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Da Kommandør Jens Jacob Paludan var fyldt de tresins- 
tyve Aar og han efter en meget omflakkende Tilværelse 

atter var havnet i Kjøbenhavn, hvor han bestred et ikke alt
for anstrængende Embede som Indrulleringschef for Søvær
net, begyndte han — den sjældne Fugl, en Akademiker blandt 
begede Knøse og graasprængte Ulke — at nedskrive Erin
dringerne fra et bevæget Ungdomsliv.

Med Poul Møller kunde den gamle Herre citere:
„Da kommer en Drøm fra min Ungdomsvaar 

Til min Lænestol . . .*

Og Minderne foldede sig ud det ene efter det andet, saadan 
som vi læser det ud af Erindringerne. Hurtigt gik det ikke. 
Kommandør Paludan brugte tre Aar (1844—46) til det her 
meddelte, dog ikke meget omfangsrige Manuskript. Midt i Be
givenhedernes Gang, i Anno 1810, da Paludan ligger ude i 
Bæltet som Chef for en Kanonbaad og jager efter Engelsk
mandens Convojer, stanser dette ret brat. Senere har han dog 
efter Sigende forsøgt at optage den afbrudte Traad (sml. S. 
200, Note 2).

Sit Ungdomsliv har Paludan selv fortalt med saa meget 
Liv og Fylde, at det tegner det allerbedste Billede af ham 
og hans brogede Skæbne. Om de muntre og brogede Drenge- 
aar, der grupperer sig om den latinske Skole og Friluftsliv 
i Frederiksborg; om den første Ungdomstid, da det stormer 
og gærer; da Bøgerne ikke længere kan holde Studenten 
fast, men han higer ud mod Eventyret. Om Trængselsaarene, 
da han — Studenten — gøres til simpel Matros og maa døje 
meget ondt ovre paa den anden Side Atlanten. Om Fryden og 
Stoltheden, da han snart efter kan købe sig Uniformen som 
Sekondlieutenant i den danske Marine.

Hans derpaa følgende Skildringer af Livet i danske Or- 
logsmænd for hundrede Aar siden, før Overfaldet og Flaa- 
dens Bortførelse, er utvivlsomt noget af det værdifuldeste i 
Memoirerne, fordi de er ret enestaaende og saa træffende 
tegner Forskellen mellem den gamle og den ny Tid. Den 
gamle Skole med dens udviklede Straffesystem, rig Uddeling 
af Tamp og gennemført Brutalitet contra en yngre Tids
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Mænd, der under Paavirkning af det 18de Aarhundredes 
Ideer ogsaa i Militærvæsenenet søger at indføre større Hu
manitet. Paludan staar afgjort paa de sidstes Side. En ud
præget Retfærdssans og en stærk Frihedsfornemmelse paa 
Baggrund af en fin religiøs Følelse præger den unge Sømand. 
Meget karakteristisk og rammende lyder hans Dom over 
Frederik VI’s Regeringsførelse. Knap et halvt Aarhundrede 
efter de ulykkelige Begivenheder i 1807 taler han strænge 
Ord om denne Regents Svaghed og Uduelighed, og han 
spørger, hvorledes Eftertiden om 50 Aar vel vil se herpaa. 
Paludan er visselig ingen „laudator temporis acti“; han er en 
søgende, en kritisk og selvstændig Sjæl, og just derfor faar 
man ham kær og kommer til at respektere ham.

Og han fortæller videre. Om sin første unge og friske 
Kærlighed, Admiraldatteren Louise Grodtschilling, der blev 
hans Brud, og som den gamle Enkemand mindes med Vemod. 
Og endelig om Ulykkens Dage i 1807. Endskøndt vor Me- 
moireliteratur jo forholdsvis er rig paa Skildringer fra Bom
bardementsdagene, er Paludans Skildring dog meget værdi
fuld og i sin Art noget for sig, fordi den stammer fra en 
Deltager i selve Kampen. Den ser saa at sige Byen og Bom
bardementet fra en ny Side — fra Søen, og vi faar Beret
ninger om de danske Kanonbaades heltemodige Kamp i 
Svanemøllebugten og i Kallebodstrand — Beretninger, der er 
fortalte med et usædvanligt Liv og en ualmindelig Friskhed.

Hvad Teksten i de her foreliggende Memoirer angaar, 
da gør vi opmærksom paa, at Begyndelsen har været offent
liggjort i Program for Frederiksborg lærde Skole 1874 af 
Sønnen, Pastor Harald Paludan. Hvor længere Stykker er 
udeladte, har vi angivet dette med et kort Referat af Ind
holdet. Mindre Forbigaaelser refererer sig til ligegyldige Op
tegnelser eller Familieepisoder, der ingen Interesse kunne 
have for en større Læsekres. For at lette Oversigten er 
Bogen af Udgiverne delt i Kapitler, betegnede med Over
skrifter.

Forfatterens yngste Broder, Generalmajor Julius Paludan, 
har efterladt sig nogle mere kortfattede, men interessante 
Erindringer, der ere offentliggjorte i Personalhist. Tidsskr. 
(IV. 2) og som paa en udmærket Maade supplerer de her 
meddelte Memoirer.

Udg.
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end sædvanligt, hvorfor vi maatte avancere længere 
nordefter med vores Frontlinie, og kom saaledes nær
mere Linieskibene, især med høire Fløi. Disse maske
rede deres Distance ved at skyde med mindre Ladning, 
indtil vi kom ud for Hellerup paa 6 å 800 Alen fra 
Bombardeererne. Det var Havblik og Solskin. Linien 
var i complet Orden, og der blev skudt saa hurtigt og 
sikkert med vore 24pundigere, at man tydelig kunde 
høre, hvor Kuglerne slog ind i Skrogene paa Fjendens 
Skibe. Røgen blev efterhaanden saa tyk, at man alde
les ikke kunde see de fjendtlige Skibe, men maatte 
sigte efter Glimtene. Nu aabnede Linieskibene deres 
Ild med fuld Ladning, og paa samme Tid blev vores 
Linie flankeret fra Landsiden med Kugler af Feltskyts 
og Cartescher. Røgen blev saa tyk, at man knap kunde 
see den nærmeste Canonbaad. Da jeg var den nær
meste Landet, vendte jeg min Ild imod Glimtene i 
Land og gav dem Skraasække efter bedste Evne, som 
bragte dem til Taushed for nogen Tid.

Vi mistede alle mange Folk, især paa høire Fløi. 
Der vidste Commandeuren ikke, at vi paa venstre Fløi 
laae i Kryds-Ild og havde det ikke godt. Jeg vedblev 
at skyde, enten jeg kunde see noget eller ikke, for at 
encouragere Folkene. Endelig kom en Adjutant fra 
den Commanderende og gav os Ordre at retirere. Jeg 
troer, at vi paa Retiraden bleve naaede af Linieskibe
nes Kugler, da de vare saa svære. Lieutenant G. Boli 
blev dødelig blesseret paa denne Retirade.1) Denne 
Dag var Flotillen slemt tilrakket, jeg havde ingen Døde, 
men adskillige let Blesserede, de halve Aarer bort
skudte, Flaget giennemskudt af flere Canonkugler, 
min Jolle skudt isænk, og mange Splinter hist og her 
skudt væk.

Da vi kom ind paa Rheden, var Klokken omtrent

i) Premierlieutenant Johan Georg Boli (1781 — 1807) døde nogle Dage efter af 
det Saar, han fik den 18. August. Foruden ham mistede Flotillen kun én Mand 
død og én saaret.

11
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4 Em. Vi havde været i Affæren i omtrent 4 å 5 Timer. 
Jeg erindrer aldrig, at nogen Tid er løbet saa hurtig. 
Det var, som det kunde have varet en Timestid.

Denne Dags Affaire var een af de alvorligste, jeg 
var i under Beleiringen. Vi vare saa vant til at dundre 
paa, at det blev til en Vane, og da vi havde alt det 
Held med os i Almindelighed, som vi kunde ønske, 
saa gik vi paa med Munterhed og Lyst.

En Dag laae vi tilankers udenfor Classens Have 
og døsede som sædvanlig med Aarerne tværs og alting 
klar. En af Folkene havde sin Kjæreste ombord, en 
meget smuk Pige. Der kom Ordre, at jeg med tvende 
andre Canon-Baade skulde rense Kysten for de fiendt- 
lige Tirailleurer, som forfulgte vore Udfalds-Tropper 
ind i Citadellet. Vi roede væk med Matrosens Kjære
ste ombord, da der ikke var Tid at sætte hende iland, 
til stor Moerskab for Mandskabet. Og da jeg tillod 
hende at være nede i mit eget Lukaf under Affairen, 
troede hun sig aldeles sikker for Skud, som hun ogsaa 
var, saalænge det var kun Riflerne, der agerede imod 
os. Vi feiede snart Kysten reen med vore Skraasække 
og fik nogle Riffelkugler til Gjengjæld, som ingen væ
sentlig Skade gjorde os. Da dette var forbi, tog jeg 
min Chaloup, roede til Lynetten, meldte det passerede 
til Chefen, som fra Bolværket modtog min Melding 
og sagde: „Det er mig kjært, at De har gjort Nytte; 
men jeg seer, at der er Uro igjen paa Kysten. Skynd 
Dem afsted igjen, min kjære Paludan!“

Faae Minutter efter var jeg igjen ombord og afsted 
med de samme tre Baade, samt min Matroses Dame, 
som atter maatte følge med. Vi laae os tæt under GI. 
Kalkbrænderie og fik en Hagel af Musketterne uden 
at kunne see en Mand. Men ved Hjælp af min Kikkert 
blev jeg vaer, at der bag en Grøvt krøb en Mængde 
Jægere hen til et Plankeværk ved Strandriderhuset, 
hvor jeg formodede, de havde deres Tilhold. Jeg holdt 
ned paa dette Tilholdssted med Skraasække saa hurtigt
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som mueligt. Nu vrimlede der Folk ud fra Huset og 
Haven og slæbede Døde og Saarede med sig. Der faldt 
mange. Jeg forfulgte dem, som flygtede, saa længe som 
mueligt med Skraaesække og Kugler, og gik derefter 
udenfor Kalkbrænderiet for at komme dem bedre paa 
Skud. Her aabnede Batteriet ved Svanemøllen sin Ild 
imod vore tre Canonbaade med Støkgranater og Kug
ler, skød os nogle Aarer bort, og en Støkgranat sprang 
lige ved Forstavnen, saa jeg troede, vi havde sunken. 
Havde den kommet nogle Alen længere frem, havde 
det været ude med vores Togt. Jeg anstrængede mit 
Syn med Kikkerten og opdagede, at de flygtende Jæ
gere havde stillet sig langs med et Plankeværk for ei 
at sees, da Canonbaadene kom frem forbi Pynten. Jeg 
lod lade med Skraa, uagtet der var Kugle for, da det 
havde spildt Tiden at tage Kuglen ud. Dette demonstre
rede min Canoneer imod, men det hjalp ikke; der blev 
taget et flint Sigte og brændt paa. Det var det skrække
ligste Skud, jeg har gjort i heele Krigen. Over 30 i 
det mindste af fjendtlige Jægere faldt ved dette Skud, 
deels saarede, deels dræbte. Det gjenlød i Luften af 
Jammer-Hyl. Vi ladede og fyrede igjen, og Veien op 
til Kalkbrænderie-Hovedgaarden var tom og frie for 
Fjender. Det gjøs i mig at see og høre Virkningen af 
dette Skud.

De andre to Baade vare i samme Virksomhed som 
jeg. Og da vi havde opnaaet Hensigten, retirerede vi 
ind til vores Ankerplads, hvor vi af og til fik en Rif
felkugle, som peb os om Ørene; men det var saa langt 
ude, vi laae, saa at de ramte os ikke. Endelig, efter at 
jeg igjen havde aflagt Rapport, lod jeg den dygtige 
Karl, som var Lader, bringe sin Pige iland, som havde 
slet ikke været forknyt og i Stridens Hede langet 01 
og Vin op til Mandskabet. Denne Passage gav Anled
ning til Spøg iblandt Kammeraterne, at jeg nemlig 
havde havt en Dulcinea ombord under Affairen. F. 
Grodtsckilling forsøgte at gjøre sin Søster jaloux paa
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mig ved at fordreie Historien, — alt for Løiers Skyld. 
Man spasede i de Dage ei sjældent.

En Dag laae vi og canonerede med heele Flotillen 
ind i Classens Have for at jage alting ud, som var der 
af Fjendtligt, uden dog at kunne see noget imellem 
Træerne. At dette var Fjenden ubehageligt, kunde 
skjønnes af den heftige Ild, han vedligeholdt fra sine 
Batterier, som vel laae langt ude, men dog kunde naae 
os med sit Kasteskyts, hvoraf en Støkgranat slog ned 
i Lieutenant P. M. Bruuns Baad i Krudtmagasinet. Den 
sprang øjeblikkelig i Luften med et dumpt Drøn og en 
guul Svovldamp, som i nogle Secunder betog mig 
Synet af alt omkring mig.J) I det første Øieblik saae 
man vel adskillige sorte Gjenstande hvirvle i den tykke 
Sky, indtil den bredte sig ud over de andre Baade. 
Da den fordeelte sig nogle Øjeblikke efter, saaes lidt 
af Forenden over Vandet, da der var grundt, og alle 
iilede nu til at hjælpe med Baade. Af de 60 Mand, 
som Besætningen bestod af, var der kun 17 Mand til
bage, som alle vare mere eller mindre qvæstede. Af 
disse var den brave Chef, Lieut. Bruun, som sit heele 
Liv følte det Stød, han havde faaet den Dag. Det lød 
som eet lydeligt Suk fra de nærmeste Baade af det 
brave Mandskabs Bryst, og fra de mange Tusinder 
af Fjender paa Land og Vand gjenlød et hoverende 
Hurraraab. Jeg har forbigaaet at melde, at nogle Dage 
i Forvejen sprængte Artilleri-Lieutenant Høyer med 
en hundredpundig Bombe fra en af vore Bombardeerer 
en af de engelske Bombardeerbrigger i Luften, ved at 
Bomben faldt i Briggens Krudtmagasin2); ved hvilken

i) Det var den 26. August ved det 4. Udfald fra Kbhvn. at en Granat fra 
det engelske Batteri ved Kildevæld paa Strandvejen faldt i Kanonbaaden 
„Stubbekjøbing“ under Sekondlieutenant P. M. Bruuns Kommando. Se om 
denne foran Side 121. Af Besætningen dræbtes 31 Mand, 27 reddedes, hvoraf 12 
saarede. (Ræder. I. Side 165).

s) Dette er en Fejl, der skal staa nogle Dage efter, thi det var den 31. 
August, at den engelske Brig „Charles of Kirkaldy“ sprang i Luften, truffen af 
en Bombe fra en Mortér-Pram under Kommando af den gamle Tøjhuslieutenant 
Andreas Hermansen Høyer (1752—1817).
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Leilighed der blev givet et støiende Hurra fra de Dan
ske iland og ombord, saa at det var Lige for Lige. 
Der var kun een Baad imellem Bruuns og min Baad, 
saa at vi fik Stumper og Stykker af den sprængte Baad 
rundt omkring os og indenbords, som dog ingen Skade 
gjorde.

Admiral Steen Bille havde aftalt med Commandeur 
Krieger^ at hele Flotillen skulde attaqvere og entre 
alle de engelske Bombeskibe. Vi vare omtrent lige i 
Antal, saa at det vel vilde været umueligt at overmande 
og tage dem; men uvist var det dog, og da Bombe- 
Corvetterne og Briggerne laae høiere paa Vandet end 
Canonbaadene, og de første vare bastingerede x), saa 
kunde vel endog det modigste Angreb fra vores Side 
slaae feil. Desuden vilde der snart komme flere hun
drede Baade fra den nærliggende Flaade med flere 
tusinde Mand, som i al Fald vilde have taget de erob
rede Skibe tilbage, inden vi kunde have buxeret dem 
ind paa Rheden, saa at det var ikke nogen besindig 
Plan, og om den havde mislykket, og Flotillen bleven 
ødelagt, havde Bombardeererne fra de Engelske havt 
frit Spil paa Stubben og i god Mag kunnet ødelægge 
Citadellet og den nordre Del af Staden med deres 
Bomber.

Ordren var givet at holde sig klar til at entre. 
Haandgeværet blev efterset, Patroner uddelt, Hugger
ter og Entrebiler slebne, og enhver havde sine egne 
Tanker. Der var vel den faste, bestemte Aand, som 
besjælede alle, samt den urokkelige Villie at gaae Dø
den imøde med Uforsagthed og ubetvingeligt Mod. 
Men der var ikke nogen overgiven Munterhed som 
ellers, naar vi fløi ud mod Fjenden og hans Kugler. 
Jeg besøgte A. Suenson2) ombord i hans Baad; der var

i) Skibenes Rælinger var omgivne af Skodder med Skydehuller til Værn 
mod Overrumpling og Angreb.

2) Premierlieutenant Jean André Suensson (1773—1840) kommanderede 
Skærbaaden „Viborg“ i Kanonflotillens 6. Division. 1834 Kommandør. Han 
døde paa Gaden i Kbhvn. i Ligfølget ved Frederik VI. Begravelse. (Se Me
moirer og Breve VIII, S. 39.)
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nogle flere Kammerater. Da det blev mørk1), skiltes 
vi ad for at gaae ombord hver til Sit — med det Far
vel: „Sees vi ei før, saa sees vi paa Bundtmagerens 
Loft“, (o: Himmelen.)

Havde Fjenden vidst af vores Forehavende, saa 
havde han ladet os ødelægge os og havde derefter havt 
frit Spil, havde brændt den nordre Del af Byen af og 
var kommet til sit Maal hurtigere. Men heldigvis vid
ste Fjenden intet om det og fandt paa at sende en 
Force til at lande paa Amager, netop da vi vare paa 
Nippet til at lette. Denne Force skulde vores Land
tropper i Hast drive tilbage, og disse Tropper vare 
bestemte til at secundere os ved at skyde paa Bom- 
bardeererne, som laae nærmest Land. Der blev saaledes 
intet af vores Entring den Nat, og ved nærmere Efter
tanke fandt vel Commandeur Kriegers Raad Indpas hos 
St. Bille.

De Engelske rykkede Dag for Dag nærmere ind 
imod Citadellet med deres Batterier, saa at vi nødtes 
til at rykke længere tilbage ind imod Stakaterne ved 
Nyholm med vore Baade. Vi vare ude næsten hver 
Dag og hver Nat og havde en svær Tjeneste. Endelig 
kom den frygtelige 2den September. Jeg var gaaet iland 
og sad i god Roe og Mag og spiste Middag paa Told
bodbørsen2) tilligemed nogle Kammerater. Klokken 
var vel 8, det var overtrukken Luft og temmelig mørk, 
da vi hørte et Brag og saae en Lysning som i Explo- 
sionen af et nær og voldsomt Tordenveir. Vi foere ud, 
og Himlen var fyldt med alle Slags brændende Misse
lier; Bomber, Granater, Brandraqvetter oplyste dens 
Bue og fyldte Luften med den af hver især særegne 
Lyd. Vi søgte vore Baade, som laae ikke langt fra 
Toldboden. Vi bleve satte i Activitet og søgte vore 
glemte Opponentere, som vi dreve ud med en Fart,

i) Dette „mørk“ for „mørkt“ er ingen Skrivefejl, men var den almindelige 
Udtale i svundne Tiders kjøbenhavnsk, der i Adverbier, hvor flere Konsonan
ter traf sammen, udelod Slutnings-t’et.

*) Et Kaffehus ved Toldboden. Bombardementet begyndte Kl.
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kom ind igjen paa vores Ankerplads og havde god 
Leilighed til at betragte det frygtelig skjønne Skuespil. 
Saaledes har ikke mange Byer lidt ved Bombardement, 
thi i en Landkrig kan der ikke medføres et saa stort 
Materiel. Heele Kjøbenhavn var fra GI. Kalkbrænderie 
langs uden om Søerne lige til Kallebodstrand omringet 
tæt med Batterier, der var stærkt besatte med Canoner 
og Morterer. Det var en skrækkelig Krands og fra den 
gaves der da paa eengang Ild. Man kan næppe forestille 
sig dette forfærdelige Øieblik, naar man ikke havde 
bivaanet det. Den ulykkelige Stad blev overøst med 
Ild og Jærn. Det idelige Brag af Canoner og Mortere 
fra Batterierne, og af de sprængte Bomber og Grana
ter i Byen, de hvislende Congreveske Raketter gjorde 
en Helvedes Musik, som accompågneredes af Klokker
nes Klemten og Vægternes Brandraab i heele Staden, 
som paa flere Steder tændtes i fulde Flammer faae 
Minutter efter at Bombardementet var begyndt. Hvor 
Ilden rasede heftigst, sigtede Fjenden grusomst med 
sine ødelæggende Vaaben, der knustes, dræbtes, brænd
tes netop Alt og Alle uden Medlidenhed. De brave 
Brandfolk vare mest udsatte og holdt ud som Helte at 
kjæmpe imod Ilden i en Regn af Bomber og de øvrige 
Rædsels-Redskaber, som styrtede ned over dem, og 
derved frelste mangen en Boelig, som staaer endnu 
den Dag i Dag.

Natten var oplyst af de brændende, ødelæggende 
Ildkugler og slangeagtige Raqvetter, som krydsede sig 
over den ulykkelige Stad, som udstødte Skrig og Jam
merlyd. Tænk, hvorledes jeg var tilmode ved at be
tragte dette i Uvirksomhed. Min Moder med sine to 
Døtre og lille Julius midt inde i den værste Ild, uden 
mandlig Hjælp; thi Georg var ved Brandfolkene i den 
skrækkelige beskrevne Stilling, Hans var paa Volden 
med Studenterne, Christian og Frederik paa de øde 
Linieskibe i Flaaden — og min elskede Trolovede, 
hvor var hun? Hvorledes gik det disse Kjære, hvor
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pint var Hjærtet, som slog i min Barm for hver en 
Bombe og Ildkugle, der steeg og svævede og faldt i 
idelig Gjentagelse den lange Nat. Hvor lidt tænkte 
man da paa sig selv, hvor velkommen var hver Bombe, 
som forvildede sig i Nærheden af min Baad og sprang 
i tusind Stykker om vore Ører eller i Dybet, hvorpaa 
vi flød.

Saaledes laae jeg den første frygtelige Bombarde
ments-Nat paa Dækket af min Canonbaad og leed af 
Uroe og Angst for alt, hvad der var mig kjært i Livet, 
uden at kunne komme dem til Hjælp. Dette er under
ligt, men vist, at det vilde have været et Glædens 
Budskab, om jeg havde faaet Lov at løbe ind i den 
værste Ild, som rasede i Staden, for at opsøge og 
hjælpe Moder, Søskende og min Elskede. Men ikke 
engang fik jeg Lov at bruge mine Canoner imod Fjen
den og døve Smærterne ved virksom Kamp. Hvorfor 
vi ei løb ud og gjorde hvad Fortræd, vi kunde, veed 
jeg ikke. Det begyndte at skorte paa Krudt, det var 
vel Grunden.

Det begyndte at dages, og Voldsomheden af Bom
bardementet sagtnedes noget. Det var en graae Mor
gen, — den rygende Stad laae for os. Hvad man skulde 
erfare den kommende Dag om Nattens Rædsler var 
ubekjendt. Hvorlænge skulde den relative Roelighed 
bestaae, hvad skulde Enden blive?

Jeg sendte en sikker Mand op til min Moders Boe- 
lig paa Nørregade. Han kom igjen, der var ingen 
Bolig, kun rygende Ruiner, og ingen vidste noget om 
Beboerne. Hvor var min Pige, mit Livs Stjerne? Ingen 
vidste det. Uvished er Helvedes Kval! O, hvor ønskede 
jeg at maatte entre med Sabel i Haand de lede Bom- 
bardeerer, som vi havde saa mange Kampe med. Nei, 
Uvirksomhed var vor Plageaand. Henad Middag ende
lig kom mine kjære Tvillingbrødre og forkyndte mig

i) Hun boede paa Nørregade „Gaarden næst Hjørnestedet ved Skidentor
vet“ (o: Krystalgade). (Pers. Tidsskr. IV. 2. Side 206).
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det glade Budskab, at min kjære Moder og hendes 
Smaae, at Georg og Hans vare levende; at engelske 
Kugler havde splintret Møblerne i hendes Stue, at 
hun havde tyet ned i Værtens Stue med sine Smaae 
og siddet der den heele Nat til Morgenen, medens 
Død og Ild slog ned rundt om Enken med de faderløse 
Børn, at hun forlod sit Hjem, da det brændte, og tyede 
ind imellem brændende Gader med sine Børn og nogle 
Bylter af Klædningsstykker til Præsten Fabritzius 
paa Christianshavn og bad om Huuslye, som blev hende 
nægtet. Det var den samme Præst, der havde tjent 
ved samme Kirke som min Fader, der nægtede hans 
Enke og hendes hjælpeløse Børn et Tag og Brød i 
Nødens bitre Stund. Skulde man tro det mueligt — 
men det er vist. Min Moder var derpaa gaaet hen til 
Kammerraad Rabeholm2), som med aabne Arme og 
Kjærlighed tog imod hende og hendes Børn, hvorfor 
Gud velsigne dem og deres.

Længere op ad Dagen fik jeg Efterretning om min 
Elskede, som havde været i stor Fare. Hun havde 
været hos sin Moder, som boede paa Lille Kjøbmager- 
gade. Da Bombardementet begyndte, var hun paa sin 
Hjemvei paa Store Kjøbmagergade, hvor Bomberne 
slog ned omkring hende. Hun kom ind til Admiral 
Liitkens3), og efter megen Fare derfra fulgt hjem til 
Peschiers, hvor hun havde sit Hjem. Hendes Moder, 
Admiralinde Grodtschilling tog sin Tilflugt i Runde 
Taarn, hvor hun den første Rædselsnat var beskyttet 
saa temmelig.

Dagen gik i en relativ Roelighed, da der vel kaste
des Bomber; men ikke saa voldsomt som om Natten.

i) Dr. theol. Otto Fabricius (1744—1822), den bekjendte Naturforsker, var 
Sognepræst til Frelsers Kirke paa Chrhvn. Han blev 1815 titulær Biskop. 
(Biogr. Lex.)

2) Kammerraad Peter Rabeholm, der var en gammel Ven af Familien, var 
en velstaaende Købmand, der boede i en stor Gaard i Strandgade Nr. 35, nu
værende Nr. 46. Som Følge af Tab under Krigen døde han i smaa Kaar 1816. 
Gift med Kasse Rabeholm, født Langemark (1757-1829).

#) Kontreadmiral Otto Liitken (1749 — 1835) boede paa Hjørnet af Løv
stræde og St. Købmagergade Nr. 86 nuv. Nr 37.
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I Kallebodstrand var der en stærk Canonade. Lieute- 
nant Buli mistede sin ene Arm, Lieutenant Zeuthen 
blev skudt.x) Mange Folk paa Canonbaadene bleve 
dræbte og qvæstede fra GI. Pesthus-Batterie, som var 
et meget stærkt fjendtlig Batteri, der dominerede Løbet 
og med sine Morterer gjorde megen Ulykke. Christian 
Wulff n&v med i denne Affære2); han havde faaet en 
Skraakugle igennem sin Hat, og havde mistet mange 
Folk. Han var blevet afløst og kommanderet tillige med 
mig og flere paa Brandvagt nordvest for Batteriet Tre 
Kroner den næste Nat.

Da det blev mørk, roede vi ud paa vores Post, gik 
tilankers og holdt god Udkig. Bombardementet gjen- 
toges nu ligesom sidste Nat i al sin Rædsel. Den 
brændende Bye lyste hele Horizonten op, den fjendt
lige Skov af Skibe saaes klart med alle sine mægtige 
Krigs-Skibe ligesom i dyb Roe. Fra alle de fjendtlige 
Batterier sendtes idelig Død og Ødelæggelse ind i den 
ulykkelige Bye, medens uafladelig Knalden og Ild- 
straaler gjennemfurede Luften i alle Retninger. Vi 
laae som ørkesløse Tilskuere. Det var vel nær Midnat, 
da en Adjutant fra Hovedqvarteret bragte mig den 
Ordre ufortøvet at lette og roe ned i Kallebodstrand 
for at forøge Styrken der.

Lieutenant Christian Wulff var just ombord hos 
mig, da jeg fik Ordren. Han havde netop fortalt mig 
om hans Affaire, hvorledes han havde nærmet sig 
Batteriet3) og kom paa Grund og laae i en Kugleregn, 
saa han troede det forbi med hver en Mand ombord,

i) Dette skete allerede før Bombardementet, den 27. August, da Englæn
derne om Morgenen havde deres Batteri ved Gamle Pesthus færdigt. (Ræder, 
I. 170). Sekondlieutenant Philip Julius Zeuthen, født 1790, faldt paa Kanon
jollen Nr. 5 og Søkadet Peter Buhl, født 1789, mistede den venstre Arm. Han 
blev Sekondlieutenant s. A. og faldt paa „Najaden“ ved Lyngør 1812.

8) Premierlieutenant Christian Wulff (1777—1843), der var Chef paa Skær- 
baaden „Nakskov“, havde Kommandoen over Kanonbaadene i Kallebodstrand 
og blev saaret ved samme Lejlighed. 1808 erobrede han som Chef for en Af
deling Kanonbaade i Storebelt den engelske Brig „The Tickier“. Han bley 1842 
Generaladjutant, Jagtkaptajn og Kontreadmiral. Han ejede Petersgaard i Syd
sjælland.

8) Ved Pesthuset eller Qvæsthuset, som det ogsaa kaldtes.
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men havde dog ved koldblodig Anstrengelse faaet 
Baaden af Grund og med neppe det halve Mandskab 
bjerget den i Havn. Denne detaillerede Historie havde 
jeg hørt paa med spændt Opmærksomhed, netop som 
jeg fik Ordre at begive mig til samme farlige Arbeide. 
Jeg kunde mærke paa Chr. Wulff, at han interesserede 
sig for mig. Han overlod mig en Mand af sin Besæt
ning, som var godt kjendt med Farvandet i Kallebod- 
strand, ønskede mig bedre Held, end han havde havt, 
og gik ombord i sin Baad.

Foruden mig var Lieutenanterne Fog1) og Sønde
rup2) paa samme Tid commanderet til samme Sted.

Jeg lettede [3. Septbr.] med min Baad, roede ind 
ad Bommen og kom nu ind i den brændende By, hvor 
Bomber, Granater, Raqvetter og gloende Kugler faldt 
tykt omkring os. Det var noget underligt at roe langs 
med de stolte danske Linieskibe og Fregatter, som 
laae saa roelige, belyste af det brændende Kjøbenhavn. 
Hvorfor brændte man dem ei, eller sank dem? Da 
havde dog ikke de nedrige Fjender slæbt dem bort, 
og med dem Danmarks Storhed. Jeg roede nu med 
den Roe i Sjælen, som den føler, der har bestemt at 
gaae i Døden for sin Pligt. Moder og Søskende, den 
elskede Brud kom vel imellem i mine Tanker, men 
uden Ængstelse. Thi jeg havde Tillid til Gud i Him
melen, hvis klare Stjerner blinkede igjennem den 
røde Himmel, saa trøstende og roeligt.

Vi passerede Gammel Holm, hvor der var mindre 
tykt med Bomber, gik igjennem Knippelsbro. Ovenpaa 
den stod en Mængde Mennesker, som lydelig gav 
deres Medynk tilkiende for os. Saaledes blev sagt: 
„Der gaaer de brave Folk i den visse Død — de Stak
ler“ etc. Men dette blev der ingen Notice taget af.

Imellem Knippels- og Lange-Bro faldt ingen Bom-
i) Sekondlieutenant Georg Fog (1780—1817) fik Kommandoen over Kanon

jollen efter Zeuthens Fald. Han blev Kaptajnlieutenant 1815.
2) Sekondlieutenant Carl Lexou Sønderup (1779—1818) havde været Styr

mand før han blev Kadet 1801. Kaptajnlieutenant 1815. Død i Vestindien.
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ber. Igjennem den sidstnævnte Broe passerede vi og 
ankrede ved Stakaterne.x) Der laae J. J. Suenson, Fog, 
Sønderup og Spørk2). Denne sidste var ikke nær de 
Andre. Han havde ikke baaret sig godt ad i den sidste 
Affaire, og han holdt sig tilbage. Der laae vi nu og 
saae Tømmerpladsene, som brændte som et Ildhav, og 
til den anden Side stod Byen i Flammer. Overalt lød 
de knaldende Bomber og Drøn af Canoner og Morte
rer, Skrig og Raab lød hjerteskjærende fra Tusinder 
af Ulykkelige. Frue Taarn brændte fra øverst til nederst. 
Alle de fjendtlige Misselier vare rettede derhen. Luf
ten var opfyldt med disse dræbende og brændende 
Redskaber i en utrolig Mængde. Der var noget saa 
ophøiet gyseligt i den heele Scene, som ingen Beskri
velse formaaer at gjengive i sin heele Storhed. Det 
høie Frue Taarn i Brand sank endelig ned, hældende 
sig i Faldet til den ene Side, med et Brag, som hørtes 
igjennem Canon-Tordenen og udbredte Død og Øde
læggelse vidt omkring sig.3) Paa Lange-Bro var en 
tæt Masse af flygtende Huusvilde, Vogne med Flytte
gods og lemlæstede Mennesker, som tyede ud til Chri
stianshavn og Amager for at frelse Livet og de bjer
gede Stumper. Det var lyst som i Solskin. Vi kunde 
sees fra det engelske Batterie ved Gammel Qvæsthuus, 
og vort Mandskab, som havde hvide Seildugs-Søekjoler

i) Indløbet til Havnen sydfra var dækket af 2 murede Værker, et paa hver 
Side, nemlig Ryssenstens Lynette paa Kbhvns. Side og Kailebo Lynette paa 
Chrhvns. Side, samt af en stærk Palisadering (Stakaterne) med en Aabning i 
Midten, tvers over Vandet mellem disse Værker. (Se Kortet).

Premierlieutenant C. Wulffs Kanonbaad og 2 mindre Fartøjer, som var 
stationerede her, havde ikke kunnet forhindre Englændernes Anlæg af Batteriet 
ved gamle Pesthus, der aabnedes 26. Aug. og gjorde stor Skade. Ved Bom
bardementet den 4. Septbr. havde gloende Kugler fra Batteriet antændt Tømmer
pladsernes uhyre Forraad, og det her fremskudte danske Batteri, som hidtil, 
under Kommando af den senere Artillerigeneral, Kapt. A. T. Liitzow, i For
ening med Kanonbaadene havde besvaret Fjendens Ild, maatte forlades. Dagen 
før, 3. Septbr., blev, som ovenfor fortalt, Kanonbaadene forstærkede fra Rheden 
med Kanonbaadene „Roeskilde“ (J. J. Suenson), „Kierteminde“ (Paludan) og 
„Frederikssund“ (Sønderup) under Premierlieutenant J. J. Suensons Kommando.

2) Sekondlieutenant Peter Carl Sparck (1780—1863) kommanderede under 
Belejringen en Kanonade-Barkasse. Han tog 1812 Afsked som Kaptajnlieute- 
nant og gik 1814 over i den norske Marine.

») Se Ræder. I. Side 236.
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paa, skinnede saa tydelig frem, at vi lod dem skjule 
sig i Bunden af Canonbaadene, for ikke at friste Fjen
den til at sende os nogle Skud af Støkgranater.

Der laae vi og saae al denne Ødelæggelse, hørte 
al den Jammer. Fog, Sønderup og jeg laae med vore 
Baade tæt sammen. Nu skulde man troe, at der om
bord herskede en bedrøvelig Stemning, nei, paa ingen 
Maade. Da jeg kom, blev jeg velkommet og indbudet 
til at tage Del i et Maaltid, som bestod af en herlig 
Oxesteg, og dertil god dry Madeira. Nogle af Lieute- 
nant Fogs Folk havde af ham faaet Lov til at hente 
sig een af Engelskmandens Oxer fra disses Græsnings
plads udenfor Batteriet, imellem dette og Tømmer
pladsen. x) De havde da gaaet ud med en Baad med 4 
å 6 Mand Natten før Bombardementet begyndte, havde 
gaaet i Land, slagtet Studen under Batteriets Canonade 
og bragt den ituskaaret ned i Fartøiet og ombord. Fol
kene havde faaet et godt Maaltid, og et godt Stykke 
var stegt til Officeererne. Denne Steg var anrettet i et 
Lerfad og blev fortæret under Latter og Spøg. Vi af
talte, at vi — naar det dagedes — vilde aftale med 
Chefen paa Ryssensteens Batteri, Kapt. Rømeling2), 
om at lade sine Canoner rette og skyde paa Batteriet 
ved GI. Qvæsthus; for at erfare, om de kunde naae 
og gjøre nogen Effekt, vilde vi gaae ud i vore Chalup
per og observere Virkningen. Dette blev udført af os 
saaledes, at vi tre, Fog, Sønderup og jeg gik i een Baad 
og lod en anden Baad følge i kort Distance bagefter 
som Reserve, for at — ifald den Baad, vi vare i, skulde 
blive skudt isænk — vi kunde blive bjergede i Reserve- 
fartøiet. Der blev nu skudt fra Ryssensteens-Batteriet3), 
og vi roede temmelig nær under det fjendtlige Batterie 
for at se Virkningen af Skuddene. Vi bleve da over- 
beviiste om, at disse ikke kunde naae, som der havde

i) Se Kortet.
2) Kaptajn af norske Livregiment Carl Rømeling (d. 1839). Generalmajor 

1838.
9) Paa yderste Fløj af Vestervold. Se Kortet.
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været forskiellige Meninger om. Fjenden lod os upaa- 
agtede, og vi roede ind igien uden videre Molest og vi 
maatte stole paa vore egne Canoner og ikke paa Rys- 
sensteens-Batteriet.

Der blev givet Ordre at attaqvere Batteriet. I den 
graae Morgen roede vi ud igjennem Stakaterne. Vi vare 
ikke nogle hundrede Skridt udenfor, førend det fjendtlige 
Batterie aabnede en Canonade imod os, som vi ikke 
besvarede, da vi havde Ordre at bringe Canonbaaden 
saa langt ud, at vi kunde gjøre god Virkning imod Bat
teriet. Vi forcerede da ud imod den fjendtlige Ild, uden 
at gjøre et Skud, imedens vi bleve beskudte med en 
Sort Støk-Granater, som sprang rundt om os med en 
Hagel af Smaakugler, der vilde have ødelagt os, om 
de Fjendtlige havde vedblevet dermed, da det var et 
Guds Under, at vi leede saa lidt ved disse Misselier, 
der sprang over Hovederne paa os og sloge ned i og 
rundt om Canonchalupperne. Formodentlig har de 
Engelske troet, at de ei naaede os, for de holdt op 
dermed og begyndte at skyde med Kugler, som først 
kom rullende og ricochetterede omkring os, og jo nær
mere vi kom Batteriet, jo mindre saae vi dem, men 
hørte dem desto tydeligere. Da vi kom saa nær, at 
vi kunde bruge vore 24-pundiger med Kraft, for- 
tøiede vi Baadene, for ei at komme paa Grund, med 
et Dræg eller Anker forud, og 2 Dræg eller Ankere 
tvers agterud, saa at man kunde stille Baaden med 
disse og altsaa ikke havde nødig at bruge Aarerne for 
at tage Sigte. Det var nu gjort i al Roelighed, uden at 
gjøre et Skud, medens Fjendens Ild ikke ophørte et 
Øieblik. Men nu begyndte vi med en furieus Canonade, 
sigtede som til Skive, med Kikkert til Hjælp, og fyrede 
saa hurtig som Lyn. Hævn, Hævn, luede i Hvermands 
Bryst, begeistrede og opflammede alle. Det blæste 
netop saa meget, at Røgen ikke generede Sigtet, og 
snart joge vi Fjenden bag sine Jordvolde fra deres 
Canoner. Vore Kugler kunde vi see at pløie igjennem
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Brystværnet og gaae ind i Bygningerne, hvor Steen 
og Gruus fløi op i Luften. Vi laae omtrent 10 å 12 
Alen fra Batteriet og holdt ved saalænge vi havde 
Krudt og Kugler og til at Canonerne bleve saa heede, 
at vi ei kunde eller turde lade dem længere. Vi lettede 
da Fortøiningen og roede ind, men saasnart vi gik ind, 
kom de Fjendtlige til Canonerne og gav os en Hilsen 
paa Retraiten, hvor vi ikke kunde besvare den, da 
Farvandet var smalt og bugtet.

Vi kom igjennem Stakaterne i en Fart og laae os 
bag Magistratens store BrændestabelT); fik vore døde 
og qvæstede i Land paa Sygestuen, som var dengang 
der, hvor nu Vare-Depotet er; lod Mandskabet hvile 
ud og skaffe; derefter completterede [vi] vores Ammu
nition og eftersaae Baadene og fik nye Aarer istedetfor 
de bortskudte. Dermed gik nogle Timer. Om Efter
middagen begyndte samme Historie og udførtes lige
som om Morgenen, til vi ei havde mere Krudt og 
Kugler at skyde med. Havde begge Gange den Satis- 
faction at demolere Canoner og Bygningerne inde i 
det fjendtlige Batterie, saa at vi kunde bemærke, at 
det ei kunde bringe saa mange Canoner imod os paa 
Retiraden, som da vi begyndte Attaqven. Det var et 
Guds Under, at vi ikke mistede flere Folk eller bleve 
skudte isænk. Guds Godhed var stor imod os, thi 
havde vi været uheldige i samme Grad, som vi vare 
heldige, kunde vi have været tilintetgjorte. Vi mistede 
kun faae Folk og havde faae Blesserede, for det meste 
af Splinter; derimod bleve Aarerne bortskudte i 
Mængde. Stemningen var ypperlig blandt Mandskabet, 
og Officererne vare besjælede af en fyrig Hævnlyst, 
som bragte dem til aldeles at tilsidesætte deres Per
sonligheds Risico.

En Passage ombord fortjener at fortælles. Lieute- 
nant Fog havde iblandt sit Mandskab en Mand, som

i) Paa nuværende Christiansgades Grund, omtrent ved nuv. Adolphs 
Pakhus.
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havde forseet sig — jeg husker ikke hvori —, men 
han skulde have en Lussing, men fik den ikke, da der 
var givet Ordre at attaqvere Batteriet. Under Affairen 
fik Canonbaaden et Grundskud. Med en Fart greb 
bemeldte Matros en Entrebiil, huggede et Stykke ud 
af Foringen, hvor Vandet susede ind, smøgede sine 
Buxer ned og satte sin fyldige Bagdeel over Hullet, 
hvorved Vandet holdtes ude, og saaledes flød Baaden 
ind, som ellers vilde have sunket. Manden havde tjent 
ombord i en Sørøver, som man siden sluttede sig til 
efter hans dunkle Udladelser. Han var vistnok en Mis
dæder, men havde mange Erfaringer, som vare nyttige. 
Han fik Fritagelse for Straf og en Flaske Brændeviin, 
fordi han havde brugt Conduite. Baaden blev repareret, 
da den kom ind, og brugtes igjen næste Morgen.

Medens vi laae ude ved Brændestablen, beskøde 
de Engelske Langebroe med Brandgranater. Een af dem 
satte Broen i Brand. Den var i det Øieblik propfuld 
af Vogne med Folk og Flyttegods samt Fodgjængere 
af alle Aldre og Kjøn. Den gamle tørre Fyrrebroe be
gyndte at brænde lystig, og der blev en stor Confusion 
og Angst paa Broen. Vognene kjørte i Galop, saa 
Meublerne tabtes og flere Folk kom tilskade. Vi fra 
Canonbaadene kom med vore Fartøier og Folk til 
Hjælp og slukkede Branden i en Fart. Havde vi ikke 
netop da været i Nærheden, havde temmelig vist Broen 
brændt, og Communicationen blevet afbrudt med Chri
stianshavn og Amager over den, som var sikkrere end 
over Knippelsbroe.

Da vi vare kommet ind efter den anden Attaqve 
den første Dag og laae sikkre under Brændestablen, 
sagde jeg mine Kammerater, hvor jeg gik hen; løb i 
al Hast op til Commerceraad Rabesholms og sluttede 
min Moder og Sødskende i mine Arme. Jeg havde ikke 
seet dem i de sidste 14 Dage. Vi vare alle rørte og 
takkede Gud inderlig for dette Gjensyn. Min Moder 
sagde til mig: „Det var en frygtelig Canonade næsten
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heele Dagen vi have hørt i Kallebodstrand; jeg var glad 
over, at Du ikke var dér, min kjære Jens, men ude paa 
Rheden“. Jeg fortalte nu, at jeg netop havde været der 
den heele Dag, og hvorledes vi havde havt det. Det 
overraskede den kjærlige Moder, og hun trykkede mig 
taus til sit Hjærte. Jeg maatte nu afsted igjen til min 
Post. Maaske skulde jeg ikke have sagt, at jeg var 
stationeret i Kallebodstrand til min Moder, da hun 
maatte være mere inquiete for mig, naar vi igjen 
brugte vore Canoner, som vare saa nær hendes Bolig; 
men jeg var ikke betænksom nok og gjorde mig vel 
ogsaa til af min Bravour.

Fra min Brud hørte jeg ved hendes Broder, Fr. 
Grodtschilling, som var Adjutant hos Admiral Steen 
Bille, og kom ridende med Ordrer til Batterie-Cheferne. 
Han fortalte mig, at hun og Familien vare friske og 
uskadte.

Den Aften havde vi Officeerer fra Canonbaadene, 
Suenson og Spørck undtagne, en Sammenkomst med 
Landofficeerer og Livjægere, hvor vi drak hverandre 
broderligt til og talede om Dagens Begivenheder. Bom
bardementet fortsattes denne Nat ligesaa voldsomt som 
de tvende foregaaende. I dette Selskab blev yttret, af 
baade Land- og Søeofficeerer, at vi formodentlig alle 
snart vilde komme op paa Fæstningens Volde for at 
afslaae Stormen, som vi ventede vilde blive foretaget 
af Fjenden, naar Byen var afbrændt. Der var en ufor
sagt og bestemt Tone, og der var ikke een i Selskabet, 
som tænkte paa Muligheden af en Overgivelse, efterat 
man havde ladet det komme saa vidt, som skeet var.

Efter en livlig, men gentlemanlike Samværen skiltes 
vi ad. Vi gik ombord, og jeg sov sødt bag Brænde
stablen i vor Canonbaad uagtet den idelige Canon- og 
Morteer-Alarm og Knalden af de sprængte Bomber og 
Granater, uagtet den frygtelige Jammer, som rasede i 
den brændende Stad, thi vi vare udvaagede, og vore 
Lemmer trængte til Hvile.

12
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Den næste Dag [5. Septbr.] vare vi om Morgenen 
ude paa vor gamle Plads, bragte Batteriet til at tie, 
skød vor Ammunition bort, mistede nogle Folk, fik 
nogle Blesserede, og bleve især beskudte under Ud- 
og Indroeningen. Der var imidlertid af General Beckx) 
i Artilleriet befalet, at der skulde gjøres et Udfald fra 
Kjøkken-Korps-Batterie 2) af Linietropper, Livjægere 
og de fornødne Trainkudske, for at bemægtige sig 
nogle ubrugelige, gjennemglødede, fornaglede Jern- 
Canoner fra et Batterie, som var yderst ude paa Tøm
merpladserne, og som allerede var abandonneret, førend 
Tømmerpladserne brændte. Hvad Generalen vilde bruge 
disse gamle, ubrugelige Jern-Canoner til, kunde Ingen 
begribe, da der visselig ikke var Mangel paa brugelige 
Canoner paa Tøihuset. Men den dumme Ordre maatte 
jo udføres, og for at understøtte Expeditionen fik Ca- 
nonbaads-Chefen Ordre til paa samme Tid, som Ud
faldet skeete, at attaqvere GI. Pesthus-Batteriet. Der 
blev aftalt Signaler, som skulde gjøres fra Land-Trop
perne, naar deres Hverv var udført, som skulde re- 
specteres fra Canonbaadene, for at vi da kunde roe ind.

Det var en klar Solskins Eftermiddag. Vi roede ud, 
fortøiede som sædvanligt og attaqverede Batteriet paa 
samme Tid, som Udfaldet skeete. Vi skulde søge at 
faae Batteriets Canoner stillede imod os og gjøre en 
Diversion. Men vi fik ikke Svar paa vor Tiltale; men 
derimod rettedes det fjendtlige Skyts strax paa Linie
tropperne, som rimeligvis antoges for at ville storme 
Batteriet. Det varede ikke en halv Time, inden vi saae 
en hovedkuls Flugt af Tropperne ind imod Fæstningen, 
uden at der blev givet noget Signal. Saasnart Tropperne 
vare jagede paa Flugt, rettedes Batteriets Canoner paa

i) Hans Beck (1752—1823) var i 1807 Oberstlieutenant og Chef for danske 
Artilleribrigade. Han blev 1809 Oberst og Chef for Artillerikorpset og først 1812 
Generalmajor.

2) „Køkkenkurve“ (Kuckenkorb) er en forteflkatorisk Benævnelse for en 
smal Vej i Vandet udenfor Fæstningsværker som f. Ex. Langelinie. En saadan 
gik dengang uden om Stadsgraven fra Vesterport til Langebro og her var, tæt 
ved Tømmerpladserne, anlagt et lille Batteri. (Se Kortet).
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Canonbaadene, og efter en varm Canonade, og da vore 
Canoner vare saa heede, at de ei længer kunde bruges, 
gik vi ind bag Brændestabelen 1).

Denne tankeløse Affaire havde kostet mange Men
neskers Liv og Lemmer, deriblandt fem Livjægeres. 
Kan man tænke sig noget saa skammeligt at lade Folk 
skyde ihjel eller til Krøblinger for at faa nogle aldeles 
ubrugelige Jerncanoner? Havde det været Meningen 
at storme Batteriet, fornagle dets Canoner og Morte
rer, da havde det været i sin Orden. — Saaledes havde 
man i den Tid mange Exempler paa en mageløs Udue
lighed iblandt de Commanderende, og Enden blev, 
— som man deraf kunde vente — at der blev capitu- 
leret, og Fjenden tilstodes alt, hvad han havde forlangt. 
Efter at Byen var bombardeeret og for en Del afbrændt, 
efter at Død og Ulykke var regnet ned over mangfol
dige uskyldige Familier, mange vare dræbte og kvæ
stede til Lands og Vands, overgaves Flaaden med alle 
dens Appertinentier til den skjændige Fjende.

Capitulationen var sluttet, og vi fik Ordre til at 
kaste vor Ammunition og Haandgevæhr overbord, lægge 
Canonbaadene ind tilankers indenfor Langebro, aftakke 
Folkene og gaae selv hjem hver til Sit. Sensationen, 
som denne Ordre foraarsagede, var frygtelig. Harme 
opfyldte hver Mands Bryst. Mandskabet græd og faldt 
hinanden om Halsen. „Hvad har vi kjæmpet for, hvad 
har vi lidt for? De Forræddere, som have handlet 
saaledes imod os, burde trampes ned!“ — dette var 
de almindelige Udtryk.

Jeg lod mig roe op til Larsens Plads med mit Tøi 
af mine brave Folk, som i den dybeste Sorg ikke kunde 
holde Aaretag. Qvarteermesteren sad og græd som et 
Barn og klappede mig flere Gange paa Ryggen som 
for at trøste mig. Jeg indtog mit gamle Logie paa dét

i) Dette lille Udfald fortælles anderledes hos Ræder I. Side 242 f., der 
beretter, at Livjægerne udmærkede sig, at Fjenden blev drevet tilbage og at 
Skytset blev reddet.

12*
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øde Søecadet-Academie, traadte ind i mit Værelse, som 
var ligesom jeg havde forladt det, hvor der var en be
klumret Luft, da der ikke havde været lukket op, 
siden jeg forlod det. Solen skinnede ind igjennem den 
tykke Røg fra de brændende Bygninger med et syge
ligt og uhyggeligt Skjær, og mine juridiske Bøger laae 
opslagne, hvor jeg havde forladt dem. Det var, som 
om jeg var vaagnet op af en frygtelig Drøm. Jeg iilede 
ud til min Brud og min Moder, fandt dem uskadte, 
men fortvivlede. Vi maatte finde os i Skjæbnen, og 
trøstede hverandre.

De tre Ugers Begivenheder i mit Liv havde opvakt 
en vis Følelse hos mig, der ikke var Stolthed, men en 
Bevidsthed, at jeg var en prøvet Mand, som kunde 
stole paa sig selv. Jeg lukkede alle mine juridiske Bø
ger, som aldrig blev lukket op igjen af mig, og begav 
mig ud til Moder og Sødskende, hvor Harmen over 
Capitulationen langtfra ikke havde sat sig. Imidlertid 
vare vi alle taknemlige imod det høieste Væsen, som 
saa kjærlig havde frelst os i Farens Tid. Der blev ikke 
tænkt paa det, der var brændt, at min Moder med de 
mange Smaae var husvild og havde ikke mere, end de 
stode og gik i. Vi saae paa hinanden med Fryd over 
at vi kunde det, stolende paa Gud, som havde holdt 
sin Haand over os — og vi vare lykkelige. Endnu for
blev min Moder en Tidlang hos Rabesholm, hvor hun 
nød en sjælden Gjæstfriehed, og Præsten Fabritzius' 
skammelige Optræden imod hende i Nødens og Farens 
Tid var mig et Bidrag i min Mening om Præstestan
dens sædvanlige Egoisme.

EXPEDITION TIL ØERNE.

Da jeg vaagtiede op næste Morgen, var alt mig som 
en Drøm, en hæsselig Drøm, men ved at see ud 

af Vinduet fra mit høie Standpunkt, Messanin-Etagen
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paa det daværende Søe-Academie overtydedes jeg af 
den bedrøvelige Virkelighed, da Røgen fra de rygende 
Ruiner af den brændende Stad viiste, at Sagerne vare 
paa en jammerlig Fod for det ulykkelige Fædreneland. 
Tungt hvilede den dræbende Tanke hos Alle: Danne
mark er ikke mere — Nationens Stolthed, den danske 
Flaade, er tabt ved Regjerings-Uduelighed hos en svag, 
stivsindig, uvidende Regent, der paa en ubegribelig 
Maade lod sig dupere af en nederdrægtig Fjende, der 
overfaldt os paa en lumsk og grusom Maade. Hvor 
kunde Regjeringen o: Kronprinds Frederik ved Forræ- 
derie lade sig bedaare saaledes, at han med en Armee 
af nogle og tyve tusinde Mand kunde troe at holde 
Kjæmpen Napoleon fra Livet, dersom denne vilde trænge 
ind i Holsteen og Jylland, og imidlertid blotte Sjælland 
for Tropper, som om endog i ringe Antal, 6 å 8000 
Mand, vilde have forhindret de Engelske i at gjøre 
Landgang og frelst Flaaden og Hovedstaden, og altsaa 
Riget fra Undergang? Skrækkelig vil han bøde derfor 
i Historien; allerede nu i 1845 er hans Minde elendigt. 
Hvad vil det blive om 50 Aar, naar man vil raison- 
nere som saa: havde England forsøgt at bemægtige sig 
Flaaden og blevet afslaaet, saa vilde Napoleon vel gjort 
Brug af den; men den var blevet formidablere end 
nogensinde, og Danmark vilde rimeligvis bleven recom- 
penseret ved Napoleons Magt paa flere Maader, og ved 
hans Fald deelt Skjæbne med de andre af ham nød
tvungne allierede, istedetfor at Norge gik tabt ved de 
halsstarrige og ukloge Forholdsregler, Frederik d. 6te 
vedblev at tage. Han var Danmarks Ulykke.

Han havde iblandt andre den Svaghed, at han ikke 
kunde taale dygtige Folk omkring sig, men var omgivet 
med usle Personer, som han kunde oversee og saa- 
danne, som lod sig oversee, for at vinde Gunst og 
Gavn paa en snedig Maade. Han kunde ikke taale 
Mænd med en selvstændig Mening. Han vilde regjere 
selv, og det gjorde han — men hvordan? Jeg kan ikke
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undlade at fremsætte min Uvillie, hvergang jeg tænker 
paa, hvorledes mit elskede Fædreneland er mishandlet 
under denne svage Regent, som havde den bedste Vil- 
lie, men som igjen havde den jammerligste Retning.

Min Louise havde jeg bestandig Vanskelighed at 
komme i Tale. Hendes Moders og Families Ønske, at 
vores Forlovelse skulde være en dyb Hemmelighed, 
vilde den kjære Pige ikke være ulydig imod, og saa- 
ledes kunde jeg ikke i de første Dage efter Capitula- 
tionen trykke hende til mit Hjærte efter de græsselige 
Timer, vi begge havde igjennemgaaet under Bombarde
mentet. Endelig lykkedes det mig at faa et Møde ind
rettet hos Rabesholms, hvor min Moder og Sødskende 
var tilhuuse. Min ædle Louise havde lidt meget og saae 
medtaget ud. Vi fortalte hinanden vore Fata og Gjen- 
vordigheder. Vore Udsigter vare mindre klare nu end 
førend Krigen, men mit friske Mod havde ikke forladt 
mig, og vi vare lykkelige, at vi igjen kunde samles. 
Det eneste, som piinte mig, var den forunderlige Idee 
af min Louises Familie, at der skulde svæve et saadant 
hemmeligt Skjul over den naturligste og ædleste For
bindelse, der var imellem min Forlovede og mig, ret 
som jeg ikke var god nok, som man ikke kunde være 
mig ret vel bekjendt. Det kunde jeg vanskelig døie, 
men ved min Louises Bønner holdt jeg mig rolig og 
fandt mig i min Skjæbne, kun een å to Gange ugent
lig at tale med min Pige under Couvert. Hun leed 
vist ogsaa ved denne Tvang, men med meere Resigna
tion end jeg, som dengang var et Brushoved, og som 
var mig bevidst, at jeg ikke var hende uværdig.

Branden var slukket. De faldefærdige Mure og 
Skorsteene stode truende at styrte ned over de Forbi- 
gaaende, hvorfor Admiralitetet kommanderede Divi
sionernes Officeerer og Mandskab til at nedrive disse. 
Det var en nødvendig Mesure, og godt var det at be- 
skjæftige Folkene, som nu var udelukkede fra Holmene, 
hvor Engelskmændene huserede. Jeg var da i nogle
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faae Dage beskjæftiget med at nedrive de høie vaklende 
Mure og Skorstene, som var et Arbejde, der stundom 
var farligt nok.

Efter nogle Dages Forløb bleve næsten alle de 
herværende unge Søe-Officeerer enige om at begive 
sig fra Sjælland, deels til Norge, deels til de andre 
danske Provindser udenfor Sjælland for at gjøre hvad 
Nytte de kunde og ikke være Vidne til det hjærteskjæ- 
rende Syn at see Flaaden føres bort af den skjændige 
Fjende. Evers1), Bruun21), De Coninckz), Ravn*), Ro
senstand 5), G. Grodtschilling og flere tillige med mig er
hvervede Admiralitetets Tilladelse til at reise hvorhen 
vi vilde, og fik hver 100 Rdl. i Avance som Reise- 
penge, men ingen Pas. Vi klædte os civil og kjørte 
ud af Byen efter at have taget Afsked med vore Ven
ner og Familie.

Vores Plan var at reise til Møen og over Øerne 
til Hertugdømmerne for at være brugelige ved Arme
ens Overførelse til Sjælland enten før eller efter Ca- 
pitulationen. Vi reiste om Natten for ikke at opvække 
Opmærksomhed. I Kjøge erfarede vi, at der var en 
engelsk Commando ved Kallehauge, saa at vi vanske
lig kunne passere. Vi reiste derfor til Præstøe, hvor 
der ingen Engelske vare, leiede en Seilbaad og satte 
af; men det fandtes, at Baaden var overlastet, og da 
Vinden var skral og Kulingen tiltog til en Storm, saa 
kunde vi ej avancere, uagtet vi prangede Seil, saa at 
vi fleere Gange nær havde gaaet rundt. Vi nødsagedes 
derfor at vende tilbage til Præstøe-Bugten, hvor der 
heldigvis laae to Jagter, som vi gik ombord paa. Vi

i) Se Side 114.
2) Se Side 121.
3) Sekondlieutenant Louis de Conninck (1788—1840). Han kommanderede 

fra nu af et lille Fartøj, som hans Fader, Etatsraad Fréderic de Conninck havde 
købt i Kiel og ladet udruste. Det havde Station i Smaalandshavet. 1838 Kom
mandørkaptajn.

4) Sekondlieutenant Vilhelm Frederik Ravn (1784—1840). Kommandør
kaptajn 1840.

5) Sekondlieutenant Peter Rosenstand (1783—1846). Afsked 1816 som 
karakt. Kaptajn. Om hans sørgelige Skæbne se Pers. Tidsskr. IV. 2. Side 223.
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sendte et Fartøi ind til Præstøe for at proviantere. 
Dette vendte snart tilbage med Brød, Smør, Fjerkræ 
etc., som vi en Fart fortærede; sov, saa vaade vi vare, 
fortræffeligt i Skippernes Kahytter, og da Veiret om 
Eftermiddagen samme Dag blev bedre og Vinden føie- 
lig, seilede vi til Stege, hvor vi kom i Mørkningen og 
vilde lægge til ved Landingsstedet, men bleve afviiste 
af en Trup Jægere, der med Rifler lagde an imod os, 
betydede os, at hvis vi vovede at komme nærmere, 
havde de Ordre til at skyde paa os. Vi vedbleve at 
lægge til Broen, idet vi raabte, at vi vare danske Søe- 
Officeerer og sprang i Land imellem Riffelpiberne. Vi 
bleve derpaa transporterede igjennem Stege Gader 
hen til den commanderende General Wegener1) Vi 
sagde ham da vores Navne og Stand, og hvad vor Hen
sigt var med Reisen. Han lod os vide, at han havde 
Ordre til ikke at admittere nogensomhelst fra Sjælland, 
og havde Soldaterne fyret paa os, havde de havt Ret 
dertil. Han var forresten meget artig og sagde, at han 
vilde sende Expres til Kronprindsen og spørge om 
Forholdsregler imod os. Imidlertid kunde vi opholde 
os paa Øerne og opgive vore Adresser. Jeg rejste til 
Vollerup til min Oncle Johan2), i hvis Præstegaard 
jeg blev modtaget meget gjæstfrit. G. Grodtschilling 
fulgte med mig. Nogle Dage efter fik vi Tilladelse til 
at reise videre og tog over til Falster til Generalmajor 
Ewalds3) Hovedkvarter paa Nebøllegaard. Der var en 
Sværm af Landofficeerer, og til min Forundring traf 
jeg Lieutenant Frederik Grodtschilling, som var kommet 
dertil, uden at jeg veed hvorledes. Han var ansat som 
Adjutant hos General Ewald.

*) Oberstlieutenant Johan Theodor Wegener (1752—1819), Chef for 2. sjæl
landske Bataillon let Infanteri. Generalmajor 1810.

2) Hans Farbroder Johan Paludan (1756—1821), Præst i Fanefjord paa 
Møen 1788.

9) Chefen for Avantgarden i Holsten, Generalmajor Johann Ewald (1744 
—1813) var med sit Korps sendt over til Øerne for at raade Bod paa Forvir
ringen. Da Englænderne havde indskibet sig, gik han den 2. Oktober fra Møen 
til Kallehave og videre til Roskilde.
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Efter et Par Timers Tid fik jeg Ordre at samle 
alle de Transportfartøier, som der kunde bringes til- 
veie i alle Laalands Havne og bringe dem til Nykjø- 
bing. Min Ordre var saaledes affattet, at jeg kunde 
reqvirere al fornøden militair og civil Assistance, ud
skrive Folk og reqvirere Penge og Vogne. Kort, jeg 
havde ifølge min Ordre en saa ubegrændset Magt, som 
jeg aldrig har siden havt eller kan vente fremdeles. 
Jeg var dengang 26 Aar gammel og havde en ungdom
melig Kraft. Jeg følte mig smigret ved den Tiltroe, 
der var mig viist, og reiste med denne Følelse samme 
Dag til Laaland, og i Nysted begyndte jeg at tiltakke 
de Skibe, som dér var; bragte dem efter et Par Dage 
til Nykjøbing; tog derfra til Rødbye og Nakskov; havde 
mange Bryderier og Vanskeligheder, som jeg overvandt, 
og fik endelig der 14 Fartøier, større og mindre Jagter 
og een Galease udrustede og ført ned til Eenehøjø1), 
hvorfra jeg skulde bringe dem igjennem Guldborgsund 
til Nykjøbing, saasnart Leilighed gaves. I Bæltet laae 
et Par [engelske] Orlogsbrigger, som kunde tydelig see 
mine Fartøier, og som det kunde let falde ind at an
namme dem, som jeg nødig vilde, hvorfor jeg reqvi- 
rerede et Compagnie Infanterie, fra den Commande- 
rende i Nakskov, Major Schriver2) af Schlesvigske In
fanteri-Regiment til at besætte Øen Eenehøjø og Far- 
tøierne med. Det var en aldeles nødvendig Fremgangs- 
maade for at sikkre Transport-Fartøierne. Jeg kunde 
aldeles ikke have forsvaret at undlade denne Præcau- 
tion, og jeg var ifølge min Ordre berettiget til at gjøre 
denne Reqvisition. Men her reiste sig den Antipathie, 
som evig har og evig vil vedligeholde sig i alle Lande 
imellem Fædrelandsforsvarerne tilsøes og tillands. Her
til kom det uhørte, at en ung Søeofficeer, en Second- 
lieutenant ovenikjøbet, ifølge Sagens Natur fik ældre

i) En 0 i Nakskov Fjord.
a) Major og Bataillonskommandør i slesvigske Infanteri-Regiment Christian 

Vilhelm Scriver (1764—1848). Afsked 1834 som Generallieutenant.
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Officeerer af Landetaten under Commando, som jeg 
ikke nægter var ubehageligt for dem; men jeg var jo 
kun et Middel til at samle Transportfartøier, og de jo 
ligesaa. Tingen var i sin Orden, men den saarede Am
bition inflammerede, og nærved var min veloverlagte 
Plan blevet forstyrret, Skibene taget med deres Be
sætning og mig ved en Land-Officeers Chikane (nomina 
sunt odiosa).

Efter at jeg nemlig paa den høfligste Maade havde 
reqvireret den militaire Assistance hos Vedkommende, 
og forklaret den absolute Nødvendighed og min Com- 
petence til Reqvisitioneri, blev den mig sendt til Taars, 
hvorfra jeg besørgede den til Eenehøjø, gjorde Officee- 
ren, som commanderede Soldaterne, bekjendt med Stil
lingen af mine samlede Fartøier og de fjendtlige Brig
ger, som laae omtrent l1^ Mil fjærnede nord fra Eene
højø, blev eenig med ham om Forsvarsmaaden fra Land, 
besatte det største Fartøi med en Underofficeer og 14 
Mand Soldater, og lod dette Fartøi, en Galease, varpe 
hen, fri af de andre Fartøier, som laae indenfor det; 
instruerede alle Skipperne om, hvad de havde at gjøre, 
ifald de skulde blive attaqverede etc.

Derefter gik jeg til Taars for at faae nogle smaae 
Canoner, som vare mig overladte af en velvillig Gods- 
eier, som jeg lod bringe ombord paa Galeasen. Det 
var i Mørkningen, da jeg gik ned til Fartøiet, som 
skulde bringe mig ud til Eenehøjø. Dette Fartøi havde 
jeg bestilt hos Færgemanden i Taars, som opholdt sig 
i Krostuen, hvor der paa samme Tid var fleere Soldater 
og en Underofficeer, som hørte, at jeg skyndede paa 
Færgefolkene for at komme afsted. Da jeg gik ned ad 
Broen, fulgte denne Underofficeer mig, og da jeg kom 
til Skildvagten paa Broen, tiltalte Underofficeeren ham 
saaledes: „Skildvagt, gjør Din Pligt!“ hvorpaa denne 
fældte Geværet imod mig, saa at Bajonetten berørte 
mig, og med det samme raabte mig an og forlangte 
Feltraabet. Dette var ikke blevet mig meddelt, og jeg
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havde ikke før havt Brug for det. Jeg kaldte Færge
folkene fra Fartøiet, spurgte dem, om de ikke kjendte 
mig, som de bejaede. Men jeg fik ikke Lov at passere, 
men blev formelig trængt tilbage af Skildvagten. Un- 
derofficeeren, som jeg gjorde ansvarlig for den Forsin
kelse, der kunde have vigtige Følger, svarede, at han 
handlede efter Ordre fra Lieutenanten. „Hvor opholder 
han sig?“ — „En Fjerdingvei herfra, hvor han er ind- 
qvarteret.“ — „Godt.“ Jeg løb derhen, fandt Lieute
nanten, fortalte ham Facta, spurgte om det var efter 
hans Ordre (som han tilstod), hvorover jeg gav ham 
tilkjende, at han havde handlet uforsvarligt, og at jeg 
skulde indmelde denne Sag til General Ewald, som 
vist vilde ansee den, som den var, som en jammerlig 
Chikane, der kunde have de alvorligste Følger; hvor
over Lieutenanten blev forbløffet, fulgte mig ned til 
Broen, hvor jeg sprang i Baaden med liden Agtelse 
for en Aand, der var saa smaalig, at den kunde lade 
Fædrelandet eller Kongens Tjeneste lide for en lav
sindet Standsjalousie.

Det var taaget og mørkt, da jeg kom til Eenehøjø, 
Kulingen var løi af S. W., der var ingen Tid at give 
bort. Eskadren lettede, der var ingen Tid til at debar- 
qvere Soldatesken paa Galeasen, som jeg desuden 
vilde bruge i Nødsfald, dersom vi skulde blive angrebne 
af Fartøier fra Briggen. Dette var Soldatesken meget 
imod, som jeg hørte, men brød mig lidet om, og for
talte dem, at dersom de ikke slog godt fra sig, vilde 
de blive bragte til Engelland som Fanger.

Med mine fjorten større og mindre Fartøier gik jeg 
ud fra Ankerpladsen med en løi Kuling af WSW. Klok
ken var vel 10 om Aftenen. Paa Galeasen lod jeg de 
to smaae Kanoner lade med Kugler og nogle Stykker 
Bly og Jærn, som jeg havde faaet ombord; havde en 
Ildtang gloende i Kabyssen til at brænde paa med, og 
beordrede Underofficeeren og hans Folk at lade deres 
Gevæhrer og lod dem gaae ned i Lasten, hvor de
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skulde blive, indtil jeg kaldte dem op. Det gik kun 
langsomt med Farten, og Kl. l1^ var det stille, og vi 
vare endnu ikke passeret Laalands NW.-Huk. Vi laae 
nu ikke længere end 3/4 Mil fra Briggerne og havde 
al Grund til at være ikke altfor fornøiet. Det dagedes 
efterhaanden, og vi saae Briggerne meget nærmere, 
end jeg troede. De laae i Stille, men et Par Fartøier 
vare paa Veien henimod os. Nu kom den Tanke uvil- 
kaarlig op hos mig: Gid jeg havde de infame Chika
neurer her, hvis Skyld det er, at jeg havde spildt to 
Timer god Vind. Baadene nærmede sig, men o Fryd! 
en frisk Kuling sprang op af Vest, og vi smuttede ind 
imellem Laaland og Raagøe igennem Raagøe Sund, hvor 
vi vare bjergede x).

Mod Aften ankrede vi ved Guldborgland, og Dagen 
efter havde jeg mine Fartøier ved Nykjøbing. Der var 
intet mere at udrette for mig paa Laaland, efterat min 
Ordre var udført. Jeg skrev en Klage, som blev under
støttet af Admiralitetet; men det var fra en „Matrosen- 
Officier“, som de kaldte os i Landetaten, imod en „tap
fere Land-Officier“, der aldrig havde hørt en Kugle pibe 
uden ved Skiveskydning, og Sagen var i sin Orden: 
der Officier hatte nur seine Schuldigkeit gethan — om 
Conduite var der ikke Tale.

Jeg blev nu beordret til Grønsund for at sætte 
Tropper over fra Lodshusene paa Falster til Møen. 
Endeel aabne Fartøier, hvoriblandt Nordbaade2), bragte 
jeg fraStubbekjøbing til Færgebroen og begyndteTroppe- 
transporten om Morgenen derpaa. Ad jutanterne v.Brock3) 
og v. During4) ordnede Tropperne, og det gik rask fra

i) Raagø, en god Fjerdingvej N. for Laaland.
2) Brede aabne Fartøjer, hvormed der blev sejlet ved Kysterne mellem 

Sverrig, Norge og Danmark.
3) Den bekendte Kaptajn Ludvig Frederik Brock (1774—1853) var Adju- 

tant ved Kronprinsens Hovedkvarter i Kiel og blev sendt til Sjælland for at 
ophjælpe Sagerne efter Køge Affæren. Hans militære Løbebane afsluttedes 
1824, ved hans Blindhed; han blev derefter Toldinspektør i Randers til 1829. 
(Biogr. Lex.)

4) Rimeligvis Ritmester i Livregimentet lette Dragoner August Frederik 
During. 1808 Major. 1829 Oberst.
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Haanden baade med Cavallerie og Infanterie heele Da
gen og heele Natten og Dagen derpaa uden Hvile. Fol
kene i Baadene kunde sove lidt imellem, Adjutanterne 
ligesaa, men jeg aldeles ikke, da jeg var ansvarlig for 
Folk og Heste og uafbrudt maatte holde Orden med 
Fartøier og den Trængsel af Militaire, som strømmede 
til. Denne Activitet holdt mig vaagen i 48 Timer, men 
længere kunde jeg ikke holde mig opreist. For om mu
ligt at holde ud længere drak jeg en Snaps Rhum, og 
denne gjorde den besynderlige Virkning, at uagtet jeg 
aldeles ikke var beruset, var det mig umueligt at holde 
Balance. Jeg sendte derfor Bud og bad Major Brock 
om at komme hen til mig og fortalte ham, hvorledes 
jeg havde det, og bad, om det maatte blive befalet, at 
der skulde holdes inde i nogle Timer med Transpor
ten, for at Folkene kunde hvile. Han vidste, at jeg ikke 
havde nydt mere, end hvad jeg sagde, og kunde be
gribe, at en Vaagen paa tredie Døgn i fuld Activitet, 
var alt, hvad man kunde forlange. Og han tog mig 
under Armen og fulgte mig ind paa hans Kammer, 
hvor jeg kastede mig ovenpaa Sengen med Hat, Støv
ler og Sabel paa, og sank i saa fast en Søvn, som om 
jeg aldrig skulde vaagne. Det var en Søvn! Hvem der 
kunde sove saaledes paa sin gamle Alder!

4 å 5 Timer sov jeg vel, og saa begyndte jeg, hvor 
jeg slap. Adjutanterne vare særdeles godmodige og 
behagelige Folk. De saae, at jeg ikke skaanede mig, 
og at Overfarten gik med Drivt og Orden — og det 
arriverede, at en Infanterie-Captajn, hvis Navn jeg 
ikke husker, vilde imponere paa mig og forbød, at der 
ikke maatte være saa mange Folk, som jeg ansaae for
svarligt, i et Fartøi. Dette var udenfor hans Compe- 
tence, jeg meldte det til Major Brock, som strax kom 
ned til Broen og bad Captainen afholde sig fra at 
melere sig med Søe-Officeerernes Affairer, hvorfor han 
havde Ansvaret.

Endelig var Tilstrømningen af Tropper fra Laaland
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og Falster ophørt, og de vare paa Møen. Derhen be
ordredes jeg for at transportere dem fra Koster til 
Kallehauge, som udførtes i nogle faae Dage, saa at 
alle Tropperne vare ilandsatte paa Sjælland, da Engel
lænderne forlod Øen med deres Ran.

SKOLEOFFICER. GIFTERMAAL.

Nu vendte jeg tilbage til Kjøbenhavn, hilste paa 
mine Kjære og var uvis om Fremtiden, da en 

Marine uden Skibe og Vaaben er en Uting. Dog var 
der to Linieskibe, „Seyeren“ og „Prinds Christian“, 
som havde undgaaet den almindelige Skjæbne, fordi 
de vare i Norge1). Disse beordredes hertil og kom 
under Commandeur Sneedorffs Commando lykkelig til 
Kjøbenhavn. Jeg vil ikke omtale udførlig denne Chefs 
Conduite, som blev actioneret og beskyldt for Feighed. 
Sagen endte med en Naades-Act, hvorefter han for 
sine foregaaende Fortjenester fritoges for Straf. Han 
vedblev ligefuldt at være Chef for Søecadet-Corpset, 
som var en Forunderlighed, da hans Svaghed som Kri
ger var fuldkommen constateret i Publikum, og han 
altsaa var et daarligt Exempel at see op til for unge 
Søekrigere.2)

Christian Vil døde, Frederik VI kom paa Thronen. 
Krigen blev declareret imod Engelland å l’outrance, 
Europa desavouerede Engellands Røvertog. Napoleon 
fnøs. De Herrer Commanderende i Kjøbenhavn, som 
havde capituleret, bleve actionerede og dømte haardt.

!) Forf. tager Fejl, det var ikke „Sejeren“, der undgik Fjendens Vold ved 
Kapitulationen, men Orlogsskibet „Prinsesse Louise Augusta“, der var i Norge, 
og som tillige med „Prins Christian Frederik“ under Sneedorffs Kommando 
kom til Kbhbn. den 4. December.

2) Sneedorffs Forhold paa dette Togt er blevet meget forskelligt bedømt, 
i hvert Fald taler meget til hans Undskyldning. Det ulykkelige Folk stillede 
store Fordringer til Søofficererne, og samtidig lammede Frederiks VI’s Ordrer 
og det daarlige Materiel deres Virksomhed. (Raeder II. S. 51. Biogr. Lex.)
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Den, der burde være haardest dømt, var den, der var 
den uforsonligste, det var Frederik VI — den, der har 
Korset, han signer sig. Historien vil nævne ham i sine 
Annaler — hvordan?

Jeg fandt min Moder og Sødskende etablerede i 
Etatsraad Kongslevs Værelser, da han og Familie vare 
fraværende.1) Min Moder havde faaet adskilligt Bo
have fra Venner og Bekjendtere og havde det taaleligt, 
skjøndt knapt. Min elskede Louise saae jeg igjen med 
den inderligste gjensidige Kjærlighed. Vi kunde ikke 
nægte os, at vore fremtidige Udsigter vare meget 
usikkre, da det var umueligt for mig at fortsætte mine 
juridiske Studier, da Krigen vilde sandsynligvis med
tage min heele Tid. Søecadet-Academiet var en mue- 
lig Vei til Befordring, og uagtet jeg havde ligesaa liden 
Lyst til at være Cadet-Officeer som til at studere Jura, 
saa overvandt jeg dog min Ulyst og blev antaget som 
Cadet-Officeer, for om mueligt at naae Maalet for mine 
Ønsker.

Kaptajnlieutenant P. Wulff2), C. Lütken3), Lieute
nant Bagger4) og jeg vare Cadet-Officeerer. Lieutenant 
O. C. Petersen var Adjutant5). P. Wulff og C. Wulff 
var udcommanderede, Fr. Grodtschilling, som var Ca
det-Officeer, gik fra Corpset, og Petersen blev indstillet 
til Cadet-Officeer over mig, som var hans Formand, 
men extraordinair Cadet-Officeer. Dette ansaae jeg for 
urigtigt og talte derom til Admiral Steen Bille, som 
fuldstændig gav mig Ret og ligefrem yttrede, at han 
ikke kunde begribe, hvorledes Cadet-Chefen havde 
kunnet gjøre en saadan Indstilling til Admiralitetet.

i) Kammerraad, senere Konferensraad Troels Kongslev (1775 — 1844). 
Hans Hustru Nicoline Millier (1776—1845) var langt ude i Slægt med Familien 
Paludan. De boede paa Hjørnet af Rosenborggade og St. Gertrudsstræde. 
(Pers. Tidsskr. IV. 2. Register).

2) Se Side 99.
3) Se sstd.
4) Premierlieutenant Charles Frederik Borre Bagger (1780—1814). Kap

tajnlieutenant 1811. — Hans uægtefødte Brodersøn, Digteren Carl Bagger, var 
i Huset hos ham i nogen Tid.

5) Sekondlieutenant Ove Christian Petersen (1786—1821). 1809 Premier
lieutenant. 1815 Kaptajnlieutenant. Død i Vestindien.
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Dette gav Sneedorff en Erindring [o: en Paamindelse], 
og jeg havde en Rencontre med min Chef, hvor han 
rev mig ned og glemte mig ikke dette, saalænge jeg 
var under hans Commando. Han var visselig min Vel- 
gjører, men han blev min Plageaand i de Aar, jeg stod 
under ham.

Som en Følge af det spændte Forhold anstrængede 
jeg mig af yderste Evne for at undgaae Erindringer 
eller Irettesættelser af min Chef, som han var meget 
tilbøielig til. Jeg satte mig ind i alle Forholdene, Tje
nesten fordrede, saa nøie som mueligt og vandt derved 
selv en høiere Grad i militair Dannelse og endelig 
ogsaa min Chefs Agtelse, om ikke Tilfredshed eller 
Velvillie.

Vinteren 1807—08 gik saaledes hen, og Foraaret 
1808 saae jeg med et tungt Hjerte glide hen med kri
geriske Tilberedelser, hvor mine modige Kammerater 
gik ud at tugte den overmodige Fjende med de svage 
Vaaben, som havdes og kunde tilveiebringes, medens 
jeg var en Slags Skolemester hjemme.

Min Broder Georg, som jeg holdt saa meget af, 
kunde jeg ikke taale at see som simpel Tømmersvend 
arbeide og slide iblandt raae og udannede Folk, og med 
hver Dag synke dybere og dybere i Ulykken. Jeg bad 
ham derfor at frasige sig den Tjeneste, han havde hos 
Tømmermester Hallander, og indtil videre ansee mig 
som hans Forsørger. Jeg beskjæftigede ham med Skri
veri og Tegning, indtil han blev indlemmet i Livjæger- 
corpset ved min Hjælp. Jeg udmunderede ham og glæ
dede mig i Sandhed over den Metamorphose, der var 
foregaaet med ham, den smukke Uniform, det glade 
Ansigt — jeg var lykkelig ved at see ham. Han blev 
indqvarteret paa Dragøe, hvor Corpset var stationeret, 
jeg maatte spæde lidt til hans Underholdning, da han 
kun havde 16 Sk. daglig.

Den 9de Juni attaqverede Canonbaadene ved Dragøe 
en engelsk Convoy, brændte og sank, samt besatte
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mange Skibe og deriblandt Orlogsbriggen „Turbulent“, 
dette maatte jeg staae og see paa fra Academiets Altan. 
Denne Brig blev istandsat og brugt til Øvelsesskib for 
Cadetterne.-------x) Øvelserne paa Briggen „Turbu
lent“ varede 6 å 8 Uger, og jeg var hver Dag sammen 
med Lieutenant Bagger, som var en dygtig Lærer, men 
som behandlede mig som en Skoledreng ved flere Lei- 
ligheder, hvilket jeg længe bar med Resignation, men 
da dette ikke hjalp, tog jeg til Gjenmæle, som han 
klagede over til Cadet-Chefen, som greb denne Lei- 
lighed til at reprimandere mig. Sneedorff og Bagger 
vare eenige, og jeg var i et Helvede, men vilde jeg 
avancere ved Corpset og paa den Maade see mig 
istand til at forene mig med min Louise, saa maatte jeg 
holde ud.

Nu forefaldt den Ulykke, at Lieutenant Christian 
Liitken døde pludselig 2), og hans Plads som Cadetoffi- 
ceer blev besat af Lieutenant Bagger, som blev 3die 
Commanderende ved Corpset. Om jeg nu skulde avan
cere til 4de do. eller ei, derpaa kom det nu an. Skeete 
det ikke, saa var al Udsigt til Forfremmelse lukket for 
mig, og jeg vilde da ei blive en Time længer frivillig 
ved Corpset. Dette vidste Sneedorff, og han havde stor 
Vanskelighed ved at faae Officeerer, da alle vilde ud 
og vinde Hæder og Penge, derfor og maaskee fordi jeg 
var ham nødvendig, indstillede han mig til 4de Cadet- 
Officeer, men dette skeete sandelig ikke af Kjærlighed 
til mig.

Imidlertid havde jeg nu opnaaet en Stilling, som 
satte mig istand til at givte mig, dette ansaae jeg for 
en uventet Lykke, og nu først blev min Forlovelse 
declareret. Sneedorff havde formelig betinget sig, at 
jeg ikke skulde søge at komme ud Aaret efter, 1809, 
og hvad føier man sig ikke i for at faae den, man el-

i) En Skildring af Kanonbaadenes Kamp ved Dragør med Linieskibet 
„Africa“ den 20. Oktbr. forbigases.

2) Den 22. Juli i Helsingør.
13
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sker, til Ægtefælle, om end Vilkaarene vare nok saa 
slemme.

Jeg fik Værelser anviist paa Academiet, og min 
Louise og jeg skaffede os et tarveligt Indboe med de 
smaae Midler, vi kunde tilveiebringe. Peschier, som 
havde kun lidet tilovers for mig, som var ham ikke 
fornem nok, hjalp os ikke, som han kunde, uagtet han 
holdt meget af min Louise. Men hans venlige Kone, 
Manette Peschier, min Kones Søster, udstyrede hende 
med en heel Deel Linned og nogle Sengklæder, som 
jeg næsten troer uden hendes Mands Viden. Der var 
i det mindste megen Hemmelighed derved.

Kort sagt, da alt var arrangeret, blev der holdt Bryl
lup den 26de November 1808. Det stod hos Peschiers, 
og der var megen Parade ved denne Begivenhed. Saa- 
ledes ledsagede Bryllupsgjæsterne os hjem og gjorde 
Løier etc., som ikke behagede hverken min Kone eller 
mig; men man maatte finde sig i denne Uskik — og 
jeg havde opnaaet mit Ønske efter megen Udholdenhed.

Vi vare begge to saa lykkelige i vort roelige lille 
Hjem; men det varede kun kort med den Roelighed. 
For at kunne subsistere fik vi Cadetter i Huset, som 
var en god Indtægt, men gav min stakkels Louise mange 
Bryderier.

Vinteren gik hen, og Foraaret kom med sine Ud
rustninger. Cadetbriggen, som skulde krydse i Renden, 
lagdes ud. Hvor det piinte mig at see mine Kammerater 
flyve ud i Frie, medens jeg var bunden til en Skole
brig, hvor jeg stod i et subordinairt Forhold til Sneedorff 
og Bagger, som begge chicanerede mig af et godt Hjerte.

Jeg havde imidlertid sørget for, at Georg var ansat 
som Lieutenant i 1ste Jydske Infanterie-Regiments 3die 
Bataillon1). Jeg havde faaet min lille Broder Julius, som 
jeg tog ved Haanden op til Kong Frederik VL, ansat

!) Han stod som Sekondlieutenant ved en af Regimentets saakaldte annek
terede Batailloners Jægerkompagni til 1814. Han tog aldrig Offlcerseksamen. 
Hans senere Skæbne kendes ikke. Han døde ugift 1839.
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som Friekorporal i hans eget [o: Kongens] Regiment1). 
Mine to smaae Brødre Christian2) og Frederik3) under- 
viiste jeg af al Magt i Søemandsskab og hjalp dem i 
deres Fremgang som Søecadetter, de vare flittige og 
havde gode Hoveder, saa at det gik flinkt med dem. 
Hans tog Officeersexamen og blev Lieutenant i sles
vigske Rytter-Regiment, som cantonnerede paa Smaae- 
Øerne4). Moder, Louise og Wilhelmine havde det efter 
Omstændighederne godt.

Mine Forretninger vare saa mange, at jeg næsten 
bukkede under for dem, da der kun var Lieutn. Bagger 
og jeg til at bestride det samme, som der før havde 
været 6 Officeerer om, og Tjenesten forlangtes udført 
af Chefen paa den samme vidtløftige, omstændelige 
formelle Maade som hidtil.5)

Den 16de [September] 1809 fødtes min Førstefødte, 
en sund, rask Dreng, til Fryd for hans kjærlige Moder 
og mig samt vores Familie paa begge Sider. Han blev 
døbt HaraldG) i Holmens Kirke.

Tiden gik hen, og alt gik sin roelige Gang, som 
man omtrent kunde ønske, og om Foraaret 1810 blev 
jeg efter min ivrige Begjæring udkommanderet og fik 
Ordre at underlægge mig Kaptainlieutenant Schonhey- 
ders Commando ved Roeflotillen i Nyborg, hvor jeg 
fik en Division af 3 Canonbaade. Afskeden fra min

i) Julius Ferdinand Paludan (1794—1879) blev ansat som Frikorporal 2. 
Juledag 1807. Som Frikorporal var han tjenestefri, men fik Lønning og fri 
Undervisning i Militærinstitutet paa Gæthuset. Han blev Officer 1810. Deltog 
i Krigen 1848—50 som Oberstlieutenant og Kommandør for 3. Bataillon. 1855 
Generalmajor og Brigadekommandør. Afsked 1858. Hans interessante Memoirer 
er offentliggjorte i Pers. Tidsskr. IV. 2.

2) Christian Carl Paludan (1792—1859). Sekondlieutenant 1810. Kaptajn 
1836. Chef for Søkadetakademiet 1841—46. Kommandør 1841. Orlogskaptajn 1858.

3) Frederik August Paludan (1792—1872). Sekondlieutenant 1810. Kaptajn 
1838. Kommandørkaptajn 1846. Chef paa Linieskibet „Christian den Ottende“ 
1849 i den ulykkelige Eckernførde-Affære. Afsked 1851. Overlods og karakt. 
Kommandør 1852. Afsked 1867.

*) Se ovenfor. Han tog sin Afsked som Officer 1813.
5) En Del ret vidtløftige Udtalelser om hans daarlige Forhold til disse to 

Officerer er uden større Interesse og udelades derfor.
6) Senere Sognepræst til Fejø (1809—1883). Det er ham der har udgivet 

de første Kapitler af Faderens Biografi om Skoleaarene i Frederiksborg. (Frbg. 
lærde Skoles Program 1872).

13*
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elskede Kone og min lille Søn var paa begge Sider 
smertelig, da ingen kunde vide, hvad der vilde tilskik
kes os, mig, der gik alle Slags Farer imøde i mit Kald, 
og min Louise, som skulde staae eene med et halvt Aars 
Barn og nogle uvorne Cadetter i Huuset, som hun skulde 
holde Styr paa og opdrage. Dette sidste var virkelig for 
meget at forlange, og havde jeg kunnet undvære de Ind
komster, jeg fik for dem, havde jeg gjort bedre i at fri
tage den unge, uerfarne Kone for den Byrde, som 
hun ikke var voxen; men jeg kunde ikke undvære Ind
tægterne, og min Louise var i den Troe, at hun nok 
skulde komme ud af det. Og jeg reiste med et tungt 
Hjærte fra hende og min lille smilende Dreng.

PAA
KRYDSTOGT I STORE BÆLT.

I Nyborg blev jeg indqvarteret hos en Slagter og 
spiste paa „Postgaarden“ ved table d’hote. Canon- 

baadene vare i god Stand. Lieut. Bruunx) var Næst- 
commanderende, jeg tredie og Lieut. Lange2) fjerde do. 
Under Kaptainlieut. Schonheyders3) Commando var der 
en Station ved Lohals paa Langeland, hvor Lieut. 
Grodtschilling4) havde Commandoe, naar Schonheyder 
ikke var der. Lieutenanterne Ravn5), Warendorff5) og 
Christensen 7) vare Subalterne der.

i) Se Side 114.
2) Sekondlieutenant Ole Christian Lange (1788—1819). 1813 Premierlieute- 

nant. Død i Vestindien.
8) Kaptajnlieutenant Ulrich Anton Schønheyder (1775—1858) kommanderede 

1808—11 en Afdeling Kanonbaade ved Fyen og erobrede med disse flere en
gelske Fartøjer. Deputeret i Admiralitetet 1829—46. Viceadmiral 1848. Afsked 
som Admiral 1851.

*) Premierlieutenant Frederik Grodtschilling.
5) Se Side 183.
•) Sekondlieutenant Gustav Adolf Vilhelm Vahrendorff (1788—1879). 1883 

Kaptajn. 1827 —54 Overlods i Slesvig. 1841 karakt. Kommandørkaptajn.
7) Sekondlieutenant Laurits Christensen (1793—1832). 1828 Kaptajn og 

midlertidig Guvernør i Ostindien, hvor han døde. (Se Rosen, Erindringer fra mit 
Ophold paa de Nicobarske Øer).
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I Nyborg var 10 Canonchalupper og ved Lohals 6, 
saa at den heele Styrke under Schonheyder var 16 
Baade, som var en temmelig formidabel Styrke. For
uden de 7 anførte Lieutenanter af Søe-Etaten var der 
9 Maaneds-Lieutenanter. Der blev daglig evouleret, og 
Folkene bleve øvede i Canon- og Gevær-Exercits, reise 
og lægge Master etc. Derefter droge vi omkring i Store 
Bælt fra en Krog til en anden, immer om Natten, for 
at de Engelske ikke skulde vide, hvor vi vare, for at 
kunne angribe, hvor de mindst ventede det; og vi vare 
belavede paa at udføre en hel Slump Heltegjerninger, 
som en saadan Force burde kunne udføre. Men det 
blev ved at løbe omkring fra det ene Sted til det andet, 
ligesom vi legede Skjul med Fjenden. I Nyborg bleve 
vi i Almindelighed om Natten purrede ud, naar Che
fen kunde tænke, at vi vare faldne i en sund Søvn. 
Vi løb da i fuld Fart ned til vore Baade halv paaklædte, 
men kom dog altid for sildig, og Chefen roede alle
rede væk langt ude i Fjorden, hvor vi vel snart naaede 
ham, og fik da Skamflikker for vores Seendrægtighed. 
Det var ingen Sag for Chefen at være den første klar, 
da han kunde vide, naar han vilde afsted, førend andre 
vidste det. Det var blind Allarm bestandig, men det 
kunde heller ingen andre viide end han — og det kunde 
gjerne have været Alvor, da der laae to Linieskibe 
ved Sprogøe, som kunde med deres Fartøier faaet i 
Sinde at overrumple os en mørk Nat. Jeg blev kjed af 
den evige Udpurring og Kommen for sildig og Høren 
Skjænd, og derfor logerede mig ind paa Canonbaad F 
No. 1, saa at jeg fik efter den Tid betids Nys om, naar 
Chefen i al Stilhed gjorde klar til at slaae Allarm og 
sætte af. Mine Folk bleve da averterede betids — de 
vare indqvarterede i den gamle latinske Skole — og 
saaledes fik Schonheyder ikke Leilighed til at skjænde 
over min Langsomhed, som var ham mindre behageligt.

Naar vi saaledes roede omkring eller seilede fra 
et Sted til andet om Natten, vidste vi aldrig, hvor
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Reisen gjaldt. Undertiden bleve vi heele 14 Dage eller 
længere Tid borte fra Nyborg og kom tilbage, uden at 
have udrettet det allermindste. De to Linieskibe ved 
Sprogøe laa uforstyrrede i Storm og Stille, og ved dem 
laae en fra Lieut. Skibsted1) erobret Lugger fortøiet. 
Det havde været rigtigt at forurolige og skade disse 
fjendtlige Skibe, som vi burde og kunde have gjort 
hver mørk og stille Nat; men derom var der aldrig 
tænkt. Vi siede blot Baade og Folk ud ved vores ide
lige Roen omkring i Bæltet til ingen Nytte.

Vi samledes stundom med de andre Flotiller paa 
Stationerne omkring i Bæltet. Disse vare commande- 
rede, i Corsør af Kaptlieut. Uldahl2), i Kallundborg af 
Kaptainlieut. J. J. Suensen og i Nakskov af Lieutenant 
Chr. Wulff. Naar vi da saaledes vare nogle og tyve 
Canonbaade samlede, skulde man troe, at der var ble
vet foretaget noget — nei, ikke meere end een eneste 
Gang attaqverede vi efter lang Tøven og Ubestemthed 
en Convoj, som kom nordfra i flov Kuling. Convojen 
var spredt henved 3 Mil Nord og Syd, og vi tog 5 
Priser, som vi førte ind til Nyborg og Kallundborg; 
og kun Kaptainlieut. Uldahls Baad var saa nær et Or
logsskib, at dette gav ham heele sit Lag, der gik over 
ham uden at ridse en Mand. Jeg løsnede ikke et Skud 
i denne heele Affaire, da vi ikke kom nær andre end 
Kjøbmands-Skibe, som jeg ikke vilde bruge mine Kug
ler imod. Jeg kunde ikke lide den Slags Krig og havde 
gjort mig ganske andre Ideer om den berømte Kaptain- 
lieutenant Schonheyder.

Engang vare vi omtrent ligesaa mange Baade sam
lede ved Eenehøjø i Nakskov-Fjorden. Der laae ude 
i Bæltet ligesom fastnaglede i Stille en spredt Convoj, 
ikke 3/4 Mil fra os. Wulff vilde attaqvere og havde

i) Premierlieutenant Peter Nicolaj Skibsted (1787—1832). 1823 Kaptajn. 
(Se om hans Luggere hos Garde, Den dansk-norske Sømagts Historie 1700— 
1814. Side 551 f.)

2) Kaptajnlieutenant Johan Joachim Uldall (1777—1839). 1834 Deputeret i 
Admiralitetet, Generaladjutant, Kommandørkaptajn og Jagtkaptajn.
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bestemt gjort det, om han havde været alene; men 
Schonheyder vilde ikke. Tiden gik hen med en jammer
lig Vaklen og Ubestemthed — og endelig roede vi lidt 
ud i Bæltet, laae stille og saae paa Convojen, indtil 
der kom en Brise op — og saa var Leiligheden tabt — 
og Convojen seilet.

Vi harmedes over denne Angst for Ansvar, som 
var Skylden til vor Uvirksomhed; thi jeg tvivler ikke 
et Øieblik om, at Schonheyder havde og har personligt 
Mod. Det var imidlertid et skammeligt Brug af en 
Vaabenmagt, som var til for at bruges til Fjendens 
Skade, og det havde været hans Pligt at slaaes og øde
lægge alt, hvad der kaldtes Engelsk, saa vidt det stod 
til ham, om end Fartøier og Folk fik at lide Bræk og 
Brist. Det er Krigens Natur, og det kan ikke forsvares, 
at den, der er betroet en saadan Magt, som vi da havde 
udrustet med saa store Opofrelser af Staten, ikke bedre 
brugte den til Flagets Ære og billig Satisfaction for 
den lidte Vold imod Fædrenelandet.

Vi bleve ved at moere os med at roe eller seile 
omkring i Bæltet og lege Skjul, snart ved Lohals, 
Agersøe, Musholm etc. uden noget Resultat. Vi laae 
saaledes en smuk Sommerdag ved Agersøe. Schonhey- 
der og hans Officeerer vare samlede paa et Sted, vi 
holdt Udkig fra. De to Linieskibe ved Sprogø tillige
med den erobrede danske Lugger saaes i Kikkerter at 
ligge saa roelige som altid. Jeg harmedes over, at intet 
blev foretaget og gik hen til Schonheyder og bad ham, 
om jeg maatte forsøge paa at tilbageerobre Luggeren. 
Han taug og grundede, endelig slog han det hen som 
en Umuelighed og sagde, at han havde selv tidt tænkt 
derover; men det var blot at kaste Folk og Fartøier 
væk. Kort, jeg maatte ikke. Jeg troer forvist, at det 
vilde have kunnet lade sig udføre med to eller tre ar
merede Fartøier i en mørk Nat.

Engang laae vi ved Lohals. Derfra til Østre Strand 
var cirka 3/4 Miil. Derfra blev meldt, at der var en
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Convoj i Opseiling Sydfra. Vinden var c. W. S. W. med 
stiv Kuling. Vi kunde ikke røre os med Flotillen, gik 
derfor over Land for at see Convojen passere. Aldrig 
glemmer jeg den Overraskelse, jeg havde, da jeg kom 
op ad den sidste Bakke, som danner den østre Klint 
ud imod Bæltet. Længe førend jeg naaede det øverste 
af denne Bakke, saae jeg — ikke tre Hundrede Favne 
fra mig — ligesom paa Toppen af Bakken Mersseilene 
og Bram-Ræerne af et Linieskib og Folk paa Saling- 
erne — og et. Øieblik efter laae det fjendtlige Linie
skib heelt og holdent opbrast saa nær Landet, at man 
kunde høre ethvert Commandoe-Ord, see Folkene, 
som kiggede ud af Canonportene, som alle vare aabne. 
En Mængde Mennesker af begge Kjøn, unge og gamle, 
havde samlet sig paa Klinten for at see paa det store 
Skib, hvorfra der kunde sendes Død og Ødelæggelse 
ind imellem de roelige Tilskuere, ifald det havde lystet 
en slettænkende, barbarisk Kaptain at give en Ordre 
dertil. Men der var vist ingen Tanke derom. Skibet 
laae næsten ubevægeligt, indtil et andet Linieskib kom 
op — men noget længere ude fra Landet. Dette Skib 
kjendte vi var et af de i 1807 røvede Skibe. Det var 
formodentlig Orlogsskibet „Caroline“, bygget af Hoh- 
lenberg1). Det var tungt at see dette smukke Skib un
der engelsk Flag. Skibene fyldte og stod nordefter. Vi 
stode og stirrede efter dem med forunderlige Tanker. 
Fem Aar tilbage var jeg Qvarteerchef paa et saadant 
Skib — og nu kommanderede jeg en lille Canonbaad!

Efter at vi heele Sommeren havde sværmet om i 
Bæltet og været inde i hver Krog, hvor vi kunde skjule 
os, uden at have gjort den mindste Nytte, kom ende
lig de saa længselsfuldt forønskede mørke Nætter og 
Efteraarsstormene, som skulde bringe os Priser og Pris
penge, og med Skam at tale om lod til at være Hoved
sagen saavel for Chefen som for Subalterne. Convoj- 
erne bleve dækkede af en formidabel Orlogs-Styrke,

i) Se Side 106.
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da Fjenden havde lært at paaskjønne de Danskes Dyg
tighed og Activitet. Flere Gange convojeredes af 3 å 
4 Linieskibe, ligesaa mange Fregatter eller Slups of 
war 1), foruden Brigger og Luggere og Kuttere. Jeg har 
flere Gange talt 16 Krigsfartøier bevogte 3 å 400 Cof- 
fardieskibe. Der var stor Forskjel paa, hvorledes disse 
bevogtedes. Nogle gik i tætsluttede Masser, andre vare 
spredte i miilelange Rækker.

I September-, October- samt November-Nætter, 
naar Regn, Storm og Mørke nødte Convojerne at ankre 
op, førtes denne Røverkrig af utallige smaae, aabne 
Fartøier imod en Overmagt, der var uhyre, med en 
Dristighed og Haardnakkethed, man ingen Idee kan 
gjøre sig om.

Her ender Jens Jacob Paludan sine Optegnelser om 
sin Ungdom. Om hans senere Liv skal i Følge velvil
lige Oplysninger af Hr. Kommandør C. With-Seidelin 
meddeles følgende Omrids. 2)

Efter at Kommandørkaptajn Sneedorff paa Togtet 
1805 med Kadetskibet „Sejeren“ havde faaet Øjet aab- 
net for Paludans gode Egenskaber, anvendte han ham 
i en Aarrække som Lærer for Kadetterne fra 1808—16. 
Denne Virksomhed blev dog 1810 og 1812 afbrudt ved, 
at Paludan, som 25. April 1809 var bleven Premier- 
lieutenant, gjorde Tjeneste ved Kanonbaadsafdelingen 
i Nyborg og Kallundborg; ved sidstnævnte Afdeling 
var han en Tid lang Øverstkommanderende og opbragte 
nogle engelske Priser. Han var i Aarene 1815—16 fast 
ansat som 3die Kommanderende ved Kadetkorpset.

Da Kadetkorpset 1816 blev indskrænket, afgik Pa
ludan fra dette, efter den 24. September 1815 at være

i) sloop of war, Krigsslup.
2) Udgiverne har, efter at denne Bog var færdig til Udgivelse, erfaret, at 

Kommandør Paludan skal have efterladt sig yderligere Optegnelser om sit Liv. 
Muligvis vil de senere blive udgivne.
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bleven Kaptajnlieutenant. 1818 blev han ansat ved 
Defensionsarbejdet paa Batteriet Trekroner. 1825 blev 
han Kaptajn og Chef for 2den Divisions 4de Kompagni, 
1826 fast Inspektionsofficer paa Trekroner og 1831 
Kommandant paa Christiansø. Her blev hans rolige 
Familieliv afbrudt engang — vistnok 1835 — ved et 
længere Besøg af den unge preussiske Prins Adalbert1)^ 
der blev hæftig forelsket i Paludans ældste Datter Thora. 
Prinsen indbød Aaret efter sin Vært til Hoffet i Berlin 
til Tak for den udviste Gjæstfrihed, men den unge 
Pige henfaldt i den sørgeligste Melankoli og døde faa 
Aar efter, den 6. Juni 1841, 24 Aar gammel.

Paludan blev udnævnt til Kommandørkaptajn 1837 
og blev 1839 Overlods i jydske Distrikt. Samme Aar 
mistede han sin Hustru, der døde paa Moesgaard ved 
Aarhus den 25. Oktober 1839, 56 Aar gammel. To 
Aar efter blev han forflyttet som Overlods og Indrul
leringschef til Sjælland, og i denne Stilling forblev han 
til sin Død den 18. Oktober 1856. Allerede 1842 var 
han blevet udnævnt til Kommandør.

i) Prins Adalbert af Preussen (1811 — 1873) var en Brodersøn af Kong 
Frederik Vilhelm III. Han virkede hele sit Liv utrættelig for Udviklingen af 
den preussiske Flaade og havde i 1864 Kommandoen over Østersøeskadren. 
Han blev 1850 morganatisk formælet med Danserinden Therese Elszler.
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