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Pu b liku m  har fcrldet saa forfficllig Dom  om det 

Korps Danffe ogNorfke, hvilketrykkede ind i Sver- 

rig, som Hielperropper, H. M .  Köngen havde over

ladt Hds. M .  Kaiserinden af Rusland ; at deraf til- 

fulde sees, hvorledescllcrS kyndige Folk, dog ikke 

have havt Kundff'ab nok, om denne S a g ,  ikke Heller 

om dens Folger. Hvad man fra den andcn S ide  har 

bcrettet og udstrect, de uendclige urigtige Ting i Avi- 

ferne, have givet af de naturligste Ting vrangc Fore- 

stillinger, og sat i et faljikt LyS baade det Danske Hofs 

Adfard og detö Forbund med Rusland, samt Trop. 

perneS Bevagelfcr og Opferscl i Sverrig. Ie g  troer 

da, at stylde Publikum, Landet og mig selv, en kort 

Forestilling af denne Bcgivenhcd og dcnS Fslgev. 

Aabenhiertighed, som er et Hovedtrcrk i min T«nke- 

og Handlemaade, stal styre min Pen, og ieg dolgcr 

sor Publikum intet, udcn hvad Andre künde have 

Skam  eller Skade af, udcn at dervcd min ncervcrrcnde 

Hensigt blev fremmet.

A Kon-
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Köngen af SverrigS uventede Reise til Kisben» 

havn forst i samme Aar, giorde megen Opsigt r E u 

ropa. Denne Fyrste var fra Ungdommen af bleven 

vant kil ak tanke stendtlig mod Danmark, og denqang 

var Hans ncrsten gandske republikanske Folk deckt i P a r

kier , hvoraf der der kaldteS Mysserne og som var 

Imod Hoffet, hangte ved Rusland, England og Dan- 

mark. Denne Fyrste da, lod i Kisbenhavn spille alle 

Veltalenhcdenö og StatSkunstens Gaver, for ar faae 

dette Hof afvendt fra detS gamle og fastknyttede natur- 

lige Forbmid med Ruüland, og overtalt at indgaae 

en „eiere Forening med Sverr)g. Vort Hof, fyldr 

af dcn alvorligste Attraae, at vcdligcholdc en uafbrudt 

Fred i Norden, viiste stg saa soieligt motz Köngens 

Andrag, som ffce künde i Overeensstemmelse med 

detö HensigkerS Redclighed, og Trofasthcden i detS 

Forbindelser. Ham giordeS saadanne Forflag, som 

allerbedst künde jevne Hans Forligclse med Rusland, 

og befaste Nordens Roe. Hoffet viiste Ham et S n -  

stcm, som var aldeleS frit fra Egeimytte og aldeles 

fredeligt; gav Ham beroligende Oplysninger om alle 

Haus NaboerS Henstgter, frcmlagde sine cgne, og 

tilbod sig, at vcrre Borgen for Auslands ligcsaa frc- 

delige Sirrdelav: men alt dette var forgieveö. Hs. 

svenske Majest. havde taget sin Bcstutning, og alle

rede dengang saaes, Han vilde gribe forste Lcilighed,

hvor



hvor Han künde troe at svoekke cn al for overvcrgtig 

Naboes Magt.

Faa Uger eftcr den svenske Kongeö Afrcise kom 

jeg til Kiobcnhavn, hvorfra jeg i M a i Maaned gik til 

Norrig sor at samle og eve Troppcrne til den Kampe, 

ment, Kronprindstn vilde bivaane, paa Hans Reise 

giennem dette Kongerige. H s. K . svenske Majest. 

giorde mig den ')Ere, at lade mig paa Reisen gien« 

nem Hans S ta te r, modtage med storste Artighed og 

udmoerkcde ZLreSbeviiöninger. horte i Sverrig 

om intet uden dct Forbund mcllcm dette Rige og Dan- 

mark, som man allevegnc viiste den storste Glcede over. 

Jeg maatte höre dette saa tidt, at jeg ikke künde uden 

stkrive til Grev Bernstorf, man i Sverrig saa alvor. 

lig og saa tidr forstkrede mig at stigt Forbund fandt 

Sted, at jeg omstder kom til at troe dct selv. —  

Paa Köngens udrrykkelige Befaling blev jeg omviist i 

Foestningerne Warberg, Görheborg, og Elfsborg, og 

tilbuden at ogsaa lade mig beste Marstrand. M en  da 

jeg nodig vilde syneS at söge til nogcn Fcestning, der 

laae det mindste af min Ve i, saa afflog jeg med For

stet denne Hoflighed, og noicdeö med at beste Trol- 

Hetta-Foff, hvor en Kanal er begyndt paa, og som 

gierne tageS i H)iesytt af alle Reisende; hvorfra jeg 

over Wenersborg vendte tilbage til Uddewalla, hvor 

bandeveien til Norrig gasec igiennenr.

A  2 Disse
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Disse sniaae Omstcrndigheder anfsreü her, for at 

sralagge mig den Bcff'yldning, man sidcn giorde mig 

i Sverrig, at ieg havde reist som Spcider. Delle 

behovcdc jegikke, for at faae Kundfkab om detteLand, 

hvilkct jeg all lange sidcn var saaledeö underrcllet om, 

som kau udfordres i Tilfalde af K rig , for hvilken lo 

Naboestater aldrig ere sikre. Jeg havde allerede sogt 

at faae ^ilstrekkclige Oplyöninger i detle Fag, da i 

2772 en svcnfk Armee stod ved de norske Grandfer, 

truendc med Indfald, cfterat den havde sat Forsog 

paa at ffaffe sig Tilhcrngere i Norrig baade blandt de 

imlitaire og de civilc. Dengang fendte jeg Hs. svcn- 

skc Maßest, de Chifrer trlbage, som leg ved Officercr 

og andre havde faact, og Ansiaget var opdagct vcd; 

og der blev ikke meerc talt om denne S a g ,  som vort 

Hof lod faldc, af Attraac til Frcdens Vedligcholdclse: 

men sra den Tid af arbcidedes paa at satte Norrig i 

ForsvarSstand.

Siden Efteraaret 1787 var Ruöland indviklet i 

K rig  med Tyrkerne vcd Dniesterfloden og i Krim. I  

Kronstad udrustedeö cn russil? Flodc for Middelhavct. 

Köngen af Svcrrig udrustedc een i Karlskrona. Denne 

Flode, som Gustav den Tredie havde srembragt, men 

Frankerige givet Omkostningerne til, bcsted af Skibe 

af en nye Bygning, havde ypperlige Socfolk, som 

anfertcSaf Köngens Broder, den brave og aglvcrr-

dige
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dige Prinds K a rl, Hertug af Sodermanland, ,'fom 

Storadm iral, og lagde ud med cn Hastighcd. 't 

havde ei sin Lige, udcn den Hurtighcd, cn Ho >n. 

ledcs med i Stockholm og indskibedeS paa Galcrcl.rl, 

sein forte den til Finland. Dcnne Flode havde krydsct 

et par Maancder i Asterfeen, ^  den modle z ruesisse 

hundrede. kanon Skibe og 5 Fregatter under V ne , 

Admiral Dessin, og begierte Sa lu t  af dem, for at 

faae Anledning til S t r id , da disse ikkc turde give den, 

ifelge de tydcligste Traktater. D e  giorde det alligevel, 

da Klogskab bsd dem give efler for saa stör en Over- 

magt, og feiledc dcrpaa til Kiobenhavn. I  denne 

Hovedstad künde man endnn ikke troe, Köngen af 

Sverrig  virkclig ffulde angribe Ruöland; man havde 

cndnu Haab. Det formodedes knn, af berydelige 

Pengcsummer, dcnne Fyrstc havde faaet af den otto« 

»nanske Port, at den svenjke Flode Llot var udrustet, 

for at holde Floden i Kronstad tilbage i Astcrsoen. 

M en  ikkc saafnart fand» vort Hof sig overbeviist, at 

Köngen af Sverrig ei havde rüstet sig allenc for at 

giere ForeM inger, forend alle optcrnkcligc venssabe- 

lige Forcsiillingcr giordcs H s. Maßest, for at hindre 

Ham fra ar giere det vigtige Skridt. Kronprindfen 

fkrcv Köngen til i de varmeste Udtryk, for at bede 

dcnne sin Oncle fom kierligst, at lade fare alle siige 

Tanker. Jeg var da allerede i N o rr ig , og Krön- 

A  z prindscn
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prindsen ankom den 2Z Jun i i Leiren ved Fredriksstad. 

Tre Dage efter Lciren var endt, stk vi ved «n Kurecr 

Efterretning om de svcn^c TropperS Indskibning til 

Finland. Summe D ag  ankom Kronprindseu, som 

jeg havde den )Lre ak folge, i Christian««, hvor den 

scedvanligc Kompliment over Hans Ankemst i Norrig, 

fra Hs. stxnsse Maj. bragtes Ham ved Gencr. Lieutn. 

Duwal, enM and, som i Hans Fadrencland crreö cg 

agres, meere endnu for Hans personlige FortienesterS 

ski)ld, end for Landmarl'kalks Embeder, Han paa 

sidstc Rigödag havde fort til Forneielfe baade for Kcn-

mersunkcr Borgcnsiierna, Generaladjutant og sverste 

Kammerpage hoö Köngen. Det var Ham, som fulgte 

mig efter Köngens Befaling fra Hclstngborg lige til 

Norrig. General Duw al bragte Kronprindseu et 

mcget vigtigt B r .v  fra Köngen, angaacnde TingeneS 

Beliggenhed; og tillige giorde Hs. svenske Majest. 

mig den 2E re , at sende mig et ved Hr. von Borgen« 

stierna, hvori Han udtrykkede sig saaledeö: "J e g  be« 

"  svcerger Dem  ikke at forsomme dette Hicblik, da 

"  Sverrig og Daumark kunne forenes til Evindelig« 

"  hcd. Det kan ingen bedre end D e , og ingen feer 

"  bedre end D e , hvor nodvendigt det er, saa meget 

"  meere, da dette Dicblik vissclig asgior enten cn fuld- 

"  komnren Zorening eller et langvarigt Ficndffab; og

"  i dette
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"  i bette afgisrende Hieblik maae endelig een af 0s 
"  tages til Bundsforvandter. D e l skulde vare mig 

"  Heist ubehageligt, hvis jeg nodteS at fore K rig  med 

"  Kronprindsen, som jeg elsker, og med en Nation, 

"  som, meden« jeg opholdt mig iblandt den, har gi« 

"  vet mig saa manqe Beviis paa sin Agtelse; imidler- 

"  tid er det ikke cn Overraskekse jeg frygter. M in  

"  Armee er saalcdes mdretter, at jeg paa e» Tid af 

"  een Maancd har i Svcrrig igien liqesaa mange 

"  Tropper, som jeg har fert til Finland, og da er 

"  min Armee stärkere, end den D e  kan satte imvd 

"  mig. " re. M it  S v a r  (No. i .) viser, at jeg ikke 

dulgte for Köngen, som ikke Heller for General D u - 

wal og Herr von Borgcnstierna, hvilke Folger leg 

forudsaae afH s. M a j.s  Deflumingcr. Jeg Hörer ikke 

til Ministerium, og künde dcrfor desmere aabenhier- 

tet sige Ham Mine Tanker, som vare en enkekt Per- 

sons Tanker, men hvilken Person elskede Ham, be- 

klagede de Ulykker, som den forestaacnde Krig vilde 

fore med sig, eg enffede inderlig at forebygge den 

endnn, af Kierlighcd for en Konge, der var saa ag- 

tet, og for et Folk, som jeg elssede baade fordi det

reise, og fordi det eengang havde ftaaet under Scpke- 

rer af min Faders Farbrodcr Kong Fredrik den Forste, 

Landgreve af Hessen.

A 4 V i



V i  reiste derpaa til Leiren ved Tronhiem, eg 

vendte tilbage ovcr Roraas og KongSvinger til Chri- 

stiania, hvor vi endnu forcfandt General Duw al oq 

Herr von Borgenstierna, som ogsaa blcve der til vi 

vare reiste dcrfra kil ChnstianSsand. Fra bette Sted 

kom vi i lo Dage til Kiebenhavn. Her ventedcö tun 

KronprindsenS Tilbagekomst for at give et endcligt 

S r a r  til den russiske Minister, som paa sit HoffeS 

Vcgire havde bcgiecl de i Traktaten bestcmte Hielpe« 

tcoppcr. Denne Traktat blcv stuttet Aar 177g, Aa- 

ret efter at Köngen af Sverrig havde truct os mcd li- 

gesaa nforntodenrligt et Angrcb, som Han nn virkelig 

havde givrt i Finland. Ved denne Traktat laae til 

Grund, at man lod falde de gamle Fordringer, og 

at den hcrtugclige Andccl af Holsteen blev udbyttrt 

imod HertUgdemmet Oldenborg, og den forstkrede öS 
RuSlandö magtigcHielp, om vi igien blcve angrebne. 

Vee den M a g t, sem seer tun paa dct narvcrrende 

Hieblik, og af Feighcd glemmer aldre Forbindelser! 

Opfylde hvad man forpligtede sig til, aldrig afvige fra 

Sandhed, og arligcn hielpe si,le Blindssorvandtcre 

saa megct man kalt llden at styrtc s,g selv i Ulykke, 

bisse ere de ferste Pligter, ei allenc for den cnkeltc 

M an d , men ogsaa for Nationerne; og dct er kun 

den falffe Statükunst, som künde raade at afvige fra

bisse



disse Forstkrivter: thi hvo kan fasste Lid til machiavcl« 

list Adftrrd.

Kronprindscn log ikke et-Aieblik i Betankning at 

bekrcrfte mcd sit B ifa ld  den ecnstcmmige Mcening, 

at Traktaterne, stnttcde mcd Köngen Hans Fader, jo 

maattc ppfyldeo; eg Köngen gav Bcfaling, at ct 

Korps Hielpctroppcr blcv sammendraget i Danmark. 

D a  imidlcrtid Traktaten udtrykkelig tilholdcr, at A u s 

land ssal raade for disse Troppcr, saa forlangtc den 

russiske Minister, at Hiclpetroppcrne sikulde fra Nor- 

rig af gaae ind , Sverrig.

Ie g  reifte sra Kiobenhavn til Sleüvig den 

August, og fik i Forveien Kongenö Befalingcr og 

Fuldmagt. Kronprindscn, som, forudcn de andre 

Egcnsi'aber, der vife Ham som et afde yppersteMcn- 

neffer i Europa, og har den ar vcrre sodt sandKriger, 

grcb denne Leilighcd for at giore ftt forste Feldttog som 

Frivillig. Han lod i Kiobenhavn satte sit Rcisetoi i 

Stand , for at feiges mcd der Korps Hielpetropper, 

som samledeS i Sicllqnd; men samme Tid blcv un- 

derhaanden i Christiania forfardigel den liden Eqvi- 

page, Han vilde bctiene sig af i Norrig. H . K . H . 

betroede kun til mig og to eller tre andre sin faste B e 

sinnung at giere Feldttoget med. Han vilde undgaae 

den Smerte eg de Forestillinger, Han maatte vcnte af 

en clff'et Familie og af saa mangc andre, der troede 

A  §  S ta -
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State» i Fare for den radsomste Ulykke, ved deFar« 

ligheder Han agtedc at udstrtte sig for. Alting blev 

ogsaa ganstke hemmeligt. Tustnde fors?iellige Rygler 

udspredtes om PrindsenS Reise, da Han gik til SleS- 

v ig , hvorfra, efler en meget hurtig Reise giennem 

Jylland, vi gik vmbord paa cr Orleg^ib, som allerede 

laae ved Fladstrand, 05.som i 24 Timer bragtc oö til 

Fridriksvcrrn i Norrig.

Her forefandt jeg qllercde de Sk ib e , som vare 

anbeiroet mig under min Befaltng. Tre af de ser 

Orlogsl?ibe, som vare overladte til Rusland, hvoraf 

ect paa 74 og ro paa <̂ 4 Kanoner, og tre Fregarrer, 

vare der forsamlede, foruden Florillen af ro  Galleier 

og 12 Skicrrbaadc, som bleve udrustede i samme 

Havn. V i  bleve der i to D a g e , som jeg anvcndte at 

grvc de fornedne Ordres til disse Sk ibe , og ak sorge 

saa godt som mneligt for dereö Proviantering, som de 

ikkc künde faae i Kiebenhavn, fordi Skibene havde 

faaet forseglede Ordreö, da de begave sig paa dcne 

saa uforudsecte Tog Den 2 "strur, som Contre- 

Admiral Arcnfeldt og de Heist Kommonderende paa 

Skibene stk, tilholdt at hidse den 24 September rns- 

sil? G ies, og fra den D a g  af behandle de svcnffe 

Skibe som Fiender. Alligcvel foicde jeg udtrykkclig 

til (i Overvcrrclse og mcd naadigt B ifald af H. K . H. 

Kronprindsen, som stcdsc var ncervarendc ved alle

Mel-
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Mcldingcr, som stkeede til mig, og ved alle Befalin- 

ger jeg udstcedte) al de hvcrkcn skuldc tage, cllcr i 
mindste Maade foruroelige de svenske Koffardieskibc, 

eller giorc Hinder i denne Nation« Handel. Jeg er-, 

indrer, at ved denne Leilighed H. K . H . tog Order 

og spurgte disse Officerer, om de havde vel forstaaet 

den Befaling, som jeg nu havde g.vet dem, og igien- 

rog den med störst̂ ' Bestemkhed.

Den 12 September qik vi til Christiania, hvor 

vi bleve i. fem Daqe. Her blev sorget for alt det For» 

nedne til Armeen, til hvilken Ende jeg satte en Kom« 

Mission af rrc af KongcnS vcerdigste Bestillingsmernd 

der i Landet, Gehcimeraad og Stiftamtmand Scheel, 

Gcncral-Maior Vakemh, Dcputeret i GeneralitetS- 

Kollcgium, og Presidenten i Christiania Villumsen. 

M a n  forte i storste Hast det fornedne Foer, Korn og 

Kiod til de forff'iellige Fcrstninger Sondcnfields: 

Endeel Fartoier bragkeS sammen at bringe Fodevare 

og Foer til Fredriksstad, fra hvilket Stcd  de skulde 

gaae längs med Kysterne af Bahuslehn uuder B e»  

dcekkclse af Flokillen; og cn stör Deel Kavringer bleve 

fort paa Vogue til KongSvinger, hvorfra et Korps af 

4 Batailloner og 2 Ej^adroncr skulde gaae indiSvec- 

rig og rykke efterOmstcrndighcdernc frcm til Amal eller 

Carlöstad. M cn  dekte Tog blev for tidlig bckiendr, og 

jeg gav strax dette Korps cn anden Bestemmclse.

I d e r
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JdetA ieb lik , da det besluttedeS i Kiebenhavn, 

al de norske Tropper skulde marschere/ havde jeg den 

17  August afscndt fra Fredriksberg, hvor Hoffet var 

dcngang, en Kureer med BefalingcriilGeneralitctet 

i Christiania, at de Regimenter, som skulde mar- 

fchere, maatte samses paa deres Exerceerpladse; og 

da jeg kom til Christiania stk de den sidste Marsch

Ordre. D a  Korpset ikke skulde vare stärkere end 

12OOO M a n d , og jeg havde den udtrykkelige Bcfa- 

lin g , at giere alt hvad der stod i min M agt til HdS. 

M a j  Kaiserindeu af Rnslande Ticneste, men uden i 

mindste Maade at overff'ride de M id le r, man var 

blcven ccnig om, for ikke at give Sverrig  noget ret- 

mrrssigt Paasknd at forkynde os K r i g , tog icq af 

hvert Infanterie Regiment i Norrig kun een Bata il

lon og to Grenadeer Kompagnier, og satte beenden 

knn hvert Kompagnie paa 120 Mand. Den anden 

Bataillon af hvert Regiment blcv besternt cil Garn i

son i Forstningcrne. Dragoncrne bleve ligclcdeS kun 

satte til 120 M and  hver Eskadron; saaledeS at der 

hele Korps, som skulde marschere, ikke bcstod uden 

af felgende:

4 Eskadroncr af Agcrshuus Dragoner 

4 —  —  af Opland —  —

4 —  —  afSm aaland —  —  

F2Effadroner, eller rg go M a n d .

2 B a -



r z

Mand.
2 Barailloner af der Ssndensteldsse - - 960

1 —  —  Granadcrer afderSondenstieldstke 482

2 —  —  af der Nordenfieldffe - - 9 6 s

i  —  —  Granadcrer af der Nordenfieldfke 480

i  — - —  af der AqerShuusiskc - - 482

i  —  —  af der ander Smaalehnske - 480

i  —  —  Granadcrer af der AgeröhuuMe

og der ander Smaalehnffe 482 

i  —  —  af der forste Oplandffe - - 482

i  —  —  af der ander Oplandsse - . 482

i  —  —  Granadcrer af forste og ander

Oplandffe . - - - 482

i  —  —  Granadcrer af ferste og ander

Bcrgenhuusiffe « - - 482
i  —  —  hvervedeGranaderer fraVergen

og af der ander Vestcrlehnffe 482  

i  —  —  Granadcrer fra Christianssand

og af der forste Vestcrlehnffe 480 

15 Barailloner ril 482 Mand elker s , 7222
i Bataillon Skilebere - - - - -  Z22

a6 Barailloner 7522
i2Effadroner - - - - - - 1442
i  Korps Icegere - - - - - -  602

2  alt 9542  

4 B a -
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4  Bataillone».-, hver paa 480 M and, nemlig een af 

det forste og een af det ander Bergenhuusiffe Regi. 

ment, een af det ferste og een af det ander Vesterlehn» 

skeRegimenr, tilsammen 1920M and, vare bestemte 

at gaae paa Flodcn. M en de Troppcr, soin venredeS 

fra Bergen, bleve opholdte ved Modvind til Udgang 

Oktober, og kun Granadererne kom i rette T id : nogle 

Gallcier og Skioerbaade bleve da i Frcdrikövcrrn for ar 

rage imod dem. General-Lieutenant von Krogh, 

Hoistkommandercnde Nordensields, havde rillige faact 

Befaling at marschere Sondenfieldü mcd et Korps af 

6 Batailloner, hvoraf det eene Skilobere, 2 Essa- 

droner, og et Kompaglne Jagere. Skilobeme ffulde 

falde ind i Iemtcland og udfprede der, at Hecke Korp- 

ser koin cfrcr. Dette Korps var ellerS besiemt, at 

foreene sig mcd mig, dersom Sverrig erklcrrcdc öS 

K r ig , eller at bedcrkke de norsike Grcrndfer; men for

medelst den lange Ve i künde det ikkc komme ril fin Bc - 

stemlnelse for forst i Novernber Maaned. D a  i de 

Dage, vi vare i Christiania, alting var indretler, at 

Armeen künde marschere, gik vi over Fredrikshald til 

Fredriksstad, hvor vi ankom den i9de om Astenen. 

Her gik alle de Tropper, der sidcn vorAnkomsti Nor- 

rig havde sat sig i Bevcrgclse over Glo»n»ncn E lv , 

ikke langt fta Staden, for at marschere ril den svenfke 

Grcenbfe. Her fik de fleste dcres Heste, deres Am»nu-

nition,
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nition, og dereS Artillerie, som ogsaa den sierste Deel 

af Stykknegtcne og Stykhestene her bleve lcvcrede. 

Den Skynding, hvori saa mangfoldige Kornodenhe. 

der maatte leveres og in»odtageö paa eengang, over- 

gaaer al Forcstilllng.

Jcg havde imidlertid lovct al rykke ind i Sverrig 

den 2g.de, og intet i Verden knnde eller burde afbolde 

mig fra at holde Ord. Alle Generaler, som komman- 

dcrede Brigadcrne, vare her samlcde, og Admiral 

Arenfcldt kom ogsaa for at henke de sidste Ordres. 

M e n  Han gik syg derfra, og denne Sygdom forlod 

Ham ikke al den Tid Hans Flotille var i Seen. Han 

dede af den faa Dage cfter at Han havde streger sit 

Flag. Denne Sygdom allcne bor tilskriveö den sielte 

Lykke, Venne Flotille havde; thi Admiralen havde 

mange ypperlige Offnerer, som broendte af Jver og 

Attraae til at vise sig; men som Han holdr tilbaqe hos 

sig, nagtet dereS gientagne og daglige Forestillinger, 

holdende sig, ovcrvcrldet af sin Sygdom , snart i een 

lille Havn, snart i en anden, hvor Han aldrig vilde 

lebe ud af, nagtet de alvorligste Befalinger. Den  

Omsorg for Armeen« Marsch lod mig dog ikke glemme 

McnnessclighedenS fornemste Pligter. Foruden de 

sircngeste Befalinger, som bleve givne, og som cfter- 

levedeö, kan )eg sige med en hartad utroelig, men vist 

sielden Noiagtighed, angaaende Krigsrugten i Sver-

rig,
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r ig , lod jeg udgaae i Norrig den Manifest, som sei

ger under No. 2., for at forebygge alle Jndfald af 

Parriegangcre ellcr Uvedkommende, hvilke man i de 

«rldre Krige havde opmuntrct til, og som jeg frygrede 

for ved denne Lcilighed. Ic g  stulde ikke anfore dcnne 

saa naturlige og nundgiangclige Forsigtighed, dersom 

ikke Hans svcnste MajestatS Fvrklaring, som Herester 

blivcr omtalt, vildc forestill mig i ct ganffe ander Lys, 

saavelsvm de Tropper, der stode under min Befaling. 

Der synes mig nedvcndigt ar vife, jeg saa megcr der 

stod ril mig ikke har glcmt noget af hvad der künde fore- 

tygge de UdprcSninger eg Plyndringer, der cre saa 

almindcligc i Krigcn, og som allctider vil saare der 

MenneffeS Hicrte, som kun har mindstc Folelse. E r  

ikke Krigen allerede i sig sclv Ulykke nok, at man ikke 

skulde fege paa alle Maader at formindsse dens R ad - 

somheder? Dct er etters meget lettere at forebygge 

diffe i Spidsen af en National -Armee, dct er, en 

H a r, bestaaende for det mcstc af sammemrukne B o n 

der, cnd ved en hvervet Armee, og som bcstaacr af 

saadanne Folk, Armecrne for det meste bestaae af. 

M en  denne norste Nation, saa arlig, saa lydig og 

taalmodig, intet mindre end lastesuld, var vist blcvct 

fordarvet, det mindste man havde ladet Soldaten Toi« 

len i Fiendcns Land: og jeg havde fort Lüsternes Free 

mcd Armeen tilbagr til dens Fadreneland. Dertil

kom-
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kommcr, at hver Haardhed var bleven svet under A i-  

ncne af den agrvardigste blandt alle ringe Krigere, af 

vor «edle og clffedc KronprindS; og hvem havde da 

i mir Sted ikke mnkt og bürdet tanke heri, som jeg? 

M a n  tilgivc mig dette S ted; dct er min cencsie Und- 

skyldning, hvorfor jeg ikke har fulgt den sadvanliqe 

Regel at udffrive Contribmioner j FienVenS Land, og 

lade Ham betale Omkostningerne ved Toget! D e l Fol

gende vil forklare hvad jcg her har sagt.

stk fra Sverrig  ril Fredriksstad, indcholdt, at man 

ikke egcntlig vidste, hvor Köngen var, men trocde 

Ham at vare i Dalerne; at et Korps Trupper, om- 

trenr af 5400 M and , samlcdee vrd Venervborg un. 

der General Hierta, af hvilke 1222 M and med io  

Kanoner under Oberst Trancfcldt Harde Befaling at 

bcsatte Svinesund, sanuGrandserne, og at de ffulde 

vare den 2 2de i Narhedcn af Stremstad. Samme 

D a g s  Aften gav jeg Gcneralerne de sidste Jnstruxer. 

4 Essadroner Dragoner under General-Major D y 

ring , som kommandecrte Kavallcriet ved Hielpetrup. 

perne, tre Brigadcr under Generalerne Hesselberg og 

Mansbach og Oberst Strikter, rilligemcd dct ridende 

Artillerie, udgiorde den forste Kolonne; den anden 

under Grev Schmettau, bestaaende af 4 Effadroner 

Dragoner, tre Baiaiüoner og Iager-Korpfet ffulde 

B  gaae
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gaae over Svinesund. Bagagen under Bedcrkkelse 

af to Bakailloner ffulde komme ester saasnart Ponton- 

Brocn  var staaet; og de andre Trupper, nemlig 4 

Effadroncr og 2 Batailloner, fom endnu farredeS i 

Antallet, vare for en Dccl i Kongsvinger, og for en 

Deel paa Marschen for at felge Korpset. Alle ffulde 

brcrkke op den 2gde om Aftenen, og vcrre den anden

rig. Jeg fsrte den ferste Kolonne selv. V i  gik, 

Kronprindsen og jeg, fra FredrikSstad, gienncm Fre. 

drikshald og til Jd e , paa den venstre Bredde nf Jde- 

Fiorden. Den anden Morgen ganffe tidlig satte vi 

öS i Marsch mcd Kolonnen, gik over Viergene og 

Hnnlveiene, paa saa vanffelige Veie, al maaffee 

M age til dem ikke sces udcn i Norrig cllcr Svc iz, og 

vare Klokkcn 6 om Morgencn ved Arcbakke ved Jde- 

Fiorden, hvor detke Vand er smallcst og kun A cllcr 

622 Skridt over til den anden E id e , som er fvenff. 

Stcdet, hvor vi gik i Land, hedder Krogstrand. I  

det Hicblik da vi kom, saae vi ogsaa General M a n s 

bach gaae i Land med det Sendenfieldffe Regiment, 

som var afgaaet fra Fredriköhald K l. i  r om Aftenen 

i  29 Baade, som jeg til den Ende havde meget hem- 

melig ladet samle der i Forveicn, men det ffrakkclige 

V e ir den Nat voldte, at Han ikke künde komme for. 

Baadene bleve bragte til Drebakke, og satte hele D a .

gen
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gen, Natten og den folgende D a g  Trupperne over 

ved Krogstrand, idclig opholdte ved den voldsomme 

Blcest. V i  maatte blive der Natten over, og forst 

K l. io  om Morgenen künde jeg med et Kompagnie 

Joegere, 4 Batailloner, og 4 Effadroner begive mig 

paa Veien til Stromstad. Andre Hindringcr stand- 

sede den anden Kolonne i Marschen over Svinesund, 

hvilket qav Oberst Tranefeldt T 'd  at sporge min Jnd. 

marsch i Svcrrig  ved Kroasirand, og at trcrkke sig 

tilbage fra^Svin<Hmd tjl Werlands B roe , hvor jeg 

fandt Ham den 2§de om Eftermiddagen. Jeg havde 

paa Marschen scndt en Bataillon fra mig til hoire

fiotte den anden Kolonne, og betrygge min Marsch 

fra den Kant af. Jeg havde giort Regning paa, at 

Hrend der svenffe Korps künde drage sig tilbage, jeg 

künde komme omkring og lukke for Udgangen af den 

svenj^e Ve i til Svinesund, og saalcdcö indstmte dem 

mellem begge Kolonnerne; men det Ophold ved Krog

strand og de stette Vcie spildte mig over 24 Timer. 

D a  jeg omsider fandt Fienden bag WetlandS Broe, 

saa strcrbte jeg forst at komme omkring Ham paa hoire 

S id e , og saaledcs forbyde Ham at gaae tilbage. D a  

jeg ncrsten var lige over for Korpset, fandt jeg en af. 

brcekket B roe, som man strax begyndte paa at satte i 

Stand. E n  svenff Officcer med en Tambour kom og 

B  2 for-
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forlangte at tale med mig fra Oberst Tranefeldt, for 

at saae at vide hvad jeg havde i Sinde. Ic g  svarte 

Ham, at Manifesten (No. g.), som jeg rillige sipede 

Ham, ii.dcholdt alt hvad jeg künde stge Ham. Im id» 

lertid blcv Broen fardig; jeg gik over med storsie 

Hurtighcd, og satte mig en 14, 1500 Skridt fra det 

svenffe Korps, bedcrkkende ved »ogle Klipper Mine 

Truppcr, fcrrdige til Pngreb og higcnde efter Befa- 

ling dertil. Ic g  gik selv op paa et Batterie paa 

an Klippe, der laae noget lagereHem  mod Fiendcn, 

og blcv arrer complimenteert af en ArtillerieKapilain, 

som igien med en Tambour kom fra Oberst Tranefeldt 

og bad om en Forklaring over min Manifest; hvortil 

jeg svarte, at Hans Kongel. danske Majestät ikke 

havde Krig med H. M .  Köngen af Sverrig, men da 

summe havde feer sia forbunden i Folge sin AllianS 

med Hds. M aj. Kaiserindcn af Rusland, at lcvere 

hcnde et Korps Hlelperrupper, saae jeg mig, meget 

imod min V illie, i den Nodvendighed, at angribe de 

svenst̂ e Trupper hvor jeg fandt dem; det ftod endnu 

til Oberst Tranefeldt at gaae tilbage, men jeg rykkcde 

ufortovcr imod Ham. Jeg troede dog at jeg burde lade 

Ham vide de samme Omstcendigheder ved en betroet 

Person fra vor S id e , og sendte derfor General-Adju- 

ranr Haxthausen med den svenffe Kapitain. Icrgcrne 

lod jeg besatte en Klippe foran FiendenS heire Floi,

og
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og to Batailloner og en Eskadron maatte morschere 

omkring samme Klippe, rillige sattes nogle Fcltstykker 

saaledes, at de künde paa skraae bestryge FicndenS 

hoire Flanke. Just som jeg talre med den svenste Of- 

ficeer kom et Lynild og et Tordenstag, og en S lagS  

Orkan med Haglflag, og dercftcr en Regn, som 

giennemvadede oü til Kröppen, og standsede 2lngrebet.

at Gevcrrene künde blive torre og istand og ladte paa 

uye. Jeg beticnte mig af dcktc Aieblik for at undcr- 

soge Breddcrne af den B-rk paa den svenste heire Flei, 

hvor de havde afbrcrkket Broen. Jeg saae en Trnp 

Jcrgcre paa hiin S ide , og en Ofstcecr, som kom og 

raubte til mig, God Vcn! Jeg bad Ham komme 

ncrrmere, og spurgtc hvor Oberst Trancfeldt var, 

figende jeg skulde vare glad ved at see Hani fsr jeg bc- 

gyndte. Obersten kom, og da H. K. H. Kronprindsen 

var ved Eiden af mig, bad Han om Han maatte kom

me ovcr Vandet for at gisre Ham sin Opvartning, 

hvilkcr jeg tilstadcde med Forueiclse. Han satte da 

over i en Jolle, og vi kalte ctSieblik med Ham. Han 

undffyldtc sig, at Han som cn orrlig M and  og en Kri- 

ger ikke turde vigc: og jeg svarte, der giorde mig ondt 

at Omstandighcdcrne tvang oo ar stride med saa brave 

Folk. Ester nogle Heflighedcr blev den Tanke, at i 

det Aieblik, da vi gik fra hinandcn, Jagerne, som 

B  z alt
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en Deel afdenne liden Trup, og Mine Kanoncr ode- 

lcrgge Resten, saa merglig t min S ie l ,  at da Oberst 

Traneseldr sagde, Han havde snsket de lo Nationer, 

der saa lcrnge havde vceret gode Venner, maalte ble. 

ver der fremdele?, jcg med Heflighed svarede: Kom 

an ! vi vil endnu vcrre der i Asten. M en  da Han 

spurgre, om der »kke var mueligr ar blive der endnu 

en Uae over, afflog jeg der aldeleü, og mit fldste 

Ord var: vi fees i Morgen ridlig.

S a a  lod ieg Truppcrnc trrekke sig tilbage og G e

neral Mansbach mcd ro Barailloner blive der i Egnen, 

Men vi toge vort Hovedqvartecr rcrt ved Skie  Kirke i 

Prcrstegaarden. Der forefandk vi ro Barailloner af 

de Nordcnsieldffe, som vare komne ester os fraKrog- 

strand. Den anden Morgen ridlig lod General Hier

ras Adiurant og ro arldre svensse Offlcerer sig melde. 

D e  bade miq fra Oberst Tranescldt om fcm DagcS 

Srilstand for ar kunne faae nye Ordres fra General 

Hierra. Paa Tilfporgende fik jeg ar vide, ar Han mcd 

sit Korps stod ved Veneröborg. D e  bleve forestillcde 

H. K . H. Kronprindfen, som var meget naadig imod 

dem; men de fik Afflag, som narurligr var, saa me- 

ger meere, da Begieringen ikke künde have anden 

Hensigt uden den ar vinde Tid. Jeg flurrede fvrrestcn, 

at jeg rkke künde vcrre hurtig nok, at ei General Hier

ras
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taS Korps maatte forstirrke Oberst Tranefcldt, som 

havde trüget stg noget tilbage denne Nat. M in  P lan  

havde vcrret at bescette Stremstad, at forcne mig der« 

omkring m d den anden Kolonne, og oppebie dcrBa» 

ga-'en ogArkillerict, hvilke ligcsom Magazinernc stkulde 

udsiHbeS i Skremstad under FlotillenS Bedskkelse. 

Naar saa hele Korpser var samlet, künde jeg med 

M agt drivc de 6022 M.md tilbage, hvoraf efter mine 

Efterretninger der svenffe Korps bestod. M en  i Be» 

tragtning af Omstsendighederne rrocde jeg en Foran- 

dring nedvendig, da jeg ikke tvivlede, hvis jeg gik 

hurtig frcm med Avantgarden, jeg jo strax künde blive 

Herre ovcr nogle Defilecr, der stdcn künde koste öS 

meget B löd  og megen Tid. Jeg lod det da vcere 

godt mcj? at sende cn Bataillon til Stremstad, hvor 

ingen Garnison var mere, og sendte Bcfaling til de 

andre Brigader at komme efter mig saa hurtig de 

künde, kantoncrende paa Vcien. Jmidlertid gik jeg 

med Avantgarden, bestaaende af tre Batailloner, 4 

Effadroner og et Kompagnie Jergere over Wctland, 

over en B roc, som General Mansbach havde ladet 

staae sammc N at, og kom samme D ag  til KragcncrS, 

en Gaard ved en B ug t ikke langt fra Skydöstedet 

Skicllcry, hvor de 8 forste Stykker af der ridende 

Artillerie under Kapitain Bielefeld!, som var bleven 

sat i Land ved Krogstrand, kom tii os. Oberstlieutc- 

B  4 nant
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nanr Oldenborg besatte Stromstad i bedste Orden; 

jeg havde egentlig taget Ham dertil for at beroclige de 

fornemste Jndvaanere, som Han havde Bekicndtffab 

med, da Stcdct liggcr saa ncrr Fredrikshald. I  det 

störe Broendcrie »den for Staden fandkcs et bctydcligt 

Kornmagazin. Jeg sod hver D ag  endcel Vogne med 

V rsd  og Br.'rndcviin ud af dette Magazin folge cfter

meest dectil, eftersem RegimentS-Vognene vare blevne 

lilbage vcd den andcn Eqvipage.

V i  kantonerede paa vor heelc M arsch, som gik 

frem i folgende Orden. E n  Bataillon eller to tanro-

af Dragonern?; den tredie Bataillon kanronerede tat 

ved Hovedqvarteret, og Jargerne laae nu längs vcd 

Sidcrnc af Kolonnen, nu foran, alt cflcr Omstan- 

dighederne. Jeg siger af Kolonnen, thi vi vare na. 

sten nodsaqcdc at kantonnere i Kolonne, da paa dcnne 

V e i ikkc fandtce uden enkelle Hufe, rar vcd Alsar- 

vcien cller tun lidet derfra, hvor da Truppcrne laae, 

naar der giordcS Halt. D e  folgende Brigadcr rct- 

tede sig cfcer Avantgarden, og dette KorpS udgiorde 

folgelig ligcsom en Rakke af Kantonnements, flcre 

M ile  lang. D a  det var just i Enden af Hestetiden, 

saa fandt vi B rod  og Foer hoö Bonderne, hvilket 

betalteö, Bredel med Penge og Foerel med Anviis-

ninger
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ninger paa Kommissariaten, som betalte dem paa Fo« 

reviisning: der kiebtes Sm de, som allcvegne fandteS 

heelc Flokke af. M en  fsrend Soldatcrne og Office-, 

rcne künde vanne fig til dcnne Levemaadc, vare de 

n«r ved at snlte midr i Ovcrfledighedcn. Jeg har 

sect Dragonerc komme tomhcrndede tilbage fra de Hufe, 

hvor de ffulde hcnlc Fodevarcr og Focr; thi, sagde 

de, der var ingen af Folkcne hicmme. D e  drev de« 

rcS '^Erlighed saa vidt, at de ikke cngang vildc spise 

den M a d ,  de forcfandt paa er da-kket Bo rd , da de 

holdt der for Tyverie. SaaledcS have disse brave Folk 

opfert fig al den Tid de vare i Svcrrig, og der er 

kun komme! ro cller trc gange Klage for mig, at no» 

gct var ranrt, og detke blcv ved Kronprindsenö IEdel. 

modighed firar raadek Bod  paa, og Eiermandene es- 

kcr dcreo hcele angivnc Fordring forneiede.

Fra Kraqcn-rS gik vi den 2§dc til Tanum. D e r 

spnrgtc ieg, at Oberst Traneseldt havde vcrret Dagen 

fer, og ventelig dct hecle svenffe Korps fandteS for- 

ecnet ved O-vistrum, et S tcd , som jeg vidste de 

Svcnffe anfaae for meget stärkt, og hvoraf jeg sslge- 

lig havde ladet optagc den noiagtigste Tegning for i §  

Aar sidcn. V i  droge frem den felgende D a g ; et 

Kompagnie Icrgcre udgiorde Fortroppen, efter dem 

kom 4 Essadroner Dragoner og 8 Stykkcr af det rt- 

dende Artillerie, samt Z Barailloner Infanterie. Paa 
B  5 Vcien
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Veien sik jeg Bekrcrftelse paa, at Svenskcn stod i en 

belastet Leir ved Qvistrum, men nt Broen cndmr ikke 

var afbrakket. I  Felge dennc Efterretning marscherie 

jeg frem mcv Dragonerne og de ekle Kanoncr, og 

sendte Befaling til Iagcrne og Infanterie:, som 

havdc qiort Halt ved Svarteborg, at komme cfter 

som snarest. En  halv M i i l  sorcnd vi naaeve O.vi> 

strr.m fandt jeg adssilligc Adelige der fra Landet, hvor« 

iblandt ^bcrstlieutnant Baron Funck af Bähuö-Lchn- 

Dragoncr, som bade for dcrcs Godscr ogEicndomme. 

Obcrstlieutnant Fnnck havde dengang ingcn egentlig 

Post, da Regimenter laae adsprcdt i forff'icllige Ferst- 

ninger, saasom Varberg, Elfsborg, Marstrand re. 

Jeg blev ved i min Marsch medcnS jeg talte med Ham, 

vg som jeg red i Spidsen af Dragonerne fik jeg at sce 

en fiendrlig Forpost, som jeg horte vare ridcnde Ja»  

gcrc: men den trak stg tilbage ligcfom vi rykkcde frem. 

Jeg kom ril B-ocn omstdcr, hvor jeg lod de halve 

Dragoner staae af Hesten, og falte 8 Kanoner paa 

hver stn S lde  af Broen. Jeg red sclv ovcr med 4 

Dragoner soran, talende idelig med Oberstlicumant 

Funck. Paa den Maade tog jeg Besiddelse af Broen. 

Fiendcrne stode paa Hirn S ide  Qvistrum, men fern 

eller scx hundredc Skrrdr fra Broen ad hoire S ide  til 

havde de paa Landeveien, som gik til dcreö Post, op- 

kaster en Retranschement, som ikkc var bleven ferrdig.

Im el.
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Hmellem et meget heil B ie rg , eller rettere en spids 

Klippe, mellem hvilken ogFloden, Landcveien snoede 

sig ftcm, paa den eene, og el fuldt saa heit B icrg  

paa vor S ide  af Broen, var en D a l sex eller syv 

hundrede Skrid l bred: og paa vor S ide af Floden en 

liden Slette af 5 eller 6oc> Skridt, som efterhaan- 

den heincde stg ov til Vierget. Den svenj^e Leir 

stod paa hin S ide  paa et jevnt Sted mellem Klippen 

og Floden, hvilken stdste ikke langt derfra falber ud t 

Havet. En  Kloft, saa dyb, at Landcveicn gik der- 

over formedelst en Broe, bedoekkede den svenste Leir 

bag til, som vi nu holdt for at beslaae omtrent af 8 

eller yov Mand. Jeg lod General Dyring med Dra« 

gonerne og General Mansbach med en Bataillon Gra- 

naderer blive ved Broen til denS Forsvar, lod Jcrger^ 

Kowpagnict gaae over, og saa toge vi.vort Hoved« 

qvarteer i Brocland hos Oberstlieutnant Funck, som 

fulgte öS derhen.

Ie g  tilstaaer jeg var meget glad at have denne 

V ro e , og for endeel ogsaa en Defilee, som jeg havde 

forestillet mig stärkere, end jeg nu havde befundet den. 

2  et MunterhcdS Aicblik sagde jeg til Oberstlieutnant 

Fnnck, da vi kom til Broeland: jeg var tilfreds den 

godc Oberst Tranefeldt vilde spise med o5 ; Han svarte 

Han vilde strax sende tilham, ifald jeg befalcde. Oberst 

TrancfeldtS S v a r  var, at Han umuelig künde komme

denne
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denne Asien, men Han vilde komme i Morgen til 

Middag. Jeg trocdc at dctte vilde sige saa megct, 

smn Han vilde drage sig tilbage denne N a t, og blev 

ikkc lidet forundret, da General Manebach den an« 

dey Morgen tidlig meldte, at de Svcnffc endnu vare 

i samme Stilling. Jeg spurgte omtrcnt samme Tid, 

at de ufortovct ventede en Forstcrrkning fra VencrS« 

borg. General Mansbach gav mig rillige endeel Pa« 

pirer, som varc fundne i Ovistrum Kroe, hvor Oberst 

Traneseldt havde havt sil Ovartcer fercnd jeg besatte 

Brocn t«t ved Kroen. Deriblandt fandteö et B rcv  

fra General Licutnant Carl Hirrta, som bcsalcde Ham 

udtrykkclig at holde sig i sin Post ved Qvisirum, og 

gav Ham Haab om hastig Undsaituing. Han kaldle 

dcri de Norske Ficldrcrve, hvilkcn Titel vi giorde öS 

Umage for at forricne ved endnu samme D a g  at be- 

stige de Klipper, som den siendkligc Retranschement 

stodte til.

Oberst Tranefeldt kom virkelig kort forcnd vi gik 

til Bords. V i  talte knn med Ham offentlig, og jeg 

kan ikke andet end trse, at Han kom til Hovedqvarte- 

ret allcne i dct Haab at sinke öS, og saaledeö at vinde 

Tid til Hans Forstcrrkning kom. Kl. Z om Eftermid- 

Vagen begyndte Truppcrnc ar marschcrc, thi jeg vilde 

ikke udsirtte Angrcbct til den anden Morgen, endstient 

jeg da havde faaet en Forst«rkning af §  Batailloncr,

4 Effa-
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4 Eskadroner og 1 2 Kanoner; men da jeg ikke vidste 

hvor st«rkt det Korps var i Vcncreborg, og hvad 

Forstcrrkning Oberst Tranefcldt künde faae, saa be« 

tcrnkte jeg mig ikkc et Oieblik at angribe med dc Trup«

r Barailloner, den eene Granaderer, imder General 

Mansbach, ginge over Qvistrnm Broc og klattrede 

op ad Klippen lige over for os, af en Fodstic lidt paa 

venstre S ide af Broen. I  Spidsen havdc de Jceger« 

kompagnict, som Dagen for vargaaet over, og havdc 

taget sin Post paa Bierget, lige over for de stcndtlige 

Jaegere, som laae skinlte i Krallet. Disse droge sig 

gansike tilbage da General Mansbach lod sig fee, som 

kom op paa Bierget, og felgende den samme V c i, 

ganffe kom omkring det stcndtlige Korps og ned paa 

Landeveien. Jager Kompagnict blcv oven paa B ie r

get: Granadeer-Bataillonen rykkede frcm mod Fien- 

den, medcnö den anden Bataillon blev staaende bag 

et Steengierde längs med Veien for at undcrstotte 

Granaderene og hindre en Forst«rk»ing, ifald den 

kom. V i  reede fra Broeland kort efter Maaltidet. 

En  Adjutant, en S o n  af General Hierta, lod sig 

melde lige som vi reiste öS fra Bordet. Han bragte 

mig en Kompliment fra sin Fader, gik omkring B o r-

svm jeg synte- Han blev meget glad ved. Kort derestep

vendte
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veudte jeg mig til denne, og sagde Ham Farvel; og 

MedenS jeg takkede Ham sor den Fornoiclse Han havde 

giort mig at spise med oo, stod der Oprrin, som mr 

skulde gaae sor sig, saa levende for Mine H in e , at 

jeg ikke künde holde mig at sige til Ham: Gnd give, 

kiere Oberst, D e  havde draget Dem rilbage i N a t! 

Han svarte: jeg har Mine Befalinger, og som god 

Soldat bor jeg felge dem; hvorpaa Han vendte tilbage 

med Lieutnanr Hierta. Jmidlertld var alting blevet 

fardigt, og Kronprindsen kom ud af stk Kammer for 

at stige til Hest. Et halvt Qvarteer onlirenr efrer at 

hine havde forladt os kom Lieutnant Hierta tilbaae i 

fuld Galop, sprang af, og kom meget hasiig ind t 

Sä len, hvor jeg og Prindscn vare allene, sigcnde, 

Han ffulde endelig kale med mig. Jeg gav Ham at 

forstaae Han havde havt Tid nok dertil, forend Han 

recd dort, men Han blev vcd, log mig hen til en Side, 

og sagde mig, at Hans Fader, General Hierta» vilde 

vare her i Aieblikket for at overbringe en Kompliment 

fra Hans svensse M aj. til Kronprindfen, og bad mig 

dersor at vppebie Hans Ankomst. Jeg svarte Ham, at 

det var umueligt, da vi jnst nu ville begive öS pan 

Marschen, og Kronprindfen var alt i Bcgreb at rjde 

«.cd. Dermcd toq Han dort, og vi fulgie strax efter, 

for at komme til Qvistrum Broe. D a  vi kom der, 

saae vi endnu General Mansbachs tv Bataillon« ar.

beide



beide sig op af Klippen. D a  Oberst Tranefeldt kom 

fra Vroeland, og recd over dcnnc B roc, traf Han 

Generalen i Spidsen af sin Trop, og spnrgte Ham: 

hvor agter D e  Dem hcn, Herr General ? Denne 

svaredc: jeg spal foretage en Recognoscering deroppe; 

men hvor agter D e  Dem hen ? H v is ieg var i Deres 

Stcd  vilde jeg treekke mig tilbage. N c i, fvarte Ober. 

stell, jeg vil forsvarc min Post, som en crrlig Soldat. 

Hvorpakl hiin sagde: og on> D e  var Tnrenne, knnde 

D e  i dctle Oieblik med frelst Samvillighcd iroekke 

Dem  tilbage.

V i  saae störe Bevorgclfer i den svenfke Lcir; hele 

Jnfanteriet contrcmarschcrre, og giorde Front til Ude- 

valle, medens de i Ryggcn varc betryggede vcd Klef- 

ten for de Trnppcr, de künde vcnte fra denne Kant. 

D e  havde et par Kanoner hos sig, men de andre stode 

i den Retranschement melle,n Klippen og Floden« 

Denne Retranschement forfvarteS af et Skuldervoerk 

längs med Floden, bag hvilket de forte dereS Kano

ner op, saa ncrr som to, der ff'ulde bcstryge Lande, 

veicn, som gik fra Broen til deres Retranschement.

V i  havde 8 Stykker ridende Artillerie, som vare 

eenpundere, og 6 Stykker fra de tre Batailloner af 

samme Kaliber. Ie g  lod dem opfere lige imod Skut- 

dervcrrket, som havde bag sig den spidse Klippe, saa. 

ledes, at bette Batterie tvg de to Kanoner, som vare

stilede
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stillede mod Ländereien fra Siden, og alle Kugler isr- 

nede imod Klippen og flöge tilbage paa Batteriet. 

To af disse Stykker blcve bragte op paa Bierget for at 

skyde her, over vort Batterie og ned paa FicndenS. 

Dragonerne under General Dyring kom lil ak flaae 

divisionsviiö i Kolonne paa hiin S ide  Brocn. Den 

tredie Bataillon var fordeclt i Piquercr for al bcdnkke 

Batterierne og en lidcn Skov paa Heiden, hvor P i-  

queternc blcve understottede af noglc Hufarcr.

Ester at dctte Anlcrg saalcdcS var giort, lod -eg

var ganfkc omringet. M en  i samme ^)ieblik kom cn 

Ofsiceer med cn Tambour ud af den flendtlige Retran- 

schement for at melde General Hiertas Ankomst, 

der forlangede ar talc med Kronprindscn. Jeg forbi- 

gaaer adffillige andre Budffaber fra de Svcnffc, som 

allene flgtede lil at vinde Tid ; men da der lakkede ad 

Asten, saa künde ingen Forhaling mcre tilstaacS. 

Oberst Tranefeldt lod svare, at Han vilde forsvare sig 

cster fln P ligt, hvis Han blev angrebcn, men at Han 

vilde trnkke sig tilbage, om jeg sandt dct for godt. 

Jeg maatte da begynde Angrebet, og Kanonaden, 

sotn stcax ved der ferste Skud  blev besvarer fra der 

svenjVe Batterie, vac meget levcndc fra beggc Sidcr. 

Kronprindse». tilligemcd mig og hclc Hovcdqvarteret 

havde begivek sig paa den Heide, som laae bag ved,

og
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og lidt paa venstre Haand afBatteriet. DcnMcrngde 

Kugler, som flöge niesten allcsammen hen over öS, 

synteS egenklig bestemte for os. Imidlertid naaede 

General Mansbach paa sin S ide  pelvkonviiö Fiendcn, 

og begyndte at fyrc af Haandgcvcrr, da Fiendcn kige« 

som Han ncrrmede sig allerede syrcde megct regelmcrssig 

paa Ham baade af Kanoner og Gcvcrr. Medcns dette 

flod paa, tcrndtes en Krudlkarre i den svenffe Rekran«- 

schement og sprang i Lüften. Jeg blcv nu vacr, at 

alle de siendtlige Kanoner vare rettede mod vort Bat« 

terie, og ingen mccrc til at bestryge Landeveien, i 

hvilkcn Anlcdning jeg sendte General Dyring Befa. 

ling at angribe med sine Dragoner. D e  gik over 

Broen; men t det L)ieblik, da den forste Division 

kom for Retranschemenlet, i Begreb med at bestige 

den, horte jeg flaae Chamadc, da jeg paa Aieblikket 

lod give Tegn ved Trompeten, og Jlden horte op. 

Jeg begav mig strax i den svenffeRetranschement, og 

horte alt paa Veien, at det hcle Korps havde givet 

sig paa Naade og Unaade. Jeg gik derpaa ril Qvi- 

strum Kroe, hvor alle de fangne Osficerer indfandt 

sig. Kronprindsen kom der strax efter, og jeg lod give 

alle disse Officerer deres Kaarder, forsikkrende dem, 

«t de intet havde tabt ved at overgive dereS Skiebne i 

Mine Hoender. General Hierta kom ogsaa derhen, 

sigende sig at haveKomplimenter fta Köngen sia Herre 

C  ril
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<il Kronprindsen; dog havde Han intet Drev  at over« 

lerere. Dekke var alligevel nok for H . K . H . for at 

Lefale mig at stge Ham, Han i Henseende ril de Kom- 

plimenter, Han havde at ndrctte fra H. svcnffeMaj., 

jkke ffulde anseeS som Krigsfange.

General Mansbach blcv overdraget Omforg for 

Krigsfangerne, og vi begave os kil Foss, en Kirke og 

Prastegaard ^ V c i fra Q M r u m , og toge der Hoved- 

qvarteer. Ester det jeg har kunncr samle af de en» 

keile Omstandigheder vcd dcnne Begivcnhcd, er Cha- 

rnaden siaaet paa General Hiertaü Besaling, forst i 

Retranschementet i det Aieblrk Dragonerne vilde bê  

stigeden, og umiddclbar cfter paa den S id e , hvor 

General Mansbachs Anarcb var. Oberst Tran. feldt 

kom lobende og fpnrgte hvad dek var, men da Han 

fornam, at den kommanderende General havde befa- 

let det, fandt Han sig der»

Jeg bor ikke fortie de norst̂ e Dragoners ssisnne 

Opfsrsel, hvilke i deres storste Begierlighed at komme 

ind i Fiendens Retranschement, standscde paa den 

ferste Befaling, hvorved den hele fiendtlige Trups Liv

blev

*) 2  Oberst TranefeldrS Rapport, som nyrlig er trykker 
tblandt Akrerne af ben Krigsrrt, som er holdt over Af-

Hvor umurligt, rllrr unyttigt, der var et giere längere 
Modstand.



blev reddet, thi da den ogsaa blev angreben i Ryggen 

künde den ellerS ikke have » îdgaaet aldele- at edel ea 

ges. Jeg ber endim lcrgge dekte til, at denneRer»-^ 

schement cfter al Rmieliqhed havde ncrste D ag  vcr . 

Stand at forsvare sig megct längere, oq vi felgc!,,; 

ikke Havde er Hieblik at rabe. Forrcsten bsr jeg lade 

vederfareS de Svenskeö Tapperhed og Slandhafn^bev 

al muclig Rek; deres Batterie blev vel ber,e:tt. eg 

blev ved at sikyde i samme gode Orden, denaang 

Krudtkarren sprang og besikadigede en hcel Deel af Le« 

res Folk; deres Infanterie fyrede som paa Excreecr-

hvad man kan krcrve af tgppre Folk. Den anden M or. 

gen kom Oberst Tranefeldt til Aoss og bragte miq Li

sten over sit Mandssab. Han forsikkrcde mig, at Han 

ikke havde uden §  Dede, men mange saarede; dog 

stgeS, at de den anden Morgen havde begravet 17 

M and , og at her vare §0  M and blesseerre. Dort 

Tab bestaaer i 5  Dede og i §  Saarede, foruden en 

ung Officeer ved Navn Telleqvist, som havde viist sig 

meget til sin Fordeel under Aktionen, hvor ban kom 

mandeerte Kanonerne ved der nordenfieldsike Regiment: 

Han dode faa Dage derefter af Saarene. Adsikillige 

svenstke Efterretninger h-ve talt om en Msengde Dede 

vi sikulde have havt ved denne öeilighed, og blandt 

ander foregivet, vi havde kästet et par hundrede i Flo» 
C s den.



den. M en  da von Batterie var en 4, 500 S trik t  

fra samme Flod, og Fiepden stod paa Brcddeo paa 

den anden S id e , saa har ventelig Forfattcren til saa- 

dan Fortaelling ikke voeret med i Trcrfningen, thi el- 

lcl̂ S havde Han ikke foruden Usandheden cndnu lagt 

den Urimeliqhed ttl, at tilffrive öS der latterlige Jnd- 

fald, at stylte vore Dode saa langt, og under Ficn, 

dens Jld.

Kronprtndsen viiste den folgende D a g  ved egen, 

händige Foraringer hvor rilfrcds Han var med de Of. 

sicerer, som havde havt Lcilighed at udmerke stg: istrr 

General Mansbach, og Kapitain Bielefeldt, som 

havde kommandeert Artilleriet. Han begav fig der. 

paa lil Valstedet, og steeg af ved et H u u s , hvor vore 

Saarede havde verret Natten over; der fegte Han ved 

sin Godhed ar tröste diffe brave Folk, og isar Lieute

nant Telleqvist. V i  gik dcrfra til den svenske Leir, 

hvor da det heele Korps nedlaqde dcres Vaaben. Of« 

sicercne og Soldaterne beholdte alt hvad der tilhsrte 

dem selv. Fodfolket og alle Ofsteerer uden Undtagelse 

sik Lov at vende tilbage til deres Hiem, paa Vilkaar 

at ikke mere tiene i denne Krig imod Hds. M aj. Kat- 

serinden og hendeö Allierede, da Ofstcerenc gave dere< 

Hkres Ord for Soldaterne; Artilleristerne, saasom 

hörende til et faststaaende K o rp s, oq dem man folge, 

lig ikke kuude troe om, ar de havde Boepale eller

Fami«

Z5



Z7
Familie, kleve tilbage som KrigSfanger og sendte til 

Strsmstad, hvor de befand! sig saa meget des bedre, 

da foruden Lsnningen, Köngen qav dem, Borgerffa» 

bct kogte efter cn ordcntlig Tone M a d  lil dem; Fan» 

gerneö Antal med Officerer og alt belob sig til 826 

Mand. V i. fik deSudcn en Haubitö og 9 Kanoner, 

sex- og tre-pundere, cndeelKrudtkarrer og hele Leiren. 

In te l knnde vcere mere rocende end den Taknemme» 

lighed, de svcnstc Soldater udtrykkede, reekkende 0- 

Haanden, og taktende öS medens de dvoge forbi öS 

for at gaae til Uddcwalle, og derfra til dereü Hiem.

Samme D a g  foretoge Kronprindsen og jeg en 

Recognoscering ad Uddevalle til imod Kysten, og kom 

om Aftenen til Saltkilden, ^ Ve i fra Qvistrum , og 

bleve der Natten over. For gansite at betryagc os 

bag ved og paa venstre Eide, sendte jeg fra Salrkil« 

den Generaladjutant Varendorf tilbage med Befaling 

at tage cn Bataillon Granadcrer, at bringe den til 

de Soe r, som kaldes Bolarerne, og at odelaggss 

Langwattneds B roe , som ogsaa Vciene fra BahuuS 

Lehn til Varmeland.

Den anden D a g , som var i sie Oktober, mar- 

fchcerte vi til Uddevalle med 6 Bataillvner, 8 Eska- 

droner og Jcrger-Korpset, hele der ridende Artillerio 

og et Batterie af 12 Styklcr, hvoriblandt 4 Hau- 

bitser. Jkke langt fra Staden fandt vi en Rctran- 

C  3 schement
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schement nyelig opkastet; den havde allerede voeret be

sät nied Kanoner for at tage imod öS, men Jndvaa- 

nerne havvc taget dem derfra igien og sendt dem bort 

til Vanvs. Denne Retranschement, svm ffulde vor« 

ret forsvaret af Borqersikabet, hvilkct for Affairen 

ved Lvisirmn havde daglig evet sig i Excrcicen, havde 

ikke kunnet standsc os, da den var ikke mindre end 

stark. Ved Jndaangen i B«)en bleve vi modtagne af 

hele Magistraten» som )eg Dagcn forud havde sendt 

Generalqvarteermestcren Oberst Gedde til, for ar be» 

roelige Indvaancrne og bringe dem den ovcn omralte

stereu at lade opflaac denne Manifest, hvilket Han 

standhe.ftig afstog, sigcnde at Han holdr for stärkt vcd 

sine Pligter og ved sin Herre, at kunnc adlydc mig; 

vq jeg langt fra at tvinge Ham til den Folgagtighcd, 

svm i stig« Tilfcelde giernc fordreS, roeste Ham for den 

Troeskab Han lod see, og lod opflaae Manifesten vcd 

Folk som horte til Armeen. Forresten bor Staden 

Uddevalle takke denne Borgemester Herr ÄbergS vise- 

lige Adfard for, at den kun har felt en ringe Deel 

af der Olrde, som uadfkillelig feiger med Krigen; et 

Vidncebyrd, som jeg her giver Ham med Aorneielse.

Jeg vidste endnu ikke hvor der svensike Korps, 

som havde voeret samlet ved Denersborg, befände sig; 

jeg spurgte kun, at 200 M and  af samme vare komne

giennem
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giennem Uddevalle samme D a g , da Affairen stod vcd 

Qvistrum; at samme Korps knn havde vareten M i i l  

fra Qvistrum da Efterretningen kom, at Oberst Tra- 

nefeldts Korps havdc givet stg til Kriqsfanger, og at 

det derpaa havdc trukket sig i Hast tilbage igien til Ve< 

ncrsborg. Srrax  altsaa som vi kom til Uddevalle lod 

jeg General Mansbaä^ med 2 Batailloner, 2 Esika- 

droner og et Kompagnie 2 «gere bcstette en Broe en 

halv M u l  fra Staden paa Venersborg-Veien; 2 «^ 

ger-Korpset og dct ovrige Kavallerie indqvarterte jeg 

paa Gothaborg'Vcicn, og 4 Batailloner bleve i eg 

omkring Uddevalle. Jeg fandt Havnen fuld af Skibe, 

thi Uddevalle er et velhavende Stcd, og driver wegen 

Handel. D a  vor Flotille havde Befaling at gaae til 

Ankers i denne Havn og konvoicre did de Transport« 

Skibe, som kom fra Norrig, og efrerdi Staden 

havde givet sig under HiclpctrupperneS Bcsikyttelse,

som maaskee künde foreragcs i Havnen, nagtet jeg 

künde give de strcngeste Befalinger. Jeg lod da ud- 

rüste et lidet Fartei, tilherende Byen , undcr dansik 

F la g , som een af vore Soeofliccrer maatte lcegge sig 

for Anker med i Indlobet til Havnen, og gav Ham et 

aabent Brev, som i alle Maader betryggede Uddcval- 

les Handel og Havn. Den anden Morgen lobe 4 

Skibe ind, hvis Ladning var over 6ooo Rdlr. v«rd.

C  4 Den
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Den zdie lod jeg General Mansbach marschere til 

Veneröborg for at bescctte Venne Stad , da jeg havde 

spurgt, at dct Korps, som havde v«ret der, havde 

draget sig tilbage ovcr Gstha-Elv. Jeg sclv mllatte 

endnu dcnne D a g  opholde mig i Uddevalle, for at give 

Tnippcrne Tld at komme sig igien, og at strtte dereS 

Skoe og Slrsmper i Stand, som vare rccnk odclagte 

vrd de sielte Vcie og den idclige Rcgn.

Her i Uddevalle var der at leg sik et Drev sra 

Herr Eliiot, Storbritannijk Minister i Kiobcnhavn 

og deputcrcl cil Köngen af Sverrig. Dcnne Minister 

havde lruffct Köngen i Carlösiad og havde tilbudt Ham 

Undcrstrttelsc og Megling fra Hoffcrnc i London og 

Berlin. Fra dette s)iebl,k af vare alle Herr ElliotS 

Bestr«bclsir for Köngen af Sverrig, og det med en 

overordentlig Nidricrhcd og en siclden Forsiand. M it  

Omdomme kan ikkc vrre partij^, thi Han vendtc alle 

sine Angreb imod m ig; jeg var der som Han bcffyldte 

for at vare Aarsag til Krigen, og at vsrre gaaet saa 

vidt ud over min Instrux.

Hans B rev  indeholdt, ^ at da Han havde begi- 

"  vet sig til Köngen selv, havde H . M .  ikkc allcne 

"  antagct Meglingcn af Köngen af Prensien, af H. 

"  Ltorbrikanniske Maj. og af Generalstaterne, men 

"  Han Havde ogsaa allerede affcrrdiget en Koureer til 

' '  Berlin for at serlange af Kaiserinden en almindelig 

"  Vaabcn-
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"  Vaabenstilstand. Han onfkede tillige at astale med 

mig, om mueligt, ogsaa Midlerne til en Stilstand."

Jeg künde i mit S v a r  ikke ander end ar frabede 

mig al Underhandling i denne Henseende, da intet uden 

riye Befalinger fra Köngen künde standse de Forera- 

gender, som vare mig forcffrevne.

V i  begave os paa Marsch den gde med SBatail, 

loner under Gcncralerne Hesselberg og Grev Schmet- 

lov, 6 Effadroner Dragoner, Ioegerne og Artillerie!. 

V i  kom samme D a g  til Strom , et S lo t  vcd Gotha- 

E lvcn , lige over for et Stcd  kaldet lille Cdt, hvor 

der er en Sluse for at bcfordre Skibsfarten paa denne 

Flod, som paa det Stcd er overordcmlig strid. De r 

vare endecl temmelig störe Farleier og en. Mcrngde 

Tommcr og Planker; vi paa vor Eide Haube hver» 

ken Baade eller nogct vi künde bruge i dereö Stcd. 

Lieutenant Lindholm af Soeetaten, som fulgtes med 

Armeen med en 62 Matroscr, stk Hie paa en Baad, 

som var norsten ganske i Stykker, og svsmmede kun 

knap i Vandssorpen. Denne satte Han i Stand saa 

godt der künde lade sig giere, satte over Floden med 

den, og tog Z Farreiec samt fornedne Biclkcr ogPlan- 

ker al giere Flaader af, paa hvilke den 6te Ocrobce 

«llerede det hele ridende Artillerie, 2 Batailloncr I n 

fanterie, Jagerne til Fods og roo  Dragoner vare 

sat over.
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D a  vl om Aftenen kom til S trsm  fik jeg B u d  

fra General Mansbach, at Han virkelig havde fundet 

Veneröborgforladt; at et betydeligt Magastn famme- 

steds var falben i vore Hnnder, og ar de Svenst^e 

havde odelagt den B roe, som nyelig med störe Om- 

kostninger var byggc: vver Gscha-Elvcn. Den anden 

D a g  kom denne General ril mig igicn efker at Han 

havde ladet en Garnison i Vcner-borg. General 

Dyring havde den sorrige D a g  med nogle Bataillonrr 

og Effadroner taget Staden Kongclf og Bähus S lo t  

t Bestddckse. Ie g  Havde scndt med Ham General

Adjutant Haxthausen, som derfra skulde gaae til G s. 

thaborg, for at regte samme ÄLrinde, som Oberst 

Gieddesor i Uddevalle.

I  Folge al den Underretning jeg havde faaet 

fiden Affairen ved Qvistrum, var knn en meget svag 

Garnison i Gothaborg, hvilket Sted er emgivet as 

B ie rge, hvorfra Staden, som ncrsten ganskc er byg. 

get af Trcre, kan bombardcres. FcrstningSvcrrkerne 

vare ncrsten udcn Artillerie; og forresten vilde Bor«  

gerskabet i denne smukke og rige S tad , een af de beste 

Handelsstcrder i Europa, aldrig have udsar stg for en 

Bombardering i den Forlegenhed Sverrig dengang 

befandt stg i. Ie g  künde altsaa have der faste Haab, 

at naar jeg paa begge Siderne af G erha-E l»  viiste 

mig for Voldene, Kapitulationen vilde bringe- isiand:

men
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men jeg vllde Heller satte denroeligeIndbyggere i Roe- 

lighcd, forekomme derved de uvisse Folger af en K a 

pitulation for StadcnS Porte, give Garnisonen Tid 

at drage ud, og ikke uvsatte Venne praqtige S tad  sor 

alt der gruelige ved en Bombardcring og maaffee en 

S to rm , som künde have edelagt den i Grund og 

Bund. Ikke for Generalad>utant Haxthausen kom 

tilbage fra Gothaborg fik jeg at vide ved Ham, at 

Köngen var ankommen der; jeg havde ellerö ikke nan» 

M t at sende Ham derben for at lege Bundebuk.

Dagen efter min Ankomst i Strom  fik jeg fra 

Carlsstad et ander B rcv  fra Herr Elliot, hvori Han 

skrcv: ' '  A t de Eflcrreminger, som Han nu nyelig 

"  havde faaet ved en Koureer fra Berlin, lode ikke 

"  mere tvivle paa, at jo de Ficndrligheder, den Ar» 

"  mee, jeg kommandcerte, begik i Sverrig, vilde 

"  foraarsage, at Danmark umiddelbar blev angrebct 

"  ved den foreenede preusiffe og cngelskc M a g t ; at 

"  denne S a g  var alt for vigtig ai dolge den for Kron- 

"  prindsen; ar Han vilde bcgicre en Audienee hos H . 

' '  K . H. saasnart Han var kommet til Gothaborg, og 

"  haabede at jeg fkulde vcrrc istand at opfylde Mine 

"  Forpligtelscr imodRualand, uden at spilde mere 

"  B löd  af Köngen afDanmarko Undersaatter. "

Jeg svarte strax, at jeg havde forelagt H. K. H . 

Indholden af Hans D rev, og samme havde svaret:

" Han
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"  Han havde for wegen Tillid til H . M aj. Köngen af 

"  England sin Morbroder og der hcle engelffe Folk, 

"  der altid havde varet saa troe i deres Forbindelser, 

"  at Han ssulde frygte nogct fra deres S id e , da de 

"  alt saa lange havde varet underrettet om alle de 

"  Aarsager, hvsrfor Köngen Hans Fader ikke künde 

"  nagte Hd. Maj. Kaiserindcn af Rußland et Korps 

"  Hielpetrupper; at dette Korps, H. K . H. befandt 

"  sig hos blot som Frievillig, var efter Traktaten

"  egentlige Udtryk overladt til Hd. Kais. Mas. Dispo- 

"  sinon, vg H . K . H . altsaa troede ai vare intet 

"  mindre end berettiger til at standsc dens videre Frem- 

"  gang; at forresten ingen Fiendtligheder vare begaaet 

"  fra Danmarks S id e , uden med de 1 2000 Mand, 

"  hvoraf Hielpekorpset bestod, og at folgelig intet i 

"  Verden künde bebreides H s. Danske M a)., som 

"  havde ikke giort ander end ar samtykke i Hd. Kais. 

"  M aj. Begicring, som Heller vilde at bisse 12000 

' '  M and  Hielpetrupper siulde m artere ind fra N o r

"  rig, end at det samme Antal Truppcr ffulde falbe 

"  ind i Skaanc; at imidlertid H. K . H. vilde strax 

"  sende en Koureer til Kiebenhavn, og at Svaret 

"  ffnlde bestcmme hvad Hielpetrupperne jVulde videre 

"  forctagc; at jeg forresten var glad ved, at jeg stkulde 

' '  have den Forneielse snart at see Ham. "

Den
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Den 7de om Morgenen lob en preusstk Dfsiceer 

ded Navn Herr v. Albedil sig melde hos mig. Han 

kom fra Gechaborg og bragte mig B rev  fra Herr El« 

liot, som den forrige D ag  var kommet derttl. 2  dette 

B rev  skrev Han: "  Konzerne af Preuscn og Stör. 

"  b-itannien kunne virkelig ikte ansee den norske A r 

"  mee som russiff, men som blot danj?, og vende sig 

"  fslgelig ved mig til D .  Heif. Durchs., men iscrr til 

"  H . K . H. Kronprindsen i Danmark for at standse 

"  uforrovet denne Armee» videre Fremgang i Hans 

"  svenske M aj. Lande. Jeg har deSuden H. M aj. 

"  Köngen af SverrigS Fuldmagt at handle med D e 

"  res Durchs, om en Vaabenstilstand paa haderlig« 

"  og billige V ilkaar, hvad cnten DereS Durö^l. Hel. 

"  ler vis anseeS som Köngen af Danmarks Feldtmac- 

"  schal, eller som den, der har Befaling over et til 

"  Rusland overladt Korps Hielpeirupper.

"  Endskisnt jeg er virkelig upasselig, skal jeg dog 

"  lade mig bringe til D .  Hoif. Durchs, for at aftale 

"  en Vaabenstilstand uden Ophold, at vi kunne faae 

"  Tid at arbeide paa alle de Betiugelser ved Under. 

"  Handlingen, derskal afgisre den Forfaining, hvil- 

"  ken man künde vvereenskomme om med D .  Durchs., 

"  at DereS Trupper skulle vcrre i.

"  Maaskee i dette Aieblik, da jeg skriver, har 

"  allerede Konzerne af Preusen og Engelland erkläret

"  D an -



"  Danmark K r ig ; men dersom DereS Durch!, hastig 

"  griber Leiligheden at bevise Mennesseligheden den 

"  Vclgierning, seg forestaaer, saa vil jeg umiddclbae 

"  affarkige Kourerer nl Berlin og London for at standse 

"  om muclrgt den preustsse Armee at den ikke rykker 

"  ind i Holstcen, eg vor Essadre at den ikke lsber ud.

"  Herr Baron v. Albedil overbringer dette B rev  

"  til DereS Durchs , og vil som preusiss Ofstceec 

"  kunne bekrcrfre Sandheden af det, jeg har her havt 

"  den 2Ere at melde. Jeg beder DereS Durchl. D e  

"  ville behage at läse dette B rev  for Kronprindsen; 

"  der er ssrevet af Ministeren sra Köngen Hans M o r. 

"  broder, ved en M and, som er Prindsen gansse 

"  hengiven, og som vover sit eget Liv for at hindre 

"  andres Blodrudgydelse. Jeg venter Derer Durchs» 

"  S v a r  med ak den Lcrngsel, den forevsrrende störe 

"  S a g  kan indgjve; og saasnart jeg haver faaet der, 

"  begiver jeg mig, hviö DereS Durchl. tillader det, 

"  ril DereS Hovedqvarreer.

"  Jeg affcrrdiger i Aften Kronprindsens B rev  til 

"  Grev Bernstvrf med en Afssrivt af dette re."

Samme D ag  blev Hovedqvarteret lagt til TroSka 

Vtd Gorha.Elv, efter at jeg havde giver Besalin^ar 

Trupperne paa den anden S ide  Fladen ssulde komme 

heraver tgien.

46
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D e r ere faa Stillinger i Verden som kan ligne» 

Nied den, jcq dcnqang befand! mig i. Jcg vilde op« 

/ylde Mine Pligkcr mcd Neiagrighed; jeg brcrndre af 

Begierlighcd ar see Kronprindsen i Spidsen af de 

Trupper, Köngen havde berrocr mig, rykke ind i Go« 

thaborg; dette var der siore Haab, som havde for» 

inaaet Nordmcrlidene ar giere den lange Marsch, oz 

det vi saa ar sigc allercde havde i Handerne. Zeg 

fslre, ar Togct ikke naaede sin Hcnsigr, naarviikke 

bleve Herrer over denne Vye. Paa den anden S ide  

künde jnter vare ubchageligerc for Danmark end den 

K r ig , de meglende Magrer rrucde med, hvis Den» 

fkab der sietter P r iis  paa. Tusinde Aarsager havde 

jcg ar troe, ar de Uroligheder, som havde for» 

pyrret Freden og Roligheden i Norden, vilde strax 

saae Ende, naar vi indroge Gerhaborg; men Sagen 

havde faaer er gansike ander Udseende siden Hofferne i 

London og Berlin havde erklärter sig som Hans svenffe 

M ajs. Hielp og Undersiorrelse. Danmark paa Rus» 

land» S ide  künde ved sin Mellemkomst rilveiebringe 

for Sverrig den haldigste F red : ved Kaiserinden- 

^Edelmodighed havde hun maaffee villet glemme alle 

sine Aarsager ril Klage, i Berragtning af en troe 

Bundsforvandter, og isier af Kronprindsen, som 

vovede sig sekv i hendes Sa g . Siden Köngens An- 

komst ril Gsrhaborg, hvor Han ved tzn Velralenhed

satte
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satte nyt M od  i Indbyggerne, der pa« ny svore Ham 

en ubrsdelig Trocsfab, künde jeg ikke mere giere Reg- 

ning paa at indtage denue Fastning »den en Bombar- 

dering, eller «den gientagne Storme, ogm itHicrte 

oprortes ved Forestillingen om at ansees som en M ord- 

brrrnder, eller at see en blomstrende S tad  odelagt foc 

«ine Aine.

Jeg havde desuden ikke kunne holdr mig Winte

ren over i GoihaborgS dampendeRuiner; vg saaledes 

havde jeg i Grund vg Bund  forstyrrer Lykkcn for de 

flesie Menneffer i S ve rrig , uden derved at tilveie» 

bringe mindste Nyttc for den S a g , hvilken jeg tiente r 

jeg havde giort der danstke Navn til en Afskye i S ve r

rig , da Kronprindsen snfkedc intet mere end at for- 

hverve den svcnstke NationS Kierlighed, i det mindste 

ikke at Hades af dem. DanmarkS Del og SverrigS 

ligefaa fordrede da et Offcr, og jeg stod ikke lange t 

Betankning om at bringe det. S a a  meget var udret- 

ter, at SverrigS hele M agt foreenede sig mod Hielpe. 

korpset; og hvad af Menneffer og Penge havde varet 

bestem! til Finland, maatte nu bruges til at redde 

Gothaborg. Det var ingen Tieneste at giere A u s 

land, at opvakke det nye Fiender. Alle offentlige 

Blade og mange Breve meldte tillige, ar en Daa- 

benstilstand var flnMt i Finland.
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Under bisse Forncmmelfer var bet at Kronprind« 

fen behagede at bifalde vor Indrykkrlse i Bahn« med 

Grev SchmettovS Brigade. Der helc leite Artillerie 

og et Batterie af Kanoncr og Haubitfer sattes for 

B y e n ; 4 Eskadroncr Dragoner toge deres Qvarteer 

paa den S ide ad Marstrand til; de andre Brigader 

og Dragoner laae längs ad Gstha-Elven indtil Ve- 

nersborg, og 2 Vatailloner under Oberst Strikter 

havde faaet Ordre at gaae til Amal.

Saasnart vi kon, til Kongelf begave vi os ril B ä -  

hus for ar fee dettc edclagte S lo t ,  fon, vi havde taget 

i Bestddelse formedelst cn Detaschemcnt. Der fvre. 

fandt vi Herr E lliot, kommende sra Gsthaborg; og 

da vi kom tilbage til vort Qvarteer havde denne M i -

overbeviistcs, hvor liden Grund de Rygter havde, 

man havde udsprcdt mig angaaende. Jeg indlod mig 

da paa et Forsiag til en Vaabcnstilstand med saa me- 

gen mere Fornoiclse, som Her-r Elliot tillige viiste niig 

det visse Haab, at saadan Stilstand vilde umiddcl« 

bar fore til en Fred fuld af Heeder for Kronprindsen 

og Kaiserinden, og fuld af Hcrld for Sverrig; og at 

jeg dcrved cndnn künde forekomme de Trufler, som 

Hofferne i London og Berlin havde ladet giore i Kis« 

benhavn»

D Artik-
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Artiklerne til en 8te DageS Stilstand bleve da i 

dct vcrsemligste aftalre imellem öS, vg da var det at 

Herr Elliok giorde mig det Sporgemaal: men hvor 

vil D e  finde Lcvnetömidler her paa 8 D a g e ? jeg 

svarke: jeg havde agtet at hente dem i Gothaborg, 

men nu maac D e  sende mig nogle; hvortil Han sagde: 

det er billigt, dcrsom D e  vil betale dem, thi hidind- 

lil har D e  betalt alting i Landet. Ester at Herr E l- 

liot havde havt Audience hos Kronprindsen, vendte 

Han rilbagc til Gokhaborg, og sendke mig den anden 

D a g  Konventionen No. 4, men i Henscende til Lev- 

yctsmidlcr lagde Han til: "  Hvad Mundforraad og 

"  Foer anlanger, saa kan herfra, saa sandt som jeg 

"  er en crrliq M and, ikke levereü mindste Sm ule, og 

"  jeg kan stet ingen Anstalter giore dertil. "

S trax  i vor ferste Samtale havde Han forfikkret 

Mig at tage fand Deel i vor vanffelige Forfatning, 

som Han kalbte den, sigende at jeg var omringet, eller 

j der mindste meget snart blev det, og at min Stilling 

var m:get farligere end den, hvori GeneralerneBour- 

goyne og Lord Cornwallis nogensinde havde varct, da 

hele Riget vcrbncde sig og meget snart vilde overfald» 

m ig; og at Bonderne i de Egne, som jeg var kom

met igicnnem, vilde bessette Huulveiene, vg hindre 

mig allcvcgne at komme tilbage.

Det
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Det var ikke uden den sidste D ag  fsrend vi droge 

tilbage igien til Norrig, at jeg forklarede Ham min hele 

Forfatning, og viiste Ham hvor aldeles ugrundet den 

Tanke var, de Herrer Svenj?e uden Tvivl havde gi. 

vel Ham derom. Hvad sandt var, er folgende: at 

Herr v. Armfcldt, KongenS overste Kammer-unker 

og Oberst i Armeen, samlede et Korps Trupper ved 

CarlSstad, som eftcr al den Underrerning, jeg derom 

har faaer, bestod i en Bataillon af det vnrmelandsike 

Regiment, noget Cavallerie af Livregimentet, og 

Dalekarlene, som KongenS Velkalenhed havde sam- 

let, dengang dennc Fyrste, blöktet endnu for al frem- 

med H ielp, tog sin Tilflugt til disse brave Folks B i»  

stand, som ogsaa gave z eller 4020 M and, der kom 

til CarlSstad, vabnede ved deres Enthusiasmus. De« 

reS Vaabcn vare Hellcbarder, Leer satte paa Skaft, 

samt Rifler og Flinker, som tilhorte dem selv. D e  

bleve bragte i tre Regimenter, som de selv valgte Os. 

ficerer til, der for det meste vare Fogderne i Sognene, 

og bare over dereS sorte Troie det hvide Tsrklade om 

Armen, som udmerker de svenffe Officerer. S a a  

köm ogsaa cn Mcrngde bevabnede Bender fra Varme- 

land og Dalsland og jorc-nede sig med dette Korps. 

Disse sidste besatte nogle Retranschcmenter og störe 

Braader paa Kongsvinger og Glasfiordenö S ide, for 

ar derkke Landet mod et Anfald baade fra Kongsvinger 

D a  af



af og fra Ämal eller Bähuölehn. Fra alle Kanter fik 

jcg Bekrerftelse om der heie Haab, de Svenffe grun- 

Lede i dissc srvgtcligeDale-Krigere, som man allerede 

i  Tankcrne saae sra Gothaborg af at fakde ind i min 

rcnstrc Flanke ovcr Broen imellem Bolarerne, hvil« 

ken jeg havde ladet afbreekke, eller fra Udevalle af, 

Hvor de ffulde have fundet Vciene godt nok bedakkcde 

Ded Trupperne i Amäl, VcnerSborg og Radaneforö; 

medcns General B illard kom pludsclig frem mcd de 

Trnppcr, som kantoncredc vcd EdaskandS ncrr KongS. 

vingcr, og paa sin S id e  afskar Vcicn sor disse Bon- 

Der-Regrmcmer, der, nagtet al dcres Tapperhcd, al- 

Lrig knndc staae sig mod rcgulaire Truppcr, undkagen 

Z dercS cgne Bicrge og Huulveie, hvor de kiende hvcr 

Fodstie og stride for HuuS og Hiem, thi da ere de 

meget vanstelige at ovcrvindc, og dct koster Angribe- 

ren mange Folk.

D e  Svenske bcnyttede sig af Vaabensttlstanden 

at san le Folk omkring og i Gothaborg. Foruden det 

gevorbne Regiment Wachtmeister, som er den scrd« 

vanlige Garnison der i Byen , og en Bataillon af 

Skaraborgö Regiment, som var kommen der i en Hast 

fra VcnerSborg, havde nu ogsaa indfundet sig sra 

Stokholm en Bataillon Fodgarde af det Jemtclandske 

Regiment. Vestqotha - Regimenter Rytterie laae i 

Atlingsahö, ventelig /ordi de» var Fodermangel i G s-

ihaborg;
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thaborg; Livregimentet Ryttcrie, som jcg har omtalt, 

eg hvoraf endeel var i Finland, patrolleerte imcllem 

Gethaborg og Venersoen; Husarkorpset, 322 M and 

st-erkt, kom fra Skaane; 1622 M and  fra Pom 

mern, (voriblandt 222 Artillerister, havde lykkclig 

sar over Hstcrsocn i Koffardie-Fartoier, uden at be- 

m.vrkeS af Vice Admiral Dessin, sommedden nirrsiske 

El^adrc krydsede i disse Farvande, og de kom da og- 

saa kort derefler til Gothaborg. Borgerskabet havde 

stillet et Korps af omtrent 1222 M and: der Hecle 

künde belebe sig til en 6, 7222 M and, fom havde 

hverken Bagage, Fcldtreqvisiter, cller Magastner, 

kort intet, som behoveS i Krigen. RegncS nu der fee 

oimalte Arwfcldkske Korps dcrnl, saa veed man om- 

treni Forfainingen og Styrken paa begge Sidcr. D e  

evrige sv.nss'e Trnpper, som ikke vare i Fmland, oss 

bestode i bare Kavallerie, laae i Skaane, Karlskrona 

og noglc andre Stcder paa Kysterne. Stokholm var 

blcvet aldcles bloirct for Trnpper, og derhen künde 

jeg have rettet mit Hiemerke, hvis en Krig havde 

giort det tilladeligt cller nodvendigt. Dct Korps, 

som laae i Gethaborg, künde umuelig scc Hovcdsta» 

dctr i Farc uden at sende Forstcrrk«ii»,ger til det Arm- 

feldtffe K o rp s , og Folgerne deraf lade stg da let 

udregne.

5Z
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D a  Vaabenstilstanden altsaa var siuttet, sa» 

so-te jeq i denne Tid baade ved Herr Ellior i Gotha

borg oq ved miq selv at vife al optoenfeliq god Om- 

ganq imod Jndvaanerne i det Land, vi havde inde. 

D et, jeg havde seiet kil den ferste Foreening, viscr, 

hvor retsindiq oq udcn S v iq  min Fremganqsmaade 

vor, da -cq haabede rillige at künde giere noaet ril, 

at beqqe Narioner iqicn künde Icve i qod Forsiaaclse 

med Hinanden, dcrsom Freden med RuSland künde 

stuttes, saaledcS som Herr Elliot gav Haab om. 

Den  yde sendte jeg med den underffrevne Foreening 

til denne Minister et aabeni B rev  til Admiral Aren« 

fcldt, hvori jcg lod Ham vide Vaabensiilstanden, 04 

at Han ikke ssulde qaae videre med st» Flotrlle. Jcg 

t«nkre, at dekke E re v , hvis Duplicarcr jeg sendte 

over Land ss'ulde trsffe Ham i Neerheden af Udc- 

valle, oq forebyqqe blodiqe Optrin omkrinqMarstrand.

Jnqenlunde da künde jeq ester saadan Adfcrrd 

vrntc man vilde optaqe noqle oq tyve Farteicr oq 

Baaoe, som under VaabenstilstandenS Beffyttclse 

serlede uden Bcdakkelse längs Kysterne fra S trom 

stad til Uddevalle, oq blcve tagne udcn Modstand af 

svenffe Chalouppcr den r r tc oq , ĝ e Ockobcr. Dlsse 

Fartoier havde inde LcvnerSinidscr, Foder, noqen 

Ammunition, samt en ny Lavct, noglc PersoncrS 

T s i,  og Zeldt-Lazarethen: da endeel af bisse Ting

bleve
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Kleve senkte til Vand- for at spare Landet for TEgt. 

Saasnart jeg spurgte dette, sendte jcg enTrompelker 

ril Herr Elliot med er Brev (N o . §.), hvori )eg be» 

gierte disseTing tilbage, og giordc migforresten rügen 

vidcre Bekr^nring dcrom. Den anden D ag  fik jeg 

Svaret (No. 6.), hvori Kenne Minister lod mig vide, 

at Köngen vilde sende mig en Trompettec mcd et 

B rc v ,  angaacnde hvorlcdeS Han tankte over bisse 

Priser. D a  Herr Ellior sclv gav at forstaae, at Fre- 

d.n not knnde sinke »'.forudscele Hindringcr, og ikke 

fandt for godt at meddcele mig Forstaget til en ny 

Srilstand, saa troede jcg Köngen vilde forrsatte K ri- 

gcn, at Han havde faact bckydclig Forstarkning, og 

at StilstandenS Forlangelse ikke mcre var at tanke 

paa. Jeg ffrev da den i.^de October til Herr Elliot 

de ro Breve No. 7 og 8. Det secö, at jeg deri 

talcr om Bondcrne, der fra Pradikestolen ved Fre

den- Tiencre blcvc opcggcde. Fra Gothaborg var 

sendt Bcfaling til Prastcrnc, at de offentlig ffnlve 

forkynde Bonderne at vabne sig mod derc« falle- 

Fiende, og at giere Ham al muclig Afbrak. Jmid- 

lertid vare de sieste Gcistlige i de Proviudser, vi havde 

indc, saa fornuftige, at de ikke oplaste denne konge- 

lige Befaling, ekler ogsaa laste den saa utydclig, at 

Tilhorcrne ikke künde forstaae det, eller vide om det 

var en sadvanlig Forkyndelse eller nogen anden saadan 

D  4 An.
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Anmcldelse. SaaledcS var i bei mindste de sidsteS 

Ilndssyldninq, og jcg noicdeö giernc dcrmed, helft 

da ingcn af llndersaattcrne lystrede Befalingen, naar 

jeq undtaqer Kystbeerne, som havde faact Vaaben 

uddeelt. En  Trop af disse, anfert af cu beafffediget 

Officeer, faldtpaa atbemestre sigvedUdlebct af Uddc- 

valle Havn tuende Iaqrer, Huer den Hoistkommande.

ftrum: Han havde kun givet dem cn svag Bedcrkkelse 

af een Officeer og 22 M and Disse Iagtcr bleve forte 

ril Marstrand, hvorfra de ssestc foromtaltc Farteier 

vare bragtc til Golhaborg. De l var rer en Triumvf 

for denne Stad. D e  ansaac disse LcvnctSmidlcrü Tab 

som HielpetruppcrncS Hdclcrggclfe, hvilke de troede 

paa ingcn Maade at kunne holde stg af Mangel paa 

Mnndforraad, i dct mindsie ikke i Narhedcn af Ge, 

thaborg. M a n  fremstilledc til Skne med mcgen Prunk 

den prergtige Fängst, som de havde giert, Hofpiralet 

med alle den- smaae Fornedcnhedrr, Sengcne, 

Slaaprekkcne, Komoditcterne af alle Slagö. M a n  

fandt Fcldkss'ierklsterne, og man forfikkrer, at disse 

Instrumenter ere ogsaa satte til Skue, cllcr retterc, 

udsatte for Alnurens Ondskab, tilligemed nogle

Leen-
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Lsenker, som een cller andcn Regimcntsgevaldigee 

havde ladet folge med i Fartoict; endelig ogsaa, at 

bette Skuespil er givct i en S a l ,  bestemt til enFrucn« 

timmer^Assemblee cller til et B a l,  hois Begyndclse 

blev forbereder dcd cn vidtlofkig Fr.'mstillelse af bisse 

ulykkelige Tortur-Rcdssabcr, som man kalbte dem, 

som jeg skuld-harc mcbbragt- nden Tvivl jor at loegge 

de troc sveu^'e Undersaatter paa Pinrbanken, hvilken

B rcv  til Kronprindscn, som var blcvct aiimeldt sor 

mig, med den Promemoria No. 9., nlligemed et 

V rev  fra Herr Elliot (No. io .) Foruben bette fik 

jeg et ander af samme Dako fra dcnne Minister, hvori 

Han siger i Anlcdning af Priscrne: Jeg tor haabe, 

"  Dereü Hoif. Durchs, kirnder mig nu noksom, at D e  

"  ffuldc lvivle et Hieblik, jeg »0 varsuldkommcn uskyl« 

"  big i at have vidst noger i Forveicn om bisse Priser. 

" Ic g v i l  cnbog tilstaac üben Vansselighed, at efter 

"  min ringe Inbstgr de Farvanbe, hvor de vigtigste 

"  Priser er- gierte, ikkc kan ansecü som Hat). M en  

" den Sagkmodighcd og Klogskab, hvorved Dercö 

"  Durchls. h-le Opforsel ubmerker sig, lader mig 

"  haabe, cn de ogsaa ville labe dem hcrske i d-tte saa 

" betydeligc Hicblik. Ie g  s'knldcr allcrcbe DereS 

" DurchlS. adle og uegenuyttigeTankemaadeAlt, og 

D  5  ror
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"  isr haabe, at D e  vil give mig en nye Prsve paa 

"  DereS Retsindighed vcd at bidrage lll den vigkige 

"  S a g ,  hvorom vi have kalt, og derfor bilagge det 

"  Skeedre, hvilket jeg hverken kan bifalde eller und

"  ffylde."

Herr Ellior sendte mig lillige Forsiag til S t il-  

standenS Forlcengelse, eller til cn nye Stilstand, og 

Herr v. Vorcke meldte sig ved et B rev  (No. n . ) ,  

hvori Han udtrykkelig bekrerftede alt, hvad Herr E l-  

liot havde forklaret paa Hans preusiske M ajs. Vcgne. 

Jeg svarcde Ham den i 6de Oktober formcdclsi Brevet 

N o. 12. Herr Elliot i sin Skrivelfe meldcr om Kon- 

gen af Everrigs Tilbuv at give de norske Farteier til-

at blive vaer der Forbehold, som laae dcri, ncmlig 

at de Fartoier, som vare fragtcde i Stromsiad, ikke 

vare ibcgrebne mcd, saa havde de Svenjke bcholdt 

den sisrste Deel af Ladningcn.

Om Aftcncn den i <̂ dc sik jeg igien Brev (N o  ig ). 

I  Gvlhaborg havde man tevcr til dcktc sidsie ^icblik 

mcd at underffrive Forlangelfen af den Stilsiand, 

som i denne Nat Kl. 12 var til Ende; og ikke for om 

Morgenen den lydc sik jeg Brcvene -V og L (No. 14). 

Jeg künde da ikke voere sikker den hcle N at, og alle 

Mine Efterrelninger lode mig formode et Angreb 

cllcr et hcmmcligt Ansiag paa et eller audet Sted i

vor
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vor Kordon, hvorfor jeg lod advare Brigade^Cheferne 

ar tage allevegne vare om stg. Bilagen No. i §  in» 

deholder Foreeningen, som jeg ikke fik underffrevet 

for den 18de om Aftencn. Imidlertid kom Herr E l- 

liot, og Herr v. Borcke til mig den i7de, til Kong« 

elf. Ester nogcn Samrale om den narvarende For- 

fatning bcgyndte Herr v. Borcke at tale til mig om, 

at vi st'ulde forladc Sverrig med alle, hvorom Han 

havde udtrykkelige Befalinger fra sit Hof. Denne 

Minister havde faaet stn sivste Instrux i det Hicblik, 

da man havde spurgt i Berlin vor temmelig hurtige 

Frcmgang i Sverrig og et >i<rr forestaaende Angreb 

paa Gethaborg. Den trucnde Forklaring i,No. r6), 

som fkulde gioreS i Kiebcnhavn, var et af de ikke syn» 

derlig behagclige Stykker, som Herr v. Borcke havde 

at forelcrsc mig. Jeg er ovcrbcviist om, at denne 

Minister havde den bcdste Hensigt at bringe Freden 

tilbage i Norden; men en Instrux, givct i cn Fra» 

stand af 2OQ M i i l ,  og gründet t Köngen af Sver- 

rigö ulykkelige Forfalning, som uden Tvivl har rort 

Köngen af PreustenS «delmodige Hierte og bragt Ham 

til at scrtte alle andre Betragtninger til E ide for at 

rcddc denne Fyrste, gav i den ncrrvcrrende Forfatning 

de bezyndte Underhandlinger et ganske ander Udseende. 

Ikke m-re talteü om Freden, men om at forlade Lan

det imod vor Villie.
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Nagtet dm stdste Foreening, som Longen af 

Sverrig nyelig havdc ünderskrever, og hvor i 6te A r 

tikel Hans Maj. ttdtrykkclig ikke havde nndkagct ndcn 

den Ae Histngcn fra at lcvcre Ccntributioner, epka» 

siede Herr v. Borcke strax den Tvivl, om jcg undcr 

Vaabcustilstandcn turdc hcrvc Contribntioncr i de Di-- 

sirikkcr, som jcg i Folge 4de Artikel ff'ulde blive i 

B.jkddelse af. M a n  foresiog for mig adffilligc nne 

Foreeningcr, hvilke jeg afviiste saa godt jcg künde. 

Ministcrnc vendtc den anden D a g  tilbage til Gelha- 

borg cfker de cndnu havde tilbragr Formiddagen med 

mig.

Herr ELiot ffrev mig den i8de om AftcncnBre. 

vet No. 17. Jeg har allercde talr om den Forstcrr- 

kelse, Oberst Armfeldt havde faact, ncmlig Dalekar- 

lcne. Imidlcrkid blevc de vcd al optagc norske Far-

ham at fordrc dem behorig tilbage. AngrebetfraAmal 

af, som man havdc truct med, si'ecde ikke; alt hvad 

der gik sor sig var, at en liden Underbelicnt i et So gn  

i DalSlandet stk iv v  bevcrbncde Bender samledc for 

at ophcrve cn Vagt, som Oberst Strikter havdc ladet 

siaae paa hin Eide KcpmanS Broe, fvc al bedeckte 

Brocn  og Hunlveien. Dcnnc Trop norrmcde stq til 

Vagten med mcgen Forstglighed gienncm cn Skcv, 

men Bendcrne lode dereö Anforer i Stikken og vendte

frede-
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fredelig hiem. Kort dercfter bleve Vaabnene tagne 

fra dissc Folk, men »den at giere dem mindste Fortred. 

Jeg lod staae Posternc ganffe roclig esten for Glas« 

stordcn, som Herr Elliot i sil V rev havde omralt, da 

jcg var ovcrbevnst om, al de nok vilde gaae tilbage 

asdem selv.

Den ryde Oktober brcrkkede Hovcdqvarteret op 

fra Kongclf. Natten rilbragte vi i Prastegaarde» 

Spigcroe, og kom den andcn D a g  til Uddevalle.

D a  jcg drog sra Kongclf, gav >eg Vefaling, at 

Grev Schmettovs Brigade ffulde hver D a g  lrcrkke 

sig nogct tilbage längs mcd Kysten til Lyongstordcn to 

M i i l  fra Uddevalle, som er en temmelig st«rk Post, 

bedoekkct ved Klipper vg Skov. I  Kengelf og Ba« 

huö lod jeg ikke blive anden Garnison ead Ia'gerkorp« 

set, som tillige laae längs mcd Gotha-Llven indtil 

Strom , hvilken ligesom den hele ovre Bredde indtil 

Venersborg vac besät ved General Mansbachs D r a 

goner. General Hesselberg og Hans Brigade som og« 

saa det ridende Artillerie og et Batterie af 12 Ctyk. 

ker lod jeg trrekke tilbage til Uddevalle, hvor jeg fore- 

fandt to af vore Galcicr og to Skicribaade. Det 

ovrige Artillerie blcv omkring O.vistrum og Svarle- 

borg for at have Focr til Hestene. Cn Bataillen af 

det ander oplandste Regiment sendtes ad KopmanS 

Broe til, for at forstkkre os denne Cpmmunikation

med
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med Ämäl, hvor jeg havde sendt General Mansbach 

hen som hoist Kommanderende med noget Kavallerie. 

To Eftkadroner af de oplandske Dragoner kantonerede 

rn halv M i i l  bag Uddevalle. Jeg lod oprette nogle 

smaae Magasiner imcllcm Stremstad og Uddevalle, 

hvor de störe Magasiner vare.

Kort efter min Ankomst t Uddevalle spurgte jeg, 

at Generallieutenant Krogh med sit Korps fra Tron- 

hiem var kommet til Egnen af KongSvinger, og Ge» 

neral Fasting med et P a r Batailloner fra Bergen til 

Fridriksvarn og Lanrvig.

SaaledrS stode mine Trupper, da jeg erholdt 

Hans svenffe M ajs. Erklaring, hvori Han truede mig 

at bryde Stilstanden. D e l var den 24dc October om 

Morgenen de jeg vaagnede, at man mcldke mig en 

Kongel. Genkral-Adjutant, som jeg strax bad at kom

me ind. H m  gav mig det B rev  No. 18, ssrevet 

med Hans NajS. egen Haand; og efter jeg havde 

last de faa Lmer, som der indeholdt, gav Han mig 

den omtalte rabne Erklaring (N o . 19.) Jeg var 

langt fra at behandle denne General-Adjutant paa 

samme Maa)e som den Kongel. General-Adjutant 

Haxthausen -ar behandlet i Gothaborg, nagtet den 

personlige Firnarmelse imod mig, som den.Forkla, 

ring, Han bragre, indeholdt. Jeg svaredc Ham kun, 

at Han ffulde faae mir S v a r  til Köngen efter Bordet;

at
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at jeg bad Ham at spise med H. K . H. Kronprindsen; 

og at Han imidlcrtid künde gaae frit omkring i Uddes 

valle, ubchindrct og »den Opsigt. Jeg spurgte Ham, 

om Han paa Veien havde seet mindste Sp o r  til Hde- 

lcrggelse eller Pkyndring; og Han forsikkrcde mig om 

det modsatte. Ester Taffcset gav jeg Ham Brevet til 

Hans svensse M aj. (No. 22.), hvormed Han reifte 

dort. Kort dcrcster afsendte jeg en Trompetter til Go« 

thaborg til Herr Clliot med Brevet No. 21., og 

samme Asten bragte mig en Kourecr fra Ham Brevet 

N o. 22. med Bilagerne L. L. I). Ved Efterret- 

ninger, som jeg fik i samme -Aieblik, blcv jeg nodt at 

v«re vagtsom om mig paa alle Sidcr, og felgende Anl«g 

havde jeg giort i der Tilfalde, at Stilftanden var ble- 

ven brudt. Jeg künde angribes paa ccngang baade 

fra Ämäl og Bähus af. Det ferste jeg havde spurgt 

Stilstandcnö B rud  havde jeg marschcrt fra Uddevalle 

til VenerSborg; Jeegerne havde trnkket stg tilbage 

fra B äh u s, nogle til Posten vcd Lnong, og nogle til 

S trom , og derfra igiennem Skoven til samme Post. 

E n  liden Garnison havde jeg ladet blivc i Bähus S lo t  

for at lokke Fienden, og hvilken künde have kostet me- 

get Blöd. D e ,  som laae i Ämäl, skulde, ifald dr 

angrcbes ved al for stör Overmagt, rrcrkke stg tilbage 

vver Kopmans B roe ; og imidlcrtid ffuldeTrupperne 

fra Kongövinger under Generallieutnant v. Krogh om-

ringe
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ringe Fienden og afffiere Ham Veien naar Han vilde 

tilbage. Trupperne fra Gsrhaborg, naar de vare 

over Hissingen gaaet ind i Bähuö Lehn, uden at traffe 

nogcn Forhindrmg, havde ventclig vendt sig til Udde- 

valle, hvor, cftcr de Anstaltcr jcg havde seiet ved 

Posten ved Lyong, de havde stet sig i cn Heck vansike- 

lig Forfatning. D e l havde vcrret det samme, der- 

son, Fienden var kommet imod mig fra Vencröborg af, 

og at de, som stode ved Lyong, havde trukkct sig til 

BahuS. D e  meglende Ministreö Klogffab forebyg- 

gebe imidlerrid at Stilstanden ikke blcv brndt, som 

jcg var blevct truct med i den Forklarmg, Baron 

Wrede bragte mig.

Samme Tid opdagcdes en Sammcnrottelse af en 

hundrcde Personer, som havde forbnndet sig at bemes 

stre sig min Person. Iblandt adffUlige andre, som 

vare blevne hcstede fordi de havde nddeelt Vaaben til 

Bonderne, befände sig een af de fornemste Sammen« 

svorne, som strar og med Enthnsiaömns tilstodSam- 

menrottclsen, forsikrende, at de ficste Sammensvorne 

vare i Gethaborg. Han foregav, at endeel unge 

Menneffer i Uddevalle vare med indviklede den, og 

at de sikulde opdagcS, hvis man vilde anholde Posten» 

Dette ffeede og samme D a g ,  ffiont med mueligste 

Forsigtighcd, at ikke Handclen sfnlde lide derved. Det 

var i BorgemesterenS og adstilligc af Raadetö Over-

verrelse
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vsrelse at Brevene, dog kun dem der kom fra Gstha« 

borg, aabnedrs, men til Lykke fandtes imet, som 

künde giort en videre Undcrssgelse fornodcn. M a n  

vilde ikke drivc denne S a g  viderc, oq Menneffei blev 

hvcrken mishandlet cUer tvunqct lil nogcn Tilstaaelse, 

men man holdt sig dog forbunden ak behosde i god For. 

varing cnSvcrrmer, som ikke helmede at tale, og 

altid med Enthusiasmus, om Hans Anflag al bort- 

fore mig.

Herr Elliot lod mig vide den 27de, at Han ag- 

tede at komme ril Uddevalle inden faa Dage, og sendte 

mig tillige Afffrift af en Note, som Han just nu havde 

indgiver til Kougen angaaeude Baron Wredes Kom» 

Mission (N o. 2g.), som ogsaa af en andcn Note, 

som Han vilde overgivc lil Hans Ma>. fsrend sin A f- 

reise, Priserne betreffende (No. 24).

Denne Minister kom mcget upasselig til Udde. 

valle den zote. D a  vi endnu ikke havde noget endeligt 

S v a r  fra Hans svcuske Maj. angaaende Fartoierne, 

saa saae jeg mig i den Nodvcndighed at holde mig selv 

skadcslos for bette Tab, vcd at forlange af Staden 

Uddevalle en saa tilstrakkelig S u m , ak den Tvivlraa- 

dighed künde faae Ende, hvormed man syntes at ville 

holde Sagen hen, indtil Trupperne vare ude afSver- 

rig. Jeg lod altsaa Magistraten vide, at leg, ffiont 

ugierne, saae mig u-dt at forlange a fB yen  roovo s  

L  Rdlr.
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Rdlr. Specie, indtil det maatte behage derer Kvnge 

at lade give de Priser tilbage, som vare giorte under 

Vaabenstilstandcn.

Jeg fit samme Asten et B rev  fra Herr Elliot af 

Z ite Oktober (N o. og et ander fra Köngen,

hvori H. M aj. i de naadigstc Udtryk sagde m ig, " at 

"  Ridder Elliot, som bragre mig dette B re v , ffulde 

"  afgisre alt der oa mellemvarende og giere en Ende 

"  paa Krigen for delte A a r, og bar Han ingen Tvivl 

"  om, at Han /o vilde finde al Foieliqhed paa min 

"  Side. Tillige lagde Hs. Maj. mig isar den Post 

"  paa Hiertct om de Uentgheder, som künde vare op- 

kommet under Vaabenstilstandcn. "  Jeg svarte 

Köngen vcd det B rev  No. 26., og gav der ril Herr 

Elliot tilligemed et B rev lil dcnnc Minister (No. 27^.

Hvrighcden i Uddevalle kom samme Asten i fuld 

Forsamling at bcdc mig, ikke at bebyrde Staden mcd 

saa trykkende et Pengepaalag, og jeg erklarcde dem, 

at da Hans svenske M aj. i et meget naadigt B rev  

havde giver mig det Haab at see snart tilendebragr al 

Tvistighed de Priser betraffende, som vare giorte un

der Vaabenstilstanden, saa künde jeg tillade mig, ikke 

allene at satte Summen ncd tik Halvparten, men og 

tillige at forsikkre dem, saasnart Prise-Sagen var bi- 

lagt, og Vardien derfor godtgiort, jeg fkulde giere 

mig en fand Fornoielsc af at sende dem derer Forjkriv-

ning



ning ekler Vexler tilbage, som jeg nu var nodsaget at 

forlauge for den S u m  af 50002 Rdlr. Specie.

D a  Herr Elliot havde givet m ig, rillige med 

Köngen af Sverrigs Brev, et Forflag til en ny Vaa- 

benstilstand indtil iz d e M a i '7 8 9  (No. 28.), svarte 

jeg derpaa ved den Promemoria No. 29. Tillige til- 

foiede jeg Brevet No. zo. og Forklaringcn No. z i .  

Derpaa overgav Herr Elliot mig et ander Forflag til 

Vaabenstilfland (N o. z r ) ,  som )eg giorde nogle An- 

merkninger ved og antog, efter at jeg havde givet Ham 

Noten No. z g , betraffende det Dokument fra Sta« 

den Uddcvalle, eftersom jeg ikke havde hsrt videre til 

Priserneö Udlevering.

Jmidlkrtid flundede Vinteren til, Sygdomme 

beqyndte at hcrske blandt Trupperne; og endffient vi 

havde endnu LevnetSmidler paa nogle Uqer, faa künde 

dog J is  og Snec megct snarr hindre Tilforsel til Lands 

og B a n d s : desuden gialdt der ikke mere om ar holde 

sig i Fiendcns Land; Lovtet var givet at forlade det, 

og der vandtcö intet ved at opsatte dene längere. Det 

maane ffee med Anstandighed, og naar det ffeede 

frivillig og fer Vaabenstilstandens Ende, saa fore- 

byggede jeg derved alt hvad der i den nye Vaabenstil- 

stands Traktat künde have giort mig en Lov deraf. 

Jeg havde faaet adstillige Efterretninger, at man ikke 

vilde lade os drage rolig tilbage; det paastodeS endog, 

E  2 at

6?
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vi de pommersse Batailloner og Husarer allerede havde 

Befaling at folge öS og forurolige vor Marsch, eller 

! der mindste ar beseelte 24 Timer efter vor Udmarsch 

Lct S r c d , vi marscherte fra. Her maarre da tage- 

«l den fornodnc Forflgtighed. Jeg drog fsrst fra 

Lyong, Äm.7l ogVcncrsborg de Brigader, som havde 

liggetder, og tilsidst Jagerne, som vare i BahuS; 

Hospitalet, Arrillerict og den svcrre Bagage scndtc jeg 

i Forvcicn, og beholdt ril Bagtrop tre Batailloner af 

General Hesselbergs, tre af General Mansbachs, 

8 Eftadroner Dragoner, Jcrgcrne, der ridende A r 

tillerie, og cn anden Artillerie Brigade.

igiennemUddevalle, hviS Garnison fluttede Marschen. 

Jeg blev med Kronprindsen i B y e n , ril alle Trupper 

rare dorre, for at vcrre viö paa, at ingen Norden be- 

gikkeS.

vden for Byen  tilligemcd der ridende Artillerie og et 

Batterie Kanoner, og jeg lod dem giere tre Sa lvcr 

af Artillcriel og Haandgevarene. Herr Elliot, som 

var narvcrrende, rog Affted med Kronprindsen og 

m ig, og vendte tilbage ril Gsrhaborg.

Endelig satte heele Linien sig i Marsch, og I« -  
gerkorpset fluttede. Den Asien roge vi Hovcdgvartecr 

j Saltkilden, og Dagen efter i Tanum. Den §de
var
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var Hovedqvarteret i Blom sholm , hvor vi forbleve i 

ireDage, baadefor at oppcbie den forlcrngcdc Vaa- 

benstilstands Bekrarftelsc, og for al Magastneti Strom 

stad künde ryddes.

D a  jcg den m e  ved cn Stafet fra Herr Elliot 

ftk at vidc, at alting nu var i Stand i Hcnscende til 

den forlcrngedc Stilstand, satte vi ov Dagen derpaa 

i Marsch med Bagtroppen, hvor Garnisonen fr» 

Stromstad kom til, og endnu samme Asten gik vi 

over Ponton-Broen over Svinesund. Endcel Iagere 

bleve paa de Poster i Sverrig, som bedcrkkede Droen, 

og vi begave öS til Aredrrkshald, hvorfra vi den an

den Morgen i eil Skicrrbaad begave öS til Broen, 

som blev optaget i Ovcrvcrrelse af H. K . H . , og saa« 

lcdcü endte bette svenske Tog.

Der var just ved Svinesund, at jeg endnu fik ved 

«n Kurecr fra Herr Elliot Stilstanveus Bckrorflelse 

fra Hanv sven^e Majs. Eide.

E .1 Bila,
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Di lager.

N». I.

DTreatvare i Köngens Sraesraad, saa kan jeg ikkr ncksvm 

krenbe de <eldre Traktarers Jndhold, ar jeg künde afgivr mi»
egen
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bog ittk at afgisrc «n saa vigtig Sag , isirr i sin Fravcrrtlse, 

og henvisrr alt til Kongrns Hans FadcrS Statsraad.

Jcg kicndcr fnldkommen vcl hviskrn Styrke bet tappre

E4 No.
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No. 2.

C a r l  af GudS Naade, Zandgreve af Hesse«/ Feld

inarschal rc. Hststkommanderende General i Äon, 

genS Armeer.

Gisre vinrrligr ar, fvr at sorckonme i denn? T id, da

N o ,
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No. z.

Manifesten, som blev beliendtgiort i Sverrig.

E § No.
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No. 4»
Med H. K. H. Kronprind- 

sm» naadige Saimykke anra- 

4«r jeg mrbFornSielse den so-

2a.

holde inbe med Fiendtlighe- 

derne i 8le Dage, imellcm 

H. M .  Köngen af Svrrrig« 

Trupper, og dem som erc un-

Prindsen af Hessen, 

iste Art.

Stllfianben stal vare i 8

ssal gisreL imod de Danske.

Zdie
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Heg skal lade brsatte de Od- 

bcr, som ligge normest mod

Zbir Art.
Han< M.lj. Konzen af Svcr- 

rig paa sin Side forbindrr siz

t narvarrnde ForecningS an- 

l>en Artikel, i Folge af Desa. 

linger, som ere givne for 1 

D a g , der ffal ikke ansers som

eening.

5te Art.

Gen Hisingen skal ansee« 

som er neutralt Laub, hvilker 

ii.gen Trupver ssal seubeS paa,

Odber
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Äcg stal med murliqste Rrt- 

L a r t ,  Pr.afHcffrn.

6re Art.

No. 5.

Brev fra Prindsen afHessen til Herr Elliot, fremsendt 

vedenTrompetterde» iz  Oktober 1788.

Just mi maae >eq spsrge, at cn SnceS Formier mcdLev-
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tor da dcde Dem, min Hcrrc, at begiere dem rilbage e Zeig, 

Vaabenstilstoliden« Traktat. Jeg er ,c.

No. 6.

Herr ElliotS Svar, fraGochaborgd. 14 Octobcr 1788.

Forhandlinst staaer paa, over den Maade, hvorlrdr» dm for

ste» Indhold er dlevrn iagttagrt. Jeg har dcnÄLrr at vare ic. 

P . S .  Jeg har dm TEre at indflutte Rapporten fra dm

No.



78

No. 7-

Brev til Herr Elliot fraBähuS den r §  Oktober 1788.

da jcg havd« givet Defaling til Fladen ar holde sig til en Side, 

for ar forekomme Firndtlighrder. Jeg er rc.

s r » .
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N o .  8-

Til den samme af samme Dag.

D« fortryder ikke, min Herr«, at jeg stier nogle Li

nier til bet Foregaaende. De kicnder min heele Fremgang»- 

maade, og den Rcksindighrb, -vormed jeg drog Mine Trupper 

rilbage fra hin Tide Gstha-Elvrn, og hvorledes jeg strar giorde 

Halt i drt Sieblik jcg stk Efrerretning om, at Köngen var i 

Gothaborg, baade af TLrbodighed for HanS stenssr Maj. oz

Ma>. er den angribende Deel ester alle Krigens Love. Zeg 

v»l haabe ar De, min Herre, v,l sorestille bisse Grunde veb 

Hofferne i London og Berlin mrd alt der L,v, som er Dem egen.

No.
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No. 9.

Forklaring til H. K. H. Kronprindsen fra Hans 

svenffe Maj. af rz Oktober 1788.

Foreningcn for at standse Fiendtlighebrrne er bleven 

flurttt den 9de Oktober, undenegner af Köngen om Menen

diff-
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bisse Farvanbe, da lkke allene bette Forctagenbe var nasien 

ganste sikkrrt, men ogsaa de Ttnbigheder forudsaars der vilbe 

folge, tfald biss« Ncfalinger ikke kom tidS nvk fvr at ophave 

de forud gtvnc. Alligrvel for at give et nyt Demi- paa sin

den strevne Forening; og endrlig, ar saasom de err giorte flrre 

Mile sra Uddevalle og Stromsiad Havne, hvilke Köngen ved 

rn nye Prove af Hoflighed havde undraget, de ligriedeü ere 

ubestridelige. Og den l)mhyggelighed, som H. M . har an- 

vendt, ar hanS Trupvcr i ingcn Deel havr foruleiliger, ja end 

ikke viist sig rngang for de Trupper, som staae »nder Prinbsen 

af Hessen : den TauShed, H. Maj. har laggtrager ved de Kla-
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No. io.

Brev fra Herr Elliot, Gokhaborg den Oktober
i?88.

No.
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No. n .

Brev fra den preufijke Minister Baron Borcke ttl 

Prindseu afHessen, G-rhaborgd. i§O clb r.i7 8 8 .

nastcn inrer kiloverS for mig at gisre, udcn at betraft« i Köngen 

mm Hrrrcs Navn alt det, ssm Han har funder Leilighed 

ar bekiendtgi-re D . H-if. Durch!, om de to Hoffer»

diffc Uralighedrr. Ic g  har intet at tilfoie üben at igientage 

svr Der«» Hoif. Durchl. Forftkrmgen vm den dybest» Mrb»- 

djghrd

No.
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No. 12.

PrindsenS Brev til Herr Elliot, BähuS d. 16 Oktober

- 788.



ulykkclige, der af Nidkicrhed og Troeffab for brreS Herre ist 

t>l dereS Forbcrrvelse.

Omendskionr Navner Eüiot er mig nvk i alle Heusern«

85

No. i z.

Brevfra  HcrrCttiot, Gochaborg d. i6Oktober 1788.

2»4 ftal i Asten have den 2Lre al sende D . Hs,f. 

Durch!. Forstagcr ril den nye Vnabcnstilstand, for der forste

LZ rel
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noget. Z  et saa viatigt Sieblik gier jeg Rcquing paa D. He,f. 

DurchlS. uindffrcenkede Tillid, og is«r ar De vil ferste Troe t»l 

den suldtomne Sandhrb af dct jrg saa tidt baver sagt i KlS-

Hengivenheb, ikke har dulgr Sandhedm, mm har harr det 

Mod at tale den hoit, endfliont jeg stulde staar Fare for ac 

miste Hans Brvaagrnheb. Zrg har den 2Ere rc.

Afskrivt af et Brev, som fulgteS med forestaaende fra 

Berlin dm ro Ocrober 1788. ')

Da hrt er mucüat, at drnne Stafcr kan komme fer
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Dem, at dct er isirr Ham man givcr Sknlbrn sor alt dette rc. 

N. B . ssrevcr rll vcd'Hcrr ElliotS Haand: D. Hsif. Durchs, 

kan vccre fuldkommcn sorsikrer, al jeg skal fra Grun-

No. 14. .

To Breve fra Herr Elliot, ligeledeS af 16 Oktober, 

men send» sildigere end de foregaaende.

§4
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TLre at tale mundtNg dcrom mrd D . Durchl. i Morgen. Jcg 

har den 2Crc :c.

No. 15.

Forening om en Vaabenstilstand og FiendtlighedcrneS 

Standsning mellem H. Maj. Köngen af Svcrrig, og 

de Trupper som staae under H. Hsif. Durchl. 

Prinds Carl af Hessens Befaling.

iste Art.

Foreningen af §de Oktober sidstl. skal ligge til Grund

2de„ Art.

Narvarende Forening ssal ogsaa girldc til See«.

og de Trupper under Feldtmarschal Prinds Carl af Hessens 

Drfaling ssal vare i 4 Uger, nrnilig fra TorSdagen >6de Ok

tober Mibnat Nl TorSbagen i  z de November fi>rstk. Midnat.

4de
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4bt Art.

Drsmdse af indtil den lobrr ud i Denerssen.

5te Art.

I  Folge Ckilstanden« Ubsirakkelse til SoeS forbinder 

Prindsen af Hessen sia til, ikkc ak brticnc slg af Skibsfarken

tigsie i Hrnseende til KrigSfornsdrnheder paa Köngens Side. 

Fnldkommen sri Skibsfart paa Gothaelv vg Elffiol bcholde 

H. Maj. Kvngen as Tverrigs Undersaatlrr, baadr de svm bve

Tlod.

6te Art.

D a  den De Hismgen allerede er erkläret neutral, saa 

7dr Art.

Da altsaa Stllstanden til Sscs og til Lands er aftalt, 

saa forbinder Prinbsrn af Hessen sig, at, svm en nodvendig
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ninger eller Urocligheber i drnne Deel af dere- Naring saaiange 

8de Arr.

Saasnarr denne Fvrrning er sinnet, skal «forrsver og i 

estrrrctlige.

§br Art.

D a  Art klcrne i drnne Forenmg rre forsartede ved Mel»

tanm'ske Hof til Afgrorclsr.

rode Art.

Prinds Carl af Hessen stal kunne nbehindrrt sende sine
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No. 16.

Jndholden af den Forklaring, som Grev Rohde i 

Kiobenhavn har i Hans Maj. Köngen af PreuseuS 

Navn giorr forGrcvBemstorff: men der ber wertes, 

at den kun er giorr nmndrlig, og Ministercn ikke har 

havr Befaling ar give de>l skrivtlig fra sig.

Skrldl i al angnbe Svirrig fiendtlig, ul isn Tid da dettts for- 
< ncmste



92

havc tilbudrt de Krigforcnde dereö , ar selqrlig jcg

syne« dct1>aNstc Hof ,kke kan havc giork dctte fiendtliqe Skritt 

imod Svcrriq udcn vcd en Slag< Ovcrrastelse, vq vedDrive-

be hanvvrrffe Trnpper forene sig med Mine for at indlagr 

Holstern vg SlrSvtg.

No.
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S?o. 17.

Brev fra Herr Elliot, Gsrhaborg d. 18 Oktober.



94

hvvr Trupperne ere allerede, da Bindern« rrr bevabnede i de 
Distrikter, hror de,kke er kommen rndnu.

No. i8.

Brev fra H. svenffe Maj. ril Prindsen af Hessen, 

fra Gorhaborg den 24 Oktober 1788.

No. 19.

Forklaring, overgivet ved Baron Wrede, datcret 

Gsthaborg den 24de Oktober.

Da Köngen, for at spare Blod«udqydclsr, vg for at 

befordre de Undcrhandlingcr, som de mcglenbe Magtrr agre 

ar begynde, lod st- finde villt- til ar forlange Stilstanden,
som
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som man fyntes at snskc, künde Hans Maj. aldrig troe, ar 

Maabenstilstandens Ltd k»nde af Fienberne anvendts til at be- 

byrde Hans Unbersaatcer med Paalseq og Udffrivntnger af Hee,
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vlrrr sig under hvad Navn og Paaffud dct vil; at Han aldriz 

har samtykkrt dcrt, og Hans Maj. ikke engang har rro«l bet 

mnrligt at kunne samtykke deri.
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Tilstedshrd. ^

No. 20.

Prindftn af Hessens Skrivelse til Hans svenffe Maj. 
sra Uddevalle den -r6de Oktober.

Inter künde give mig stsrre Fornsielse, enb at sce

Smcne som Forundrlnz har je§ maattcr see, at man har vo- 

vet at orerraske DcreS Majs. Fotclser md falske Efterretnin- 
-er om Voldsomhcdcr, begaaede ved de Trupprr jeg har den

*  ̂ G  at
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No. 21.

Brevlil Herr Elliot, fra Uddevalte d. 25 Octbr. 1788.

Da
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G 2 For-
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Forklanng, som fulgteS med dctte Brev.

Vaabenstilsiandrn, stucrct mellcm HanS Maj. Köngen af 

Svrrnq og Hans Durch!. Pnndscn af Hcsscn, sigcr tydrlig i

hvrm, og paa hvilkrn Maade Hans MajS. Defalu.ger, i 

Folge lredie A»t., ffuldr gweS til VaabcnstilstandenS Opsyl- 

drlsr, der forbinder HanS Trupprr ovrrkovedct.



IO !

igiennrm den Stordritauniffe Minister, den Desaling Han 

havde givet Contre-Admiral Arenfcldt paa, ikke ar gaae vidcre 

mrb Moden, og at stanbse alle Firndtlighedcr ril S se s  saalrnge 

Vaabrnftilsiandrn varedr.
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No. 22.

B re v  sra Herr Elliot, Gsihaborgd. 24 Oktober 1788.

B ila -
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Bilager til foregaaende Brev. 

 ̂ Litt.
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ritt. v.

lingrrS fornemste Hiemeb, saa troe vi ar alle andre Tvistig» 

Heber bsr salbe hen af dem sclv.
Jmiblerrib scnder jeq üben Forhaling kil Prindscn af

«lliot.

kitt. c.

/  sclv
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srlv find«) er mrget mere giort for mit Land» 04 for Mit Folk« 

Skvld cnd sor Prindsrn af Hrffrn«. Jeg trister mit Lolk, 

«aar jeg later vem fee, at jeg arbeidv for dem, og B a 

ron Wrcdt, sow cr blid og heftig, er rgenrlig ralgt af mig.

rin. v .

ri om brt vigtige Skribr, Der«» Maj. har funbet for gobt at 

giere, udm at raadsore sig med 0». Baron Wredes Afsm- 

bclsc til H. Durch!. Prinbsrn af Hessen, i saabant SErinde, 

snneS 0« at kunnr have saa mrget bctankclige Feiger, at vi

G 5 sie
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Med dybeste ZErbsbighed :c.

(tcgner) Lorcke, E llio t.

Nv. 2Z.

Note, indgivet til H . M aj. Köngen af Sverrig fra 

Herr Ellior af 27de Oktober 1788.

Hanl Maj. vrd fin sadvanligr Honnodighed >o anserr kenne
Sag
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No. 24.

Note til Köngen fra Herr Elliot.

Da



1O8

Hessen« Dcyne. '

"  2Lrens Ord."
Den brittiftc Nation» Sanddnihrd, urokkelig som de-

No.
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No. 25.

Brev  fra Herr Elliot, dateret Uddevakle 

den Zite Oktober 1788.

Zeg har drn ALrr ar s<nbe mdstul«t Drcv fra H. svrnffe 

TCre rc-
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No. 26.

Svar paa Hans svenffe Maj. Skrivelse. 
Uddevalle, iste November 1788.

No. 27.

S v a r  til Herr Elliot af samme Darum.

Iky givrr mig den Forn-irlse at sende Dem mir Svar til

HanS Maj. tilstiller tilliqcmrd min ALrbodighed« Devidnclse. 

Jeg har strar kalt n,cd H. K. H. Kronprindsen vm Han«
Maj«.
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No. 28.

Forssag til en Vaabenstilstand mellem Hans Maj. 
Köngen af Sverrig og Prinds Carl, Landgreve «f 

Hessen, indgiver ved Herr Ellior.
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som künde hindre Freds-Underhandsingerne i Norden, eti» 

gisredemvansseliqe, saa Hove de undertegnede befuldmirqtigrde 

Ministre meglei solgeyde Forening tmellem de rvenbe Parker.

iste Art.

rer, og Ministerne fra de meglende Hoffcr ville udcn Tidü- 

2drn Art.

Hans Durch! Prindsen af Hessen, soin allrr de har lil«

felvsamme Vci som de cre komne ind paa, ncmlig ovrr Svtne» 

sund, vtz vrd det Sttd  som kaldrs Lrog, uden ar zaae igien» 

nem Dermeland.

z die
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Zdic Art.

2 al ben Tid, V.iabensMandrn var,r, stal inqrn Fiendt- 

4de Art.

HanS Hoif. Durchs. Prindstn af Hcsscn qiver dr stren̂  

5te Art.

HvtS HanL Höif. Durchs. PrindS Carl, Landgrevr as

H 6te
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Lte An.

7dr Art.

. 8 de An.

stände af9d« og i6de Oktober.

Sde Art.
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1788.

Artikel, som H. svenske Maj. endnu ensker indferk.

No. 29.

Promemoria, indgivet til Hcrr Elliot i Anledning af 
sorestaaende Forsiag til Vaabenstilstandcn.

H 2





vistr mindste Modsiand, som Fienbe, forsiaarr sig i der Land, 
H z s>'m
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Ldr Artikel hirrreliz girrne.

§dt Artikrl Ja.
. Hvad den mdfsrte Artikel anlanger, saa forblnder jeg 

Mlg ttl intet.
(tegnrt) C a r l ,  Prind« af Hessen.

No.
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No. zc>.

Brev til Herr Elliot fra Uddevalle den 2 November
-788.

No.H 4
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No. ZI.

Erklaring, givet til Herr Elliot da Han var 
i Uddevalle.

Da Vaabcnsiilstandm af i8be Octobrr varcr til izde
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genUmde rage i Derrntning ar vise siige Nnsgirrngr Deirn 

Nll.age.

Nv. Z2.

Forflag til en Vaabenstilstand mellem Hans svenffe 
Maj. og de Trnpper som staae under HanS Hoif. 

Durchl. Prindsen af Hessens Befalmg.

Lormaqt, oa Trupp,:r,ic lin

der Pr,ndsrn af Hessens De-

sal'uz.



lttzhrdrr begaae- rllrr Magt 

jcst»ts Land- ellrr Soesolk,

Z.



kostning, somogsaabrnÄLgt, 
der künde behovrs til dem.

Krtg ikke kirne mod Hd«. Maj. 

Kaiserindrn af Ausland, ellrr 

mod hendesDundsforvanrere-

4-

kunnc blive rilbage t Sverrig 

«ftrr Prmdsen af Hessens Ar

mee rr udmarscherr, bltve be-

Dlsyn med dem, vg ak fore 

dem tilbage til Nvrr,-, saa« 

snart de ere i Stand dertil.

5

6.
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Han- danste Maj. har over

ladt Hd-. Maj. Kaiserinden 

af Ausland.

L a r l ,  Pr.asHessen.

Majü. Trupper og dem unber 

Prindsrn afHessensDefalmg, 

og saaledes alting er roligt

agteS at have fuldkomnrste 

Fred, al den Tid Stilstandrn 

varer ; og dersom een af de

7-

rankeres i alle denS Postcr af

November 1788, Kl. 9 Sl» 

om Aftenen.

6.
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No. ;z.

Note til Herr Elliot.

LanS Storbrilanniste MajS. Consul, modtager paa mine 

Vcgne alt hvad HanS svenske Maj. ladrr give tilbage, hvilkct 

Han da indstibrr og sender assurcrcr til Frebrikettab. Alt bet

delst denne Forstrivntng, vg forresten giveS Staben Udderalle 

strar Qvittering. Jeg troer bet er min Pliar at ffaffc mig 

Sikkrrhed selv m,, da den sorsvinder saasnarr jrg med Folter 

er ude af Lander.

3 e-
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Jeq har af Uddevalle forlanger 50000 Rdlr. Specie, 

hvoraf Vener-borg ffal betale Le 8000. Den hele Sag  er

gvde Indvaanrre rrrstede, hvilke nu hav, saa meger beemindre

4de November 1788-

-tt- -tt- -tt-


