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Laurids Eiigelstofts Dagbogsoptegnelser fra 1807 og 1808.
Meddelte efter Forfatterens Haandskrift paa Universitetsbibliotheket ved
A. Petersen.1)
Tirad. 11. Aug.

Kronprinsen ankom igaar Middags fra Holsten. Saasnart
det rygtedes, fik strax alle Gemytter nyt Liv. Man havde
meget ønsket hans Komme. J 7 Timer havde han tilbagelagt
Veien fra. Corsør til Kiøbenhavn. Hele Gaarsdagen tilbragtes
med Statsraadsforsamlinger. Sidste Nat Kl. 12 besluttedes, at
Kongen skulde reise. Ligeledes bestemtes, at alle Departe
mentscheferne tilligemed en Secretær eller flere skulde begive
sig til Colding til Kongen. Jmorges reiste Kongen og Kronprindsen. Den sidste efterlod en Bekiendtgiørelse til Borgerne,
som blev opslagen paa alle Hiørner, hvori han siger y at han
forføier sig igien til Armeen for der at virke, og lover hastig
Tilbagekomst. ^Kongens og Kronpr. Bortreise giorde ikke den
heldigste Sensation, især Kronprindsens, da man ansaae hans
Nærværelse saa god som 10000 Mand, forstod ikke ret, hvad
han kunde virke til Siellands Forsvar i Holsten, og havde glædet
sig ved den Tanke at see hans Exempel paa Farens Skueplads.
Gener. Paymann fik Overbestyrelsen af Stadens Forsvarsvæsen
og modtog Befaling at forsvare sig til det yderste. Den En
gelske Minister lackson, som allerede havde talt med Kronprinds. i Kiel og der været saå grov, at K. P. havde maattet
henvise ham til Kongen og Bernstorff, var imidlertid paa Veien
til Kbhavn, men kom der først, efter at Kronpr. var borte
igien. Til Bernstorff (Jochum; thi Broderen Christian var i
b For ikke at berøve Haandskriftet Noget af dets Eiendommelighed, har
jeg gjengivel det bogstavret, med Bibeholdelsen af hele dets yderst
inconsequente Orthographie. Det kan iøvrigt bemærkes, at dette Haand
skrift ikke er den originale Dagbog, men derimod en Renskrift af denne,
som Forfatteren har taget, aabenbart i den Hensigt at lade den trykke.
A. P.
Danske Samlinger.

III.
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Kiel) efterlod Kronp. Befaling ikke at indlade sig i nogen Negotiation uden med Betingelse, at den Eng. Flaade først forlod
de danske Farvande, og at forlade Byen, naar det første Skud
løsnedes.
Ligeledes efterlod Kronpr. en Opfordring til Studenterne.
Hertugen af Augustenborg havde imorges spurgt ham ad, om
han ikke vilde have sit Livcorps sat i Virksomhed, hvorpaa
K. P. havde svaret: ja nok; De giør vel i, at De erindrer mig derom.
Der blev da strax af Kronpr. selv conciperet en Opfordring,
hvilken med en aparte Skrivelse blev sendt til Univers, og
Skoledirectionen til videre Foranstaltning.
Jeg fik i Eftermiddag Befaling at møde Kl. 6 i Aften til
en overordentlig Seance. Hertugen fremlagde Kronprindsens
Brev og Opfordringen, der lød saaledes:
»Den Fare, Staten trues med, giver mig Anledning at an
mode de Studerende her ved Universitetet til at støde sammen
i et Corps under Navn af Kronpr. Livcorps. Jeg har ved den
mig uforglemmelige anden April seet dette Corps og med
Glæde erfaret dets Jver for Kongen og Fædrelandet. Vel an
Landsmænd! viis det samme denne Gang.
Dette Corps skal anføres af den saa almindelig agtede
Overhofmarskal Hauch.
Kiøbenh. d. 11 Aug. 1807.

Frederik C. P.«

De gamle Acter fra 1801 bleve søgte op, og Direct, antog
som Princip, paa Grund af den Kong. Resol. af 17 Juli 1801,
som taler om Corpsets Vaabenøvelsers Udsættelse til videre, at
Corpset stedse siden 1801 havde været existerende og organi
seret, saa der behøvedes blot at henvise til de dengang føiede
Foranstaltninger; en besynderlig Supposition, at antage et Corps
som existerende og organiseret, hvoraf
aldrig havde taget
Deel i nogen Vaabenøvelse, og hvorom der aldrig havde været
Spørgsmaal siden dets Ophævelse. Ogsaa er denne Supposition
ligefrem stridende mod Kronpr. Udtryk i Opfordringen; thi han
kunde da ikke have anmodet dem om at støde sammen i et
Corps under Navn af Kronpr. Livcorps, men maatte have
befalet ligefrem Kronpr. Livcorps at være beredt til nærmere
Ordres Modtagelse. Heller ikke kunde han da have sagt: dette
Corps skal anføres af Hofmarsk. Hauch, men maatte have nævnet
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Hauch som Corpsets allerede værende Chef; ja Hauch havde
da ei engang behøvet at nævnes, ligesaa lidet som man i saadant Tilfælde finder nødvendigt at fortælle Regimenterne, hvilke
de Chefer ere, som de allerede have. Kronprindsens Livcorps
er altsaa nu ikke igien sat i Virksomhed, men igien oprettet
efterat have været ophævet siden 1801.
Kronp. Opfordring blev strax expederet til Consistorium
tilligemed den Ordre fra Direct., at Rector Magnificus og de 4
Decani skulde sammentræde i en Commission for at modtage
Anmeldelserne af de Studerende o. s. v.
Kronprindsen har under sit korte Ophold i Byen givet
mærkelige Prøver paa den Fasthed og Bestemthed, hvoraf han
har tre Gange saa meget som hans hele Statsraad. Men i
Eenrum skal han have overladt sig til de Følelser, der giøre
Menneskevennens Hierte Ære.
Onsd. 12 Aug. 1807.

J Nat er Proclamationen til Studenterne bleven trykt og
fandtes allerede imorges tidlig opslaaet i Studieporten. Fra Kl.
S af var Rector med de 4 Decani forsamlede i Consistorii Væ
relse for at modtage Anmeldelserne. J Formiddag skal allerede
600 have meldt Sig. Om deres Uniform m. v. var fra Direct,
intet skrevet, da den antog, at denne allerede i Aaret 1801 var
bestemt for den hele Fremtid. Etatsr. Moldenhawer var i Direct,
af den Meening, at Studenterne gierne kunde undvære Uniform,
hvilket alligevel ikke harmonerede med den antagne Grund
sætning, at Corpset ikke skulde være ophævet, men det blev
strax modsagt af de andre Medlemmer. — Kl. 10 i Formiddag
fortalte Hertugen mig, at han reiste i Eftermiddag til Colding
og skulde have en Secretær med, hvortil han foreslog mig.
Jeg giorde strax Anstalt til at faae et Kammerpas, lod min
Kone i en Hast pakke noget Tøi ind,.og Kl. 3 reiste hun og
jeg af til Roeskilde. Hertugen vilde komme siden i sin
egen Vogn. Byen var idag i en overordentlig Bevægelse. Paa
Rheden havde man allerede for 48 Timer siden alle Batterierne
i fuldkommen Stand. J Byen selv saaes næsten intet Militær
undtagen Borgerne, da alt var draget til Helsingøer eller fordeelt paa Batterierne og i Kanonerprammene. Søeofficererne
vare i Almindelighed meget utilfredsfe] med, at vi ikke havde
7*
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Flaaden eller en Deel deraf ude, for at de saaledes kunde have
udrettet noget. Kyndiges Meening var ellers, at Batterierne
paa Rheden vel kunde giøre en god Modstand, men vilde dog
ikke kunne udholde et Angreb i længere Tid end 4 Timer.
Til Studentercorpset havde meldt sig en heel Deel Depo
situri i Byen og ellers fra Provindserne allerede ankomne. Paa
Forespørgsel fra Decanus Facult. philos. afgav Direct, den Re
solution, at de kunde antages, dog at de derfor ikke indskreves
i Studenternes Tal, hvilket først deres Examen i sin Tid skulde
afgiøre.
Uden for Vesterport mødte vi mange Vogne med Gods,
som flygtede ind i Byen. Deriblandt vare hele Læs af Stole,
Borde og saadant Skramlerie, som det ikke syntes Umagen
værd at være saa ængstelig for.
Paa hele Veien til Roeskilde mødte vi Rækker af Permit
terede og andre militære, som ilede til Byen, og alle vare ved
got Mod, sang og opmuntrede hinanden. J Roeskilde stod
Torvet fuldt af Landværn.
Estafetter ilede frem og tilbage.
Det samme var Tilfældet den øvrige Deel af Veien, som fort
sættes igiennem Ringsted og Slagelse.
Torsd. 13 Aug.

Ankom imorges Kl. 7 til Corsøer. Her traf jeg 4 Artillerieofficerer, som havde været anholdte paa Beltet af Engellænd.,
som efter megen Spørgen dog tilsidst havde ladet dem fare.
Skipperen havde de ogsaa vidt og bredt udfrittet ang. Trop
pernes Antal i Nyborg, Corsøer o. s. v. og meget spurgt efter
franske Tropper, og hvor Bonaparte var. Thi de stode i den
Troe, at her var fuldt af Franske. To Timer efter kom Hertugen
af Augustenborg, som først i Aftes Kl. 10 var taget fra Frede
riksberg, og strax efter ham en Deel af Finanzcollegiets Perso
nale med et Par Millioner Papirpenge. Da Hertugen havde de
vigtigste af Rigsklenodierne med sig, saa turde han, da han
erfarede, at Engellænderne visiterede, ikke gaae over med denne
kostbare Bagage. To Smakker laae færdige, paa hvilke alle vi
øvrige indskibede os. Hertugen reiste igien op i Sielland. Jeg
var paa den anden af Smakkerne. Da vi kom hen mod Fyens
Kyst, saae vi en Chalouppe med 8 Mand stikkende ud efter os;
men hvad enten den ikke vilde os tillivs, eller og vi seilede fra
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den, nok, vi lagde den agter ud til stor Lettelse om Hiertet
for Secret. Kellermann, der havde en Kuffert staaende paa
Dækket, hvori alle Finanzcollegiets Papirer vare, forsaavidt han
havde dem med, og som han derfor var betænkt paa at have
kastet over Bord, hvis Chaloupen var kommen til os.
Vi ankom i Nyborg Kl. 4. Der fandt vi alt opfyldt med
Militær, hvoriblandt det hele Aalborgske Regiment. Jndqvarteringen var saa stærk, at der gaves de Gaarde, som havde over
100 Mand.
Kongen og Kronprinsen vare idag reiste til Odense. De
vare ankomne her igaar Eftermiddag. Smakken, hvorpaa de
vare, var vel bleven anholdt af Engellænderne, men dog igien
løsladt. Kongen var puttet ned i Rummet, hvor han skal have
været meget utaalmodig. Kronprinsen laae i Cahytten indsvøbt
i en Kappe. Engellænderne kigede derned, men saae ham
dog ikke. Et almindeligt Rygte sagde, at Kronprinsen havde
været klædt som Matros, men det er urigtigt. De spurgte
meget om Kronprindsen. Generaladjutant Lindholm svarede, at
K. P. var i Kiøbenhavn, hvor han var ankommen i Mandags.
(Det sidste var da sandt nok.) Matroserne havde man for en
Forsigtigheds Skyld givet paa Kroppen de Papirer, hvis Sik
kerhed det var meest om at giøre.
Formedelst den stærke Udskrivning af Befordring kom vi
først Kl. 9 fra Nyborg og Kl. 1 til Odense.
Fredag 14 Aug.

Saasnart jeg kom op, gik jeg paa Slottet til Stiftamtm.
Gersdorf. Denne foreviste mig et Brev fra Kronprindsen —
som alt var reist, — ifølge hvilket Kongen indtil videre forblev
i Odense. Da jeg heraf formodede, at ogsaa Collegierne vilde
blive en Tid her, fik jeg mig et Qvarteer anviist i Byen og
flyttede derhen. Successiv ankom af de forskiellige Departe
menters Personale. En Mængde Reisende kom fra Kiøbenhavn.
Ellers intet mærkeligt.
Løverdag 15 Aug.

J Nat kom Hertugen. Han havde ingen Visitation havt
ved Overfarten. Nu indtraf og Statsministrene og Departe
mentscheferne, Schimmelmann, Reventlov, Møsting, Sehested,
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Moltke, Kaas. Ligeledes den franske Minister Didelot, som til
ligemed den hollandske kunde takke Cancelliepræsidenten Kaas’s
Aandsnærværelse for, at de ei faldt i Engellændernes Hænder.
Thi de vare gangne fra Nyborg paa een Smakke. For Forsigtigheds Skyld holdt de temmelig ned mod Langeland. Maaskee
har dette giort Engellænderne mere mistænkelige. En Ghaloupe kom ombord. Man vilde vide, hvorfra de kom, og hvor
de vilde hen. Kaas svarede, at de kom fra den sydlige Kant af
Sielland og vilde til Langeland, hvor han, Kaas, var Jordegodseier og begav sig nu til sit Landslot. Engeli. spurgte, hvo da de
andre vare. Det er mine Venner, sagde Kaas, gode ærlige
danske Mænd, som jeg tager med mig til mit Slot, da det seer
ud til Krig, og det ei er behageligt at være i Kiøbenhavn under
disse Omstændigheder. Engellænderne bemærkede, at de intet
Sted havde seet paa Langeland, som lignede et Herresæde.
Deri tage De Feil, svarede Kaas; hvis de har seilet Øen om,
vil De sikkert have bemærket Slottet Tranekiær, som falder ret
got i Øinene; det er mit Slot. Engellænd, sagde derpaa,
at det vist nok var Løgn, og de skulde følge ombord med.
Dette var det meest critiske Øieblik for den franske og hol
landske Minister. Jmidlertid fik Kaas dem saaledes snakket til
rette, at de endeligen lode Smakken gaae. Denne styrede nu
ind til Svendborg, hvorfra Ministrene kom paa Bondevogne til
Nyborg og videre til Odense.
Uagtet Kronpr. Brev blev imorges i et Statsraad besluttet,
at Kongen skulde reise til Colding Kl. 12. Heste bleve bestilte
til Ils. Majest., og han reiste med en usel Befordring, 6 daarlige Heste, som neppe kunde trække ham, hvorover ogsaa Post
mesteren siden fik en dygtig Næse. Reventlov skal især have
insisteret paa Kongens Afreise af Frygt for, at Kongen skulde
afskiæres fra Jylland. Hertugen stemmede ogsaa med deri,
skiønl ikke uden Frygt for, at det ikke skulde behage Kronprindsfen].
*
Nu skulde da samtlige Departementer bag efter. For ikke
at overvælde Befordringsvæsenet tog Kammerherre Kaas sig paa
at foranstalte en successiv Afreise, nogle imorgen, andre over
morgen. Hertugen reiste en halv Times Tid efter Kongen. J
øvrigt havdes ingen videre foruroligende Efterretninger fra
Kiøbenhavn.
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Søndag 16 Aug.

Jdag Morges reiste jeg fra Odense. Af de forskiellige De
partementer vare vi 5 å 6 Vogne ifølge. J Snoghøy stode
Vogne færdige for at befordre os videre. J øvrigt saae det
paa Landeveiene i Fyen ikke nær saa krigersk ud som i Sielland. Hertugen havde ligget i Snoghøy i Natten. Medens han
var der, var en Apotheker Eilschov kommen fra Fyen med den
Efterretning, at Kiøbenhavn var indtaget og Flaaden ødelagt.
Man troede mere deraf, end man burde, og Reventlow, skiønt
Statsminister, ilede som en Lynild med den til Colding, hvor
han løb igiennem Gaderne med det blaa Baand, udbredte Skræk
og Allarm, saa der blev en almindelig Troe, at Fienden alle
rede var i Fyen. Han prækede for nogle Bønder paa Torvet,
talte om at slaae paa Fienden, sagde, at det var nogle skit
Folk i Colding, og bar sig ad som en, der er halvgal, hvilket
gav Anledning til megen Eftertale. Nogle troede endog, han
maatte have en Perial. Snart erfarede man, at den hele Jobs
post var aldeles grundløs.
Jmellem Snoghøi og Colding patroullerede Ryttere, som et
Par Gange kom til Vognen for at spørge, hvem vi vare. Nogle
holdt Vagt paa de Høie, hvorfra der haves Udsigt til Fiorden.
Kl. 7 om Aftenen kom jeg til Colding og fik strax Qvarteer
anviist i Byen.
Kongen var i Aftes ankommen. Man havde faaet nogle
Værelser paa Slottet lit satte istand til ham. Men da Hertugen
idag kom, var der slet ikke tænkt paa ham, saa Slotsforvalteren
maatte indrømme ham sine Værelser. Slottet er meget for
faldet men dog næsten uforgiængelig solid. Man paastaaer, at
Tømmeret i Loftet kunde afgive de beste Skibsknæer til Orlogskibe. Staldgaarden at reparere er alene anslaaet til 15000
Rd. Der anvendes ellers aarlig et Par 1000 Rd. paa Slottets
Vedligeholdelse, men det er aldrig kiendt.
Mandag 17 Aug.

Jmorges ankom hertil fra Kronprindsen en Befaling, hvor
efter alt engelsk Gods skal seqvestreres og alle Engellændere
arresteres, samt hver Mand opfordres at gribe til Vaaben mod
disse Fiender. Byen er nu ganske fuld af Fremmede. Alle
Departementerne ere nu samlede. De sidste ere idag successiv
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ankomne. Paa Slottet indrettes i Hast Contoirer for Cancellierne og andre Collegier. Et Jægercorps, som er her i Byen,
giør Vagt paa Slottet. Alt var i Forventning af Posten. Frygten
for, at den muligen ei var sluppen over Beltet, ophørte, da
man erfarede, at Postsækken Kl. 11 idag Formidd. var an
kommen til Snoghøi. En Stafet var afsendt herfra imorges for
at bringe den umiddelbar hertil. Da Stafetten kom, befandtes
Postsækken saa stor, at den ei kunde rides; men Postmesteren
lod den ligge, og først Kl. 7 i Aften kom den med nogle Reisende. Vi havde allerede Postens medbragte Efterretninger
over Haderslev, inden den kom her.
Man veed, at lackson allerede i Torsdags Aftes har erklæret,
at Fjendtlighederne skulle tage deres Begyndelse. Jmidlertid har
Bernstorff, som ikke forlader Kiøbenhavn førend Fiendtlighedernes Begyndelse, sendt to, tre Stafetter herigiennem til
Kiel, hvoraf man haaber, at Negotiationerne endnu fortsættes.
J Løverdags Aftes, da Posten gik fra Kbhavn, var alting
endnu roligt, undtagen at der var en stor Bevægelse mellem
de Militære. Studentercorpset havde faaet Vaaben og vare inddeelte i 7 Compagnier. Hauch havde foreslaaet til Uniform
sort Kiole med rød Krave og Opslager, hvid Vest og graa
Buxer. De, som sidste Gang vare Officerer og Underofficerer
ved Corpset, havde beholdt deres Charge. De danske Jurister
havde forlangt at optages i Studentercorpset, hvilket var blevet
overladt til Hauch at afgiøre. Man havde temmelig got Mod,
og Peymann havde sagt, at, hvis man endnu fik 48 Timers
Frist, frygtede han ikke for Kiøbenhavn. Engellænderne havde
endeel Syge og mange døde. Deres Heste creperede. En
Commission var nedsat for at overveie Midlerne til Byens Proviantering. En Engelsk Spion, som skulde stikke Jld paa Kron
borg, var fangen.
Efter en Kongel. Resolut, af 15 Aug. henvises alle offi
cielle og Coilegial-Breve og Pakker til Colding. En Postfart
oprettes mellem Fladstrand og Norge.
Tirsdag 18 Aug.

J Nat Kl. 3 passerede Bernstorf herigiennem. Han med
bragte den Efterretning, at Engellænderne havde begyndt at
sætte Tropper i Land mellem Helsingøer og Kiøbenhavn i Søn-
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dags Morges. Men længere hen paa Dagen er der kommen
Efterretning om, at Engellænderne vel havde landet, man siger
med 7 å 800 Md, men reembarqveret sig strax igien, hvilken
Efterretning bliver anseet som et got omen.
Jdag passerede det Schleswigske Regiment Dragoner og
Jægere her igiennem. En Major af samme, da han hørte om
Studentercorpset, sagde i mit Paahør: »det er Karle; de staae
Pinedød nok.«
De udenlandske Ministre ere i Kiøbenhavn officielt under
rettede om Kongens Ophold i Colding og inviterede til, hvis de
finde for got, at begive sig derhen. Dog har man underhaanden søgt saa meget muligt at forhindre det, og der har heller
ikke indfundet sig en eeneste.
Jdag ere Diætpenge bievne bestemte. Hver Contorchef
faaer 3 Rd. daglig; Departementscheferne 6 Rd.; Deputerede
og Committerede 4 Rd., Copiister og Volontører 2 Rd.

Onsdag 19 Aug.

Jdag bragte en Stafette den Efterretning fra Sorøe, at En
gellænderne vare gaaede i Land mellem Kiøge og Kiøbenhavn,
og at Hovedstaden var indsluttet. Man haaber dog bedre Ti
dender. J Aften er Hertugen reist til Middelfart for at tage
mod Arveprinsesserne, som hidtil vare paa Sorgenfrie. Det
var i Begyndelsen bestemt, at de skulde have blevet der. Folk
troer i Almindelighed, at man har glemt dem, hvilket ikke er
Tilfældet.
leg har besøgt den latinske Skole her. Det er en usel
Bygning, som har i nederste Etage to slette Læseværelser med
Steengulv og uden Kakkelovne. Ovenpaa ere nogle Huller med
samme Slags Gulv, egentlig bestemte til Hørerværelser. Da
der dog i disse ere nogle Kakkelovne, er Underviisningen hidtil
givet her om Vinteren. Skolebibliotheket var i den alleryderste
Lorden.
De 4 Departementschefer: Kaas, Møsting, Moltke og Sehested
ere idag reiste til Ghristiansfeldt, ventelig for at fornøie sig.
Ender nærværende Jndqvartering i Colding hentes de aller
fleste Fornødenheder f. Ex. Smør, Sukker, Thee, 01 o. s. v.
fra Ghristiansfeldt.
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Torsdag 20 Aug.

Ved Stafette var det meldt, at Arveprindsesserne vare paa
Reisen. De ankom idag noget over Middag, spiste paa Slottet
og reiste i Eftermiddag videre til Christiansfeldt, da der ingen
Ledighed var for dem paa Slottet. De begive sig til Gravensteen, hvorhen de af Hertugen ere indbudne. J Eftermiddag
efter Bordet var der Cour hos dem paa Slottet.
Posten fra Kiøbenhavn ankom rigtig idag, endskiønt man
næsten havde mistvivlet derom. De ufuldstændigste Efterret
ninger fik Ministrene; de fuldstændigste Privatfolk, som det
pleier at gaae. Efter de forskiellige Breve havde Engellæn
derne allerede i Søndags besat Frederiksberg. J Mandags
Morges var Generalmarschen slaaet. J Mandags havde der
været en Skiærmydsel ude paa Fælleden ved Østerport, hvori
Kongens Livjægere havde udmærket sig og havt 1 Død og 14
Saarede. Paymann havde udstædt en Proclamation for at op
muntre Jndbyggerne til Tapperhed. Rytteriet var taget ud paa
Amager og havde paa Slotspladsen svinget deres Sabler og
raabt Hurra. Studenterne exercerede flittig og havde af Communitetet faaet 1000 Rd. til de første Fornødenheder. 3 en
gelske Skibe med Tropper vare tagne og eet af dem opbrændt.
Borgerne vare allerede posterede paa Voldene. Paa nogle Lev
netsmidler begyndte Prisen at stige.
Prinsesserne havde havt et Pas fra Admiral Gambier.
Den øverstcommander. engelske Officer havde ved Damhuset
ladet sine Folk giøre Front for Prinsesserne og begegnet
dem meget artigt; sagt, at det giorde ham ont at skulle være
kommen i saa ubehageligt et Ærende, og forsikkret, at de gierne
kunde have blevet, der skulde ikke være blevet Dem tilføiet
nogen Ulempe.
Den Engelske Minister i Kiøbenh., som fik sin Rappel, da
Taylor kom, Garlike skal have været meget bedrøvet over sin
Regierings nedrige Fremfærd og endog fældet Taarer, da han
gik ombord.
Man har været noget urolig over Rygter, at de Svenske
samlede Tropper i Skaane; men vore Diplomatikere paastaae
nu at være fuldkommen overbeviiste om det Modsatte.
Jeg var i Aften paa Postgaarden Tilhører ved en Discussion, som gik ud paa at bevise, at Tropper burde fra Holsten
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have været sendte over til Siælland, saasnart man erfarede de
Engelskes Hensigt at sende en Flaade i Sundet, men i det
mindste, da den første Division af den engelske Flaade var an
kommen ved Cronborg.
Man venter sig her meget af en Operation, som General
Castenskiold i Sielland skal foretage med Landværnet, hvoraf
han har faaet et heel Regiment Cavallerie dannet, ved at falde
de Engelske i Ryggen.
Jdag have en 15 a 16 Personer af Collegierne begyndt at
spise ved et sluttet Bord hos en Billardvert, som hedder Fedderspiel. Man betaler 3
dansk for 3 Retter Mad, Vinen aparte.
Frimurer-Logen har indrømmet en Sal til Lazareth for
Studenterkorpset, der har faaet Dr. Rahlff til Overlæge foruden
4 Underlæger. Til Lazareth for Landværnet er anviist v. Hemmerts
Gaard paa store Kiøbmagergade, der for nogen Tid siden blev
kiøbt til Waisenhuusbogtrykkeriet etc.
Engellænderne skulle have en Deel Syge og begrave
Mange i Skaane.
Fredag 21 Aug.

Den hele samfulde Nat og Dag er hertil ikke indløben den
allermindste Efterretning fra Siælland.
Da Kongen er her og den egentlige Regent, Kronprindsen,
i Holsteen, saa gaaer det noget confus i Henseende til For
merne. Saaledes er intet Collegium endnu officielt underrettet
om, at Krigen er udbrudt. At dette er Tilfældet, er ved en
militær Ordre fra Kronprindsen bekiendtgiort Undersaatterne
igiennem den høistcommanderende General. Om Seqvestrationen af Engelsk Eiendom m. v. har Kongen selv endnu intet
sagt. Stiftsøvrigheden i Fyen har udstædt Caperbreve, uagtet
Commerzcollegiet endnu ingen officiel Communication har om,
at saadant kunde eller skulde skee.
Meningerne, om og hvorvidt vi kan staae os, ere forskiellige; men mærkeligt er det, at næsten alle danskfødte have
got Mod, og derimod de tydske — som Ministrene tildeels ere
omgivne af — ansee os for tabte.
Jkke mindre mærkeligt er det, at uagtet Engellændernes
Fremfærd imod os er saa nedrig, at Admiral Gambier selv
skal have sagt, at, dersom han havde kunnet troe Expeditionen
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var stilet mod os, skulde han aldrig have taget Commandoen,
og alle brave Engellændere maae revolteres, har dog en Assessor
i Commerzcollegiet (Brandt) offentlig i dets Seance med Haardnakkenhed forsvaret den. O tempora!
Biskop Hansen i Fyen har ogsaa udstædt en Proclamation,
som staaer i de fyenske Aviser, og hvori han opfordrer Præ
sterne til at opflamme Folket. Denne Proclamation er halv
bibelsk og halvpoetisk, et smagløst Stykke, for hvis Skyld den
gustne Misundelse, som han taler om, vist ikke skal komme
i Bevægelse mod Forfatteren.
Det hedder, at Statsraadet har indstillet til Kronprinsen,
at Kongen og Collegierne maatte forflyttes herfra til Rendsborg.
Aarsagen maa da være denne: at kunne være Kronprinsen
nærmere, saavel for Efterretningernes Skyld, hvilke nu passere
til og fra Kronprindsen med Stafetter igiennem Colding, uden
at Statsraadet faaer noget at vide deraf, som for de Kgl. Re
solutioners Skyld, at disse ikke skulle komme alt for langt bag
efter de udstædte Ordres. «Imidlertid er der føiet Anstalt til,
at Gudstieneste paa Søndag holdes i Slotskirken.
Først idag har Cancelliet communiceret den Kgl. Resolu
tion, hvorefter Collegialpersonaleft] skulde begive sig med Hs.
Majest. til Colding. Den er dateret d. 11 Aug., for at det kan
see ud som, at den allerede i Kiøbenhavn var af Kongen under
skrevet.
Cancelliet har af Directionen forlangt, at Skolens Cantor
og tvende Disciple af øverste Classe maatte bestyre Sangen
i Slotskirken. Det første havde ingen Vanskelighed, men i
Henseende til det sidste blev svaret, at Directionen for Univ.
o. d. lærde Skoler ikke kunde anvise Disciple af Latinskolen
nogen Andeel i Kirke- og Sangopvartning, da dette Slags
Forretninger her som allevegne siden 1 Jan. 1806 vare afson
drede fra de latinske Skoler.
Fæstningen Fredericia sættes nu saaledes istand, at den
kan være sikker for et Coup-de-main. Da det meeste Mandkiøn er i Bevægelse til Fædrelandets Forsvar, seer man Høstarbeidet besørges især af Fruentimmer. Mange Steder skal
man dog have saa vanskeligt med at faae høstet, at Kornet
staaer og falder af for Modenhed.
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Løverdag d. 22 Aug.

Jdag have alle Efterretninger fra Kiøbenhavn absolut manglet.
Statsraadet har foreslaaet Kronprindsen, at Collegierne maatte
forflyttes enten til Schlesvig eller Rendsborg, som man siger,
fordi Colding ikke skal være aldeles a l’abri d’un coup-de-main.
Kronprindsens Svar er endnu ikke indløbet; men man er vis
paa, at Forflytningen ikke skeer til Schlesvig, siden Prinz Carl
er der, med hvilken endog Localforbindelse undgaaes, siden
han ifior Efteraar skrev det Brev til Haugwitz, der var indrykket
i Moniteuren.
Man har her confiskeret et Sæt engelske Aviser. Man
seer ikke videre af dem, end at Ministerialbladene prise Expeditionens vise Hensigt og Oppositionsbladene kalde den en
Skandal.
Jeg har her i Byen forgieves søgt at faae et Exemplar af
Pontoppidans Atlas. Det var alt for stor Rigdom at vente her.
Søndag d. 23 Aug.

Jnat kom en Stafet fra Amtmand Stemann i Sorøe til
Kronprindsen. Den passerede her igiennem, uden at selv Stats
raadet fik Underretning om, hvilke Efterretninger den med
bragte.
J Formiddags hørte jeg i Sognekirken — der ikke er saa
styg inden i som uden paa — en Præken af en Student lørgensen
om almindelig Menneskekiærlighed — behandlet ogsaa paa en
temmelig almindelig Maade.
At han just ikke havde noget
flint judicium, derpaa kan blandt andet dette være et Beviis.
»Menneskekiærlighed, sagde han, kan udøves af alle, fra Kongen
indtil den ringeste Undersaat, hiin ved de Skatte, Forsynet har
betroet ham, denne ved de Jndsigter og Evner, han besidder.«
Kongernes Skatte og Undersaatternes Jndsigter modsættes
altsaa hverandre. Jngen Compliment for Regenterne, hvis Mod
sætningen var rigtig, især dersom de nu og — som er Til
fældet med de fleste — skulde kun være slet forsynede med
Skatte. Efter Præken bleve 4 Tavler ombaarne; jeg saae ikke
en eeneste give noget i dem, og de ombares tillige med saadan
Hurtighed, som om Bærerne forudsatte som afgiort, at Jngen
vilde give noget.
Siden Kl. 12 var der Gudstieneste paa Slottet. Kirken er
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ret smuk i en forædlet gothisk Smag, men for nærværende Tid
uden Orgel. Kongens Stol er i Fonden lige for Alteret. Paa
begge Sider er Gallerie. Det eene paa venstre Haand af
Kongens Stol var anviist til Collegierne og Officererne. Det
andet til Publicum. Kirken var fuld. Præsten, Raaschou, havde
til Text Ps. 3: Herre, mine Fiender ere mange imod mig etc.
Denne Text udførte han temmelig maadelig uden Tankefylde
eller ret logisk Orden. Hovedideen var, at vi i vor nærvæ
rende Stilling især bør søge Trøst og Opmuntring i den Tanke,
at den retfærdige Gud vil forsvare vor retfærdige Sag. Han
lovede at anføre os de Grunde, som skulde opmuntre os, men
vi fik kun den samme. Declamationen var som i en fortløbende
Bøn. Sproget var temmelig got, undtagen hvor Taleren repe
terede sig selv med andre Ord eller med de samme. Hans
Begyndelse var ikke heldig, da han strax anraabte Gud om at
opmuntre de bange og trøste de forsagte, som om hele For
samlingen — hvori en heel Deel Militære — havde bestaaet af
Bange og Forsagte, hvilket ingenlunde var Tilfældet, uden
maaskee med nogle Tydske. Nogle Udtryk faldt vel meget i
det daglige Sprog f. E. at Kongen var flyttet fra Hovedstaden
til det lille Colding. J Begyndelsen var han noget frygtsom,
saa man begyndte at blive bange for, han skulde gaae fra Præ
kenen. Hele Gudstienesten varede 1 Time.
Mandag 24 Aug.

Den Kiøbenhavnske Post, som skulde komme idag, udeblev
for første Gang. Rygter sagde, at Engellænd, havde besat
Frederiksborg, at de havde nedhugget den skiønne Frederiksberg-Allee og begyndt at bombardere Byen fra Landsiden; at
de Beleirede havde opbrændt Forstæderne; at Landværnet havde
ingen Vaaben etc. Prinz Ferdinand ventedes, men kom ikke
her. Stafetter gik frem og tilbage. Bernadotte skulde være i
Kiel. Rygtet om, at Engellænderne havde tilbudet en Vaabenstilstand, fandt ligesaa lidet Tiltroe som det, at der var sluttet
Fred mellem Frankrig og Sverrig paa det Vilkaar, at Sverrig
skulde hielpe os med sin Skiærflaade.
En foregiven Spion, som var bragt til Rendsborg, har der
hængt sig selv.
Jeg var i Eftermiddag spadserende ud til Paabye, en Landsbye
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| Miil herfra mod Vesten; Veien er smuk langs med Aaen.
Bønderne ere alle Selveiere og velhavende. J Præstegaarden
og Byen laae Soldater indqvarterede, der alle vare ved got Mod.
Da Kongens Ankomst her blev ansagt, udstædte Raadmand
Abei her et Circulære til Præsterne i de omliggende Herreder
og bad dem bringe Sengeklæder. Endnu ankomme daglig
Vogne med saadanne, selv nede fra Horsens Kanten, og man
maa vise dem tilbage, da man allerede er mere end forsynet.
Det er blevet forsømt at avertere, at flere ikke skulde sendes.
Hertugen viste mig idag vort Manifest mod Engellænderne,
skrevet paa Fransk af BernstorfT. Det er affattet med megen
Værdighed og en vis ædel Moderation, selv under de bittreste
Sandheder. Man venter en dansk Oversættelse deraf.
Engellænderne have nedtaget Telegraphen paa Sprogøe og
opkastet Batterier der. De skal have forundret sig meget over
at finde Øen ganske ubefæstet.
Det er anordnet, at Postsækken, som til Søes afgaaer fra
Fladstrand til Norge, vil blive kastet overbord og nedsynket,
om Posten maatte vorde eftersat af fiendtlige Krydsere, som
ikke kunde undløbes.
Ved en Kongel. Resolution er det idag befalet:
1. at vedkommende Departementers Navn skal bruges ved
alle Expeditioner, uagtet disse kun underskrives af et enkelt
Medlem.
2. at Generalveicommissionens Forretninger, forsaavidt Sielland vedkommer, underlægges Rentekammeret i Kiøbenhavn.
3. at det overlades til hver Departements-Chefs Bedøm
melse og Conduite, hvilke Sager der i Colding skulle foretages
til egen eller allerhøieste Afgiørelse.
4. at det overlades til hvert Departement at indkomme
med nærmere Forestilling angaaende, hvorvidt Øvrighederne i
Provindserne under nærværende Omstændigheder bør tillægges
større Myndighed i de Sager, som ere det underlagte.
o. at [det] tilkiendegives samtlige Embedsmænd paa Øerne,
som kunne være udsatte for at omringes af Fienden, at de,
naar Communicationen afskiæres dem, have at forholde sig
efter beste Skiønnende og at bruge Embedsconduite.
Efter en anden Resolution fra idag anordnes der for Norge
en interimistisk Regieringscommission, som bemyndiges til paa
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eget An- og Tilsvar at afgiøre alt, hvad der til Landets Tarv
ansees fornødent, og hvortil ei betimelig kan erhverves Kongel.
speciel Resolution, til hvilken Ende samtlige Over- og Under
øvrigheder i Norge uden Undtagelse befales at indhente For
holdsordres fra denne Regieringscommission, hvis Sæde bliver
i Christiania. Til Medlemmer af denne Commission ere ud
nævnte Generalmajor Prins Christian August af Augustenborg,
som fører Præsidium, Stiftamtmand Moltke i Christiania og Justitiarius sammesteds Etatsr. Falsen.
Tirsdag 25 August.

Man erfarede idag, at Vagtskibet i Sundet Fregatten Frederiksværn, som havde kappet Anker og var gaaet op i Katte
gattet for at redde sig til Norge, er taget af Engellænderne
efter en Fægtning, hvori den har havt 18 Rlesserede, hvilke
siden ere bievne udvexlede mod de 5 Engellænder, man havde
taget paa det erobrede engelske Skib. Men at Fregatten skulde
være taget jaf en engelsk Brig, haaber man ikke maatte
være sandt.
En officiel Beretning fra Steen Bille til Admiral Vleugel
om det Angreb med vore Smaafartøier, ved hvilket vi toge de
tre Skibe og tvang Engellænderne til at lade være at kaste
Bomber ind, har idag circuleret til Læsning. Bille havde selv
sat sig i Spidsen og ladet sig betiene af Admiralitetets gamle
Sluproere, der just ikke havde været store Elskere af den Com
mission.
Meeningerne om, hvorvidt og hvorlænge Kiøbenhavn kan
holde sig, ere her meget forskiellige. l)e Fleste meene, at
den got kan holde sig et Par Maaneder; andre, at den snart
maa give sig. De sidste ere endog af den Tanke, at det af
denne Aarsag var det ønskeligste, at Engellænderne fik den
efter liden Modstand end efter megen og for Byen ødelæg
gende, skiønt dog unyttig. Man haaber ellers i mørke Nætter,
og naar stormende Veir indtreffer, da at skulle faae Tropper i
smaa Partier satte over til Sielland.
Ved Snoghøi og Middelfart anlægges i disse Dage Batte
rier. Det hedder, at Engeil. have besat Samsøe. Prinds Ferdinand
er endnu ikke kommen. Det hedder, at han i Odense oppebier Kronprindsens nærmere Ordre.
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Onsdag d. 26 Aug.

J Selskab med Etatsraad Knudsen af Cancelliet giorde jeg
idag en Tour til Fredericia. Veien gaaer igiennem lutter skiønne
Egne, men er selv endeel ubeqvem, især imellem Colding og
Kroet Krybilye, da dens Ryg er slet brolagt, og Jordveiene ved
Siden snevre og heldende.
Fredericia røber i dets hele Anlæg Plan til, at det skulde
være blevet noget stort, hvortil ogsaa dets Beliggenhed kunde
være gunstig. Man viser endnu de Pladser, som vare bestemte
til Slotsbygning, Collegier o. s. v. En stor Have skulde have
været gravet; altsammen i den Jdee at henlægge Residentsen
dertil. Nu er det en velfortificeret Landsbye, der har omtrent
4000 ell. 3500 Jndbygg., hvoraf 1000 ere Colonister og for
største Deel Reformerte eller Calvinianer, hvorfor de af Bøn
derne i Omegnen kaldes Kolfmer. De leve meest af Ager
dyrkning, og Colonisterne af Tobaksavl. Raadmand Brun har
en Klædefabrik, hvortil han forhen meget har brugt Folk af
Colonisterne, men har lit efter lit afskaffet dem, da han be
finder sig bedre ved de Jndfødte. Jsær havde de catholske Arbeidere giort ham mange Chicaner. Jnden Byens Volde er
ligesaa meget ubebygget som bebygget. Paa det første saaer
man Korn o. s. v. Voldene ere temmelig anseelige, men for
sømte, især ud til Stranden, hvor de for en Deel ere nedfaldne.
Vindebroen, som fra Landsiden førte over Gravene (der nu ere
tørre), er forlængst forandret til en simpel Træebroe, og Graven
under samme opfyldt med Jord. Commandanten har Jndtægten
af Græsningen, der indbragte 7 a 800 Rd. i Forpagtning, saalæ’nge det var Byens Kiør tilladt at gaae derpaa, men er falden
til 400 Rd., siden det sidste er blevet forbudet. Luften er
reen og sund, hvortil og de meget brede Gader og lave Huse
bidrage.
Byen har en Latinskole, hvori der for nærværende Tid ere
5 Lærere og 5 Disciple. Lærerne koste 2600 Rd. aarlig, altsaa
hver Discipel 500 Rd. Skolebygningen er en Hytte, i hvis
egentlige Skoleværelse man seer Himlen giennem Loft og Tag.
Gulvet er af Steen, og Kakkelovn er der ikke. Disciplene
gaae derfor omkring fra den eene Lærer til den andejj.
Paa Hiemveien mødte vi en Snees Vogne, som havde ført
Kongens Kiøkken fra Snoghøy til Colding.
Danske Samlinger.

III.

g
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Torsdag d. 27 August.

Kongens Kiøkken, som kom i Aftes, havde været 9 Dage
underveis. De Engelske havde tilladt 9 Vogne med Kongens
Gods at kiøre ud. Flere havde Man ikke forlangt af Frygt for
at faae Afslag. Men da man nu kom, havde man 14 (andre
sige 22). Dette foranledigede den Engelske Officer, som skulde
paasee Afsendingen, at giøre Indsigelse mod alle, som vare
over de 9. J Hast — kun eet Qvarteer tilstodes dertil, og
Officeren stod med Uhret i Haanden — maatte man derfor
pakke saa meget, man kunde, paa de 9 Vogne og lade Resten
gaae tilbage. Dette var saaledes Tilfældet med Conditoriet og
en Vogn med Vine. Transporten tog Veien ad Wordingborg,
hvortil de samme Heste fra Kiøbenhavn maatte bruges, da
ingen Forspand maatte faaes. Engellænderne forbøde Karle og
Heste at komme tilbage til Kiøbenhavn. linder Ompakningen,
som skede ved Frederiksberg, saae Folkene to halvvoxne Drenge
nede fra Vebek, som Engeil. havde tvunget til at vise dem Vei
til Frederiksberg. Disse to Drenge græd og klagede sig til
vore, at Engellænderne ikke vilde lade dem slippe, og at de
lode dem lide Mangel; men det blev dem strax forbudet at tale
videre. Engellænderne vare iøvrigt saaledes posterede, at de i
et Øieblik havde kunnet omringe den hele Transport, hvis
nogen Slags Misforstaaelse skulde være opkommen.
Af Frygt for personlig Visitering efterlod Justitsraad Nielsen,
der som Hofrevisor tilligemed Overkammerjunker Calmette
forestod Transporten, i Nyekiøbing alle de vigtige Papirer, han
havde med. Deriblandt ogsaa en Pakke for mig, indeholdende
haandskrevne Sager til Historien af Kiøbenh. sidste Beleiring.
Mellem Lolland og Langeland bleve de rigtig nok visiterede, men
kke personligen, saa denne Forsigtighed ikke var nødvendig.
Overhovedet vides ingen ret Grund til, hvorfor man, da man
dog havde engelske Passer, hellere valgte den længere Vei over
Smaa-Øerne end den kortere over Fyen.
Fra Sielland haves kun løse Efterretninger. Engellænderne
selv skal holde ganske god Mandstugt, men den tyske Legion
være noget Røverpak.
J den med Dagsposten ankomne Hamborger-Correspondent
staaer den danske Regierings Declaration i tvende Sprog. Man
forundrer sig ikke ganske uden Grund over, at denne Decia-
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ration ikke samtidigen er bleven publiceret paa dansk, deels
fordi det ikke synes passende, at de danske Undersaatter først
af fremmede Aviser skal lære den at kiende, deels fordi det nu
let kan befrygtes, at en og anden Journalist giør en slet Over
sættelse, hvorved Originalens Værd taber sig, hvilket havde
kunnet forebygges, hvis Regieringen selv havde foranstaltet en
Oversættelse og meddeelt Aviserne den.
Med Hamborg-Posten ankom idag til Posthuset her en
Pakke af et Blad, kaldet til Folket, indeholdende tvende
Krigsdigte, det eene af Prof. Guldberg i riimfrie Vers, det an
det af Kammerjunk. Schach Staffeldt, der saaledes skulde ud
deles. Begge svare i ingen Henseende til deres Bestemmelse;
Guldbergs er saa høitravende, at ingen Almuesmand kan forstaae det, og Schach Staffeldts mangler ligeledes Popularitet
og den Kraft, som skulde henrive. Det er populære og fyrige
Sange med raske Melodier, som skal giøre Virkning ved saadanne Ledigheder. En meget skiøn Krigsvise stod i den sidste
Altonaer-Mercur.
Legationsraad Manthey er idag reist til Kiel, saa der nu
ikke er en eeneste af det udenlandske Departement tilbage her.
De fremmede Ministre paa den franske nær, som er i Kiel,
ligge endnu i Christiansfeldt.
Fredag d. 28 Aug.

Reiste til Ribe. Dertil ere fra Colding 8 Mile. Naar man
kommer en halvanden Miil fra Colding henimod Anst, taber
den smukke Egn sig og gaaer over til flade og skarpe Egne,
tildeels begroede med Lyng. Anst Kirke tilhører Justitsraad
lunghans i Colding, som holder den i fortreffelig Stand og
har tækket den heel med Blye, hvortil han tildeels har kiøbt
det, som andre af Cancelliet fik Lov at tage ned af deres
Kirker. Ved Siden af Vaabenhuset sees i Væggen anbragte to
qvindelige Figurer af meget slet Arbeide i Steen, havende et
Dyr ved sig, som skal være et Lam, men kunde ligesaagot
tages for en Ulv. Efter Tradition skal det forestille to Søstre,
som først have bygget denne Kirke. Tæt ved Byens Kroe er
Skolen, en vel vedligeholdt Bygning med en Jnscription i danske
Vers paa en Steen over Døren, som fortæller, at det er en af
de 240 Skoler, Friderich 4 (hvis Chiffer ogsaa er anbragt) lod
8*
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bygge paa Ryttergodserne, og i øvrigt udtrykker Kongens reli
giøse Tænkemaade og hans Ønske, at hans Efterkommere maae
tænke som han.
Omtrent 4 Mile fra Colding ligger Foldingbroe, hvor Told
stedet er for Stude etc., som passere fra Jylland til Slesvig.
En Mængde Toldbetiente ere ansatte paa den hele Linie fra
Colding til Ribe og have hver sit Stykke at patroullere paa.
J Kroen ved Foldingbroe — et skident Hul — saae jeg 3 a 4
af disse Svende, som havde Udseende af Dagdrivere og Brændeviinselskere. Herfra til Ribe ere omtrent 3 Mile; thi endskiønt
der betales for 8 Mile, er der dog ikke stort over 7. De sidste
2 Mile ere lutter Hede, og da Landet er saa fladt som en
Pandekage, seer man Domkirkens Taarn strax oven for Fol
dingbroe. En halv Miils Vei fra Ribe begynder Egnen at blive
sidere og moseagtig, og nærmest ved Ribe er det lutter Vand
og Eng, liig Marsken i Holsteen. J nogen Afstand fra Byen
begynder en Art af Chaussee, der giver en god Vei, som ellers
over Heden er meget sandet. Den sidste Miils Vei kiørte jeg
ifølge med en Vogn, hvorpaa Manden, som kiørte, var saa nysgierrig, at han endelig vilde, jeg skulde staae af og sidde op
hos ham, for at han kunde spørge mig, eller, som han sagde,
jeg vil snakke med ham, hvori hans Ønske dog ikke blev op
fyldt. Den Dialect, Almuen her taler, falder afskyelig i Øret.
Løverdag d. 29 Aug.

Jeg tilbragte det meeste af Dagen paa den latinske Skole,
der nu er en vel indrettet og smuk Bygning. Skolen har 22
Disciple, hvoriblandt to fra Tøndern. Sønden for Byen er nylig
indrettet en stor Kirkegaard, som giennemskiæres af et Par
Gange, der med Tiden kunne blive til Alleer. Den støder mod
Sønden til en Arm af Nipsaa. Byen har forhen havt 6 Præster
til de to Kirker; nu har den kun 3 i alt. Den forhenværende
Garnisons Hovedvagt er for Tiden et Arbeidshuus. Byen skal
nu neppe have 1400 Jndbyggere, som meest leve af Agerdyrk
ning og Græsning. Byen skal have henved 600 Køer, som
græsse i Marsken, der paa den vestlige og sydlige Side støder
til Byen. Dens Handel er saa got som ingen. Her tilskriver
man denne Handelens Forfald især Nærheden af det Slesvigske,
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hvor alting kan haves for bedre Kiøb formedelst de mange flere
Privilegier, Indbyggerne der nyde.
Hele Byen stod her i den visse Formening, at Engellænderne
vare bievne total slaaede i Siælland. Denne Efterretning havde
en Post fra Tøndern bragt med og sat i Circulation. En Rei
sende fra Colding har nu ganske tilintetgiort dette glade Haab,
der i sig selv kun var meget svagt grundet.
Her fra Egnen ere blot 120 Mand af Landværnet udskrevne
og afmarscherede til Aarhuus, men de øvrige beordrede at
holde sig færdige.
Paa Domkirkens Taarn er giort Anstalt til Signaler, der
correspondere med Kystsignalerne. De ere en Flagstang om
Dagen og Lygter om Natten. De, som have Vagt, opholde
sig paa et lidet Værelse i Muren høit oppe i Taarnet, der formodentligen ogsaa i gamle Dage har været Vægterkammer.
Søndagen d. 30 Aug.

Gammel Ribe har ikke, som Terpager siger, ligget en
halv Miil fra det nærværende Ribe ved Vestervedsted eller
Fårup, men uden for Nørreport; hvor der nu ere Tofter og
nogle faa Huse, har tilforn været adskillige Kirker, Klostere og
mange Huse, og dette er gammel Ribe.
Raadstue- og Stiftsarchiveme ere vigtige formedelst de
gamle Documenter, de indeholde.
Det første er nu for største Delen bragt i Orden af nær
værende Borgemester Lund; dog ligge endnu mange Papirer
ugiennemseete. De ordnede indeholde en gi. Pergam. Codex,
indbunden med Sølvbeslag, hvori Riber-Ret og Waldem. 2.
jydske Lov; de skal være benyttede af Kofod Ancher. Frem
deles en saakaldet Domsbog, der begynder med 1404; Raadets
Acta, en stor Svite; en gi. Jordebog; Byens Regnskaber; dens
Skattevæsen; en Mængde Tingbøger o. s. v. Ogsaa giemmer
Man der endnu det saa kaldte Raadmandsskab, som Terpager
omtaler p. 460. Det er af Træe, viid for neden og for oven,
indknebet i Midten, Randen omgiven med en bred Sølv-Ring,
hvorpaa staaer tydeligen den hos Terpager 1. c. anførte In
scription. Archivet er i Raadhusets anden Etage, der ellers
staaer ledig paa det Værelse nær, hvor Archivet er. I un
derste Etage er et Forsamlingsværelse for Raadet, hvori Por-
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træter hænge af Byens sal. Præsidenter, Fængsel for Forbry
dere etc. Raadhuset er egentligen et gammelt Gildehuus, hvorfor
det eene af Arresterne endnu kaldes Smørkammeret.
Stiftsarchivet har hidtil været i Domkirken, hvor det for
dærvedes af Fugtighed. Den nærværende Stiftsrevisor, Casserer
Hansen, stræber at faae det befriet fra Fugtighed og Møl, og
har til den Ende taget det hiem i sit Huus for tillige at ordne
det, hvorefter der igien i Domkirken skal udsøges et mindre
fugtigt Sted, hvor det kan giemmes. Det indeholder mangfol
dige gamle Documenter fra 13, 14 og 15 Aarhundrede, hvoraf
dog de vigtigste alene i Afskrift, da Originalerne ifølge et Kgl.
Bese, af 1776 bleve sendte over til Kiøbenhavn til Langebek
og ere nu formodentligen paa det Kgl. Bibliothek. Afskrifterne
udgiøre et eget Foliobind og ere giorte af da værende Ca
pelian Grønlund, som derfor fik 150 Rd. Samme Grønlund har
opfyldt sit Exemplar af Terpager med mangfoldige vigtige An
mærkninger; dette Exemplar eies nu af Skolebibliotheket. Han
efterlod sig ogsaa ved sin Død en stor Mængde Excerpter,
men som man ikke veed, hvor ere komne hen. J Stiftsarchivet
kunde Grønlund ikke finde den af Terpager saa ofte citerede
gi. Bog: Oldemoder s. Træbogen.
Den Puggaards Stok eller carcer scholasticus, som Terpager
omtaler p. 504, findes ikke for nærværende Tid i Puggaards Kieldere, og den nærværende Rector erindrer sig aldrig at have
seet den. Ligesaalidet har han nogentid seet plumbum cho
rale ib. 138. Cathedralkirkens Bibliotheks Levninger kom tilsidst (Terpag. 228) ind i Lectorium. Da dette blev nedbrudt,
blev Levningen nedlagt i det Capel ved Daaben, hvor fordum
Stiftskisten har staaet. Men nu veed man ikke engang om
disse Levninger nogen Beskeed. Af de to Stiftskister (Terpag.
p. 195) er kun den eene tilbage, og deri intet. Hvor den
anden, der giemte endeel ossa sanetorum, er bleven af,
vides ikke. Det Fyrfad, som Terpag. omtaler p. 201, blev
ved sidste Reparation af Kirken solgt til en Gyrtler. Det
brugtes endnu i nærværende Rectors Skolegangstid om Vin
teren til at varme Disciplenes Fødder i Kirken. Den hellige
Christophers Træbillede (Terpag. 342) tog man ogsaa ved sidste
Kirkereparation og hug i Stykker til Brænde for at smelte Blye.
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Mandagen 31 Aug.

Reiste tilbage til Colding. Uden for Ribe Nørreport er
anlagt en ny Vei tilligemed en Broe over Aaen. Dette er
Stiftamtmand Moltkes Fortjeneste, hvorfor Byen har opreist
ham en Æresstøtte lige for Broen. Ved min Hiemkomst til
Colding havdes ingen anden Efterretning fra Kiøbenhavn, end
at Carstenskiold og Oxholm skulle have foreenet sig ved Kiøge,
at en Deel af Landværnet er bleven væbnet med Piqver og
Landser, at Engeli. ere fordrevne af Clasens Have; at de
Danske have anlagt Batterier ved Broen over Peblinge-Søen og
ved Set. Hans Hospital, samt nedhugget de høie Træer ved
Blaagaard. J Kiel udgives et Slags officiel Avis af Auditeur
Mariboe. J Anmeldelsen deraf ere tvende grammaticalske Feil.
Den under 28 Aug. omtalte Jnscription over Skolens Ind
gang i Store-Anst lyder saaledes:
Halvtredsindstyve Aar Gud har nu mig opholdet,
At Sygdom Krig og Pest mig intet ondt har voldet,
Thi yder jeg min Tak og breder ud dit Navn
Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn.
Gud lad i dette Værk din Naades Fylde kiende,
Lad denne min Fundatz bestaae til Verdens Ende,
Lad altid paa min Stool een findes af min Æt,
Som meener Dig, min Gud, og alle Skoler ræt.

Saavidt jeg erindrer er dette Vers af Th. Kingo. Paa min
Tilbagereise fra Ribe talte jeg med Skoleholderen, som var
meget vreed over, at man fordrede Afgift af ham af hans Skole
jord efter Fdn. af 1 Oct. 1802 og Forhøielse af 1803, da han
paastod, at Skolejorden var indberegnet under Byens Hartkorn
og ikke derfra afsondret, saa at Bønderne deraf erlagde Skatten,
og Kongen saaledes fik dobbelt Skat af den samme Jord. Mu
ligt, at Skoleholderen har Ret, og at dette er et af de sæd
vanlige Kammerkneb.
Tirsdag d. 1 Sept.

Sex Overjægere af General Ewalds Jægerregim. ere idag
passerede her igiennem for at liste sig over til Sielland. De
have uddeelt her et Blad: en Siellænders Bemærkninger ved den
af Engelskmændene i Sielland uddeelte Proclamation.
Man er ved at forfatte en Proclamation til det norske Folk.
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Den synes at komme noget sildig. Den er udkastet af Her
tugen paa Tydsk, og jeg har giort en fri Oversættelse deraf
paa dansk.
Jdag er en Deel svært Artillerie passeret herigiennem Colding, hvilket skal bruges til de nye Batterier ved Snoghøy og
Middelfart
Det Diplomatiske Corps maa i denne Tid høre meget,
fordi det med al sin diplomatiske Snildhed dog har ladet Dan
mark saaledes overrumple, og det medens vi havde en Legation
i London. Allerede i Begyndelsen af Juli var Rygtet om en
Expedition mod Danmark almindelig i Engelland. Oeconomieog Commerzcollegiet advarede Bernstorff, men forgieves. Sidst
nævnte Collegium var fuldkommen overbeviist om Engellæn
dernes fiendtlige Hensigter, da det under 17 Jul. efter Bernstorfs Ordre tilmeldte Consul Duil i Amsterdam om Nulliteten af foregivne Tvistigheder mellem Engelland og Danmark,
og befalede ham at sætte dette i Aviserne, hvoraf da ogsaa
Følgen var, at man læste Duils Avertissement om det fuldkom
neste Venskab paa samme Tid, som den engelske Flaade alle
rede laae i Sundet. Aldrig har vort udenlandske Ministerium
været saa uheldigen vantroe. Kiøbmænd i Altona og Hamborg
skreve i Slutning[en] af Jul. derom som om en afgiort Sag. En
Skipper, som kom til Kiøbenhavn efter en hastig Reise fra
Engelland, fortalte, at man i den Engelske Havn havde sagt til
ham, at han maatte skynde sig, hvis han vilde vente at komme
til Kbhavn, inden Engellænderne fik den.
Onsdag 2 Septemb.

Mere Artillerie er gaaet her igiennem idag med 10 a 16
Heste for hver Kanon. For nogle Dage siden gik en Engelsk
Brig ind i Ebbeltoft Viig, og borttog 3 Fartøier af 6, som laae
der. Skipperne paa de tre, som slap, skyndte sig at lade
deres løbe paa Grund. Af hine 3 leverede dog Engelskmanden
godvillig det eene tilbage og lod Skipperne for de tvende andre
sige, at de ogsaa kunde faae deres, om de vilde afhente
dem; men Levnetsmidlerne, som de fandt paa dem, be
holdt de.
Ellers intet Nyt og ingen Efterretninger.
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Torsdagen d. 3 Septemb.

Dags-Posten har medbragt den Erklæring i Moniteuren, at
vi hverken i Henseende til Penge eller Folk skulle mangle
fransk Understøttelse. Privatbreve fra Lybek og Altona melde,
at det der er almindelig Troe, at de Franske ville besætte
Holsten, hvilket her sætter mange i Bekymring.
Jgiennem den russiske Minister Lisakavitz, som nylig har
forladt Kiøbenhavn, er den Efterretning bleven udbredt, at En
gellænderne allerede begynde at indskibe sig, hvilket dog her
ikke finder megen Tiltroe.
Ogsaa idag er mere Artillerie passeret her igiennem fra
Rendsborg. Ellers intet nyt.
Ved en ny Kongel. Resolut, af 2 Sept. er Amtmand
Rosenkrantz tilforordnet den norske Regieringscommission; til
lige er det nøiere bestemt, at denne sidste ikke skal have med
militære, men blot med civile Sager at giøre, hvilket sidste
Ord staaer to Gange understreget i Commissionen. Endelig
bemyndiges Commissionen til at overlade til Stiftsbefalingsmændenes Afgiørelse saadanne Sager, som uden Betænkelighed
kunne dem overgives, for at Commissionen ikke skal bebyrdes
med alt for mange Expeditioner, og hindres i at vaage for det
Hele. Commissionen bestemmer hvilke Sager, der kunne afgiøres af Stiftsøvrighederne, og Collegierne meddele den de i
saa Henseende fornødne Oplysninger. Det hedder, at Rosen
kranz er bleven sat ind i Commissionen for at — da Prinz
Christian af Augustenborg sielden vilde kunne være tilstæde —
Etatsraad Falsen, der er noget egensindig og fremfusende, ikke
skal blive alt for raadig over Stiftamtmand Moltke, men der
saaledes altid i fornødent Tilfælde være en Stemmepluralitet af
de mere sindige, Moltke og Rosenkrantz, imod ham. Synderligt
nok er ellers Forholdet mellem de Kongel. Collegier her og
denne Regieringscommission. Da den sidste staaer i Kongens
Sted, saa er den i visse Maader over Collegierne. Men da den
skal være ansvarlig, for hvad den giør, for Kongen, og hvis
Kongen skulde faae isinde at fordre den til Ansvar for noget,
saadant naturligviis vilde skee ved Collegierne, saa maa Com
missionen tillige betragte disse som dem, den engang skal
giøre Regnskab for, og følgelig disse at være over den selv.
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Jdag har Luften første Gang havt den Kiølighed, som viser,
at Sommeren er til Ende.
En Fordeel, Colding har havt af Collegiernes Nærværelse
her, er ogsaa denne, at alle Gaderne have faaet deres Navne
satte paa Hiørnerne.
Fred. 4 Septemb.

Med Hertugen af Augustenborg reiste jeg idag til Frede
ricia. Vi toge ind hos en Klubvert, som hedder Rasmussen.
General Baudissin var ogsaa kommen her idag for at besee
Forsvarsanstalterne og især de nye Batterier ved Snoghøy. Her
tugen indbød denne General, Grev Holstein, Major Kaalund, en
Prins af Witgenstein — som blev kaldet Durchlauchtighed, skiønt
det efter Hertugens Sigende til mig ikke tilkom ham — Capitain Moltke og endnu nogle andre, alle Officerer, saa der
ingen Civile vare ved Bordet uden Hertugen selv og jeg. Vi
fik 4 Retter Mad. For de 10 Couverts betalte Hertugen 17
Rd., Viin og Caffe iberegnet, hvilket ikke just var dyrt, skiønt
Maden var temmelig maadelig. Alt hvad der var i Byen af
Militær og af civile Embedsmænd giorde Cuur hos Hertugen
før Maaltidet. Der bleve strax satte to Skildvagter ved Porten,
hvor han aftraadte, og Trommen rørtes ved hans Passeren forbi
Hovedvagten.
Løverdag d. 5 Sept.

Det udgives for vist, at det igaar Nat er lykket en heel
Bataillon let Jnfanterie at komme over til Sielland fra Kierteminde af.
J den til de fremmede Magter udstædte Declaration criticeres de Ord: succomber dans la lutte som indeholdende alt for
megen Fortvivlelse eller Tilstaaelse af Trang til fremmed Hielp.
Paa Slottet grassere Rotter og Muus — som længe der
have havt et roligt Hiem — saaledes, at man ikke kan sove
for dem om Natten.
Fra Kiel af ere nogle Krigsviser sendte omkring til Uddelelse, en under Titel: Soldatersang paa Marschen, en anden:
Krigssang for den danske Hær. Ogsaa noget i ubunden Stil
under Titel: Til den danske Soldat, ventelig af Prof. Guldberg.
Jndqvarterings-Godtgiørelsen for de Kong. Collegier her i
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Colding er nu fastsat For Statsraadets Medlemmer, Collegiernes Præsidenter og samtlige Medlemmer betales om Som
meren 12 Rd., om Vinteren 24 Rd. maanedlig; for Bureau- og
Contoircheferne 8 Rd. om Sommeren, 16 om Vinteren; for
Fuldmægtiger, Cancellister, Undercancellister og Copiister 5 Rd.
om Sommeren og 10 Rd. om Vinteren for hver Maaned.
Søndagen d. 6 Sept.

Posten bragte idag i et N-. af Moniteuren den Samtale,
lackson og Kronprindsen skal have havt med hinanden i Kiel.
Deri findes et og andet, som man her ikke vidste før, ligesom man
og veed et og andet, som ikke staaer der f. E., at lackson i
Begyndelsen ikke sa[g]de andet end Vous til Kronpr., hvorpaa
denne spurgte, om han ikke vidste, hvem det var, han talte
med, at det var en Prinz, Kongen af Danmarks Søn, hvor
paa lackson blev noget høfligere og brugte Tiltalen: Mon
seigneur og Vôtre Altesse Royale.
J samme N=. af Moniteuren faae vi et Rap i Forbigaaende,
da det siges, at den Omstændighed, at vi nu have vore fleste
Tropper i Holsten og ingen i Sielland, kommer af Fastlandets
uheldige Principer de n’avoir de jalousie que contre la France.
Jmidlertid er det en for nærværende Tid blandt alle høiere Ci-;
vile og Militære almindelig Overbeviisning, at, dersom vi ikke
just nu vare bievne angrebne af Engellænderne, vilde Holsten
være bleven besat af de Franske, saa at Engeli. Angreb baade
var grundet paa en rigtig Supposition og tillige aldrig kunde
for os have indtruffet paa en i politisk Henseende beleiligere
Tid. Denne Overbeviisning skal ogsaa de franske Generaler
have yttret.
Efter Rygte er der Ueenighed mellem Admiral Popham og
Gambier, da den første har villet, man skulde angribe, den
sidste sat sig derimod.
Et Par engelske Officerer have været i Land her i Jylland
ved en Herregaard, som heder Worsnesgaard, og drukket Kaffe
i en Kroe, hvorfor de hver have betalt en Ducat.
Proclamationen til det Norske Folk er nu afgaaet. Den
blev udkastet paa Tydsk af Hertugen af Augustenborg, der gav
mig den at oversætte og tillige at foreslaae, hvilke Forbedringer
deri jeg maatte troe at kunne giøre. Udkastet var i det Hele
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ganske som en Proclamation af denne Art bør være, kort,
fyndig, værdig. Kun ved een Periode foreslog jeg en Foran
dring, som Hertugen strax approberede. Ved Oversættelsen
søgte jeg saa meget muligt at anvende gamle danske Ord,
der uden at være forældede dog havde en vis antiqua sanctitas
og forhen i lignende Tilfælde pleiede at bruges f. E. Ulempe,
Standhaftighed, Fortrøstning, Trofasthed o. s. v.; thi det er
slemt, naar, især i saadanne Tilfælde, den tyske Original skal
skinne frem, hvilket dog saa ofte er Tilfældet, med hvad der
nu fra Collegierne udstædes, hvor desværre en stor Deel af de
vigtigste Personer tænke med større Lethed paa tydsk end paa
dansk. Mod et og andet i Sproget havde dog Grev Reventlov
noget at indvende — hvor competent en Dommer! — men da
hans Forslag til Forandringer tilstilledes Kronprinsen tilligemed
Udkastet selv, antog denne slet ingen af dem.
J Eftermiddag var jeg i Christiansfeldt i Selskab med nogle
Bekiendtere. Der opholde sig der adskillige Kiøbenhavnske
Familier i denne Tid. Stedets Beskaffenhed er tit nok be
skrevet af andre. Vi spiste til Aften i Vertshuset baade got
og billigt, og Gonversationen blev meget levende i Anledning af
en Discussion mellem Justitsr. Smith-Phiseldek af Oeconomieog Commerzcollegiet og mig angaaende videnskabelig Dan
nelses Nødvendighed som Forberedelse til at blive duelige Forretningsmænd i de høiere Poster. Han, skiønt selv videnska
belig dannet, meente, at den sunde Fornufts frie Uddannelse
ved Realkundskaber med Tilsidesættelse af Sprogunderviisning
og andet lærdt Pedanterie var det rette, at den lærde Dannelse
giorde uskikket til practiske Forretninger, og citerede navnligen
Amtmand Arctander og Amtmand Ahrentz som Exempler paa
udmærkede Geschåftsmænd, omendskiønt og fordi de ei vare
engang Studentere. Justitsraad Rottbøll kom til og spurgte,
om de da vel vare bievne mindre duelige, hvis de havde lært,
og han i Foreening med Secretær Gierlev og mig bekiæmpede
saaledes den fordømte Lære om den simple sunde Fornufts
Tilstrækkelighed og Routine-Mekanismens Ypperlighed, at vi
afvæbnede paa det fuldkomneste alle Modgrundene, og Re
sultatet blev, at Collegier, der ikke bestaae af andet end
Routine-Mennesker, ere ikke heller andet end Skriverstuer, hvor
Talenternes og Kundskabernes Mangel bliver til Skue ja til
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Latter for den mere cultiverede Deel af Nationen og lader Re
gieringen i Stikken, saasnart der er Spørgsmaal om Lovgiv
ninger, nye Planer, offentlige Foranstaltninger. Muligt, at Justitsr. Smith, som Medlem af Commerzcollegiet, ansaae
det for Pligt at forsvare i hiin Sætning dets Principer.
Jdag holdtes som sædvanlig Gudstieneste i Slotskirken.
Sognepræsten Hr. Raaschou prækede noget yderligt Trivielt om
Tillid til Forsynet. Sangen understøttedes af nogle RegimentsHoboister, hvorved den blev ganske høitidelig. »Wer kommt
heute in die Kirche?« sagde Kongen. »Der König und seine
elende Suite«, svarede han sig selv.
Mandagen d. 7 Sept.

Jdag bleve vi noget satte i Urolighed ved Rygte om, at
ved en Affære i Sielland Landværnet skulde have kastet sine
Geværer og være bleven ganske adsplittet. Dette Rygte kom
egentlig først fra Postfører Erichsen, der var kommen hertil
fra Nyborg, hvorover General Baudissin lod ham sætte i Vagten
og giøre Forklaring, hvilken gik ud derpaa, at han havde hørt
det af to Landmaalere, som kom bag efter. Disse indtraf
ogsaa virkeligen snart og maatte nu lade sig forhøre, hvad de
vidste om den Sag. De sagde, at de i Nyborg havde fra deres
Værelse oven paa hørt det fortælle neden under, og afgave
overhovedet en meget usammenhængende Forklaring, hvoraf de
fleste slutte, at det har været deres eget Paafund for at give
Postføreren noget at løbe med.
Churfyrsten af Hessen har 60 Millioner staaende i de En
gelske Fonds. Hans Jndtægter beløbe sig til 240000 Rd. aarlig.
Han er altsaa af alle exilerte Fyrster den mindst beklagelige,
ligesom hans Undersaatter ere det mindst af alle dem, der
have tabt deres forrige Regentere.
Standsningen af Udførselen til Kiøbenhavn har stor Jndflydelse paa Levnetsmidlers Priis her i Jylland. Et Pund Smør
koster her for nærværende Tid kun 8 ß; derimod 1 Tønde
Salt 10 Rd.
Ved Trommeslag er det blevet forbudet her i Byen at
sælge umoden Frugt. Det var at ønske, at saadant Forbud
ogsaa skede i Kiøbenhavn og — overholdtes.
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Tirsdagen 8 Septemb.

Med Ordonnantsen ankom i Eftermiddag fra Kiel N=. 6 af
Bladet Danmark i Aaret 1807, hvorved Man be&temtere erfa
rede, hvorvidt der var noget passeret ved Kiøbenhavn og i
Siælland, og de circulerende Rygter saavel om det lykkelige
Udfald fra Kiøbenhavn som om Landværnets Uheld under
Carstenskiold blive derved bekræftede. Detaillerne ventes nu
med Længsel. Man baaber, at det Rygte, at Studentercorpset
skulde have lidt meget, ikke vil blive bekræftet. Uagtet de
Farver, der i fornævnte Blad ere satte paa Landværnets Reti
rade, ansees det dog for afgiort, at det er blevet slaaet, endskiønt man haaber, det ikke er sandt, at Lollikerne skulle have
kastet Geværet. — Besynderligt i øvrigt, at foromtalte Blad
N°. 6, der indeholder saa vigtig en Efterretning, blev af Kam
merjunker^. der Maas sendt til sin Frue her i Byen, som
igien lod den circulere, hvorimod hverken Hertugen eller Statsraadet eller den commanderende General fik Bladet tilsendt
eller om dets Jndhold nogen Underretning. Det var altsaa
alene igiennem private Forbindelser og til private Folk, at en
saa vigtig Efterretning blev sendt fra Hovedqvarteret.
Med stor Jil passerede herigiennem til Kiel i Eftermiddag
Amtmand Wedel-larlsberg fra Norge. Han var kommen over
i stor Hurtighed fra Christiania til Fladstrand med en af de
Søllingske Baade og havde seilet fra tre engelske Skibe, som
forfulgte ham.
Onsdagen d. 9 Sept.

Den Efterretning indløb, at Engellænderne have ved Ebeltoft
taget 3 Skibe og brændt tre. Landværnet samlede sig for at
skyde paa dem, men Engeli. trak sig tilbage med Barcasserne.
Ved et Skud fra dem blev en Landeværnsmand truffet lige i
Hovedet og døde strax.
Ellers intet Nyt.
Torsdagen d. 10 Sept.

J Nat indløb Befaling fra Kronprinsen, at Kongen med sin
Suite imorgen skal begive sig paa Veien til Rendsborg. Ordren
indeholdtes i et Brev til Calmette (Overkammerjunker), men
Statsraadet fik ikke mindste officiel Underretning derom, hvoraf
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det sluttede, at saadant maatte være blevet forglemt. Heller
ikke taltes der noget om Collegierne, der naturligviis ikke kan
regnes til Kongens Suite. Ved samme Ledighed indløb den
ubehagelige Efterretning, at Øen Helgeland havde maattet over
give sig paa Capitulation til Engellænderne, som der skal have
taget en stor Mængde Sildeskibe eller Byser.
J stor Forventning blev alting sat i Formiddag, da man
ved Stafet fik Efterretning om, at Schmettau var paa Veien
hertil som Coureer fra Kiøbenhavn, og da formodentligen med
Engelske Passer. Man spaaede sig i Almindelighed snarere
onde end gode Tidender.
Lidt efter Middag ankom Schmettau. De, som havde
frygtet det værste, havde dog blot giort sig fattede paa at høre
om Forslag til en Capitulation; men hvor consternerede bleve
alle ved at høre, at Byen allerede havde capituleret, at Fæst
ning og FJaade var i Fiendens Vold. Indtrykket er ikke at be
skrive. Om Rædselscenerne i Kiøbenhavn fra 2 til 6 Sept.
ankom Privatefterretninger nok. Gener. Peymanns Capitulation
og Bekiendtgiørelsen deraf til Borgerne fik man her med det
samme. Alle høiere civile Embedsmænd havde tillige egenhændigen afgivet deres votum. Kun tSteen Bille skal have pro
testeret mod Capitulationen, men dog tilsidst underskrevet.
Alle beklage allermeest Kronprindsen og frygte, at et saadant
Slag alt for meget skal angribe ham. Han er maaskee den
ulykkeligste af Alle. J Kiøbenhavn er især Harmen over Flaadens Udleverelse overordentlig, og Tanken om, at den er er
obret fra Landsiden — thi fra Søesiden have Engeil. intet vovet
— foranlediger der megen Declamation angaaende Øens Blot
telse for Landtropper og Veeraaben over dem, som ere Skyld
deri. Dette er især Bernstorff meent, der som Minister for det
udenlandske Departement hverken selv burde have været saa
slet underrettet eller tilladt sin Regiering at være det. Og vist
er det, at naar en Surprise af denne Art kan finde Sted fra et
Naboeland, hvor der endog er en dansk Legation, naar et Mi
nisterium i overvættes Tryghed endog trodser de Rygter, som
forurolige hele Nationen, naar et heelt Departement, der for
det selvsamme Skyld koster Staten uhyre Summer, opfyder sin
Hensigt saa slet, at en Bonde i Jylland kunde have givet for
nuftigere, aldrig ufornuftigere Raad, saa er det i det mindste
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ingen Merite. Da den første Division af den Engelske Flaade
var ankommen i Sundet, blev der i Kiøbenhavn holdt en Conference mellem Statsministeren Schimmelmann (thi Hertugen og
Reventlow vare borte) Admir. Vleugel, Cancelliepræsid. Kaas og
Bernstorff, om ikke en og anden Forholdsregel i en Hast skulde
tages f. E. indkalde Frifolkene, opfordre Landværnet etc., men
Bernstorf satte sig derimod, da man netop derved kunde frem
kalde Fiendtligheder. Der kan man nok sige, som det franske
Ordsprog: qui se fait brebis, le loup le mange. Andre have
bemærket herved, at man var ikke saa bange for at fremkalde
Fiendtligheder — siden det skulde saaledes benævnes — fra
Frankrigs Side ved tvende Gange at trække Cordon i Holsten,
hvis Nytte blev indlysende, da sikkert Ulven havde spiist os,
hvis vi der, som her, havde giort os selv til et værgeløs Faar;
og for saavidt kan Moniteuren have Ret i at bebreide os, at vi
ikke have viist Jalousie uden mod Frankrig.
•’
Ved Schmettaus Afreise fra Kiøbenhavn var den gamle
Peymann af Anstrængelse og Ærgrelse (hvortil kom en Bles
sure i Foden, han havde faaet ved et Udfald) saa svag, at han
ikke ventedes til Livet. Det fortælles, at en Bomberegn stedse
forfulgte det Huus, hvor han opholdt sig, uagtet han jevnligen
flyttede fra det ene Sted til det andet. Af dette og flere
Mærker sluttede Man, at Engeil. havde en Mængde Spioner i
Byen. General Catchart skal have beklaget sin Skiæbne, at
blive saa smuk en Stads Forstyrrer, men Admiral Popham skal
ikke have villet, at noget Huus maatte blive tilbage, men alt
forvandlet til en Steenhob. Et Rygte sagde, at Engeli. havde
faaet endeel Skyts fra Sverrig, hvilket dog af andre regnedes
til de sædvanlige ondskabsfulde eller blot af Mistanke udsprungne
Rygter.
Hertugen reiste i Eftermiddag. Han sagde, at Kronprindsen
allerede var fattet paa det Værste. Han skal have sagt, at
naar Kiøbenhavn skulde capitulere, vilde han intet høre uden
om en militær og ikke om nogen politisk Capitulation. Den,
som er skeet, er halv militær og halv politisk. Paa Fred med
Engeil. menes der ikke at være at tænke.
Studenterne have meest været stillede paa Volden. Man
veed endnu ikke uden om fem dræbte iblandt dem; af disse
ere de 3 Etatsr. Colds eeneste Søn, Justitsraad Holms Søn og
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en af Cancellieraad Qvistgaards Sønner. Overlærer Munthe ved
Frue Skole har mistet den eene Arm. En Datter af Profess.
Hornemann fik Foden saaledes qvæstet, at den maatte sættes
af. Adskillige Studentere havde indgaaet etslags Fostbrødrelag
med hinanden, at staae og falde med hverandre.
Efter hvad Man fortæller, have Engellænderne paa Frede
riksberg slet ikke indqvarteret sig i Hovedbygningen , iivor
Kongen boede, men blot i Sidebygningerne; de have sat Vagt
for Kongens Værelser, at Jngen skulde komme derind. Denne
Efterretning har fornøiet Hoffolkene her saaledes, at deres
Glæde herover holder dem skadesløse for alt det øvrige.
Nu er da og Befaling kommen til Collegierne at flytte til
Rendsborg.
Fredagen 11 Sept.

Nogle af Collegierne ere allerede reiste idag. Ellers ingen
nye’Efterretninger. Al Verden har idag gaaet og mistrøstet
hinanden. Man har oven i Kiøbet havt den Frygt, at den
insolente lackson skulde komme tidligere til Kiel end Schmettau,
og Kronpr. saaledes først erfare vor Ulykke af en overmodig
Fiende.
De, som skulle reise til Rendsborg, har man paa Amt
stuerne i Hadersleb og Apenrade anviist saa mange Penge i
Schlesw. Holst. Banco, som de her kunde aflevere i Danske
Sedler, og det uden at beregne dem nogen Cours, hvorved
man ellers vilde have tabt en Snees Proc. Ellers har indtil
Dato enhver levet paa sin egen Pung, og ingen Diætpenge ere
endnu anviiste.
En Reisende fortalte, at lian havde seet Landværnel for
samlet ved Ringkiøbing. Tvende Officerer havde commanderet,
hvoraf den eene intet forstod. Da havde Landværnsmændene
givet sig til at lee af denne med de Udtryk: ham der ville vi
nok lyde, men den her forstaaer (en drøi Eed) ikke at com
mandere os.
12 Septemb. Løverdag.

Da endnu ingen Post var ankommen fra Kiøbenhavn, opgav
man ganske Haabet om, at nogen vilde komme.
J Eftermiddag Kl. 7 reiste Grev Schimmelmann herfra efter,
Dar.sko Samlinger.

III.

y
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som det hedder, at være bleven færdig med en ny Finanzplan
efter Tidernes Leilighed.
Amtmand Grev Wedel-Jarlsberg kom tilbage fra Kiel for
videre at fortsætte Reisen til Norge. Med ham satte jeg mig i
Vognen for at giøre en Excursion til Randers, hvor jeg ankom
Søndag 13 Septemb.

om Aftenen Kl. 9, efter 25 Timers Reise fra Colding. J Aarhuus vidste man endnu intet om Kjøbenhavns Capitulation, da
vi kom der, og heller ikke i Randers.
Mandag 14 Septemb. (i Randers).

Som Man fortæller, have de jydske Landværnsmænd med
stor Ægrelse hørt de Siellandskes og Lollandskes slette Op
førsel. »Hvad tænke de da, de ere til for?« sagde en af hine.
Ved Ebeltoft har Landværnet vadet ud i Vandet til Armene for
at skyde paa Engellænderne. J et Sogn, som hedder MarieMalene, have Bønderne absolut villet afsted imod Fienden og
forlangt at vide, hvor han var. Man seer her i Randers en
Deel forsamlede for at forsynes med Vaaben, og det sindige
Mod, der er characteristisk for Jyden, staaer at læse paa hvert
et Ansigt. Hvad man i Almindelighed beklager er, at dette
brave Landværn for det meeste commanderes af Mænd, for
hvilke det ingen Agtelse har eller kan have, og som heller ikke
forstaae det mindste af Krigskonsten, forædte Herremænd, unge
Lapser, forulykkede Studentere, Officerer, som forlængst for
medelst deres Uduelighed ere afskedigede o. s. v.
Paa Holbekgaards Mark har man fundet en af de En
gelske Raketter. Den havde en Stang, som var 5J Al. lang.
J Egnen omkring Randers var det Rygte udspredt, at En
gellænderne alt vare paa Marschen dertil. En Sognefog[e]d skik
kede en Pige paa en Hest ind for at see, om det var sandt.
»Diævlen komme efter dette Tøi, sagde en Vaskerpige til den
anden, det skal nok søge til, hvor der er noget.«
Formedelst Mangel paa Udførsel er Smørret her i Egnen
saaledes faldet i Prisen, at Bønderne finde deres Regning ved
at smøre deres Vogne med Smør istedet for med Tiære.
Fire Desertører fra Randers — alle Tydske — have Bøn
derne bragt ind. De omringede et heelt Stykke Skov, hvori
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Desertørerne havde forstukket sig, og tvang dem saaledes til at
overgive sig.
Tirsdag d. 15 Sept, (i Kanders).

Jmod Formodning ankom imorges en Post fra Kiøbenhavn,
og med den en Mængde Breve m. v. J Dagen staae alle
Actstykker af Vigtighed. Overbeviisningen har mellem Offi
cerer, Embedsmænd og Borgere været almindelig, at al videre
Modstand vilde have giort Resten af Byen til en Steenhob og
begravet dens Indbyggere derunder uden at kunne hindre Engeli.
Hovedforsæt. Imidlertid er det ikke at nægte, at af 5 Landværn[s]batailloner i Byen løb de 4 fra Post og Gevær1), at den
saa kaldte anden Afdeling af Borgervæbningen (hvorunder al
den Pøbel, som intet Fædreland har, ogsaa hører) mødte ikke,
ja skal endog have sendt sin Fane tilbage; at denne samme
sidste Classe af Mennesker ikke uden Grund mistænkes for at
have forøget Ulykken ved Plyndring og Ilds Paasættelse (hvoraf
da den uhørte Brand kan forklares); at Matroserne tilbøde sig
at giøre et Udfald og bemægtige sig Fiendens Batterier, hvis
man vilde give dem hvilketsomhelst Slags Vaaben; at de fleste
Landofficerer havde liden Tillid og satte sig saa lidet i Agtelse
ved deres Conduite, at de efter Capitulationen ikke turde vise
sig paa Gaderne. Om en vis General L. fortælles der, at han
under Bombardementet sad i en Kielder med en Uldsæk for
ved sig. Af alle Officerer blev kun een skudt, nemlig Capit.
Repstorff af danske Livregiment, der ogsaa er den eeneste,
om hvilken man veed, at han tog nogen farlig Commission.
Over alle de andre har Himlen holdt sin beskiermende Haand.
Grev Haxthausen ved Garden til Hest blev insulteret paa Kon
gens Nytorv; hans Gardere enten lode ham i Stikken eller
kunde ikke hielpe ham, og han var maaskee bleven et Offer,
havde ikke en anden rask Officer med et Par Mand jaget Pø
belen væk. Artilleriet har heel igiennem udmærket sig, og en
Capit. Hummel er især kommen for Orde. Studenterne stode
paa Volden med Borgerne. Ikke een af dem forlod deres Post.
De havde eengang Vagt 48 Timer i Træk. Da Matroserne
rebellerede paa Kongens Nyetorv, og blandt andre et Par 100
*) Dette berigtiges senere.

9*
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Studentere ogsaa stode der for at holde Orden, skal en af Ma
troserne have hvisket til en Student, at naar de (Studenterne)
forlangte, at de (Matroserne) skulde være rolige, vilde de ogsaa
være det; thi med Studenterne vilde de ingen Uvenskab have.
Onsdag d. 16 Sept.

Jdag forlod jeg igien Randers og kom om Aftenen til
Horsens. Fra Skolen her skulde dimitteres fem Candidater til
Academiet; men da der under nærværende Omstændigheder
ingen Exam. art. vil finde Sted i dette Efteraar, saa faae de
at give dem Tid. En Landværns-Capitain i Egnen af Horsens,
som boer 2 Mile fra Stranden, har flyttet sin Familie dybere
ind i Landet. Et got Exempel! Horsens Fiord ligger fuld af
Skibe, som dertil have taget Tilflugt.
Torsdag 1" Sept.

J Veile traf jeg Confessionarius Bastholm, der med sin
Familie logerede paa Giestgivergaarden. Af en Reisende havde
han erfaret, at hans« Gaard i Slagelse beboedes af Engellændere. Kl. 4 Efterm. kom jeg til Colding, hvor jeg læste en
Bekiendtgiørelse fra Kronprindsen an^ det Passerede. Den
var temmelig tør og indeholdt ikke et Ord til Berømmelse for
Kiøbenhavns Forsvarere, men vel en Bebreidelse, da der stod
deri, at Flaaden var bleven udleveret, istedetfor at den
burde have været tilintetgiort. Den endtes saaledes: »vi
maae slaaes for Æren.« En Officer, som jeg talte med, var
ikke fornøiet med disse Udtryk, da han meente, at det kunde
lidet nytte at slaaes for Æren, hvis der ikke tillige kunde
haabes at ville komme noget ud deraf for det offentlige Bedste.
Fredag d. 18 Sept.

Fortsatte i muligste Skynding Reisen over Christiansfeldt,
Haderslev, Apenrade og Flensborg, hvorfra jeg ankom i Schlesvig
Løverdag d. 19 Sept.

om Morgenen tidlig og siden Kl. 9 til Rendsborg, paa
hvilket sidste Sted nu alle Collegier ere forsamlede. Her er
farede jeg, at Postløbet mellem Jylland og Sielland atter er
spærret. Kronpr. har aldeles forbudet al Communication, og
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Breve, som skrives derovre, blive alle førte til Kiel, der aabnede og læste. Derfor have nu ogsaa Engell. fra deres Side
spærret al Passage. Grev Schack af Cancelliet og Præsten
Tilemann fra Viborg samt et Par andre ere de eeneste, som
kom over med Eng. Passer fra Sielland.
Kronprinds. har sendt Lindholm til Paris og andre Offi
cerer til Bernadotte. Vi have kastet os i de Franskes Arme.
Kronpr. er yderlig forbittret over Kiøbenh. Capitulation. Han
siger offentlig, at den er bleven slet forsvaret, og har spurgt
Caneelliepræsid. Kaas, om ikke Vedkommende burde, naar dem
skede deres Ret, bøde med deres Hoveder. Jsær er han bleven
opbragt over Flaadens Overlevering, da han havde efterladt
Ordre at ødelægge den, naar den ikke kunde forsvares. Man
fortæller, at Rygtet allerede havde underrettet ham om Byens
Capitulation, inden Schmettaukom, ogat han da sagde til denne:
»jeg veed alt, hvad De vil sige; Kiøbenhavn har capituleret,
Flaaden er tilintetgiort« , men da Schmettau maatte berigtige
hans Mening i Henseende til sidste Punkt, skal han være bleven
som rasende.
De Bebrejdelser, som giøres i Henseende til Kiøbenhavns
Forsvar, ere især følgende:
1. at man i Roe lod Engellænderne lande og drage til
Frederiksberg, da de endnu kun vare faa, havde saa got som
intet Skyts med sig og vare desuden meget bange, som de
selv tilstaae.
2. at man ei ved et modigt concentreret Udfald med Ba
jonetten har stormet Engellændernes Mørs-batterier og jaget
dem derfra.
3. at Man ikke i det mindste under det tredie Bombarde
ment tilintetgiorde Flaaden.
Medens disse Bebreidelser af nogle giøres med Hæftighed,
af andre under Forudsætning af den Mulighed, til hvis Bedøm
melse man nærmere maatte kiende alle Omstændigheder, seer
man i Breve fra Kiøbenhavn bestandige Taknemmelighedsyttringer mod de menneskekiærlige Mænd, hvis Beslutning be
friede Resten af Byen fra at blive en Steenhob og dens .Ind
byggere fra at blive et Offer for den sørgeligste Død. Til
hvilken Side skal man nu helde? Skulde det Sande og Rigtige
ikke være dette: Kiøbenhavn blev slet forsvaret; men da den
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ved slet at forsvares var bragt derhen, at Resten af Byen og
100000 Mennesker uden egentlig Nytte for Staten maatte
være bleven opofrede uden Capitulation, var denne dog at ansee
som et mindre Onde.
Man har sagt, at Engellænderne selv holdt god Disciplin,
men at den tydske Legion var noget Røverpak. De seeneste
Efterretninger sige netop det Modsatte. Jsær have Biergskotterne et ondt Rygte.
Man fortæller, at en dansk Matros skal have qvalt den
første Engelske, der heisede det Engelske Flag paa et af de
danske Skibe.
Iackson fik, da han efter Capitulationen begav sig til Kronprindsen, ikke Tilladelse at komme i Land, men blev ved Frederikxort tilbageviist.
Søndagen d. 20 Sept.

Den svenske Post tillades nu ikke længere at passere
igiennem Landet. Den sidste er bleven viist tilbage til Ham
borg. En Svensk, som var her (i Rendsborg), blev arresteret,
da han havde giort sig mistænkelig. J Aftes blev han efter
Befaling fra Kronprindsen igien given fri og viist til Hamborg,
men hans Papirer forbleve i Kiel hos Kronprindsen.
At nogle Landværnsregimenter i Kiøbenhavn under Bom
bardementet ikke skulde have giort deres Skyldighed, modsiges
af Grev Schack. J Breve fortælles, at vore Matroser hielpe
Engellænderne med at tiltakle og faae hver en Piaster om
Dagen.
Jdag, jeg besøgte Geheimer. Moltke, yttrede denne sig
overordentlig hæftig mod Bernstorferne, hvis mageløse Dumhed
og uforsvarlige Ligegyldighed han erklærede høit at være alene
Skylden i al vor Ulykke. De skal dog ikke tage sig denne
Tort meget nær, da de begge ere temmelig indolente. Ogsaa
har Kronprindsen selv fuldkommen retfærdiggiort dem ved at
sige, at en Time, før Iackson kom, maatte han være af samme
Mening som de. Grev Reventlov finder alt det Skete at være
det bedste, især siden det lader til, at man i Rendsborg er
saa temmelig sikker for Engellændere.
Man begynder alt mere og mere at være overbeviist om,
at de Svenske have under nærværende Omstændigheder spillet
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en forrædersk Rolle imod os, og man venter, at det snart vil
komme til en Krig med dem ogsaa. Overhovedet er man fattet
paa at see hele Nordens politiske Forfatning forandret.
Man har i Kiøbenh. arresteret en Lieutenant Bierfreund,
fordi han offentlig havde sagt, at det var en skiændig Capitulation, som var sluttet.
En Borger i Kiøge skal have dræbt tre engelske Matroser,
som vilde udøve Voldsomhed i hans Huus, og begravet dem
i sin Have; men Engellænderne fik det at vide og fordrede
hans Udlevering eller de vilde opbrænde Byen. Magistraten
skal endelig ved megen Forbøn have udvirket, at han for det
første kun er lagt i Bolt og Jern. Bagsvær skal de have
opbrændt.
Var det kommet til Storm, havde Engeli. lovet to Timers
Plyndring. Tropperne skal have forlangt fire Timers.
Mandagen d. 21 Septemb.

Man siger, at Engellænderne endog ophugge de Skibe,
som staae paa Stabelen.
Efter Breve fra Kiøbenhavn skal Capitulationen have giort
saadant Jndtryk i Kiøbenhavn, at Borgere, Matroser og begge
Livvagterne havde selv valgt sig nye Officerer og vilde ved et
almindeligt Udfald have hævnet Fædrelandet og brudt Capi
tulationen.
Biskop Balle skal under Beleiringen og Bombardementet
have gaaet omkring for at indgyde Fædrelandsforsvarerne Mod.
Ved det første Udfald vare Livjægerne opstillede paa Pladsen
mellem Nørreport og Gothersgaden. Bispen indfandt sig og
talede Opmuntrings Ord til dem. Man bemærkede, at han
især addresserede sig til det venstre Fløi og navnlig til
Lieutenant Brun. J Udfaldet blev Brun strax dræbt, og det
venstre Fløi leed især. Ved næste Udfald var samme Corps
samlet paa dets Allarmplads paa Amalienborg. Bispen indfandt
sig og addresserede sig især til det høire Fløi. Men den sidst
havte Erfaring havde bibragt alle saa ominøse Begreber om
hans Nærmelse, at alle strax retirerede om paa venstre Fløi
for ikke af ham at indvies til Døden.
Da Engellænderne havde besat Castellet og Holmen, blev
der af vore Tropper draget en Cordon imellem Castellet og
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Byen. Man iførte Garderne deres Stadsuniform og lod dem
i al deres Pragt paradere for Engellændernes Øine, for at ind
gyde disse Beundring og Ærefrygt! Det forekommer mig, som
naar Man vilde iføre en Døende Galladragt eller hænge præg
tige Gardiner op i et ruineret Huus.
Jdag ere 26 Fændrikker bievne skabte af Kielske Studentere.
Det er vist, at Kronprindsen anvender alt for at kunne
angribe de Engelske i Sielland endnu, førend de forlade Øen.
Men hvorledes komme over Beltet? Engellænderne vedblive
stedse at borttage Færger og Baade, hvor de kan komme til.
For en 8 Dages Tid siden toge de en Færge ved Fynshav,
medens Kystvagten sad i en Kroe og spillede Kort.
For det første spiser næsten det hele Collegialpersonale,
Præsidenterne og Copiisterne i broderlig Liighed, paa Vertshuset
her hos en vis Dørring. Man betaler for 3 ganske gode Retter
Mad 2 m$. dansk, og 3 m$. 8 li dansk for den beste røde Viin,
og 4 [i dansk for en god Koppe Gaffe.
Jdag er her begyndt et Marked, hvortil have indfundet sig
adskillige Kiøbmænd fra Hamborg og Kiel.
Nu ræsonnere mange saaledes om Begivenheden med
Kiøbenhavn. Eftersom Jngenieuren Kammerherre Giedde havde
strax ved Begyndelsen af det første Bombardement paa affordret
Betænkning erklæret, at Byen ingen Storm kunde udholde, saa
skulde Paymann ikke have ladet Byen bombardere i 3 Dage
og dog overlevere Flaaden, men i dets Sted strax ved det første
Bombardement have ladet Flaaden ødelægge og derpaa aabnet
Portene og blot trukket sig selv ind i Castellet; saa vilde En
gellænderne ikke have naaet deres Hensigt, og Byen ikke, uden
Nytte, have lidt saa megen Ulykke.
J Anledning af Biskop Balles Jver skal Kronprindsen have
sagt, at, hvis Kiøbenhavn igien skulde blive beleiret, vilde han
sætte Biskoppen til Commandant deri.
Jngen af Udværkerne have været besatte med en eeneste
Mand. Alt stod paa de egentlige Volde, hvorfra man vel skiød,
men uden al tilføie Fienden nogen Skade, der var værd at
tale om.
Det heder, at General Waltersdorf er paa Veien hertil, og
at Søecapitain Grotschilling er gaaet til Kiel. Man slutter heraf,
at atter noget maa være paa Færde.
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Det. er aldeles forbudet Altonaer-Mercuren at indrykke det
mindste om Kiøbenhavn og Sielland, hvorfor Byens Capitulation
ei engang endnu deri er omtalt. Man er nu især begierlig
efter at vide, hvad Svar Lindholm vil bringe fra Paris.
Efterretning indløb, at de Engelske nu og have besat
Flekkerøe i Norge, hvorved Communicationen mellem dette og
Danmark ventelig vil blive giort meget besværligere.
Tirsdagen 22 Sept.

Efter Kronprindsens Befaling skulde en liden Hofstat ind
rettes for Kongen. Han har nu 3 Cavalerer (Ries, Calmette
og Buchwaldt), en Livmedicus (Hoffmann), 7 Lakaier og 2
Løbere.
Det fortælles, at en Smakke med Reisende er fra Sielland
ankommen til Nyborg med Engellændernes Tilladelse, men at den
er fra Nyborg af viist tilbage til Sielland igien, da Kronprindsen
aldeles skal have forbudet al Communication. Man indseer dog
ikke Aarsagen til at forbyde vore egne at komme over fra
Sielland; Det skal være alle Færgefolk forbudet under Tugtshuus-Straf at føre Nogen til Sielland, ihvo det end maatte være.
Det udenlandske Departement maa stedse lade sig de bittreste Sottiser sige. Jdag ved Bordet kiøbte en af Cancelliet
et Par Briller. »Vil nu Cancelliet til at bruge Briller,« spurgte
En. Det var bedre, at det udenlandske Departement fik nogle
at see med, bemærkede en Anden; o det behøves ikke, svarede
en tredie, thi Engellænderne have nylig saa vel sat det Briller
paa Næsen.
Om den unge Grev H., Lieutenant i Garden, fortælles, at
han ved et Udfald har skiult sig [i] en Grav. Da han er kort
synet (hvorfor han bestandig gaaer med en Lorgnet om Halsen),
forklarer man det ironice saaledes, at han har taget Graven for
en fiendtlig Redoute.
Onsdagen d. 23 Sept. 1807.

Morgenen efter, at Gener. Waltersdorf var ankommen til
Kiel, sendte Kronprindsen en Officer hen, som fordrede hans
Kaarde og lod ham vide, at han som Arrestant skulde føres til
Aalborg, hvor General Moltke er giort ansvarlig for hans Person.
Hvorledes Kronprindsen betragter Kiøbenhavns Capitulation,
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sees af et Stykke i Hamb. Correspond. og Alton. Mercur fra
Kiel, hvori den erklæres at fortiene Regieringens særdeles
Mishag, 1) fordi Flaaden ei blev tilintetgiort, 2) fordi man i
Capitulat. har ladet indflyde Ting af politisk Natur, der ligge
uden for en militær Behørdes Competence og ere ligefrem
stridende mod Danmarks nærværende politiske Stilling. Kronprindsens Ordre skal egentlig have været at synke Skibene og
sønderhugge Takkelagen.
Grev Bernstorf og Adjutant Biilow ere komne tilbage fra
deres Mission til den franske General Bernadotte. Man siger,
at deres Ærende skal især have været at faae ham til at deeltage i et Landingsforsøg paa Sielland, men at han skal have
afslaaet det med den Bemærkning, que le Dannemarc étoit trop
en désavantage. Man vedbliver ellers bestandig at troe, at
dersom Engellænderne ikke havde anfaldet Dannemark i det
Øieblik, de giorde det, vilde saadant være skeet fra de Fran
skes Side, i hvilket Tilfælde da den samme Nødvendighed vilde
have fundet Sted til at søge Engelsk Hielp som nu fransk.
Man anfører i denne Anledning Bernadottes Ord, da han hørte
Engellændernes Angreb, »je Vous félicite; Vous voila sauvés«.
J Moniteuren, som idag med Poeten er ankommen, findes
Engellændernes Proclamation oversat og ledsaget med Noter,
der skulle være af en dansk Mand, men som man nok seer at
være af fransk Fødsel. De røbe en god Stemning hos den
franske Regiering mod den danske, og Kronprindsen kaldes
deri en Prince adoré; det siges og deri, at de Danske admirent
Napoléon sans le craindre. Den almindelige Meening er nu,
at Frankrig vel vil staae os bi. men bruge os som Middel til
at ydmyge Sverrig. Nogle af de første Statsmænd troe og, at
han vil gienforeene de tre nordiske Riger og deraf danne en
Stat, der, mægtig nok til at balancere Rusland og Engelland,
tillige mod disse fik fælles Jnteresse med Frankrig. Man troer
at finde Støtte for denne Mening saavel i et ældre Stykke i
Moniteuren om det Skandinaviske Rige som i adskillige see
nere Vink i samme Blad, f. E. at den danske og svenske Flaade
egentligen burde udgiøre eet. Dette skulde saaledes føre til
Calmar-Unionens Gienoprettelse.
Jdag ere rigtig nok Breve ankomne fra Kiøbenhavn. Po
sterne afgaae ordentlig derfra, men ingen faae Lov at komme
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derover. Kronprindsen har slrængelig forbudet det, og i Da
gens Aviser læses herom en Bekiendtgiorelse fra GeneralPostamtet.
Kronprindsen skal leve meget indsluttet i sig selv, sielden
lade sig see og ikke aabne sig for nogen. Man troer, han har
sine egne Jdeer, der gaae videre end til Siellands Gienerholdelse.
Engellænderne skulle nu allerede have 14 Skibe tiltaklede
og liggende paa Rheden. Ogsaa vore Søebatterier demontere
de, skiønt Capitulationen dertil ikke berettiger dem. Vi stilles
da saaledes ganske aabne og blottede for vore arrigste Fiender,
de Svenske. Der siges ogsaa, at Man i Sverrig ruster baade
til Lands og Vands, hvilket formodes at være mod os. Maaskee
vil de tage Sielland i Besiddelse, naar Engellænderne forlade det.
J Kiøbenhavn ere nu alle ganske rolige. Uvidende om det
politiske System, der følges, troe de, at Alting nu er til Ende
denne Gang.
Overhofmarsk. Hauch skal have anviist dem af Studentercorpset, der endeligen vilde ud af Byen for at slaaes med En
gelskmanden , at gaae ind i Jægercorpset (Kongens Livjægere),
hvilket ogsaa nogle af dem skal have giort.
J Roeskilde er Skoleundervisningen afbrudt, da Rector og
Lærere uden Nødvendighed have forladt Byen.
Torsdag. 24 Sept.

Kronprindsen skal nu have opgivet Haabet og Forsættet at
faae Tropper over til Sielland, inden Engellænderne forlade det.
De bruge mindre end 24 Timer til at udruste et Linieskib.
Saasnart de endnu have udbedret et Par Skibe i Dokken, vil
de ruinere denne, hvortil allerede en Dag er bestemt. Man
paastaaer, at de selv ikke eiede saa herlige Skibe som adskil
lige af dem, de nu tage fra os, f. E. Christian den Syvende
og Valdemar.
Livjæger-Corpset kalde Engellænderne Officeercorpset, og
det er egentlig det eeneste, de have Respect for. Garden til
Hest skal de have en meget liden Agtelse for, og Garden til
Fods ikke mere end til Maade. Adskillige hannoverske Fæn
drikker skal opføre sig meget nederdrægtigt.
Natten til 18 Sept. har man i Kiøbenh. havt et saa for-
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skrækkeligt Tordenvejr, at Jngen kan erindre sig Magen. Det
har slaaet ned paa mange Steder og i eet Huus 3 Gange, dog
uden at tænde.
Engellænderne exercere hver Dag uden for Nørreport og
tillade alle Civile at gaae ud og see [derjpaa.
Saasnart Engeil. have faaet et Skib uden for Bommen,
sætte de strax Seil til og flyde ud med klingende Spil og tyr
kisk Musik. Naar vi lagde Orlogskibe ud, bleve de varpede
igiennem Renden.
Engeil. have tilladt Skibe med Levnetsmidler og Brænde
at løbe ind til Kiøbenhavn, naar de ikke ere over en vis Dræg
tighed.
Capitain Duplat kom idag fra Kiel hertil. Vi talte endeel
om Opdragelsen og vare eenige i, at den civile og militære
Opdragelse burde være sammensmeltet i hele Nationalungdom
mens første Læreaar. Han meente og, at det Kieler-Universitet
burde gaae ind, og de Studerende fra Hertugdømmene hen
vises til Kiøbenhavn, der da kunde foreene det Kieler-Univers.
Fonds med sine. Af Sorøe Academie vilde han have et mili
tært Jnstitut dannet. Han ønskede det latinske Sprog indført
i de militære Jnstituter, men sagde, at han for Fordommenes
Skyld ikke turde tale derom.
Duplat forsikkrede mig og, at han stedse havde været
meget utilfreds med de Elever, han havde faaet fra Hofpræst
Christianis Jnstitut, formedelst deres overordentlige Overflade
lighed, hvorimod de, han havde faaet fra Frue Skole efter dens
Reform vare meget bedre. Han tilføiede, at de, han havde
faaet fra Frue Skoles anden Classe efter dens Reform, havde
han fundet meget bedre dannede end dem, han før Reformen
havde faaet fra Mesterlectien. At Drengene i Skolen allerede
lærte Astronomie og Physik og endog fik udm. godt derfor
ved Examen, ansaae han for en Latterlighed, og at invitere
Publicum til at høre derpaa, det samfng som at giøre Nar af
det. Dette havde han ogsaa sagt til Kronprindsen, som havde
svaret: »ja siig dem det, om De tør.«
Her i Rendsborg er et saa kaldet holsteensk Militær-Jnstitut, oprettet i Aaret 1797. Det forestaaes af Capit. Molvitz.
For nærværende Tid er det organiseret i Schlesvig, da dets
Bygning her beboes af Prinsen af Hessen, imedens Kongen be-
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boer hans Palais. Det har for nærværende Tid kun 23 Elever,
da det har afgivet en stor Mængde til Officerer i disse Tider.
Jnstitutet har her i Rendsborg et Bibliothek paa 1400 Bind.
Ved Negotiationerne angaaende Kjøbenhavns Capitulation,
der skal have varet i 18 Timer, skal især Popham have
været meget impertinent.
Fredagen 25 Sepi.

Engellænderne borttage endog Lysestagerne i AdmiralitetsBygningen.
Kronprindsen har fra Kiel af sendt Effecter til Kongens
Ameublement o. s. v. for 11000 Rd. Hoffet manglede saaledes
alt, at det endog her i Byen har maattet kiøbe Dækketoi hos
en Jøde Elkan.
Da Grev Schmettau reiste igiennem Flensborg — som
skede om Natten — fortalte han der alt og forstørrede Ulykken
saaledes, at hele Byen blev sat i den største Alteration. Han
fortalte, at det halve af Byen laae i Aske, og at den var plyndret.
J Grønsund er en Skipper af Engellænderne bleven fra
taget ei alene Skib og Ladning, men ogsaa Klæder og Uhr.
Altsammen røvermæssig.
J Sielland selv koster en Fierding Smør nu ikke mere end
13 Rd., da den ellers ved denne Tid kostede 19 a 20 Rd.
Løverdagen 26 Sept.

Det er besynderligt, at vor Cours endnu holder sig saa
got, som den giør. Vexler paa Kiøbenhavn søges stedse, og
Crediten er ikke meget sunken.
Man veed ikke at forklare
sig dette paa anden Maade end deraf, at man udenlands maa
troe, at vi snart igien vil hæve os, eller faae Sverrig til, da
det er en circulerende Jdee, at Keiser Napoleon vil foreene de
3 nordiske Riger under Titel af det nordiske Keiserdømme, og
at vor Kronpr. skal vaare dets Keiser.
Det er vist, at Frankrig umiddelbar efter Freden til Tilsit
giorde os den Proposition at tiltræde de Mesurer, som Fast
lands-Magterne vilde adoptere for at tvinge Engelland til en
billig Fred, men at vi undveege det ved at erklære, at Omhu
for vor egen Sikkerhed forbød os at forlade vor Neutralitet.
J den med Dagsposten ankomne Moniteur omtales Kiøben-
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havns Capitulation paa en Maade, som ikke lader formode, at
dette Tab har svækket Keiser Napoléons Jnteresse for os.
De overordentlige Omkostninger, Observations-Armeen i
Holsten hidtil har medtaget, beregnes til 5 Millioner. Statens
Jndtægter vare i de sidste Tider 12 Miil. aarlig. Vor Flaades
Tab anslaaer Man til 40 Mili.
De Skibe, som stode paa Stabel, have Engellænderne slaaet
fra hinanden, numereret Stykkerne og taget dem med. Man
frygter for, at de skal føre hele vor Søe-Etat og Holmens
Mandskab bort med sig som Krigsfanger, hvilket da endnu
vilde være et smerteligere Tab.
Den afsatte Churfyrst af Hessen kom her idag for at spise
til Middag hos Kongen. Han skal være saa gierrig og skiden
karrig, at han selv beregner hver Pund Kiød, der skal i Suppen,
og nedlader sig til de uanstændigste Kniberier. Det er en
Fyrste, om hvilken der ikke endnu første Gang er talt medAgteise, og hvis hele Tænkemaade fra den Blodgierrighed af,
hvormed han i sin Regieringstid har solgt 52000 af sine Undersaatter stykkeviis for Guld til Engellænderne, indtil det Blodsuerie, hvormed han agerede sine Undersaatters Proviantskriver
og Kornpuger, er et System af Foragtelighed.
Søndagen 27 Sept.

Kiøbenhavn vrimler af Engelske Søe- og Landofficerer,
der opføre sig med den største Artighed, giøre Opvartning i
de heste Huse, beklage med den største Venskabelighed af
Verden, at de have maattet forvolde Indbyggerne saa megen
Ulempe, og lade Penge rullere i Mængde. Derfor skal det
ogsaa gaae ganske fortroligt til mellem dem og en stor Deel
Kiøbenhavnere, hvilket neppe vil behage Kronprindsen. Sir
Popham boer i Epvipagemesterens, Commandeur Kierulfs, Boepæl
paa Holmen. Han skal med denne have havt en Æres-Affaire,
da Popham savnede noget efter Inventarielisten, og i denne
Anledning sagde til Kierulf, at dette havde ventelig Hr. Eqvipagemesteren stukket til Side for sig selv. Kierulf skal derpaa
have udfordret ham, og Popham have udstædt en Æreserklæring til Satisfaction for hiin.
Endog Skibstømmermesternes Kister, hvori de havde deres
Værktøy, tage Engellænderne bort. J Grev Schimmelmanns
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Lyststed, Søelyst, er en stor Jndqvartering. De have opbrudt
Viinkielderen, taget al Vinen og derfor udstædt en reçu til
Huushofmesteren.
Glas til Vindver er ikke at faae i Kiobenhavn, hvorfor man
maa hielpe sig med Papir, Træeluger og hvorledes Man kan.
Alle Breve, som komme fra Kiobenhavn, gaae først til
Kiel, hvor man aabner alle dem, man finder Umagen værd at
aabne. Secretærerne i det udenlandske Departement, Manthey,
Pleuen og Sick have denne Forretning. De aabnede Breve for
segles siden igien med Postseglet, hvis man vil lade dem afgaae til deres Addresse. Der giøres saaledes ingen Hemme
lighed deraf.
Cancelliepræsidentinden, Frue Kaas, maatte under Bombarde
mentet forlade sin Gaard i Vimmelskaftet (hendes Mand var
med Collegierne i Colding) og tyede først ned til Frue FabriciusTengnagel bag Børsen. Der modtog man hende uvillig og
gav hende Morgenen derpaa at forstaae, at bun var til Uleilighed. Nu begav hun sig ned til Stalmestergaarden, hvor hun
forblev hos Hauchs, indtil en Bombe slog en Vægter ihiel uden
for; saa retire[re]de hun ned i Geheimearchivet og derefter i Cancelliearchivet. Da Bombardem. var forbi, tyede hun til Rauchs
paa Kongens Nytorv og fik ogsaa et Værelse der; men neppe
var hun flyttet ind, førend Matrosopløbet begyndte og gik just
lige løs paa Rauchs Gaard, da hun flygtede atter derfra og fik
saa tiisidst et Værelse hos Løbel i Hotel Royal.
Kronprindsen har ladet Commandanten paa Helgoland, som
uden al Sværdslag overgav Øen, arrestere. Engellænderne be
tingede, at Præsten ikke maatte forlade Øen inden 40 Dage,
og tilbøde ham 100 få St. Løn for at blive der bestandig.
Han har ellers neppe 20 Rd. fast Løn.
Mandagen 28 Septemb.

.Man har nu Efterretning om, at der allerede er kommen
en Coureer fra Paris til den Franske Minister Didelot i Kiel.
Didelot har spiist til Middag hos Kronpr., som skal have været
meget oprømt. Det hedder, at Depeschens Jndhold var, at
Kronprindsen ikke maatte tabe Modet, og at Keiser Napoléon
nok skulde hævne vor Flaades Forliis. General Bemadotte skal
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have faaet Befaling at sætte sin hele Armee til Kronprindsens
Disposition, saasnart han forlanger det, men ikke før.
Diætpengene ere nu bestemte for Collegiernes Personale.
150 Rd. maanedlig for en Departementschef, 120 for en De
puteret, loo for en Committeret, 90 for en Contoirchef, 60 for
en Fuldmægtig eller Cancellist, 40 for en Undercancellist, 30
for en Copiist. Forslaget var 6 Rd. daglig for en Departe
mentschef, 5 Rd. for en Deputeret, 4 Rd. for en Committeret,
3 Rd. for en Contoirchef, Fuldmægtig og Cancellist, 2 Rd. for
en Undercancellist og Copiist. Kronprindsen har forandret For
slaget efter Forestaaende.
Endnu vedblive stedse Kiøbenhavnerne at ansee alt bilagt
med Engellænderne. Den beste Forstaaelse finder Sted imellem
begge Parter derover. Oeconomie- og Commerzcolleg. i Kiøbenh. har paa egen Haand udstædt Befaling til alle Stiftsøvrig
heder at sende Skibe med Levnetsmidler til Kiøbenhavn. Det
er, som om der vare flere Regieringer i Landet, hvoraf den
eene virkede i een Direction, den anden i en anden. Kron
prindsen vedbliver stedse at holde al Correspondence med Sielland og Kiøbenhavn forbuden. Derimod komme Posterne ordentligen fra Kiøbenhavn, hvor man slet ikke kan begribe, hvorfor
der ingen kommer igien.
Spørgsmaalet om Universitetets Forflyttelse fra Kiøbenhavn
er der Gienstanden for almindelig Omtale, og de fleeste ønske,
at det maatte forlægges til Sorøe. Paa denne Maade vilde
Sorøe Academies Fonds dog engang blive frugtbringende for
Videnskabeligheden.
Kongens Bibliothek i Kiøbenhavn er blevet ganske ubeska
diget, kun at en Stump af en sprungen Bombe slog nogle Ru
der itu og tilintetgiorde et Par uvigtige Folianter, og at en
gloende Kugle foer midt igiennem den store Sal.
En Student ved Navn Bülow opholdt sig i Sommerferierne
hos sin Fader i Flensborg. Hos denne steeg Kronprindsen af,
og Sønnen blev Hs. K. H. præsenteret. Kronprindsens Livcorps var den Gang allerede oprettet i Kbhavn. »Deres Kammerader ere raske Folk«, sagde Kronpr., »de ere alle Soldater«.
Det unge Menneske beklagede, at Overfartens Sperring giorde
ham det umuligt at foreene sig med dem. Kronpr. sendte
ham derpaa fra Kiel af en Udnævnelse som Second-Lieutenant
i Landværnet.
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Tirsdag. 29 Sept.

Af de med sidste Post fra Kbh. ankomne Breve skal de
fleeste være bievne tilbageholdte i Kiel, fordi de have røbet en
Stemning, der ikke var ønskelig. De have saaledes ved at
aabne dem faaet, som En sagde, mere at vide, end de skiøttede om. Allerede skulle 6000 Breve være bievne aabnede.
Mange blive dog slet ikke aabnede, og andre aabnes uden at
læses, for at det blot kan have Udseende af, at de ere læste.
De Breve, som ere addresserede til længere bortliggende Ste
der, aabne og expedere de først. Deraf kommer det sig, at
Breve her til Rendsborg ofte blive liggende i Kiel en halv
Snees Dage. Hertugen selv fik først igaar et Brev derfra, som
var afgaaet fra Kbh. den 15de og følgelig kunde have været
her d. 18 eller 19de.
De her værende Collegier have oprettet en Klub eller
saa kaldet Aftenselskab, for hvilken Kammerherre, Cancelliepræsident Kaas er Forstander. Den begynder egentlig med
første Octob. Alle Collegiernes Medlemmer, fra Departements
cheferne til den nederste Copiist, ere fødte Medlemmer deraf.
Fremdeles kan ved Votering optages Embedsmænd her i
Byen, naar de lade sig proponere, dog at det hele Antal ikke
kommer til at overstige 70. Collegialpersonalet alene udgiør
over 40. Reisende Medlemmer kunne optages uden Betaling
paa 8 Dage. Contingentet er 2 Rd. maanedlig. Localet er hos
Giestgiver Dørr, som faaer 80 Rd. maanedlig for en stor varmet
og efter Forskrift oplyst Sal. For Punsch, Biskop, Viin, Thee,
Smørrebrød etc. bestemmes Prisen. To Gange om Ugen, Ons
dag og Søndag, maa man tage Damer med. Tobak maa ryges,
og mere republicansk kan det ikke være end at see Collegiernes nederste Copiister sans façon ryge Tobak ved eet Bord
med deres Departements-Chefer. Jeg veed ikke, om denne
Popularitet ikke gaaer lit videre end decorum og de øverste
Embeders Værdighed vel kunde tillade; tviler og paa, at Kronprindsen derom vil synes got.
Onsdag den 30 Sept.

Endnu veed man ikke i Kiøbenhavn, at vi ikke ere forligte
med Engellænderne. Man troer der, at Sagen nu er forbi, da
Engellænderne have Flaaden. »Det, som forøger vor Urolighed,«
Danske Samlinger.

III.
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skriver En, »er, at Man siger, at Kongen af Danmark har er
klæret Engelland i Krig.«
J Kbhavn ere adskillige Forordninger af Cancelliet udstædte i Kongens Navn, hvorover man her meget forundrer sig.
Oeconomie- og Commerzcollegiet derovre har uden engang at
spørge Kronprindsen udstædt Befalinger til Stiftsøvrighederne
og Amtmændene i Provindserne om at lade Tilførsel til Hoved
staden foranstalte. Det har udstædt andre Befalinger af den
Art, at Commerzcollegiet her har maatte[t] contramandere dem.
Det er saaledes, som om der vare flere Regieringer i Landet, og
virkelig synes det, som der ere 3, nemlig i Kiøbenhavn, Rends
borg og Kiel; dog kan de to sidste gierne ansees for een,
fordi den i Rendsborg henter sine Ordres fra den i Kiel.
Til Randers ere komne 3 Skibe med Engellænd. Tilladelse,
men under den udtrykkelige Betingelse, at de skulle komme
tilbage med Provision. Man frygter, at, naar de med Provision
ladte Skibe ankomme, ikke Byen, men alene Engellænderne
skal faae Gavn deraf. J Helsingøer er Almuen færdig at døe
af Sult. J Nærheden af Als har et engelsk Krigsskib anholdt
en Skipper, forlangt at faae noget Proviant af ham, og da han
blot havde nogle Kartofler, have de holdt Hænderne fulde af
Penge ud til ham og ladet ham tage, saa meget han vilde,
samt bedet ham komme igien med mere.
Efter de seeneste Breve aflægge Engellænderne, især paa
Landet, alt mere og mere den gode Skik at betale, hvad de
faae, undtagen med Grovheder og Trusler af Prygl.
Arveprinsesserne, som opholde sig paa Slottet Piøen, have
sendt Hofmester Harboe hertil for at complimentere Kongen.
Jeg var tilstæde, da han havde Audienz hos Hertugen, hvilken
sidste sagde til ham, at det var noget sildigt, han kom, (da
Kongen allerede har været her i 14 Dage).
J Aften ere Breve komne hertil fra Kiøbenh. af 26 Sept.
Man er der meget i Frygt for, at Byen skal komme til at lide
Mangel, da slet ingen Skibe ankomme, og det Rygte havde
udbredt sig, at Engellænderne, fordi de selv trænge, vilde an
holde Bønderne, som føre Levnetsmidler til Byen.
Man læser med megen Begierlighed de Noter, som staae
i Moniteuren ang. Kiøbenhavns Capitulation. Uagtet de Skoser
og Bebreidelser, de indeholde, finder Man dog i det hele en
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favorabel Tænkemaade imod os fra Keiser Napoleons Side og
trøster sig derved.
En Aarsag, hvorfor Jlden under Bombardementet greb saa
stærk om sig, skal ogsaa have været denne, at mange Huse
f. E. paa Nørregade vare ganske forladte af Beboerne, saa der
ingen Slukning blev anvendt itide.
Kronprindsen har endelig tilladt, at Danske maatte komme
over fra Corsøer til Nyborg. Forhen ere mange danske Rei
sende viste tilbage til Corsøer.
Torsdag den 1 Octob.

Justitsraad Berthelsen, som er kommen hertil fra Altona,
giver denne Byes Patriotisme kun et slet Vidnesbyrd. Der
hersker mere Engelskhed end Danskhed. Man læste nylig i
Aviserne deres patriotiske Addresse til Kronprindsen, som denne
meget naadig besvarede. Da det nu kom til den tilbudne Væb
ning, skal ikke uden 30 have meldt sig.
Prins Frederik af Hessen, som er Gouverneur i Rends
borg, er idag reist til Kiel efter Befaling fra Kronprindsen, som
siges nu at ville forlade Kiel.
Hidtil fulgte med de Kiøbenhavnske Breve hertil, naar de
sendtes fra Kiel, tillige den Kiøbenhavnske Chartering, paa
hvilken man da i Kiel udslettede de Breve, som ikke sendtes,
med Vedtegning tilbageholdt. Men sidste Gang maa man
have fundet fornødent at tilbageholde et større Antal Breve, end
man skiøtter om, skal vides, da man ikke lod den Kiøbenh.
Chartering følge med paa dem alle, men havde særskilt char
teret dem, som sendtes hertil.
J Anledning af det, som er bekiendt, at Kronprindsen næ
sten ikke har en eeneste Mand om sig af synderlige Talenter
eller Kundskaber i noget Fag, ingen, hvis Raad han med nogen
Tillid kunde betiene sig af, ingen, hvis Forstands Lys kunde
være ham til Veiledning, har Hertugen fortalt mig, at han flere
Gange har raadet Kronpr., at han blandt unge Mænd af Hoved,
Kundskaber og Dannelse skulde udsøge sig nogle, som han lit
efter lit kunde under hans egne Øine og Anførsel lade danne
sig til de høiere Statsembeder, og saaledes have en Stamme,
hvoraf han altid med Tillid kunde besætte disse. Saadant er
dog ikke skeet, hvoraf Følgen er, at det vel ikke mangler
10*
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Staten paa Mænd nok af Talenter og Indsigter, som havde
kunnet udsees, men da disse ere bievne staaende paa de sub
ordinerede Poster, saa have de hverken faaet Ledighed til at
fuldende deres politiske Uddannelse, og heller ikke kan de for
Formens Skyld med eet flyttes i Veiret til Offer for Adelens
Misundelse og maaskee med Uvished om, hvorledes de, naar
de ikke gradviis ere prøvede, vilde skikke sig i en saa plud
selig forandret Stilling. Jmidlertid staaer Kronprindsen, om
ringet for det meeste af Ignoranter, saa got som eene, hvorfor
det ikke er at undre over, at han med Følelsen af sin For
stands Overlegenhed over dem, som ere om [ham], finder det rig
tigst næsten alene at tage Raad af sig selv. Og vist er det, at
saavidt hans Omgivenheders Meeninger ere bievne bekiendte, vilde
det have været meget slemt, om han hellere havde fulgt deres
Hoveder end sit eget. Thi hans Blik er i Almindelighed ligesaa
rigtigt som hurtigt. Men deraf følger dog ikke, at det vilde
være Skade, om han som Napoleon omringede sig tæt med
Talenter af enhver Art.
Fredag d. 2 Octob.

Ifølge officielle Efterretninger fra Commerzcollegiet i Kiø
benhavn forbyde Engellænderne deres egne Skibe at clarere
ved Øresunds Toldkammer og fraraade andre det. Med Klare
ringen gaaer det derfor meget mislig.
Den Skrivelse fra Kiøbenhavn angaaende Beskaffenheden af
Engellændernes forroeste Ædelmodighed, som staaer i Ham
burg. neue Zeit. af 30 Sept., skal være af Lieutenant Steffens,
som, da han af Kronprindsen var sendt til Kiøbenhavn med
Depescher, faldt i Engellændernes Hænder, men var dog saa
lykkelig først at faae Depescherne sænkede. Ham søgte de baade
ved Guld og ved Trusler af Tortur at bevæge til at aabenbare
dem Indholdet af Depescherne og de mundtlige Ordres, han
formodedes at medbringe, lian kom under Forklædning af en
Student, som reiste til Kiøbenhavn for at hente sin Kiæreste,
og havde allerede faaet sit Pas paategnet flere Gange af Engel
lænderne. Men i Landsbyen Mørkøie siger en Bondekarl, som
seer ham ride forbi: der rider min gamle Lieutenant. Dette
hørte en Engelsk Officeer, og saaledes blev han anholdt. De
Ordres, han havde med skrevne, skal han have spiist. Engel-
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lænderne lode, som de vilde hænge ham, og havde allerede
viist ham Strikken.
Regieringscommissionen i Norge har skrevet herned til
Cancelliet, at den vel havde modtaget den tilstillede Kongel.
Proclamation til det Norske Folk, men at den, efter hvad der
nu var passeret, fandt Betænkelighed ved at bekiendtgiøre den,
og at den troede, at samme i det mindste nu maatte behøve
nogen Modifikation. Cancelliet har nu derom forespurgt hos
Kronprindsen. Alle forundre sig over, hvad Betænkelighed
Commissionen kan have fundet ved at bekiendtgiøre Kongens
Opraab, da Udtrykkene deri vare saa almindelige, at Kiøbenhavns Capitulation deri ingen Forandring kunde foranledige.
Heller ikke troer man, at dette vil behage Kronprindsen.
Løverdag d. 3 Qctob.

Det hedder, at 8 ä 10000 Md ere komne over til Lolland
i disse mørke Nætter. Ogsaa Artillerie er kommet over. En
stor Mængde tildeels fra Holland ankomne Matroser bruges til
at roe Folk over, uden at de Engelske Skibe kan forhindre det.
En Mængde Baade skal til den Ende endog paa Vogne være
førte til Kiel og Omegn. J Fyen vrimler det af Tropper. Der
menes, at man endnu vil forsøge et pludseligt Anfald paa En
gellænderne i Sielland, hvortil en Hær af Franske fra Rygen
af skulde hielpe. Det hedder, at en Cutter fra Engelland har
d. 27 Sept. bragt Engellænderne i Sielland Ordre at komme
hiem saa hastigt som muligt formedelst de Franskes Præpara
tiver i Boulogne. Efter andre Beretninger giøre Engeli. Mine
til at holde sig i Sielland og opkaste Forskandsninger ved
Wordingborg. Ogsaa skal de nylig have faaet Forstærkning af
Landtropper, hvis Styrke nu i alt angives til 36000 Md.
Jfølge Reisendes Fortællinger skal der ingen Grændse være
for den Frihed, hvormed man taler i Kiel, og det lige indtil
Kronprindseus Adjutantere. Man siger offentlig, at alt det, der
er sagt om og til os i Monitoren, er alt sammen rigtigt og vel
fortjent, og Bernstorf med det hele udenlandske Departement
maa saa at sige lade sig træde paa Halsen.
Lindholm har havt Audience hos Keiser Napoleon. Man
venter ham imidlertid ikke saa meget snart, da Man formoder,
at han medbringer de Jnstructioner, hvorefter vi skal handle.
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Selv Breve til Hovedqvarteret aabnes i Kiel. Af de aabnede Breve extraheres alle Domme, Yttringer og Opmærksomhed
værdige Notizer. Man siger, at Man i det Hele just ikke skal
være fornøiet med den Tone, der hersker i Kiøbenhavnernes
Breve. Jkke en eeneste har skrevet Kronprindsen til, siden
Byen capitulerede; han skal derover være meget forbittret.
Blandt de aabnede Breve har man fundet en uhyre Mængde
Engelske, som alle holdes tilbage. Man har ogsaa ved samme
Ledighed faaet mange vigtige Depescher i Hænder.
General Carstenskiold er ankommen til Kiel. Han skal
have giort sine Sager got nok, men ikke være tilfreds med en
deel af sine Medofficerer.
Da Kongen kom paa Colding Slot og intet Daikketøy havde,
fandt man der 4 Duge, som vare 204 Aar gamle, hvilke man
tog og brugte og har siden ført dem med for Raritetens Skyld.
Det var 8 Heste, som Engellænderne tillode at bringe vore til
Kongen.
Søndagen 4 Octob.

J de sidste • Nætter ere en Mængde Tropper — 6 ä 8000
Md, hvoriblandt Cavallerie — komne over fra Femern til Lol
land, uden at Engellænderne have mærket det.
Fortællingerne om mange Officerers slette Conduite i Kiøbenhavn blive stedse mere offentlige. Chefen for Artilleriet,
General Bielefeld, har offentlig maattet lade sig udskiælde for
en Poltron af en af sine egne Officerer. General L. fortælles
det om, at han i Castellet krøb ind under en Bænk i Commandantens Have.
Directeur Moltke i Rentekammeret har ikke villet give sin
Stemme til Capitulationen. Kammerherre Hauch — Chef for
Studentercorpset — har først den anden Dag villet lade sig
overtale dertil.
Den franske Minister i Kiel Didelot skal ikke ville taale,
at man taler foragtelig om Landværnet. Han paastaaer, at det
er Folk, man kan udrette med, hvad det skal være, naar de
kun ere got anførte.
Ovenomtalte Bielefeld skal ikke have været at overtale til
at gaae ud af sit Huus under Bombardementet.
Det er besynderligt, at Gaderne her i Rendsborg ikke ere
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oplyste om Natten. Alle Mennesker gaae derfor om Aftenen
med Lygter.
Popham skal have sagt, at der ikke skulde blive Spor til
bage af, at Danmark har eiet en Flaade.
Mandagen 5 Octob.

De fleste Søeofficerer ere nu komne herover fra Kiøben
havn. De have alle eenet sig om ikke at bære Uniformen.
Under Bombardementet skal den største Confusion have
hersket i Byen, da Militære og Civile løb mellem og paa hin
anden, og Jngen ret adlød. Sagkyndige Folk paastaae, at der
efter Bombardementet aldeles ikke var andet Middel end at
overgive Byen. En Franskmand, som var der og har tient i
Mayntz, da denne Fæstning bombarderedes af Preusserne, har
forsikkret, at dette Bombardement var kun Spøg mod det Kiøbenhavnske. Skiønt Bomberne giorde meget mindre Skade end
Raketterne, vare dog de første overordentlig svære; de mindste
paa 150 i?. En Bombe slog igiennem 8 Lofter og endda 5
Fod ned i Jorden. Man forsikkrer, at der gaves kun 2 brand
frie Kieldere i Kiøbenhavn, nemlig under Proviantgaarden og
Banken — foruden de under det afbrændte Christiansborg Slot.
Som det pleier at gaae, skyde nu i Kiøbenhavn den eene
Classe af de Militære Skylden paa den anden. De Regulære
Tropper søge at vælte den paa Landværnet. At dette ikke
fuldkommen viiste sig, som det burde, tilskrives dog af Alle
eenstemmigen dette, at Officererne ikke duede. Der skal blandt
disse have været 22 Portbetiente som Lieutenanter.
J Slaget ved Kiøge viiste General Carstenskiold personlig
Bravoure nok, da han rev Fanen af Haanden paa Fændrikken
og reed med samme for i Spidsen, men da han saae sig til
bage, var der Jngen, som fulgte ham. Men som General skal
han dog have viist meget liden Jndsigt, da han med sit Land
værn tog Stilling paa en Slette, hvor ban manglede alle points
d’appui. Jntet kan være latterligere end at tilskrive Landvær
nets slette Opførsel i dette Slag den ved Grev Reventlovs
Skoleanstalter i Lolland blandt Almuen udbredte større Oplys
ning, hvilket jeg dog har hørt Overkammerjunker Calmette og
Hofintendant Justitsr. Nielsen paastaae. Men disse Auctoriteter
sige da ogsaa meget lit.

152

Tonen i Kiøbenhavn er meget lit fordeelagtig. Man skielder paa Regieringen, paa Kronprindsen, paa Collegierne. De
store Kiøbmænd ere saa engelsksindede, at de intet hellere
ønske end at blive under engelsk Herredømme. Den alminde
lige Mand synes got om de Engelskes Guineer og bander deres
Bomber. Den bedre Deel er i Minoritet og nødes at tie, i
det mindste saalænge Engellænderne ere der. Bielefeld skal
meget ofte spise hos Catchart.
Den svenske General Toil, der som bekiendt er en er
klæret Eiende af Danmark, har været i det Engelske Hovedqvarteer, og man har her faaet i Hænder svenske Depescher
med Tolis Underskrift og daterede fra Hellebæk, men skrevne
med ubekiendte Chiffrer, saa man ei kan forstaae Jndholdet.
Imidlertid stoler man kun lit paa Svensken.
J de Breve, man har aabnet i Kiel, har man fundet mange
frie og haarde Yttringer om Regieringen. Kronprindsen lader
alt saadant extrahere, men er saa ædeltænkende ikke at ville
vide Nogens Navn, fra hvem de komme.
Keiser Napoleon skal have ladet Hamborgerne betale 8
Millioner til Straf for de mange engelske Varefr], de have mod
taget især fra Kiøbmændene i Altona under nærværende Om
stændigheder.
De have hørt i Kiøbenhavn, at Waltersdorf er sendt som
Arrestant til Aalborg, og skal erklære ham for uskyldig, da
ingen Ordre var efterladt eller bragt til Flaadens Opbrændelse.
Der skal endog formelig have været ventileret om denne Sag,
men Peymann erklæret, at han ikke turde paatage sig Ansvaret
for dette Skridt, da der ingen Ordre var derfor, og en tilintetgiort Flaade for evig var tabt, hvorimod en udleveret ved Fre
den kunde faaes tilbage.
Ved Synet af den herlige Flaade i Engeil. Magt skulle
mange Taarer fældes i Kiøhenhavn selv af dem, som aldrig
græd. Gamle Mænd briste i Graad ved at see en dansk Søeofficeer.
Til Bombardementets bestmulige Modstaaelse skal Jngen
have giort saa hensigtsmæssige Anstalter ved sin Gaard som
Etatsr. Bruun. Han tog Sparreværket ned, lod Loftet overmaade tykt bedække med Maatter og Møg, og hans Gaard blev
maaskee just derved reddet.
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Det hedder, at Keiser Napoleon ikke skal ville have, at
Kongen forbliver i Rendsborg. Det maatte da være, at han
selv havde isinde at besætte denne Fæstning.
Rector Magnificus lyser i Addres-Aviserne efter Univer
sitetets Segl, Pedellernes Sceptre, Rector-Kaaben, de gamle
originale Fundatser etc. Examen artium er bestemt til at
holdes den 1 Nov. og følgende Dage. Demittenderne fra de
jydske Skoler kunne ikke komme derover, da det under Livs
straf er forbudet at sætte nogen over til Sielland. Hertugen
har forespurgt hos Kronprindsen, om ikke Passer kunde er
holdes for disse, men det er blevet afslaaet.
Jfølge de seeneste Efterretninger fra Kiøbenhavn er det
uvist, naar de Engelske ville gaae bort. Ved Wordingborg og
ved Nivaa anlægge de Batterier. Paa Holmen have de giort
saa ryddeligt, at de endog have borttaget alle Modeller og selv
Tømmermændenes Høvle og andre Redskaber. Derimod have
de intet ruineret af Bygningerne. Alle Engelske Officerer af
Expedilionen have avanceret 1 Grad. For hver Kanon betales
500 Guineer i Priispenge, hvoraf Regieringen faaer |, det øv
rige uddeles mellem Mandskabet.
General Victor, der for et Aars Tid siden var fransk
Minister i Kiøbenhavn, skal have yttret i et Brev, at dersom
han havde været tilstæde og maattet gaae til Haande med Raad,
skulde Tingen have faaet en anden Gang.
Der skal næsten ikke være en eeneste af alle Embedsmænd i Kiel og Rendsborg, som jo uagtet Forbuddet, have
søgt paa alle Maader at faae Breve til Kiøbenhavn. Kun Kron
prindsen har selv ikke skrevet en Tøddel derhen.
Engellænderne have intet Middel ladet uforsøgt til at faae
Breve til Hamborg; de have sendt dem under Couvert til dem
i øvrigt aldeles ubekiendte og ubetydelige Personer og vedlagt
en liden Demant; de skal endog have faaet Breve afsted under
Postmesteres Segl. J saa Fald ville vedkommende Postme
stere formodentlig ikke undgaae deres Straf.
Tirsdagen 6 Octob.

Mange Søeofficerer ere reiste til Norge. Jfølge en Skri
velse fra Kiel er Lindholm til Audiencen hos Keiseren af
Frankrig bleven afhentet i en Keiserlig Vogn, og ved Audiencen,
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som skal have været ganske under fire Øine, har Napoleon
sagt mange smigrende Ting om Kronprindsen.
Mellem de Engelske Land- og Søeofficerer skal Forstaaelsen
ikke være meget god; ligesaalidet mellem Hannoveranerne og
de øvrige Engellændere. Officererne kiøbe en Mængde Bøger,
og Brummers og Profts Boglader ere stedse fulde af Kiøbere.
De hannoveranske kiøbe endeel videnskabelige Bøger, de en
gelske meest Romaner.
1500 meest Tydskere have ladet sig hverve af Engellæn
derne til den tydske Legion. Hvervingscontoiret er paa Mines
lyst, et Sted ved Ordrup, som tilhører Etatsraad Knudsen.
Vore fleste Marinere ere overløbne. Dette Pak er gaaet saavidt i Uforskammenhed , at det har stiaalet Lagnerne af Ge
neral Lenzburgs Seng paa Hvervings-Depotet.
Det Landværn, som Carstenskiold commanderede, har ikke
indskrænket sig blot til at kaste Geværerne, men ogsaa bortslængt Kiole, Bandeleer, Hat og alt, hvad der giorde Soldaten
kiendelig. J en Brødvogn skal man have fundet to Officerer.
Patriotismen mellem de siellandske Bønder skal være saa svag,
at nogle have sagt, det var dem ligegyldigt enten de kiørte for
Kongen af Danmark eller for Engellænderne.
Sex Engellændere have voldtaget en Kroemands Kone, saa
hun døde, og tvunget Manden til at være Øienvidne dertil.
De sidste Breve fra Kiøbenhavn yttre Bekymring for et
svensk Anfald. D. 29 Sept. manglede i Kiøbenhavn 11 Poster.
En Mængde Cadetter, som ei endnu vare uden halvfærdige,
ere bievne Officerer. Man seer dem her paa alle Billard-Huse
og offentlige Steder, hvor de leve høit, saalænge de 100 Rd.,
de har faaet til Eqvipering, og den Maanedsgage, de have faaet
i Forskud, ville vare. De fleeste af dem ere kun Drenge, og
som saadanne viser deres hele Væsen dem. Capitain Duplat
er sendt herhid for at give dem Underviisning i Feldtienesten
og Fædrelandets Geographie. Paa hans Forelæsninger giøre de
saadan Støi, at han ofte maae tale alvorlig til dem. De ude
blive ligeledes efter Behag. En Student, som er bleven Landværns-Officeer, og som saadan bivaaner de samme Forelæs
ninger, har fortalt mig, at de ere utrolig tilbage i Dannelse,
og at intet Uslere kan tænkes end de Rapporter, de til Øvelse
maae opsætte og indlevere.
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Jeg har seet paa nogle Recruters Exercering. Det er
moersomt at høre de tydske Underofficerer exercere paa dansk:
een, dou, dre, heire, venstre, afvexlende med tydske Eeder.
Derved falder mig ind, hvad jeg har hørt efter en Capitain
Aubert, som hverken kunde tydsk eller dansk: du verfluchter
lange Jiitland, kannst du mir nicht die point-de-vue sehen?
J Nærheden af Rendsborg østlig omtrent | Fierdingvei
fra Byen ligger en lille Skov, kaldet Nopiz-Skov, som er giennemskaaren med Gange og er Rendsborgernes sædvanlige Lyst
sted. Man passerer den nærmeste Vei derud giennem den
saa kaldte Oberider (Ober-Eider) Ausfall, til hvilken Passage
man maa have et Tegn, der for et heelt Aar kun koster 8 /3 lybsk.
De Civile og Militære her i Byen leve ingen god Forstaaelse i med hinanden. Her ere to Klubber, en militær,
hvoraf ingen Civile ere Medlemmer, og en civil, hvor Militære
ikke komme.
En Kiøbmand Lemprect i Altona, som tillige er BancoCommissær, bliver actioneret, fordi han har giort en falsk Eed
i Anledning -af de Engelske Vare. Han er saa meget mere
strafværdig, som han er Kongel. Embedsmand og tillige var
Medlem af Undersøgelses-Commissionen.
Onsdag 7 Octob.

Den jydske Post, som ankom hertil iforgaars Aftes, maatte
efter en fra Kronprindsen indløbet Befaling uaabnet afgaae til
Kiel, hvorfra den ikke endnu er kommen her tilbage. Aarsagen til denne Befaling skal være, at man havde bragt i Er
faring, at Kiøbenhavnske Breve vare gaaede over Jylland til
Hamborg.
J Nat Kl. mell. 12 og 1 gik tre af de nyskabte Officerer
drukne fra Altstadt igiennem Alleen, som fører til Neuwerk.
Paa et Sted, hvor Gelænderet mod Eideren er aabent, faldt den
eene — en Lieutenant Rommelhof — ned og druknede. Man
har idag forgieves fisket efter ham.
Kronprindsens Adjutantere ere som bekiendt næsten lutter
Jgnoranter. Forleden, da Bulow, som ellers pleier at dietere Parolbefalinger, var med Bernstorf hos Bernadotte, skulde
en, som hedder Friboe, dictere en Parolbefaling, som angik en
interimistisk Commando. Da han kom til Ordet interimistisk,
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vidste han ikke, hvad det var, og dicterede interministisk,
hvilket man af Malice ogsaa saaledes efterskrev og afsendte.
Det er bekiendt, at en anden af hans Adjutantere, nemlig
Kammerjunker v. der Maas, var i Aaret 1801 med Kronprindsen
ude at besee Ledigheden paa Amager. »Her«, sagde K. P.,
»skal etBatterie anlægges, vil De tegne dette hos Dem«, v. d.
Maas fik sin Tegnebog op, og skrev: »her skal anlægges et
Batterie.« Da de vare komne hiem, forlangte Kronpr. Notizen
af det Optegnede, og see, da stod der ganske rigtigt: her skal
anlægges et Batterie; men hvad det var for et her, derom
kunde hverken Tegnebogen eller dens Eier give nogen Oplys
ning. — Den samme Maas blev i Efteraaret 1806 sendt til den
preussiske Armee for at see et Feldtslag. Han var ikke saa
heldig at ankomme, førend Eeldtslaget var forbi. Et satirisk
Rygte udspredte dengang, at han var bleven fangen af de
Franske, der vilde hænge ham som Spion; men see, hvad
skeer, da man vilde exeqvere det, havde suspendendus — ingen
Hoved.
Grev Wedel larlsberg, Amtmand i Buskeruds Amt, er an
den Gang kommen herned som Coureer. Han er om Natten
i en hæftig Storm sat over i en aaben Baad fra Gothenborg til
Udbyehøy i 10 Timer og seilede midt igiennem en engelsk
Transportflaade paa 40 Skibe.
Det i Kiel udkommende Blad: Dannemark i Aaret 1807,
som i nogen Tid havde standset, fortsættes nu igien. N°. 7
er af 6 Octob.
Torsdag 8 Octob.

Jdag aldeles intet nyt, det undtaget, at Engellænderne efter
en fra Kiel ankommen Efterretning nu have sperret Postens
Gang fra Sielland.
Det meeste af Formiddagen tilbragte jeg i Amtmand Kam
merherre Slanbusch’s Bibliothek, som indeholder en Samling af
historiske, juridiske og philologiske Bøger, som Man ikke
skulde vente i Rendsborg, tillige en god Samling af Landkorter.
Fredag 9 Octob.

Jdag ere hertil ankomne fra Kiøbenhavn Myntmester
Madelau og en anden Reisende, som have udsagt, at Engel-
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lænderne nu have forbuden al Passage fra Sielland, og at de
vare de sidste, som fik Lov at reise. Man troede i Kiøbenh.
i Almindel. ikke, at de holdt Capitulationen eller vilde forlade
Sielland. Catchart skal være bleven Viscount of Zeeland og
Gambier Viscount of Copenhagen. Den svenske Skiærflaade
skal have sendt en Afdeling til Landscrone. Mange troe, at
de Svenske skulle tage Sielland i Besiddelse i Vinter tilligemed
Engellænderne. Det siges, at Admiral Gambier har faaet en
forseglet Ordre, som først maa aabnes d. 10 Oct. J Kiel troer
man ikke paa Capitulationens Opfyldelse.
For nogle Dage siden forlangte en Engelsk Brig, der
krydser ved Als, Levnetsmidler ved at skikke et tydsk Brev i
Land, der begyndte saaledes: Hochwolgebohrne Hrnn Landsleute. Men da de ingen fik, og man skiød paa Sluppen, som
vilde komme i Land, bleve de vrede og beskiød en Landsbye
ved Kysten med Kugler, dog uden at enten Huse eller Men
nesker bleve beskadigede.
Man fandt siden Kugler af 30
ÏÏ Vægt.
Le Courier d’Angleterre af 11 Sept, har følgende : Buonaparte avoit, dit-on, promis à la Cour de Dannemarc la posses
sion d’une partie des dépouilles de la Suède, et peutêtre même
la couronne, qu’il se flattoit de ravir à Gustave IV. Par le
succès de l’expédition, entreprise contre l’isle de Zeeland,
l’Angleterre pourra donne cette conquête au Monarque, dont la
spoliation auroit été compléttée entre Buonaparte et la Cour de
Copenhague. Ce dépôt entre les mains du Roi de Suède seroit
un nouveau lien entre la Grande Brétagne et ce brave Souve
rain, et la nation Suédoise, qui se verroit fortifiée et aggrandie,
auroit de plus en plus sujet de se confier dans la sagesse et
le courage de son Roi.
J Monitoren N° 269 staaer et latinsk Digt af den refor
merte Præst Marron i Anledning af Engeli. Overfald paa Siel
land. Det har til Overskrift: ad Marcum Portium Catonem,
hvis Votum: delenda est Carthago, er saa bekiendt.
Løverdag 10 Octob.

Mange haabe dog endnu, at Engellænderne holde Capitula
tionen og forlade Sielland. Paa den anden Side udbreder sig
det Rygte, at de have angrebet Falster og Lolland og slaaet
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General Evald. J Monitoren staaer: dersom Engeil. ikke for
lade Sielland, saa maa Gud vide, hvad der vil blive af Kiøbenhavn.
Man taler om, at Kongen og Collegierne atter skulle flytte
herfra til Horsens. Det heder nemlig, at, da ventelig franske
og spanske Tropper ville komme til at ligge i Rendsborg, vilde
det være upassende, at Kongen befandt sig i Midten af Fremmede.
Under 2 Oct. har Kongen bestemt Godtgiørelsen for Collegialpersonalets Jndqvartering i Rendsborg saaledes: For

1 Classe
hvortil høre
a) Statsraadets Medlemmer
b) Departementscheferne
15 Rd. maanedlig om Sommeren, 30 om Vinteren.
2 Classe,
hvortil høre Bureau- og Contoir-Chefer 10 Rd. om Sommeren,
20 Rd. om Vinteren.

3 Classe.
hvortil høre Fuldmægtiger, Cancellister, Undercancellister og
Copiister 7 Rd. om Sommeren og 14 Rd. om Vinteren. Maanederne fra Octob. til April inclus, regnes for Vintermaaneder.
Søndag 11 Octob.

Engellænderne kaldte de tre Kroner the Devils Isle, de
smaa Kanoneerbaade the Devils Gunboats, Herregaardsjægerne
the green Farmers Huntingmen.
Blandt de saa berømt bievne Kongens Livjægere var ogsaa
Concertmester Dupuis; om denne fortæller Man allehaande
Anecdoter, som ganske characterisere den franske légèreté,
hvoraf det maaskee var at ønske, at vi Danske havde noget
mere. Ved et af Udfaldene, da det blev temmelig alvorligt,
og fiendtlige Kugler toge en af hans Commilitoner bort efter
en anden, begyndte han at synge en fransk Arie af dette Jndhold »hvad vil der blive af; jeg troer jeg gaaer min Vei.« Da
han med nogle af sine Kammerater laae i en Grøft for at lure
paa Fienden, kom adskillige Kugler over Hovedet paa dem; »jeg
troer, sagde han, at de skyder efter vore Kabudser; jeg vil
give dem en at sigte efter«, og derpaa lagde han sin Casqve
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hen nogle Skridt fra sig. Strax efter kom en Kugle og traf
den saaledes, at Cocarden blev skudt løs. Siden, da de vare
komne tilbage, sagde en af hans Cammerader, at han skulde
rette sin Cocarde; »jo vist, svarede han, jeg skulde vel giøre
noget for dette Tyvetøi, disse Engellændere? nei, vil de have
den rettet, skal de paa min Siel faae Lov at rette den selv
ved en ny Kugle.« En anden Gang, som de skulde giøre et
Udfald, og deres Chef Major Holstein, opstillede dem og raabte
til dem: retter Eder, giorde Depuis strax deraf et Ordspil
og sagde med den frivoleste Letsindighed af Verden: »messieurs, paa Retræten kan De giøre Regning paa mig.«
En Reisende har her fortalt, at de Commanderende i Kiø
benhavn lode forespørge hos Gener. Catchart, om de maatte
giøre Flaaden uduelig til at gaae i Søen, hvorpaa den Engelske
General naturligviis svarede, at dersom de giorde det, skulde
der ikke levnes Steen paa Steen i Kiøbenhavn. — En Gang
var der ved Engellændernes Raketter kommen Jld i to af vore
Orlogsskibe, men man slukkede den; hvi lod man den ikke
brænde?
Mandag 12 Octob.

Jdag erfaredes, at Generaladjutant Lindholm er kommen
tilbage fra Paris, hvor Keiser Napoleon har foræret ham en
prægtig Daase med sit Portræt.
Man fortæller, at Engellænderne have forgieves forsøgt at
faae Dokken lænds, saa de efter 48 Timers Arbeide endnu
ikke havde faaet Vandet til at synke mere end 2 Tommer. De
skal saavel ved Løfter som Trusler have søgt at overtale
Commandeur Kierulf til at vise dem den rigtige Maade, men
forgieves.
Tirsdag 13 Octob.

Jdag ere ankomne Poster fra Kiøbenhavn af 3 og 6 Octob.
Det var en falsk Formodning, at Engellænderne havde stoppet
Passagen. Alle Breve tale om deres visse Afreise den 18.
Nu have ogsaa deres Underofficerer faaet Tilladelse at komme
ind i Byen. Mange Officerer opkiøbe allehaande Ting f. E.
Møbler, hvorpaa de tænke at profitere i Engelland. — Det er
skandaløst, at 3 Jndividuer af Garden til Fods ere gangne over
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til Fienden. Engellænderne holde saaledes over Reenlighed, at
de have brændt Marinernes Klæder, som deserterede over til
dem. Jdag ere Tropper fra Husum og lønningen passerede
her igiennem til Heiligenhaven.
Onsdag 14 Octob.

Jdag ere adskillige Breve ankomne fra Kiøbenh., daterede
10 Octob. J de fleste yttres fornyet Tvivl om Engellændernes
Afreise ved Capitulationens Udløb (d. 18 Oct.). J nogle for
tælles, at Engellænderne have nedtaget det Engelske Flag paa
de danske Skibe, hvoraf Hensigten ikke sees. Commezcollegiet
har faaet Efterretning, at Engellænderne have tilkiendegivet, at
de Passer, de have udstædt for Skibe, ere ikke gieldende læn
gere end til Capitulationens Udløb.
Det forsikkres af Mange, at, dersom Carstenskiolds Land
værn blot havde holdt sig en halv Time, vare 2000 Hannoveranere med Officerer og alt gaaede over til de Danske.
Megen Sensation har idag giort en Artikel i Correspondenten, taget af journal de l’Empire, som har et officielt An
seende, og hvori siges med reene Ord, at Danmark har sluttet
Of- og Defensiv-Alliance med Frankrig, at 40000 Franske skulle
rykke ind i Holsten og tage Hovedqvarteer i Rendsborg, at
Skaane skal tages i Besiddelse, Sverrig og Danmark foreenes
til een Stat m. v. Det er dog vist, at, hvad der staaer som
afgiorte Sager, er i det høieste endnu kun Jdeer, men maaskee
franske Propositioner, der allerede fremsættes som facta, fordi
hos de Franske at ville giøre og have giort gielder for eet
formedelst Sikkerheden af deres Planers Udførelse, i det mindste
efter deres Formeening.
Torsdag d. 15 Octob.

Reiste idag til Kiel med Hertugen af Augustenborg. Det
betales for fem Mile, men Veien er ikke meget over 4. Den
første tredie Deel deraf er temmelig nøgen, men siden bliver
den stedse behageligere. Veien selv er kun slet vedligeholdt.
Vi ankom til Kiel Kl. 12. Hertugen kiørte op paa Slottet; jeg
steeg af ved Rathlevs, som er det beste Auberge i Byen.
J Aften blev jeg indført i et Læseselskab og tillige Klub,
som kaldes Harmonien. Professorerne Heinrich, Phaff og Rei-
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mers indbøde mig at spise med dem paa Klubben, og Conversationen var ret interessant. Den første er Philolog, en ung
Mand, som havde den bekiendte Stridighed ifior ang. det Motto,
han havde valgt, og hvorover han blev nødt til at afgive en
Erklæring. Han staaer ikke i megen Agtelse fra sin Characters
Side. Den anden, PfafT, er Profess. i Chemien og Medicinen.
Han har sin Bolig, Laboratorium og Auditorium i et Huns, der
ligger tæt under Slottet og er sammes Tilhørende. Det har
tilforn været brugt som Vaskerhuus. Man fortæller, at han for
nogen Tid siden nær havde skilt nogle af sine Auditores ved
Livet, da han tillod dem at stikke deres Fingre i en konstig
Jis, hvilket havde den Følge, at der nær var gaaet Koldbrand i
Armene paa dem, og de med megen Møie helbrededes efter
nogle Ugers Forløb. Den tredie, Reimers, er Mathematiker,
en mager og bleeg Mand, som lever eene og alene for sin
Mathematik og blander sig ikke i nogenslags Kabaler, hvoraf
det ellers ved Universitetet her er fuldt. De to første have
ikke saa god Reputation i denne Henseende.
Her er ved Universitetet en Professor Reitemeier, Primarius i det juridiske Facultet. Han blev for et Par Aar siden
kaldet herind fra Frankfurt a. d. Oder, hvor han aldrig havde
holdt uden eet Collegium, og sat ovenover Cramer og alle
andre Jurister her. Det hialp ikke, at Hertugen i Statsraadet
forestillede det Ubillige heri. Curatoren (Fritz Reventlow) og
det tyske Cancellie vilde saa have det. Nu har det tyske
Cancellie maattet suspendere ham og anlægge Proces imod
ham, fordi han er befunden i Canaillerier med Papirers Forfalskelse o. s. v., og han bliver ventelig afsat. Han har heller
ikke, siden han kom her, holdt uden meget faa Forelæsninger,
da han ikke skiøtter om at docere og mager det derfor ogsaa
saaledes, at Jngen skiøtter om at høre ham.
Jeg besøgte ogsaa i Aften Profess. Guldberg, som viste
mig en Satire, han har under Trykken, kaldet de 4 Stuer.
Den, som han har givet Navn af le Cercle, gaaer løs paa de
Stores Anglicisme og det Upatriotiske i deres Tænkemaade og
Ræsonnements. Overhovedet er Prof. Guldberg yderlig mis
fornøjet med den Stemning, der hersker her i Kiel, og, selv
efter at Kronprinsen har kastet sig i Frankrigs Arme, ere ad
skillige af de Personer, som nærmest omgive Kronprinsen og
11
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Kronprinsessen, halv engelsk-sindede. En vel underrettet Mand
har derfor sagt mig, at vi aldrig kom paa det Reene med vor
Politik, saalænge det Hessiske Huus var her, og det er vist, at
Napoleon i sit Brev til Kronprindsen med Lindholm ikke uty
delig har givet tilkiende, at han frygtede for, at Nøden havde
mere Deel i vore Hengivenheds- og Venskabsyttringer end
Hiertet, og at han med den meest uindskrænkede Agtelse for
Kronprinsens Redelighed dog ikke kunde have den samme
Overbeviisning i Henseende til de Personer, som omgive ham
og muligen kunde have Indflydelse paa ham. J øvrigt skal
Napoleons Brev være affattet med udmærket Venskabelighed,
og ikke deri savnes Udtryk som: je m’empresse, j’ambitionne o. s. v.
Saa ofte Lindholm havde Audience hos Keiseren, bragte
denne bestandig paa Bane den Armee, vi havde havt i Holsten.
»Mais, qu’est ce, qu’on vouloit done faire avec cette armée
modique?« skal han have gientaget. Da Lindholm første Gang
havde Audience hos ham, stod han langt fra Døren i et Vindve.
Derpaa vendte han sig om og begyndte med saadan Tiltale:
»Vous avez perdu votre Flotte, et cela sans tranchée ouverte!«
— Lindholm blev engang indbudet til et Jagtpartie af Fyrstprimas’en, som besøgte ham i sine fulde Pontificalibus.
Her ere nu neppe i alt over 50 Studentere ved Universi
tetet. Af disse er Theologernes Antal det mindste, Juristernes
det største. Den berygtede Hermes, som Reventlow (Curatoren)
kaldte herind, er dispenseret fra alle sine Forretninger som
Director Seminarii. Da Kronprindsen var bleven underrettet om
Mandens Værd, skal han være bleven meget vred over saaledes
at være ført bag Lyset, og da Hermes giorde sin Opvartning,
vendte Kronprindsen sig øieblikkelig fra ham.
Fredag d. 16 Octob.

Kl. 2 havde jeg Audience hos Kron-Prindsen. Efterat jeg
var meldt, førend jeg endnu kom ind, blev jeg ved GeneralAdjutant Biilow tilsagt at spise. Min Audience var kort. Jeg
bad om Undskyldning for at være saa indiscret at berøve ham
et af hans kostbare Øieblikke især under nærværende Omstæn
digheder. Han svarede, at det var ham kiært at see mig.
Han spurgte mig, om jeg havde meget at bestille i Rendsborg,
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og om vi havde Expedrtioner til Norge? Efter mit Svar herpaa
bukkede han, og jeg retirerede mig. Saasnart endnu Nogle
havde været inde, hvoriblandt et Par Bønder, gik Kronprindsen
igiennem Audience-Salen og ind igiennem en Spisesal, hvor
Bordet stod dækket, til et Værelse ved Siden, hvorhen alle de
fulgte, som vare inviterede til Middag. Derpaa kom Kron
prinsessen ind fra et modsat Værelse; Man stillede sig i en
Halvcirkel og hilsede Kronprinsessen, som talede et Par
Ord til enhver især. Jeg blev fremstillet for hende af Hof
mester Brochenhuus, som jeg er bekiendt med, og hun spurgte
mig, om jeg havde beroligende Efterretninger fra Kiøbenhavn i
Henseende til min Familie og Eiendom. Efterat hun havde
saaledes sagt noget til enhver, tog Kronprindsen hende under
Armen og gik ind i Spisesalen ved Siden, som vi vare komne
igiennem. Brochenhuus kom imidlertid til mig og sagde, at
jeg forblev ved Kronprinsens eget Bord. Der satte Man sig nu
efter Behag. De, som ikke vare ansagte til Kronprinsens eget
Taffel, spiste i Rosen, hvor de simple Adjutanter spise. Vi
vare omtrent 30 ved Bordet, og jeg var den eeneste u-uniformeret imellem dem. Lige over for Kronprindsen sad Kammer
herre Steen Bille. Ved Kronprinsessen Ministeren Bernstorf.
Vi fik 8 Retter Mad foruden Kage og Dessert, men ikke uden
een Sort Viin. Man converserte med sine Sidemænd temmelig
ugeneert. Naar det blev stille, begyndte Kronprindsen at sige
noget. Han talte bestandig dansk, og ligesaa de der talte med
ham. Jeg sad imellem' von Qvalen af Livgarden, der i Formid
dags ankom som Coureer med Engelske Depescher, og en an
den Officeer. Maaltidet varede en 3 Qvarteer, hvorefter Man
begav sig ind i samme Sal, hvor Selskabet var blevet Kronprindsessen præsenteret før Taffelet. Der fik man Caffe og
biede saalænge, indtil Kronprinsen og Kronprinsessen forlode
Værelset, omtrent et got Qvarteer, hvorefter enhver gik hiem til sit.
J Aften traf jeg hos Aubergisten Fischer, hos hvilken sæd
vanlig hver Aften adskillige Danske soupere, Lieutenant Holsten
af Søe-Etaten, som nylig var kommen fra Engelland over
Sverrig og Kiøbenhavn. Han fortalte, at man allerede siden i
Februar havde i Engeil. talt om denne Expedition, og at Efter
retn. om, at de Danske vilde giøre Modstand, havde der op
vakt en overordentlig Sensation, fordi Publicum var af den
11*
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Meening, at saadant skede efter Overeonskomst mellem begge
Regieringer. Han fortalte ogsaa, at Chefen for Artilleriet,
Bielefeldt, havde nægtet at lade bringe paa Volden 24- og 36Pundigere, hvoraf der vare nok i Tøihuset, istedet for at man
paa Volden havde kun 16 Pundigferej. Det var forbudet dem, som
laae i Ravelinerne, at skyde med deres Amusetter — thi andet
havde de ikke der — og medens man uden Nytte fyrede fra
de Bastioner, fra hvilke ingen Skade kunde giøres, var det for
budet at skyde fra dem, som havde kunnet tilføie Skade. Den
samme fortalte en løierlig Historie om en Landeværnsofficeer
fra Slaget ved Kiøge, som kom til Kammerherre Stemann i
Sorøe ganske forpryglet af en engelsk Husar. Stemann spurgte,
hvad han da havde giort ved Husaren? »intet«, svarede Offi
ceren, »jeg kastede mig ned paa begge mine Knæe og bad
om Naade for Himlens Skyld«. »Ja«, svarede Stemann, »saa kan
jeg ikke beklage Dem.«
Løverdag 17 Octob.

Besaae Universitetsbibliotheket, som staaer paa Slottet i
Mangel af anden Ledighed. Prof. Kordes er Bibliothekar. Det
har c. 40000 Voll. og er best besat i Historie og Medicin.
Hvad det har i sidste Fag, er især tilkommet ved Livmedic.
Bergers Donation og ved Tilkiøbet af en Deel af Hensiers
efterladte Samling, hvortil Regieringen skiænkede 6000 Rd.
Ellers har det blot 1000 Rd. om Aaret. Det har et temmeligt
ubeqvemt Local i to Sale paa Slottet, hvor der snart vil fattes
Plads.
Bibliothekaren Prof. Kordes har ingen Amanuensis
eller anden Medhielper. Bibliotheket staaer ikke aabent uden
to Gange ugentlig.
Den Forlængelse paa 12 Dage, som Engellænderne have
forlangt, er egentlig en Fortsættelse af foregaaende Forslag, som
ere skete directe fra London for et Par Uger siden. Disse
indeholdt, at Man vilde forlige sig med os, hvis vi vilde frasige
[os] Forbindelse med Frankerig og aabne vore Havne igien for
Engelland, saaledes, at Engeil. da vilde give os vor Flaade til
bage 3 Aar efter den almindelige Fred dog med Forbehol
denhed, at der da ingen Udsigt var til ny Krig og i den
Tilstand, hvori Flaaden da maatte befindes. Paa dette imper
tinente Forslag blev intet svaret, men man communicerede det
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strax til det franske og russiske Cabinet, for at de kunde see
dets sande Beskaffenhed og originale Form. Engellænderne
lode os da tillige sige, at, hvis vi ikke vilde antage deres Pro
positioner, vilde de vel holde Capitulationen, men strax komme
igien, og de vilde tillige sige os, at, hvis deres egne Tropper skulde
behøves andre Steder, var det en Aftale med Kongen af Sverrig,
at hans Tropper strax fra Skaane af besatte Kiøbenhavn og
Siælland. J denne Anledning er idag Lieutenant Holsten af
Søe-Etaten beordret som Coureer til Sverrig med Depescher
fra vor Regiering, ved hvilke meddeles Hs. Svenske Majest. de
Beskyldninger, Engellænderne have giort imod ham, og skiønt
ingenlunde tvivles om sammes Løgnagtighed, dog udbedes en
lille Forsikkring. Man troer, at Hs. Sv. Majest. slet ikke svarer
herpaa, hvori han vel og giør best, thi det forholder sig dog
nok alligevel saaledes, som Engellænderne have sagt.
Det er utroligt, saa frit her tales, endog saa at sige i Hofsphærens Middelpunkt.
Man siger ganske høit, at Aarsagen, hvorfor vor Armee blev liggende i Holsten istedet for at
gaae til Sielland efter Tilsitter-Freden, var, at Generaladjutan 
terne og andre ved Hoffet ikke kunde rive sig løs fra Holsten.
Frøken Haxthausen og Frøken Dørring [o: During], som ere Hof
damer, tillægger Man et vedvarende Had til Frankrig. Det uden
landske Departement, især Bernstorff, giør Man de lydeligste
Bebreidelser, og det som er det besynderligste, ingen taler mere
ufordeelagtig om Bernstorff end de, som ere i hans eget De
partement. Han er og lidet agtet af de Franske. Den franske
Legations-Secretær Desaugiers sagde til mig, at den franske
Mission havde tidt nok advaret os, men uden Nytte. De Per
soner, som ere omkring Kronprindsen, kaldte han ou des radoteurs ou des trembleurs, og dette er ogsaa den almindelige Dom
i Kiel. Man skal endog have svart Didelot studs, da han d.
20 lun. d. A. advarede om den Engelske Expedition, og det er
vist, at Didelot har erfaret, at man havde sagt: »nu kunde man
ret see de Franskes Listighed, det var bare for at faae vore
Tropper fra Holsten, at de selv kunde komme til at besætte
det.« Men Bernadotte havde rigtigere bemærket, at, naar de
Franske virkeligen vilde have besat Holsten, havde det været
en Affære af en Times Tid at giøre Ende paa vor hele
saakaldte Armee. — En Søeofficer, som spiste igaar ved
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Taffelet, trykkede mig efter Bordet i Haanden og sagde: »man
lever ret got her; det lader sig forklare, hvorfor Adjutanterne
ikke vilde herfra.«
Jmellem de Civile og Militære hersker ingen god Forstaaelse. De første have kun liden Agtelse for de sidste; disse
hæve sig som sædvanlig over de første, bildende sig meget ind
af deres Uniformer, Skiærfer og høie Fiær. Paa Veien til
Dustembroeck møder man dem hver Dag i glimrende Cavalcader eller i Cabriolets. Adskillige af disse unge Officerer
kunne ikke faae deres Examen, endog Generals-Sønner, hvis
Examination dog ventelig maa falde meget lemfældig ud. Man
talte med Indignation om, at Generaladjutant von der Maas,
der er en bekiendt Jgnorant, havde offentlig giort Nar af en
Bonde fra Als, der var kommen for i den beste Meening at
meddele Kronprindsen nogle Opfindelser — der rigtig nok ikke
vare nye, men dog af ham ansaaes derfor — til at skyde Jld
i fiendtlige Skibe.
Profess. Guldberg har væddet med den lille Prinsesse
Caroline om 5 Rd., at General Bielefeld uagtet hans slette Op
førsel faaer det hvide Baand. Dette har Prinsessen igien for
talt til sin Fader, som skal have sagt: »ja lad ham kun vædde,
han skal ogsaa tabe.«
En vis Art af point d'honneur hos Søeofficererne har jeg
ikke før vidst af at sige. Da En sagde til Capitain Rothe,
at det dog var meget ønskeligt, om vi kunde faae vor Flaade
tilbage, svarede denne: »gid Fanden sætte nogensinde sin Fod
paa Skibe, der ere tagne paa den Maade.«
Den franske Minister Didelot og Grev Schimmelmann arbeide næsten daglig sammen. For den sidste have de Franske
megen Agtelse. De fælles Arbeider angaae den Pengeunder
støttelse, vi behøve fra Frankrig.
Kronprinsens Taffel her koster 3000 Rd. maanediig. —Prinds Christian omtales som en slet lluusholder. Af hans og
Sødskendes Appanage, som udgiør 115000 Rd. aarlig, falde
70000 paa ham. Han har desuden sin Regimentschefs-Gage
og sit Feldttillæg, og dog maa man bestandig giøre ham For
skud. Finantscollegiet er meget misfornøiet hermed.
J disse Dage er død en Casserer ved Feldtkassen. Han
havde foruden sin ordentlige Gage 40 Rd. maanediig og
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Qvarteerpenge 10 Rd. maanedlig, desuden Feldttillæg og Diæt
penge 100 Rd. maanedlig, saa han tiente paa et Par 1000 Rd.
Han døde med 1200 Rd. paa Brystet, hvoraf han Dagen iforveien ikke havde villet udlaane en Skilling. J hans Sted skal
være kommet et ungt Menneske paa 17 Aar. — Alle de, som
ere ansatte ved Feldtcommissariatet, befinde sig saa vel, at
endog Copiisterne sees hver Dag at ride ud paa smukke Heste
og lustere snart paa eet Sted snart paa et andet.
J de Breve, som ere bievne aabnede i Kiel, har man læst
meget i Kiel, som man maaskee ikke skiøttede om. J et skal
have staaet: »Nu have vi i saa lang Tid underholdt en Krigs
magt, der opsluger det meeste af Statens Jndtægter, og villigen
givet vore Skatter i Haab om at forsvares af de Soldater, vi
fødte; og nu, da vi skulde forsvares af dem, ligge de i Holsteen og æde og sove og ville endda forlange, at Borgere og
Bønder skulle forsvare dem selv.«
Jeg besøgte i Aften Etatsraad Hegewisch, den berømte
Historiker. Det er nu en gammel Mand og saa kortsynet, at
han ikke kan skielne et Træe fra et Menneske. Han nyder
megen Agtelse og er den eeneste grundige Historiker, Kiel eier.
Søndag d. 18 Octob.

Jeg besøgte idag nuværende Prorector, Professor Reinhold,
en fiin Mand, der har noget hos sig af den munkiske Smi
dighed og Sødhed. J øvrigt meget interessant at tale med.
Han fortalte mig den hele Affære med Prof. Heinrichs Motto
til hans Program i Anledning af Kongens Geburtsdag 29 lan.
1807 (utinam quietis temporibus atque aliquo, si non bono, at
saltem certo statu civitatis hæc inter nos studia exercere possemus etc.) og viste mig Consistorii, af ham opsatte, Erklæring
i denne Henseende, der gik ud paa deels at vise Heinrichs
uskyldige Meening deels at fremstille det Ondskabsfulde i Be
skyldningen, at han skulde have meent noget ondt mod Dan
mark. Resultatet var, at der kom et Kongel. Rescript, som
befalede at give Heinrich en eftertrykkelig Jrettesættelse og at
formane ham til større Forsigtighed for Fremtiden. Denne
Resolution forekom Reinhold meget ubillig, og han paastod at
være moraliter overbeviist om, at Heinrich slet ikke havde
meent Danmark. Prof. Guldberg har den modsatte Overbeviis-
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ning. Reinhold beklagede sig ogsaa til mig over, at Profess.
Guldberg var alle Profess. i Kiel fiendsk, og at han ophidsede
de Danske, ja selv indisponerede Regieringen imod dem.
Guldberg derimod paastaaer, at de alle — med Undtagelse af
Schultz og Hegewisch — ere saa udanske i deres Hierte, at
en af dem endog, nemlig Prof. Heinrich, som han kalder
Prof. Motto, skal have offentligen deduceret Retmæssigheden af
Engellændernes Krig imod os.
Reinhold viiste mig ogsaa Reglementet for Studenter-Corpset,
der tillige indbefatter Seminaristerne og endeel KiøbmandsKarle. Corpset er i alt 150 Md stærk, hvoraf Studenterne udgiøre 50. Kron-Prindsen overlod til Universit. at foreslaae en
Chef for Corpset, og det foreslog en Hr. von Schack, hvilken,
da han var antagen, det tillige bad at conferere med Consi
storium om, hvad der kunde være samme fornødent at vide,
men han har siden ikke meddeelt dem det allermindste. Reinhold
havde som Prorector en Audienz hos Kronprindsen i Anledning
af denne Væbning og bad da tillige Kronpr. at tage Univers,
og Studeringerne saaledes i sin Beskyttelse, at de unge Men
neskers Hovedbestemmelse ikke forsømtes. Kronpr. svarede,
o at Man ikke kunde forhindre de unge Mennesker at gaae ind
i et Corps, og at han maatte tilstaae, han selv ønskede det,
da Man ingen Hindring burde lægge iveien for Patriotismen;
det øvrige forstod lian sig ikke paa, men vilde ganske overlade
det til Universitetets Foresatte«. Reglementet for Corpset, som
egentlig er et Jægercorps, blev ikke som Udkast sendt til Uni
versitetets Betænkning, hvilket samme just ikke har taget vel
op, men uden dets Forevidende approberet og som saadant
trykt. Kun havde Man affordret Prorector nogle foreløbige
Oplysninger og Betænkninger f. E., hvor stort vel de Stude
rendes Antal var, om de vel vilde gaae ind i eet Corps med
Seminarister og Kiøbmandskarle o. s. v., hvorpaa Prorector
svarede i alle Vedkommendes Navn, da Svaret skulde gives saa
hastig, at der ei var Tid til nogen Conference. J Reglementet
staaer, at Corpsets Medlemmer skulle lade sig bruge i begge
Hertugdømmene, og at de skulle ansee det for en Naade at
bruges paa de farligste Steder. Disse sidste Udtryk, der rigtig
nok ogsaa ere noget besynderlige, har Universitetet ikke været
tilfreds med; thi, sige de, 1) er det alt for overdrevet at kalde
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det en Naade at udsættes mere end andre for Døden, 2) skulle
Studentere opofres for at spare Bønderkarle, saa kunde deraf
sluttes, at Regieringen ansaae de sidstes Liv for vigtigere end
de unge Menneskers, paa hvis Uddannelse og Forberedelse til
Statens Embeder saa mange Aar, saa megen Flid og saa mange
Bekostninger allerede anvendtes, og hvis Pladser kun langsom
vilde erstattes, da man ikke danner en Student saa gesvindt
som en Soldat, 3) en Enthusiast kan vel sige: »jeg vil ansee
det for en Naade at sættes paa de farligste Steder«, men det
kan ikke egentlig foreskrives eller befales Nogen, at han skal
ansee dette for en Naade. — Jeg skulde ogsaa hellere have
villet lade Reglementet udtrykke sig saaledes: Man forventer
ell. man holder sig forvisset om, at Corpsets Medlemmer ville
med uforsagt Mod trodse enhver Fare for Fædrelandet.
Vinter-Semestrets Forelæsninger begynde her ordentligviis
d. 26 Octob. eller i Begyndelsen af Novemb. Men der blive
venteligen slet ingen Forelæsninger holdte her i Vinter, thi der
er ikke kommen en eeneste ny Student, og de forhenværende
have nok at giøre med at exercere. Under nærværende Om
stændigheder skiøtte Forældre ikke om at sende deres Sønner til
Kiel for at lade dem tage Deel i føromtalte Naade, men lade
dem enten blive i Skolerne eller hiemme eller sende dem til
tyske Universiteter. For at blive Student her udfordres ikke
andet end at lade sig inscribere og betale Jnscriptions-Gebyhret.
Man forlanger ikke engang at see det Testimonium, som skulde
forelægges. Ogsaa kunne de Jnscriberede strax begynde med
deres Embedsstudier. Professorerne have eenstemmig forsikkret
mig, at de allerfleste komme med ganske utrolig usle Forkund
skaber, især de, som ville studere Medicin, der for en Deel
ere ganske ustuderede og blot Apotheker-Drenge.
Skolelærer-Seminariet her, hvis Director er den famøse
Hermes, — der nu har faaet det Raad at søge sin Afskeed, —
har c. 40 Disciple. Hr. Gensichen, som er første Lærer, vilde
ikke tillade mig at være overværende ved Underviisningen, fordi
det er forbudet. Man maatte nemlig i denne Henseende
giøre et almindeligt Forbud for ikke at sættes i den Nød
vendighed at giøre et specielt imod at hospitere hos Hermes,
hvis naragtige Foredrag trak saa mange derhen for at lee af
ham. Seminaristerne blive her i 2 Aar. Efter deres Demission
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blive de færreste Skolelærere paa Landet, fordi de nu attraae
høiere; nogle studere, andre søge at komme an som Forval
tere, Fuldmægtiger o. si. — Dette Stadliv giør dem ogsaa bekiendte med et Slags Luxus.
Mandag 19 Octob.

Den academiske Bygning, som ligger tæt ved Slottet, inde
holder tvende Høresale, en større og en mindre, en Forsam
lingssal for Consistorium, hvori hænge endeel Portræter af be
rømte Lærere og af Curatorerne, et Theatrum anatomicum,
hvis Apparat er temmelig fattig, og nogle smaa Ledigheder.
Professorerne holde deres Forelæsninger hiemme i Husene.
Tirsdag 20 Octob.

J Formiddag ankom to Staffetter, en fra Peymann i Kbhavn
og en fra General Evald paa Falster. Siden kom Posten. Alle
Efterretningerne stemme overeens deri, at Engellænderne virkeligen holde Capitulationen efter Bogstaven. Paa de sidste
Ord skal Catchart ogsaa have lagt megen Vægt. Det hedder
tillige, at Engeil. have giort Blokaden endnu strængere end
før. Mange troe, at de ville gaae bort med alle, men de
bedre underrettede finde langt flere Grunde til at frygte, at de
strax komme igien, og at de blot holde Capitulationen —
efter Bogstaven. Det erfares tillige, at de agte at tage deres
Hovedqvarteer i Helsingborg.
Paa Torsdag har Kronprinsens Regiment Ordre at marschere
til Fyen. Her i Kiel og Omegn skal Generalerne Dørring [o: Dtiring] (en ubevægelig Podragrist), Lemming og Bardenfleth com
mandere. De to sidste ere hidcommanderede fra Fyen. Kronprindsen formenes at anvise dem deres Virkekreds her, hvor
ventelig intet vil blive at giøre, for at de ikke skal være iveien,
hvor duelige Folk behøves. Dog skal Bardenfleth være ganske
brav. Prinds Christian faaer ingen anden Commando end Kyst
forsvaret op forbi Flensborg. Hans Regiment skal være det
raaeste og udisciplinerteste af alle.
Jeg giorde endnu idag et Besøg hos den ældste af de
theologiske Professorer her, Geyser, en ærværdig gammel
Mand. Jeg sagde til ham ligefrem, at vi forundrede os sær
deles over, at det theologiske Facultet her gav Doctorværdig-
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heden i Theologien til enhver, som sendte en Disputats ind,
om det saa var nok saa ubekiendt og ulærd en Person, og jeg
nævnede ham fire danske Præster, som saaledes nyligen uden
mindste videnskabelig Fortieneste vare bievne Doctorer i Kiel.
Han nægtede slet ikke Misbrugen, sagde, at han havde aldrig
billiget den, men at Statuteme ei forhindrede den. Den sande
Aarsag taug han med — nos sumimus argentum.
J mit Logis hos Rathlev betalte jeg c. 11 Rd., kiørte Kl.
3 fra Kiel og ankom i Rendsborg Kl. 8. Fra Kiel til Rends
borg betales kun for 4 Mile, men fra Rendsborg til Kiel for 5.
De fra Kiel kunne derimod kiøre i deres Magelighed, ere ikke
underkastede Postreglementet eller forbundne at bruge Postmonduren.
Man har confiskeret Medicamenter, meest China, Engel
lænderne tilhørende, for c. 40000 Rd. De føres til Rendsborg
og deponeres der.
Onsdag 21 Octob.

Catchart og Gambier skal begge have nedlagt Commandoen.
En Amtsforvalter F. i Wordingborg skal have ført sig
meget slet op. Han har villet paanøde den Engelske General
Linsingen de Penge, som vare i Amtscassen, Regieringen til
hørende. Linsingen har viist ham Døren og kaldet ham en
Skurk. Ligesaa har den samme General ladet en dansk Corporal, som var deserteret, og angav hvor de Danske havde
deres Heste, Fourage o. s. v., give 50 Stokkeprygl for Fronten
med Tillæg, at anden Belønning fortiente en saadan Skurk ikke.
J Aften er Assessor Lehmann ankommen fra Kiøbenh.,
som han forlod i Løverdags Aftes. Engellænderne etablere
deres Hovedqvarteer i Helsingborg. J Kiøbenhavn anseer man
en Krig med Sverrig for uundgaaelig. Ligesaa her. Adskillige
gode Heste have Engeil. solgt for | Guinee Stykket. Blokaden
omkring Sieland skal være bleven strængere, saa det ikke er
muligt for vore Tropper at komme over. Studentercorpset er
igien blevet sammenkaldet og har besat Voldene.
Man har nu fundet den unge Officer, som druknede her
i Jungfernstieg. Han og hans Kammerader havde samme Aften
saaledes sviret hos Verten i Stadt Hamburg, at Regningen for
Punschen m. v. beløb 50 Rd.
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Engeil. skal dog engang have opfordret Cronborg, men
Commandanten Stricker har svaret, at han hverken havde Fruen
timmer eller Børn i Fæstningen, men kun Soldater, og agtede
derfor at forsvare sig til det yderste. Det er den samme
Stricker, som i Aaret 1S01, da efter de Engelskes Giennemgang
Kongen af Sverrig sendte en Officer over for at gratulere
Command. og bevidne ham sin Agtelse, svarede den svenske
Konges Bud: »hils Deres Konge og siig, at dersom han havde
været ærlig, skulde ikke et eeneste engelsk Skib være sluppet
igiennem«.
Torsdag d. 22 Octob.

Jdag haves aldeles ingen Efterretninger fra Sielland. Kl.
12 var heller ingen Stafet ankommen til Kiel. Man frygter, at
al Passage er spærret.
Hannoveranerne skal have hængt to engelske Officerer i
en Skov i Sielland.
Det fortælles, at ved det eene Udfald, hvor Landværnet
var med, skal General W., da han stod bag Fronten, og en
Kugle foer forbi, have sagt: »staaer foran mig Karle, J see jo
vel, at de sigte efter Generalerne«.
Endskiønt det før Bombardementet vrimlede af røde Fiær
(Adjutantere), skal man dog under samme ikke have seet uden
tvende, nemlig von Qvalen og von Holten.
Generalerne L. og F. have ikke heller erhvervet sig stor
Reputation, hvoraf de da heller ingen havde iforveien. Den
første passerer for en stor Poltron, den anden er gammel,
uden Aand eller courage. Man fortæller, at da han en Aften
reed over Volden og traf nogle Studentere syngende paa deres
Post, skal han have sagt til dem, at han fornøiede sig vel ved
at see, de vare ved saa got Mod, men at det dog forekom
ham upassende at synge under saadanne Omstændigheder.
Matroserne viste deres sædvanlige Ligegyldighed ved en
hver Fare. De sang bestandig Krigsviser, afvexlende med Eeder
og bonmots i deres Maneer. En Matros saae en Bombe falde
i nogen Afstand fra sig. Han lettede Laaret, lod en . . gaae
og sagde ganske laconisk: »den er ligesaa god som din, Hr.
Engelskmand.« Man saae Matrosdrengene midt under Bombarde
mentet løbe med Bomber og optagne Kugler.
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Ed lieel Deel Fruentimmer endog af de bedre Stænder
skal have giftet sig med engelske Officerer i Sielland.
Catchart skal have sagt, at han aldrig kunde tage feil af,
naar man vilde giøre et Udfald, thi saa blev immer runde
Taarn fuld af Mennesker, der vilde see, hvorledes det gik.
Fredag 23 Octob.

Engellænderne have ikke alene forlangt — som Forligelsesvilkaar — at beholde Flaaden i 3 Aar efter Freden, men ogsaa
villet forbeholde sig da at bestemme, hvorvidt de vilde give os
den tilbage in natura, og hvorvidt vi skulde lade os nøie med
Godtgiørelse i Penge. De have og forlangt at beholde Helgoland. Hvis vi ei vilde indgaae alt dette, have de forelagt os
fem Trusler. Kronprindsen har paa alt dette ikke svaret videre
end disse faa Ord: »le Roi a reçu avec indignation et Vos
offres et Vos menaces«.
J Colding blev udstædt en Proclamation af Kongen til det
Norske Folk og sendt op til Regieringscommissionen for at
proclameres. Da den ankom der, vidste Man allerede Kiøbenhavns Capitulation, og da der stod i Proclamationen: »de (Engeil.)
have forlangt vor Flaades Udlevering, det vil sige: Danmarks
Skiændsel«, fandt man det upassende at bekiendtgiøre den,
fordi, da Flaaden allerede var udleveret, Kongen da kunde
synes at have afsagt sin egen Dom. Regieringscommissionen
skrev derfor tilbage, at den efter de forandrede Omstændig
heder fandt det betænkeligt at proclamere den i saadan Form
og meente, at det maaskee kunde være nok med den Procla
mation, som allerede var udstædt af Gouverneuren Prinds
Christian af Augustenborg. Dette har nu ogsaa Statsraadet
fundet, og — da en ny Proclamât, vilde komme post festum - forbliver det derved, og den allerede udstædte forelægges
Kongen til Cassation.
J Eftermiddag kom en Ordre fra Kronprindsen til Generalpostamtet om at expedere Breve til Kiøbenhavn, da Engeil.
nu ganske have forladt Sielland. Al Verden fik nu travlt med at
skrive, og der vil ventelig blive skrevet hele Natten igiennem.
Løverdag 24 Oct.

Det er uhyre, hvilken Mængde Breve idag ere afsendte til
Kiøbenhavn. Man veed imidlertid ikke med Vished, om Engeli.,
der endnu bloqvere Sielland med deres Skibe, ville tillade
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Postsækken at gaae over. Kronprindsen har derfor befalet
Generalpostamtet at aabne to Postfarter, en over Fyen og en
over Langeland, samt Collegierne at sende Duplicata af alle
vigtigere Expeditioner, nemlig et med hver Post.
Hertugen har idag ladet skrive Circulære til Skolerne i
Jylland og Fyen om at sende deres Dimittender uopholdelig til
Kiøbenhavn, da Communicationen nu er aaben. Imidlertid er
det dog ikke endnu bekiendtgiort, at Personer maae gaae over,
og tillades det dem end herfra, er det dog et Spørgsmaal, om
Engellænderne ikke forbyde det.
J samme Anledning blev
skrevet til Universitets-Directionen i Kiøbenhavn om at udsætte
Examen artium, som var bestemt at skulle begynde den 1 Nov.,
til 16 Nov.
Studenterne skal imod Etatsraad Moldenhawer, som de
deels i Almindelighed ikke kan lide, deels have et Nag til fra
1801, da han viste sig som en Fiende af Studentercorpset og
var Aarsag i, at det paa en meget udelicat Maade ophævedes,
yttret adskillig Malice under Bombardementet, da de gave sig
af med at redde for ham. Adskillige af sine Manuscripter fandt
han i Vandkarret, og En skal have tilføiet den Bemærkning, at
i Vandet vare de sikkrest for Uden.
Jeg var i Aftes tilstæde i den herværende jødiske Synagoge
i Anledning af den Fest, hvormed Thora sluttes og igien be
gyndes forfra. Localet er kun maadeligt. Her ere c. 30
jødiske Familier i Byen.
Søndag d. 25 Octob.

Det hedder, at alt Eegetømmer, som existerer i Rigerne,
skal reqvireres til Kongens Tieneste for at bygge nye Skibe.
General Bielefeldt i Kiøbenh. skal have skudt sig selv,
hvortil dog mange tvile paa, at han har havt Courage nok.
Der er kommen en Carricatur ud over ham, hvor han fore
stilles med en Uldsæk foran sig og en Uldsæk over Hovedet,
fordi han under Bombardementet skal have opholdt sig i et
med Uldsække omgivet Værelse. Man har paa Ulfeldts Plads
fundet Navnet Ulfeldt paa Skamstøtten forandret til Bielefeldt.
Han stod ellers saa meget i Yndest hos Kronprindsen, at han
blev giort til General til Præjudice for et Dusin Oberster, og
alt, hvad han foreslog, maatte strax skee. Ogsaa skal Kron-
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prindsen ved Afreisen fra Kiøbenhavn have sagt til Peymann,
at han vilde give ham en paalidelig Medhielper, nemlig Bielefeldt.
Det har nylig været Tilfældet, at Cancelliet i Kiøbenhavn
og Cancelliet i Rendsborg har afgivet to modsatte Resolutioner
om den samme Sag, saa at der fra vedkommende Øvrighed er
indsendt Forespørgsel, hvilken af Resolutionerne der skal følges.
Undertiden ere ogsaa ligedanne Resolutioner af begge Cancellier afgivne, saa man har faaet to Cancellie-Resolutioner om
samme Sag.
Mandag 26 Oct.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Det Collegialpersonale, som befinder sig her, er følgende:
af danske Cancellie
Kammerherre Kaas, Etatsraad Knudsen, Secretær Rimestad, Seer. Hornemann, Volonteur Danckel.
af tydske Cancell.
Kammerherre Møsting, Etatsraad Feldtmann, Etatsr.
lensen, Baron Eggers, Secret. Spies, Seer. Wolfhagen,
lessen.
af Rentekammeret
Grev Reventlow, Etatsraaderne Fridsch og Essen, Kam*
merr. Kongslev og Prehn. Nogle Copiister.
af Toldkammeret
Geheimeraad Moltke, Justitsraad Stoud, en Copiist Stallknecht.
af Finantscolleg.
Grev Schimmelmann, Seeretær Kellermann, Copiist Paap.
af Finantscasse-Directionen
Conferenzr. Wendt, Bogholder Hornheck, Casserer
Feilberg.
af Postamtet
Kammerh. Knuth, Copiist Furchtenicht.
af Commerzcolleg.
Kammerh. Sehestedt, Justitsraad Smith-Phiseldek, Kammerr. Lavætz, Fuldmægtig Gierlew, Volontair Willemoes.
af Admiralitetet
Admir. Vleugel.
af Generalitetet
Gener. Dorrien.
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11. af Directionen for Studievæsenet
Hertugen af Augustenborg, Professor Engelstoft, Copiist lungersen.
12. fra Banken
Consul Nissen og Bankdirect Thygesen.
13. fra Brand-Assurance-Væsenet
Justitsraad Berthelsen.

Hofpersonalet.
Overkammerjunker Calmette, Overceremoniemest. Buchwaldt,
Generaladj. Hies, Hofintendant Justitsr. Nielsen, Geheime-Casserer Justitsr. Bugge.
Tirsdag d. 27 Octob.

J Eftermiddag kiørte jeg med Hertugen af Augustenborg
til Slesvig, hvor vi ankom Kl. henved 9 i Aften. Det hedte
ved Afreisen, at Collegialpersonalet skulde endnu inden Vinter
forlade Rendsborg for at gaae til Kiøbenhavn, og blot Kongen
med Departementscheferne blive der, hvilket da for disse faa
maa blive et trist Liv og end mere for deres Koner, hvilke
derfor absolut ville have Kongen og alting tilbage til Sielland,
uden at betænke, at, saa længe Tingene ingen anden Vending
have taget, Kongen og hele Regieringen let til næste Foraar
kunde enten blive indsluttet eller igien fordreven — et latter
ligt Skuespil for hele Europa. 9 Jsær vil Grevinde Schimmelmann med al Magt have Residentsen forlagt til Kiøbenhavn
igien inden Vinter. Det duer ikke, at Fruentimmerne blande
sig i Politiken, og dog føier man dem ofte for at blive deres
Overhæng qvit.
Undersaatterne ere vel af Regieringen opfordrede at føre
Proviant til Kiøbenhavn, men da Engellænderne endnu krydse
i vore Farvande, synes faa at ville vove det.
De Franske skal synes got om den Maade, hvorpaa vi op
føre os imod dem. Vi vise Tillid og krybe dog ikke. Den
franske Minister Didelot skal have sagt: »Vous nous traitez,
comme nous devons être traités, avec dignité et abandon.«
Onsdag 28 Oct.

For et Aflensmaaltid i Aftes for 3 Personer og Natteleie
for disse i tvende Værelser betalte Hertugen 24 Rd. i Giestgivergaarden og desuden 3 Rd. i Drikkepenge. Vi toge bort
Kl. 7 og ankom Kl. 12 til Flensborg, hvor Hertuginden mødte
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Hertugen med sine tre Børn. Et Compagnie Landværn giorde
Honneurs. Hertugen gav det 20 Rd. i Douceur og 10 Rd. i
Vertshuset for Aftrædelse. Fra Flensborg til Gravensteen ere
3 gode Miil, hvoraf de to første ere stygge, den sidste meget
behagelig især fra Rinkenes, en Landsbye, der har en meget
romantisk Beliggenhed. Norden for Flensborg tales paa Landet
ikke andet end dansk, og det samme er Tilfældet sønden for
Flensborg næsten lige til Slesvig. Gravenstein kalde Landfol
kene her omkring Graasteen, hvilket venteligen er det rette
danske Navn. Slottet selv ligger omgiven med Søe og Park,
hvilken sidste findes beskreven hos Hirschfeld. Det bestaaer
af to Sidefløie, to Etager høie, af hvilke den eene indeholder
Stedets Kirke; thi der ligger en Flekke hos. Der, hvor Hoved
bygningen tilforn har staaet, er nu blot en Søilegang, thi Ho
vedbygningen afbrændte for endeel Aar siden og er ikke igien
opført. Slottet er ellers bygget af en Grev Ahlefeld, som kom
i Armod og solgte det med Godset til nærværende Hertugs
Fader.
J et af de Breve, man har aabnet i Kiel, skal have staaet,
at man ikke maatte forundre sig over, om de (i Kiøbenhavn)
bleve ganske Engelske efter den Maade, hvorpaa de behand
ledes af Regieringen.
Torsdag 29 Octob.

Middagsbordet bestaaer her daglig af Hertugen, Hertug
inden, 3 Børn (Prinsesse Caroline, Prinserne Christian og Fritz),
en Prinsesse Lovise, som er Tante til Hertugen, Hofdame Baronesse
Pechlin, en Kammerherre Fqntin [v. Thienen?], der er en gammel
Mand og saa uvidende, at han ikke kiender Forskiellen mellem
en Planet og Comet, Hofraad Andresen, Doctoren Henrici og
mig. Gierne komme desuden hver Dag nogle Fremmede. Man
spiser til Middag Kl. 1|, til Aften Kl. henved 91 For Tidernes
Dyrheds Skyld har man netop nu indført adskillige Jndskrænkninger. Jstedet for 6 Retter til Middag og 4 til Aften gives
nu kun 4 til Middag og to til Aften. Jstedet for at forhen
enhver fik sin Halvflaske Viin ved Bordet, bringes nu Glasse
om paa en Præsenterbakke, og naar Ens Glas er tom, skiænkes
i af Lakeierne. Til at undervise sine Sønner har Hertugen en
Kieler-Seminarist ved Navn Henrichsen.
Danske Samlinger.

III.

12
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J Kirken her findes et Materie over Alteret forestillende
Christi Optagelse af Graven, der er kiøbt i Jtalien af Grev
Ahlefeldt og af Konstkiendere ansees for meget got. De øvrige
Malerier have intet synderligt Konstværd.
Fredag 30 Octob.

Bønderne her omkring tale alle blot dansk, men hvori dog
adskillige tydske Ord indflettes, f. E. Knoger d. e. Knokler
(Knochen). Det, som ellers hedder at møde (for Retten), kalde
de erskeenen (erscheinen), hvilket kommer deraf, at alle
Stævninger udstædes paa tydsk i Hertugdømmet Slesvig, og det
der stedse hedder, at de beordres at erscheinen.
Paa Als er opstaaet en Strid om Besiddelsen af de Kanon
kugler, Engellænderne ved en Leilighed skiøde i Land, da
nogle seenere tilkomne Hielpetropper havde taget dem med,
og nu reclameres de af dem, som egentligen havde været
i Faren.
Engellænderne ere saa forsigtige, at deres Brigger, som
krydse omkring Øerne, have et Art af Garn giort af Tougværk rundt om sig fra Vandgangen til høit over Rellingen for
at dækkes mod pludselig Entring, ligeledes kaste de i mørke
Nætter af og til Raketter i Luften eller affyre Kanoner for ved
Hielp af Lysningen at see, om ingen Fiende skulde være i
Farvandet.
Lovisa Augustas Hofcavaleer Kammerjunker Buchwaldt har
oprettet et Jægercorps paa Als, som fører Navn efter hende og
bestaaer af 50 Mand.
Løverdag 31 Octob.

Jdag Kl. 2| kom Kronprinsen og Prins Frederik af Hessen
(Gouvernør i Rendsborg) her tilligemed to Adjutanter. Nogle
af foranførte Lovisa Augustas Jægercorps vare redne ham imøde.
Ved Middagsbordet spiste de sædvanlige, uden at K. P. Nær
værelse heri giorde nogen Forandring. Førend vi gik tilbords,
kom et Optog af Byens Drenge, en Snees Stykker i alt, med
en rød Fane, hvorpaa stod G. Vil, og i etslags Uniform med Fiedre
i Hatten, Trommeslager og Piber, og marscherede op uden
for Vindverne med Musik, hvorpaa de exercerede lit, saa got
de kunde. Kronpr. lod dem give en Douceur.
Nogle af
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Byens Drenge havde ikke villet være med af Frygt for, at
Kronpr. da strax skulde tage dem til Soldater. Man seer ellers
nu i enhver Landsbye Drenge exercere med Træekaarder, Fier
i Hatten o. s. v., ligesom de fleste Bønderdrenge allerede bære
deres Haar klippet ligesom Soldaterne. Det vil ret blive en
militærisk Generation, den som nu voxer op! — Vi fik nu 12
Retter Mad og 4 Sorter Viin. K. P. syntes at være i got Humeur, men han er saa tilbageholden, at han aldrig udlader sig
det mindste om nogen politisk Sag.
Søndag 1 Nov

K. P. reiste imorges Kl. 7 og vil imorgen Formiddag være
i Odense. Jeg var her i Kirke. Præsten Paulsen prækede
tvdsk. J sit Hovedsogn Asbøl præker han dansk. Da dette er
Folkesproget, og der derfor næsten overalt i det Slesvigske
maa prækes Dansk paa Landet, saa er det ikke sielden Til
fældet, at de Præster, som kaldes, ikke forstaae Dansk eller
forstaae det ikkun slet og derfor præke det ogsaa slet. Nogle
begive sig paa nogen Tid til Danmark for at lære Dansk.
Ellers ansees det i det Slesvigske for fornemt at tale tydsk
og for gemeent at tale dansk.
Mandag d. 2 Novemb.

J Formiddag kiørte jeg med Hertuginden o. fl. til en
Landsbye 1 Miil herfra kaldet — —J), hvor der holdtes
Marked. En Deel Mennesker vare samlede der, endskiønt
Veiret var slet. Vi bleve der en Times Tid. De allerfleste
Mandfolk, jeg saae, havde Kystmilice-Cocarden paa Hatten.
Engellænderne krydse endnu i Beltet med fem Brigger,
og disse ere nok til at afskiære Communicationen med Sielland! Ogsaa ved Als har den Brig, som beskiød Momark,
igien ladet sig see. Det var den, som sendte Tønden i Land
med et tysk Brev. Gapitainen derpaa hedder Craft. Posten,
som afgik fra Kiøbenh. i Tirsdags Aftes, er endnu ikke an
kommen her.
Tirsdag 3 Nov.

Posten ankom imorges fra Kbhavn. Nu ere de fiendtlige
Krydsere for det meeste borte, og Reisende passere frit frem
1) Navnet er ikke till'øiet i Manuscriptet.
12*
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og tilbage, kun ikke Militære, saavidt de faa engelske Brigger
kunne forhindre det.
Ved Sammenkomsten i Tilsit viste Keiser Napoleon Kei
seren af Rusland en original Correspondence mellem det franske
og preussiske Hof, hvoraf saaes, at Kongen af Preussen til den
Tid, da det hellige Forbund sluttedes over Kong Frederik 2
Grav, modtog Penge af Frankrig for at blive neutral i Krigen
mellem Frankrig paa den eene Side, Østerrig og Rusland paa
den anden. Dette aabnede Øinene paa Alexander, paadrog
Kongen af Preussen Foragt ogsaa fra Ruslands Side og be
stemte Keiser Alexander til ikke alene at samtykke i det preus
siske Monarchies Reduction til det Halve, men ogsaa selv at
modtage et lille Stykke deraf. — Napoleon skal overalt for den
preussiske Nation yttre megen Foragt, hvortil selv Berlinernes
Smigrerier have bidraget. Han skal have sagt: å Vienne j’ai
respecté le malheur d’une nation estimable; mais en entrant a
Berlin je n’ai senti que du mépris.
Nationaldragtens Jndførelse i Sverrig af Gustaf 3 var egentlig
etVeddemaal mellem denne og Keiserinde Catharina i Rusland.
Gustaf paastod i en Sammenkomst med hende, at han var mere
uindskrænket i Sverrig end hun i Rusland. Hun vilde ikke
kunne faae de forskiellige Russiske Undersaatter til at antage
een Dragt, men det vilde han faae sine Svenske til. Hun
meente, dette vilde aldrig lykkes ham, og de indgik et Veddemaal om 100000 Ducater. Gustaf indførte Nationaldragten,
Keiserinden tilstod, hun havde tabt, og sendte Gustaf de 100000
Ducater i en smuk Casse.
Onsdag 4 Novemb.

Standsningen af Tilførselen til Kiøbenh. har især været
ufordeelagtig for Øen Als, der i dette Efteraar kunde have ud
ført Æbler for 60000 Rd., da Frugthøsten har været overmaade
riig. Man griber nu til det Middel at lave Most deraf for dog
at giøre nogen Anvendelse deraf. En Tønde Gravensteener
Æbler, som ellers kostede 5 å 6 Rd. og mere, sælges i Aar
paa Stedet for 4 m^ Dansk.
J Anledning af, at nogle af Gravene mellem Udenvær
kerne ved Rendsborg ere tørre, bemærkede Grev Reventlow,
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at dette just var det bedste, da man saa kunde plante Batterier
i samme!
Det fortælles, at, da ved Napoléons Tilbagekomst fra Polen
de fleste tydske Fyrster med Erkeprimas i Spidsen modtoge
ham i Frankfurt og store Anstalter der vare giorte for ham,
forlangte han at spise alene. De andre Konger og Fyrster
spiste da for sig selv ved det anrettede Taffel. Efter Bordet
ventedes paa Keiserens nærmere Befaling. Endelig kom den:
qu’on fasse entrer les Bois. Kongen af Wurtemberg kom først
ind. Denne begyndte — efter at begge havde sat sig ned,
Keiseren paa høire Side, at sige et og andet smigrende i An
ledning af Keiserens seeneste Bedrifter. Efter en kort Tid at
have hørt derpaa, sagde Napoléon: je Vous remercie mon cher
frère pour l’intérêt, que Vous prenez à la gloire de nos ar
mes; mais parlons d’autre chose; il est vrai, que mon frère
auroit pu trouver une Princesse plus riche, plus belle et d’une
plus ancienne famille; mais enfin, comme j’ai donné ma parole,
mon frère épousera Votre fille.« Efter at Kongens Audience
var forbi, blev Hs. Keiserl. Majest. spurgt, hvilken af de andre
Fyrster han nu behagede at tale med; »je les verrai en masse«,
sagde han og gik ud til dem i den store Sal, hvor der da var
et Slags Cour. Da den var forbi, skal han have sagt til Murat,
at disse Fyrster vare des bêtes, og lagt til: »ils sont tous
comme ça, je Vous assure, si j’en excepte le Prince de
Dannemarc.«
Torsdag 5 Nov.

Jdag reiste jeg med Hertugen og Hertuginden til Augu
stenborg paa Als, 2| Miil fra Gravenstein. Færgestedet er ved
Sønderborg, en venlig Bye med en 4000 Jndbyggere paa den
sydvestlige Kyst af Als. Slottet paa Byens østlige Side kunde
giøres til en Slags Beskyttelse for Havnen. Det har nu kun 2
Etager, forhen 3, og Taarnene ere nedrevne, blandt hvilke
ogsaa det, i hvilket Kong Christian 2 sad, som var paa Slottets
nordlige Side. Det tilhører Hertugen af Augustenborg, som
ogsaa besidder alle de Byen omgivende Jorder. Augustenborg
ligger en liden Miil nordlig for Sønderborg. Det er et tem
melig stort Landslot men uden al architectisk Smag, skiønt det
er opført af nyt af Hertugens Fader, hvilken det kostede 90000
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Rd. Beliggenheden er yndig ved en Bugt, der gaaer ind fra
den vestlige Side. En net lille Flekke ligger derhos. Paa Als
tales ikkun dansk, men Øen har dog en tydsk Forfatning. Den
største Deel af Øen tilhører Hertugen af Augustenborg, hvis
Jndtægter af hans Godser udgiøre omtrent 80000 Rd. aarlig.
J Eftermiddag besøgte jeg en gammel academisk Ven, Præsten
Sabroe i Adzerballe, en Miil fra Augustenborg.
Fredag 6 Nov

Kom tilbage fra Augustenborg tilbage til Gravenstein.
Løverdag 7 Nov.

Det blev fortalt, at nogle Skippere fra Sønderborg havde
maattet lade deres Skibe blive i Kbhavn, da man der havde
frataget dem deres Matroser til Holmens Arbeide. Ved denne
Efterretning afskrækkes nu flere, som havde isinde at sende
Skibe derhen med Proviant. — Skiønt Sønderborg ligger ved
et saadant smalt Farvand, at det vilde være meget let at for
svare Jndløbet dertil, have dog Forsvarsanstalterne især af
Mangel paa Skyts været saa slette, at Engeli. let kunde have
bombarderet og opbrændt Byen.
Søndag 8 Nov.

Reiste fra Gravenstein over Apenrade og Haderslev til
Aarøe Sund. Apenrade har været meget udsat for Engellæn
dernes Angreb, og, da der først nu ere komne nogle Batterier
istand, havde det været dem en let Sag for længe siden at
beskyde og ødelægge Byen.
Mandag 9 Nov.

Jmorges tidlig gik jeg i en stor Baad over fra Aarøe Sund
til Assens — 2 Mile — og ankom efter to Timers Seilads paa
sidste Sted. Havnen er forsvaret ved nylig opkastede Batterier.
Byen er liden og livløs, dog skal den have et Par formuende
Kiøbmænd, hvoraf den eene i denne Tid havde sendt en Lad
ning Smør til Kbhavn og faaet 100 Rd. for Tønden istedet for,
at han selv havde den for 40 Rd. Over Assens drives en stor
Snighandel med Holsten, især fra Flensborg af. Jøderne og
Kiøbmændene i Odense faae deres fleste Vare ad denne Vei.
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Fra Assens til Odense ere fem Mile. Jeg ankom Kl. 5
Odense og Kl. 12 Aft. til Nyborg, hvor jeg maatte holde uden
for Porten, indtil en Gefreyter havde hentet Nøglen hos Commandanten.

Tirsdag 10 Nov.

Jdag afgik den første Børssmakke fra Nyborg, efterat Engeil.
have forladt Beltet. Paa samme var ogsaa den franske Legationssecret. Desaugiers, der ikke var ganske rolig for, at der
jo muligen endnu kunde være Krydsere. Kl. 1 ankom vi til
Corsøer.
Formedelst de stærke Reqvisitioner af Vogne til
Troppers og til Feldtcommissariatets Befordring vare neppe et
Par Vogne at faae. J Corsøer er alting saa optæret, at Aubergisten Madame Bager faaer sine fleste Fornødenheder fra
Fyen. — Kl. 5 Aft. ankom jeg til Slagelse og Kl. 10 til
Ringsted.
Onsdag 11 Nov.

Efter at have kiørt hele Natten ankom jeg imorges tidlig
tfl Roeskilde og Kl. 11 Formidd. til Kbhavn. Veien fra Roesk.
til Kbh. danner eet eeneste klar Morads, saa den for Øiet seer
ud som en Canal i Holland. De første Spor, man seer af
fiendtlig Beskadigelse, ere nogle Huller i Gierdet langs med
Veien op mod Frederiksberg Slot. Dernæst nogle Omhugnipger
i Søndermarken ud til Veien. Derpaa søger Øiet forgieves det
ellers saa høitfremragende Frue Taarn. Mellem Frederiksberg
Slot og Alleen er Jntet ødelagt uden Etatsraadinde Baggers
Plankeværk, der støder næsten til Hiørnet af Frederiksb. Allee.
Men saasnart man er denne forbi, hvor den egentlige Vesterbroe begynder, ere Husene paa venstre Haand deels heelt deels
halv opbrændte. De paa høire Haand staae endnu til Skyde
banen forbi, da et ligedant Syn begynder. Nede ved Stranden
vise sig Ruiner af Eenighedsværn og Tømmerpladsen. Naar
man kommer ind i Byen, seer man uden for det Qvarteer, som
er afbrændt, ikke mindste Spor til et foregaaet Bombardement
undtagen de mange nye Tagstene; saa aldeles er alt repareret
og istandsat.
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Mandag 30 Nov.

Jdag forlod jeg atter Kiøbenhavn for at begive mig til
Rendsborg. Under mit Ophold her havde jeg saaledes giort
mig bekiendt med alle Begivenhedernes specielle Sammenhæng,
at det var mig indlysende, at Byens Forsvar havde været ledet
med den ubegribeligste Mal-conduite, at Byen havde været
givet til Priis for alle mulige Ulykker, da man havde ladet
Fienden uforstyrret sætte sig saa nær, at Overgivelse ikke kunde
undgaaes; at de ikke-regulære Militære, sc. Livjægerne, Bor
gerne og Studenterne havde været udsat for alt og underkastet
sig utrolige Anstrængelser, medens det regulære, som var tilstæde, krøb i Skiul og næsten forholdt sig passiv; at vore Offi
cerer i Almindelighed viste sig som Cujoner, og nominatim
General L., Gener. F., Gen. W., Oberst B-k, Ob. B-d, Over
hofmarskal H., Oberstlieuten. L., Grev H. ved Livgarden og
overhovedet Livgarden til Hest. Da der, om hvad der er pas
seret, udførlig nok fortælles i Dagens Skrifter og Blade, saa vil
jeg blot her nedtegne nogle mindre bekiendte Smaating.
- Ved et Udfald uden for Vesterport ønskede en Betient
ved Porten Vedkommende en lykkelig Reise til Stakaterne, thi
længere — lagde han til — kom de vel ikke. (Saadant var
hændet før).
En Soldat af Livvagten kom daglig i et Huus for at be
sørge visse Forretninger. Han var ganske fortabt. Fruen, som
han tiente, skammede ham ud med Tillæg, at hun skiønt
Fruentimmer havde langt mere Mod. »Ja Fruen har got ved
at sige det«, svarede Karlen, »men naar vi see vore egne Offi
cerer at ryste, hvorledes skulle vi da være ved got Mod?«
Ved et Udfald sagde en Officer, da en Kugle kom ham
i Nærheden: »staaer foran -mig Karle, seer J ikke vel, at de
sigte efter Officererne.«
En anden, der var skikkelig høi, bukkede sig ned med de
Ord: »jeg troer vist, jeg er alt for høi.« Grev H., som er
noget kortsynet, (hvorfor han altid bærer et Glas om Halsen i
en Kiæde) lod, som han faldt i en Grøft, og blev liggende der.
Efter det mislykkede Udfald mod de Engelske Batterier
ved Clasens Have, ved hvilket General W., der skulde have
dækket det, udeblev, spurgte Oberst Vogt, da han kom ridende
op ad store Kongens Gade, en Dame, som stod i et Vindve,
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og som han kiendte, ganske høit, om hun ingen Færd havde
seet til Gener. W?« »jo«, svarede hun, »han er for længe siden
kommen ind igien«.
Studenterne, d. e. nogle iblandt dem, forlangte bestandig at
komme til Udfald. Hauch svarede dem, at dertil vare de endnu
ikke øvede nok, at det var bedre at hindre Jndfald end at giøre
Udfald, og, at dersom nogen endelig vilde ud af Porten, skulde
han ikke have imod, at saadanne traadde over i LivjægerCorpset. Imidlertid fik Hauch en skriftlig Begiering om det
samme med uhøflige Tvivl om hans egen Courage, dersom
han nægtede det. Med denne Subscription — thi Begieringen
var undertegnet af mange — var det gaaet saaledes til, at en
Nordmand med et Par andre havde skrevet en Mængde Commilitoners Navne under, uden at de vidste det. Hauch havde
imidlertid den Fornuftighed ikke at lade sig forcere derved,
men da han ikke er meget heldig i at udtrykke sig, saa blev
hans Svar meget beleet. Han sagde nemlig til dem: »mine
Herrer! dersom De vil giøre Udfald, saa er jeg ikke længere
deres Chef.« Den omtalte Nordmand var siden efter saa grov
mod Hauch paa Exercerpladsen, at han blev betydet ikke mere
at indfinde sig ved Øvelserne.
Studenterne vare i øvrigt temmelig misfornøiede med Hauch,
deels fordi han havde giort et saa vilkaarligt og partisk Valg af
Officerer, deels fordi han ikke lod sig see iblandt dem under
Bombardementet. Blandt andet havde han sat sin Brodersøn,
en ung og temmelig maadelig Student til Officer; ligeledes
Grev Reventlovs tvende Sønner, som alene ere Stuestudentere,
bekiendte for deres Dumhed og Uvidenhed, og som ikke en
gang forstode dansk. Man fortæller, at den ene af dem, da
han havde sagt: »præsentirt das Gewehr«, og en vedstaaende
Officer hviskede til ham: »paa dansk«, repeterede høit: »presentirt das Gewehr paa dansk». Dette er vel en Satire og
rimeligere den anden Variant, at han sagde: »man skal præ
sentere Gevæhret.« Ogsaa loe man meget af, at han, da han
skulde commandere: »aabner Gelederne bagtil«, raabte, »a. G.
bagud.« — Det staaer vel trykt i Univ. og Skole-Annal. 1807,
4de Hæfte, at Hauch og Major Lorenz om Natten, som Bom
bardementet begyndte om Aftenen, visiterede alle Piqvetterne,
der stode paa Volden, men mange Studentere have eenstemmig
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forsikkret mig, at han med sin hele Svite ikke kom længere
end fra Amalienborg til den første Piqvet ved Østerport, at
han, da i det samme en Bombe qvæstede en Kone ikke langt
derfra i Nyboder, sagde: »mine Herrer, her er meget galto og
ilede med alle sine tilbage.
Hans Adjutant Krigsassessor
Schneider skal ogsaa have været yderlig bange. Saa meget er
vist, at baade H. og L. sad i Kieldere under Bombardementet,
og der circulerede i denne Anledning en Carricatur, hvor H.
sees i en Kielder stærk tildækket med Uld. Et Par af hans
Corps staae uden for med et Papir i Haanden, ladende til at
ville tale med dem [o: ham], men han viser dem bort sigende:
»hvad have De her at bestille, afsted til Deres Poster.«
Man fortæller, at en Student skal have sammenlignet Ho
vedstaden under Beleiringen med en Snegl og Kongens Liv
jægere med Sneglens Følehorn, da disse Livjægere næsten
hvert Øieblik udsendtes for at føle sig for, hvor Fienden var.
Dette skal Livjæger-Corpset have taget meget ilde op og for
langt, at Studenten skulde giøre Afbigt.
Chefen for Corpset
skal ogsaa have sendt Bud til Studenten og bedet ham komme
til sig, men denne have svaret, han vidste intet, han havde at
tale om med Livjæger-Corpsets Chef (Major Holstein), vilde han
ham noget, kunde han komme til ham.
J en af en Student forfattet Sang forekomme de Ord:
at døe som Nidding ubegrædt
hvo overlever det?

At Valget af Officererne ved Studentercorpset var uheldigt
ved mange Jndividuer, derpaa afgiver Lieuten. I. det meest
paafaldende Beviis. Denne I., der var ansat som Lieuten.
å la suite ved 8 Comp., ikke alene drak sig et Par Gange
saa fuld ved Vaabenøvelserne i Ridehuset, at man maatte
faae ham op paa et Værelse over Staldene, men efter Capitulationen gik han endog over til de Engelske i fuld Uniform og
skal der være bleven ansat.
Justitsraad Kierulf, som boede lige ved Siden af General
L. paa lille Kiøbmagergade, har forsikkret mig, at det var
ganske sandt, at denne, da han lod en Deel af sit Regiment
flytte for sig, selv talte dem Æggene ud.
Det er blevet mig forsikkret, at General Bielefeld (Chef
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for Artilleriet) forbød Borgerne at skyde fra Bastionerne for
ikke at irritere Fienden.
Hendsborg 13 Marts 1808.

Jdag Morges Kl. 8 døde Kong Christian den syvende af
et apoplectisk Tilfælde. Han havde i Aftes været ganske vel
og ladet sig noget forelæse af en Roman. Han havde sovet
nogenlunde i Nat. Alle Experimenter med at faae ham til
Live igien vare forgieves. Ved Aabningen befandtes hans Jndvolde fuldkommen i Sundheds-Tilstand, men Blodkarrene i Ho
vedet vare meget fyldte med Blod. J Eftermiddag Kl. henved
5 samledes Garnisonen paa Paradepladsen lige for Palæet og
dannede der Qvarré. General L-w, som er nu Commandant
her i Byen, vilde holde alle de Civile borte, men Grev Schimmelmann, som saae dette fra Palæets Vindver, lod skikke Bud
ned, at, hvad han havde at sige, var ligesaavel bestemt for de
Civiles som de Militæres Kundskab. Saa lod man komme
inden for Qvarré’n saa mange, der vilde. Omtrent Kl. 5|
fremstillede Grev Schimmelmann sig i Vindvet (hvor Croisee’n
var udtagen) sort klædt, og udraabte først to Gange paa tydsk:
»Christian der siebente ist todt, Friderich der sechste ist unser
Kønig«, og dernæst to Gange paa dansk: »Christian den syvende
er død, Frederik den s ex te (skulde have været den siette,
men det er mange Tider siden en Statsminister i Danmark
kunde sige een Periode ret paa dansk) er vor Konge. Leve
Frederik!« Derpaa toges de Militære i Eed. — Da det just var
i de Dage, de Franske marscherede igiennem, vare mange af
disse Tilskuere ved Proclamationen. De skal have leet ad den
liden Geskikthed, hvormed Tropperne opstilledes. De Franske
Tropper, som idag rykkede ind, kom uden Musik i Anledning
af Kongens Dødsfald.
Den omtalte General L-w spiller her en usel Rolle. Han
passerer for en gammel Nathue og giør sig desuden foragtelig
ved sin Gnieragtighed. Ved de Franskes Giennemmarsch har
han ret viist, hvad han er for et Subject. Som Commandant
skulde han haandthæve Orden. Men naar Borgerne kom til
ham for at klage over Excesser, stoppede han Fingrene i begge
Ørene, erklærede, at han intet vilde høre, og at de maatte
finde sig i alt, for det var Franskmænd, med dem var ingen
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Udvei. Tilsidst lod han svare, at han aldeles ikke talede
med nogen Borger. De Franske selv behandlede ham tilsidst
med Grovhed og vare færdige at insultere ham. »Ou est ce que
Vous avez trouvé ce gueux de General?« sagde de. De Franske
forundrede sig ei heller lidet over, at han aldrig inviterede
Regiments-Cheferne efter sædvanlig Krigsbrug. Men han er
saa gierrig, at han endog ikke havde villet have nogen fransk
Officer i sit Huus i Jndqvartering, men alene Gemeene, fordi
disse kunde han bespise efter Reglementet. Hans Kone er af
samme Slags som han. En fransk Officer kom der at giøre
Visite om Eftermiddagen og sagde, da han gik, at han maaskee
vilde have den Fornøielse at passere Aftenen hos Generalen.
»Jeg beklager«, svarede han, »at vi ei kan profitere af Æren,
da jeg altid gaaer tilsengs Kl. 9 bestemt.«
Af Spanier og Franske, som daglig marschere her igiennem,
opføre i Almindelighed de første sig i enhver Henseende bedst.
De ere godmodige og nøisomme. De hade de Franske, og
disse deels hade deels foragte Spanierne. De sidste mene, at
den franske Keiser skikker dem saa langt bort, for at han
imidlertid kan handle desto friere i deres Fædreland. Saavel
de Franske som Spanske ere meget uvidende i Geographien,
især Nordens, og af 50 har neppe 1 et nogenlunde tydeligt
Begreb om deres nærværende Marsches Retning, om Fyen,
Sielland og Sverrig. For Vand ere begge Partier meget bange,
og intet spørge de saa ofte efter [som] om det Vand, de skal over,
er stort, om det er roligt, om de skal mere end eengang over
Vand o. s. v. »Mais c’est pourtant une mer tranquille«? sagde
en fransk Officer. Spanierne have mindre Mod end de Franske.
De tale stedse om dette Tog som et, hvorfra de ikke vente at
komme levende tilbage. Franskmændene derimod synes lige
som hærdede mod enhver Tanke af Fare. Mange gemene Sol
dater vise med Tegn paa de Svenske som høie og svære Folk
og dem selv som smaa og lave, men lægge til, at de alligevel
ikke ere bange for de Svenske. De fleste have giort Campagnen med i Polen og sige om Russerne, at de vel ere gode
Soldater, men slet anførte. Nous les avons toujours tournés,
sige de. De Franske Officerer og Soldater have ingen Penge
i Lommen, da de ingen Sold faae anviist, de betale derfor
heller ikke, hvad de forlange tilkiøbs, hvorfor ingen vil sælge
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dem noget. Anderledes forholder det sig med de Spanske
Enhver af deres Officerer har en Guldbørs med, og sædvanlig
give disse ogsaa Drikkepenge, men de Franske aldrig undtagen
Hertugen af Pontecorvo, da han kom her igiennem. Han gav
100 Rd. Drikkepenge hos Giestgiver Dørr. Saavel Spanierne
som Franskmændene ere meget got klædte, især de første. De
bære alle afklippet Haar og Infanteriet et Slags Læderhuer,
som kaldes chacots.
Rendsborg den 23 Mart.

De herværende Collegii-Afdelinger have faaet Befaling fra
den nye Konge at begive sig til Kiøbenhavn, naar Troppernes
Giennemmarsch er aldeles tilendebragt. Men da dette endnu
kan vare længe, og det i Tilfælde af Communicationens Afbry
delse med Sielland kunde være got, at der forbleve CollegiiAfdelinger paa denne Side Beltet, saa formoder man, at denne
Befaling ikke vil kunne iværksættes, men at det vil beholde sit
Forblivende ved den Befaling ang. Collegiernes Virksomhed,
som under den afdøde Konge blev udstædt og af Statsraadet
communiceret dem under 30 lan. d. A.
Man fortæller, at fire Spanier, som vare indqvarterede hos
en Rector i Schleswig, og med hvilke denne havde kunnet
tale, da han forstod noget spansk, have søgt at vise deres
Taknemmelighed mod ham for beviist Velvillie derved, at de
ved deres Afreise om Morgenen tidlig efterlode paa deres Kam
mer et Taksigelsesbrev tilligemed 4 Blyekugler, som de lagde
oven paa, og som de bad ham at giemme — da de intet andet
eiede — til Erindring om dem.
Løverdag 26 Mart.

Da Statsraadet nu paa en vis Maade er ophævet, saa har
Hertugen af Augustenborg idag begivet sig til sine Godser,
hvor han vil forblive saa længe, indtil Kongen skal bisættes.
Mandag 2S Mart.

Jmorges ankom hertil den ubehagelige Efterretning om, at
Skibet Prinds Christian ført af Capitain lessen er efter en
hæftig Fægtning med overlegen Magt taget af de Engelske i
Nærheden af Samsøe. Jfølge et Brev fra Jylland hørtes Kano-
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nåden i de ved Gierrild Bugt liggende Byer saa tydelig, at
Vindverne rystede.
Posten, som afgik herfra i Onsdags, har paa det store
Belt maattet vende tilbage, da den forfulgtes af de Engelske.
Man anseer det nu for afgiort, at ingen Franske komme til
Sielland før næste Vinter. Kiøbenhavnerne have saaledes de
forventede Jndqvarteringer tilgode.
Angaaende den Krigs-Erklæring, vi have udstædt mod de
Svenske, er den almindelige Dom blandt dem, som forstaae at
dømme, denne, at den ikke er heldig i sin Form. Vigtige og
uvigtige Grunde ere saaledes sammenblandede, at de første
tabe deres Relief. Der synes i Maleriet ingen Hovedfigurer at
træde frem. Sproget er stivt og nogle Steder næsten utydeligt.
Enkelte Udtryk ere mai placés, f. E. dissimuler paa et vist Sted,
og komme alt for hyppigen. Tankegangen afbrydes ved lange
Episoder, og det Hele er alt for verbøs. Det mangler ikke paa
uædle Udtryk f. E. tracasseries, der ere under den diploma
tiske Stils Værdighed. Man forundrer sig over, at den Rus
siske Keiser endog med en Slags Affectation nævnes og smigres,
uden at der tales et Ord om Keiser Napoleon, i hvis Arme vi
dog kastede os. Man spørger sig: er dette vel ganske politisk?
Bernstorfs Fiender, der ikke ere bievne formindskede derved,
at denne nu (uagtet hans Dupering ifior) har faaet det blaa
Baand, giøre sig ret en Fornøielse af at criticere et Product,
som tillægges hans Pen.
Tirsdag 29 Mart.

Det bliver forsikkret, at kyndige Søeofficerer skal førend
lessens Afseiling med Skibet Prinds Christian have erklæret det
for gal Mands Arbeide at vove sig ud i Cattegattet med saa
svag en Magt.
Efter Sigende ere tre Franske, som befandt sig ombord
paa den engelske Fregat, der ligger ved Sprogøe, derfra echapperede og komne til Nyborg. De have udsagt, at de vare
tvungne til at følge med paa dette Skib som Matroser, at Skibet
var saa slet bemandet, at det ikke havde flere Folk, end at de
tilnød kunde regiere Seglene, at Engellændernes Plan var at
ruinere den ved Nyborg liggende Transport-Flaade og af
brænde Byen.
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J Odense har Commandantskabet anviist Spanierne den
latinske Skoles Bygning til Hovedvagt. Undervisningen er op
hævet, og Disciplene udenbyes fra reiste bort, da deres Verter
selv skulde have Værelserne til Jndqvartering.
Her igiennem Rendsborg ere passerede 12 Vogne med
Vine til Pontecorvos Hovedqvarteer i Odense.
Onsdag 30 Mart.

J Colding var en fransk Commissær indlogeret hos Major
Hein. Han holdt aaben Taffel paa Majorens Regning. En Dag,
da han havde ladet sig give fire Gange Frokost, og Fruen,
fordi alt var opædt, ikke saae sig istand til at give ham mere
end fire Retter Mad til Middag, blev han saa vred, at han
holdt det meest uforskammede Huus med Majoren, gik ud,
hentede en Underofficer med 4 Mand og lagde i Jndqvartering
hos Majoren foruden sig selv og Følge. Han havde med sig
foruden Betient-Suite og sin Kone og Barn 4 Hunde og 6
Kanariefugle. Da Majoren beklagede sig for ham, at han var
en ruineret Mand, eftersom han fik kun et Par Rigsdaler Godtgiørelse om Dagen for det, som kostede ham 20 a 30 Rd.
daglig, sagde Commiss. til ham, han skulde kun give alt, hvad
han (Commiss.) forlangte, saa skulde han igien staae Borgerne
i Byen bi, dersom de klagede over de øvrige Franskes Unøisomhed.
De Franske, som vare komne til Nyborg, skal have været
ret fornøiede over, at Engellænderne allerede havde indfundet
sig i Beltet. De have en sand Vandskye. »Nous favons vu«,
sagde de om den engelske Fregat, »de nos propres yeux.« De
tilstaae ærligen, at de æde baade Venner og Fiender ud, kun
de første paa en høfligere Maade. Om hvad de tænke at ud
rette for os, sige de: »Vous aurez la Scanie; mais lorsque nous
y avons été, elle ne voudra pas grande chose.«
Torsdag 31 Mart.

Posten, som afgik fra Kiøbenh. i Løverdags, er endelig
idag ankommen over Smaa-Øerne. Man venter nu i Sielland
ikke at see de Franske før Efteraaret. Dyrheden tiltager. Paa
Papir skal der ikke være Forraad uden paa to Maaneder. J
Collegieme har man ophørt at skrive paa brækket Papir.
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Efterretning indløb, at Colding Slot er afbrændt ved de
Franskes Uforsigtighed. Det værste var, at derved ødelagdes et
Magazin af 9000 Td. Rug foruden uendelig meget Fourage.
Paa de to Fregatter, der siden 14 Mart, laae i Beltet, var
hele Besætningen 205 Mand. Disse have da hindret en Armee
af 30000 Md i at gaae over, forudsat, at det virkelig var
deres Forsæt at gaae over.
Løverdag 2 April.

Posten, som i Tirsdags Aftes afgik fra Kiøbenhavn, ankom
hertil i Eftermiddag. Den er bleven opholdt af Engelske Kryd
sere og har maattet liste sig over Øerne.
Kongen vil nu have de franske Tropper bragte til Sielland
over Langeland.
Det udenlandske Departement begiver sig overmorgen paa
Reisen til Kiøbenhavn.
Paa Colding Slot indtraf ved Pontecorvos sidste Ophold der
paa sin Giennemreise til Odense følgende synderlige Hændelse.
Da han ventedes, var der føiet Anstalt til et got Maaltid for
ham, og en dansk Kok besørgede Kiøkkenet. Men da nu
Pontecorvo kom, vilde hans Kok smidde den danske ud, og
det kom til Skiænderie imellem dem, hvoraf Resultatet var, at
den danske Kok blev i Besiddelse af Kiøkkenet. Da der nu
blev serveret, var al Maden afskyelig og unydelig. Derover
blev giort stor Ophævelse, men en Dreng havde seet, at den
franske Kok ved Madens Opbærelse havde strøet Aske i alle
Retterne. Det befandtes sandt, og Pontecorvo blev saa forbittret, at han lod sin Kok lægge i Lænker og saaledes slæbe
afsted til Odense.

