuft havde sat Ham. Den engelsie Minister red-
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Lede vi'rkelig den danske Armee, dette var imidlertid 
ikke lykkedes, hvis Gustav havde ledet Underhandlingen.

F ra  den 10de til den 12te Oktober var de D an- 
steS Nod meget stör, og fra den 14de bragt paa det 
hoieste Punkt; chi siden den 8de var de allerede blevet 
foruroliget ved Bänder af Bonder, som bleve anforte 
af deres Sognefegder, og man forsamlede allerede Trop- 
per i Karlstadt, som vare i Begreb med at overfalde 
dem. Det er indlysende, at Köngen af Sverrig ved 
nogen Udholdenhed vilde have taget dm hele Armee 
samt dm sig derved befindende Tronarving nl D an- 
mark fangm. Elendighed og Hunger havde selv udm 
S la g  ladet dem falde L Hans Hcrnder.

Den danfie Armee vendte tt'lbage til Norge, efter- 
at Fredm var fluttet/ og leed meget paa fit Til- 
bagetog, uagtet dm ikke i mindste Maade blev for
uroliget af Landboerne; i 38 Timer manglede dm 
Brod. Ved sin Ankomst tü  Norge i Begyndelsen af 
November, var dm omtrent 4000 M and mindre, og 
af hvilke kun 50 eller 60 vare faldne for Fjendms 
Haand.

Man behover ikke mange Kundstaber og megm 
Eftertanke for at indsee, at dmne Expedition var stet 
udtcmkt og styret. Hvis ikke Danmark var blevm re
gieret af Fremmede, som ingm Kundstab havde om 
Marinen og Stridskrcefterne tillands, saa vilde man 
ikke have begyndt et saa ubetcmksomt Foretagmde, eller
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i det Mindste ikke have undladt at mlderstotte Hoerens 
Operationer til Lands ved den Flaade, som man havde 
ved Haandm ; denne ved Fredriksvoern voerende Flaade 
bestod af et Skib paa 74 Kanoner, to Skibe paa 64 
Kanoner, tre Fregatter, ti Galeier og tolv störe Ka- 
nonbaade.

For at opfylde Traktaterne med Rusland, maatte 
man stille et vist Antal Krigsfiibe til denne Magtö 
Disposition og lade 12,000 M and rykke frem längs 
med de svenste Groendser, uden at man dog soranledi- 
gede dem til at begive sig paa det fjendtlige Gebeet. 
Köngen vilde da have seet sig nodt til, at detaschere 
en Deel af sine Stridskrcefter for at iagttage dette 
Korps. P aa  denne Maade fuldforte man en for Rus- 
serne nyttig Diversion.

At man udsatte sig for at offre mange Mennefier 
og Penge, for at bemoegtige sig Gothenborg, var ikke 
meget fornuftigt; thi man künde forudsee, at Somag- 
terne ikke vilde tilgive, at en saa vcrsentlig Plads ved 
Sverrigs Debouscheer var under Danmarks Befiyttel- 
se. Men vilde man absolut angribe Gothenborg, saa 
maatte dette fiee fra Sosiden og ikke tillands; man 
maatte indfiibe de tt'l Erpeditionen bestemte Tropper 
med Tilbehsr paa Kanonbaade, lade Konvoien efior- 
tere ved nogle Krigsfiibe, og lande der hvor Terrai- 
net i saa Henseende var gunstigt.

Men da man tog Veien over Land blev Trans-
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Porten besvcrrlr'g og overordentlig kostbar; tilsoes havde 
den vcrret let, og Omkostningerne fire Gange ringere.

Tillands behovede man L det Mindste en fjorten 
Dage, for at komme fra de norjke Gromdser til Go
thenborg, tilsoes derimod, künde man selv om Natten 
komme fremad; Overfarten havde steet i en Tid af 
8te Dage og man kom da Köngen af Sverrigs An- 
komst i Forkjobet. Det til Erpeditioner af denne Art 
saa nyttige svoere Skyts bliver let transvortcret tilsoes, 
men i et bjergfuldt og af Klipper gjennemstaaret Land 
er der ncesten uoverstigelige Forhindringer for denne 
Transport.

N aar endelig Hensigten ftulde forfeiles, saa var 
Tilbagetoget tilsoes lettere og mindre farligt.

Havde man, da feg i Ju n i Maaned ankom til 
Kjobenhavn, for at tilbyde min Tjeneste, behandlet mig 
paa en passende M aade, istedetfor at afvise mig og 
soette mig i den Nodvendighed at troekke mig tilbage, 
saa vilde feg sandsynligviis have sparet Danmark den 
Ulykke som stob af dette Felttog.

D a  feg beständig yttrede den M ening, at D an
mark fornemmelig maatte stole paa sin M arine, og i 
dm Grad indove sin Landmagt, at den künde operere 
4 Overeensstemmelse med sine Stridskrcefter tilsoes; saa 
vilde feg vistnok have opbudet Alt for at Expeditionen 
imod Gothenborz var blevet udfort tilsoes og ikke til
lands. Uden Tvivl vilde mange Jydvendinger have
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reist stg mod denne Mening; men feg havde imidlertiv 
Grund til at formode, at mit Raad havde bcholdt 
Ovechaand. Herr von Krüdener, russist Minister i 
Kjobenhavn, maatte i dette Anliggende have en afgss- 
rellde Stemme; Han viste mig Fortrolighed og vilde 
udentvivl have understettet min Anstuelse, hvis Han 
faudt den nyttig: og Han indsaae virkelig sammes Fortrin.

Danmarks Erpedition mod Gothenborg havde imid- 
lertid stadelige Folger for Rusland, som gjerne hurtig 
vilde flutte Krigen med Sverrig, og var alligevel nod- 
saget til at fortscette den indtil 17S0.

Det er allerede blevet bemerket at den svenste Ar- 
mees Utilfredshed havde udbredt sig til Hovedstaden og 
Provindserne. Auslands Agenter forstode saa godt at 
vedligeholde denne Utilfredshed, at de Svenste vare i 
Begreb med at flutte Fred med det Petersborger Hof 
uden deres Monarks Deeltagelse.

Gustav flakkede omkring i sit Land, og gjorde sig 
forgjoeves Umage for at formilde den oprorte Stem- 
ning, da de Danstes Angreb kom Ham til Hjelp. Han 
benyttede denne, for paa ny i Sverrigs Hjerte, at vcekke 
det gamle Had imod de Danste. M an erindrede 
igjen Christian den Andens Tyranni og gjord» denne 
Krig til en national, hvorimod Folket i Begyndelsen 
saa hoit udtalte sig.

Derpaa lod Gustav de Fornemste iblandt de Util- 
fredse, Chcferne for Armeens Konfedererede og A us
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lands Tilhcmgere indespoerre. Som  en Folge deraf 
vare Pm gm e, som det Petersborger Hof havde anvendt 
for at foroge sit P a rti i Sverrig tabt, og In tet blev 
tilovers, uden at siaaeS. Gustavs Operaüoner mod- 
sagde ikke Hans forste lykkelige Held. H ans S trids- 
magt til Soes var vistnok Ffmdms overlegen; men 
falfie Kombinationer bevirkede, at dette Fortrin gik tabt.

I  Foraaret 1789 afseilede Han for at overfalde 
den paa Revals Rhed uforsigtigt ankrede fjendtlige 
Flaade; mm da Han opholdt sig ved Rogerwik, for at 
borttage et Koffardiffib, saa blev dm russifie Flaade 
derved allarmeret. Han forsogte et Angreb, mm blev 
flaget paa Flugten med Tab af to Skibe.

Som  m  Folge af dette flette Forsog forte Han 
sin Flaade og Flotille L B ugtm  ved Bjorka Sund. 
D m  Fornoielse at lade sit Skytses Torden höre indtt'l 
det keiserlige Pallads L S t .  Petersborg kom Ham dyrt 
til at staae; efterat Han en heel Maaned havde vcrret 
blokeret i Bugtm , trak Han sig ud med et Tab af 7 
Aniestibe, 3 Fregatter, 31 Fartoier af ringere S to r
relse, 500 Kanoner og 5000 M and: dette var tilsam- 
mmtaget idet Mindste 3die Delm af Hans Udrustning. 
Han flygtede med Resten til dm svenste B ay ved Sven- 
ka Sund.

Noeste Aar overtog Russerne at forcere Ham der. 
M an maa betcmke at L disse paa Sm aaoer og Klip
per talrige Egne kan en Flotille tun manovrere ved
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roligt Veirligt; ved stormende Veir maa den blive ro- 
lig paa Ankerpladsen, ellers er man udsat for den Fa
xe, at tabe den. M an havde anbetroet Prindsen af 
Nassau Kommandoen over den russiste Flaade, en 
M and, der med Talent til Jntrigue sorenede megen 
Dristighed, men som ikke havde mindste Erfaring i dm 
M aade.at ssre Krig paa.

Han angreb de Svenste i Svmka Sund i et stor
mende V eir; den russiste Flotille gik tilgrunde derved, 
thi en stör Deel blev knust paa Klipperne og opflugt 
af Havet, og 6000 Mand, 55 Skibe og 500 Kano- 
ner blev taget af de Svenste. Denne Kamp, som fandt 
Sted den Sde Ju li 1790, forandrcde Gustavs Skjceb- 
ne, og da den franste Revolution gav Anledning til 
alvorlige Betoenkeligheder, saa fluttede Magterne Fred 
med hinandcn paa lige Betingelser. Hver M agt blev 
indenfor de Grcendser som den havde havt for Fjendt- 
lighedernes Udbrud. Traktatm blev undertegnet den 
14de August 1790.
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Erindringsskritt
om

Köngen af DanrnarkS Militair-Etak.

F o r o r d .
«>8eg havde opsat et Erindringsstrift for Struensee, 
som fremkaldte en Hovedanklage imod mig, og som 
udenwivl meget bidrog til de Forfolgelser, hvorsor jeg 
var Gjenstanden.

Havde jeg ikke Grund til at troe det, naar det 
forovrigt er sandt, at Grev von Schmettau, som blev 
fcengflet under den anden Greve af Bernstorffs M ini
sterium, blev indviklet i en kriminel Undersogelse, — 
under hvilken Han dode i Fcengflet — fordi Han offent- 
liggjorde Grund soetninger, som vare overeensstemmende 
med mine.

Hvordan det nu end er, saa har jeg under mit Fan
genstab paa Munkholm sogt at tilbagekalde i min Erin- 
dring, hvad mit Skrift, som jeg tilstillede Struensee vcrsent- 
ligst indeholdt, og derafudkästet folgende Erindringsstrift, 
som jeg har forsynet med Tilsoetninger, esterat de Betin- 
gelser vare taget tilbage, hvilke tidligere vare mig paalagte.

Jeg overrcekker herved denne Memoire, som i en 
vis Henseende Hörer med til min Proces.

Jeg  vil onste, at de Betragtninger som det inde- 
holder engang maatte voere mit Foevreland til Nytte!
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Betragtmnger over Kouge» af Daumark- 
Militair-Etat.

J n d l e d n i n g .

„Det er ikke Lykken, som behersker Verden, siger 
Montesquieu; man sporge Nomerne, som bleve deel- 
agtige i en uafbrudt Velstandskscede, saalcenge de -leve 
regserede ester en vis P la n , hvorimod en uafbrudt 
Kjcede af Modgang blev dem tildeel, da de bleve be- 
herstede efter en anden."

„Der gives moralske og physiffe Aarsager, som 
ere de herfkende i ethvert Monarki; de hceve, vedlige- 
holde, eller styrte til Grunde."

„Alle Begivenheder ere underkastede disse Aarsa
ger. Der gives virkelig i enhver E ta t et L ivs-Prin- 
cip, et Princip for Sundhed og Kraft, som er sorenet 
med Nationens Karakteer, Fornodenheder og naturlige 
Anlceg, for hvilke denne E ta t eristerer."

Kjender nu Regseringen denne Karakteer, disse 
Fornodenheder og Anlceg som tilhorer den Nation som 
er underkastet dens Love, og styrer den overeensstem- 
mende dermed, saa trives ogsaa Staten og bliver stcerk: 
men beherster Regjeringen den paa en Maade, som er 
dens Karakteer, ddns Fornodenheder og Anlceg imod, 
saa maa Staten absolut blive svcrkket, og hvor stör den 
Autoritet end er, hvormed Regseringen er udrustet, sa
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var endogsaa denne Autori'tet uindflrcenket, saa bliver dog 
den i sine naturlige Tilboieligheder standsede Nation i 
dens Hoender ikke andet end et ulcervilligt, opscetsigt 
Redflab, hvorved intet vedvarende Held kan opnaaes.

E r det afgjort, som Historien beviser, at Dan- 
marks Landtropper i de to sidste Aarhundreder noesten 
altid ere blevne beseirede af Svern 'gs; saa maa man 
ogsaa indsee, uden at tale om begge Folkeflagenes Mod, 
at der L den danfle Regjering maa vcrre noget for- 
haanden, som strider imod de nationale Dispositioner, 
og at denne indre Feil maa have fremflyndet hiin Rcekke 
af Modgang, hvis M aleri er saa nedsiaaende for en- 
hver cegte S e n  af Danmark.

O m  K r i g S - U d g i f t e r n e
Det er udentvivl vigtigt, naar en Krig udbryder, 

ikke at blive overraflet uden Forsvar, og at man da 
har velforsynede Toihuse, Magaziner og Fcrstninger i 
god Tilstand, Krigsflibe, som i kort Tid kunne vcere 
seilfcrrdige, og indevede Tropper, som ere rede til at 
rykke L Felten.

Det gamle Ordsprog: 8i vis pscem , psrs del- 
um, har intet tabt af sin Rigtighed; men den M art
ine: Ae qui<j nimig, er derfor ikke mindre fand. D n- 
ver man ikke uutildags de r den dybeste Fred opferte 
Militair-Etablissementer til Iderligheder?
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N aar man underhvlder flere Arbeidere end det 
Arbeide hvortil man bestemmer dem udfordrer, saa fei
ler man imod de forste Regler for en god Oekonomi.

Til denne Vildfarelse synes man soedvanligviis at 
voere tilboielig i militair Hmseende.

D a  störe Armeer have et moerkeligt Fortrin for 
mindre betydelige, saa indbilder man sig, at man for 
at voere den stoerkeste, naar Krigen udbryder, maa hol
de mange Soldater i Fredstider, og at et stört Mili- 
tair-Etablissement var det sikkreste Middel til at ind- 
gyde sine Naboer Agtelse og Frygt.

Jmidlerttd synes man at forglemme, at det An
tal Soldater, som kan underholdes i Fredstider, paa 
ingen Maade staaer i Forhold til det man kan bruge 
i Krigstid.

I  Sandhed, den So ldat, som ikke här anden 
Bestoeftigelse end den, at troekke paa Vagt og at 
manovrere paa Ererceerpladsen, kan vedligeholde 
sine Vaaben og Mondering med liden Bekostning; 
simpel Kost er tilstroekkelig til at vedligeholde Hans 
Kroefter og Sundhed. Men naar Han gjor lange 
og besvoerlige Marscher, maa trodse stet Beirligt, 
maa tage sit Natteleie paa den fugtige Jo rd , og er 
tvungen til oste at udsoette sig for Fjendens J ld , Ka- 
valleriets Angreb og alle Krigens Farer: da opflideS 
Hans Kloeder og Vaaben hurtigere, ja , Han selv lider

19 .
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langt mere, og Hans Underholdning maa derfor vcrre 
langt dyrere end i Fredstider.

Lcegger man til de Omkostninger, som Tropper- 
nes Underhold og Rekruttering udkroeve L et Felttog, 
endnu de som Artilleri, Hefte, Fourage, Munition o. 
s. v. udfordre, Gjenstande som hurtig svinde og smelte 
sammen, og som man uophorlig maa austaffe paa ny, 
saa vil man indsee, at en Armee i Krig er nogct gan- 
fle andet at underholde, end en Parade-Armee i Freds- 
tider, og at mangen Fyrste, som i Fred besoldete cn 
Heer af 40 til 50,000 M and, sor med den at gjore 
Parade og at give sig en vigtig Anseelse, ikke var 
istand til at stille 10,000 M and i Felten og fere cn 
ser Maaneders lang Krig.

Imidlertid ere alle de Tropper, som en S ta t 
underholder i Fred flere end den künde bruge i 
Krig, en Gjenstand sor Ddselhed uden noget fornuf- 
tigt Diemed, som kun tjener til lütter Praleri.

Forhen bevabnede man med faa Omkostninger 
Mange, som i vild Uorden gik Lmod Fienden, sor at 
tilbagevise en Invasion eller sor at odelcegge et Ge
best. Under disse Krigsforetagender levede Krigeren 
entm af det, som Han havde medbragt, etter som Han 
havde gsort ttl Dytte paa sin Dei.

Ester nogle Dages Udflugt gik enhver hjcm 
med det Bytte Han havde erobret) eller de S a a r  Han 
havde faaet.
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Diese Udsiugter bleve gjentagne saalcenge indtil 
dcr blev sinttet Fred.

I  denne Krig kom det meest an paa legemlig 
Styrke; personlig Duelighed og Mod kom i SoerdeleS- 
hed i Betragtning. Et Folk som var mindre dannet, 
vg for hvem Plyndring og et vagabonderende Liv hav- 
de den storste Tillokkelse, künde frem for andre Folke- 
slag bcere Prisen dcrfra.

Dog nu, hvor Civilisationens og Fredens Kun- 
ster giere saa störe Fremflridt, og beständig mere ud- 
danne sig, har Krigen ophort at vcere et heelt Folks 
Haandvcerk. Den er megetmere bleven en sammen- 
sat Kunst, som har sine Regler, Lceresoetninger og 
Kunstgreb. Krudtets Opfindelse og Artilleriet har gi- 
vet Krigskunsten Former og Fremgangsmaader, som 
vare «bekjendte for de Gamle; den Enkeltes Aarvaa- 
genhed er der af mindre Jndflydelse, thi Soldaten er 
ncesten indstroenket til at lade Krigsmastinerne spille 
og maflinmeessigt udfore de Ham befalede Manovre.

Penge eg Finantsmidler have nu den Vcrrdi, som 
den personlige Tapperhed har mistet. De Seire, som 
risse Guldkilder sorstaffe Fjenden ere aldeles ikke af- 
gsorende; hvo som udtommer sit Skatkammer, for at 
vinde saadanne Seire, maa tilsidst lade sig foreskrive 
Love, og usfle Helte ere kun brugelige for Romaner.

De, som beskoeftige sig med en E tats militaire
IS*
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Anordninger, maa derncest fornemmelig henvende de- 
res Opmcerksomhed paa de Udgifter, som Krigen fordrer.

Montecuculi siger, for at fore Krig, behover man 
Pm ge, fremdeles Penge, og endelig flere Penge. Hvad 
der var sandt i Hans Tid, gjoelder nutildags ikke min- 
dre; man kan endog antage, at enhver ny Krig sor- 
holdsmoessig bliver mere kostbar end den forrige.

Saaledes koster det S tater af anden og tredie 
Rang meget mere at fore Krig, end Magter af forste 
Rang. Udgifterne til en middelmaadig og mindre be- 
tydelig Udrustning give en storre kun meget lidet efter.

I  dette Fag ere isoerdeleshed de Gjenftande, som 
blive drevet L det Store, forholdsmcessig langt mindre 
bekostelige, end de som blive ivoerksatte paa et langt 
ringere Standpunkt.

For en mcegtig S ta t frembyder Krigen flere Om- 
verlinger af S e ir og Udfald: den bliver ikke strarry- 
stet ved de forste mislykkede Forsog, medens det forste 
S lag  er tilstrcekkeligt for at nedtrykke en uanseelig S ta t.

Magter af anden og tredie Rang maa isoerdeles
hed fee paa, at have deres Finantfer i en god Stand, 
for at kunne befinde Krigens uundgaaelige Omkostnin- 
ger. De maa beständig have störe Summer i For- 
raad, for at voere istand -til i Krigstilfoelde tre eüer 
fire Aar at kunne underholde en bevoebnet M agt, som 
kan gaae i Felten.

Hvorledes vilde det vel have gaaet Köngen af



Preussen, naar Han havde manglet Penge efter sine 
Uheld i Aaret 1757? Bilde Han have vceret istand 
til, at siaffe en ny Armee, for at seire ved Rosbach, 
at vinde Slaget ved Lyssa og atter at kunne erobre 
Schlesien?

Denne Fyrste led haarde S to d , uhyre Tab paa 
Kavalleri, Menneffer og Krigssornodenheder, men Hans 
Kasser vare ttlstrcckkettge fyldte, og ved at ansiaffe 
Rekrutter, Hefte og Munition erstattede Han paa den
ne Maade sit Tab. I  alle kritifle Forhold blev Han 
kun understottet ved sine Penge.

Ligeoverfor dette Maleri holde man det af Sver- 
rige, som man i den samme Krig satte L Bevoegelse. 
Dets Forfcedre havde mere end engang afgjort Tydst- 
lands Skjabne; dets Armee bestod under Syvaarskn- 
gen af stcerke, udholdende og tappre Soldater, af Of- 
ficerer, som vare dannede, sorstandige, modige og be- 
gjcrrlige efter Roes. Hvorledes gik det da til, at den
ne Armee dengang spilte en saa beklagelsesvoerdig Rol
le? Hvad manglede den d a ? . . . S v a r: Den mang
let e Subsistentsmidler, Equipering, Munition, Sold, 
kort Alt, hvad der er Krigens Hoveddrivefjedre. Den 
svenste Regjering havde ikke Penge nok, for at scette 
Heeren istand til at kunne manovrere med Held, og 
gjorde uden Nytte en Gjeeld af 40 Milttoner Livres.

Et godt forsynet Skatkammer er nsdvendigere til 
at fortseette en Krig end godt indovede Batailloner

2S3
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og Estadroner; eller for at udtrykke mig endnu bedre, 
FLnantserne ere Grundlaget for enhver militair Jndret- 
ning. P a a  den financielle Driftighed maa S ta - 
tens Anstrengelser fornemmelig voere rettet, for at 
naae den til dens Vedligcholdelse nodvendige Evne 
og Kraft.

Betragtningerne over FLnantserne og fornemme- 
ligen over de Gjenstande som staae i Forhold til bis
se, kunne ikke, ved at omtale dm militaire Jndretning 
i Danmark, staae paa det urette S ted .*)

*) De l e t  Henkastede L f h a n d l i n g e r  om Lg e r dy r k -  
n ing ,  M a n u f a e t u r v a s e n ,  H a n d e l ,  Fi skerk ,  O p d r a -  
ge l sen ,  B e f o l k n i n g e n ,  de F a t t i g e  etc., som F o r f a t -  
t e r e n  h a r  me d d e e l t  ef te r  de t t e  S t y k k e ,  v e d r o r e r  i 
R r a l i t e t e n  ikke Hans B e t r a g t n i n g e r  ove r  den dan- 
ske M i l i t a i r - E t a t ,  og ere s aa  me ge t  mi nd r e  egnede 
t i l  Medde l e l s e ,  da de l oka l e  F o r h o l d ,  som p a a  den 
T i d  exks terede,  paa  ingen  M a a d e  nu  ere herskende.  
De vi l le  saa l edes  ikke s taae  p a a  det  r e t t e  S t e d  her ,  
da Dcrrket u d k o m m e r  p a a  en L i d ,  hvor  en viks og 
l a n d s f a d e r l i g  R e g j e r i n g  ha r  v i r ke t  saa meget  og 
saa h e l d i g t  i ovennoevnte Henseender .  M e d  H e n f y n  
t i l  B e t r a g t n i n g e r n e  ove r  den danske M i l i t a i r - E t a t ,  
v i l  Loeseren s n a r t  b e m s r k e ,  a t  de f l es t e  p a a p e g e d e  
M a n g l e r  i H o v e d s a g e n  e r e  r e t t e d e ,  og a t  de t  h e l e  
m i l i t a i r e  Diesen er  f a t  p a a  en a n d e n  F o d ,  men 
m a n g e  a f  F o r f ' S .  f i n d r i g e B e m a r k n i n g e r m a a  vi s t -  
nok i a t e r e s s e r e ,  i d e t  ma n  kas t e r  et  B l i k  t i l b a g e  t i l  
h i i n  L i d ,  hv o r  S o l d a t e n -  Lod v i r k e l i g  ikke v a r  
m i S u ^ n d e l s e S v s r d i g .  Overs.  Anm.
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Om Danmark- Landmagt i Almlndelighed.
I  Aaret 1769 belob Danmarks Landmagt sig i 

det mindste til 66,000, deraf fik de 50,000 som bestod 
af Militsen (Landtropperne) kun Sold saalcrnge de bleve 
brugte til de Dvelser og Revuer som hvert Aar bleve 
brugte; men Officererne af de forstjellige Korpser og
16,000 Mand for storste Delen hvervede iblandt Frem- 
mede, bleve stedse underholdte og besoldede. Denne 
paa tydst Viis indovede og for storste Delen af frem- 
mede Officerer p a a  tydsk kommanderede Armee ko- 
stede aarlig i det Mindste 12 Millioner Livres.

Et i Fredstider vedligeholdt Militair-Etablisse- 
ment synes mig kun at have til Diemed, at man der- 
ved scetter sig iftand til L paakommende Tilfcrlde at 
kunne bekoempe en Fjende.

Men anvender man til dette Brug M idler, som 
ikke fore til Maalet, og troeffer man overdrevne Anord- 
ninger i saa Henseende, saa odeloegger man allerede 
forgjoeves i Freden Krigens Hjelpekilder.

For altsaa tilstroekkelig at kunne bedomme det 
Etablissement som en Regjering har at underholde, maa 
man ferst undersoge, hvilke indre og ydre Farer der 
künde true samme, hvad for en Kn'g den engang maatte 
have at bestaae, de Midler som staae til dens Tjeneste 
for at fore samme, ligesom den hensigtsmoessigste An- 
vendelse af disse Midler, for at de kunne blive til Nptte.
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Om Paradetropper og der »verdrevue Antal Sol 
Vater, som man fortide« nuverholver i Frev

I  dm Fredens Tid, hvori vi leve, synes Vedli- 
geholdelsen af overdrevne Militair-Etablissementer at 
vcere en Sygdom , som er udbredt til alle Europas 
S tater.

Tydffland er i Scerdeleshed saa meget overlcrö- 
set med regulcere Tropper, at det selv i flere Felttog 
ikke kan bruge de Armeer det underholder i Fredstider.

I  nogle Smaastater ere Soldaterne en Handels- 
Gfenstand for Regjeringen; man indsver dem, for at 
scrlge dem til handelsdrivende Natt'oner, og disse troe 
at handle meget klogt i at betroe deres Forsvar til 
Fremmede.

M an künde let formode, at de regulcere Trop
per for de fleste Fyrster var Gjenstanden for Fornoi- 
else og Parade.

Erfaringen vifer, at Danmark i sin nuvcerende 
Tilstand ikke kan stille en Armee over 25,000 Mand, 
som er indrettet paa den Maade som de tydste Hcrre, 
i Feltm.

For a t understotte min Paastand maa feg mdnu 
bemoerke, at en til B rug, udenfor Grcrndserne besternt 
Armee paa 25,000 Mand idetmindste behover 40 Styk- 
ker Kanoner af forfi/ellig Kaliber, og desuden 1500 
Hefte til dette Artilleries Forbrug, 1200 til at trans- 
portere Levnetsmidler, hvilke ere nodvmdige, for ikke
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at blive forsinkede. D a  man nu tildags meget oste 
stiller Artilleriet blot, saa bliver et andet Artillerikorps 
nodvendigt, for at erstatte det forste, hvis det stulde 
gjores fornodent. I  Fredstider maa man ivcerkscette 
alle Forberedelser til en saadan Udrustning, idet man 
behorig bestemmer enhver G/enstands Voegt, Afstand 
og Vcerdi.

Dette Omn'ds vil vcere tilstroekkelig, for at give 
et Begreb om de Omkostninger som udfordres til m  
Armee paa 25,000 Mand som man vil soette i Stand 
til at rykke i Felten.

Behover den danste Regjering kun en Armee as 
denne Styrke, for at fore Krig tillands, hvorfor ved- 
ligeholder den da i Fredstider en M ilitair Jndretning 
for mere end 66,000 M and?

D a  Köngen hverken Händler med Soldater, eller 
gjor disse til Gjenstand for Fornoielse og Parader, 
saa er denne Udgist hensigtslos.

For at faae et stört Antal unyttige Soldater, be- 
rover man de produktt've Klasser og navnligen Ager- 
dyrkningen de fornodne Hcrnder; man paaloegger de 
arbeidende Klasser overdrevne Skatter; disse Men
nester, hvoraf man vil danne Soldater gjor man 
dumme ved smaglose Stoveletterier; man qvceler den 
krigerfle Aand i Nationen. Endelig for at gjlore Hee
ren t a l r i g ,  forglemmer man det, som man maatte 
anvende for at gl'ore den god. M an forsommer den
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vcrsentligste Deel af Krigskunsten, nemlig Artilleri- 
Vcesenet og navnligen den som Hörer med ttl at dan- 
ne Jngenieurer og Stabsofficerer, eller som har Hen- 
spn til Militairforvaltningen.

Er Danmark truet af KrkgSfarer?
Et Lands Regiering, som underholder en over- 

dreven M ilita ir-E ta t, fordi den künde blive truet 
af Nabo- eller ncesten uundgaaelige Krige, begaaer 
allerede en stör Feil; dog kan denne undstyldes. Men 
Danmark er mindre udsat sor den Fare at maatte 
fore K rig; dets Uafhcrngighed og Sikkerhed ere ga- 
ranteret den ved störe M agiers Interesse: Ncesten 
udenfor Kredsen af de Stridigheder, som kunne scette 
Europa i Bevcegelse, kan det vedligeholde sin Rolig- 
hed, naar det bruger den Forsigtighed, til sit eget 
Vel ikke at blande sig i fremmede Anliggender, og 
taalmodig at bcrre de med sin Stilling forbundne 
Ubehageligheder.

Desuden kan en Magt paa 25,000 Mand ikke 
kcrmpe mod Kontinentets Stater af forste Rang.

Hvad Staterne af anden og tredie Rang angaaer, 
saa have de ikke mere den Handelsfrihed som de for- 
dum udovede, og maa nu kun fore Krig med mcrg- 
tigere Naboers Tilladelse, under hvis Jndflydelse de 
ere stillede.
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D etter uden Tvivl naturligt, at den danske Re- 
gjering bestrceber sig for, at foroge den E ta ts  Kraft, 
som den forvalter, og at gjore den uafhoengig af de 
störe Magters omstiftelige Politik; men hvilket andet 
Middel til at foroge denne Kraft staaer til dens D is
position, uden at begünstige dens Medborgeres produk
tive Virksonched, og Afsiaffelsen af alle unodvendige 
Udgifter i Forvaltningen.

Langt fra at gjore Staten stärkere ved en over- 
dreven Militair-Indretning, beloesser den dm kun med 
en Byrde, som foroger dens Svaghed.

N aar man ved Reduktion vilde formindste Antal- 
let paa Officererne af Landmagten og indstroenke de 
reguläre Tropper til dem der vare fornodne til Fcrst- 
ningens Vagtbesoetninger, saa vilde disse Forholdsreg- 
ler vcrre saa meget mere hensigtsmoessige, da Staten, 
som vi have seet, nu ikke har nogen Krig at befrygte, 
og man kun i Nodsfald behover Penge, for meget 
hurtig at forstcerke Landtropperne.

Den eneste Magt, som man formedelst gamle hade- 
fulde Nationalfolelser künde ansee for en Fjmde af Dan- 
mark, var Sverrig; dog er denne Fjende, siden R us- 
land indtager en saa vigtig Plads L Europas politiste 
System, langt fra ikke saa meget at frygte.

M m  man maa derfor ikke troe, at Sverrig ikke 
gjerne angriber Danmark, naar det fandt Leilighed til 
at gjore saadant med Fordeel. Foruden hine HadetS
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Bevceggrunde vilde det saa meget mere v«re*tilboielig 
til et saadant Foretagende, da det ikke bar forglemt 
hvilke Seire dens Landarmem have vuudet over de 
Danste. '

Om Nodvendighede« af, at give de« davlke Armee 
e« National Karakteer

Det er moerkvoerdigt, at uagtet alle de Opoffrel- 
ser Danmark har gjort for sin Landmagt, have dog de 
svenfie Tropper udovet en afg/ort Overmagt over disse.

Men Aarsagen hertil er ikke vansielig at finde: 
den svenste Armees Overlegenhed imod Danmarks hid- 
rorer fra, at hiin er national, mm denne ikke.

I  dm svenste Hcer sinder man kun Landets Mi- 
lits, den bliver kun anfort af Landet- Officerer, kom- 
manderet i Landets Sprog og indrettet efter Landets 
Brug og Sceder. Dmne er derfor meget national.

Derimod bliver endeel fremmede Soldater trukket 
til den danste Armee; Officererne, og L Scerdeleshed 
de hoiere, ere Udlomdinge, som ikke forstaae Landets 
Sprog, og hvis Accent forraader Udloendingen; Kom- 
mandom ved Dvelserne fleer paa Tydsk; Soldater- 
tjmesten bliver udfort paa tydst Maade; dmne i og 
for sig selv allerede haarde og fortrcedelige Tseneste 
bliver Landmilitsen mdnu mere forhadt, da den synes 
at stamme fra Udlcrndinge. Derfor er Armem Heller 
intet mindre end national.
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Det danner ogsaa en paafaldende Modsottning, 
at medens Danmarks Landmagt kun har modt Uheld, 
udmcerker dens Somagt sig ved glimrende D aad , og 
har stedse vedligeholdt en afgsort Overlegenhed imod 
den svenste Flaade.

M m  den danfle Somagt bestaaer udelukkmde af 
Landets Born, og har stedse vceret besjcrlet af dm re- 
neste Foedrelandskjcrrlighed.

Denne Modsoetning Lmellem begge Stridskroefters 
Aand og Held, kan ikke lade nogm Tvivl tilovers 
om, at Forholdsregler ere nodvendige, for at give 
Danmarks Landtropper m  Folkekarakteer, der er lige- 
saa national, som hiin der udmcrrker dets Somagt.

Om Stodvendigheden af, at ndelnkke Udl«ndinge 
af Armeen, for at gjore denne mere national.

D m  Forholdsregel, som man forst maa anvende 
for at ikke Landmagten alme, men ogsaa hele Staten 
faaer en Nationalkarakteer, maa bestaae deri, at man 
udelukker Udlomdinge saavel fra Militair- som civile 
Embeder. Dog maa m an, som allerede er bleven 
sagt, undgaae pludselige Reductioner, da man ikke uden 
Skade kunne ivcerksoette disse, idet Statsudgivterne 
derved bleve forogede; mm man maa efterhaanden 
afstedige de Fremmede og gsmbescette disse Poster ved 
Landets Jndbyggere.
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N aar man fortrinsvü'S begunstiger Udlcendinge 
ved Regjen'ngen og ved de offentlige Poster forud for 
de Jndfodte, saa qvcrler man de sidstes Kappelyst, ned- 
scetter de forstes underordnede Embedsmcrnd, og flover 
dem for Statens Jnteresser.

Kan vel m  Udlcrnding atter forme Landmilitserne, 
naar diese ere blevne adsplittede ved en heftig Fcegt- 
ning? Kan Han atter fore dem i S la g ?  Er Han 
maastee istand til ved Trudfler cller Stokkeprygl at 
oplive Modet og tilveiebringe Orden iblandt Folk, 
hvis Sceder, Aand og Sprog Han ikke forstaaer? 
V il man have en Officeer, som stal besidde de under 
Hans Kommando vcrrende Troppers Tillid, saa maa 
man tage en M and dertil, som h'mder diese Tropper, 
og veed at gjore sig forstaaelig for dem. M an beha- 
ger rigtignok beständig at gjmtage, at Danmark ikke 
har Undersaatter nok, som vare istand til, at beklcede 
Officeerspofterne ved Landarmem, og navnligen dem 
af den hoiere Rang.

Men man maa bemerke, at denne Loerdom bli- 
ver proediket af de til Statstjenesten hidkaldte Udlcrn- 
dinge, og det for m  Armee, hvorved man har ansat 
M m nester, som forhen have vcrret Domestikker; —  
man vil da vel ikke vove at paastaae, at Landet ikke 
har Officerer nok.

Dersom Fremmede vare udelukkede af dm danste 
Armee, saa künde man der efterhaanden afstaffe Bruget



303

af det for Danste og Norflc saa forhadte tydske Sprog, 
da dette kun er hine forstaaeligt og bekjendt ved de 
til dem rettede haarde og stolte Ord. E t  F o l k s  
S p r o g  synes a t  u d g j s r e  en vcesent l ig  D e e l  
a f  de t s  E r i s t e n t s :  t i l s i desce t t e r  m a n  de t t e  
S p r o g ,  s a a  f o rn o e rm er  og y d m y g e r m a n  der- 
ved a l l e ,  som det  t j e n e r  t i l  Ne dskab  fo r  de- 
r e s  T a n k e r  og F o l e l s e r .

Uden altsaa i fjerneste Henfecnde at udelukke det 
danske, det vil sige, det standinavifte Sprog af Regje- 
ringens Alter og Armeens Dvelser, maa man bestrcebe 
sig for, e f t e r h a a n d c n  at indfore det i Kongerigets 
tydste Provindser; det vilde vcere et virksomt Middel 
til inderligere at forene disse med Statslegemet.

Der vilde allerede vcere gjort et stört Skridt til 
l!andmagtens Nationalisering, naar man forbeholdt 
Officeersposterne for Landets B o rn , men man maa 
ogsaa fege at rense den for de deriblandt vcerende 
fremmede Soldater. Regjeringen druger aarlig idet- 
mindste 400 fremmede Rekrutier, og for hver Mand 
betaler man 600 Livres; NaN'onal Rekrutier vilde ikke 
koste det Halve, og man vilde endnu have langt rin- 
gere Udgifter, naar de besoldede Tropper vare ind- 
sircenkede forsaavidt fornodent gfordes til Fcrstningens 
Bevogtning.

Disse stemmede hvervede Soldater ere for storste 
Delen Udstuddet af Nabostaternes Befvlkning; de
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smitte fornemmelig Hovedstaden med physist og moralfl 
Fordcrrvelse, og for deres Skyld alene synes det nod- 
vendigt at beholde Tortur, Livsstraffe og yderst strenge 
Forholdsregler i Disciplinen.

Lcrgger man foruden til, at de desertere, naar de 
see Leilighed dertil; at de maastee vilde desertere i 
Forening, naar Armeen gik i Felten, hvilket man og- 
faa erfarede i Aaret 1762, da Greven af S t .  Ger- 
rnain marscherede med de danste Tropper til Mecklen- 
borg, saa opstaaer det Sporgsm aal: hvorttl de Ud- 
gifter nyttede, som man foretog for at faae s a a d a n n e  
Soldater.

Jstedetfor at man altsaa aarlig anvender 250,000 
Livres for at komplettere denne lastefulde Angel, vilde 
det vistnok vcrre hensigtsmcrssigere naar man meger 
mere asstedigede dem som Landet allerede underh older.

Rekrutterer man Soldater af Landets Born, har 
man tillige et Middel ttl at formindste Antallet paa 
de Fatttge.

M m  henter man Rekrutter fra Nabostaterne, saa 
rmser man derimod disse fra Fatttge, for at paabyrdc 
sit eget Land saadanne, og bevirker derved, at Armod 
tiltager her.

Kan man vel forestille sig, at Landsmcend fiulde 
vcrre mindre tilboielige ttl at kcrmpe for deres Fcrdre- 
land end fremmede Leiesvmde? Bilde Nördmcmd, 
Danste, Folk fra Holsteen vife mindre Tapperhed og
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Jver end Bänder, som man hverver paa Hamborgs, 
Lybeks og andre Rigsstoeders Gader? Men vil man 
maaflee begünstige Landets Befolkning derved, at man 
forsyner det med Rekrutier, som man hidstaffer fra 
Udlandet? Dog vi have allerede bemoerket, hvor me- 
get flige Forholdsregler ere imod Statens fände Jnte- 
resser, som ere uadstillelige fra de, som den produktive 
Virksomhed besordrer.

Om den danske ArmeeS Holdning og Disciplin
Hvis den danste Armee ikke var overlcesset med 

fremmede Leiesvende, og Bescrttelsen af Officeerposter 
var forbcholdt Jndfodte; hvis Troppernes Antal, og 
i Soerdeleshed de regulcere var indstroenket til de, som 
den virkelige Fornodenhed udkrcever, da vilde det vcere 
langt lettere, at indfore en fand hensigtsmoessig Hold
ning, Dannelse og Disciplin.

For O ieblikket bliver den danste Armee admini- 
streret efter preussist Skik; man finder her i Scrrde- 
leshed med Hensyn til Soldaternes Ncrring, Paaklsed- 
ning, Bolig og Underhold, yderst karn'ge Jndretnin- 
ger, udm hvilke det ikke vilde voere muligt sor de stor- 
ste Stater, at have saa talrige Hare, som de under- 
holde i dm dybeste Fred.

For at begynde med Kosten, ncevner jeg kun, som
20



jeg fandt i Aaret 1771, at mit Regiments Soldater, 
nagtet de levede af Noeringsmidler som vare anstaffede 
i Partier og til de billigste Pn'ser, dog ikke engang 
künde underholdeö saa godt, som de hollandste Roer- 
knoegte af deres sparsomme Lonning.

Hvori ligger altsaa Oekonomien naar man med 
störe Bekostninger rekrutterer og holder en Deel svage- 
lige Mennester i Tjenesten, der do som Fluer?

Soldatens Beklcrdning er ligesaa utilstrcekkelig, 
som Hans Ncering; en sncrver Klcedning, Kamascher 
(Stoveletter), som paa en grusom Maade sammenpresse 
Hans Been og Knceer, ere kun egnede til at genere 
Hans Legeme og hindre Ham i Hans Funktt'oner.

Faa Soldater have Kloedningsstykker nok, for at 
kunne stifte samme. I  Almindelighed ere de ikke ind- 
qvarterede i Kascrner; og Soldater af eet Korps som 
logere hos Borgerne L forstjellige Huse, künde kun blive 
ufuldstoendigt eftersete og iagttagne, og dette maa give 
Anledning til wegen Norden i en S tad  som Kjebenhavn.

De fleste Soldater boe paa Lofter, som ere ud- 
satte for Storm  og Regn; flere blive anviste Logis i 
Kjcelderhuller, hvor Dagslyset ikke kan troenge ind, og 
dog stulle de ftisere og puddre sig og gjsre deres mi- 
litaire Toilette; derfor gaae de ogsaa, naar de kunne, 
paa Dcertshuse, hvor der er varmt, for der at beruse 
sig i Broendeviin og forglemme deres Lidelser.

Det kan derfor Heller ikke feile, at denne Elendig-
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hed medforer Forbrydelser og Straffe. Militairfoeng- 
flet L Kjobenhavn er ofte overfyldt med Fcrngflede, og 
da disse Lagen Senge have der, mm maa ligge paa 
det -lotte Gulv, ophidse de sig gjmsidig i Folelsen af 
deres Lidelser, og dette Fcengsel bliver derfor til m  
Fordcervelsens Skole.

Hvad Galeiflaverne angaae, som blive indespoer- 
rede imellem hverandre i fugtige Hüller, da blive disse 
behandlede med uhyre Grusomhed.

Hvad ftal man vente af saadanne Jndretninger? 
Skulde ikke enhver Fange have sit scerflilte Leie, som 
Han omhyggelig maatte holde reent? V ar det ikke 
nodvendigt, at Han stod under en Opsigt, som nagtet 
den var strceng, dog var fri for at vcrre grusom? 
Stilhed, Eensomhed og Arbeide ere de ikke de virksomste 
Midler til S tra f  og Forbedring?

Den Umenneflelighed, som Herfier i dmne Foeng- 
sels-Anstalt, synes a t voere en Folge af den militaire 
Disciplins strenge Forholdsregler. M an maatte troe, 
at Stokken var, om ikke det eneste, saa dog det vcrsent- 
ligste Redflab til at danne Soldaterne og at gssre sig 
forstaaelig for dem. Brugen af samme er blevm saa 
almindelig hos Officerer og Underofficerer, at de, for 
a t tilfredsstille deres Grusomhed, ofte udm al Grund 
prygle den Ulykkelige dermed, som er Gjenstanden for 
deres Kapricer.

20*
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Denne Behandlung bidrager u'kke alene til at virke 
paa det Moralsie hos Soldaten, hvem dm berover 
LEre og Energie, dm angriber ogsaa Hans Bryst, og 
scetter Ham ud af S tand til at kunne udholde m  no- 
gmlunde stoerk Anstrcengelse.

Hvilket Skuespil for en stör S tad , for m  kongelig 
Residents, naar man hver D ag feer ulykkelige Solda- 
ter faae Stokkeprygl eller lobe Spidsrod! Hvilken en 
Skole for Landungdommen, som bliver kaldet til Ar
m em , for der at tjene som Soldat. M an vilde 
uden Tvivl L Danmark standse med dmne ligesaa uri- 
melige som oprormde Disciplin, naar man fra et rig- 
tigt Synspunkt betragtede den Deel af Armem, som 
man stedse underholder, og L den saae Kjernen for 
Statens Stridskrcester og Monsteret for Militairstandm.

M an vilde da begribe, at denne Deel, med Hen- 
syn hertil, maatte bestaae af Mennester, som ere ud- 
moerkede ved deres Styrke, Smidighed, Kjcrrlighed til 
Orden og Hengivmhed, og som derfor vare at behandle 
saaledes, som et Korps fortjener, der er bannet af de 
Bedste af Folket, og at indgyde det Kjcrrlighed til 
Militairstandm, istedetfor den Uvillie og Frygt som 
nu beherster det.

Af de 15 til 16,000 Mand reguläre Tropper, 
som dm danfie Regierung stedse holder i Gang, bliver 
hmved Totrediedelen brugt af Borgere, Bsnder og 
Armems Offlcerer tt'l at udrette Arbeider og som Tyende.
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Vel sparer man dereS Lonning, medens de arbeider 
hos Particuliers, men de voenne fig derved til at fore- 
trakke denne Tjeneste for Köngens, som kaster mindre afsig, 
og blive mindre brugbare for Militairtjenesten. Hvorfor 
behover man forresten at kenne og kloede de Sokdater 
som private Folk anvende tik deres eget B rug? Fryg- 
ter man maaskee for, at disse ikke künde finde Brcendr- 
huggere, Haandlangere og Domestikker, uden at Re- 
gjeringen befattede fig dermed?

Det er kigeledes en Vildfarelse, naar man troer, 
at man sordeekagtigt künde anvende Sokdater af den 
reguloere Styrke til Köngens Arbeider, nemlig tik An- 
loeggeksen af Kanaler og Landeveie og andre offentlige 
Jndretninger. Den Len, som man maatte betale S o l
daten dersor, vikde naturligviis ikke blive saa hoi, som 
den Haandvcerkere erholde dersor; men kan Soldaten 
ogsaa stille fig saa godt ved Arbeidet som disse? Bille 
Hans Krcefter og Hans Sundhed ikke lide ved dette 
uvante Arbeide? D m  hoie Len som han faaer dersor, 
og de Vaner, som Han ved denne S lags Arbeider til- 
vcenner fig, ville de ikke gjore Ham mere ustikket til 
Mlitairtjenestm? M an tage kun Hensyn til, hvor- 
meget Soldatens Lcrretid kommer til at koste Regjerin- 
gen, og Udbyttet vil da forsvinde?

Ved en reguloer Armee, som stak tjene Militsm 
til Monster, maa Soldaten leve af fin Lonning og 
voere indstrcrnket til Vaabmovelser. Enhver andm
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Bestoeftigelse stader Krigens Haandvoerk. Men man 
maa Heller ikke kalde flere Mennester dertil, end StatenS 
Fornodenhed udfordrer, og som Man kan bruge til Op- 
fyldelsen af det Diemed, hvortil man besternte dem.

Man vil selv kun da opnaa, at give de reguläre 
Trapper den Grad af Fuldkommenhed, hvorved de i 
Sandhed kan blive nyttige, naar man tillige indstrcrn- 
ker dem und er det Antal, hvortil man L Fremtiden 
holder det for hensigtsmcessig at bringe dem. Kun af 
et lille Korps, hvis Aand og Holdning er udmoerket 
godt, maa man danne Armeens oprindelige Kjerne, 
som L Nodstilfoelde forstoerker Militsen og alligevel i 
sit kngen'ste Kald fremstilles for denne som et Erempel 
til Efterlignelfe.

Om Militse« eller Landtropperue

Landtropperne er den voesentlige Kraft for Stater 
af anden og tredie Rang, L de Krigsfarer, hvormed 
de trues.

Militsens Dygtighed afhcrnger af deres moralste 
Anlceg.

Er Regjenngen elstet af Folket, saa kunne disse 
Tropper blive meget gode, thi de ere i Virkelighedeu 
ikke andet, end det bevcebnede Folk, og det er ind- 
lysende, at Folket vil vcere tilboieligere til at kcrmpe for 
fin Regjenng, jo mere hengivm det er den.
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RegjeringenS Hemmelighed, at giere sig Folket 
dyrebar, beroer paa, at den oprigtig elfter det og ved 
enhver Leilighed ikke alene ved Ord, men ved Anstroen- 
gelser beviser, at den gier dets Lykke til en Gienstand 
for dens Omhu.

Dog Anstroengelser uden mcerkelige Demonstratio- 
ner ville maaflee ikke blive tilstroekkeligt vurderede og 
blotte Demonstrationer uden virksomme Anstroengelser 
ove ikke noget varigt Jndtryk.

G jor man Landtropperne kjede af Tjenesten, saa 
fordoerver man Aanden i samme.

Denne Tjeneste maa voere besjcrlet af FoedrelandS- 
kjoerlighed og voere ledsaget af et muntert Sind.

M an kan vel ikke giere de» aldeles frivillig, men 
man maa sammensmelte den med et hoitideligt Voesen, 
som var egnet til, at befoeste en giensidig Overeenftem- 
melse i Jver og Tillid saavel fra Militsens som fra 
Regieringens Eide.

Enhver raft, ugift M and, burde tjene i Militsen 
fra sit 18de til sit 35te A ar, uden at nogen Forftjel 
fandt Sted imellem Kfobstedfolk og Bender.

Denne Milits maatte imidlertid kun indkaldes til 
Armeen, naar en Krig udbrod. Forresten maatte dm 
til visse Tider om Aaret blive kaldt til militaire §)vel- 
ser, uden at man dog fjernede den for langt fra dens 
Hier». Denne sidste Omstoendighed vilde saa meget 
»indre volde Banfteligheder, da de ncervoermde Om-
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standigheder, hvori Danmark befinder fig, ikke gjor 
störe Armeer meget nsdvendige.

Om den Art af Krig, hvortil de danUe Tropper 
sk«lle forberedeS og om de Manovre, hvori de

skulle oveS.
Hvis Magter, som Preussen og Asterng, hvis 

Armeer ere besternte til at strides med Hinanden onr 
Besiddelsen af Sletterne ved Sachsen og Böhmen eller 
de ved Öderen, Elben og Donau, hvis disse Magter 
sammenkaldte talrige Tropper, for at bruge dem til 
störe Manovre, da er det begribeligt; disse Manovre 
kunne have deres Nytte, men har Danmark vel Aar
sag til at ove sine Tropper den?

Som allerede er bemerket, kan Danmark ikke tanke 
paa at fere en Angrebskrig paa Kontinentet.

Befandt det sig i det Tilfalde, at det maatte for- 
svare sin egen Grund, saa vilde dets Tropper ikke 
kunne dakke Holsteen imod storre Stridskraster, som 
angreb dette imellem Hamborg og Lübek.

Stören, som falder L Elben, og Trave, som ud- 
gyder sig i det baltiste Hav, komme vel fra Middel- 
punktet af denne Provinds, men afgive ingen Forsvars- 
linie og kunne omgaaes ved deres Udspring. Lybek 
og Hamborg, for f/erntlizgende til at kunne h'ene som 
Stottepunkter imod Fjenden, vilde sandsynligviis snarere
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begünstige Ham. Holsteen vilde derefter allerede vcere 
oversvommet af Fjender, fsrend man havde samlet 
Tropper nok, for at gjore dem Jndgangen dertil stridig.

O g dog er dette dm eneste Provinds i de dansie 
S ta te r, hvor Tropperne kunne manovrere efter tydfi 
Maade. Eiderm, som stiller Holstem fra Slesvig, 
srembyder dcrfra en Forsvarslinie, og paa hiin Eide 
Eiderm afgiver Landet ifolge sin Natur störe Fordele 
til Chikanekrig, hvori Marinen vilde yde vcesmtlig 
Tjmeste.

Norge frembyder ncestm paa m heel Strcekning 
af 5000 tydste Qvadratmile intet Andet md en Klippe
masse, som er afdeelt ved sncevre Dale og begrcendset 
paa Havsidm af Bugter, som ere indstaarne i Landets 
Dybde. En Mcmgde Sm aaoer og Klipper forsvare 
Jndgangen til disse Kyster.

F ra  Landsitzen kan Norge kun bestiges fra dm ved 
m  hoi Bjergkjoede dannede svenste Groendse og Sven- 
fieme have aldrig ustraffedevovet Overgangen overdmne.

Landet er ikke mindre sikkret ved Jordens Uftugt- 
barhed og det strcenge Klima, end ved sin Beliggmhed. 
En Armee vilde ingm Underholdning finde der; dens 
Transporter vilde kun lykkes med mange Vanstelighe- 
der og Farer.

Künsten at bringe mange Tropper sammm paa 
m  ikke viid Stroekning, og der at ordne dem hurtig og 
med Punktlighed, dette paa Sletterne saa nyttige Ud-
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viklirrgsprmkt, vilde vcere uanvendelig i Norge, og mau 
fandt intet passende Sted der, for at scrtte cn B atail
lon imod Fjenden L Bevcegelse.

Kn'gen i Norge kan kun foreS ved Hjelp af For- 
postfcrgtninger og Smaaskjcrrmydfler, hvis Udfald af- 
hcrnger af Lokalkundsiab og de Kcempendes Tapperhed.

Kavalleriet kan kun bruges der til Patrouiller og 
maa derfor vcere af en let S la g s  og ikke talrigt.

M an kan kun bruge Artilleri her, som er let at 
bringe afsted.

Del fordeelagtigste Vaaben, som Soldaten, der er 
kaldet til at forsvare disse Klipper og Difileer, kan 
bruge, er Karabinen. Hans Oppakning maa ogsaa 
vcere meget let.

Krigen ved Sokysterne udfordrer lette og smaa 
Skibe, hvormed man beqvemt kan manovrere, og med 
de meest dristige Sofolk, som maa vcere bekjendte med 
Klipperne; ogsaa maa denne Krig understottes af Sol- 
dater, som ere indovede i at ud- og indstibe sig i den 
Art af Erpeditioner, som kaldes coups <ls msin.

Den norsie Bonde besidder de Egensiaber, som 
passe til denne Art af Krig. Behcrndig, kräftig, virk- 
som og opfindsom, er Han vant til at klattre paa Klip
perne, for der at nedlcegge Björnen og andre vilde 
D yr, som opholde sig der. Han udscrtter sig gjerne 
for Stormene og Havets Farer. Med sin ubedcrkkede 
H als, med sit nogne Brpst syneS Han at trodse Doden.
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Han vilde vcere tilboielig til at fore en Forsvarskng, 
da Han hoenger stcrrkt ved sit Fcedreland og afstyer 
udenlandste Sceder; iscerdeleshed ncrrer Han et Natio- 
nalhad imod Svensterne.

Hvilke Forncrrmelser, S lag , ydmygende og grusom 
Behandling maa den stakkels Nordmand ikke taale, for 
at lcrre at rette sig paa preussifl Maneer, for at bcere 
spidse Huer og Kamaster, som indpine Hans Been, 
for at udholde den Tvang, som snoevre Klcrdningsstyk- 
ker medfore og forstaae Kommandoen L det tydsie Sprog, 
som Han Hader! Hvor meget langes de ikke ved det 
bittre og flet bagte Kommisbrod, hvormed man ncrrer 
dem, efter de friste Havrekager, som de have i dereS 
eensomme landlige Kroge! Der er intet nyttigt Haand- 
vcrrk, som har foraarsaget dem saa mange Moisomme- 
ligheder som deres militaire Lceretid.

Sorgeligt er det, naar man betcrnker, at alle disse 
trykkende Manovre ere aldeles tabte for de danste og 
norste Soldater, og aldeles ikke kunne have den rin
geste Nytte i Fremtiden. M an behover kun at käste et 
Blik paa Europas Kort, for at indsee, at det danste 
Kongerige er besternt til en Sostat, og at dets Land- 
magt fornemmeligen maa indoves for at understotte 
M annens Stridskrcester, og at virke i Overeensstem- 
melse med den.

Skibe, som ere indrettede til m  let Manöver imel- 
lem Klipperne, Landtropper, som ere indovede i at
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lade sig ind- og udskibe for pludselig at kunne tilfoie 
Fsendm et Stod, og naar det var nodvendigt hurtt'gt 
troekke sig tilbage: det er de Midler, som Danmark 
synes at behove, naar det er indviklet i en Krig.

Jkke ved flavist at esterligne Udlcendingene, men 
ved at operere efter de Hjelpemidler, som Landet frem- 
byder, ville de Dansie opnaae den militaire Fuldkom- 
menhed og den Magt, hvortil den er berettiget.

I  Aaret 1712 vovede den svensie General S tem - 
bock, efterat Han havde vundet Slaget ved Gadebusch 
mod de Dansie, at falde ind i Danmark, men blev 
omringet og tvungen til, at lade sig gjore til Krigsfange.

Hvorved naaede man denne störe Seier? Ved 
Land- og Somagtens overeensstemmende Virksomhed. 
Efterat den dansie Admiral Sehestedt havde siaaet den 
svensie Esiadre, som bragte Steenbock Levnetsmidler, 
forssgte denne General, for at forsiaffe sig saadanne, 
hiint vovelige Foretagmde, for hvilket Han laa under.

Man erindre sig de gamle Normanners hoeder- 
fülde Tider; tun ved lignende Overeensstemmelse bleve 
de saa srygtelige; og Danmark künde saavel derved, 
faavelsom ved hensigtsmcessige Avelser endnu opnaa 
denne Anseelse og forsvare sig selv imod moegtigere 
Fjender. Naar Danmark fornemmelig Lndovede sine 
Landtropper saaledes, at de tjente til at understotte 
Somagten, saa vilde det voere istand til langt virksom- 
mere at fere Krig, end naar begge Troppe-Arter brugteS
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foersiilte; Ausland vilde anholde om detS Venstab, og 
i Tilfcelde af et Brud med denne .Magt vilde hiin 
have sine Stridskroefter at soette Lmod.

Den Tjeneste, hvortil man besternte den danste 
Soldat, vilde giere det nodvendigt, at Han var mindre 
mastinmcessig militairist og mere K r ig e r  end tydsk 
Soldat, og Hans Udrustning og Bevoebning maatte 
vcere saa let som mulig.

Köngen eier i Kjobenhavn et Fabrik, som bestoef- 
tiger 1200 Arbeidere, hvilket forsyner Armeen med 
rsdt Kloede.

Det er temmelig afgjort, at Enkeltes Konmrrents 
i denne Henseende vilde levere bedre og billigere Barer, 
end man faaer fra dette Etablissement; forresten er 
rodt Kloede paa Lngen Maade hensigtsmoessig for et 
sugtigt Klima.

I  Danmark sorfoerdiger man for Bonderne en 
S lags Kloede af naturlig Farve, som man kalder Vad- 
mel, og som var meget hensigtsmoessig for Troppernes 
Paakloedning. N aar man brugte denne S lags Kloede 
til dette B ru g , saa vilde man derved opmuntre Fa- 
brikvoesenet, hvilket i Sandhed var nationalt.

De Vaaben, som de danste Tropper ligeledes er- 
holde af udelukkende Leverandeurer, ere ikke alme for 
dyre, men ogsaa for tunge, og det er en Hovedfeil til 
en Tjeneste, hvortil dm danste Soldat stal bruges.
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Om Armeen- Officerer i Almindeltghed.
In te t er voesentligere for at tilveiebringe Fuld- 

kommmhed ved enhver Art af Militair-Tjenesten end 
Officerernes Dulighed. Aldrig vil en Armee kunne 
vcrre god, naar dens Officerer mangle de til deres 
Kald nodvendige Egenstaber.

M an maa altsaa ved Besoettelsen af Officeerpo- 
ster i Armeen voelge saadanne unge Mennester, som 
have faaet en ordentlig og omhyggelig Opdragelse, og 
ligesaavel ere vante til Respekt for deres Ligemcend og 
styldig SErbodighed for deres Foresatte.

N aar man fremdeles tager af Landets B orn  til 
Armeen, saa vil man langt lettere finde Officerer, 
hvem Fcrdrelandets Hceder i Sandhed ligger paa Hjer- 
tet, som af den Grund heilige fig til Tjenesten, og som 
ved fornodne Kundstaber have forberedet fig til deres 
S tand. D a  de offentlige Dannelsesanstalter saa at 
fige staae under Regjeringens Styrelse, saa kan denne 
ogsaa lade fig aflcegge Regnstab om Ungdommens Op- 
sorsel og Fremstridt og paa nogen Maade mcrrke paa 
Eleverne, hvilke af dem udvise de fleste Anloeg til 
Militairtjeneste.

N aar Soldaten, som er bestemt til at kcempe 
blandt Norges Fjelde, eller ül at gjore dn'stige S e -  
foretagender, i Sardeleshed bch-ver personlig Tap- 
perhed dertil, saa maa den til sammes Kommando be
sternte Officeer besidde denne Tapperhed i en endnu
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hoiere G rad , og derhos forme mdnu andre Egenfla- 
ber som kunne indgyde Tillr'd.

Det er som sagt, at formode, at den dansie Ar
mee kun lidet vil vcere udsat for den Fare at fore 
Krig; dog gode Officerer, og i Scerdeleshed dem af 
hoiere Rang blive ikke dannede i F r e d s t je n e s te .  
D a  man imidlertid ved krigsforende Armeer gjerne op- 
tager d em,  som ere virksomme og aandsdannede, saa 
künde man meddele unge danfle Officerer Tilladelse til 
at tage Tjenefte hos Magter der fore Krig; man burde 
endogsaa vedblive at betale dm Officeer, som dannede 
sig L denne Skole, fin Lieutenants-Gage; og naar Han 
ved fine Bedrifter blev befordret i denne Tjenefte, saa 
maatte Han, idet Han igjm vendte M age til dm dan
fle Armee erholde en eqvivalmt Grad der. M an be- 
griber vel, at m saadan Begunstigelse kun maatte sor
beholdes dem- som ere blevne befordrede ved deres 
Vaabendaad.

N aar Man fulgte denne Methode, saa vilde man 
forflaffe sig Mcrnd, der vare erfarne i Artillen'voese- 
nets og Gmeralstabens Tjmeste; de unge danfle O f
ficerer vilde derved finde Leilighed til at erhverve sig 
Kundflaber L de lcrrde Dele af Krigsvidmflabm og det 
i Scerdeleshed ved den franste Armee, hvor man bedre 
tjmder disse md andetsteds.

M an vilde under Fredm forbeholde de hoiere G ra-
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der i den dansie Armee for dem, som ere avancerede 
i fremmede Krige.

Enhver anden Begunstigelse maatte vcrre banlyst 
fra den militaire kobebane, og Befordringm i Freds- 
tider derved gaae en uforanderlig Gang.

N aar Anseelse erholdt samme G rad, som den der 
tilkom Fortjenesten, saa vilde denne G rad snart have 
mindre Vcrrd end Krediten, som forskaffede den og som 
kan hjelpe til Opnaaelsen af endnu hoiere G rader; da 
vilde m an, istedetfor at loegge sig ester Studier og 
Pligters Opfyldelse, som ikke forte til Noget, meget 
mere hengive sig til Jntriguens Midler, som tilligemcd 
Kredit ogsaa forflaffe Befordnng og Gunstbeviisninger.

Altsaa maa ikke blot Begunftigelser voere udeluk- 
kede fra denne Karriere, men det er ogsaa nodvendigt 
at Hofposter blive det, da disse intet Foelledsskab have 
med Armeen, og man bor ikke taale, hvad der ikke 
harmonerer med militair Disciplin og militair Aand.

Hvor oprorende er det a t see, at Kapitainen eller 
kun Lieutenanten, fordi Han boerer Hofdragt, indbilder 
sig mere end sin Oberst eller endogsaa sin General, 
som kun er M ilitair!

Af samme Grunde stulde man ogsaa efterhaanden 
lade Gardekorpsets Forrettighed ophore, eller meget mere 
lade dette Korps gaa ind, for at forhindre at flige 
Privilegier skulle gsenfodes. '

I  Ausland og Frankrig har Gardeofsiceren t»
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Grader forud for enhver anden Officcer af samme 
Rang i Armeen.

Jeg har oplevet en Tid i Danmark, da Armeen 
ikke havde mere end tre Oberster af Jnfanteriet og en 
af Kavalleriet, som aldrig forlode Garden.

Dette Korps afhcmger umiddelbart af Köngen; og 
da de udenfor deres Kreds ikke ere underordnede andre 
Foresatte, saa staa de ligesom Fremmede i Armeen, 
eller meget mere de danne Middelpersonen imellem Hee
ren og Hoffet.

I  Almindelighed besidde disse Folk kun lidet af 
det militaire Voesen; de affektere en stortalende, for- 
ncrrmende Tone, ifterdeleshed de Offfcerer der ere be- 
kjendte som fände Hofkryb.

Disse Menneflers Tseneste er en Loerestand for 
Jntriguer, hvor de af al M agt loegge Vind paa, at 
tilsnige sig mcrgtige Smaaherrers Gunst. Denne T«n- 
kemaade er netop det Modsatte af den militaire Aand, 
som ingen anden Udmcrrkelse taaler, end den som Di- 
sciplinen og krigerifi Fortjeneste forfiaffer.

Forovrigt er Gardekorpset ikke, som andre godt 
disciplinerede danfle Soldater, egnede til at vaage over 
Trvnens Sikkerhed. M an kan betragte det som en 
overflodig Gjenstand, som er behagelig for Fyrsten, 
men er imod Armems Interesse.

S ta tm  kan ikke, »den at handle umennefieligt,
21



322

sorlade de Soldater, som ere gamle, eller som sekv i 
Fredstider have tilsat deres Sundhed i Tjenesten. Den 
maa sorge for deres Underholdning, ligeledes maa den 
holde Soldater af enhver G rad stadeslose, naar det 
behager den at reducere dem; og dette ere Grunde 
nok, som stulde afholde Regjeringen f ta , at bebyrde 
sig med unyttigt M ilitair.

Forresten ere Jnfanteri-Officerer, som ere vante 
til en lang Fredstjeneste, oste mindre egnede til Krig; 
og udbryder en saadan, saa findes der i Scerdeleshed 
iblandt et af Nationalaand besjoelet Folk allerede Men
nester nok, som ere dygtige til at udrette npttig Tre
ueste. Saaledes frembragte Norges fidste Invasion 
ved Karl dm Tolvte m  Kruse, m  Kolbjornsm og 
flere. M an bor hcedre disse S tatens nystabte Moend, 
som udmcerke sig L Fcedrelandsforsvarernes Ncekker.

D m ne Lethed hvormed man i Nodsfald kan finde 
Jnfanteri-Officerer, eristerer ikke naar Talen er om 
Officerer af Gmie-Korpset og af Generalstaben samt 
om dem der bestyre den militaire Forvaltning.

Om Embedömarndene ved Militalr-Forvaltningen
D m  Hoedcr, som Kongm af Preussm , Fredn'k 

dm Andm , erhvervede sig, var fornemmelig baseret 
paa Frugterne af Hans T alm t med Hensyn til Admi
nistrationen; heri har Han overtruffet Alle. D m  Bi-
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denstab som indbefatter Mlitair-Forvaltningen er ikke 
mindre vigtig, end den om Slagene. Hvortil vilde 
vel Krigskunsten nytte, naar Armeen leed Mangel 
paa B rod?

I  Fredstider maa man danne Embedsmoend ved 
Militairforvaltningen, idet man leerer dein som ansöge 
om disse Poster, at dirigere Oekonomien ved et Kom- 
pagni, en Bataillon, et Regiment, en Fcrstning eller 
en Armee.

M an behover ikke at befrygte at faae for mange 
Clever i dette Lceresag; de Mennester, som ere bruge- 
lige sor Militair-Forvaltningen ere ogsaa dygtige til 
at udfore Forretninger i det borgcrlige Liv. Militair- 
Oekonomien udgjsr en Deel af den po l i t i s ke ,  hvis 
Kundstab er af almindelig Nytte.

Dersom man vidste, hvad der horte til en Hcers 
Fornodenheder, hvis man forudsaae, hvad Krigen for- 
tcrrede, saa vilde man vcrre mere tilbageholdende til 
at foretage denne; man vilde indsee, at det var det 
samme som at odelcegge Midlet til at kunne fore den 
med Held, naar man i Fredstid underholdt flere Trop- 
per, end man kan stille i Felten.

Jo  mere Vanm til Orden og Punktlighed udbre- 
der sig, jo mere vil man ogsaa indsee, at et Over- 
maal af Militair- og Civil-Embedsmcend fiaber en 
almindelig Elendighed, men derimod at Staten »den

21*
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Bidtloftigheder vil i kort Tid kunne befri sig fra det 
ufornodne Antal, idet den ikke gsenbesatte de unyttige 
Embeder som bleve ledige.

Men hvor wegen Fasthed Hörer der ikke til, at 
modstaae Jntriguens Anstrcengelser i et Land, hvor 
Hovedbeffceftigelsen er at ansöge om vakante Poster?

Om Officererne af Geni-Korpset, Generalstaben 
og Artilleriet.

Jngenieurer, S tabs- og Artilleri-Officerer maa 
ligeledes dannes i Fredstider.

For at man blandt den danste Ungdom maa kun
ne finde Subsekter, som egne sig til risse sorstjellige 
Grene i Treuesten, maa man bcere Omsorg for at be
günstige Studiet af Mathematik, samt belonne dem 
der udmcerke sig deri, og give dem Midler i Hoender 
ne til at perfektionere sig den i Udlandet.

I  Ingenieur-Korpset og til Pladse i Artilleriet og 
i Staben maa kun indlades Subjekter af provet Due- 
lighed; men for at faae kun saadanne, maa man og- 
saa tilstreekkelig betale dem. En hoi Officeer i denne 
Green af Tjmeften maa have en ligesaa stör Gage 
som en Bifiop, og de underordnede Officerer i For- 
hold dertt'l. Af bisse Ingenieur- og Artilleri-Korpser 
vilde man künde tage de til Foestningens Kommando 
bestemte Officerer. N aar man fulgte denne Vei, saa
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vilde det vcrre muligt, at besoette Kommandantposterne 
paa de faste Pladse, de hoiere Officeerposter i Geni- 
Korpset, L Artilleriet og i Generalstaben kun med vi- 
dmstabelige og duelige Mcend.

Ogsaa var det meget nyttigt, naar man ovede 
Artilleristerne og Sapeurerne ved Jldsvaader, hvilken 
Plage for Landet er frygteligere, end den fremmede 
Fsendes Angreb. I  Toihusene maatte forefindes M a- 
ffiner L Beredsiab til dette B ru g , og de som under 
farlige Omstoendigheder udmoerkede sig, burdebelonnes. 
M an maatte sorge for Enkerne og Bornene efter dem, 
som fandt deres Dod i dette Kald, og Heller ikke for- 
glemme de m,  som opfandt sikkre og hensigtsmoes- 
sige Fremgangsmaader for at stukke eller forebygge 
Jldsvaader.

Om Vinteren, naar Havet, som beskyller Ksoben- 
havns Mure er tt'lfrosset, er denne Plads aaben; da 
maatte Artilleristerne erholde Kundstab om med Lethed 
at ophugge Isen og sorberede de Midler som vare 
fornodne ttl med Sikkerhed og Hurtighed at udfore en 
Operation af den Natur som ovenfor er ncevnt.

I  en E tat som Danmark, hvis Hovedkraft bestaaer 
i M arinen, burde en superieur Stilling, enten L Ar
meen eller i Civil-Forvaltningen ikke overdrages til en 
anden end den, som gjorde en lang Soreise; flige 
Reiser künde maastee bidrage til en Forandring i Re
gseringens Anstuelser og Danmark vilde ikke mere blive
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behandlet som et Land der laa indenfor Tydsklands 
Grcrndser.

En Overofficeer af Landarmeen burde forst i no
gen Tid successive have tjent ved Infanteriet, Kaval- 
leriet og Artilleriet: thi i Krig bestaaer ethvert tun 
nogenlunde anseeligt Detaschement as disse tre Vaa- 
benarter, og den derved Kommanderende maa vide at 
forstaae disse; desuden vilde en saadan Loeretid fore- 
bygge de hsiere Officerers Uvidenhed i enhver Vaa- 
benart, til hvilke de ikke udelukkende Here.

N aar man indstrcrnkede Antallet paa Landtrop- 
perne, efter den foreflaaede P la n , og fornemmelig de 
regulcere Tropper til et Artillenkorps, de fornodne Of- 
ficerer af Jngenieurkorpset, Generalstaben og M ilitair- 
forvaltningen, ligesom til det til de faste Pladse sor- 
nodne Jnfanteri og Kavalleri, saa künde man bringe 
Armeen i en langt bedre Tilstand end den hvori den 
nu er, give Soldater og Officerer en tilstrcekkelig Lon- 
ning, og ved hele Armeen bevirke en Besparelse af 6 
Millioner Livres. M m  dmne maatte da fomemmelig 
anvendes paa at forbedre de faste Pladse.

Om de faste Pladse.
De faste Pladse i et Land maa have den Be

stemmelse, at künde forbyde m  udenlandst M n d e , at 
troenge ind i Landet, eller at soette sig fast der, at
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understotte de Operationer som den til sammes For- 
svars besternte Armee foretager, at bevogte dens M a- 
gasiner og at dcekke Forbindelsen med de ved naturlige 
Hindringer, f. E r. en Flod, Havarm, en Bjergkjcede, 
derfra adstilte Lande, ligesom i Nodstilfoelde at tjene 
den til Tilbagetrcrkningspunkt og Beskyttelsessted. P aa  
de 84 Stceder, som de danste S tater tcelle, regner 
man 19 Fcrstninger. Ved det forste Blik synes dette 
Tal at vcere anseligt; Herr von S ain t Germain har 
villet stoife flere af disse, hvorvidt Han havde Ret, 
siulle vi her undersoge.

R e n d s b o r g  ved Eideren, anlagt for at holde 
Holsteens Jndbyggere i Lydighed, har for Dieblikket 
den Bestemmelse, at sikkre den ved Eiderm dannede 
Forsvarslinie; men Voerket blev saa meget udvidet, at
15,000 Mand var fornoden til dens Besoetning, S ta 
den tceller kun 3,600 Jndbyggere. Det synes, at iste- 
detfor her at foroge Fcestningsvcerkerne, siulde man 
hellere have formindstet dem.

Gl ü ck s t a d t  ved Elben bygget af Christian den 
Fjerde, tjener hverken den danste Armee til Stotte- 
eller til Hvilepunkt. Denne Fcestning forsvarer ikke 
Jndgangen til Holsteen, da den ikke ligger ved B eim ; 
hvis man efter et Uheld vilde flygte dertil, da var 
det det samme, som at krybe i en Scek. Jndgangen 
til Elben er for farlig til at man af Glückstadt künde 
danne en militair Havn, og dog har m an, nagtet
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med lidet Held, forsogt at grave et Bassin her, som 
allerede har kostet 3 Millioner.

Hvis i Krigstilfcelde dm danske Armee blev nod- 
saget til at forlade Trave, faa vilde den troekke sig 
sammm imellem Rmdsborg og Fredriksort, for at 
vedligeholde sin Forbindelse med Danmark, og da 
faldt Glückstadt i Fjendms Bold, som vilde stotte sig 
paa denne P lads.

F r e d r i k s o r t  ved m  Havarm i S lesv ig , kan 
tjene -til Ststtepunkt for en Armee, der er tvungen til 
at romme Holsteen og til at doekke Kommunikationm 
med Danmark.

Af de to paa dm ostlige Kyst af Jylland voe- 
rmde Fcrstninger H a l s o g  F l a d s t r a n d ,  tjmer dm 
forste til a t forsvare Jndgangm  til Liimfjorden og dm 
sidste til at underholde Forbindelsen imellem Jylland 
og Norge.

F r e d e r i c i a  i Jylland har kun to eller tretusinde 
Jndbyggere, men er ikke destomindre meget stör.

N y  b o r g ,  paa D m  Fym , stal doekke Forbindel- 
sm imellem denne og Den S/oelland, mm er i dm 
Hmsemde stet beliggende; F/endm vilde tilintetgjore 
Virkningm, ved at oprette Batterier i Slibshavn. 
Desuden kan Nyborg bestryges, og let blive overrump
let ved en Huulvei.

K o r so e r  paa D en Sjoelland, ligeoverfor Ny
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borg, ligger ved störe Bett, og er et ubetydeligt Sted, 
som ikke kan yde nogen Modstand.

S l o t t e t  K r o n b o r g ,  ved Dresundet, kan ikke 
hindre Passagen: dms Skyts kan ikke naae den lige- 
overfor liggende Strandbred. En danst Flaade, som 
vilde forsvare en af Kronborgs Floie, vilde see dens 
anden Side truet af de paa den modsatte Side belig- 
gende svenste Batterier i Helsingborg; antager man 
ogsaa, at de Danste holdt begge Strandbreddene be
saite, saa er det dog at betvivle, at dens Flaade künde 
drage nogen stör Nytte af dette Stottepunkt. M an 
erindre sig, at Karl den Tiende, Konge af Sverrig, 
i Aaret 1658 var Herre over Kronborg og Heising
borg; Hans Flaade som bestod af 32 Liniestibe befandt 
sig i Sundet for at modscette sig en Hollands! Flaade 
paa 35 Liniestibe, som vilde komme Kjobenhavn til 
Hjelp; den hollandste Flaade blev bestudt fra begge 
Forterne, men kun et eneste Skud traf.

Köngen af Sverrig var personlig i Kronborg; 
den svenste Flaade koempede tappert, men fem Skibe 
bleve boret i Soenk for den, og tre andre taget; Re
sten flygtede ilde tilredt til Landskrone. Her har man 
et stört Erempel, som beviser, hvor liden Hjelp der er 
at vente af Kronborg.

Norge, som formedelst sin fordeelagtige Beliggen- 
hed er saa let at forsvare, har desuagtet intet ringe
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Antal Fcestninger i Forhold til de ovrige Dele af det 
danste Monarki; man finder der:

Aggershuus ved en Havarm, et fast Slot, 
som forsvarer Christiania.

F r e d r i k s h a l d ,  paa en ved den yderste sydost- 
lige Spidse af Landet beliggende og ind i det svenste 
Gebet fremspringende Klippe, hvilket Sted er beromt 
ved Karl den Tolvte, som blev drcrbt i Lobegravene 
foran dens Volde.

Fredriksstadt ved Glommens Udspring, be- 
stemt til at sorsvare Jndgangen til samme.

K o n g s v i n g e r  ligeledes ved Glommen henimod 
den ostlige Grcrndse.

Flekkers, paa et Eiland foran Christianssund, 
forsvarer en herlig Rhed.

T r o n d h j e m ,  nordlig iLandet; hvis Kyster be- 
stylles af en Havarm og en Flod. Denne S tad  tceller
4,000 Jndvaanere.

Fredriksfteen, et Fort, som er anlagt til 
Trondhjems Forsvar.

Munkholm, paa en Klippe i Havet, er for 
langt fjernet fta Trondhjems Rhed, for virksom at 
bestytte den.

W a r d o h u u s ,  under 71 Grader nordlig Bre-? 
de: dette Sted er i 6 Maaneder en reen Jisklump, 
hvilket imidlertid ikke hindrer Fin- og Laplcenderne fta 
at forurolige Egnen; deres Udflugter ere dog uden Nytte.
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H a m m e r s h u u s ,  paa Den Bornholm; C h r i 
sti  a n s  o paa en naboliggende D ;  disse to Fcrstnin- 
ger kunne ikke sorhindre at de falde i deres Bold, som 
ere Havets Herrer.

Betanker man, at i Tilfalde af en Krig er det 
besvcerligt, at bevogte disse unpttr'ge Fcestninger, og 
naar man ikke gfer det, at de da blive nyttige sor 
den Fjende, som bemcegtiger sig dem, saa vil man 
indsee, hvormeget Danmark vüde have vundet, naar 
det havde fulgt Greven af S a in t Germains P lan .

Nedlceggelsen af Glückstadts Fcestningsvcerker, Af- 
siaffelsen af dens Generalstab, dens Bescetning, Ar
tillerie og de dertil brugte Jngenieurer vilde have ind- 
bragt en aarlig Beftarelse af 3 til 400,000 Livres.

Noest efter Glückstadt, siulde man maaflee ned- 
lcegge Fcestningsvoerkerne Korso er, Nyborg, Fredericia, 
Hals og Rendsborgs ny anlagte Bark, ligesom nogle 
af Norges Fcestninger.

Kjobenhavrr-
Den dansie Regjering har maaflee udvidet Kjo- 

benhavns indre Rum og Fcrstm'ngsvcerker for meget. 
D a  vore Forfcrdre forsvarede denne Plads saa tappert, 
var dens indre Rum ikke saa stört. Efter 1658 blev den 
soroget med trefjerde Deel; man foiede Citadellet og Chri- 
stianshavnsvolde til; dens indre Omkreds er 26,460 Fod.
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Uagtet Vcrrkerne ere indbefattede heri, saa vilde 
i Tilfcrlde af et Angreb den scedvanlige Bescrtning og 
den militairist organiserede Deel af Borgerstabet ikke 
vcere tilstrcekkelig til dens Forsvar; man maatte noesten 
anvende alle vaabendygtige Jndbyggere dertil.

Kjobenhavn Lndeholder Land- og So-Arsenalerne, 
Krigs-Flaaden, Handlens Hoved-Oplag og Admini
stration, kort: hele Monarkiet befinder sig i en vis 
Henseende i denne Hovedstad.

Dens Rhed bliver forsvaret ved Citadellet og 
fornemmelig ved Havets ringe Dybde. Dette Lavvand, 
som -estytter for en Kannönade, udstrcrkker sig til et 
megct betydeligt Rum, men er dog ikke tistrcrkkeligt for 
at bestytte Pladsen for et Bombardement.

Forresten tvinger dette Lavvand Krigs- og störe 
Koffardistibe til at opvente Hoivande fjernt fta Rheden, 
for at indtage Udrustning og Ladning, naar de stulle 
afgaae eller naar de stulle losse, forend de gaae ind.

Derfor vilde en af overmeegtige Fjender forfulgt 
danst Flaade Heller ikke kunne flygte tt'l denne Nhed 
og vilde forstyrres, for den var fcerdig med de nod- 
vendige Forberedelser for at kunne begive sig derind. 
Tre eller sire Krigsstibe ville vcere tilstroekkelige til at 
blokere dem, da de ikke kan drage fuldt rustede nd, 
for at bekeempe Fjenden. Endnu er denne Mislighed 
bleven mindre bemcrrket, da den danste Marine stedse 
bar seiret over sine Fjender.
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I  dm smukke Aarstid er det Lkke at befrygte, at 
Svensterne vilde forsoge en Landgang for at overfalde 
Kjobenhavn; dens Somagt er ogsaa for svag til et 
Foretagende af den Natur. Men naar Havet og Soer- 
ne som omgive Staden ere tilfrosne, saa behovede en 
svenst Armee tun 3 Dage til at naae Kjobenhavn, 
hvis udstrakte Rum meget vilde lette den dristige Fjende 
Pladsens Bestigelse ved Stormstiger.

Denne Fare künde man forebygge, naar man isede 
omkring Pladsen, og gjentog denne Operation to G an
ge daglig, saaledes, at derved opstod en stedse aaben 
bred G rav, der forsvarede Pladsens Tilgang.

Der er i Kjobenhavn tre af hincüiden uafhcengige 
Kommandanter, en for Staden, en for Citadellet og en 
tredie for Rheden og for de Fcestningsvcerker som for- 
svare den. Denne Jnddeling foranlediger hyppige Van- 
steligheder, og er stadelig for Tjenestens Vel.

En Plads kan kun forsvares, naar dette steer i 
Sammenhoeng og med Eftertryk, naar en eneste Chef 
kommanderer der.

D a  Kjobenhavn er en Soplads, saa burde dens 
Kommandant ogsaa voere en Soofficeer.

En saa hoivigtig Post udfordrede en Mand af 
provet Duelighed og som var en fuldkommen Tillid 
vcerdig; Han maatte besidde udstrakte Fuldmagter, for at 
voere hcevet over den Nsdvendighed forst at maatte ind- 
hmte saadanne ved de ringeste Omstoendigheder.
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Uagtet Kjobenhavns Jndbyggere ere af en rolig 
og blid Karakteer, saa forefalde der dog hyppig Myt- 
terier, som soedvanlig begynde imellem Soldater og 
Matroser, Borgers eller Studenter. De Forste an
masse sig den iblandt Soldaterne i Tydstland saa scrd- 
vanlige kommanderende Tone; man vil begribe at en 
saadan Tone af en Soldat ved en saa oste ydmyget 
Armee, hverken vil taales af Matroserne, som erindrc 
sig den dansie Flaades Heltegjerninger eller selv af 
Borgere og Studenter, hvis Forgcrngere have medvir- 
ket til Stadens Forsvar. Derfor feer man ogsaa B or
gere, Studenter og Matroser holde sammen ved de 
Stridigheder hvori enhver af dem kommer med Soldaterne.

Denne Tvedragtens Aand vilde udcntvivl forsvin- 
de, naar man gjorde Landarmeen aldeles national, og 
Enhver ftod under Politiets scedvanlige Autoritet.

D a  siulde man aldrig forglemme, at det varbor- 
gerlige Embedsmcends P lig t, ved en Sammenrottelse 
at begive sig til Stedet, for at stille de Stridende fra 
Hinanden: at Militairet kun stulde befatte sig dermed, 
naar Autoriteterne reqvirere dette; at man kun i yderste 
Nodsfald stulde bruge M agt, naar mildere Midler 
vare forgjceves, mm at den militaire M agt maatte holde 
sig beredt vaa det forste Signal. Efterladenhed og 
Kaadhed tjeneOpror til Opmüntring; men Uretfoerdighed 
og Bold gjore det farligt og kunne lade det vore tt'l en 
Grad, hvor det ikke var muligt mere at undertrykke det.
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Om den dausse Marine
Hvad man har sagt om Kjobenhavn, synes at 

bevise, at Danmark til Dato har manglet en god 
Militairhavn. Svensterne have en, nemlig Karlskro
na, dog have de Danste altid vceret dem overlegne til- 
sses; disse ere mere S o  s o l l  end hine, de have mere 
Sohandel, flere Matroser og Penge.

I  Aaret 1769 bestod So-Militair-Etablissemen- 
let i Kjobenhavn af 4400 Matroser og Artillerister, 
som bleve underholdte og besoldede af Köngen; de er- 
holdt imidlertid under Freden let Tilladelse til at tage 
Neueste paa Koffardistibe. Desuden anflog man de 
til Sotjenesten besternte Soldater til 24,000 M and; 
28 til 30 Liniestibe og et svrholdsmcessigt Antal rin- 
gere Skibe bleve holdte i Beredstab paa Rheden ved 
Kjobenhavn, hvor ogsaa flere Magaziner laa, som ri- 
gelige vare forsynede med Materialier ül at bygge 
andre Skibe.

Kun Landets Jndfodte bleve det tilladt at tage 
Tjeneste som Officerer eller som Matroser paa Kön
gens Skibe.

M an maa fremdeles tage Hensyn til, at Krigs- 
fiibe og Folk endnu ingen Somagt danne, disse Men- 
nefler maa ogsaa voere vante til Seen, og have prak- 
tist Kundstab i Somanovre. En Regjering vilde gjore 
forgjceves Anstroengelser og spilde Penge paa, selv at 
danne dem, denne Kundstab kan kun voere Udbyttet af
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Koffardi-Skibsfarten og Sshandelen. J o  mere S s -  
handel et Land har ,  desto mere kunne Sofolk danne 
sig der. Udvidelsen af denne Handel er derfor Maale- 
ftokken for en E ta ts  S om agt; thi har man forst «lan
ge Sofolk, saa vil man snart faae Skibe og en Krigs- 
M arine.

Danmarks Koffardi-Skibsfart behover omtrent
18.000 Mennefier, hvilke forestille Somagtens virkelige 
Personale. Virkelig bestaaer Antallet af de til Kön
gens Sotjeneste klassificerede M ilits til idetmindste
24.000 M and; men hvad der iblandt denne M ilits 
er sremmed til S o e s , foroger ikke Somagtens Kraft 
i mindste M aade, og man vilde ikke bringe det et 
Skridt videre, om man ogsaa forogede deres Antal 
til 50,000: Somagten vilde dog beständig vcrre ind- 
fircrnket til de 18,000 M atroser, som Sshandelen 
beficrftiger.

D er gives derfor intet andet Middel til at frem- 
ine Krcefterne i S tatens M arine, end ved at befordre 
Sohandelens Opkomst. Hvorfor antager man i Til- 
fcelde af en Sokrig, hvormed Danmark dog er mindre 
truet, ikke ligesom i Holland frivillige Matroser dertil?

Frygter man maafiee, at en saadan Forholdsre- 
gel vilde vcrre utilstrcrkkelig og for kostbar? I  dette 
Tilfoelde künde man ligesom i England, presse M atro
ser; dette vilde vcrre at foretrcrkke for Klassificerin- 
gen, som er en b e s t ä n d i g  Tvang, hvorimod M a-
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trospresningen kun er en o i ebl ikke l ig  voldsom For- 
holdsregel.

Den danske Negjering beh older selv i Fredstider et 
sor talrigt Korps So-Tommerfolk. E r det kun for at 
disse Lkke siulle vcere ubestceftigede, at man har en saa 
uhyre Masse Bygningstsmmer i Magaziner, og lader 
bygge saa mange Krigsstibe, som, uden nogensinde at 
at gsore Tjeneste, raadne paa Kjobenhavns Nhed? 
Bilde Koffardi-Flaaden ikke til en langt billigere Priis 
kunne levere de Materialier og Arbeidere, som Köngens 
Marine maatte behove?

Er det ikke en reen spildt Udgift, at man bygger 
flere Krigsstibe, end man kan bruge imod Fjenden?

Danmark vilde vistnok ikke forsege at kcempe med 
sine 18,000 Mand imod störe Som agter, da det kun 
kan komme i Krig med Svensterne, hvorfor vedlige- 
holder det i Fredstider flere Krigsstibe end Sverrig?

M an maa bemcerke, at den danste Flaade maafiee 
har for mange Liniestibe, og ikke kette nok, som vare 
egnede til at fare imellem Klipper og paa Lavvande, 
hvoraf Landers Kyster ere omgivne.

S l u t « i n g
Danmark er ved sin Beliggenhed og de Omstcrn- 

digheder, hvori den befinder sig, bestemt til en Sostat, 
og kan kun naae Anseelse ved sin M arine; men ved 
i Fredstider at holde en ovttdreven M ilitair-Etat, vil

22
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den hverken til SeeS eller til Lands erhverve nogen 
virkelig Magt.

Underholder man en storre Militair-Etat i Freds- 
lider, end man kan bruge i Krig, saa udtsmmer man 
sig, for at give sig Anseelse.

Maastee var der en Tid, da et Folks militaire 
Heeder var Resultatet af den ved Nedvendigbed vakte 
Higen; men i de Tider hvori vi leve, udspringer 
Statens Kraft af den Masse af Rigdomme og den 
Folkeaand som tilhore de Jndivider, som leve under 
dens Love.

Den Opgave som m Regjering satter sig, sor at 
gsore alle ved begaaede Misgreb fremstyndede Onder 
gode igjen, og at berede sig Hjelpekilder for Fremti- 
den, maa bestaa den, at staffe alt tilside hvad som 
forhindrer den produktive Jndustri samt opmuntre til 
nyttige Arbeider; at bestytte de Selstaber og Foreta- 
gender, hvor falleds Anstrangelse maa vare formet; 
at gjore Trostab, Sikkerhed og Orden herstende; at 
afstaffe de overflsdige Stats-Udgifter, og at indstrcenke 
Civil- og Militair-Embedsmcend til det uonigjangelig 
nodvendige Antal.

Gjor Neg/eringen sig det fremdeles til en Rette- 
snor, forM'nligviis at stjcrnke Landets Dorn Tillid og 
forbcholde dem Civil- og Militair-Embeder; bestraber 
den sig for at vise Folket Kjoerlighed, og understotter 
den dette ved virkelige og velmente Anstrangelfer: saa
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vil det sikkerligt lykkes den at fremkalde en feelleds 
Aand og Foedrelandskjoerlighed, ikke alene iblandt de 
af den lsnnede Embedsmcend og reguliere Tropper, 
men i den hele Nation. D a  vil denne ogsaa stedse 
vcere beredt til voebne sig sor at forsvare Regjeringen, 
levere den de Tropper, som udgjsre dm voesmtlige 
Kraft for S tater af anden Rang, saafremt de Men
nefier, som styre dem, vide at forfiaffe sig en fand 
national Anseelse, og bestroebe sig for,  istedetfor at 
danne Soldater efter fremmede Heeres Monster, at 
organisere disse efter Landets lokale Omsteendigheder 
og dets Jndbyggeres karakteristifie Anlerg. Det er 
sandsynligt, at naar Danmark flaaer ind paa denne 
B ei, vil det hoeve sig over sin nuveercnde Svaghed 
og naae den Grad af Velfcerd og M agt, som det 
ifolge sin Stilling er berettiget til at haabe.

Supplementer til adjkillige Aar.
TU 1VV4.

Under Fredrik den Femte, som dode i Aaret 1767 
modtog den danfie Regjering Subsidier fra det franste 
Hof for de militaire Udrustninger, som den havde fore- 
taget paa dets Tilflyndelse, for at efiortere de med 
So-Munition til Frankrig smdte danfie Skibe.

22*
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Disse Udrustninger fiete 1757 og 58. Ornkost- 
ningerne derved oversteg denne Handels Gevinst og 
Belobet af de af Frankrig lovede Subsidier, hvilke 
Heller ikke gansie fuldstcendig bleve erlagte. Den dan- 
sie Regjering havde Aarsag til at formode, at disse 
Udrustninger maatte gjore dm uenig med England, 
imod hvilkm M agt dm troede at burde forsvare en 
hensigtsmoessig Stilling.

Disse Betraztninger styrede dms Forhold unter 
dm amerikanste Krig: den afflog at troede med i For- 
bundet for den bevoebnede Neutralitet, som udgik fra 
Ausland; denne Voegring bestyttede Danmark for det 
Uveir, som dengang hjemsogte Holloenderne.

Hvordan hcenger det sammen, at disse Erfarin- 
genS Loerescetninger nn ere gaaet tabte, og dm dansie 
Regjering ikke seer de Farer, hvorfor det udsoetter sig 
ved dm fornylig med Sverrig indgaaede Forem'ng om 
m  bevoebnet Neutralitet?

M an maa have forglemt Historim, da man ikke 
indseer, at Sverrigs Venstab for Danmark er aldeles 
imaginairt; dog selv hvis man antog at det var op- 
rigtigt, saa pder det dog en for fvag Stelle imod 
England, og selv imod Ausland maatte m  saadan 
Alliance voere ubrugelig.

Forresten, hvilket Diemeed har dmne Forming 
for Danmark? —  Den befkytter de dansie Kjobmoend, 
som bringe Soed lll Frankrig?
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Dog den danste Agerdyrkningsstand kan, da den 
ikke er tilstroekkelig til Forbrug for Norge og andre 
nordlige Dele af Monarkiet, Heller ikke levere S a d  til 
denne Handel, man henter det derfor nu fra Polen og 
de preussifie Provindser.

De Fordele, som disse Jndforfler forstaffe, berige 
derfor fornemmelig de Fremmede; kun nogle danfle 
Spekulanter have en meget svag Andeel deri, og N a
tionen i det Hele taget drager liden Nytte deraf. For- 
resten vil ogsaa denne ophore, saasnart Preussen har 
stuttet den Fred med Frankrig, hvorom den nu under- 
handler, og selv sender sit Korn og det som det nabo- 
liggende Polen indhoster, til Frankrig. Forstaffer det m  
Fordeel, som saa mange Opoffrelser fortjente?

Koster ikke den af otte Liniestibe og et Antal Fre- 
gatter bestaaende Estadre, som Danmark isolge sin 
Traktat med Sverrig, lader gaae i S sen , det langt 
mere, end det ved denne Udrustning for dm Handel 
den begunstiger künde indbringe dens Kjobmcend?

Ti l  A a r e t  L7SS.

N aar Frankrig er i Krig med England, saa ftem- 
bydersigforde neutrale Stater, som f. E r. Danmark, 
Leiligheder, at drage Fordeel deraf, idet de bringe 
Zranstmcrndene de Gjmstande, som disse netop behove,
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men fom de Lkke uden störe Farer kunne hente; de 
neutrale Skibe, som imidlertid drive denne Handel, ere 
udsatte for de engelste Krydseres Underssgelse, som gjen- 
nemssge de Gjenstande, som ere bestemte til deres Fjen- 
des Forpleining, og som opbringe de Skibe som syneS 
at indeholde saadanne mistcenkelige Säger til England.

Flere af disse Skibe blive af de engelste Retter 
erkloerede for gode Priser.

M an har endogsaa havt Erempler paa, at neu
trale Skibe, som ikke vare bestemte til Frankrig og in
tet indeholdt til dets Forpleining, bleve til stör Skade 
for Jnteressenterne sendte til England og der kaprede 
og holdt for gode Priser. M an paastaaer, at den en
gelste Regsering kun lidt staaner Fremmede, naar T a
len er om at begünstige sit Lands Handel, eller at op- 
flamme Modet hos sine Krydsere.

England vilde uden Tvivl ikke vove, at tillade 
sig flige forhadte Undertrykkelser, naar den ikke var sig 
sin umdelige Overlegenhed i Kroefter bevidst Lmod an
dre Somagter.

Hvorledes stulle altsaa de Stater forholde sig, 
som maa taale saadanne Undertrykkelser?

Skulle de tage Billighedens Love til Hjemmel? —  
Saadanne Sporgsm aal blive ulykkeligviis ikke, som 
EnkeltmandS, afgjorte ved bestemte Love og neutrale 
Tribunaler, som have Autoritet nok til at füldbyrde 
dcns Domme.
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I  saadanne Tilfoelde er det ikke nok, naar man 
paa sin Side har. R et, for at erholde Retfoerdighed; 
hvis det var Tilfoeldet, da behovede man hverken Land
eller So-Armeer. Men i Stridigheder, som den ene 
E ta t har med den anden, bliver kun lidet iagttaget, 
naar den ikke er understottet ved Krcefter, som indgyde 
Agtelse, eller ved Negociationer, som ere ledsagede ved 
en eller anden allieret M agts Anbefaling.

Veien til Underhandlinger er hensigtsmcessig for 
alle S ta ter: men den Hörer fornemmelig hsemme i 
Stater af anden Rang, saasom Danmark.

Men hvis denne E ta t anvender Trudfler mod en 
S ta t som England, eller foretager Krigs-Demonstra- 
tioner, naar den er fornoermet af denne, da ftuffer den 
sig med Hensyn til Omfanget af sine Kroefter; iftedet- 
for at indgyde Respekt eller Frygt, opcegger den kun, 
og langtsra at afhjelpe det tilstodte Onde, udsoetter den 
sig kun for endnu storre.

En svag S ta t ,  som hverken ved Negociationer 
eller ved Bonner kan erholde Erstattung sor de den af 
en eller anden stör M agt tilfoiede Krcenkelser, maa 
bestrcrbe sig for, at holde sin Utilfredshed for sig selv, 
i Stilhed, og om muligt selv lide med Anstand.

Kun ved en viis Resignation undgik Hollcenderne 
Kromvells Brede. Uden at besvare de engelfie Kryd- 
seres Krcenkelser, som i den dybeste Fred undersogte
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deres Koffardisiibe, bare de meget hellere denne Idm y- 
gelse, end de bandt an med deres »verlegne Fjende.

Ved en ligesaa klog Opforsel indtog Venedig i 
saa mange Aarhundreder sin politisie Eristents imellem 
kamplystne og mcegtige Naboer.

Künsten, at give efter til rette T id , og uden 
Knurren at taale Uret, udgjor en Deel af dm Klog- 
siab, som smaa S tater bor iagttage.

Hvilkm Fordeel har den danffe Regjering vunden 
ved sin Neutralitets-Alliance med Svern'g, eller ved sin 
fjendtlige S tiü ing? Dens Hensigter vare uden Tvivl 
ret gode, men dm indgjod Landets Kjsbmoend en sia- 
delig Sikkerhed. Englcrnderne gjsre fornemmelig Ja g t 
paa dansie Skibe, og den 18de August 1794 takte 
man allerede 315 saadanne tilbageholdte Skibe i de 
engelste Havne; og uagtet Storbrittaniens Regjering 
til samme Tid havde tilbagekaldt Ordren til at bort
tage neutrale Skibe, bleve dog faa danfle frigivne.

I  M arts 1795 udstedte Hoffet L S t .  Jam es paa 
ny dm Forordning, at kapre neutrale Skibe, og i Ok
tober Maaned samme Aar vare 466 dansie Fartoier 
trag t op i Storbrittaniens Havne.

Danmark har ikke alene forodt overmaade meget 
til unyttige Udrustninger, mm dets Handel har ogsaa 
tabt langt flere Skibe, md det vilde have vcerct Til- 
foeldet, naar disse Udrustninger ikke havde fundet Sted.

Under noervoermde Omstoendigheder siulde Dan-
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mark indsircenke sig til den Stilling en Handelsstat 
indtager, og som aabner sine Havne for hele Verden; 
den sikkreste Bei at flaa ind paa var, at det efterlig- 
nede Hamborgs og Lybeks Erempel, hvilke Stceder be- 
nytte den Handel, som England endnu vil tillade dem, 
og som flaae sig kummerlig igjennem, ligesom de Fal
tige, ved at opsamle de Krummer der falde fra den 
Riges Bord.

T il  L7V7.

Danmark er ikke frafaldet sit System om en be- 
voebnet Neutralitel, og anvender endnu nogle Fregat- 
ter til at ledsage sine Handelsffibe.

M aa man tilstrive Grev Bernstorffs Jver disse 
Soudrustninger, hvorpaa m an, som det synes, vilde 
gjore W ald ?  Fremtiden vil vise det.

Alt hvad der angaaer Krig, Hörer ikke under Ven
ne Ministers Departement; derfor kan man Heller ikke 
bebreide Ham hverken de falfle Forholdsregler, som man 
greb ved den ulykkelige Expedition paa Gothenborg, 
som i Aaret 1788 idet mindste kostede Danmark 42 
Millioner Livres, eller de altfor talrige Militair-Etab- 
lissementer L Fredstid, og i Scerdeleshed den paa tydst 
Fod satte Landmagt, som forogedeS saa meget under 
Hans Ministen'um.

Den ved Ham tilveiebragte Traktat med Sverrig
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herlige. Det er overflodigt at komme tilbage igjen paa 
denne Gfenstand.

Grev Bernstorff har vedligeholdt den af Guld- 
berg dikterede Indigenat-Lov. Han begunstigede for- 
nemmelig tydste Fremmede, og -rügte dem meget til 
offentlige Embeder. Man kan ikke forundre sig der- 
over, da Han selv var en UdloendLng. I  Egenstab 
som Chef for det tydste Cancelli havde Han Um'versite- 
tet i Kiel under sin Protektion og behandlede det med 
scerdeles Forkjcerlighed.

Dette Universitet giver In te t efter for TydstlandS 
forste Universiteter med Hensyn til Antallet af Pro- 
fessorerne og Omkostm'ngerne ved deres Underholdning. 
Det er mcerkeligt, at i Traktaten af 1773, hvorved 
Ausland aftraadte Holsteen til Danmark, lode de ved 
den danste Regi'en'ng ansatte Tydste stipulere Bibehol- 
delsen af Universitetet i Kiel; og alligevel künde man 
uaar Ministenet kun blev nationalt, ophceve dette Uni- 
versitet med det petersborgste Hofs Tilladelse, og i 
dets Sted oprette et i Norge. Jndkomsterne ved Uni- 
versiteterne i Kiel og Kjobenhavn, ligesom af Soro 
Akademi belobe tilsammen 600,000 D aler, dette vilde 
voere tilstroekkeligt for to Universiteter, det ene i D an
mark og det andet i Norge.

Naar de Holstenere, som offre sig til offentlige 
Embeder, lcrrte det danste Sprog, og fuldendte deres

L46
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Studier i Kjobenhavn, saa künde man maaskee derved 
forene Köngens Undersaatter ncrrmere med hinandm.

Hvor stört end Grev Bernstorffs Misgreb har 
vcrret, saa maa man dog erkjende, at Danmark for- 
nemmelig kan takke Ham for, at det ikke blev inddra- 
gct L den imod Frankrig dannede Koalition. Han 
havde saa meget mere Fortjeneste L denne Hensemde, 
da Han personlig ncerede et dybt Had imod den franste 
Revolution.

Hans Brevverling med dm engelste Minister for 
at afvise Begjoeringerne med Hensyn til dette Punkt, 
udmoerker sig ved Fornuft og Vcrrdighed.

Greven af Bernstorff har ikke hindret den i Aaret 
1770 ved Struensee indfsrte Pressefrihed.

Ogsaa bidrog Han virksom til de Forholdsregler 
man havde grebet til Landmandens gradevise Befrielse 
fra Livegenstabet.

Han forenede med en redelig Tcenkemaade viden- 
stabelig Dannelse og en meget lykkelig Hukommelse.

Han besad mere Karakteerstyrke end Hans i Aaret 
1772 afdode Onkel, Bernstorff, den forste som af den
ne Familie indtraadte L det danfle Ministerium. Dog 
bidroge de maastee begge til at Danmarks Gjoeld og 
Byrder vorede, idet de vilde lade denne E ta t spille m  
stör M agts Rolle.

Struensee, som fortrcengte den forste Bernstorff, 
beredede sin Undergang ved at Han vilde reformere for
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meget og for hurtigt; Han sikkrede sig ikke for den 
Deruselse at vcrre i Besiddelse af Magtm, som blandt 
alle er den farligste. Mm Han bevirkede, at Uved- 
kommmdes Jndflydelse paa Regjeringen ophorte, be- 
stoeftigede sig med at indfore Pressefriheden, gjore Land- 
manden fri, at nationalisere Armems Forvaltning, og 
at formindfle Antallet paa Civil- og Militair-Poster.

Guldberg, som styrtede Strumsee, udelukkede, som 
vi allerede have omtalt, ved en Lov Udlomdinge fra 
disse Embeder.

Han gjorde Landets Sprog til det horstende i 
Heeren, begunstigede Studiet af de dode Sprog, som 
saa meget egne sig til at vcekke Undersogelsens og Ana- 
lysens Aand. Dog var Han stemt imod Landmandens 
Befrielse, og nagtet Han kjmdte de stadelige Folger af 
en overdreven Militair-Etat i Fredstider, og havde be- 
viist disse i et Voerk, som Han udgav for sin Jndtroe- 
delse i Ministeriet; saa behagede det Ham dog hellere 
at lade denne Misbrug bestaa, md at folge de af Stru- 
enfee begyndte Reformer.

VL have allerede givet en Oversigt over de Feil 
-g Fortjmefter som beherstede Bernstorff, der erholdt 
Guldbergs Post.

Hvor lykkelig vilde dm Administration vcere, som 
bragte Danmark til det Punkt, at det under Fredm 
udm Prunk derved künde forsge sine Krcefter, at dm 
indstrcrnkede alle unodvendige Udgifter, f/ernede Alt,
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hvad der hindrede den nyttige Jndustri, og begunsti- 
gede Enhvers Bestrcebelser og Velfcrrd; —  det ere 
Elementeme til enhver fand politisi Storhed!

T il A aret I8 « I.

I  Aaret 179S -lev et ftanst Koffardistib, som 
var esiorteret af en Fregat taget af Englcenderne og 
erkläret sor en god Prise, fordi det havde voegret sig 
ved at lade sig visitere.

Dette var et Vink for Danmark, ikke fremdeles 
at lade noget Handelsskib esiortere, og ikke gjore For
dring paa at drofte hvorvidt der var Ret til Under- 
sogelse.

M an udflreg Englcendernes Uretfcerdighed; men 
man forglemte, at de ere de Stärkere og i det mindste 
have 250,000 Matroser, medens Danmark ikke engang 
har 19,000. .

I  Begyndelsen af Sommeren 1800 tog den danfle 
Fregat F r e ia  paa 32 Kanoner syv Handelsstibe under 
sin Eskorte, og sik den bestemte Befaling, at bruge 
M agt sor ikke at lade sig visitere. Denne Konvoy 
stodte i Ju li  Maaned paa Heiden af Ostende paa en 
engelfi Fregat, som var den overlegen; F r e ia  mod- 
satte sig Visitationen og det kom til Foegtm'ng; den
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danste Fregat og samtlige Fartsier i Konvoyen blev 
taget og bragt til Porsmouth.

S tra r  ruftede de Danfle sig tillands og tilvands, 
dog underhandlede man ogsaa. Den 19de August kom 
man overeens om , at der stulde diskuteres over Eng- 
loendernes Ret til at undersege de under Eskorte sei
lende Skibe, og at de danste Handelsstibe indtil Afgjo- 
relsen maatte fare uden Eskorte.

I  September Maaned erobrede Englcenderne 
Den M alta og voegrede sig for at astrcrde den til Czar 
Poul den Forste, som reklamerede den som Stormester 
af den hellige Johanniterordm af Jerusalem.

Den 7de November lagde den derved opbragte 
Czar Beflag paa alle L Hans Riges Havne vcrrende 
engelste Fartsier.

Jfolge denne Forhvldsregel foranledigede samme 
ogsaa Sverrig og Danmark til med Ham at reise sig 
imod Englands Anmasselser.

Hoffet L Kjobenhavn undertegnede denne Traktat 
den 16 December.

Köngen af Preussen tiltraadte den ILte Februar 
1801 denne nordiste Traktat, og besatte den 30te MartS 
det Hannoverfle uden Hindring.

S n a rt iagttog man at England traf störe Anstal- 
ter for at oplsse dette Forbund.

Fra den 14de Jan u ar havde dets Regjenng 
udstoedt Befaling til at bemoegtige sig alle danste, svenste
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og russiste Skibe; paa samme Tid lod den ogsaa ud- 
ruste en Estadre bestemt til det baltiste Hav.

Englands S o  - Stridskrcefter künde ikke gjere 
Russerne noget stört Asbrcek, da disse kun havde et 
Dusin Koffardistibe i Soen.

Kronstadt er kun lidet udsat for et Bombardement, 
og selv naar det lykkedes Englcenderne der at edeloegge 
nogle Krigsfartoier, ville dette Tab kun vcere lidet 
foleligt for en Magt, som ikke er nogen Sostat.

At odelcrgge nogle russiste Krigsstibe i det baltisie 
H av, er det samme som, at tilintetgjore noget Huus- 
geraad hvorfor man intet Brug har.

Det russtske Gouvernement har maastee ladet bygge 
200 Lim'eflibe, som alle til ingen Nytte raadnede i 
dens Havne.

For at danne en Som agt, er det ikke nok, at 
man kun lader sabrikere Krigsstibe; der Hörer ogsaa 
Matroser til, men Ausland har ikke saadanne, dertü 
hsrer ogsaa beqvemme Havne, men i det baltiste Hav 
findes ingen saadanne.

Kun i det sorte Hav kunne Russerne engang faae 
m M arine; Krimm frembyder dem gode Havne.

Om ogsaa Ausland i mange Henseender ikke kan 
angribes eller kroenkes fra Englands Side, saa er dette 
dog ikke Tilfoeldet med Danmark, som meget mere 
udsatte sig ved Tiltroedelsen til det nordlige Forbund 
sor mange Ubehageligheder. Dets Kolonier, dets Han-



352

del, omtrent 200 Skibe, som tilhore dets Kjobmcrnd, 
ville sandsynligviis blive et Bytte for dets Fjender, dets 
Hoveftad selv künde blive bombarderet og odelagt.

D a  de Danfle danne Ruslands Avant-Garde, 
saa künde let det forste S lag  eller meget mere dem 
alle falde paa dem.

Skulde disse Betragtm'nger ikke formaa at afholde 
Hoffet i Kjobenhavn fra at flutte sig til denne Forening?

Dette Hof havde uden Tvivl mcegtige Motiver 
for at erhverve sig Nuslands Velvillie; men künde det 
ikke anfore sin under 19de August med England trufne 
Overeenskomst? Havde det ikke som Undflyldning kunnet 
foregive de F arer, scm et Brud med denne M agt 
udsatte det for? Del svcekkede de forhen af det anord- 
nede Udrustninger for at byde England T rods, meget 
denne Undflyldning, som i og for sig selv var saa vceg- 
tig; dog flulde man saalcenge som muligt have undveget 
et bestemt S v a r. V ar det endelig ikke nodvendigt, 
for at undgaae et D rud med Englcrnderne, selv om 
Czaren fslte sig noget forncermet derved, at man stillede 
sig blot for saadanne Miöligheder, hvorfor Hans Alli
ance og Hans Hjoelp ikke künde bevare Danmark?

Det syntes ogsaa som, at det kjobenhavnfle Hof 
indsaae Folgeme af dette Engagement, chi den 16de 
December 1800 vilde det forlange Indflroenkninger 
ved detS Underfirift; men Czarm viste sig meget util- 
freds dermcd, afsendte strar den danfle Legation fta



35S

S t .  Petersborg og kalbte sin Minister i Kjobenhavn 
tilbage.

Maastee M d e  bet banste Gouvernement have 
fort sig benne Omstcendighed til Nytte, for at brage 
sig ud af bette Forbund; den Skade, som Czaren kunbe 
tilfoie bet, var endnu fjern, Hans onde Lune künde 
lcegge sig med Tiden, og man havde Aarsag til at troe 
at Danmark var siuppet derfta med en diplomatifl Be- 
breidelse.

Hvor lykkelig vilde et Folk vcere, naar dets Gou
vernements Tvistigheder altid bilagdes for en saadan 
P r i is !

Sandsynligviis vare bisse Reflectioner ikke und- 
gaaede Kabinettet i Kjobenhavn, og vilde maaskee have 
voeret afgjorende for dets Forhold, naar Frankrigs Jnd- 
flydelse ikke havde boiet -Voegtstaalen til Fordeel for 
Forbundet imod England.

Frankrig, som Lmidlertid var langt fra at vinde 
ved at soette Splid Lmellem Danmark og England, ud- 
satte sig kun for den Fare at tabe, saavel det Asyl, 
som de franste Skibe fandl i Antillerne, som ogsaa 
den So-Munition som de Danste tilfsrte det; dog var 
det maaflee hoiere Hensyn, som ledede de danste Un- 
derhandlere ved denne Leilighed.

Hvordan det nu end var, saa sendte Hoffet i Kje- 
benhavn Maltheseridderen, Greven af Lovendal, til
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Petersborg, for uden Jndsircenkning at fsie sig efter 
Keiseren af Ruslands Villie.

Fra dette Dieblik af maatte Danmark vcere be
redt paa, at bestaae en Kamp imod Engloenderne: det 
var let at forudsee, at det ikke loenge künde vife det 
Modstand.

Tillands kan en Armee af 30,000 Kombattanter 
flaa en anden Armee paa 60,000 M and; Historien 
lcverer mange Erempler derpaa. Men i en Sokrig 
imellem to Nationer, som ere lige ovede i den Kunst 
at manovrere, behover man tun at toelle de mod Hin
anden stillede Skibe, for at erkjende til hvilken Eide 
Seieren vil hcelde.

D a  det ikke var at betvivle, at Engloenderne vildc 
komme med en talrigere Flaade, saa forsogte man Hel
ler ikke, at stille en imod dem.

Det Haab at standse den ved Passagen gjennem 
Sundet, var meget svagt, nagtet Foestningsvcerkerne ved 
Kronborg i de feuere Aar var blevet betydeligt udvi- 
dede. Det var dog vanffeligt fra Kronborg at besipde 
de forbipasserende Skibe, da Skptset neppe vilde naae 
diese, med mindre man antog at en Flaade ved Bind 
eller SÜwm var bleven nodsaget til, at noerme sig 
Kronborg, men da vilde to eller tre Liniesiibe voere 
mere end tilstroekkelige til at bn'nge dette Batteri til 
Taushed, da man der ikke havde truffet de ringeste 
Foranstaltninger ttt at fyre med gloende Kugler, som
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alligevel er den eneste Maade til at gjore Landbatteri- 
erne farlige for Krigsskibene. Forresten strcekker den 
sncevre Deel af Sundet sig ikke langt; Kanälen er 
ellers overalt bred nok til at Faren, hvis en saadan 
virkelig var forhaanden, snart künde undgaaes.

For Lmidlertid intet at sorsornme, som künde op- 
holde Fjenden paa denne Vei, begav Kronpn'ndsen af 
Danmark sig personlig til Köngen af Sverrig, for at 
formaa Ham til at etablere Batterier i Helsingborg, 
dog Köngen af Sverrig vcegrede sig ved, at tiltrcede 
denne Forholdsregel, naar den danske Regjering ikke 
vilde beqvemme sig til fra nu af at dele Sundtolden 
med Sverrig.

Af dette S v a r kan man begribe, hvad man havde 
at vente af en saadan Allieret.

Den 13de M arts 1801 seilede den engelske Admiral, 
S ir  Hydeparker fra Parmouth med to Skibe paa S8 
Kanoner, 15 paa 74 og 36 Fartoier af mindre S to r
relse, hvoriblandt man talte 11 Bombe-Galioner.

Parker blev ledsaget af Lord Nelson og Admiral 
Graves.

Den 28de sendte Han en Parlamentair til Kom
mandanten paa Kronborg, for at spsrge Ham, om Han 
vilde lade styde paa den engelske Flaade, som nu stod 
L Begreb med at passere Sundet. Kommandanten sva- 
rede, at Han havde Ordre til at fyre.

23*
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D m  30le opstillede otte engelfie Skibe —  nagtet 
ved ugunstigt Veir —  sig ligeoverfor Kronborg S lo t, 
som begyndte en Kanonade paa disse Skibe, imedens 
Resten af Flaaden deffilerede forbi bag dem.

Denne Kanonade foraarsagede kun en unyttig Lärm, 
thi de engelfle Skibe befandt sig i en saa viid Afstand 
til at hiin künde vcrre af nogen Virkning.

Henimod Middag ankom den hele mgelste Flaade 
for Kjobenhayn.

Danmarks Hovedstad bestaaer af to Dele, den 
ene som ligger paa Den Sjcelland ög den anden paa 
Den Amager; Handelshavnen er beliggende mod dm 
veftlige Side og Militair-Havnen imod D m  Amager. 
Disse to Dele af Staden ere formede med Hinanden 
ved Hjelp af en lang Trcebro. Jndgangen til Hav- 
nm  er for störe Skibe kun praktikabel mod N ord, og 
bliver forsvaret ved det paa Den Sjcelland beliggende 
Citadel, ved det paa selve Rheden liggmde Fort Tre- 
kroner, ved Fcestningsvcerkerne paa D m  Amager og 
fornemmelig ved dm lave Vandftand, som ikke gjor 
det muligt for Skibene, at komme ncrr for at trcrffe 
Havnm eller Staden med deres Kanoner.

Kjobenhavn har altsaa ikke det Ringeste at be- 
frygte af m  fjendtlig Flaades Kanoner; mm Bombe- 
Galioternes Morsere kan käste Jld  paa alle Punkter 
af Staden og Havnm, og rcekker endogsaa endnu lcrn-
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gere. Derfor er Kjkobenhavn Heller r'kke besiyttet mod 
et Bombardement fra Sosiden.

Fortet Trekroner er ikke tilstrcrkkeligt for at sjer- 
ne Farm .

I  de kritiste Omstcendigheder, hvori man befandt 
sig, ssgte man at afhjelpe denne Mangel derved at 
man befoestede flere med Kanoner forsynede Skibe, udm 
Mast sammm og opstillede dem foran Jndgangm til 
Havnm.

Fire af disse Skibe forsvarede Approscherne for 
det ringe Mellemrum, som dannes af Citadellet og 
Fortet Trekroner.

Henved tyve andre Skibe udm Master, eller svom- 
mende Batterier, dannede m  Forsvarslinie foran det 
Mellemrum, der stroekker sig fra Fortet Trekroner, ind- 
til Den Amager.

Bescetningm paa disse svommende Batterier, bestod 
af Folk, som man havde sirabet sammm L Staden da 
Ffenden ncermede sig; et Mandstab som viste god Villie. 
De havde i denne Hensigt indfunden sig t Hobetal; 
thi Jndvaanernes Jver for at bidrage til S tadm s 
Forsvar var meget stör, Enhver ilede til, for at til- 
byde sin Tsmeste.

Den 2dm April angreb Lord Nelson de svom- 
mmde Batterier, som dannede dm hoire Floi af de 
Danstes Forsvarslinie; w af disse Batterier vare paa 
74 Kanoner, mm de andre langt ringere.
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Nelson attakerede mev 30 Skibe, deriblandt var 
12 Linieftibe og 8 Fregatter.

S a a  ulige denne Kamp end var, varede den dog 
fire og enhalv Time. De Danfte laa under, men 
med SEre. Jmod Slutningm  af Slaget ophsrte Ildcn 
fra det engelfte Skyts saa meget, at flere deriblandt, 
Admiralftibet iberegnet, endnu kun fyrede med nogle 
Stykker. D a  sendte Nelson en Parlamentair iland, 
for at foreflaa Vaabenstilstand, som ogsaa blev antaget.

Denne Demarsche syntes at voere godt meent; thi 
de 13 angrebne danfte Batterier vare tabte, det storste 
af dem, Dannebrog, sisi L Lüften, og Resten saa ilde 
tilredt, at Englcenderne kun künde tage et enefte med. 
Men Nelson lod denne Vaabenstilstand foreflaa, for a t 
redde tre af sine Skibe, som paa et Lavvand vare ud- 
satte for Jlden fra Batteriet Trekroner.

Vaabenstilstanden blev herpaa forloenget til 14 
Uger, uden dog at Norge, Slesvig, Holsteen, de uden- 
for det baltifte Hav vcrrende Fartoier, og de danfte 
Kolonier vare indbefattede derunder.

Hoffet i Kjobenhavn saae sig endelig nodt til a t 
fratrcede Nordens Koalition og at give sit Lands S s -  
handel til P riis  for Engliendernes Vilkaarlighed.

Disse opferte sig, som om de ftaanede en svag Fjende, 
medms de bare Frugterne af en fuldstcendig S e ir derfra.

Parker viste under Vaabenstilstanden en Art SEdel- 
modighed; Han betalte den for Hans Flaade forlangte
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Proviant kontant, og tillod at nogle Fartoier med Lev- 
netsmidler bleve affend te til Norge.

D a  Han udentvivl ikke vidste, at de Danfle havde 
besät Hamborg og Lybek, saa forlangte Han Heller ikke 
at samme umiddelbart bleve rommede.

De Danfies Tab i Slaget den Lden April belob 
sig, ester en Beretning af Kommandor Fisker, som kom- 
manderede Forsvarslinien, til serten til attenhundrede 
Drcebte eller Saarede.

Efterretningen om denne S e ir blev modtaget af 
det engelste Parlament med overordentlig Glcede, og 
betragtet som en as de berommeligste Gjerm'nger. Det 
voterede Monumenter for de to, paa det ftore Skib i 
Slaget drcebte Kapitainer; en scedvanlig Skik hos dem, 
og som man siger: synes at fortolke, at Sokrigen kun 
er lidet blodig.

De af de Danste ved denne Leilighed trufne For- 
svars-Anstalter, künde ikke vcrre meget virksomme.

De svommende Batteriers Linie, som de havde 
etableret, var ikke tilstrcrkkeligt bestyttet af de nabolig- 
gende Volde, og den af Englcrnderne angrebne og om- 
gaaede hoire Flei var ncesten flet ikke understottet.

Pontonölinien, for at forsvare Havnen og S ta 
den imod en Kanonade var ikke nodvendig, da Lav- 
vandet var tilstrcrkkelig dertil. For at sikkre sig for et 
Bombardement, stulde denne Linie have fkudt fra B at-
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terierne med gloende Kugler, da dette Middel, som vi 
allerede have sagt, er det eneste til at indjage Frygt.

Den künde derfor ikke yde nogen afgjorende Tje- 
neste, som veiede op mod Tabet af de Mennester og 
Skibe, som man brugte dertil.

Gik det ikke an at fyre med gloende Kugler, og 
man alligevel vilde bestaae Kämpen med Engloenderne, 
saa maatte man i rette Tid lade Flaaden gaa i Seen, 
söge at forstcrrke samme ved at hiddrage de Allieredes 
So-Stridskrcefter og forsoge et Slag.

Hvis dette mislykkedes, saa vilde Karlskrona have 
tjent som Tilflugtsted.

Det er sandsynligt, at man ved dm mod Sverrig 
ncerede Mistillid, blev afholdt fra dette Skridt.

Jstedetfor at man sogte at gribe Forsvars-For- 
holdsregler, havde det vcrret forttinligere, at afvende 
Englomdernes Angreb, naar man nemlig havde und- 
gaaet at opcegge dem.

Hvorfor indtog man en fiendtlig Sk'lling imod 
m Magt, for hvilken man var vis paa, efter nogle 
Timers Modstand at maatte vige?

- .Hvis de Danste ved denne Leilighed have gi'ort 
fiK-Pyldige L Feil, saa var Englomdernes Forhold Hel
ler ikke ftit for Misgreb.

Udm at undersoge, om de nsdvendigviis behovede 
at foretage dmne Expedition mod de Danste, medms 
de havde saa vigtige Forretninger at tilendebringe i



361

SEgypten, maa man dog bemcrrke, at Angrebet den 
Sven April var overflodigt paa Forsvarslinien for Kjo
benhavn; havde Parker blokeret denne P la d s , idet 
Han havde afsendt nogle Fregatter til Belt-Passagens 
Bevogtning, saa vilde Kjobenhavn snart have vceret 
nodsaget til at kapitalere af Mangel paa Levnetsmidler.

Angrebet selv blev flet styret. De Skibe som dan- 
nede de Danstes Forsvarslinie, vare ikke ordnede som 
de franste ved Abukir forenede Skibe: disse künde lette 
Anker og kappe Masterne, for at scette sig i Bevce- 
gelse imod Fjenden; en Deel af dem künde komme dem 
til Hjelp, som vare i Käst med Fjenden.

Men de danfie Fartsier uden Master, som vare 
berovede ethvert Middel til at bevcrge sig frem eller 
tilbage, befandt sig i den Nodvendighed, at blive ube- 
vcrgelig staaende. Nelson künde altsaa her let naae 
Maalet, naar Han successive angreb det ene efter det 
andet, istedetfor at Han attakerede tretten paa eengang, 
en Operation, hvorved Han mere fulgte en Tilskyndelse 
af Dristighed end af Klogsiab, og som kostede Ham 
mere end 1000 af Hans Folk. .

Natten imellem den L3de og 24de M arts 1801 
modle Czar Poul den Forste den samme Skjcebne, som 
varbestikket Hans Fader; Han maatte bode med sit Liv 
isolge en imod Ham smedet Konspiration.

Dagen for denne Katastrophe havde Han tilbage- 
kaldt sin Minister i Kjobenhavn.



362

H ans Dod tilintetgjorde saavel denne Tilbage- 
kaldelse, som de fjendtlige Anordninger, som Han syntes 
at forberede imod Danmark, og Nordens Udrustm'nger 
bleve standsede.

Det er mcrrkvoerdigt, at medens Engloenderue til- 
foiede de Dansie saa haarde S la g , behandlcde de de 
under preussifl Flag seilende Skibe med samvittigheds- 
fulde Hensyn. Köngen af Preussen var deres hem- 
melige Allierede, nagtet Han tilsyneladende fluttede sig 
til det nordifte Forbund. I  Overeensstemmelse hermed 
besatte Han det Hannoveransie, for at redde det fra 
Frankrigs Invasion. Ogsaa besiyttede Han Englcrn- 
dernes Eiendom i Hamborg og forhindrede de Dansie 
i at bemcrgtige sig samme.

. Den syvende M ai forlangte Han af disse, at de 
stulde aabne Skibsfarten til Elben, og nodte dem til 
den 23de samme Maaned endnu fo r  Fredsflutningen, 
og uden den mindste Erstatning, at romme Lybek og 
Hamborg.

Den forste Jun i derpaa ftigav England de i sine 
Havne tilbageholdte danffe, svensie og russifte Far- 
toier, og senere de dansie Kolonier, som det havde ta
get i Besiddelse.

Dets Flaade blev i det baltisie Hav indtil Ne« 
gociationerne med de nordisie Magter vare affluttede, 
nemlig indk'l Udgangen af Ju li Maaned.

Den Lcrrdom, som den dansie Regjering havde
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faaet, kom den, som man siger, paa henved 50 Mil- 
lioner Livres, hvori dog ikke de Tab vare medregnede, 
som dens Sohandel havde lidt. .

Det var dyre Loerepenge, men de kunne for saa 
vidt vcere den til Nytte, naar de foranledige dette Gou
vernement for Fremtiden til at indstromke sig til den 
Rolle som anstaaer en svag E ta t;  —  til at afstaffe 
unyttige Ndgifter saavel i Civil-som i Militairstanden; 
— ikke at tage Deel i andre Magters Stridigheder 
med Hinanden; —  at give W ald paa stör Glands og 
störe Foretagender, som kun mere ville svoekke det; og 
endelig at det i Stilhed vil söge at styrke og befordre 
de Undersaatters Jndustri og fredelige Arbeider, som 
staae under dets Herredomme.

E n d e .




