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Frants Böckmanns patriotiste Fcrrd i Aarkt 1713 er et smukt
Lyspunkt i den Kamp, som endte med Hertugdommet Ssnderjyllands
fuldstændige Gjenforening med Danmark. Böckrnann har efterladt
sig egenhændige Optegnelser om sine Hændelser under Krigen, og
dette paa Tydst afsattede Haandstrift opbevares endnu i Mariekirkens
Arkiv i Flensborg. Det anfores allerede i Mallings store og gode
Handlinger, hvor Böckmanns Fortjenester forteligt omtales, og dets
Hovedstykke staaer aftrykt i Schleswig - Holstein - Lauenburgische Pro
vinzialberichte 1827; men jeg har tillige havt en Afskrift af selve
Haandskristet t il Afbenyttelse, og jeg er derved bleven bekjendt med
nogle Bilag, der, saavidt vides, ikke have været trykte, og som handle
om Stenbocks Besog hos Böckmann i Flensborg og om dennes sidste
Mode med Kong Frederik IV. — Ovennævnte Haandstrift er, saavidt
Böckmann angaaer, lagt til Grund for nedenstaaende Skizze.
Flere danske Mænd, font interessere sig varmt for Frants Böck
manns Minde, have deels opmuntret mig til dette Forsog, deels
med stor Beredvillighed meddeelt mig Oplysninger, som jeg ved egen
Hjælp vanskelig vilde kunnet indhente; det man derfor være mig tilladt
med Taknemmelighed blandt dem især at nævne Hr. Etatsraad Regenburg og Hr. Universitetsbibliothekar G n n d o r p h i Kjobenhavn,
Hr. Beiconducteur T h o m s e n i Flensborg og Hr. Cand. phil.
S e i d e l i n , som for Tiden ordner Raadhnsets Arkiv sammesteds.
Fors.

1.
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Aaret 1712 havde ben gode Stad Flensborg en bedrovelig J u u l; nylig var Efterretningen om de Danstes Nederlag
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ved Gadebusch kommen til Byen og havde udbredt Sorg
og Bestyrtelse blandt Borgerne.
Vel vare Gemytterne i
hine Tider vante til stcerke Omvexlinger, Nederlag, Seire
og store Nationalulykker, son: næsten hcelt igjennem betegnede
Frederik IV .6 Regering; thi Aarhundredet var opgaaet
under Carl X ll. s urolige Stjerne, og Krig og Pest hærjede
Norden; men dette Ulykkesbudstab kom dog mere uventet
end noget af de tidligere, og Hertugdommernes Beboere,
som i længere Tid havde været forstaanede for en Krigs
Rædsler, frygtede, at nu kom Raden til dem.
Da Kong Frederik, tilstyndet af Kong August af
Polen og Czar Peter af Rusland, i Aaret 1709 hoved
kulds styrtede sig ind i den store nordiste K rig , led han
strap et foleligt Nederlag. Rigtignok var Carl X I I , efterat
Russerne havde staaet ham den 8de J u li ved Pultava.
flyglet til Tyrkiet og dvælede i halsstarrig Uvirksomhed i
Bender; men hans snilde og tappre Stedfortræder, General
Grev Magnus Stenbock, forstod i den Grad at opflamme
Fædrelandskærligheden i S ve rrig , at han i utrolig kort
Tid samlede og indovede en Hær, fom, hvor slet rustet
den end var, dog den 10de M arts 1710 ved Helsingborg
vandt en afgjoreude Seier over de Dauste. Kong Frederik
havde ladet sig indbilde, at Skaane lod sig tage i en
Haandevending; men selv under de heldigste Forudsætninger
var det et Vovestykke at begynde et Feldttog, uden at de
nodvendige Forberedelser til Armeens Forsyning vare trufne,
og Forsommelsen i faa Henseende var nok endnu storre,
end Kongen vidste af, saa at den danske Hær over Hals og
Hoved maatte flygte tilbage til Sjælland.
Denne dyre Lærepenge var, saa tænkte man, ikke givet
forgjæves, og da Kongen derfor den 31te J u li 1712 med
en vel rustet Hær paa henved tyve tusind Mand gik over
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Elben, rykkede ind i det svenst-tydste Hertugdomme Bremen,
beleirede og indtog Foestningen Stade, samt erobrede næsten
alle Kong Carls Besiddelser i Nordtydskland, ventede man
sig store og blivende Resultater af dette Aars Feldttog.
Dog, Grev Stenbock havde i de forlobue to Aar heller
ikke ligget paa den lade Side, og han nærede ingen ringere
Plan end med en Hær at lande i svensk Pommern og
bane sig Bei gjennem det halve Europa for at befrie sin
Konge. Han naaede ogsaa virkelig med ni tusind Mand
Stralsund; men da den danske Admiral Gyldenlove ode
lagde hundrede svenske Transportskibe, som vare underveis
med Korn og M un itio n , tvang Røben ham til strap at
begynde et Binterseldttog.
Hans Hær var ved Stralsunds Besætning voxet op
til sexten tusind M and, og den 30te October rykkede han
ud mod sine Fjender. Han havde nok af dem: thi en
russisk Hær under Fyrst Menzikof rykkede frem fra Ost,
Sachserne under Grev Flemming kom fra S yd , og den
danske Hær under General Jobst Schölten nærmede sig fra
Best. Man ansaae derfor Stenbocks Undergang for v is ;
men han narrede Sachserne, idet han paa en snild Maade
omgik Passet ved Damgarten og Ribbenitz, opnaaede under
en Sammenkomst med Fyrst Menzikof og Gr?» Flemming
en femten Dages Baabenstilstand, som sluttedes i Lytzow,
og saaledes fik han frie Hænder fra to Sider.
De Danste fik da saaledes, trods deres Alliance med
Rusland og Polen, Lov til at rage Kastanierne ud af
Ilden alene. De stede i en god, men slet besat, S tilling
ved Gadebusch i Meklenborg, da Stenbock den 20de De
cember rykkede imod dem og ved et raskt Angreb vandt en
glimrende Seier; det bekræftede sig saaledes atter, at om
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end Seiren var de Danske forbeholdt tilsøes, saa blev den
næsten altid de Svenske tro tillands.
Seiren var imidlertid dyrt kjøbt og Stenbocks S tilling
selv derefter lidet misundelsesværdig; men den danfle Hær
var dog slagen og adsplittet, og i Danmark var man be
kymret saavel for dens Skjæbne som for Kong Frederiks
egen; thi han havde selv bivaanet Slaget, og Rygtet sagde
snart, at han var død, snart, at han var taget tilfange.
Disse Rygter satte ogsaa Flensborgs Borgere i Uro;
Nabo gik til Nabo for at høre N yt, Borgerne samledes
paa Raadhuset for af Borgemesteren at erfare de nyeste
Efterretninger, og Præsterne prædikede i de overfyldte Kirkerom, at Guds Haand laa tungt paa Folket.
Der var imidlertid intet Sted, hvor Borgerne i disse
bevægede Tider oftere søgte hen, end til Frants Böckmanns
Huns. Han var en velhavende Kjøbmand, som ved sin
Klogskab og faste Charakteer havde erhvervet sig stor An
seelse i Byen, og naar der var Fare paafærde, flokkedes
gjerne de Svage og Frygtsomme om ham; men nu drev
tillige Nysgjerrigheden Folk derhen; thi Böckmann havde
mange Forbindelser, foretog ofte Reiser og pleiede at vide
lidt mere om, hvad der foregik Syd paa, end de fleste
Andre, Borgemestre og Raad med indbefattede.
Böckmanns Huns laa i Hovedgaden (große Straße) paa
den samme Grund, hvor nu Gaarden N r. 18*) staaer, ikke
langt fra Helligaandsgangen. Det var et smalt, sortmalet
Bindingsværkshuus med en spids Gavl og kun sire Fag til
Gaden. Man gik ind i Stuen gjennem Boutikken, og Nytaarsaften 1712 ringede Klokken paa Boutiksdøren uafladeligt, ind* ) Eies as G rynm oller Jorgensen, som 1841 lod det gamle H uns
nedbryde.
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til en temmelig stor Kreds af V enner og Bekjendte vare forsam 
lede i D agligstuen. M a n fik natu rlig v iis ikke dengang E fte r
retningerne saa h urtigt eller rigeligt som i vore D age, og da
det ry g ted es, at Böckmann havde vidst at forskaffe sig en
omstændelig B eretnin g om S la g e t ved Gadebnsch, v a r m an
meget begj æ rlig efter at hore den.
E n hver traadte ind med et sindigt: G u d s Fred og G o d 
aften, og Alle bleve gjoestfrit budne velkomne af Böckmann
og hans H ustru A n n a , som lod ø lk ru se t flittigt gaae om 
kring; men m an talte forst om ligegyldige T in g ; thi V æ rten
v a r ikke næ r saa begjcerlig efter at fo rtæ lle, som hans
G jæ ster efter at hore. O m sider lob dog M u nden over
med det, H jertet v a r fuldt a f, og Böckmann nikkede med
et S m iil, som om han længe havde ventet de S p o rg s m a a l,
der nu strømmede ind paa ham .
„ Je g h ar faaet gode E fterretninger," sagde han, „thi
vo r allernaadigste K onge, G u d bevare ham frem deles! er
sund og frist og befinder sig ganste rigtig i O ld eslo he,
h vor hans Folk efterhaanden samle sig omkring ham . D et
undrer ellers m ig og Flere m ed, at han tover saa længe
der; han kunde let faae et uvelkomment B e fo g , og D o ren
blive stænget for ham ."
„ T ro e r I , a t Svensterne rykke ind i H o lsten?" spurgte
en af Gjæsterne.
„ J a , hvo veed! D e t hedder sig jo , at Stenbock har
O rd re til at staae sig gjennem P o len heelt ned i T yrkiet
for at befrie sin D jæ vel af en Konge og fore ham hjem med
i T riu m p h ; han stal jo endog have havt den forlorne Kong
S ta n is la u s med sig, da han drog ud fra S tra ls u n d , for
p aa Veien at sætte ham paa P o le n s T rone ig je n ; men det
er lettere sagt end gjort. Stenbocks M adpose ligger, takket
væ re A dm iral G yldenlove, paa H avsens B u n d , og P o m m ern,

Meklenborg og Sachsen cre lige saa bare som denne Tallerken!
D e t stal o ære ganske vist, at ikke ret mange af Svensterne
stikke i hele Klceder, andre mangle S k o , og Hestene vare
efter S la g e t saa m atte, at de lagde sig under Rytterne.
I Holsteen og hos os er der fuldt op af A ltin g , saa det
stal ikke undre m ig, om vi komme til at sove de svenste
Ulve en S t u n d ."
„ G u d frie o s!" udbrod A nua Böckmann, som sad
lidt afsides og horte til. „Komme Svensterne her i Landet,
saa bliver det tunge T ider."
„ S a a gjor H ver nok bedst i at bjerge sig og S i t , "
sagde en af Borgerne.
„Ville I som jeg," svarede Böckmann, „saa blive vi,
saalcenge vi kunne; det er ikke veerd at forhaste sig."
„ D e t veed jeg dog ikke," tog en gammel BorgerO rde t, idet han rystede betænkeligt paa Hovedet. „ I Unge
vide ikke ret, hvad Krig og P lyn d rin g ville sige. J e g har
hört min Bedstefader fortælle om , hvor vildt det gik til,
dengang Wallenstein anno 1 6 2 8 rykkede herind med de
Keiserlige; Borgemestrene og alle R aadsherrerne flygtede
og toge S ta d e n s S e g l med sig, ligesom og mange B orgere
forlede B yen med deres Familier. Ikke stort bedre gik
det anno 1 6 4 4 , da Torstenson kom med S v en sterne, og
Bergern ester Karsten M eyer forst og fremmest tog F lu g ten ;
men jeg kan selv godt huste, hvilket R ø re her v ar i B y e n ,
da C a rl Gustav drog herind med sin H æ r ; Borgemester
T h o m a s von der Bettering flygtede over H a ls og Hoved,
og det er heelt begribeligt; thi n aar Fjenden kræver B r a n d stat, og iByen ikke kan udrede den, saa tage de jo Gidsierne
fra oven, Borgemestre og R a a d forst."
„V e l!" svarede Böckmann; „men saavidt jeg veed,
kom ingen af de Bagermestre tilbage eller indtoge deres

9

Scede med 8E re igjen. B i lønne ikke vor ø v r ig h e d i
Freden, for at den stal lade os i Stikken i F a re n s S tn n d .
Alle kunne heller ikke flygte, og saa gaaer det destovcerre
ud over de S takler, fom blive."
„Svensterne ere nogle sande B lo d h u n d e ," sagde den
gamle B orger.
„ M e n hvad sige I da om vore Venner, R u s se rn e ? "
spurgte B M m a n n . „ D e ere nok vcerre end nu; m an bestylder
jo endog Kalmukkerne for at cede B ø r n . H vad vore egne
gode Landsmcend angaaer, da troer jeg, de ere stikkeligere,
og, n aa r de ikke stikke i Kongens M u nd erin g, fordetmeste
mere oplagte til at lade Skinnet flaae as sig, end til at
bide fra sig! M e n dog huste I nok, at de D itm arster
B ø n d e r anno 1 7 0 0 stegte en stakkels hertugelig Ofsiceer
levende i en B agerovn, fordi han vilde indkrceve en S m u le
B ra n d s ta t."
„ J a , ja ! " stønnede den gamle B orger, „ M o r d , B ra n d
og Selvtcegt ere Følgerne as den ugudelige K rig."
„ O g vi faae ikke Fred i N o rd e n , saa længe Kong
C a rl er oven J o r d e n , det kunne I stole p a a ; han er lige
glad, om saa Verden brænder fra ben ene Ende til den anden."
„ M e n hvordan Pokker gik det egentlig til, at vi tabte
S l a g e t ? " spurgte Böckmauns Ven, Jakob Deertzen.
„ S a a m aa D u vel spørge, Ja k o b !" svarede Böckmann,
men D u faaer ikke eeus S v a r . Nogle give Sachserne
S kylden, sordide strap smurte H aser; Andre stjælde Russerne
u d , fordi de bleve roligt staaende 9 M ile fra G adebusch;
atter Andre G eneral S chölten, fordi hans S la g o rd e n ikke
duede; men Alle ere de enige i at bande den svenste Buk,
som gav os det S t ø d . "
„ N a a Böckmann, lad os nn faae noget Fornuftigt at
vide om S la g e t."
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„ J a , om man kan vente at höre fornuftig T ale af
Folk kort efter et S l a g , enten det saa er tabt eller vundet,
det veed jeg ikke; men hvad en Ven af mig, fom selv var
med, har berettet m ig , det fkal jeg fortælle Eder. — F o r
det Förste vare vi som sædvanlig trygge; man havde i
vor Leir ingen Anelse om, at Svensterne vare i Anmarsch,
førend m an den 19de om Aftenen Klokken 1 1 ^ saae deres
Vagtild i en lille M i i ls Afstand. S a a kom Alle paa
Benene, Hestene bleve fodrede, S o ld aterne styrkede med et
M a a ltid , og Kl. 4 om M orgenen rykkede de ud og stillede
sig op paa Hviderne S y d for Gadebusch; men de glemte
at besætte P a sset foran, der havde S k o v paa begge S id e r,
og hvor M a a n s * ) stulde igjennem; havde de huste det,
saa v a r han bleven siddende i Klemmen, eller ogsaa havde
han strap trukket Poterne til sig."
„Kl. 10 kom G rev Flemming med Sachserne, omtrent
4 0 0 0 R y tte re , og det var al den Hjælp, vi fik; men de
gode Sachfere beholdt deres Vadfække eller Byldter bag
paa Hestene, hvilket syntes noget ubeqemt i en B a ta i ll e ;
det var nok heller ikke deres M ening at staaes; men nu
kunde det jo hedde sig, at Churfyrsten af Sachsen eller
Kongen af P o len ikke havde svigtet sin Ven, Kong Frederik."
„ I Begyndelsen vare vore Folk ved godt M o d , og
Generalerne lovede H a n s M ajestæt en let S e i e r , saa Alt
v ar Fryd og G a m m e n ; men saa begyndte det at regne og
snee, Soldaterne gik og vadede i S n a v s til op over Anklerne,
og saa begyndte de at knurre. Kongen red selv langs Linierne
og talte Folkene opmuntrende t i l ; men de ikke saameget som
saluterede for ham ."
„Klokken 12 rykkede endelig Svensterne frem, og da
*) o: Magnus (Stenbock).
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de fandt Passet ubesat, gik de os hastigt paa Livet, Oberst
Cronstedt foran med sit Feldtartilleri, og han fyrede saa
hurtigt med Kanonerne, som om det havde vceret Pistoler.
Sacbserne gjorde Hoire om ved det forste Skud, og derved
kom den venstre F loi i Forvirring; men den høtre holdt
sig b ra v t; thi da Bore forst vare i Ilden, bede de fra sig
som sande Djævle."
„D e r lagde sig en tæt Taage over Egnen, og nu
sloges man i vild Uorden; Officererne vare, som det sig
hor og bor, fremmest, og mangen varm Duel blev udfcegtet
mellem Mand og Mand, saaledes mellem den danske Oberst
Fuchs og Svenskeren Glasenop, som begge bleve paa
Pladsen, og General Daa, Chefen for vort R ytteri, lod
ogsåa sit Liv i Slaget. Garden og Greuadererne holdt
sig bravt og rakkede Dalkarlene slemt til, og den Biborgerm ilits sluttede Carre og lod sig nedhugge til sidste Mand,
saa I see, vi havde ingen Skam af vore Soldater; man
kan aldrig vide, hvad Udfaldet var blevet, om Sachserne
havde holdt Stand, og om vort Artilleri havde kunnet
maale sig med Svenskernes; vi havde kun fjorten Kanoner
at stille op mod deres tredive."
„M en hvor var Hans Majestæt under Slaget?"
spurgte en af Gjæsterne.
„D a Svenskerne havde angrebet, steg han paa en
sort Hest og red hen for at stille sig i Spidsen for Garden,
maar den skulde rykke frem; en Kanonkugle kom og tog
Hovedet af en Rytter ikke langt fra Kongen; men da
Kongen naaede Garden, var den venste Floi allerede paa
F lu g t; thi Slaget varede ikke meget over en Time. Saa
kom Geheimeraaderne Vibe og Eichsted, rykkede Kongen i
Kjolen og bad ham skaane sit dyrebare Liv, da Slaget dog
var tabt."
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„ H a n s Majestæt lod sig vel afholde fra at styrte sig
ud i Kampen; men han erklærede, at han vilde blive ved
sine Folk, og medens Kuglerne susede ham om Ø rerne, blev
han holdende, opmuntrede S old ate rn e og søgte at faae de
Flygtende til at vende om; han trostede de S aarc d e og
gav Officererne af det rode P u l v e r , som han altid forer
med sig. O msider blev dog Alt F lu g t og F orv irrin g, og
n aa r ikke den brave Oberst Sponeck havde holdt sig saa
tappert i S k o v e n , hvor han var trængt hen, vilde S v e n 
skerne udentvivl have anrettet et langt større Nederlag
blandt Flygtningene."
„Kongen red endelig bort med Geheimeraaderne og
G eneraladjutanterne Lovenorn og G rev F r ii s ; men de
fore vild i T aagen og naaede forst efter flere G e n v o r d ig 
heder M ö l n . hvorfra hans Majestæt kjorte til Oldeslohe."
„ N a a jeg seer, at vi holdt os b rav " , sagde den gamle
B orger, „men Alt er dog tabt alligevel."
„ S a a m aa jeg dog endnu fortælle Eder, hvad Kongen
stal have sagt i M ö ln .
D a han kom dertil, var han
ganske vaad af R egnen, og h ans T o i , baade Parykken,
S u rto u te n og H alsdugen med Kvasterne maatte torres ved
Kaminen. Efter et tabt S l a g og vaad til Skindet, stulde
man synes, at H a n s M ajestæt maatte være i saare slet H umeur. Nit vide vi nok af Folkesnak, at han ikke gjor stort
ved M a d en eller V inen; men efter denne S tr a b a d s smagte
det h am , og han blev til F olgets Forundring ret opromt,
saa at han sagde over B o rd e t: „T æ rningerne ligge paa
Bordet, Vorherre kan endnu gjore A lt godt." D e t v ar et
fornuftigt O r d ; thi Alt er sandelig ikke tabt med S la g e t
ved Gadebusch."
D e t v a r under denne Fortælling blevet silde, og
Gjæsterne reiste sig for at gaae h jem ; men Böckmann lod
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nu n o g le Flasker V iin tappe a f , fyldte G la s se n e og bad
G jcesterne drikke m ed ham paa et godt og g læ d elig t nyt
A a v. D a denne S k a a l var drukket, blev der skjcenket i eit
G a n g e n d n u , og Böckm ann sa g d e, idet han to g sit G l a s :
„ V i m aa ikke skilles ad uden at drikke et G la s paa
vor allernaadigste K o n g es V elg a a en d e: H a n le v e , og D ø d
og F o rd æ rv else over h a n s Fjender — de aabenbare som
de skjulte!"
G jæ sterne studsede lid t og saae paa deres V æ r t; men
han sa g d e ikke m ere; saa tøm te de G la s s e n e , og hver gik
til S i t . S n a r t v ar det ro lig t i B öck m anns H u n s og i
h ele F le n s b o r g ; det v ar blevet stille, klar F r o st, og under
en stjerneklar og straalende H im m el oprandt A a ret 1 7 1 3 ,
der skulde b live saa b ety d n in g sfu ld t for v ort F æ d rela n d .

II.
E n af de sidste A ftener i A aret 1 7 1 2 gik K ong F r e 
derik u r o lig t op og ned ad G u lv e t i sit O v a r te e r i O l d e s lo b e ; alle h a n s O m g iv else r havde trukket sig tilb age,
th i det var sild e , og kun A n d rea s L yders sad ved et lidet
B o r d o g nedskrev efter K o n gen s D ic ta t en O rd r e .
L yd ers v a r K o n g en s K am m ertjener*), m en blev jæ v n lig
b r u g t som S e c r e t a ir , og m an sa g d e, at K on gen arbeidede
m ere m ed ham end m ed hele S t a ts r a a d e t. D e t v a r denne
arb eid som m e K o n g es V a n e at bestjæ ftige sig med S ta ts s a g e r
la n g t ud paa N a tte n , og han sov stelben fem T im er.

* ) H a n tjente K o n g Frederik I V . som sa ad an 1 7 0 0 — 1 7 2 1 , da ban
blev u d n a v n t til C a b in etss ec r e ta ir , og i denne S t i l l i n g forblev
b a n til sin D o d 1 7 2 7 . K o n g e n g a v Yam det sivukke E ster m a le :
„ H a n va r en tro Tjener og talte aldrig et on d t O r d o in noget
M e n n e f f e ."
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Lyders havde Kongens Fortrolighed mere end nogen Anden;
thi han v a r tro og taus, og Kongen kunde give sine Tanker
frit Lob for ham, ja han var endog i Begyndelsen kommen
sin H e rre, der næsten I n t e t havde lært i sin Ungdom, til
Hjælp med de saa Kundskaber, han selv besad.
D e t gik kun langsomt med O r d r e n ; thi Kongens
Tanker fore vide omkring, og Lyders tænkte i sit stille
S in d , at ve paa deres Vandring gjæstede den elstede Anna
S o p h i a , som under sin S o ste rs og hendes G e m a ls, G rev
Ulrik Adolf Holsteins, Beskyttelse opholdt sig i Kjobenhavn.
H an blev derfor meget overrastet, da Kongen pludselig
standsede foran det B o r d , hvorved han fad, og paa fin
korte M a a d e u d b r o d :
„Lyders, hvad tænker han om B a ro n G ö rtz ? "
„ N a a r jeg stal være ganste oprigtig, D e res M ajestæ t,"
svarede Lyders efter en lille Pause, „saa troer jeg ham ikke."
„ H n t ! Görtz's S v o g e r , G rev Reventlov, h ar dog en
bedre M ening om ha m ; hvo af Eder har saa R e t ? D e t
er ikke let at stjelne S an dheden."
„D e re s M ajestæt stræber saa alvorligt derefter, at det
m aa lykkes."
„Veed han vel, Lyders — jeg vilde ouste, jeg kunde
bytte med ham for en S t u n d ; det er sandelig tung t a t
være Konge i disse T ider."
„ D e r stal nok komme bedre Tider, D eres M a je s tæ t!"
„ J a , I love mig Alle godt nok og mene det vel æ r l i g t ;
men see nu til Reventlov, Vibe og Eichsted, som animerede
mig saa stærkt til denne Krig — og nu sidde vi kjont i
det!"
„ D ere s Majestæt har dog gjort et godt F u n d i det
forlöbne A a r."
„H vi sa a ? " spurgte Kongen, idet han rodmede let.
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„ I G rev H olstein ", skyndte Lyders sig at sige; thi
han mærkede, Kongen troede, at han havde sigtet til A nna
S o p h ia Neventlov. „ D e re s M ajestæt har ingen troere
Tjener end ham ."
„ D e r sagde han sandt; gid jeg havde Holstein h e r!"
Kongen Vedblev i nogen T id at gaae tau s op og ned
ad G u lv e t, og Lyders ventede forgjæves paa Fortsættelsen
af D ictaten; endelig sagde Kongen:
„Hjælp mig i disse D age at mindes mit Balgsprog,
hvrer han L yd ers?"
O g derpaa begav Kongen sig til R o , idet han flere
G ange gjentog Balgsproget: „"Deus m ihi adjutor" ( o :
Herren er min Hjælper! ) ; men det er rimeligt, at S ø v n e n
endnu en S t u n d ttyede Kongens Leie; thi en Fyrste har
ofte M eget at m iM td e sin ringeste Undersaat.
Frederik I V . var ingen lykkelig M onark. H a n s B a r n 
dom havde været sørgelig; thi han-blev holdt fjern fra sin
gode og forstandige M o d e r , D ronn in g Charlotte A m alia,
tildeels under Paaskud a f , at Hun bekjendte sig til den
reformeerte R e ligion , som i hine intolerante D age næsten
var endnu mere hadet og forfulgt i D a n m ark , end selve
Catholicismen. H a n s H alvbrodre, Chistian V .s uægte B ø rn ,
bleve ham ved enhver Leilighed foretrukne, og G abel, Knuth
og H a h n , som begunstigedes as Kongens Frille, S o p h ia
Am alia M o th , raadede ganske for Kronprindsens Opdragelse
som for saa meget Andet; men disse H errer vare af ben
M ening, at „ S tu d ere n fordærver det naturlige B id ."
S a a le d e s blev ogsaa hans Ungdom spildt. H a n beskjæftigede sig mest med at exercere S o ld a te r og naaede
som K ronprinds kun saa vidt, at han een G a n g kom til at
præsidere i Hoiesteret og en eneste G a n g fik Lov til at
sidde i S ta ts ra a d e t. D erfo r var han, da han den 25de
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August 1699 besteg Thronen, trods fine 28 Aar, vistnok
mere uvidende end nogen Prinds as bet oldenborgske Huns
under lignende Omstændigheder har vceret., Men han
havde en sund Forstand, Lyst til at lcere og følte sig strap
greben af en alvorlig Stræben ester paa bedste Maade at
røgte sit høie K ald, og denne gode naturlige'Begavelse, i
Forening med hans kraftige V illie , bødede paa hans O p
dragelses Mangler.
Hans Mangel paa Kundskaber og
Ukjendskab til Statssager gave ham meget at kæmpe imod
og foranledigede mange Misgreb; men desto mere agtværdigt
var det, at han trods disse Vanskeligheder arbeidede sig op
til at blive en as Danmarks dygtigste Äegenter.
Han var heller ikke lykkelig i sit LEgteskab, og denne
Omstændighed førte til flere beklagelige F eijtoM r"" Han
havde 1695 ægtet den fire Aar ældre Louise, Prindsesse
as Meklenborg-Güstrov. Hun skildres som lille as Væxt,
velskabt, med kastaniebruunt Haar, livlige Oine og indtagende
Ansigtstræk.
Hendes Gemal havde imidlertid paa sin
Udenlandsrejse saaet Smag sor Kunst og lært at vurdere
dannede Ovinders Omgang, og Dronning Louise manglede
baade Dannelse og 9)nde. Hun var heftig, skitfiyg, sva
gelig og oste i slet Lune.
I de første Aar levede det høte Par taaleligt sammen;
men da Kronprindsen var bleven Konge og var kommen til
Magten, sandt han ogsaa Oientjenere, der hjalp ham med
at indbilde sig, at Fyrsterne have Fribrev paa at synde. En
saadan Mand var Dronningens Marstalk, den vellystige
B a lter, og vel ogsaa Grev Reventlov, der desuden var
Kongens Lidelseskammerat; thi han var selv hjertelig kjed
as fin herskesyge og pengegridske Gemalinde, som ved sine
smudsige Spekulationer i Leverancer til Armeen berededc
ham store Vanskeligheder og ikke bidrog Lidet til, at Greven
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efter bet uheldige Feldttog i Skaane 1710 mistede fin
Commando.
Den sidste af de sorgelige Forbindelser, som Kongen
indgik, var den med Grev Reventlovs yngste Softer, den
unge og skjonne Anna Sophia, i hvem han allerede i
Aarel 1711 var bleven forelsket ved en Hoffest paa Koldinghuus. Hendes M oder, Enke efter Storkantsleren, Grev
Conrad Reventlov, var en dydig og forstandig Dame, som
hos sin egen Mand havde seet sorgelige Beviser paa
Tidens flappe Sceder og lidt derunder. Hun opdrog sine
Dottre strengt, ønskede inderligt at bevare dem fra alle
Fristelser og havde ogsaa den Glcede at see sin ældste
D a tte r, Sophia Amalia, Enke efter Grev F riis , anden
Gang lykkelig gift med Grev Ulrik Adolf Holstein.*)
Derfor harmede det hende, da hun blev vaer, at
Kongen havde kastet sine Lllne paa hendes Yngste Datter,
og hun gjorde sit Bedste for at gjore alle Hans Majestæts
Planer til Intet. Ikke destomindre lykkedes det Kongen i
Sommeren 1712 at bortfore Anna Sophia fra hendes
Hjem Clausholm, og strap, da hun steg af Vognen i
Skanderborg Slotsgaard, udnævnte han hende til Fyrstinde
af Slesvig. Han lod sig derpaa af Hospræst Clausen,
nylig Conrector i Slesvig, vie til Fyrstinden til sin venstre
H aand, og saaledes erholdt denne ugudelige Forbindelse
Kirkens Stadfæstelse og blev en af de sorgelige Frugter,
Melanchtons Svaghed, i sin Tid at sanctionere Landgrev
P h illip af Hessens dobbelte sEgteskab, bar for protestantiske
Fyrster.
Paa Skanderborg havde Kongen og Anna Sophia
forefunden Grev Holstein og hans Gemalinde. Greven
*) Greverne as H-llsteinborgs S tam fader
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havde toceret Kongens Kammerpage fret dennes ottende A a r;
dernæst fulgte han sin Herre pact hans forste Udenlandsrejse
som Prtnds og toar endnu i nogle Aar Kongens daglige
Ledsager, indtil han i Aaret 1703 faldt i Unaade af en
lignende Aarfag som den, der nu atter førte ham tilbage
til Kongen. Grev Holstein misbilligede aabent Kongens
Mangel paa ægteskabelig Trostab, og der kom en politist
Grund t i l ; thi han raadede stedse sin Herre til Fred og
Maadehold, hvorfor Krigspartiet, med Geheimeraad Vibe
og Grev Reventlov i Spidsen og Rusland i Ryggen,
arbeidede paa at styrte Holstein. Han blev dog ikke forviist
fra Hoffet, men gik frivillig som Amtmand til Flensborg.
Det toar et smukt Trcek hos Frederik I V . , at In te t
kunde rokke hans Hengivenhed for hans Ungdomsvenner.
Hans Venstab for Grev Holstein kølnedes aldrig ganske,
og han raabførte sig nu og da striftlig med ham. Da
han nu ved denne Leilighed udbad sig Grevens Bistand,
havde denne ikke Hjerte til. at nægte ham den. Greven
var rig, uafhængig og lykkelig, og Kongen trængte mere
til ham end han til Kongen. „Attua Sophias Søster og
Svoger forbleve nu til hendes Trøst og Kongens Glæde
paa Skanderborg, indbøde dernæst Majestæten til deres
Gods Boller og ledsagede derfra Fyrstinden til Kjobenhavn.
Storkautslerinden blev derimod faa forinttret over
det Skete, at hun strap bortjog den Hovmester, Tjener og
Pige, som havde hjulpet Anna Sophia til at flygte; men
Kongen gjorde Hovmesteren til Amtmand, Tjeneren til
Herredsfoged, og Pigen ægtede en Rentestriver. Im idlertid
blev der gjort flere forgjæves Forsøg paa at forsone S torkantslerinden; hun udtalte offentlig sin Daddel over D at
terens Opførsel, afbrød al Omgang med Holsteins, og
først sex Aar senere lod hun sig formilde.
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Kongen havde nu naaet den Lykke, hvorefter han saa
lcenge havde sukket; thi han elskede og blev gjenelfket; men
der stod lcenge eii Skygge mellem de Elskende, da Dronningen
levede i ni Aar derefter. Der blev gydt mangen M a lurtsdraabe i Glcedens Boeger for dem, og det straffede sig,
at Kongen mod Religionens og Sædelighedens Love vilde
tiltrodse sig en Livslykke, som kun er at sinde indenfor hine
Enemoerker. Først i en ældre Alder angrede han oprigtigt
sit Feiltrin.
Savnet af Anna Sophia og hendes Slægtninge var
vistnok soleligt for Kongen; thi han havde ikke feet dem
siden November Maaned; men Regeringspligterne gik ham
fremfor A lt, og han havde mere end nok at tage vare,
idet hans slagne og adfplittede Hær atter stulde bringes
paa Fode, og de mørke politiste Udsigter fyldte hans Sjæl
tit eb Bekymring.
Kongen var i Oldeslohe omgiven af Geheimeraad
Vibe, cit Barnsdomsven af ham, som var en retstaffen
Mand, men fremfusende, og som i næsten tyve Aar udovede en overvejende Indflydelse paa Kongens udenlandste
Politik, Geheimesecretair Eichsted, som stod for Krigsde
partementet og Johan Georg Holstein,*) som i flere Aar
havde bestyret Finantserne, en dygtig og retsindig Mand,
som havde Kongens T illid , stjøndt ikke i nogen betydelig
Grad hans Fortrolighed. Grev Reventlov var derimod
efter Slaget ved Gadebusch bleven stilt fra Kongen og
opholdt sig ved Cavalleriet, som fenere stødte til den
russiske Hær.
Med disse Mænd holdt Kongen Raad, og der var
* ) H vis yngste S o n , Johan Ludvig, er Greverne af Lethraborgs
Slam fader.
2*
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da i feer tre Spvrgsmaal, som maatte beffjcestige dem — hvor
Svenskerne nu vilde vende sig hen, hvorledes de Allierede
egentlig vare sindede, og hvilken Holdning den hertugelige
gottorpske Regering vilde indtage.
Det svrste Spvrgsmaal blev meget snart besvaret,
da Stenbock paa Aarets svrste Dag rykkede over Traven
ind i Holsteen.
Det andet skulde endnu i nogen Tid forblive tvivlsomt.
Czar Peter var en trolvs og lnnesuld Ven, og Kong
Frederik havde i Anret 1708 forsvmt en gunstig Leilighed
til at slutte en fordeelagtig Tractat med Rusland; saa
kom Slaget ved Pultava imellem; og da Carl X I I . var
afveien, og Czaren atter trak Veiret frit, var han ikke mere
saa let at saae i Tale.
Da Czar Peter i Anret 1711 opholdt sig i Carlsbad,
og den danske Generaladjutant Lvvenvrn blev sendt til
ham for at kræve de Subsidier, han ifvlge den indgaaede
Alliance havde lovet at betale, lod Czaren Kong Frederik
hilse, at han var hans bedste Ven og ei for sin Levetid
vilde svigte ham. Ikke desto mindre blev der ikke udbetalt
en eneste Rubel, førend Fyrst Menzikof var bleven fornviet
med Elefantordenen. Det kom alt jan an paa, hvorledes
denne Czarens bestikkelige 9)ndltng var stemt, men ogsaa
paa Czarindens Mening og endelig paa, hvad Livlægen,
Lareskin, vilde. Veien til Peder den Store maatte bro
lægges med Dukater, og engelst, japist og preussisk Guld
spillede ingen lille Rolle i den russiste Politik.
August I I . , Konge af Polen og Chursyrste af Saxen,
var ikke meget paalideligere, og begge Kong Frederiks
Allierede vare ligesaa bange for, at Danmark skulde blive
for mægtigt, som for at Sverrig skulde fetre; de kunde
derfor svigte, hvad Dag det stulde være.
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D et mest tvivlsomme af A lt var dog ben gottorpske
Regerings Holdning.
D e gottorpste Lande, som i mange
adsplittede S tn m p e r ndgjorde omtrent H alvparten af S ø n d e r jylland og Holsteen, dette losrevne Lehn, denne S t a t i
S t a t e n , gjorde R igets Grcendser aaben for indtrængende
Fjender og voldte de danste Konger mange Bryderier.
Oprindelig vare disse Provindser kun et Lehn, opstaaet
ved Fortidens nkloge Politik, p aa denne M a a d e at aflægge
Kongernes yngre S ø n n e r ; men Kong C a rl X . ©nstaf af
S v e r r i g , som havde ægtet den gottorpste Hertug Frederik
H i s . D a tte r Hedevig Eleonore, berøvede ved Freden til
Roeskilde 1 6 5 8 D anm ark ikke alene alle Provindsente hiiusides S u n d e t, men søgte ogsaa at svække R iget mod S y d ,
idet han bevirkede sin S v ig ersø n s Lehnsforhvld til D anm ark
ophævet, hvorved han vel ogsaa stadede D anm ark mere,
end han gavnede den gottorpske Hertug. D en saaledes
opnaaede S o n v erain itet var v r D ^ ra først af kun en ydre,
i Forhold til andre S t a t e r ; men ben gik efterhaanden over
til at blive en indre, faa at Hertugdømmernes hertugelige
Beboere saavel som de kongelige mistede deres gamle
Forfatning.
F r a un af blev Forholdet mellem D anm ark og HolsteenG ottorp næsten bestandig fjendtligt, og det nyttede kun lidet, at
Hertug Frederik l l l s . S ø n , Christian Albrecht, ægtede
Kong Frederik l l l s . D a tte r Frederikke A m alie; thi efter
Enevoldsmagtens Indførelse bleve de danste Konger istand
til en langt større M a g tu d v ik lin g , og Faren for den gottorpste H ertugs Uafhængighed blev stedse større; medens
p aa den anden S id e Hertugen naturligt var henviist
til at søge Hjælp hos D anm ark s F jender, som alle,
S v e r rig ikke mindst, efter bedste Evne benyttede sig as dette
svage Punkt.
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Dette i Sagens Natur begrundede Forhold førte til,
at Christian V . allerede i Aaret 1675, inden han begyndte
den skaanfke K rig , søgte at sikkre sig mod sin Svoger,
Hertug Christian Albrecht, derved, at han paa en mere
klog end hæderlig Maade tvang denne til et Forlig, som
berøvede det gottorpske Fyrstehuus dets Souverainitet og
dets Fæstninger, og da Hertugen bagefter protesterede mod
Forliget, inddrog Kongen de hertugelige Lande og holdt
dem i et Par Aar besatte. S ve rrig , som ved sin gode
Forstaaelse med den gottorpske Hertug havde bidraget til at
bringe denne Ulykke over ham, kunde vel ikke atter rede
ham ud deraf; men Kong Ludvig X I V . antog sig Hertugens
S ag, og ved Forliget til Fontainebleau 1679 erholdt
denne alle sine Lande tilbage med fuld Souverainitel.
Det samme gjentog sig i Aaret 1684; denne Gang
havde Christian V . de gottorpske Lande inde i fem Aar,
og det var ikke hans Hensigt med sin gode Villie at slippe
dem; men Englands nye Konge, Vilhelm af Oranien, som
nærede store Krigsplaner mod Frankrig, vilde for enhver
P riis have Fred i Norden, og han fremtvang Forliget til
Altona 1689, ved hvilket den gottorpske Hertug atter fik
sit Land tilbage med fuld Souverainitet og Ret til at
holde en staaende Hær og bygge Fæstninger, dog med visse
Indskrænkninger.
Im idlertid var Hertug Christian Albrecht død, og hans
Søn Frederik IV . traadte dristigere op mod Danmark end nogen
as hans Forgængere; dette nødte Kong Frederik IV . til
i Aaret 1700 at besætte de hertugelige Lande med en dansk
Hær, sløise de af Hertugen paa Trods opførte Husumer
og Holmer-Skandser og beleire Dønningen; men en over
mægtig Hær af svenske, hannoverfke og hollandske Tropper
rykkede ind i Holsteen, en forenet engelsk og hollandsk
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F la ad e lagde sig for Kjøbenhavn, og C arl X I I . , hvem
m an dengang endnu ikke kjendte eller frygtede, begyndte
sin krigerste B ane ved uformodet at gjøre Landgang paa
S j æ l la n d , og saaledes nodtes Kong Frederik til at indgaae
F o rlig e t til T ravendal 1 7 0 0 , som atter gjengav Herlugen
h a n s Lande med alle tidligere Rettigheder, samt tillige staffede
ham en Erstatning af 2 6 0 ,0 0 0 R d lr. mob Opgivelsen af
alle ældre Fordringer; thi mellem Kongen og Hertugen
svævede bestandig endeløst Stridigheder om Punkter af
mere underordnet Vigtighed.
Trende G ange siden Sonverainitetens Indførelse havde
H ertugen af Gottvrp saaledes været paa R anden af Under
gang ; men hver G a n g var han ved andre M a g te rs Hjælp
gaaet seierrig ud af Faren, og hans S tillin g v a r bleven
mere og mere fremragende. D e t gottorpste S p ø r g s m a a l
v a r voxet op til at blive et europæist og truede tilsidst selve
D a n m a rk s Epistents.
D e t stenste, danste og gottorpste Fyrstehuus vare nær
beslægtede; thi, for blot at holde os til den senere T id,
da v a r C a rl XII., Kong Frederik IV. og H ertug Frederik
IV. kjødelige F æ ttr e , idet den førstes M o d e r , Ulrikke
E le o n o re , den andens Fader, Christian V . , og den sidstes
M o d e r , Frederikke Am alia, vare Sødstende og Kong Frederik
I l l s . B ø r n ; men C a rl G ustavs Enke, C arl X l l s . Bedste
m oder v a r , som ovenfor om talt, en gottorpst Prindsesse,
der til det Sidste blev D anm ark fjendsk og gjorde sit
Bedste til at indgive sin S ønn esøn H ad mod Danm ark.
Frænde er Frænde værst, det gjaldt baade Fyrsterne
og Folkene; thi de nordiste Broderfolk, som i vore D age
have gjenfunden og lært at elste hverandre, spildte dengang
deres Kræfter i blodige Krige, medens de ved Enighed og
S a m m e n h o ld kunde have budt R u s la n d s stedse voxende
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M agt Spidsen og sat en Grændse for de andre enropceifke
Magters Indblanding, som ved de idelige Stridigheder i
Norden bestandig fremkaldtes.
Hertug Frederik IV . af Holsteen-Gottorp var bleven
opdraget i Sverrig og havde voeret Carl X I Is. Lege
kammerat; han var ligesaa stor en Vovehals som Kong
C arl, ja forledede ham endogsaa til mange gale Streger,
som at ride over Brcendestabler, sætte sig paa en levende
H jort og mere. Det svenske Folk led ikke disse Daarfkaber og beskyldte endog Hertugen for at tragte sin Fætter
efter Livet; men de to unge Fyrster vare sande Aandsbeslægtede, og deres Barndvmsfortrolighed blev til et fast
Venstab, da Hertugen 1698 ægtede Kong Carls ældste og
kjærestc Softer, Hedevig Sophie, en dydig og forstandig
Dame, men uden Skjönhed. Der havde et Par Aar tidligere
været paatænkt en Forbindelse mellem hende og Kong
Frederik IV . som Kronprinds; men Modstanderne af denne
ACgtestabsplan gik saa vidt i at afmale Prindsessens ydre
Mangler, at de endog paastode, hun havde sep Fingre paa
hver Haand, og det lykkedes dem til det svenske Hofs
Krænkelse at faae Partiet til at gaae overstyr.
Da nu de to unge Venner, Kong Carl og Hertug
Frederik, tumlede ud i Verden, begge lige overmodige og
ubesindige, vare de begge besjælede af et dødeligt Had til
Danmark og A lt, hvad der var danst, ja Hertugen truede
, z endog med ganske at udrydde det danste Sprog i Slesvig.
Havde han levet, eller havde Kong Carl besiddet ligesaa
megen politist Klogstab, som han besad Heltemod, saa vilde
det seet galt ud for Danmark.
Skuepladsen blev imidlertid Hertugen for snæver hjemme:
han bortforpagtede sit Land til Generalmajor Bcrgholz,
der dog nok aldrig kom til at tiltræde denne mærkelige
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Forpagtning, drog meb Kong Carl ind i Polen og lod
sit Liv i Slaget ved Clissov 1702. Kong Carl skred
imidlertid videre paa sin (eventyrlige Bane, forsømte enhver
gunstig Leilighed til at slutte en sordeelagtig Fred; thi han
elskede Krigen for dens egen S kyld , indtil Nederlaget ved
. Pultava 1709 gjorde en brat Ende paa Legen, og han
flygtede til Tyrkiet, hvor han, døv for sine Undersaatters
Bønner og ligegyldig ved deres Lidelser, halsstarrig dvælede
i fem Aar, bestandig haabende ved Muselmcendenes Hjælp
at hævne sit Nederlag.
Hertug Frederik IV .s Enke, Hedevig Sophie, opholdt
sig imidlertid med sin umyndige S ø n, Carl Frederik, i
Sverrig og deelte Formynderskabet over Sønnen og Rege
ringen over de gottorpske Lande med sin Mands Broder,
Christian August, der tillige var Biskop af Lübeck. Han
var eu jvag og vellystig Herre, som stedse lod Andre raade,
og da Hedevig Sophie var en rettænkende Dame, billigede
hun Geheimeraad Vedderkops maadeholdne Politik.
Han
var, faalænge hun levede, Sjælen i den gottorpske Regering,
og Forholdet til Danmark blev derfor i nogle Aar taaleligt.
Enkehertuginden døde i Aaret 1708 af Smaakvpper,
og nu traadte Baron Gbrtz, en Herre af et tvivlsomt Rygte,
men af gammel frankisk Adel, stedse mere frem i Forgrunden.
Allerede 1702 var han Kammerjunker ved det hertugelige
H of, senere blev han ved at indsmigre sig hos Hertugad
ministratoren, Christian August, Geheimeraad og Vedderkops
R ival, og da dennes Beskytterinde, Enkehertuginden var
død, lykkedes det Gbrtz ved en Streg af laveste A rt at
styrte ham.
Gbrtz gav sig nemlig Mine as, at han ganske vilde
trække sig tilbage, lod sin Ven, den gamle du Cros og sit
Kreatur, Grev von der Nath, forsikkre Vedderkop, at det
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var A lvor, ja Hertugadministratoren selv nedlod sig til at
skrive et meget venligt Brev, hvori han bad Vedderkop om
ikke nu, da Görtz trak sig tilbage fra Regeringen, at lade
ham i Stikken, men snarest muligt komme til Gottorp.
Den gamle kloge Vedderkop, som forsigtig havde trukket
sig tilbage til Hamborg, lod sig saaledes tilsidst lokke, reiste
til Gottorp, blev meget naadigt modtaget, men strap ester
Taflet arresteret af Görtz i Hertugadministratorens Nærvcerelse og sendt til Tønningen, hvor han holdtes i et
haardt Fangenflab.
Görtz kunde saa meget dristigere gjore dette, som den
holsteenfle og slesvigske Adel længe kun med Uvillie havde
funden sig i at regeres as en borgerlig Lykkeridder; thi
Geheimeraad Vedderkop var en Kobbersmeds Son fra
Husum og havde ved egen Dygtighed svunget sig op til
sin høte Post. Havde Görtz kunnet drive det igjennem,
saa havde han ladet Vedderkop henrette, og han meente at
have Anklagepunkter nok mod sin dødelige Fjende. Dette
var til en vis Grad sandt; thi for Borgeren og Bonden
var det temmelig ligegyldigt, enten en Vedderkop eller en
Görtz regerede; begge vare lige pengegjerrige og udsugede
de hertugelige Undersaatter; men Görtz selv drev dog dette
flcendige S p il i en større Maalestok og paa en frækkere
Maade end hans Forgænger; thi Embederne bleve nu
ganske tilfals eller besattes med Görtzs Kreaturer, og hau
generede sig saa lidet, at han endog lod Sognekaldet Boel
i Angel offentlig opslaae tilsalgs paa Hamborgs Børs og
afhænde for tusind Rigsdaler. Im idlertid havde Vedderkop
dog fammenrapset sig en Formue paa 21 Tønder G uld;
Görtz confiflerede nu saa meget as denne Formue, han
kunde faae fat paa og anvendte Byttet deels til Hertugens,
sine Venners og sin egen Fornøielse, deels til politiske
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Øiemeb. Hertugadministratorens Uvillie mod den faldne
Vedderkop hidrørte for en stor Deel derfra, at denne, medens han melede sin egen Kage, stræbte at indføre Bespa
relser i Regeringen og ved Hoffet.
Görtz var derimod
en langt behageligere M inister; thi han forstod til enhver
Tid at skaffe Penge og deelte rundelig med sin Velynder
og sine Venner, naar de ikke spurgte, hvor Pengene vare
komne fra, og ellers lode ham uindskrænket raade.
Görtz var ganske fvenstsindet, da han indsaae, at kun
ved Sverrigs Hjælp kunde den lille S ta t, som Lykken og
hans egen Snedighed havde sat ham i Spidsen for, komme til
at spille nogen betydelig Rolle. Allerede i Aaret 1706
havde han indgivet en Statsbetænkning, affattet i en mod
Danmark meget fjendtlig Aand, og hvori han navnlig søgte
at vise en Udvei til, at Hertugen kunde forøge sin Hær,
som kun beløb sig til 1500 M a n d , til det Dobbelte, og
naar Kong Carl X I I . kunde bevæges til at overlade Her
tugen et svensk Hjælpekorps, der var ligesaa stort, saa vilde
Kong Frederik, med disse 6000 Mand og den hertugelige
Fæstning Tønningen i Ryggen, betænke sig paa at angribe
Sverrig.
Dette til det gottorpske Geheimeraad indgivne
Forslag var naturligviis en Hemmelighed for den danske
Negering; der blev Aaret efter gjort et Forsøg paa at ud
føre det; men det strandede paa Kong Carls almægtige
Pndlings, Grev Pipers, Modstand; thi Sverrig havde
Fred med Danmark, og at overlade Hertugen et Hjælpekorps
vilde være omtrent lige med eu Krigserklæring.
Kong
Carl havde Fjender nok og selv Brug for alle sine Tropper.
Kong Carls Krigslykke var det Barometer, hvorefter den
gottorpske Politik rettede sig, og da Bladet med Slaget ved
Pultava, den 8de J u li 1709, vendte sig for Sverrig, kræ
vede Tiderne mere Varsomhed. Kong Frederik blev derfor ved
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sin Hjemkomst sra Ita lie n meget varm t m odtaget af sin
F æ tter, H ertugadm inistratoren, som hilste paa ham i R e n d s
borg den 22de J u li og forsikkrede ham om sit venskabelige
loyale S in d ela g . D e r kunde jo tilstøde C a rl XII. N oget
i de russiske S te p p e r, hvor han nu flakkede om , og m an
m aatte sikkre sig mod alle T ilfæ lde.
Hertugadministratoren troede eller foregav at troe, at
hans Brodersøn og M y n d lin g , C a rl Frederik, vilde arve
den svenske T hrone efter sin M o rb ro d e r; at C a rl XII.
selv en T id nærede et saadant Llliske, er vist; men et stort
P a r t i i S v e r rig var derimod, og herom var Görtz form o
dentlig vel underrettet. H v is nu den unge gottorpske Hertug
blev Konge i S v e r r i g , saa maatte det jo vcere i Frederik
IV.s egen Interesse at forebygge, at han tillige vedblev
at vcere Hertug i G o tto r p , og — Hertugadministratoren
meldte sig da som Arving til den eventuelt ledige hertugelige
T hrone og bad sin kongelige Foetter om at forhjoelpe sig til den!
S k jo n d t Kong Frederik blev meget overrasket ved at
erfare, hvad hans Foetter egentlig havde paa Hjerte, glædeve
han sig dog over den gjorte Tilnoermelse, prydede Christian
August nied Elefantordenen og lovede at begunstige hans
P la n e r. Görtz, som stod bagved det Hele, havde saaledes
megen Tilfredsstillelse af dette F orsøg, og vi skulle siden
see, med hvad M ø n t han og Hertugen betalte Frederik IV.
for hans Godmodighed.
Dette forsonlige S krid t blev efterfulgt as flere; thi
Kong C a rl forblev bestandig i Bender og den gottorpste
Regering var henviist til egne Kræfter. S a a le d e s bragtes
i Aaret 1711 Forliget til H am borg istand, hvorved Görtz
gav S l i p paa en F o r d r in g , som tidligere var bleven be
nyttet t i l , i M a n g el af A ndet, at holde Kongen as D a n 
mark i A ande, og som gik ud paa — at H ertugen af
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Gottorps Navn under de Forordninger, den hertugelige og
den kongelige Regering udgave i Forening, stulde trykkes
med ligesaa store Bogstaver som Kongen af Danmarks,
og h-ermed endte Frakturstriden, der trods sin Naragtighed
i hele otte Aar havde hæmmet den indre Forvaltning i alle
de Tilfælde, hvor begge Regeringers Samvirken var nödvendig.
Flere Stridspunkter bleve ved samme Leilighed bilagte
og det ingenlunde til den gottorpske Regerings Skade; men
Kongen af Danmark forniildedes ikke blot ved et Löste,
om In te t kostede, nemlig om ubrodelig Neutralitet i Krigen
med S ve rrig , men tillige ved en haandgribelig Venstabs
tjeneste, idet den gottorpste Regering laante ham 160,000
R dL , mod at han pantsatte sin Halvdeel af den fælles Told
ved Slesvig og Fredriksstad. Kong Frederik trængte til
Penge; thi Krigen med Sverrig slugte store Sum m er, og
Görtz kom meget nemt til denne Sum, da den blev taget af
Vedderkops bestaglagte Formue.
Vedderkops Lösladelse kunde derimod ikke drives igjennem, uagtet baade Kongen af Danmark og den svenste
Regering interesserede sig for ham, og der tillige var
flere Concurrenter til den betydelige Sum, hans Gemalinde
havde udlovet til Deu, der kunde löse hans Lænker; men
de sadde fast, og Görtz havde Nöglen i Lommen. Görtz's
F rygt fo r, at hans Dödsfjende stulde flippe lös, blotte
hans Rænker, ja endog styrte ham, var overordentlig; den
fulgte ham overalt som et Spögelse, var den hemmelige
Drivfjeder til hans, altsaa den gottorpste Regerings, Hand
linger ved flere Leiligheder, og for denne sin egen Interesse
opoffrede han tilsidst sin Souverains.
Hvor fredelig den gottorpste Regering end var opIcaadt i de senere Aar, saa var der dog nu, efter de
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Svenskes Seiet- ved Gadebusch, Grund til at frygte et
Omslag. Carl X . Gustavs gamle Plan, som man paastod
endnu bestandig fastholdtes i S ve rrig , og hvortil Kong
Frederik ogsaa havde sigtet i sin Krigserklæring 1709,
traadte frem for Kongens Tanke, hver Gang de Svenske
fik Overmagten; denne Plan bestod hverken i mere ellermindre end at forene Norge med S verrig, bringe begge
Hertugdvmmerne lige indtil Kongeaaen under den gottorpske
Hertug og saaledes reducere Kong Frederik til det egentlige
Danmark.
En ny Seier, vunden af Stenbock, kunde muligt bringe
Kong Carl tilbage, og nu da eu saa snedig Mand som
Görtz styrede Gottorps Affairer, kunde Sagerne tage en
for Danmark saare mislig Vending.
Denne ubestemte
Frygt var langt mere grundet, end man formodede. Görtz
var en langt farligere Fjende, end selve Carl X I I . ; han
var farlig i og for sig ved sin Snildhed, sin Sam vittighedslvshed og sin glatte Tunge; han forstod, som det siden
viste sig, at staffe sig Gehör hos andre Magter og at
bruge Kong Carl som et villigt Redstab, og han vilde,
om Lykken havde begunstiget ham til det Sidste, været den
rette Mand til at reducere Kong Frederik til „det egentlige
Danmark."
Men i dette Oieblik havde han endnu ikke kastet
Masken, og det lykkedes ham trods den vanskelige S tillin g ,
Svenskernes Indrykning i Holsteen satte ham i . en Stund
at bcere Kappen paa begge Skuldre.
Han havde Venner
overalt; Kammerjunker Fabricius var hans Talsmand hos
Carl X I I . , og hans egen Svoger, General Grev Reventlov,
hos Frederik den Fjerde; alle Traadeue holdt han snildt i
sin Haand og drev sit S p il med en saa skamlos Frækhed,
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at da hans Rænker omsider afsløredes, forbavsede de hele
E uropa.
D e t var altsaa forklarligt nok, at Kong Frederik kunde
spørge Lyders: „hvad tænker han om B a ro n G ö rtz?" M e n
da F ra n ts Böckmann ønskede D ø d og Fordærvelse over
Kongens Fjender, de aabenbare som de skjulte, tænkte han
netop paa Görtz; thi han vidste, som det senere viste sig,
lidt mere om denne Herres Rænker, end selve Kongen og
hans R a ad .
M e d saa lunkne Venner ved sin S id e som Czar P e ter
og Kong August, med en saa snild og seiersvant Fjende
soran sig som Stcnbock, med en G aade som Görtz paa
Gottorp og en oploft H æ r omkring sig , kunde Kong F r e 
derik vel tale om tunge T ider og have G ru n d til at mindes
sit Valgsprog: Herren er min Hjælper!
III.
E nd nu den 2den J a n u a r var Koug Frederik i O ld e slohe og mønstrede paa denne D a g sine Eqvipageheste; men
da kom der M elding om , at de Svenske D agen iforveien
havde overskredet Traven, og Kongen brød da op med hele
sit Følge den 3die tidlig om M orgenen.
D a det kongelige T og tilvogns bevægede sig nordpaa,
afgav det intet pragtfuldt S k u e ; thi sfjøndt Kong Frederik
ved vigtige Leiligheder holdt over den kongelige Værdighed,
var han dog i det Hele en jævn og sparsommelig Fyrste
og udmærkede sig i saa Henseende baade fremfor sin Fader.
Christian V., og sin S ø n Christian V I . Vi maae erindre,
at det var Enevoldsm agtens G landsperiode, Ludvig X l V . ' s
og August I l ' s D a g e , da Fyrsterne næsten dyrkedes son:
G uder, da deres Undersaatters Liv og Eiendom vare en B o lt
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for deres Luner, og da der offredes utrolige Summer blot
paa en Fest, en eneste Aftens Glcede.
Frederik IV . havde to Gange reist udenlands; han
havde været baade i Dresden, Berlin, Rom og Paris og
nydt Gjcestsrihed hos sine kongelige Brødre; han havde
seet det gamle Kongedømme i dets ærværdige Glorie i
Paris og det nye, med smaalig Forfængelighed opadstræ
bende i B e rlin *) og iagttaget den Uppighed og Glands,
hvori de solede sig, uden dog selv at smittes deraf.
Medens derfor Ludvig X I V . , naar han reiste, satte
to tusind Mennesker og fire tusind Heste i Bevægelse,
den nye Konge af Preussen ikke kunde komme frem med
mindre end fjorten Hundrede Trækdyr, ja Christian V I.'s
Enke, den ødsle Sophia Magdalene senere, da hun reiste
til Slesvig for at besøge sin Broder. behøvede tre hun
drede Vogne og sex hundrede Par Forspandsheste, brugte
Frederik^VW^sjelden mere end halvtredssindstyvc Heste til
sig og sit Følge og havde gjerne fire Bønderheste for sin
Vogn.
Han gav paa denne Reise desuden et lille Beviis
paa, hvor let han fatte sig ud over Formerne, naar noget
Vigtigere sysselsatte hans Tanker; thi da han ved den første
Station mødte Grev Sponeck, der holdt sig saa brav efter
Slaget ved Gadebusch, steg han ud af sin Karosse og gik
trods Sneen og det siette Føre en heel Fjerdingvei med
*) Chursyrste Frederik af Brandenburg opheiede sig selv i Aaret
1701 til Konge af Preussen og gjorde sig megen Umage for at
vinde Anerkjendelse som saadan; England var strax villig dertil;
men Danmark nægtede at anerkjende ham i denne nye Bærdighcd,
og C arl X I I . erklærede, at hvis Chursyrstcn af Brandenburg
erkjendics for Konge af Preussen, saa vilde han gjsre Hertugen
af Gottorp til Konge as Slesvig.
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Greven, font marfcherede med fit Regiment, og samtalte
med ham om Slaget.
Dagen efter font Kongen til Flensborg, tog ind til
Amtsforvalter Cancelliraad M eley, der var constitneret
Amtmand i den fraværende Grev Ulrik Adolf Holsteins
Sted, og forblev der i tv Dage.
Den anden Dag modtog han et uventet Besøg. En
Menn estehob havde forfamlet sig i Nærheden af Amtsfor
valterens Bolig for at betragte de Her ff at er, der føgte
Audiemts hos Kongen, da en stadselig Karosse kom kjørende
og drog alles Blikke til fig.
I den fad en høt og
anseelig Herre i en kostbar Hofdragt, der var halv skjult
af en Foerværks Kappe.
Flere af Borgerne hilste ham
ærbødigt; men andre stirrede blot paa ham, enten de nu
ikke kjendte ham eller ikke vilde hilse ham. Han syntes
selv slet ikke at lægge Mærke t i l , hvad der foregik paa
Gaden, men fad med Armene overkors og faae hen for
sig, enten det nu var af Ringeagt for Mængden, eller
fordi han var fordybet i fine egne Tanker. Hans Ansigts
træk vare regelmæssige og smukke af Naturen, men vanziredes derved, at han havde mistet det ene D ie og bleve
frastødende ved det haarde og hovmodige Udtryk.
Ta
Vognen holdt for Kongens D ø r, steg han hastigt ud, be
svarede flygtigt Gardernes S alut og gik ind i Forgemakket.
„,jpoab var det for en eenøiet K arl" , sagde en af
Mængden, „han havde da en forbandet stiv Nakke."
„,Kjender D u ikke ham ", svarede en Saddelmager,
„det var Baron Gvrtz, Hertugens almægtige Minister."
„,Naa" , tog en Skomager tilorde, „her i Flensborg
er han da ikke almægtig, allermindst naar Kong Frederik
er her."
„Kong Frederik gjør vel i at holde gode M iner med
3
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ham ", svarede Saddelmageren, idet han nikkede med E f
tertryk.
„Saamænd, en ærlig Mand maa altid vare sig vel
for en Kjeltring."
„T y s , tal ikke saa høit, Baron Görtz har en lang
Arm, og han har maastee ogsaa Venner her i Flensborg."
„D et kan være; men jeg har seet ham i gamle Dage,
da han ernærede sig ved at spille falst i Hamborg; dengang
gik han ikke i Fløiel og Silke, endsige kjørte i en forgyldt
Karosse, det kan D u lide paa; men dengang kunde han
bedre faae Hatten af end idag."
„D a har jeg dog seet ham meget venlig og nedladende;
for jeg v il sige-Dig, at jeg engang har syet et Seletøi
til ham, og da jeg præsenterede det for ham, klappede han
mig venligt paa Skuldrene og roste mit Arbeide; jeg tør
ogsaa nok sige, at Kongen selv ikke har et Sæt i sin Stald,
der er kjønnere! og saa betalte han stank væk A lt, hvad
jeg forlangte; der var ingen Prutten eller Vrøvl, som hos
saa mange andre store Herrer."
„ J a , nu sidde vi Alle vel, sagde Katten, da den sad
paa Flæstet; Baron Görtz, Grev von der Nath og alle
de Andre paa Gottorp ere et smukt Compagni Kjeltringer,
som suge Landet ud. Jeg fjender dem, for jeg har boet
i det Hertugelige. Pokker stulde stikke sin Naal i et godt
Stykke Læder for en saadan Karls Skyld som Baron
Görtz!"
„N a a , naa, Claus, D u tager Haardt paa Vet; Den
maa lude, som har lave Døre, og vi skulle jo Alle leve."
„ J a , gid D u maa leve, Henrik Sadler, til D u seer
Baron Görtz hængt", sagde den patriotiske Skomager, idet
han gik sin Vei.
„A h ! Baron Görtz", sagde Kong Frederik i en kort
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Tone, da Baronen traadte ind med et dybt Buk; „hvad
N yt?"
„M in durchlauchtige Herre, Hertngadministratoren," sagde
Görtz med et nyt Buk, „har naadigst overdraget mig at
bevidne Deres Majestæt sin LErefrygt, samt, inden Deres
Majestæt forlader Hertugdømmerne, at forsikkre Dem om
den hertugelige Regerings loyale Sindelag og fuldkomne
Neutralitet."
„N u det glæder mig, og det kan i disse Tider vel
behøves."
„ J a " , svarede Görtz med et Skuldertræk, „det kan
ikke nægtes, at Grev Stenbocks uventede Jndmarsch i Holsteen har sat os i en vansfelig S tillin g ; men vi haabe at
Deres Majestæt ikke v il forglemme det Fredens og For
sonlighedens Bærf, hvorpaa vi i de senere Aar have arbeidet, og hvori jeg selv, om jeg tør sige det, har havt
nogen Deel, samt at Deres Majestæt fremdeles v il sætte
Deres Lid til os. B i ønske ikke mindre end Deres M a 
jestæt, at Grev Stenbock var vel ude af Holsteen."
„D et kan der være Noget i" , svarede Kongen alvorligt,
„og med Guds Hjælp v il det skee."
Kongen talte i en kold Tone; thi strap da Baron
Görtz blev meldt og endnu mere, da han saae Baronens
smidige Skikkelse træde ind, følte han en instinktmæssig
Uvillie, der for en saa aaben og ærlig Charakteer som hans
var naturlig ligeoverfor en saa snedig Mand som Görtz;
men det forekom ham baade uklogt og ubilligt at give efter
sor det ubehagelige Indtryk, Görtz gjorde paa ham. B a 
ronen talte sikkert Sandhed, idet han ønskede Svenskerne
borte, som udsngede de hertugelige Provindser ikke mindre
end de kongelige, og Faren for det gottorpske Huns var i
Tilfælde af Forræderi, ikke ringe, om det tilsidst gik Stenbock
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galt. Det var derfor sandsynligt, at den gottorpske Rege
rings Neutralitet var cerligt meent, og at dens svenske
Sympathier vege for Klogstabens Bydende.
Kongen talte derfor nu i en naadigere Tone til Görtz og
bed ham til Taffels, faa at denne i Dagens Lob ved sit sjeldne
Cvnversationstalent og sin behændige Smiger fik Leilighed
til at dysse Kongens Mistanke isovn. Da han derfor om
Aftenen kjorte tilbage til G ottorp, tvivlede han ikke om,
at Maalet for hans Sendelse fuldkommen var naaet.
Noget beroliget med Hensyn til den gottorpste Rege
rings Hensigter forlod Kongen den næste Dag Flensborg,
og i denne Stemning bestyrkedes han senere, da Görtz's
Collega, General Grev von der Nath, indfandt sig hos
ham i Kolding og medbragte en egenhændig Skrivelse fra
Hertugadministratoren, som indeholdt de varmeste F o rsi
kringer om Venstab og ubrodelig Neutralitet; ja, da Kongen
yttrede T v iv l med Hensyn til Tonningen, som let kunde
blive et Stottepunkt for Fjendens Operationer, svor von
der Nath ved sit Hoved, at med den gottorpske Regerings
gode Villie stulde ikke en eneste svenst Soldat komme indenfor
denne Fæstnings Porte.
Garden og Grenadererne vare forblevne i Flensborg,
saa at Byen smigrede sig med det Haab, at disse Tropper
vilde beholde deres Qvarteer der i længere Tid og ved
deres Nærværelse sikkre den mod Overfald af Fjenden;
men kort efter Kongens Afreise kom der Ordre til Oberst
Vittenau for Garden og Generalmajor Gaffron for Gre
nadererne, at de stulde marscbere til Fredericia.
Nu kom der Røre blandt Borgerne, og Magistraten
besluttede at gjøre et Forsøg paa at beholde deres Sauvegarde. De vidste Ingen, hvem de bedre kunde betroe dette
Hverv end Frants Böckmann, og Borgemester Bischof og
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Cancelliraad Meley lode ham derfor strap kalde op paa
Raadhuset.
„ V i have et LErinde til Dem", sagde Borgemesteren,
„hvorved De kan gjøre Dem fortjent af hele Byen og t il
lige tjene deres egne Interesser. Garden og Grenadererne
have, som De vel veed, fetaet Ordre til at afmarschere, og
hvis Svensterne treenge herop i Landet, hvorledes v il det
da gaae os? V i have besluttet at sende en Mand til Fre
dericia, som kan tale Byens Sag for Kongen, og vort
Balg er faldet paa Dem."
„D e t er en stor A§re for m ig ", svarede Bvckmann,
„men der gives sikkert Andre, som bedre knnne udfore dette
Hverv."
„Vist ikke! De saae jo , at da Geheimeraad Eichsted
forleden vilde drive den noget overilede Befaling, at Kjøbmcendene skulde lende deres Varer bort, igjennem, gik han
til Dem, fordi han vidste, a t^ e formaaer Noget blandt
Borgerne.
Deres kraftige Protest og den gode Grund,
De anførte, at Søen er tillagt flere M ile ud, og at det
ikke vilde veere muligt at frelse alle de Varer, her ligge
paa Oplag i Flensborg, fra Fjendens Kløer, gjorde sin
Virkning og frelste deres Medborgere og Dem selv fra et
stort Tab."
„Netop! Geheimeraaden tog ikke min Indsigelse naadigt
op, og mit Ansigt er derfor neppe nogen Anbefaling hos ham."
„V i ville give Dem noget S kriftligt med og anbefale
Dem til Geheimeraad Johan Holstein."
„Jeg faaer da vel paatage mig det; men jeg maa
stille en Betingelse."
„O g den er?"
„A t jeg faaer de Breve at læfe, De giver mig med,
for at jeg kan vide, hvad jeg har at rette mig efter."
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Borgemesteren og Cancelliraaden smiilte over Böckmanns diplomatiske Forsigtighed, men billigede den dog
ved ncermere Eftertanke. Bonstriftet til Kongen og Brevet
til Geheimeraad Holstein bleve strap skrevne; Böckmann fik
dem at lcese, og derpaa bleve de i hans Neervcerelse for
seglede.
Ikke længe efter var Böckmann paa Veien til
Fredericia.
Da han den næste Dags Eftermiddag nærmede sig
Kolding, indhentede han en Bonde, som i en graa Kofte
og med en rod Nathue paa, langsomt kjorte henad Vonsild
til. Vognen var af plumpeste S o rt, Seletoiet daarligt,
Hestene magre og af ulige Storrelse; Bondens Ansigt
havde et snu og opvakt Udtryk, og efterat han og Böckmann
nogle Oieblikke havde betragtet hinanden fra Siden af,
sagde den Sidste.
„Guds Fred og Goddag!"
„Tak og vel," svarede Bonden," hvad Person er I ? "
„S aa et Stykke af en Kjobmand."
„Og i hvad LErinde rider I ? "
„ I mange Folks M rinde."
„Naa saadan! Siden i kommer Syd fra , saa kan I
vel sige mig, hvad Svensterne nu tage sig fo r? "
„Svensterne gaaer saa jævnt ind i Holsteen, lille Fa'er!
men han er endnu lidt om i Fodderne efter Slaget ved
Gadebusch, for hans Skosaaler ere vel tyndslidte, om han
ellers har nogle."
„D a staaes han ellers lovlig godt i de bare Been;
vore fik da Prygl igjen."
„Raden kommer nok ogsaa til Svensten. Kong Frederik
er ikke bange for ham, og vi maae love, at vi have saa
brav en Konge."
„Saamænd!"
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„Hvad har I at udscette paa Kongen?"
„ I spørger mig i en soer myndig Tone," svarede
Bonden, idet han skottede til Böckmann. „Jeg har ikke
sagt, at jeg har noget at udscette paa Kongen."
„ I behøver ikke at frygte for mig," sagde Böckmann,
idet han slog sin brune Rytterkappe tilside og viste Bonden
sin graa borgerlige Dragt. „D e r stikker ingen Naadigherre
bag den Kappe. M it Navn er Böckmann, Kjøbmand i
Flensborg."
„J a det var' et! M an maa ellers vare sin Mund
vel i disse Tider; sfjøndt det sommetider kan presse En,
at man ikke tør tale fra Levren."
„T a l I kun vcek! Er Kongen ikke Bondens Ven?"
„M a n siger saa; men jeg har aldrig fornummet dertil;
det kan vcere, at Kongen mener os det godt; menhans
Bud gaaer igjennem mange Hcender, inden det naaer ned
til Bonden."
„D e t er der Noget i ; og saa have vi Ufred, og
Kongen maa vcerge sit Land."
„M en det er et soert S p il at værge sit Land i Skaane
og svensk Pommern; havde vi holdt vor Næse derfra, saa
var Svensken vel ikke nu i Holsteen."
„Gud veed; han er før kommen ubuden." —
„O g saa leie sine bedste Soldater ud til Keiseren*)." —
*) Frederik I V . holdt, som bekjendt, ligefra Aaret 1701 til 1714
8000 M and i Keiserens S o ld og 12000 i Englands og Hollands;
disse Tropper, hvis Antal dog var vexlende, og hvoraf nu og
da et Regiment vendte hjem, gjorde hele den spanske ArvefolgeKrig mod Frankrig med og udmcerkede sig overalt, saalcdes 1704
i Slaget ved Hochstedt under Schölten, der senere commanderede
ved Gadcbusch, 1706 ved Ramillicz under Johan Rantzau og
1708 ved Oudenarde, 1709 ved Malplaqvet under Jsrgen
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„D e t træffer Penge ind i Landet, lille Fa'er!"
„J a nof; Kongen faaer sagtens en kjon Sum, for at
de danske Karle funne blive af med Livet udenlands; men
bliver det saaledes ved, odes Landet. Skulle vi holde to Hære
en ude og en hjemme, saa gaae alle de raske Karle med."
„ I kan see, hvad der er skjult for Kongens [Dine,
kan jeg mærke."
„D e t har jeg let ved; for min ene Son blev ved
Stralsund, den anden ved Stade; jeg har kun en Dreng
og en solle gammel Fyr til at drive min Jord med, og saa
maa jeg vvenikjobet give Naadigherren 20 Rdlr. for at
stille en Mand til Militsen. Jeg høster Ukrud til Hælvten;
naa — Heire og Klinte er bedre end In te t!"
„ I skulde i Kongens Raad, lille Fa'er!"
„Kommer Bonden der, saa staaer Verden ikke længe."
„Saamænd, saa gik I vel baade Naadigherren og os
Borgere tilliv s ."
„J a , saa skulde Naadigherren betale en Specie i Skat,
mens vi vilde noies med at give en M ark; nu er det
omvendt, og I tor sige, det er Ret? I Borgere have nu
saa eders egen Regering; men vi Bonder ere ilde farne.
Naa, Foden og Klæderne faae vi vel, mens vi ere oven
Jorden, og saa Pokker ivold med Resten!"

Rantzau,

Bjelke

o. fl.

—

D et viste sig

baade med Jorgen

Rantzau, som ester Reventlov tog Commandocn ved Helsingborg,
og med Schollen ved Gadebusch, at, hvor tappert disse Generaler
end havde lent at sagte under Eugen og M a rlboroug h, saa vare
de dog ikke en comwandcrende Generals Post voxen.

Kongen
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„Kongen er ikke langt borte; gaa til ham og siig
ham Alt, hvad I h ar sagt mig idag."
„N ei ellers Tak! Ridefogdens Pidst er lidt nærmere
ved Haanden, og det kunde hændes, at den R et jeg vandt,
blev mig dyrere, end den Uret, jeg lider."
„ J a , saa stal jeg gjøre det; jeg er netop paa Veien
til Kongen."
„ S a a det er I ! " udbrod Bonden lidt betuttet.
„M en
hvem stal jeg saa hilse Kong Frederik f ra ? "
spurgte Böckmann med et S m iil.
„ D e t faaer I ikke at vide dengang," svarede Bonden.
„H yp!"
O g saa dreiede han af fra Landeveien og kjørte ad
Hedehusene til. Böckmann
red videre i S k rid t og kunde
ikke lade være at tænke over B on den s O r d , som han nmatte
indrømme indeholdt en Deel S a n d h e d ; men Lighed i at
bære Landets B y r d e r , ja vel endog Lighed for Loven,
vare Begreber, som vanstelig vandt I n d g a n g , selv hos en
klarttænkende M a n d , i Begyndelsen af det attende A arhundrede. H a n afviste derfor disse Tanker som ufornuftige,
ja ligefrem o prørste, sporede sin Hest og red videre i det
klare Maaneskin for at naae sit M a a l inden Natten.
D en næste M org en overleverede han sin Anbefalingsstrivelse til Geheimeraad Holstein i Fredericia og anbefalede
B y e n s S a g varm t til Geheimeraadens F o rb ø n ; men denne
randede ham strap selv at gaae til Hovedqvarteret med
M agistratens Skrivelse. Böckmann traf A ndreas Lyders
i Kongens Forgemak og formanede denne til strap at levere
Brevet til H a u s Majestæt. Im idlertid blev han beskedent
staaende ved den D ø r, han var traadt ind ad, og forberedede
sig paa, hvorledes han bedst skulde belægge stue O r d , n aar
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han blev kaldt ind til Kongen; men pludselig aabnede Lyders
Floidorene, og Hans Majestæt traadte selv ind og stillede
sig med Ryggen til Kaminen; thi det var meget koldt.
Frederik IV . var af Middehoide, med temmelig brede
Skuldre og vel proportionerede Lemmer; hans Ansigt var
aflangt og stort, Ncesen krum og Panden hoi; hans Hud
farve vilde været meget hvid og frist, hvis han ikke havde
været arret af Kopperne, som i Aaret 1700 nær havde
bortrevet ham; hans Sine vare store og levende og hans
Mine fordetmeste alvorlig, stjondt det klædte ham godt at
smile. Han bar en stor blond Paryk, men fulgte i sin
Klædedragt ikke med Moden, idet han bestandig klædte sig,
som det var brugeligt i Aaret 1700, inden Opslagene paa
LErmerne bleve saa uformelig store og Kjolen overlæsset
med Broderi. Da han tidlig var bleven vænnet til Legemsovelser og i hoi Grad yndede Dands, havde han sit Legeme
i sin M ag t; hans Gang var fuld af Anstand, hans Holdning
værdig og kongelig.
Böckmann, som her for forste Gang stod ligeover for
Majestæten, blev noget forvirret, da Kongen kastede sit
B lik paa ham, og han bukkede dybt, stjondt han allerede
havde gjort det, da Kongen traadte ind; men han bemærkede
snart, at Majestæten, fordybet i sine egne Tanker, saa at
sige saae paa ham uden at see ham, og det var lidet op
muntrende. Det lod ogsaa t il, at han stulde gaae Glip
af en personlig Samtale med Kongen, thi Geheimeraad
Holstein, som var kommen strap efter Böckmann, traadte
nu frem og underrettede ham i Hans Majestæts Navn
om, at Magistratens Bon ikke kunde blive opfyldt.
„D e r v il derimod senere blive sendt andre Tropper
derhen," sluttede han.
„D a onste vi ingen andre," svarede Böckmann „end
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Hans Majestæts Garde, der holdt sig saa bravt ved
Gadebusch, og vi kunne ingen bedre faae."
„Netop," svarede Geheimeraaden med et S m iil. „Hans
Majestæt sætter for megen P riis paa sin Garde, til at
han v il have den udsat for at overrumples af Fjenden."
„Hvad det angaaer," svarede Böckmann dristigt, idet
han vendte sig mod Kongen og bukkede, „saa vover jeg
allerunderdanigst at tilbyde min ringe Tjeneste. Jeg stal
bestandig holde Udkig med Fjenden, og jeg indestaaer for,
at General Gaffron og Oberst Vittenau stulle blive saa
betimeligt advarede, at ingen Overrumpling kan finde
Sted."
Böckmann havde staaet paa den rette Streng, da
han roste Garden; thi Kongen nikkede nu til ham med et
S m iil, idet han sagde:
„Siden han sætter saa stor Lid til vor Garde, saa
stal hans Ben blive bevilliget."
Böckmann underrettedes derpaa om, at han om en Time
kunde hente Ordren hos Geheimeraad Eichsted, og meget
tilfreds med sin Audients gik han bort; men da han til
den fastsatte Tid indfandt sig hos Eichsted, og denne
overrakte ham den aabne, med Kongens egenhændige Under
strift og det store Segl forsynede, Ordre, blev han ube
hageligt overrasket ved at læse samme; thi der stod i den,
at naar den svenste Armee blot nærmede sig Cideren,
stulde Garden afmarschere sra Flensborg.
Harmfuld kastede Böckmann Ordren hen paa Bordet.
„H vad!" udbred Geheimeraad Eichsted, „kaster I
Kongens Haand og Segl saa foragteligt hen?"
„Paa den Maade har det neppe været Hans M a 
jestæts Mening at indsrie sit Lefte," svarede Böckmann,
som formodede, at Eichsted havde faaet ovennævnte Be-
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stemmelse, der gjorde Ordren ncesten værdiløs, tilføret.
„Cideren er 6 til 7 M ile fra Flensborg, og stal Garden
allerede afrnarschere, naar Fjenden blot nærmer sig Cideren,
saa er den os til ingen Nytte og kan ligesaa godt gaae
strap; men," føiede han hastigt til, „fo r min elstede Herre
og Konges Segl og Haandstrift bærer jeg den dybeste
AErefrygt."
Derpaa tog han igjen Ordren, kyssede den tre Gange
og lagde den blidt hen paa Bordet. Eichsted smulte ad
Böckrnanns Maade at rede sig ud af Forlegenheden paa,
tog Ordren og gik tilbage til Hovedqvarteret med den.
Nu var Böckrnann meget ilde tilmode; thi han frygtede,
at det Passerede vilde paadrage ham Kongens Unaade, og
at hans Sendelse ganste vilde forseiles. Han onstede, at
han havde Ordren igjen; thi det var dog bedre at komme
tilbage med den, end slet Intet. Det varede imidlertid
ikke længe, inden en kongelig Lakai opsøgte ham i hans
Logi og beordrede ham op til Kongen, og snart stod
Böckrnann i Forgemakket paa sin gamle Plads ved Dören.
Lyders aabnede Floidorene ligesom sidst, og Kongen traadte
ind, men denne Gang fulgt af mange fornemme Herrer,
Geheimeraaderne, Generaladjutanterne, Generalerne og
Flere. Kongen stillede sig atter ved Kaminen, og Herrerne
rangerede sig paa begge Sider af Hans Majestæt; Alle, og
Kongen ikke mindst, havde Blikkene vendt mod Böckrnann,
og der herstede den dybeste Taushed i Salen, saa al han
blev meget forlegen, indtil Geheimeraad Holstein traadte
hen til ham.
„Hans Majestæt har allernaadigst befalet mig at
underrette Dem om," sagde han, „at han har større Naade
for Flensborg, end den allerede meddeelte Ordre lader
formode; men det er tillige paalagt mig at minde Dem

45
om det Löste, De frivillig aflagde, at udspeide Fjendens
Bevægelser og strax rapportere den Kundskab, De indhenter.
De har ved dette Lofte paataget Dem et stort Ansvar,
og indfrier De det ikke, er De ingen tro eller ærlig
Unders aat."
„Jeg veed meget vel, hvad jeg gjorde, da jeg tilbod
at udspeide Fjenden," svarede Böckmann, idet han hastigt
traadte et Skridt frem. „Jeg vover mit Liv derved; men
jeg gjor det ikke for Fordelens S kyld ; thi jeg er Gudskeelov
en velhavende Mand, der ikke trænger til nogen Belonning.
Hjertet driver mig dertil, og Deres Majestæt stal snart
erfare, at jeg forstaaer at holde mit O rd."
D er opstod nogen Bevægelse blandt Kongens Folge,
som undrede sig over dette dristige Sprog; men over Kongens
Træk soer det samme velvillige S m iil, som Böckmann
allerede forrige Gang havde bemærket, og dette gav ham
Mod til at sporge, om han ikke stulde have den gamle
Ordre igjen?
Paa et Vink af Geheimeraad Holstein kom Andreas
Lyders med den.
„T a g kun Ordren, Böckmann," sagde Kongen venligt.
„ V il Gud, skal der snart komme mere Hjælp."
Dermed var Audientsen forbi; men Böckmann talte
endnu engang med Geheimeraad Holstein, inden han forlod
Fredericia.
„ S iig mig engang," spurgte Geheimeraaden med et
S m iil, „er det sandt, hvad Geheimeraad Eichsted fortæller,
at De kastede Kongens Ordre foragteligt hen paa Bordet,
men senere atter tog den op, kyssede den og lagde den
blidt hen?"
„ J o , det forholder sig ganste rigtig saa, Deres
Excellentse."
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„D a maa jeg sige, min gode Böckmann, at De forstaaer at tage Dem bedre i bet, end mangen Hofmand.
Hans Majestcet fornøiede sig derover, og derfor blev De
anden Gang kaldt derop, at han kunde tage Dem noermere
i Oiesyn."
„Jeg bemærkede det nok, Deres Excellentse, at man
betragtede mig meget opmærksomt; men jeg frygtede, det
var ikke blot af Nysgjerrighed."
„D e ri har De heller ikke taget feil," svarede Geheimeraaden alvorligt; „og jeg vil, inden vi stilles, lægge Dem
deres S tillin g ret paa Hjerte.
De maa betænke, at
Garden ligger i Flensborg som en eenlig fremstudt Forpost,
der let kan blive overrumplet, og det undrer mig i Sandhed,
at De endda har opnaaet at faae den Ordre, som De der
holder i Haanden. De tog Hans Majestæt fra hans svage
Side, da de priste hans Garde; men Kongen har en god
Hukommelse, han glemmer Dem efter dette aldrig, og holder
De ikke deres O rd , bliver De anseet for en Forræder."
Sønderjyllands Beboere vare dengang og have ogsaa
i vore Dage været en adsplittet og mistænkt Slægt; thi
der fandtes kongelige Undersaatter, som vare hertugeligt
sindede; men i hine Tider, da Slesvig virkelig var deelt
mellem to souveraine Fyrster, hvis mange Enclaver laae
blandede mellem hverandre, var det mere forklarligt og
uudstyldeligt. De Trofaste kunde komme til at lide under
denne ubestemte Mistanke, og Böckmann følte, at saaledes
var det. her gaaet ham. Da han første Gang fik en For
maning om at holde sit O rd, havde den krænket ham og
fremkaldt et kjækt S v a r; men denne Gang overveiede han
roligere, og han indsaae, hvilken mislig S tillin g , hans
frivillige Løfte, at agere Speider, kunde bringe ham i; ikke
fordi han var bange for at vove sit L iv; men selv om han
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gjorde fit Bedste, kunde der tilstede Garden et Uheld og
han faae Skylden.
Han forsikkrede Geheimeraaden paany om sin Trostab
mod Kongen, menfølte, at kun hans Handlinger kunde
staffe ham fuldkommen Tillid.
Böckmann reiste hele Natten, og den næste Morgen
Klokken otte nærmede han sig Flensborg; men et lille
Stykke udenfor Byen mødte han Garden og Grenadererne,
fom allerede, ledsaget af en stor Skare Borgere, havde
begivet sig paa Marschen. Borgerne saae dem med Be
kymring forlade Byen, og de frygtede, at Böckmanns Reise
vilde være forgjæves; men netop nu, i det yderste Dieblik,
kom han paa sin skummende Hest ud af Kobbermøllestoven.
„Jeg har Ordre fra Hans Majestæt til Garden om
at forblive i Flensborg," raabte han allerede til de forreste
Rækker og red derpaa hen til Generalmajor Gaffron og
overgav ham den kongelige Ordre, som ingen T v iv l lod
tilbage. Der blevaltsaa commanderet omkring, og under
Borgernes Jubel drog Garden atter tilbage til Byen og
lagde sig ind i de gamle Qvarterer.
Da Böckmann naaede sit Hjem, blev han kjærligt
modtagen af sin Hustru, som havde ventet ham med Længsel.
„Gud være lovet, at D u kom," sagde hun, „og det
med et faa glædeligt Budstab; men jeg tænkte det nok, og
Alle sagde igaar, at hvis Nogen kunde formaae Kongen
til at lade Garden blive her, faa maatte det være D ig ."
„J a , min tjære Anna, det lykkedes; men det gik
hverken faa let eller faa godt, som det skulde. Garden er
her udsat for at overrumples af Fjenden, og kun derved
fik vi vor V illie , at jeg satte min M re i Pant paa, at
ingen Overrumpling stulde finde Sted."
„ D u ! Hvorledes stal D u forhindre det?"
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„ D e rv e d , at jeg udspeider Fjenden; idetmindste saalcenge G arden bliver her, er jeg danst S p io n ."
„ S p io n ! G u d vcere os naa d ig !" udbrod Anna Böckmann, idet hun blegnede.
„J e g har selv udnævnt mig dertil, og jeg kan ikke
troede tilbage; jeg kan gavne baade min Fodeby og min
Konge derved, og jeg har fast besluttet at gjore min
Skyldighed."
A nna Böckmann v ar dengang over fyrretyve A ar
gam m el; bendes Væsen havde al den satte Værdighed, som
D atiden fordrede af en gift K one, og Kjærtegnene faldt
ellers sparsomt mellem LEgtefolkene; men i dette Llleblik
fik dog Hjertet B u g t med S æ d v a n e n , og hun faldt sin
M a n d om Halsen og græd.
„ M e d G u d s H jæ lp," sagde Böckmann, idet han søgte
at berolige hende, „stal jeg komme derfra med A§re og
endda bjerge mit Liv. I d a g vil jeg sysle lidt med mine
egne A fsatrer; thi vi maae jo være betænkte paa alle T i l 
fælde; men imorgen m aa jeg afsted."
„ G u d s Villie stee!" sagde A nna Böckmann med et
dybt S u k , idet hun torrede sine T a a r e r ; men fra denne
D a g , og saalænge Fjenden var i Landet, saaes der intet
S m i i l paa hendes Læber.

IV.
Seierherren fra Gadebusch rykkede, efterat han havde
holdt J u u l i V is m a r , langsomt ind i Holsteen, betænkelig
ved at vove sig ud paa H alvøe n , men uden at ørne noget
andet M iddel til at underholde sin Armee Vinteren over.
Skrækken gik foran h am , og Beboerne flygtede overalt,
hvor F o rtra v e t, de bassewitzke D r a g o n e r , viste sig; endog
de hertugelige Undersaatter flygtede mange S t e d e r ; thi det
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anede d e m , at den svenske G eneral neppe, og hans S o l 
dater endnu mindre, vilde gjore stor Forfkjel paa hertugelig
eller kongelig E iendom , naa r de havde B r u g for den.
Krigen fortes i hine T ider grusomt og hensynslost; M e n 
neskers Liv og Velfcerd regnedes for I n te t, saa at S o ld ate rn es
Hjerter forhcerdedes ved den vilde Fcerd, og selv Mcend,
der af N aturen vare cedle, lode sig forlede til oprorende
V oldshandlinger.
E n saadan M a n d v ar M a g n u s Stenbock, Kong C a rl
X I I . s dygtige Hcerforer. H an var fodt i en af S v e r r ig s
fornemste Slcegter og var tidlig bleven indskreven blandt
S tu d e n te rn e , saa at han i sin Ungdom erhvervede sig
D ann else; heller ikke Kunsten var ham ganske fremmed,
hvilket vi see deraf, at han senere i sin Ulykkes D age for
cerede Kong Frederik sit P o rtr a it, som han selv havde malet.
Valpladsen v a r imidlertid dengang for den cergjerrige Ungdom
LErens rette Hjem, og Stenbock gik snart i udenlandsk T je 
neste, indtil Kong C a rl havde B r u g for ham , og under
Feldttoget i Lisland og P o le n spillede han en fremragende
Rolle, ligesom han ikke bidrog lidet til S e ire n ved N arv a.
H a n stod dengang hoit i Gunst hos Kong C arl, som
agtede h ans M o d og hans T alent til at organisere; men
Lykken gjorde Stenbock overmodig, hans skarpe T unge
skaffede ham Fjender, og han blev sendt hjem til S v e r rig
for at drive paa Udrustningerne, som det ulykkelige, af den
langvarige Krig udmarvede L and, stedse mindre var istand
til at fremme med den H u rtig h e d , den utaalmodige Konge
fordrede; tillige var der i S v e r rig et stort P a r t i , som
misbilligede C a rl X I I . s forvovne P olitik , harmedes over
h ans despotiske Regering og gjorde S i t til , at hans B e 
falinger kun lunkent og seendrcegtigt, ja undertiden flet
ikke, bleve adlydte.
4

50
T il at bryde denne Modstand var Stenbock den Rette;
han var egentlig en Folkets Mand, forstod, hvad der rorte
sig i dets Bryst og sympathiserede uteb det; han elskede
og beundrede sin Heltekonge og vidste, at denne Streng
altid vilde give Gjenklang i svenske Mceuds Bryst, naar
den ansloges paa den rette Maade; men her krcevedes store
Ofsre, efterat allerede saa mange vare bragte, og det var
et moisommeligt Vcerk, som fordrede en Udholdenhed, Sjælskraft og T ro , som kun findes hos fremragende Aander.
Dog lykkedes det fuldkomment for ham; han fik Folket til
at reise sig i Masse; Landmanden tilbod sit Korn, Kjobmanden sine Varer og Tyendet sin Lon, saa at Adelens
Modstand ganske kncekkedes, og da den danske Hcer under
General Grev Reventlov 1710 brod ind i Skaane, lykkedes
det Stenbock i kort Tid at samle en Hcer af uovede Bonder,
indblæse dem sit eget Mod og seire med dem.
Denne Stenbocks store Gjerning i Aaret 1710 har
tsær gjort hans Navn ubodeligt i Sverrigs Historie; thi
han kæmpede her for en retfærdig Sag, Fædrelandets
Forsvar. Krigen i Lifland og Polen var derimod et LErgjerrighedens og Undertrykkelsens Værk. Rigtignok bestræbte
Kong Carl sig for at holde streng Disciplin; men hans
Hær skulde dog underholdes af de fjendtlige Lande, som
maatte bode Haardt for enhver Uvillighed i at betale, hvad
der blev forlangt, og man antager, at Svenskerne i dette
Feldttog, foruden N aturalier, droge over tyve M illioner i
Penge og ædelt Metal nd af Polen.
Stenbock blev, saalænge han var ved Hæren, fornem
melig brugt til at inddrive Brandskat og undgik ikke at
besniitte sig ved dette Haandværk. Saaledes rovede han,
trods Kong Carls udtrykkelige Forbud, i Warschau Carmeliterklosterets Kirkesolv og Messeklæder, hvilke han dog
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alter m aatte tilbagegive, og han nedlod sig til a t slaae den
gam le polske S e n a t o r Galitzky, som ikke vilde efterkomme
h a n s Fo rdrin ger.
N u sknlde han imidlertid udøve en
G j e r n i n g , der fo r alle T id e r h a r sat en P l e t pact h a n s
N a v n , skjondt han ikke er ene om at boere A nsvaret for
den, nem lig A lto n a s B r a n d .
I H am b o rg sad den svenske S t a t s r a a d og Feldtmarfkalk, Kong C a r l s alm ægtige M in ister fo r de svensktydske P ro v in d ser, G re v Vellingk. H a n v a r sit F æ d re la n d s
og Stenbocks onde A a n d , og m an skal længe lede efter et
lignende Exempel p a a H ensynslø shed, G ru so m h e d og egen
mægtig F rem fæ rd af en U ndersaat. — H a n brød sig ikke
om sin K onges B e fa lin g e r, saalæ nge denne sad i B e n d e r;
han v a r ingen V en af Stenbock og den gottorpske R eg erin g
snarest fjendsk; thi han lededes ganske af egennyttige B e v æ g 
g ru n d e ; m en alle onde Lidenskaber i h a n s S j æ l blegnede
dog for h a n s H a d til D a n m a rk . H a n hadede de Danske
isæ r, fordi de havde fordrevet ham fra h a n s indbringende
G ouverneurfkab over H ertug døm m et B re m e n , og fordi h an s
H u u s og h a n s E iendo m vare blevne ødelagte ved S t a d e s
B om ba rde m e nt. H a n vilde have H æ v n til enhver P r i i s ,
og nu, da Stenbock havde seiret ved G adebusch, v a r H æ v n e n s
T im e kommen.
Stenbock havde Kong C a r l s B efalin g til at rykke ind
i P o le n , og R u ssern e ventede d e rfo r, at h a n efter S l a g e t
ved Gadebusch vilde angribe d e m ; men han v a r i vanske
lige T ilfæ ld e henviist til G re v Vellingks R a a d , og han
sendte derfor O berst Løvenstern til H a m b o r g for at in d 
hente disse. O bersten kom tilbage med den Besked, at
G re v Vellingk trængte stærkt paa , at den svenske H æ r u f o r 
tøvet skulde rykke ind i H olsteen, brandskatte Landet og
afbrænde A lto n a, sam t fremdeles hærje alle danske B y e r ;
4*
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thi da vilde Kong Frederik snart fatte Medlidenhed med
sine Undersaatter og beqvemme sig til Fred. Faren ved
at rykke ind i Holsteen var ikke saa ftor, og i saa Henseende
henviste Greven t il Carl Gustav og iscer til Torstenson,
som 1644 var draget høit op i Jylland og dog om Foraaret, trods Fjendernes Mængde, atter lykkeligt havde
trukket sig ud deraf. De sidste Efterretninger fra Bender
lode dernæst formode, at den tyrkiste Sultan nu stod paa
Nippet til atter at optage Krigen mod Rusland, og Russerne
vilde derfor med det Første faae Andet at tænke paa, end
at forfølge Stenbock. Denne kunde altsaa, efterat hans
Hær var bleven forpleiet og beriget i Hertugdømmerne, samt
Danmark tvungen til Fred, til Foraaret begynde sit polske
Feldttog, ikke at tale om, at der imidlertid vilde komme
Forstærkning fra Sverrig.
Stenbock holdt nu Krigsraad, og man blev enig om,
at intet Fornuftigere kunde gjøres, end at rykke ind i
Holsteen; men Grev Vellingks Raad at opbrænde Altona
og fremdeles hærje aabne og forsvarsløse Byer, misbilligedes
eenstemmigt, fordi det baade var grusomt og uklogt, da det
vilde svække Landets Evne til at underholde Hæren. Den
30te December udstedte Stenbock et af Krigssekretair Sandbe-g paraferet Manifest, hvori han uretfærdigt bestylder de
Danste for grusom Krigsførelse og lover alle Hertug
dømmets Beboere „kongelig fvenfl Bestyttelse og Haandhævelse af deres Eiendomme, naar de nødvendige Præstanda
og Contributioner rigtig bleve erlagte." Derpaa gik han
over Traven; men han erfarede snart, at Brandstatten
ikke kom ind i det M aal eller saa v illig t, som han havde
ventet. Altsaa maatte den inddrives ved Bold, og Oberst
Bassewitz, som altid var forud, brandskattede flere Byer
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for mindre Summer samt afpressede Geheimeraad Lenthe
paa Friesendorf tyve tusind Daler i Penge og Kostbarheder.
Marschen gik videre over Oldeslohe til Pinneberg;
men allerede inden Stenbock naaede den førfte By, hvendtes
det en Dag, at en Bonde kom kjorende ind i den svenske
Leir, gav sig i Snak med Soldaterne og forlangte at
blive fort til Hovedqvarteret; dette skete, og han overleverede
der til Stenbocks Huushovmester en prægtig Fedekalv og
en Kurv Karper som et Bidrag til Hans Excellentses Kjokkeu
fra et Herskab der i Nærheden, som han foregav at tjene.
Da Svenskerne ikke skulde prale af den Hoflighed, der var
bleven dem vi ist i Holsteen, hvor de fandt næsten alle de
velhavende Jndvaaneres Boliger tomme, blev denne lille
Opmærksomhed paaskjonnet, og Bondekarlen fik en artig
Hilsen med tilbage til sit Herskab.
Denne Bonde var imidlertid ingen Anden end Böckmann;
han var strax reist Syd paa, og da han i Preetz traf en
Ven af sig, som eiede en Gaard ikke langt derfra, blev
han ved dennes Hjælp forsynet med Heste, Vogn samt
passende Klæder; Fedekalven og Karperne kjobte han paa
Veten, og saaledes lykkedes det ham at trænge midt ind i
Fjendens Leir uden at vække mindste Mistanke/ Saasnart
han var kommen vel bort fra Letren, ilede han tilbage *til
Flensborg, afgav Melding til Gardens og Grenaderernes
Chefer og beroligede sin Hustru, som blev let om Hjertet,
da hun saae ham vende uskadt tilbage fra Lovens Gab.
Derpaa reiste han videre til Fredericia, hvor han under
rettede Hans Majestæt selv om Svenskernes S tilling, hvad
hatt havde feet i deres Leir og om, at Marschen gik over
Oldeslohe mod S y d , og derpaa vendte han vel tilmode
tilbage til Flensborg, hvor han dog snart blev opfordret
til et nyt Speidertog.
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Da Stenbock kom til Pinneberg, havde han ventet er
Besvg as Grev Vellingk; men denne foregav Upasselighed,
og saaledes maatte Stenbock, uagtet han var bleven udncevnt til Feldtmarskalk og altsaa var Vellingks Ligemand
i Rang, begive sig til Hamborg. Hans Modtagelse der
blev en ganske anden, end han havde formodet. Han havde
nylig vunden en glimrende Seier; der var ikke en Mand
i den svenske Hær, som vilde lystret Grev Vellingks Be
faling mod hans, og han havde altsaa Magten, ligesom
Vellingk jo vilde bruge Stenbock som et Redskab for sine
egne Planer. Derfor fkulde man troet, han vilde behandlet
denne venligt og imødekommende; men tværtimod modtog
han ham bydende og koldt og teede sig ganske som Stenbocks
Overmand. Enten maa han have havt M idler ihænde til
paa en eller anden Maade at skræmme Stenbock med Kong
Carls Unaade, hvis han handlede mod det ham givne
Raad, eller ogsaa maa han have udøvet en sær dæmonisk
M agt selv over en saa selvstændig Charakteer som Stenbocks ;
thi da han kom tilbage fra dette Møde, var han ganske
omstemt, og ikke engang Generalmajor Bassewitz, som han
dog elskede, kunde rokke hans uheldsvangre Beslutning —
at lade Altona gaae op i Flammer.
Han begyndte da med at paalægge Byen en Brandstat
paa 30,000 Rdl., som det allerede faldt svært nok at udrede,
da Altona langtfra var den betydelige B y , den nu er, og
den desuden i Aaret 1711 havde lidt baade as Ildebrand
og Pest; men da den største Deel af denne Sum ikke destomindre blev tilveiebragt, krævede han 50,000 og tilsidst
100,000 Rdl.
Den 7de Januar var allerede Oberst Strømseldt med
en Commando paa 800 Mand rykket ind i B ye n ; men
de havde ondt ved at faae Anviisning paa Ovarteer, ja
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endog Fodem idler; thi strap ved det forste Rygte om Sven
sternes Overgang over Travefloden, var Magistraten og
næste« alle de velhavende Borgere flygtet med deres bedste
(Stendom; og disse tomme Huse, som Stenbock fandt overalt,
bidroge formodentlig ikke lidet til at forbittre ham.
Den 8de kom Stenbock selv kjorende til Altona, og
i Langenstraße modte han den brave Provst Sass, som ikke
vilde forlade sine Sogneborn i deres Nod. Han gik nu
ydmygt ved Siden af Feldtmarfkalkens Vogn, medens denne
langsomt kjorte ned ad Gaden, og besvarede alle Stenbocks
Svorgsmaal om det kongelige Magasin, som Grev Vellingk
havde paastaaet skulde findes i Altona, samt om, hvormeget
B rod, der var bagt til den danske Armee. Provsten for
sikkrede ham, hvad der ogsaa var Sandhed, at der hverken
fandtes noget kongeligt Magasin eller m ilitairt Bageri i
Altona og anbefalede dernæst i meget varme og indtrængende
Ord den ulykkelige Stad til hanS Naade.
Provsten var netop paa Beien til Kirken og erholdt
af Stenbock Tilladelse til som sædvanligt at forrette Guds
tjenesten; men da denne var endt, indfandt han sig igjen
hos Feldtmarskalken og blev der Vidne til, hvorledes denne
af de Borgere, med hvilke han underhandlede om Brand
skattens Storrelse, bestandig forlangte mere. Tilsidst er
klærede han, at hvis de 100,000 Rdl. ikke betaltes inden
Klokken to lv, hvilket var en Umulighed, vilde han lade
Klokker, Pauker og Trompeter rore, for at Enhver kunde
skynde sig hjem og redde Hustru, 93ørn og Eiendom.
„ I vide vel," sagde han truende, „at naar de store
Herrer slaaes, maae llndersaatterne miste Haaret. Kongens
Fjender have begaaet store Voldsomheder, og jeg maa bruge
Repressalier."
„Hvilke Voldsomheder have da de Danste udøvet,"
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spurgte Provst Sass; „thi Russernes Misgjerninger borvi vel ikke bode for?"
„ I have afbroendt og odelagt Stade."
„Stade, en befæstet B y, som satte sig til Modværge!
Kan Deres Excellentse sammenligne det nied en aaben og
værgelos Stad som M o n a , der desuden gjor sit A d e r s t e
for at tilfredsstille alle Fjendens Fordringer?"
Mod Fornuftgrunde og Menneskelighedens Stemme
maatte Stenbock jo komme tilkort, og derfor svarede han
barsk:
„Siden jeg har været i Hamborg, raader jeg ikke
mere alene; jeg toer mine Hænder med Pilatus og lader
mine Ordrer udgaae."
Da knælede Provsten for Stenbock og udbrod:
„Naade, Naade for Altona, for Jesu blodige Saars
Skyld! Den almægtigeGud velsigne og
bevare Deres
Excellentse, og gid han maa vise Dem Barmhjertighed her
og hisset!"
Denne Velsignelse, som i et saadant Oieblik blev
nedbedet over ham, hvilede senere ofte Stenbock tungt paa
Sinde; men nu prellede
den af fra hans Hjerte som en
P iil fra et Staalpantser.
Klokken tolv begyndte de stromfeldtske Dragoner at
stikke I l d paa Staden fra alle fire Hjørner, og Klokken
tre brændte A lt i lys Lue. Det var en klingrende Frost;
Natten var forhaandeu og Fristen til at redde kun kort;
de ulykkelige Jndvaanerne, 10,000 Mennesker, flygtede ad
Hamborg til. Stenbock havde imidlertid taget de Heste,
som vare i Byen, til Hærens B rug; mange gamle Folk
og Syge omkom under Stadens brændende Ruiner, Koner
i Barnsnod og Born udaandede deres sidste Suk paa den
kolde Snee; thi Hamborgerne lukkede deres Stads Porte
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under Foregivende a f, at der endnu var Pest blandt A l
tonas Befolkning. Senere vandt Menneflelighedens Stemme
Gehör, og Hamborgerne hjalp paa flere Maader de Ulykkelige;
men i denne rcedselsfnlde Nat vare Hjerterne forhærdede
og Menneskene bletitte til Djcevle.
Den egentlige Ophavsmand til al denne Elendighed,
Grev Vellingk, stod tilligemed nogle af Hamborgs Raadmoend paa Byens Volde og betragtede med Trium f det
uhyre B a a l, han havde ladet antænde, og da han kjendte
det Handelsnid, hvormed Hamborgerne længe havde betragtet
det opblomstrende Altvna, slog han paa den rette Streng,
idet han vendte sig til Hamborgerne og udbrod:
„See, dette er en Dag, som I Hamborgere længe
have onflet at opleve, og som I ville takke mig fo r;
saaledes maa det gaae alle danske Byer, om vi ville have
Fred."
Men slige oprorende Handlinger straffes gjerne hurtigt.
Ligesom Ulykken fulgte T illy i Hælene, da han havde
odelagt Magdeburg, og som Ludvig X IV s . Grusomhed,
da han aabnede den spanske Arvefolgekrig ved at lade
fkjænde og brænde i Pfalz, pludselig bevirkede, at hans
Modstandere, de Allierede, bleve enige, saaledes gik det
ogsaa nu med Stenbock; thi Altonas Brand rev Czar Peter
ud af hans Passivitet, og i Forening med Sachserne og
det danste Cavalleri, som allerede Hellig-tre-Kongers Dag
under General Dewitz havde sluttet sig til Russerne, rykkede
han ind i Holsteen, og Tilbageveien var saaledes spærret
for Svensterne.
Czar Peter var rigtignok en langt større Barbar, end
Stenbock; han har i blodige Træk indstrevet sit Navn i
Sverrigs Historie, idet han senere, 1717, lod foretage et
sandt Morbrændertog langs Sverrigs Kyster, hvorved 140
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adelige Gaarde, 43 Moller og over 1300 Landsbyer gik
op i Luer; men Altonas Brand var en velkommen Lej
lighed til at vise dydig Vrede og gav et prægtigt Paafkud
til at tage Hcevn. — Czaren vilde ogsaa strap kole sit
Mod paa Hertugens Residents, Gottorp, men noiedes dog
med at lade to uskyldige Byer i svensk Pommern, Garz
og Anclant, afbrænde.
Stenbock havde, allerede inden han betraadte Holsteens
Grund, mærket, at der var to Magter, som hver sogte at
drage ham til sin S ide; den ene var Grev Vellingk, som
vi alt have seet paa en saa sörgelig Maade fik sin Villie
med ham, den anden var Baron Görtz.
Görtz sendte Justitsraad Callisen til Stenbock, medens
denne var i W ism ar, og lod ham tilbyde en anseelig
Pengesum, som blev modtagen med Tak; thi den svenske
Krigskasse var tom, Kjobmændene i Lübeck og Hamborg
vilde end ikke til 100 pC. laane den svenske Regering
Penge, og Stenbock kunde nu i Lübeck forsyne Soldaterne
med en Deel af de Klæder og Skoe, hvortil de saa høtlig trængte.
Stenbock anede imidlertid dengang ikke, at
dette imødekommende Skridt af den gottorpske Regering
ikke blot blev foretaget for at gjore ham og Kong Carl
til Behag, men tillige havde en hemmelig og ganske privat
Drivsjeder; thi Görtz havde saaet Rys om, at Vedderkops
Gemalinde havde tilbudt Grev Vellingk en betydelig Sum
for at bevirke hendes ulykkelige Gemals Befrielse, og
derfor var Görtz strap ved Haanden for at vinde Stenbock
for sig.
Dette Skridt var allerede foretaget og Neutraliteten
saaledes brudt, inden Görtz i Flensborg saa varmt lovede
Kong Frederik deus Bevarelse, og medens Görtz saa flink
brugte sin glatte Tunge der, afgik et Brev fra Hertug-
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administratoren til Stenbock, hvori denne og hans Sonverain
lykønskes til den bundne Seier, der havde glædet Hertugen
saa meget, at han ikke engang vilde afvente den officielle
Meddelelse om samme. Og hvad Grev von der Nath
angaaer, som i Kolding satte sit Hoved i Pant paa, at
ingen svensk Soldat skulde komme indenfor Tønningens
Porte, da vilde det grevelige Hoved ikke være meget værdt,
hvis Kong Frederik, oplyst om Sandheden, havde taget
ham paa Ordet.
Den gottorpske Regerings uærlige Politik var ikke
blot eu Frugt as Oieblikkets Vanskeligheder, thi allerede
1712, inden Stenbock forlod Skaane, var der aabnet
Underhandlinger om dette Punkt, og Görtz producerede nu
en af den umyndige Hertug Carl Frederik underskreven
Ordre, dateret Carlsberg d. 23de J u li 1712, hvori det
befales Tønningens Commandant, Oberst Zacharias Volf,
at aabne Fæstningens Porte for General Stenbock, om
denne skulde ønske det.
Enten nu denne Ordre var ægte eller frabrikeret i det
gottorpske Cancelli, saa blev den benyttet. De hertugelige
Geheimeraader Banner og Reventlov bleve sendte til Sten
bock, medens han var i Pinneberg, og tilbede ham Retraiten til Eidersted og Fæstningen Tønningen, kun paa
den Betingelse, at han ikke blandede sig i de indre gottorpske
Affairer og navnlig ikke, naar han gik ind i Dønningen
og fatte den fangne Geheimeraad Vedderkop i Frihed; d.
21de Januar sluttedes der herom en formelig Tractat
mellem den gottorpske Negering og Stenbock, der højtidelig
forpligtede sig til ikke at aabenbare denne Tractat for
Andre, end Kong Carl X I I . i egen Person. M an maa
her mindre forundre sig over, at Görtz søgte at sikkre sig
mod sin Fjende, Vedderkop, men mere over, at han havde
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saavel Hertugadministratoren som alle sine Colleger saa
gemste i sin Magt, at de alle løbe hans sErinder.
Im idlertid havde han en Anelse om, at Oberst Volf
ikke vilde lystre en af den umyndige Hertug understreven
Ordre, og derfor maatte Geheimeraaderne, allerede inden
Tractatens Afsluttelse, gaae til Tønningen for at sikkre sig
Commandantens Lydighed. Da de medbragte en striftlig
Fuldmagt fra Hertugadministratoren, lykkedes det at bringe
Oberst V olf til Raison; men denne kloge Mand sikkrede
sig saa vel ved at tage Copier af de ham meddeelte Be
falinger, at han senere ganste kunde retfærdiggjøre sig for
Kong Frederik og tillige derved satte denne istand til at
bevise den gottorpste Regerings æreløst Fremgangsmaade.
For at imidlertid In te t skulde mangle i Farcen, afsendte
Görtz kort efter paa Skrømt en Ordre til Oberst Volf
hvori det paa det Strengeste forbydes denne at indlade
den stenste Hær i Tønningen, og denne Ordre blev med
Flid spillet Kong Frederik i Hænderne.
Stenbock var imidlertid rykket op gjennem Cremper
og Vilster Marsten, en Vei, som baade gik gjennem Landets
rigeste Egne og tillige ved Terrainets Vanskelighed sikkrede
mod Flankeangreb. Han havde d. 16de Januar i Heide
udstedet et heftigt- Manifest, som især var stilet mod
Russerne, og hvori han opfordrer Holstenerne til at stutte
sig til ham og gribe til Vaaben mod deres egen Konge
og hans Allierede.
Han følte mere og mere, at han gik i en Fælde, og
derfor undfangede hans frugtbare Hjerne de (eventyrligste
Planer. Han talte om, hvis Frosten stod sig, pludselig
at vende sig mod Ost, lig Carl Gustav gaae over Bælterne
og angribe Kjøbenhavu; selv om han stulde blive nødsaget
til at gaae heelt op i Jylland, haabede han paa den svenske
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F laades Understettelse og ved dens Hjcelp ad S vv eie n at
slippe hjem til Göteborg. Alle de F o rh aab nin ger, han
selv havde næ ret, og som Vellingk havde foregoglet ham,
forsvandt efterhaanden. S a a s n a r t det rygtedes i Tyrkiet,
at han istedet for at rykke ind i P o le n , havde sluttet en
Vaabenstilstand med Czar P eter og Kong A ugust, opgav
S u lta n e n sine K rigsplane r, og da T ra n sp o rtflaa d en , som
skulde bringe ham Forstærkning fra S v e r rig , tren de G ange
var bleven adsplittet og kastet tilbage af S t o r m , ndskibede
man atter Tropperne i Hjemmet og lod ham i Stikken.
A lto nas B r a n d havde ganske fordunklet Seiersglandsen
fra Gadebnsch; der gik dunkle R ygter gjennem den svenske
H æ rs Rækker om, at Vellingk og Stenbock havde ladet sig
betale af Hamborgerne for at odelægge Altona. D e svenske
S o ld a te r begyndte at nære en vis G r u for deres General,
som tidligere havde været deres Afgud, og de tabte T roen
paa deres Lykke. I en mork S tem ning, men strengt ind
drivende Brandskat overalt, nærmede Stenbock sig midt i
J a n u a r M a a n e d Cideren.

V.
D e n 17de J a n u a r holdt to Ryttere udenfor Nordstapel
og talte iv rig t, men sagte, sammen; det var Böckmann,
som var redet ud for at skaffe Underretning, om Svenskerne
vare gaaede over Cideren eller ikke, og denne G an g fulgte
Jakob Deertzen ham. E fter en kort Raadslagning bleve
de enige o m , at Deertzen skulde tage ind i Nordstapel og
holde Udkig der, medens Böckmann alene gjorde et S treifto g
S y d paa.

H a n fulgte da Veien over Ervede, satte over Cideren
ved P a lh n d e r Færgen og red dristig ind i Nordditmarsken
lige til Tellingsted; dog var han saa forsigtig ikke at ride
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ind i B y e n , men op til et enestaaende H uns, hvor han
engang for mange Aar

siden

havde været,

man havde Udkig t il den nærliggende Kro.
i Huset hørte Hestetrampen,

kom

de ud,

mærkede strax, at de ikke gjenkjendte ham.

og hvorfra
D a Folkene

og Böckmann
Han var klædt

i en lysegraa Frakke, Cammisol, eller lang Vest, og Beenklæder, men derover havde han en bruun Frakke, besat nted
sorte S lø ife r, en lille Paryk og en af de dengang bruge
lige smaa trekantede Hatte paa Hovedet; de lange S tø v 
ler med Sporer og en smuk, sølvbelagt Kaarde gave ham
et m ilita irt Udseende, og da han tillige havde Pistoler
i Saddelhylsterne og red en fortræffelig Hest, toge Folkene
ham for en svensk Officeer.
De bøde ham træde indenfor;

han bandt sin Hest

bagved Huset og gik ind med i S tu e n ; men han mærkede
nok, at Husets Beboere vare blevne forskrækkede ved hans
Komme, ftjøndt de stræbte at holde saa gode M in e r, som
muligt. Manden var fraværende; men Konen satte hurtigt
Brød og Brændevine paa Bordet og lod Tungen løbe,
medens hun syslede dermed.
„G ud være lo ve t!" sagde hun,

„a t vi have opnaaet

at faae vore egne Folk i Landet; saa kunne v i da blive
befriede fra det danske Aag."
„D e

Danske behandlede Eder

vel Haardt,

kan jeg

tænke?"
„A a net, skjøndt Byrderne vare tunge nok; men vi
ville dog hellere have vor egen Herre (Hertugen)."
„S a a have I vel os Svenskere tjære?"
„J a , det er vist! I er vel en as Kongen af S verrigs
O fficerer?"
„ J a vel: siig mig, hvordan opføre de svenske Soldater
sig her paa Egnen?"
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„A a , det er flinke Folk; men her var rigtignok syv
Karle imorges, som vi maatte give Havre og Hø til deres
Hefte, og da de havde faaet det, krævede de 12 N d lr.
ovenikjobet.

Det kunde endda blevet godt; men da de kom

tilbage i Eftermiddag, for de vare nede paa Cideren forat prøve Ise n, saa vilde de true os til at give dem flere
Penge endnu, og Herren maa tro e ," sluttede Konen, idet
hun tørrede sine S in e ,

„a t

de have faaet

vor

sidste

S k illin g ."
„E re de her endnu?" spurgte Böckmann,

idet han

hastig reiste sig.
„J a , de svire nede paa Kroen; v il De
udenfor, kan de selv see dem."

gaae med

Konen var saa bevæget i S in d e t, at hun, uagtet

det

var klart Maanefkin, tog det brændende Lys med heelt ud
i Gaarden. Soldaterne vare nu komne udenfor Kroen,
sang og støiede. Böckmann kunde skimte den blaa og gule
M ondur, saa der var ingen T v iv l om, at det var Svenskere.
H urtigt løsnede han Hestens Tøile, svang sig i Sadlen og
sagde til Konen:
„D e høre

ikke til

jeg v il strap ride til

m it Regiment, som jeg seer; men

Heide og angive dem.

Komme

de

her igjen, saa viis dem af og siig, at her har været en
Ossiceer fra Hovedqvarteret; om en Time skulle de blive
arresterede."
Derpaa red han ad Heide t i l ; men da man ikke
længere kunde see ham fra Tellingsied, dreiede han af,
red ad en anden Bei Rerb paa og ankom om Morgenen
Klokken fire i Nordstapel Kro, hvor han traf Jakob Deertzen
oppe og i Klæderne og hans Hest sadlet.
„Kom Deertzen," sagde han, „lad os strap ride ad
Frederiksstad t il;

jeg har seet Svenskerne med mine egne
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Sine og hort, at et Hold Soldater have været nede paa
Cideren for at prove Ise n ; altsaa tænke de sikkert paa at
gaae op i Slesvig; men jeg v il ikke komme hjem med
halv Besked, og det kan jo være, at Fjenden allerede er
gaaet over et andet Sted."
„Jeg kan ikke glemme," sagde Deertzen, da de rede
sammen henad Veien til Frederiksstad, „at Svenskerne
brændte Altona a f; vi troede dog ikke, det skulde gaae saa
vid t; siden den Dag er det blevet reent galt derhjemme,
og Fruentimmerne have da ikke Ro i Sjælen et Bieblik."
„Pokker maa vide, hvorfor Svensterne gjorde det;
det er jo til deres egen Skade at hærje Landet saaledes,
naar de ville blive her; men jeg tænker, de fik nok af
Fornoielsen den ene Gang, og siden have de da heller
ikke brændt flere Byer af; men faae vi ikke snart Hjælp,
saa v il det gaae ud over vor Pung og det dygtig."
„D e t stal ikke undre mig, om Garden er borte, naar
vi komme hjem til Flensborg; jeg har nok mærket, at de ikke
fæste rigtig Lid til de Efterretninger, D u bringer, og de
have ogsaa deres egneSpeidere ude."
„D a har jeg ikke fornummet til dem; men Generalen
troer formodentlig, jeg binder ham Noget paa ZErmet forat holde paa ham."
„Hust nu paa. Jakob," sagde Böckmann, da de vare
nærved Frederiksstad, „at vi ride til Byen for at tilbyde
Reebslager Jansen et stort Parti Hamp til en billig P riis ,
da vi frygte for fjendtlig Overfald, og at det er os ganste
ubekjendt, at Svensterne ere rykkede faa høit Nord paa."
„Bare der ikke bliver lavet en Strikke til os af den
Hamp, Böckmann! Gid vi vare vel hjemme igjen."
„ J a , den, der rider langt ud, har langt hjem; men
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hold nu Hesten an og lad os ride smukt sindigt ind i
Byen."
De satte deres Heste ind til en Vcert ved Navn
Christian, og derpaa gik de ned paa Diget ved Færgestedet,
hvor de uheldigviis mødte et Par Karle, som kjendte
Böckmann, nævnte ham ved Navn og opfordrede ham til
at træde ind med i Færgehuset. Da de i Frederiksstad vare
paa hertugelig G run d , hvor mange af Beboerne vare
svenstsindede, og hvor de altsaa maatte være vaersomme,
meente Böckmann, det var klogest uden Indvending at følge
ind med og drikke et Glas med Folkene. Han indlod sig
derfor i Snak med dem og spurgte, om det var sandt, at
Svenskerne havde været nede paa Cideren for at prøve
Isen. Dette bekræftede de og viste ham Hullerne og de
ophuggede Stykker, som vare fra tre Ovarteer indtil to
Alen tykke, saa at Overgangen vel lod sig iværksætte.
I Færgehuset fandt Böckmann til sin ubehagelige
Overraskelse Stuen heelt fuld as Folk og deriblandt Pastor
Straudiger, som tidligere havde været i Flensborg og meget
godt kjendte ham.
„Saa I er her i Frederiksstad," sagde Pastoren,
idet han betragtede Böckmann med mistænkelige Blikke.
„Hvad gjør I her?"
„Aa, jeg er her i Handelsforretninger."
„D a driver I nok ikke Handelsforretninger i den sidste
T id ; det var jo Eder, som kaldte de danske Tropper t i l 
bage til Flensborg."
Alle bleve nu opmærksomme, og Böckmann svarede derfor:
„Aa, stik I heller Næsen i eders Bøger, Pastor, og
staae ikke her og bind disse gode Folk Noget paa W rm et."
Det kom imidlertid til nærmere Forklaring, og Böck
mann havde ondt ved at klare sig ud af det Krydsforhør,
5
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han maatte gjennemgaae; men omsider slap han dog væk,
og han bad nu Deertzen om at gaae tilbage t il Gjæstgivergaarden, lcegge Treudsen paa Hestene og blive ved
dem, saa at de med et Oiebliks Varsel kunde være til
Hest og afsted. Deertzen meente, det var Galskab at blive
længere; men Böckmann vilde dog blive lid t endnu fo r at
see, om der ikke vilde passere Noget i Dagens Lob.

Han

gik derfor heelt ned til Floden og betragtede fo r et S yns
Skyld de smaa Pramme, som laae indefrosne; men med
det andet Ø ie saae han over til Ditmarsken, om Svenskerne
ikke vare i Anmarsch.
Det varede ikke længe, inden han opdagede en Vogn
derovre, som kjorte ned paa Ise n , omgiven af en Snees
Mennesker;

men han

kunde ikke skjelne,

hvo der sad i

Vognen, for de allerede havde naaet Færgehuset og derfra
gik ind ad Byen til oven paa det D ig e , ved
han stod.

Nu saae han,

hvis Fod

at der var svenske Uniformer

blandt Mængden; men da man formodentlig allerede havde
seet ham, kunde det ikke nytte at lobe sin Vei. Han fik
imidlertid at vide, at Pastor Straudigers A ttringer havde
vakt megen Opmærksomhed; thi da Hoben kom lige ovenfor
det Sted, hvor han stod, raabte en as Folkene, idet han
pegede paa Böckmann:
„D e r gaaer en af de Flensborger S p io n e r!"
Den fornemste af Officererne, som Böckmann senere
erfarede var den svenske Oberst B renner, studsede og blev
staaende et O ieblik, men gik dog videre uden at foretage
Noget.
N u indsaae Böckmann, det var

paa

hoie T id

at

komme afsted; han lob paa Isen langs Stadsgraven til
Luthergaden og naaede saaledes ad en Gjenvei sit

Logi;

Deertzen, som stod parat, kom med Hestene, og i et D ie b lik

67

vare de begge i S adlerne; men Værten blev dem vaer,
og da Böckmann var bange for at paadrage sig en Forfølgelfe, som han m uligt endnu kunde undgaae, bad han
ntcd megen Aandsnærværelse Vcerten om at bringe Regningen
og et Kruus D l ;

han kom strax med begge Dele;

men

ligesom Böckmann havde betalt og holdt Kruset i Haanden
sor at drikke, saae han de svenske Officerer, ledsagede af
omtrent hundrede Mennesker, komme løbende omkring Gade
hjørnet; han kastede derfor Kruset, saa D lle t sprøitede den
forskrækkede Vært om Ø rene, gav Hesten Sporerne, og
baade han og Deertzen satte i fuld Karriere over Broen
og hen ab Landeveien. De standsede ikke, førend de naaede
Seeth, en god halv M i i l fra Frederiksstad; der holdt de
et D ieblik og lode Hestene puste; men

da det var stille

Frost, kunde de høre langt, og de overbeviste sig om, at
de ikke bleve forfulgte.

De rede

derfor ro lig t gjennem

Landet hjem og ankom den 19de om Morgenen Klokken
fire til Flensborg.
Deertzen havde gjættet rig tig t; thi Garden og Grenadererne vare afmarscherede
fra Flensborg og det allerede
d. 17de,

faa Tim er efterat hanog Böckmann vare redne

ud for at spionere.

General Gaffron havde af sine egne

Speidere faaet den E fterretning, at Svenskerne allerede d.
16de havde passeret Cideren; men da Böckmann og Deertzen
nu med egne D ine havde
feet de første Svenskere paa
den nordlige Side af Floden, saa var det naben b a rt, at
Generalens

Spioner

ikke havde

vovet

nær, men berettet efter løse Rygter.

sig Fjenden

ret

Først d. 19de be

gyndte den svenske Hær at gaae over Cideren t il Frede
riksstad.

Allerede den næste M orgen forfirækkedes Flensborgs
Borgere ved at finde Plakater opfiaaede paa Porte og
5*
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Gadehjørner, hvori General Stenbock, under Trudsel med
I ld og Svcerd, fordrede en Brandstat paa 100,000 Rdl.
Skroekken i Byen Llev nu pan ist; Mange bragte deres
Penge og Kostbarheder i Sikkerhed, og Andre flygtede; al
Handel og Vandel standsede, og Folk lob omkring, som
om Fjenden allerede var i Byen. (Størstedelen af Raadmcendene, den ene Borgemester og Hunsfoged Lyders
flygtede til Rendsborg; men Borgemester Bischof og Caneelliraad Melay forbleve paa deres Post og gjorde, hvad
de kunde, for at berolige Byens Jndvaanere.
Böckmann var n it, efter Gardens Bortgang, lost fra
sit Lofte og kunde bleven rolig i sit Hjem; men da B o r
gemester Bischof indstændig bad ham om endnu en Gang
at vove sig ud, var han strap villig dertil. Hans Kone
bemærkede, at han modtog denne nye Opfordring uden
Forundring, næsten med Tilfredshed; hun tog neppe meget
feil i sin Formodning, at Böckmann havde faaet Smag
paa disse Udflugter, og at han, som alle modige Mænd,
befandt sig bedre ved at færdes ude mellem Farer end ved
at sidde hjemme i sin Stue og vente paa dem. Hun
vænnede sig til Sagen og afholdt ham ikke ved Bonner
derfra.
Böckmann brændte imidlertid af Begjærlighed efter
dog engang at udrette Noget, som virkelig blev Byen til
Gavn; thi hidtil havde han ikke opnaaet Andet end for
en kort Tid at berolige Stemningen. Faren nærmede sig,
og han red derfor atter mod Syd med den P la n , ikke
blot at faae at vide, hvor langt Russerne vare rykkede
frem, som Borgemesteren havde opfordret ham til, men
om muligt at vende tilbage i Spidsen for et anseeligt
Troppekorps; at Faren for hans egen Person bestandig
forogedes, det tænkte han kun lidet paa.
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VI.
E t P a r D a g e senere frembod Landsbyen Ulzburg, som
ligger to M ile S y d e n for Bramsted i Holsteen, et livligt
og broget S k u e ; det danske Cavalleri var allerede rykket
igjennem Ulzburg; men nu kom Sachserne og tilsidst R u s 
serne. Bønderne stode og betragtede disse fremmede Horder,
som for første G a n g vare indenfor D anm ark s R iges
Grcendser, baade med Nysgjerrighed og Skrcek. Vel kom
Russerne som V enner; men Rygtet om deres Vildhed gik
foran dem, og Beboerne ventede sig ikke nogen blidere
M edfart af dem, end af Svenskerne.
B la n d t Tilstuerne v ar der dog E n , som betragtede
de allierede T rop per med nblandet G læ d e , og det var
Böckmann. H a n var redet til R endsborg og havde der
bevæget Huussoged Lyders til at medgive sig et B re v til
G rev Reventlov, som fulgte med Czaren, og hvori Greven
indstændig anmodedes om at benytte sin Indflydelse til at
staffe Flensborg Bestyttelse mod Fjendens O verfald. D erfra
v ar han redet til Bram sted, men uden at finde G reven,
og han haabede nu at træffe ham her.
D e t varede imidlertid længe, inden Czaren kom, og
Böckmann vilde utaalmodig gaae et Stykke ud ad Landeveien, da en pudsig udstafferet lille F y r kom hen til ham
og tiltalte ham paa Tydst.
„ H vorhen, min Hjertens V e n ? " spurgte han med
et G riin.
»2eg søger G rev R eventlov, som stal være i Czarens Følge; men H a n s Majestæt er jo ikke kommen endnu."
„ D e n preobrazenstyste G arde er i Anmarsch, og Cza
ren kommer snart; men hvad vil D u G rev R eventlov?"
„ J e g har et vigtigt LErinde til ham."
„Lad mig høre, hvad D u har paa Hjerte. D u seer
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paa mig? Jeg stal sige D ig Noget, som sikkert v il forundre
D ig ; veed D u , hvem Du taler med? Med Kongen af
Polen — ikke den gamle Konge, August, heller ikke den nye,
Stanislaus, men den allernyeste, Claus Iste. Czaren, min
Herre, blev saa f orbittret, da Carl X I I . afsatte August
og indsatte Stanislaus, at han udbrod — „nei saa stal
hellere min Nar Claus, være Konge i Polen!" Da jeg
saaledes var bleven udnævnt, rykkede Czaren ud for at
sætte mig paa Thronen; men — saa kom denne Stenbock
os paatværs; ham maa vi forst have expederet."
„J a gid I ville hjælpe os bravt dermed," svarede
Böckmann, som følte sig fængslet as Narrens godmodige
Lune; „men, hvis jeg ellers tor tale reeut ud af Posen
til en Person, der staaer Hans Majestæt Czaren saa nær,
da vilde jeg sige — at det ikke var kjont af Eder, at I
lode os vove vor Troie alene ved Gadebusch!"
„O g I fik den smukt banket af! V i kunne levende
forestille os, hvorledes Kong Frederik maa have været
tilmode derefter; thi vi have provet det saa oste selv; men
hvad det angaaer, at vi holdt vore Fingre fra Gadebusch,
da — ja , det er den store Politik! At lade sine Venner
i Stikken og mele sin egen Kage, det er dens sorste Bud
og — tys, her er da Ingen i Nærheden? — det var
meget behageligere for Fyrst Menzikof at presse 400,000
Rdl. ud af Danzig, end at risquere Czarens Unaade ved
et tabt S la g; men nu ere vi her, og I kunne stole paa
os. Lad mig hore D it ZErinde; det skulde glæde mig,
om jeg kunde gjore Noget for D ig ."
De sidste Ord sagde Narren ganste alvorligt, og da
Böckmann vel vidste, at en Hofnar kunde have nogen
Indflydelse, betænkte han sig ikke paa at fortælle ham, at
han var udsendt as Staden Flensborg for at skaffe den
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Beskyttelse mod Svenskerne, da General Stenbock i en
Proklam ation havde krcevet hundrede tusinde D a le r og nogle
tusinde T en d e r Korn samt truet med I l d og S v æ r d , hvis
det ikke Alt blev udredet.
„Hundrede tusinde D a le r og nogle tusinde T en d e r K orn,"
udbrod N a r re n , idet han igjen antog sin spegefulde T one
og gjorde en betegnende G rim asse — „en smuk lille
M u n d f u l d ! J e g h a r ikke den
8E re at kjende S ta d e n F le n s 
b o rg ; men jeg har et H o rn i S id e n paa denne Stenbock,
der er Skyld i, at den polske Krones G u ld endnu ikke
smykker min I s s e ; vel, baade G uldet og Kornet stal gaae
Monsieur Stenbocks Næse forbi!"
„Tak min gode H r. N a r eller M a jestæ t," svarede
Böckmann; „men jeg m aa gjore D em opmærksom p a a , at
jeg har et B rev med til G rev R eventlov, som stulde a n 
tage sig vor S a g . "
„ G rev Reventlov er ikke med Czaren, det jeg veed,
han er forud med de danske T ro p p e r, og kommer D u
N ord f r a ,
er D u leben ham forbi. G iv mig dit B r e v ;
thi Czaren af R u s lan d vil ikke nægte
Kongen af P o len en
saa ringe B o n . "
I det S a m m e kom Czaren kjorende p aa en aaben
B o g n ; han holdt udenfor en
B o n d e g aa rd , hvor den preobrazenstyste G a r d e , som kort
iforveien var marscheret forbi
Böckmann og N arren, gjorde H onneurs for ham . Böck
mann leverede N arren B re v e t, og denne lob hurtigt ind i
G aarden efter Czaren, men kom strap tilbage og bad
Böckmann folge med ind.
D a han traadte ind i den lave S t u e , flog en qvæ'lende T obaksreg ham unode; Czaren sad ved et B o rd og
dampede af en kort P i b e ; N arren præsenterede Böckmann
som den M a n d , der havde bragt B revet til G rev R e -
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ventlov, og forklarede Sagen paa Russisk for Hans Majestæt,
saa at Böckmann ikke kunde forstaae, hvad der blev talt,
og han havde saaledes i nogle Øiebliffe Leilighed til
nærmere at betragte den store og mægtige M and, han
ved et saa besynderligt Tilfælde var kommen i samme
Stue ni eb.
Han blev meget forundret ved det, han saae — eit
høt og kraftig Mand med grove Træk og et Ansigt, der
var brunet af Veir og Vind og tillige rødtblussende; der
var intet Fyrsteligt ved hans Udre og endnu mindre ved
hans Dragt. Han bar, tværtimod Tidens Skik, sit eget
korte, sorte, krøllede Haar; hans Linned var lige saa
grovt som Matrosernes, Kjolen af bruunt Klæde, men
uden Opslag paa LErmerne eller Folder paa Siderne,
omtrent som de gamle Ladefogder dengang orugte dem,
dernæst besat med simple Messingknapper, og under Kjolen
saaes der ingen Vest, men en stribet Nattrøie; de snævre
brune Knæbeenklæder, der fastholdtes af en Læderrem om Livet,
og Uldstrømperne samt de plumpe Sko svarede til Resten;
dog bar han en Hirschfænger i et Gehæng af Guldgalloner. En gammel grøn Klædes Kastjet og et Par fidtede
Hjortestinds Handsker laae paa Bordet ved Siden af en
Brændeviins-Flaste og tilhørende Glas.
Böckmann kunde ikke lade være at tænke paa den
Dag, da han stod ligeoverfor Kong Frederik, hvis kongelige
Holdning, smagfulde Dragt og milde Væsen dannede en
saa slaaende Modsætning til den barbariste Fyrste, han i
dette Øieblik betragtede, og denne Modsætning blev endnu
mere slaaende, da Czaren steg en høi Latter op, tog Rarren
om Ørene og kyssede ham paa Hovedet, stjøndt det
rigtignok syntes at vidne om, at den nyeste Konge af
Polen havde gjort sine Sager godt og forstaaet at bringe
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alle Russeres Selvhersker i et fortræffeligt Lune. Ikke
destomindre følte Böckmann sig imponeret, for ikke at sige
skræmmet, da Czaren reiste sig op og betragtede ham skarpt
med fine store, graae Ø in e , der havde et intelligent, men
noget vildt Udtryk; dette ene, mønstrende Blik lod ham
glemme baade den grove Skjorte, Mesfingknapperne vg
Uldstrømperne, og han lykønskede.sig felv til, at han ikke
var russisk Underfaat.
Czaren sagde nogle Ord pact gebrokkent Tydsk, hvoraf
han kun opfattede faa Meget, at han stulde begive sig til
Grev Reventlov; men nu kom Narren, rykkede ham i
LErmet og hviskede til ham, at han stulde fjerne sig,
medens Legen var god. Da han kom udenfor, erfarede
han imidlertid til sin usigelige Gloede, at Czaren havde
givet Ordre til, at 1200 Ryttere stulde asgaae med ham
til Flensborg. Under mange Taksigelser stiltes han fra
den brave Nar og kjørte derpaa strax med den rusfiste
Ofsiceer til Neumünster, hvor han nød den LEre at faae
Audients hos Grev Reventlov og aflevere fit Brev, uagtet
Klokken var ti, og Greven allerede laa i Sengen med fin
Gemalinde.
Den næste Morgen kom virkelig de 1200 Ryttere,
og Böckmann fulgte dem ad Rendsborg til.
Han var
stolt og glad fom en General, der har vundet et Slag
og udmalede sig den Glæde, der vilde blive i Flensborg,
naar han vendte tilbage med en faa anseelig Styrke, der
vistnok vilde være tilstrækkelig til at dække Byen mod de
Streifkorps, Svensterne kunde sende faa langt mod Ø st;
hans eneste Frygt var, at de stulde komme for silde; men
de havde ikke redet stort over tre M ile , da et tordnende
Holdt løb bagved dem, og en Kalmuk paa en stummende
Hest soer som en P iil hen til Chefen. Han bragte Con-
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traordre fra Czaren; der var kommen den Efterretning, at
Svenskerne fra Husum vare marscherede over Eckernforde
tilbage til Kiel, og derfor bod alle Russeres Selvhersker
de 1200 Ryttere at gjore omkring og atter slutte sig til
Hovedstyrken.
Dette skeete oieblikkelig, og der holdt nu Böckmann
ganske alene paa Landeveien udenfor Jevensted; han saae
sin stolte Rytterskare fjerne sig mere og mere, og tilsidst
horte han kun Hovslagene. Det Hele forekom ham som
en Drom, og Narren, Kong Claus, syntes ham en T rold
mand, der havde foregöglet ham et Blændværk; •men den
nedtrampede Snee omkring ham vidnede om, at A lt dog
havde været Virkelighed, og han spurgte sig felv, hvad
der nu var at gjore? Opgive AZvret vilde han ikke, og
han besluttede sig da til at ride videre til Rendsborg og
forsøge sin Lykke der; thi Efterretningen om Svensternes
Tilbagemarsch over Eckernforde forekom ham hoist tvivlsom.
I Rendsborg forstod han da ogsaa at tale sin Sag
saa godt, at Commandanten medgav ham en Ordre til
General Lagard, som stod ved Osterrade, et Par M ile
nordvest for Rendsborg, at afgive 200 M an d , og da den
kongelige Lakai, Johan Esmarch, netop stulde afgaae med
Depescher til Kongen, kunde han med det Samme blive
eskorteret til Flensborg. Böckmann red da strap med
Esmarch til Osterrade; men han forsomte ikke paa Veien
at indhente Underretning om Fjendens Bevægelser, og det
lykkedes ham i Smug at erfare, at 600 Svenstere vare
rykkede ud fra Husum, formodentlig ad Flensborg til.
Dette havde vistnok foranlediget det falste Rygte om T ilbagemarschen over Eckernforde; men han besluttede, at,
saavidt det stod til ham, stulde denne Omstændighed ikke
staffe ham af med de 200 M an d , ligesom med de 1200,
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og derfor beholdt han sin Kundskab hos sig selv, stjondt
han agtede at benytte den til Troppernes Gavn.
D a han derfor den næste Morgen sad i S ad le n , og
de 200 Dragoner med Oberst Oertz i Spidsen ffulde til
at afniarschere, gjorde han Obersten opmærksom paa, at
Fjenden, saavidt han vidste, havde Hollingsted, Treya og
Egnen deromkring i sin M a g t, og at de vilde være udsat
for

stor Fare

ved

at folge

den

lige Vei

til S lesvig.

Han raadede t il at ride over Midsunde gjennem Angeln,
og Obersten fulgte heldigviis dette Raad.
D a de vare ankomne t il Færgestedet ved S lie n ,
Böckmann
frygtede,

først alene over Isen for at speide,

gik

da man

der skulde være Fjender paa den anden Side.

Han traf dog i Mibfmtbe Kro kun en Forvalter og to
B onder, som fortalte ham, at Flensborg var fuld af
Svenskere, og at der laae en Trop m idtveis, paa Have
toft Hede. .
„D e skulle Allesammen snart faae Been at gaae paa,"
svarede Böckmann; „der ligger 200 danste Dragoner paa
den anden Side, som strap komme herover, og 1000 andre
folge efter."
Han kunde ikke faae sine tolvhundrede M and ud af
Hovedet, og besluttede at bruge de manglende tusinde som
Bussemænd; men for at denne List kunde lykkes, lob han
hurtig tilbage, underrettede Officererne om, hvilket Rygte
han havde udspredt og bad dem om at bekræfte det.

R it

mester Blenderman fulgte ogsaa strap med ham tilbage til
Midsunde og fortalte ganske den samme Historie,

saa at

Forvalteren og Bonderne, der formodedes at være svenste
Speidere, styndte sig bort med Nyheden.
O m Natten bleve Dragonerne satte over S lie n ,

og

den næste Morgen rede de videre, Böckmann altid forud
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med sex Mand for at recognoscere. Denne Forsigtighed
var ikke overflødig; thi da de naaede Skoven ved Klapholt,
stødte de paa to svenske Dragoner, som afsyrede deres
Carabiner og derpaa rede ind i Skoven. Fjenden var
altsaa i Ncerheden, og da der nu var Udsigt til en Fcegtning, holdt baade Esmarch og Böckmann sig tilbage, da
de ikke uden Nødvendighed vilde indlade sig i en Fcegtning
mellem regulaire Tropper.
„Ha, h a!" raabte Oberst Oertz, „der seer man, hvad
M od I Spidsborgere have! I har ført os herhid, Böckmann,
og nu, da det kuiber, hytter I eders eget Skind. Hvad
bærer I saa den S lire der ved Siden for? I maatte
hellere have taget en Alen med."
„Jeg har aldrig udgydt lieget Menneskes B lo d , og
det er deres Kald, H r. Oberst, ikke m it, at forsvare
Landet med blanke Baaben; men det er det Samme, jeg
skal nok vise Dem, at min Kaarde ingen Alen er, og at
der stikker en god dansk Soldat i mig."
Böckmann tog nu en Pistol i 'den høire Haand, holdt
sin halvdragne Kaarde tilligemed Tøilen i den venstre og
red saa med Ritmesteren, en Lieutenant og sex Mand ind
i Skoven. Da de næsten vare komne ud af den, traf de
paa tolv svenske Dragoner; Folkene bleve commanderede
at trække blank og sætte . Carabinerne i Hagerne, og saa
rede de løs paa Fjenden. Böckmann fkjød een Svensker
en Kugle gjennem Hovedet, en as Dragonerne fældede en
anden, og derpaa flygtede Resten.
Da dette lille Haandgemæng var tilende, kom Obersten
til med Hovedstyrken, og Böckmann foreslog ham nu at
lade Paukerne røre og Folkene ride ud og ind, saa at
Fjenden maatte troe, der var en langt større Styrke i
Skoven. Tillige anholdt han alle Reisende, enten de vare
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tilvogns, tilhest eller tilfods, for at Svensterne ikke stulde
blive bedre underrettede.
Denne List i Forening med
Rygtet om de 1200 Mand, som hurtig var faret fra M id funde til Flensborg, gjorde saa god en Virkning, at Oberst
Bassewitz med sine 1000 Dragoner, af Frygt for at blive
afstaaret, i Hui og Hast forlod Flensborg, saa at videre
Voldshandlinger bleve forebyggede og Omegnen ganste staanet.
Dette vidste imidlertid hverken Oberst Oertz eller
Böckmann dengang; Obersten vilde ikke rykke videre frem,
og Böckmann red derfor alene hjemad, ikke i det bedste
Lune; men han havde dog den Tilfredsstillelse paa Veien
at standse ti Bondervogne med hundrede Tonder Korn,
som Svensterne havde reqvireret, og overtale Folkene til
at vende tilbage hver til S it.
Han kom ved Nattetid til
Jörgensgaard, hvor han lod sin Hest og sine Vaaben blive,
og derpaa listede han sig gjennem S t. Jorgensby til sit
Hjem.
Han erfarede nu, at Svensterne vare borte, men til
sin store Bedrovelse tillige, at Oberst Bassewitz havde ind
drevet en betydelig Deel af Brandskatten og, trods Hastvoerket, taget Gidsler med sig for Resten.*) Han betragtede
derfor al sin Umage som spildt, stjondt det ingenlunde var
saa, og hans Medborgere erkjendte, at han, den enkelte
Mand, havde udrettet Mere, end alle de Andre tilsammen.
*) Folgende Fortegnelse, som findes i Rivesclls Beskrivelse over
Flensborg, viser, paa hvad Maade man i hine Tider, fordeclte
det erhvervede B ytte: Kongen as Svcrrigs Andeel 50000 Rdl.,
Grev Stcnbocks 2000 Dukatcr, Generalkrigscommissair Mcllcnbergs 1000 Dukater, Oberst Bassewitz 1000 Dukatcr, Generalqvarteermester Bassewitz 500 Dukater, Executionsgebyhr til S o l
daterne 2000 R d lr., Krigscommissair Falkner i Omkostninger,
Gidslerens Reise, Fortcrring m. m. 64000 Rdlr.
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D e t varede heller ikke læ nge, inden man bad ham
om at vove sig ud tgien for at skaffe Underretning om,
hvor vidt de Allierede vare rykkede frem , og han red da
til G eneralm ajor Dewitz i H u usby ved S le s v i g ,
hvor
han erfarede, at det T errain, Fjenden havde til sin R a a dighed, D a g for D a g indskrænkedes m e re , faa at Faren
for O verfald ikke v ar stor. P a a denne Udflugt havde han
nær sat Livet til, da nogle Sachsere toge ham for en
svensk S p i o n og forfulgte h am ; men heldigviis kom nogle
danske D ra g o n er til, netop som Sacbserne ville til at
mishandle h a m , saa at han slap lykkelig derfra. G eneral
Dewitz's Forsikkringer havde imidlertid ikke beroliget ham,
og han forsomte ingen Leilighed til paa Veien at over
bevise sig om S a g e rn e s sande S t i l l i n g ; han kom derfor
ogsaa til det R esultat, at Egnen ingenlunde var sikker
endnu.
P a a Hjemveien kom han forbi G o tto r p , hvor han
faae en heel Række Vogne med Flyttegods kjore S y d paa.
Ved nærmere Foresporgsel erfarede han, at det var B a ro n
G örtz's og G rev von der N a th 's M e n b ler og S o lv to i,
fom blev fort til Ham borg, saa at deres P a l a i s i S le s v ig
nu stod ganske tomt. Tillige var Hertugadministratoren
reist til H am borg for i Afstand at oppebie S p ille ts Udfald,
skjondt hans B o r n endnu vare paa G o tto rp S l o t . Dette
ansaae Böckmann for et ubedrageligt T egn paa, at S v e n 
skernes S a g e r ikke stode godt, ligesom det var et B ev iis
paa den gottorpske Regerings onde S am vitigbed.

VII.
Alt tydede nu p a a , at afgjorende Begivenheder forestode. Kong Frederik, som imidlertid uafbrudt havde været
sysselsat med at gjenoprette de T a b , Hæren havde lidt baade
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paa Mandskab og M ateriale ved Gadebusch, vendte pludselig
tilbage til Skuepladsen og ankom d. 97de til Flensborg,
hvor han denne Gang stod af hos Borgemester Bischof.
Böckmann, som netop Dagen før var kommen tilbage fra
sin sidste U dflugt,
udspurgt

angaaende

blev

strap kaldt til Kongen, og nøie

Fjendens S tillin g .

Hans

Majestæt

meente, at Svenskerne allerede havde begyndt at gaae t i l 
bage over Cideren ;• herom kunde Böckmann

intet bestemt

sige, hvorimod han turde indestaae fo r, at Fjenden endnu
Dagen før havde A rlevat, B idler-B roen og Hollingsted
inde, og at S tre ifp artier vedbleve in eb stor Dristighed at
sværme langt videre mod Øst. Han raadede derfor Kongen
fra at gaae gjennem Landet, men hellere tage om ad
Eckernførde t il Rendsborg, samt ikke tøve paa Beien.
Dette Raad kom meget betimeligt; thi en halv Time
efterat Hans Majestæt havde forladt Flensborg, lød Heste
trampen cg Trompetstrald gjennem Gaderne; det var en A f
deling svenske Dragoner, som vendte tilbage for at brandstatte
paany; thi den vedvarende Frost og de banede Beie gjorde
Fjenden det m uligt at streife vidt omkring.
kunde have gjort en god Fangst,
halv Time tidligere,

Disse Dragoner

om de vare komne en

og enhver tro Flensborger saae dem

næsten med et let Hjerte rykke ind i Byen, nu, da Kongen
var vel derfra.
Kong Frederik reiste imidlertid hurtigt S yd paa, red
hele R atten, idet han fik friste Heste af Bønderne, hvor
han kom frem , og lod sig lyse af Ryttere med Lygter,
saa at han d. 28de Januar om Aftenen Klokken ti indtraf
lykkelig og vel i Rendsborg.
Im id le rtid kom de Gidsler, Svensterne tidligere havde
medtaget, d. 28de tilbage, da Resten af Brandskatten var
bleven betalt i Hamborg, og de berettede, at Svensterne
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endnu alle

[tobe Nord for Cideren; rigtignok

havde de

gjort et Forsog paa at gaae over Floden; men den pludselig
indtrcedende

stcerke T v

de atter havde opgivet

havde gjort Isen saa usikker, at
det.

Da

Gidslerne

kom ligefra

Svenskernes Hovedqvarteer og deres Beretning derfor ansaaes
for paalidelig, meente Magistraten, at Kongen strap burde
nnderrettes, og derfor blev Böckmann sendt t il Rendsborg;
han red den korteste Vei gjennem Landet, og allerede d.
29de om Morgenen gik han paa Rendsborgs Gader.
Han begav sig strap til Huusfoged Lyders, som lovede
at folge med ham op til Kongen,

og han var netop paa

Veien t il sit Logi for at skifte sine vaade Klæber, da han
modte Grev Reventlov,

som kjorte

op

t il Kongen og,

saasnart han horte, at Böckmann bragte nye Efterretninger,
vilde have denne t il strap at folge med. Böckmann bad
imidlertid Greven om at melde ham og Huusfoged Lyders,
som oieblikkelig vilde indfinde sig, til Hans Majestæt; men
Greven sagde, de nmatte skynde sig, da Kongen stod i
Begreb med at begive sig ud t il Nyværk for at hilse paa
Czaren.

D a Böckmann og Lyders kort efter kom, fandt

de Kongens Karosse holdende for D oren,

og de vare kun

komne halvveis op ad Trappen, da de modte Hans Majestæt
selv, der tilligemed Grev Reventlov gik ned ad den.
„H er er Manden, Deres Majestæ t", sagde Greven,
medens Böckmann og Lyders bleve staaende paa den Trappe
afsats, h vortil de vare komne, og bukkede dybt.
„ E r det sandt, Böckmann, hvad Grev Reventlov har
berettet m ig?" spurgte Kongen.
„Jeg

veed ikke, hvad Hans

Excellentse Greven har

berettet Deres M ajestæ t", svarede Böckmann med en F o r
sigtighed, der var noget krænkende for Grev Reventlov;
„men det er vist, at Svensterne endnu igaar Eftermiddag
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Klokken to ikke vare passerede Cideren. Vel have de slæbt
nogle B ræ dder derned for at gjöre et Forsog; men I se n
er allerede stjor, og der er Ebbe og Flod, saa de neppe vove
O vergangen. J e g troer snarere, D eres M ajestæt," sluttede
Böckmann ester et Ø iebliks T ö v e n , „at General Stenbock
— gaaer ind i Tönningen."
N u havde Böckmann saaet et O r d frem , som længe
havde trykket ham paa S i n d e t ; men Kongen studsede og
gjentog:
„ I T ö n n in g e n !"
„ A a , det er der ikke Noget o m ," sagde G rev R eventlov i en fortrædelig Tone.
Kongen havde imidlertid erholdt saa mange Beviser
p a a , hvor mærkværdig godt Böckmann var underrettet, at
de gamle T v iv l om den gottorpske Regerings Paalidelighed
vaagnede paany. G re v Reventlovs Troskab tvivlede han
ikke om ; men G reven v ar p aa G ru n d as Svogerstabet
altfor tilböielig til at tænke godt om Görtz og troe den
gottorpste Regerings Forsikkringer, og G revens Gemalinde,
en fodt Holstenerinde og i S læ gtstab med Flere af R i d 
derstabet, skulde neppe bidrage til at gjore ham mere klartseende. Kongen stod et Øieblik alvorlig og tankefuld;
derpaa saae han Böckmann ind i Ø r n e n e , idet han sagde:
„H voraf veed h a n , Böckmann, at Stenbock vil gaae
ind i T ö nn ing en? Betænk v el, hvad han siger! J e g har
gode G runde til at troe det M odsatte."
„ J e g tor ikke nævne D eres Majestæt mine Hjemmelsmænd og fordrister mig dog til at bede om , at D eres
Majestæt vil fæste Lid til mine O r d . S a a meget tor jeg
aabenbare. at jeg har denne aldeles tilforladelige Efterret
ning fra tre M æ n d , hvoraf de to have beklædt LEresposter
under D eres M ajestæts hoisalige F a d e r , Kong Christian
6
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den Vte, og som ikke af egennyttige Bevceggrunde, men af
Troskab mod Deres Majestcet ansee sig forpligtede til at
bringe Sagen til Deres Majestcets Kundskab."
Kongen vendte sig om og saae betydningsfuldt paa
Grev Reventlov, som stod bag ved ham.
„Vist ikke!" sagde Greven, i en afgjorende Tone,
„Deres Majestcet veed, at vi med Hensyn til Tonningen
have Borgen nok."
„T o r jeg vcere saa fri," sagde Böckmann, „at spørge
Deres Excellentse om, hvo der er Borgen for, at Svenstcn
ikke gaaer ind i Tonningen?"
„D e t er Baron Görtz og Grev von der Nach i
Slesvig."
„ I S le svig !" udbrod Böckmann, idet han atter vendte
sig til Kongen.
„Disse Herrer ere aldeles ikke mere der;
deres Palais staaer tomt, og jeg saae selv for et Par
Dage siden de Vogne, som kjorte alle deres Sager Syd
paa. Troer Deres Majestcet, at dette skeer af Frygt for,
at de skutte blive plyndrede af Svensterne?" spurgte Bockmann med et S m iil; men han foiede hastigt til: „Jeg
beder Deres Majestcet tilgive, om jeg taler for dristigt."
Grev Reventlov bed sig i Lcebeu; men Kongen sagde:
„T a l han kun frit ud; lad os faae A lt at hore, hvad
han har paa Hjerte."
„S aa v il jeg da gjentage det for Deres Majestcet
— gaaer Stenbock ikke ind i Tonningen, naar han kommer
i Klemme, saa vil jeg lade mit L iv; og jeg tilfoier —
gid han sad i Tonningen! Men Musen gaaer ikke gjerne
i Hullet, forend Katten kommer. Deres Majestcet forstaaer
mig nok — fra Marsk-Siden og Holmer-Siden, saa er
det let gjort; — han kan ikke slippe bort."
„H in !" sagde Kongen.
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„O g jeg v il blot endnu gjøre Deres Majestæt op
mærksom paa", vedblev Böckmann ivrigt, „at der er Brcedder
nok omkring hos Bønderne til at lette Overgangen med;
tru blot med at tage alle deres Baade, saa ftulle de nok
rykke ud med Brædderne."
„G odt, Böckmann, godt!" sagde Kongen, idet han
gik ned ad Trappen. „Kom! følg med til Czaren!"
Faa M inutter efter vare de i Czarens Qvarteer, hvor
Böckmann blev Vidne til, at Czar Peter med tilsyneladende
stor Hjertelighed tog mod Frederik IV.
Begge Majestæ
terne gik derpaa op og ned ad Gulvet i den store S a l,
hvor de befandt sig, og Kong Frederik fortalte, hvad Böck
mann havde meddeelt ham. Czaren traadte derpaa hen til
Böckmann og spurgte ham i sit gebrokne S p ro g :
„H ar jeg ikke givet ham tolv hundrede Mand til at
beskytte Flensborg med?"
„ J o , Deres Majestæt", svarede Böckmann med et
dybt Buk; „men en urigtig Efterretning berøvede mig igjen
denne Naade."
„ V e l" , sagde Czaren, idet han rynkede sine Bryn og
knyttede sin høire Haand, „slige Folk, der løbe med halv
Befted, burde man gjøre et Hoved kortere!"
Böckmann fjernede sig nu, og begge Majestæterne holdt
Raad om deres Krigsplan; hvorvidt Böckmanns Med
delelser have havt nogen Indflydelse paa den, er ikke let
at sige; men det er ikke usandsynligt at antage det. —
Hovedsagen var imidlertid, at Czaren havde besluttet sig
til at gaae angrebsviis tilværks.
Selv efterat han var
rykket ind i Holsteen, havde han atter ftiftet Sind, og først
da General Schollen indfandt sig hos ham og paa Kong
Frederiks Vegne erklærede, at hvis Czaren ikke nu gik over
Cideren og deeltog activt i Krigen, vilde Danmark nødes
ti*
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til at slutte en Separatfred med Sverrig, havde han endelig
besluttet sig til at staae de Danske bi.
Meldingen herom
var det netop, som saa hurtigt havde kaldt Kong Frederik
fra Fredericia til Rendsborg.
Dagen ester Czarens og Kongens Sammenkomst i
Rendsborg, rykkede de forenede Armeer frem mod Vest,
Russerne i tvende Delinger, en paa hver Side af Cideren,
Sachserne i Midten og de Danste mod Husum. — Herhavde Stenbock sit Hovedqvarteer, medens General S tackelberg laa med 3000 Mand i Frederiksstad.
Da de Danste nærmede sig Husum, gjorde Stenbock
et Forsog paa at fcckfe dem til at angribe. I tre Dage
stod han under aaben Himmel paa den jcevne Geestryg ved
Mildsted og tilbod dem Slag. Et Slag paa aaben Mark
kunde maastee bleven hans Frelse; thi de svenste Soldatervare vante til at kæmpe selv mod den største Overmagt;
men uagtet de Allierede vare 36000 Mand mod 12000
Svenskere, vilde de ikke spilde Blod nu, da de havde Stenbock
i Fælden.
Han trak sig derpaa tilbage til Ulvesbol
og Coldenböttel, og efterhaanden som han blev trængt
længere ud i det Eiderstedste, gjennemstak han Digerne og
afkastede alle Broer, medens hans Cavalleri retirerede heelt
ud til Tetenbol, Teting og S t. Peter. — General S ta 
ckelberg blev imidlertid jaget ud as Fredriksstad af R us
serne, og d. 12te Februar vare Svensterne indstrænkede til
Tonningens nærmeste Omgivelser.
Nu var man spændt paa, hvad der vilde stee; ret
mange Dage kunde den svenste Armee, sammentrængt paa
et saa indstrænket Rum , ikke faae Foden; enten nmatte
Stenbock vove en fortvivlet Kamp eller overgive sig —
med mindre Tonningens Porte aabnede sig for ham. Kong
Frederik havde den gottorpske Regerings hoitidelige For-
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sikkring paa, at bette ikke vilde flee, ingen af Kongens
Omgivelser troede det muligt, at Görtz vilde tage Stenbock
under Armene i et saadant Oieblik, da han udsatte sig for
Kongen af Danmarks og hans Allieredes Hævn, og mod
alt dette stod kun — Frants Böckmanns bestemte, men
gaadefulde Ord, og dog havde denne Mand sat sit Hoved
i Pant paa, at Dønningens Porte vilde aabne sig.
Kong Frederik saae til sin Forundring, at Böckmann
fik Ret; den 14de Februar gik Stenbock med fire Regi
menter uhindret ind i Fæstningen, og d. 18de var hele den
svenfle Armee inden dens Volde.
Kongens Forundring
var naturlig, da han In te t vidste om den hemmelige, mellem
den gottorpfle Regering og Stenbock sluttede, Tractat, der
vog, som vi see as Böckmanns 9)ttringer til Kongen, maa
være bleven røbet for Enkelte. Havde Görtz kunnet forudsee, at det vilde gaae Stenbock saa ilde, eller havde han
troet paa, at Russerne og Sachserne for Alvor vilde staae
de Danske bi, saa var Tractaten neppe bleven sluttet. At
han fortrød dette S kridt, viste sig; thi den 16be kom der
en Ordre fra Hertngadministratoren, som forbød Oberst
V o lf under nogen Omstændighed at indlade de Svenske;
men det var nu for silde; thi den halve svenfle Armee
var allerede rykket in d , og det stod ikke i Volfs Magt,
selv om har havde villet, at hindre Resten i at følge ester.
Stenbock var nu i Sikkerhed; men det var kun en G al
genfrist; thi Tønningen var ikke provianteret til at under
holde hele den svenfle Armee foruden de 1500 hertugelige
Tropper, som udgjorde dens faste Besætning.
Derfor
gjorde han strap d. 19de et Forsøg paa at flippe over
Cideren i Baade, og det var hans Plan i Jilmarscher
gjennem Holsteen at redde sig tit Meklenborg; men en ra
sende Storm, som pludselig reiste sig, standsede Overfarten;
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G r e v Sponeck stod allerede med et R eg im ent p aa DitmarskerS i d e n , og C zaren sendte nu en D ivisio n R u ssere derhen,
som atter breve Svenskerne ind i D ø n n in g e n , og saaledes
udsluktes alt H a a b for Stenbock om at undflippe.

VIII.
Allerede inden Stenbock v a r gaaet ind i Dønningen,
medens det dog kunde forudsees, at K rigen ikke vilde antage
nogen blodig C ha rak tee r, tænkte Kong Frederik paa at
gsøre sig O p h o ld e t under den forestaaende B eleiring be
hageligt. H a n skrev nemlig d. 10de F e b ru a r et B rev til
G re v Ulrik A dolf H olstein med et vedlagt til Fyrstinden,
hvori han opfordrede dem Alle til at komme til H usum .
S o m en Fø lg e heraf indtraf A n n a S o p h i a , G r e v Holstein
og h a n s G em alin d e sidst i F e b ru a r til H usum S l o t , h v o r'
Kongen havde sit H ovedqvarteer. C zaren laa i Fredriksstad, og da C z a rin d en , C a th a r in a A lexievna, ogsaa v a r
ankommen hertil et P a r D a g e f ø r , udviklede der sig en
A rt H ofliv i disse fjerne E g n e , idet C zaren og C zarinden
flere G a n g e spiste h o s Kongen p aa H u su m S l o t .
Kong Frederik v a r i disse D a g e mere o p rø m t, end
m an længe havde seet h a m ; den heldige V e n d in g , K rigen
havde tag et, og A n n a S o p h i a s N æ rvæ relse satte ham i
det bedste L u n e , og n a a r h a n s høie russifle G jæ ster n u
og da generede ham , forstode G re v Holstein og h a n s G e 
m alinde at lette ham V æ rte n s besværlige R olle. C z a re n s
P ersonlighed v a r K ong Frederik meget imod, og C za rin d en
passede liges a a daa rlig t til A n n a S o p h i a , saa a t nogen
behagelig O m g a n g mellem disse fyrstelige P e rso n e r ikke
kunde komme istand, og hertil kom, at C zaren ofte v a r i
daarligt L u n e , fordi han saae, at K ong Frederik alene
vilde høste F o rdelen af denne K rig.
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Det var heller ikke let at omgaaes Czar Peter; han
var niysgjerrig, vilde vide nøie Bested om A lt, talte meget
og, naar han var ædru, saa forstandigt, at man ikke
kunde Andet end höre paa ham med Interesse; men hans
Sæder vare, trods hans Kundstaber og grundige Indsigter
i de forskjellige T ing, saa vilde, at han drak sine femten
Glas Brcendeviin om Dagen og sjelden kom ædru tilsengs.
Kong Frederik var derimod ordknap og meget maadeholden
i M a d og Drikke, saa at det var ham en stor Lettelse, at
Grev Holstein ofte paatog sig at underholde Czaren.
Czarinden udovede vel et stort Herredomme over sin
Gemal og forstod nu og da at tæmme hans vilde N atur;
men hun, som fra at være Fyrst Menzikofs Tjenestepige
havde svungen sig op til at blive Czarens Gemalinde,
var selv uden Dannelse. Hun havde engang været smuk;
men nu var hun meget stor og svær, hendes Ansigt rodtblussende, hendes Stemme grov og hendes Væsen mandigt.
Hun stræmmede den bly og tilbageholdne Anna Sophia,
der kun var tyve Aar gammel, som nylig fra sin M od ers'
strenge Tugt var gaaet over i sin glimrende, men tv iv l
somme S tillin g , og som kun havde liden Verdenserfaring.
Hendes Softer, Grevinde Holstein, der havde reist meget
og va r en fuldendt Verdensdame, maatte derfor tage Stodet
af li.geoverfor Czarinden ligesom hendes Gemal ligeoverfor
Czaren. En stor Lettelse for alle Parter var det, da
Czaren brod op; han gjorde Mine til at tage hele sin
Arnnee med sig; men det endte dog med, at han lod den
blive: under Fyrst Menzikofs Commando og alene med
Czareinden reiste tilbage til Tydstland.
En Dag sad Kong Frederik ved Taflet paa Husum
S lo tt, omgiven af Anna Sophia, Grev Holstein og hans
Gemalinde, Geheimeraaderne Vibe og Eichsted, Generalerne
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Schölten, Dewitz og Flere. De talte om det tilende
bragte Feldttog — thi saaledes betragtedes det med Grund,
da Stenbock umulig ret længe kunde holde sig i Tønningen — og man udbredte sig over, hvorledes Forsynet
havde holdt sin Haand over Kongen og Danmark.
„Jeg regner Slaget ved Gadebusch lige med en
Seier," sagde Geheimeraad Vibe; „havde vi ikke tabt dette
S la g , vilde Stenbock aldrig gaaet ind i Holsteen, og vi
vilde ikke havt ham saa godt i Fcelden, som vi nu have."
Denne Anskuelse vandt stort Bifald hos flere af Her
rerne, og der faldt 9)ttringeiv der ret vare beregnede paa
at smigre og behage Kongen. N u, da A lt var afgjort,
saae Alle tilbunds i Sagerne, og de Fleste meente at have
været særdeles vel underrettede og at have forudseet Meget
af det, som senere virkelig indtraf. Kongen derimod, hvis
sunde og klare B lik aldrig ganske lod sig blænde af Smiger,
følte det Usande i al denne Pral og erkjendte, hvor ofte
Begivenhederne havde overrasket ham og gjort hans og
hans Raadgiveres Planer til Skamme. Hans Retfærdig
hedsfølelse, der lod ham paaskjønne Fortjenesten, i hvilken
Stand han end fandt den, yttrede sig undertiden paa en
charakteristisk Maade, og hans Ord kunde da slaae ned
som et Lyn gjennem de Viraksskyer, hvormed hans O m 
givelser søgte at tilhylle Sandheden.
„ N u " , sagde han, efterat han i nogen Tid tans
havde hørt til — „jeg fjender ellers en Borger i Flens
borg, som har vidst bedre Besked i denne K rig , end alle
vi Andre tilsammen."
Samme Dag som Kongen ved disse Ord havde mindet
om Bvckmanns Fortjenester, kom denne selv, dreven af gammel
Lyst, til Begivenhedernes Skueplads og mødte paa Husum
Gade M ajor Lühe, der lige kom fra Slottet og fortalte
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ham, hvor stor en Noes Kongen havde tillagt ham, samt
opfordrede ham til at gaae op og söge Audients hos
Kongem. Böckmann nøiedes imidlertid med den næste Dag
at gaae op i Spisesalen paa Slottet og tilligemed slere
Andre at see Hans Majestæt og de andre høie Herstaber
sidde t i l Taffels. Kongen bemærkede allerede under M aaltidet Böckmann, og da Taflet var hævet, og Hans Majestæt
nogle Gange gik op og ned ad Gulvet, kom han hen til
ham og sagde:
,„Det glæder os at see ham, Böckmann! V i maae
lade lham, at han har været særdeles vel underrettet; thi
A lt er' indtruffen nøjagtigt, som han forudsagde; vi have
Naabø for ham — "
H er afbrød Böckmann Kongen vel hastigt og gik
derved formodentlig G lip af en eller anden Naadesbeviisnimg, idet han med vel megen Selvfølelse sagde:
„,Jeg har erholdt Naade nok, og den berømmelige
Omtalle, jeg hører, Deres Majestæt har ladet mig blive
tildeel, er Alt, hvad jeg forlanger."
,„N u , n u," svarede Kongen blot, idet han studsede
lid t; derpaa nikkede han venligt til Böckmann og gik
sin B«ei.
Böckmann hilste derefter paa Grev Reventlov, som
logere-de i Byen; men heller ikke der havde han bedre Held.
„,Hvad N yt?" spurgte Greven, da Böckmann traadte ind.
,„In te t Andet," svarede Böckmann muntert, „end at
Stenbiock er gaaet ind i Tønningen, og at jeg, som Deres
Excelllentse seer, har mit Hoved endnu."
(Greven vendte sig ærgerligt om til sine Papirer og
sagde ikke et Ord mere, saa at Böckmann maatte forføie
sig bmrt uden Afsted.
Böckmann var dengang velhavende og uafhængig; han
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trængte ikke til Nogens Gnnst og var stolt af at have
tjent fin Konge saa bel, ligesom han satte en LEre i at
have gjort det for Intet. Han var saaledes uben smaalig
Forfængelighed; nten hans Borgerstolthed var dog i dette
Triumfens Ø iebltf parret med lidt Overmod. Nogle Aar
senere kom han i en S tilling, hvor han trængte til Kongens
Gunst og gjorde Fordring paa den.
Det forundrede Böckmanu meget, at han saae Görtz's
falste Ansigt i Husum. — Görtz havde ingenlunde udspillet
fin R olle; baade han og von der Nath gik Kong Frederik
dristigt under Ørnene; man troede dem vel ikke; nten man
havde heller ikke tilstrækkelige Beviser mod dem ihænde.
Görtz svoer paa, at den gottorpste Regering var ganske
uskyldig i det Passerede, og at Stenbock havde taget Tov
ningen ved Overrumpling; men samtidigt forstod han at
sætte ondt Blod mellem Kongen og hans Allierede, saa at
Fyrst Menzikof og Grev Flemming ingenlunde breve paa
Tovningens Overgivelse.
Allerede strap efterat Stenbock var gaaet ind i døn
ningen, havde Kongen inddraget de gottorpste Lande og
ladet Generalmajor Donep besætte Gottorp S lo t, efterat
Hertugadministratorens Born vare blevne sendte t il Ham
borg.
Görtz gjorde natnrligviis stor Allarm over dette
Skridt; nten da hans Protester ikke nyttede, tilbod han at
gaae ind i Tovningen cg formane Stenbock til at overgive
sig, saafremt Kongen blot vilde hæve Beflaget paa be
hertugelige Lande. Det tillodes ham ogsaa at gaae til
Tovningen, men istedetsor at raade Stenbock til at capitulere, opmuntrede han hant tværtimod til at holde ud og
gjorde ham det stjonne Forstag at jage alle gamle Mænb,
Qviuder og Bom ud af Byen, for at Provianten kunde
række desto lænaere.
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(Nörh havde u n de r dette B e fo g i D ø n n in g e n Leilighed
til a t overbevise sig cm, at Vedderkop endnu sad vel f o r
varet, og at Stenbock holdt sit givne O r d . H a n vidste, at
hv is de D a n ste bleve H e rre r iT ø n n in g e n , vilde F æ n g s le ts D ø r e
strax a a b n e sig for h a n s D ø d s f j e n d e ; at forebygge dette laa
ham mere p a a H jerte end alt Andet. R igtig no k saae det
i O ieblikket sørgeligt ud for den hertugelige R e g e rin g ,
som b a a d e havde mistet Land og R e s id e n ts , ja H e rtu g ad m inistratoren v a r endog bleven berøvet sit S t i f t Lybek.
K ongen af D a n m a r k havde imidlertid mere end een G a n g
havt de gottorpste Lande inde og atter m a a tte t tilbagegive
dem. G örtz tvivlede derfor ikke o m , a t det tcavendalste
F o r l i g s G a r a n t e r vilde tvinge Kong Frederik til atter ot
gjeninidscette H e r t u g e n , og F rem tiden viste, at h a n s H a a b
i saa Henseende ikke ganste v a r bygget p aa S a n d .
G ö r tz 's sidste Falsthed i D ø n nin gen kom im idlertid
for D a g e n ; h an kunde for denne G a n g ikke mere faae
A udiem ts ho s Kong Frederik og reiste derfor forbittret
tilb ade til H a m b o rg . Nu blev B eleiringen dreven med
mere K r a f t; der v a r kommen svcert S k y t s fr a R e n d s b o r g ,
og A l t v a r p a ra t til et B o m b a r d e m e n t, da K ongen d.
10de M a i sendte sin G e n e ra la d jn ta n t Lövenörn til Stenbock
og opford rede h am t i l , inden 2 4 T i m e r , a t erklære sig.
D a m an ge af Hestene allerede vare slagtede, og Stenbock
kun havde B r ø d til tre D a g e , begyndte ha n den I l t e at
capitiulere, og den 16de fluttedes C a p itu la tio n e n til O l
d e n s w o r t, ifølge hvilken hele den svenske Arm ee overgav
sig siom K rig s f a n g e r , efterlod K a n o n e r, P a u k e r , F a n e r og
Heste>, men beholdt deres B a g a g e og K rigskassen.
D e n 17de M a i om F o rm id d a g e n Klokken 11 stog
endellig den T im e , da Kong Frederik stulde faae O p r e is n in g
for tde mange G jen vo rdig hed er og A d m yg elser, h a n havde
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lidt.
Kongen holdt med Fyrst Menzikof ved sin Side
og omgiven af alle de danste Generaler samt flere russiste
O fficerer; Grev Flemming og de saxiste Officerer udebleve
derimod, da de vare vrede over, at de ikke ligesom Russerne
fik nogen Andeel i Krigsbyttet.
Flere Regimenter stode
opmarscherede t il begge
S id e r; den danste Garde i de
stadselige røbe Uniformer, et Regiment Landeværn i staalgraae
Kjoler med rødt Un^erfoder, graae Knoebeenklceder. rode oz
hvide Svikkelstrømper,
B o rte r;

Sko og trekantede Hatte med røde

General Lagards Cyrasserer, som tidligere havde

vceret i Ungarn, med blanke Cyrasser, brede Sølvtresser
paa Hattene og Officererne med Guldbroderi paa Kjolens
Sømme og paa Handsterne; endelig den russiske, preobrazenstyste Garde, høie Karle i grønne Kjoler med røde
Kraver, røde Beenklcederog Lcederhuer med en
slakt Ø rn
af B lik foran og en røb Fjederplumage bagtil.
R u kom Svenskerne udmarscherende, med deres General
i Spidsen til Hest; stolte Karle havde de været, men nu
var deres Udseende sygeligt af den ustandne R øb,
stene vare magre og elendige.
Kongen

og He

D a Stenbock var kommen

paa et P a r hundrede S krid t nær,

steg han af

Hesten, blottede sit Hoved, tog sin Kaarde i Haanden og
gik

saaledes hen t il det S te d ,

hans Følge

holdt.

Da

hvor Kong Frederik og

han var kommen Kongen nær,

bukkede han dybt og greb efter Kongens Kjole fo r at kysse
den, men Hans Majestæt rakte ham Haanden og bad ham
sætte Hatten paa; ikke desto mindre blev han staaende ved
Siden

af Kongens Hest med blottet Hoved og v a r nu

Vidne

t il det smertelige S y n , at de S oldater, hvormed

han to Gange havde seiret, marscherede forbi med sænkede
Vaaben,

kastede Geværerne og overgave sig som Fanger.

Kongen behandlede Stenbock mildt og bød ham denne
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Dag og flere Gange senere til Taffels. Stenbock havde
under Capitulationsforhandlingerne opfort sig meget heftigt
og utaalniodigt, ja endog flere Gange, naar man ikke vilde
gaae ind paa hans Fordringer, truet med at ville styde
sig en Kugle for Panden; men da hans Skjcebne var
afgjort, fandt han sig ydmygt i den. Han var Fange
paa LEresord og blev ikke belagt med nogen Arrest, forend
han senere ved at tænke paa Flugt ganske forskjertsede
Kongens Naade.
I Ju ni Maaned droge Russerne og Saxerne bort, til
stor Lettelse baade for Kongen og Landet; thi deels vare
de blevne forsynede med Brod og Fourage fra de kongelige
Magasiner, deels plyndrede og stjal Russernes Tros,
hvoraf der var omtrent 80 Personer ved hvert Regiment,
overalt hvor de kom frem.
Selve de russiske Soldater
vare derimod i Neglen godmodige og noisomme, saa at de
bleve gode Venner med Beboerne; tyndt Ø l , daarligt
Kjod og S ild var allerede et heelt Tractement for dem,
og Bonderne vilde derfor hellere have ti Russere, eud to
Saxere i Qvarteer.
Fyrst Menzikof blev fornoiet med en Kaarde, en
Stok og en Snuusdaase til en samlet Værdi af næsten
tredsinvstyve tusind Daler, og Grev Flemming'blev ogsaa
rigeligt
begavet; ikke desto mindre forlangte den Sidste
hundrede tusind Daler for overholdt god Disciplin, hvilket
dog blev ham afslaaet. Begge disse Herrer, især Menzikof,
forstod e imidlertid paa Hjemveien at fylde deres Lommer;
thi Hamborgerne maatte, for at blive dem qvit, rykke ud
med et
Par Tonder G uld, Lybek med næsten halv saa
meget.
Czar Peter pleiede ogsaa at sige om Menzikof,
at han var en Pengesvamp, der undertiden svulmede saa
stærkt op, at han maatte presse den.
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Kongen drog imidlertid til Gottorp og opslog for
hele Sommeren sin Residents paa dette S lo t, hvor i For
tiden saa mange Planer vare smedede imod ham. Det
var hant en vis Tilfredsstillelse at dvæle her, og Stedet
var dernæst saa smukt, at det fornviede baade Kongen og
hele Hoffet meget. Havde end Görtz og von der Rath bragt
deres egne Sager i Sikkerhed, saa havde de ikke taget sig
det saa nær med Hertugens. Slottet forefandtes meubleret,
og tillige var der et stort Bibliothek samt et Kunstcabinet
med mange Rariteter, hvortil allerede den daværende umyndige
Hertugs Oldefader, Frederik' 3die. havde lagt Grunden
ved at kjobe en saadan Samling as en vis Paludan i
Hamborg. Det Mærkeligste i den var den colossale KobberGlobus, der var huul og saa rummelig, at 12 Personer
kunde sidde tilbords inde i den. Med denne Raritet
gjorde Kongen Czar Peter en Foræring, der ret faldt i
hans Sm ag; den blev senere tilsoes sendt til Petersborg,
hvor den formodentlig er endnu.
Denne Globus stod i Haven, der var stor og meget
smuk, med mange Terrasser, kunstigt klippede Hækker og
Springvand. Især beundrede Kongen et Aloe-Træ af en
sjelden Storrelse, og som netop stod i fuld Blomst. M an
opfattede dette, ganske i Datidens Aand, som en Hyldest,
Naturen ydede Kong Frederik, og der blev slaaet en
Medaille for at forevige denne Begivenhed. Paa M edaillens ene Side sees Kongens Brystbillede i Harnisk og
prydet med Elefantordenen, paa den anden Aloetræet med
folgende paa Latin afsattede Omskrift: „Aloe Plantens Troe
ydede Kongen as Danmark den fjerde Palme af sine Blomster."
Det var ret Medaillen,es T id , og der blev ved enhver
given Leilighed præget saadanne, saa man kan tænke sig,
at Tonningens Belejring og Overgivelse ikke blev forglemtt.
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Denne store Begivenhed blev forherliget ved mere end een
Medaille, og Medailleurerne anstrængte al deres Vid for
at fremstille Triumfen ret slaaende. Et af disse Mindesmoerker om Datidens Smag viser paa den ene Side Carl
X lls . Bolig i Bender og udenfor samme Stenbock i en
Tonde, ined Omskrift: „ i den yderste Nod." Paa den
anden Side sees Stenbock kigende ud af Tonden og en
Elefant (Danmark), der med en Fakkel i Snabelen v il
stikke I l d paa Tonden, samt med den O m fkrift: „Han er
dreven i Fcelden."
Kong Frederiks og Hoffets Gloede paa Gottorp forblev
ingenluinde uforstyrret; thi Görtz var virksom og lod snart
hore fra sig; med Menzikof, Flemming og Grev Vellingk,
der kunde fremvise saa mange Fuldmagter fra Kong Carl,
som deck skulde være, lagde han i Hamborg onde Raad op
mod Danmark, ja han gik til Berlin og sluttede der i
den gottvrpfke Regerings 'Namt en Tractat med Kongen
af Pneussen, hvori denne lovede at bevirke Hertugens
Gjeuimdsættelse i alle hans Rettigheder; baade Rusland
og En gland saae desuden skjcrvt til, at Danmark saaledes
udvidede sig mod Syden.
Dette Tryk udensra virkede stærkt paa Frederik IV .,
og tiu kom
der et farligt Oieblik, da han nærhavdeladet
de vumdne Fordele slippe sig af Hænderne.
Görtz kom
til Gottorp
for at underhandle med Kongenog skræmme
ham mteb Garanterne for det travendalske Forlig.
Alle
Konzems Raadgivere, hvor uenige de ellers kunde være,
vare dog nu enige i at raade Kongen til at være fast.
Gehckuneraad Vibe, Generalerne Schölten og Dewitz bade
Konzem ikke at stole paa Görtz, Geheimeraad Johan Holstein
advarede ham mod at overile sig, og Grev Ulrik Adolf
Holseim, der vel ikke dengang endnu sad i Kongens Raad,
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men havde hans Fortrolighed, talte til ham i samme
Aand. Hans AnfTuelse om dette Punkt fjende vi af en
skriftlig Erkleering, han senere paa Opfordring sendte Kongen,
og hvori han siger: „Slesvig er uundvcerligt for Deres
Majestæt og maa for A lt i Verden beholdes."
Ikke destomindre forstod Görtz at skaffe sig Gehör.
Kongen tilbagegav Hertugadministratoren Stiftet Lybek og
lod sig forlyde med, at han var villig til at tilbagegive
de gottorpske Lande, naar Neutraliteten for Fremtiden strengt
blev overholdt, de hertugelige Tropper rommede Tonningen,
fom da stulde besættes af neutrale Tropper, og — Geheimeraad Vedderkop blev losladt. Den sidste Betingelse
var det Halmstraa, hvorved den danske Sag blev frelst.
M an var meget bange for, at Görtz stulde gaae ind paa
dette T ilb u d , og Spændingen og Forsagtheden blandt
Kongens troe Mænd var stor; men Görtz blev sig selv lig
til det Sidste. Tonningens Besættelse af neutrale Tropper
og Vedderkops Losladelse vilde han paa ingen Maade
gaae ind paa, og saaledes ofsrede han sin Herres Interesse
for sin egen.
Nu fandt man, det var paa hoie Tid at stafse Görtz
afveien; man vidste, at han var ligesaa feig, som han
var falst, og derfor lod man ham d. 3die October underhaanden vide, at Kongen var meget opbragt paa ham og
den næste Dag vilde lade ham arrestere. Det virkede;
han reiste oieblikkelig, under Paastud af, at han vilde
tage til en Jagt, til Kiel, og siden fik han aldrig mere
Kong Frederik i Tale.
Men Görtz glemte ikke Tonningen eller Vedderkop.
Allerede i Berlin havde han havt den Frækhed at sende
Oberst V olf en paa en hertugelig Blanket skreven og uden
Hertugadministratorens Vidende udstedet Ordre, hvori ham

97

befaler Obersten uden videre at lade Vedderkop henrette;
men Bols v ar for klog og menneskelig til at adlyde. N u
lod han von der N ath lete et P a r Skibe i E n g la n d , som
deels skulde tilføre T ønningen P r o v i a n t , deels føre V ed
derkop til Helgoland; men begge disse F artøier strandede.
Tønningen blev vedvarende blokeret, men overgav sig først
d. 7de Febru ar 1 7 1 4 , og deus Volde bleve jævnede med
Jorden. Nit blev den ulykkelige M a g n u s Vedderkop en
delig sat i Frihed og, hvad der var vigtigere, Kong F r e 
derik fik ved de af V olf opbevarede hertugelige O rd re r
soleklare Beviser paa den gottorpske Negerings Falskhed i
Hænderne. — Görtz havde altsaa endelig udspillet sin
Rolle paa det lille gottorpske T h ea ter; men han gik derfra
til C arl X I I . , som imidlertid v ar vendt tilbage fra S tra lsu n d ,
vandt ganske denne Fyrstes G u n s t, og det lykkedes ham
saaledes at optræde p aa en ny og større S cene, hvor han
anden G an g blev D anm ark farlig.

IX.
Efterat Kongen havde forladt H u s u m , fik Stenbock
og de svenske Officerer for en T id O varte er i Flensborg.
Kr.gskassereren, Villiamsen, kom til at boe hos Böckmann,
og derfor gik de svenske Officerer ud og ind i hans H u u s ,
ligesom Stenbvcks Huushovmester ofte indfandt sig der,
talle med Kassereren og hævede Penge. I Begyndelsen
vibe Flensborgerne I n t e t have at staffe med Sven sterne;
mm efterhaanden stnttedes der dog Bekjendtstaber, og
Blckmannn havde for sit Vedkommende ikke Andet at udsætte
par de svenste F a n g e r, end at de kjøbte en god D eel
Vcrer hos ham uden at betale dem, saa at de bleve ham
en smuk S u m skyldige, da de reiste.
Im idlertid blev det bekjendt blandt Svensterne, hvilken
7
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Rolle Böckmami havde spillet under Krigen; de fattede
derfor den Mening om ham, at han var et farligt Menneske,
som kunde skille Folk baade ved Liv og Penge; ^ Krigs
kassereren flyttede pludseligt fra ham, og ingen Svensker
betraadte mere hans Huns. Dette krænkede Bockmann, og
da han en Dag mødte Oberst Brenner, en vakker Officeer,
der tidligere undertiden havde besøgt ham, beklagede han
sig for ham.
„Troer De virkelig, Hr. Oberst," sagde han, „paa
al den Bagvastelse, der er udspredt om mig? Stod De
endnu i Marken imod os. saa kunde jeg vel som god
danst Patriot faae isinde at tilføie min Konges og mit
Fædrelands Fjender al mulig Skade; men nu, da de som
Fanger ere i vor M agt — nei aldrig!"
„Jeg v il troe det Bedste," svarede Obersten; „men er
det dog ikke sandt, at det var Dem, som udspionerede os,
da vi vilde gaae over Cideren?"
„J o ," svarede Böckmann forsigtigt, „jeg var rigtignok
dengang med en god Ven i Frederiksstad, og vi vare
nysgjerrige efter at see, om det var sandt, at Svenskerne
vilde gaae ind i Slesvig."
„Den Officeer, som gik oppe paa Diget, var mig;
jeg tænkte paa at lade Dem arrestere; men man forsikkrede,
at de vilde blive i Byen til om Aftenen, hvilket De nok
havde bildt Folk ind. Jeg kom dog snart paa andre
Tanker, og var De bleven fem M inutter længere i Byen,
saa havde vi taget Dem."
„O g hvad havde De saa gjort ved mig?"
„Jeg havde ikke kunnet behandle Dem anderledes end
som en meget mistænkelig Person. De vilde bleven ført
t il Hovedqvarteret og starpt forhørt. Dog vilde De maaskee
den Gang stuppen derfra med Livet; men havde vi truffet
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Dem paa en af deres senere Udflugter, saa — nu, De
veed nok, at med en Spion gjor man kort Proces."
„De gjor mig for megen 8Ere, Hr. Oberst, og tiltroer
mig Mere, end jeg er istand til. Jeg har ingen ©pienløn
modtaget af Kongen, og jeg duede vel heller ikke til at
tjene ham."
„Aa, min gode Böckmann," sagde Obersten, „D e var
saamoend kun altfor duelig!"
Men Böckmann blev ved S it; han var for klog til
at gjøre sig til af sine Bedrifter; thi Krigen var ikke t il
ende, og han kunde ikke vide, om ikke Gjengjceldelsens Dag
kunde komme over ham.
En Eftermiddag stod Stenbocks Huushovmester i
Böckmanns Boutik for at udsøge nogle fine uldne Varer
og Silketøjer, som hans Herre ønskede til en Sommerklcedning. I det Samme gik Feldtmarskalken selv forbi,
traadte ind i Boutikken og besaae Tøierne, og da Böckmann
b-lev ham vaer, bad han hans Excellentse om at troede
indenfor i Stuen. Stenbock tog imod Indbydelsen, medens
hans Følge forblev i Boutikken.
Da Böckmann kort efter traadte ind til Stenbock, stod
denne og saae ud paa Gaden gjennem det aabne Vindue.
Böckmann spurgte, om han maatte opvarte Hans Excellentse
med et Glas V iin og fkjcenkede i Glassene, medens Stenbock
endnu bestandig saae ud paa Gaden; derpaa satte han
begge Glassene paa en Tallerken, gik hen til Vinduet med
den og prcesenterede Stenbock ærbødigt Vinen.
„ D rik I først!" sagde Stenbock med et mørkt og
mistroisk Blik.
„S o m Deres Excellentse v il," svarede Böckmann, idet
han tog det ene G las; „jeg vil tømme dette Glas paa
Deres Excellentses Velgaaende!"
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D a han havde drukket u d , Bød han Feldtmarflalken
det andet G l a s ; men denne Betragtede ham endnu Bestandig
mistroisk, rakte H aanden u d , som om han vilde tage
G lasset, trak den atter til sig og sagde:
„D rik I kun selv det andet med!"
Böckmann stod som ram t af Lynet; han vidste, hvor
slet Svenskerne tænkte om h a m , og han kunde ikke finde
anden Forklaring paa StenBocks Adfærd, end at denne endog
tiltroede ham saa nederdrægtig en H andling som at komme
G if t i Vinen, og han erindrede nu, at han havde skjænket
i Glassene, medens StenBock saae ud af Vinduet. Denne
M istanke krænkede i det første Diekast Böckmann byBt;
men det randt ham ihn , hvor meget StenBock havde paa
S am vittigheden navnlig med Hensyn til A ltonas B ran d ,
og det v ar vel n a tu rlig t, at han ventede sig Alt til
G jengjæld af en N ation, han havde Behandlet saa grusomt.
I d e t disse Tanker hurtigt fore Böckmann gjennem Hovedet,
kom han til det R esultat, at den yttrede M istanke var
mere Beskæmmende for StenBock end for h am , og hans
H arm e lagde sig; han fattede sig, tog G lasset og tømte
det, idet han sagde:
„ S a a vil jeg tømme dette G l a s paa H a n s Majestæt
Kongen af S v e r r ig s S u n d h e d ! "
StenBock -takkede, og Böckmann lod nu en as sine
Folk komme og skylle Glassene r e n e , hvorpaa han atter
skjænkede i og Bød Feldtmarskalken V i i n , som om I n t e t
v a r passeret. StenBock drak nu først paa Kongen af
D an m a rk s Velgaaende, dernæst p aa sin V æ rts.
„ E d e rs N av n er jo Böckm ann?" spurgte han.
„ J a , D eres Excellentse."
„ O g der er ellers I n g e n her af det N a v n ? "
„Nei, deres Excellentse! M i n salig Fader kom herind
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fra Meklenborg; men jeg er født her; vel har jeg en
Broder i Kjøbenhavu, nten ellers fjender jeg Ingen her. i
Danmark, som hedder Böckmann."
„V e l, saa veed jeg, hvem jeg taler med," sagde
Stenbock med Eftertryk.
„Veed I hvad, I har gjort
Eders Sager godt!"
„Hvorledes mener deres Excellentse?"
„ I har gjort mig større Skade end tusinde Ryttere
Böckmann; vare alle danske Mænd som I , saa vilde det
ikke vcere godt at angribe Danmark."
„Deres Excellentse taler i Gaader."

„R u, I er en klog og forsigtig Mand, som jeg seer,
og I har tjent eders Konge cerlig og tro; men," sluttede
Stenbock, idet
han gik tæt hen til Böckmann, saae ham
stift i £5inene og truede ad ham med Haanden — „hvis
jeg havde faaet Eder fa t!"
Derpaa gik han sin Vet, og Böckmann følte sig let
om Hjertet; thi ban havde et Llieblik været tilmode, som
om han havde Strikken om Halsen; han havde saalænge
Stenbock var
i Stuen, en klarere Anskuelse af de Farer,
han havde underkastet sig, end medens han færdedes i
Feldten; nten Rysgjerrighedeu havde alligevel drevet ham
til etit Gang at tale under sire Øtne med den Mand, som
nylig havde været Danmarks dygtigste og snildeste Fjende,
og som han paa sin B iis havde været med at bekæmpe.
Svenskerne forlode i Efteraaret 1713 Flensborg og
kom til Kjøbenhavn, hvor Stenbock endnu bestandig var
Fange paa M resord; men da han det næste Aar lagde
Planer til at flygte, hvilket man opdagede ved at aabne
hans Breve, blev Kongen med Grund opbragt; thi han
havde givet 4000 Rdlr. aarligt til Stenbocks Underhold.
Stenbock blev d. 17de November 1714 sat i Kastellet
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og den Dag, man bragte ham i Fcengsel, faldt hans lange
Marelok af ham. Nu begyndte hans Bodstid, da hans
bevcegede og daadriae Liv drog forbi hans indre Blik, og
Angeren over den store M isgjerning, hvormed han havde
plettet det, kom til Udbrud. Han siger heroin i sin Relation
af 1716, efterat han har omtalt den Velsignelse, Provst
Sass nedbad over ham i Altona:
„A k, D u hoieste Gud! Jeg frygter, at denne Vel
signelse paadrog mig Guds Vrede; thi foruden at Hans
Majestcet, min allernaadigste Konge, aldrig har havt den
ringeste Nytte as denne Røg, og jeg ligeledes var paa
den Tid saa fattig som en Kirkerotte, og Armeen led Nød,
saa er og mangen uskyldig Enke og Faderløs ved denne
ulykkelige Brand ei alene blevne stilte fra Livet, men ogsaa
fra al deres Eiendom og bragte til Tiggerstaven; men
jeg, Gud bedre mig, er og siden den Dag styrtet i den
ene Ulykke efter den anden og har stedse siden aldrig havt
en glad eller fornøielig Time."
Han dode d. 23de Februar 1718, men hans Minde
lever >endnu blandt den svenste Almue; han var Danmarks
Fjende, men dog en aaben og ærlig Fjende.
Langt mindre forsonlige staae vi ligeoverfor Görtzs
og Vellingks M inde, disse to Repræsentanter for alt det
Onde i deres Tidsalder. Görtz blev, som bekjendt, Carl
X ll's . almægtige Minister, ligesom han tidligere havde
været Hertugen af Gottorps; han opflammede Kong Carls
Haß til Danmark, og, da han i December 1718 ilede til
Frederikshald, vare alle Forberedelser trufne til at udnævne
den umyndige gottorpste Hertug, Carl Frederik, til Kong
Carls Efterfølger paa den svenste Throne, ja, Görtz havde
endog en betydelig Pengesum i Behold til at vinde Hæren
med; men han naaede kun til Strømstad, hvor han erfarede,
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at C a rl X I I . d. 11te D ecbr. om Aftenen v a r falden for
en Kugle i Løbegravene for Frederikshald.
G örtz blev nu O ffret for den M isfornøjelse, som Kong
C a rls despotiske Regim ente og letsindige S tatssty relse allerede
længe havde noeret hos et stort P a r ti; han blev fængslet,
anklaget for ikke m indre end 4 0 0 P unkter og bøntt fra
8 E re og Liv. H an havde gjort sig saa forhadt ved sit
H ovm od og sin H jertelø sh ed, at ikke en eneste S tem m e
hævede sig for ham , og han blev i M a rts 1 7 1 9 halshugget
paa den alm indelige R etterplads ved S tokholm .
Vellingk blev over 8 0 A ar gam mel. H an havde vidst
at sikkre sig en stor russisk Pension og levede efter K rigen
i nogle A ar ro lig t i S v e r r ig ; men tilsidst indlod han sig
i forræderiske P la n e r mod fil eget Fæ dreneland. C ath arin a
I . vilde sætte den unge gottorpske H e rtu g , C a rl Frederik,
paa S v e r rig s T h ro n e , og Vellingk gav hende det R a ad ,
at sende en H æ r og F laade mod S to k h o lm , saa vilde
h ans Landsm ænd nok give efter. D ette skændige F orræ deri
blev røbet, han blev fængslet, og al h ans List hjalp ham
ikke; han blev anklaget for H ø ifo rræ d eri, for at have i
sin T id forskyldt Stenbocks ulykkelige M arsch mod T ønm ngen
og A ltonas B ra n d , for at have forgrebet sig paa de P enge,
hvormed den fangne ,svenste Armee i A aret 1 7 1 3 fkulde
forpleies og derved bidraget til dens O p lø sn in g og for i
det Hele ved sin E gennytte, Herskesyge og G rusom hed mere
end nogen Anden at have stadet det svenste Folk og vanæ ret
det svenste N av n . H an blev døm t til evigt Fængsel paa
Enkjøbing S lo t, men døde paa V eien derhen i J u l i 1 7 2 7 .
B aad e Vellingk og Görtz vare M æ nd, i hvis Charakteer
m an forgjæ ves søger efter et lyst P unkt, og de vare begge
erklærede Fritænkere og G udsfornæ gtere. O m Görtz vil
m an v id e , at P asto r C o n ra d i, som senere blev P ræ st i
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Kjøbenhavn, bevægede ham tit i de sidste Dage af Haus
Liv at afsvcerge sin Vantro.
M an fandt efter hans Død følgende Ord, skrevne paa
Franst paa et Bord i hans Fængsel:
„Netop som min Helt stulde til at stutte en vigtig
Fred, faldt han og med ham hans Kongedømme*). Gud
give, der ikke steer noget Værre. Jeg døer vgsaa; men
at falde med en Konge og et Kongedømme, det er at gaae
bort i et glimrende Selskab."
Han stal ogsaa have givet sig selv den kun halv sande
Gravstrift:
„Kongens Død og min Trostab mod Kongen bleve
min Død."
Den gottorpske Hertug, Carl Frederik, var, da han
blev myndig, en Herre uden Land; men han erholdt dog
ved Freden 1720 sine Besiddelser i Holsteen tilbage. Hans
Tante og Carl X l l s . yngre Søster, Ulrikke Eleonore, for
mælet med den hessiste Arveprinds Frederik, var efter sin
Broders Død bleven udnævnt til Dronning af Sverrig,
og Carl Frederik nmatte fortrække derfra; men han flakkede
nu Europa rundt for hos fremmede Fyrster at stafse sig
Hævn over Danmark. Han landede i Rusland og ægtede
Czar Peters Datter, Anna Petrovna, samt sandt en virksom
Bestytterinde i sin Svigermoder, Catharina I., der 1725
havde efterfulgt sin Gemal paa Ruslands Throne. Hun
døde imidlertid pludselig 1727, og dermed udstuktes Carl
Frederiks sidste Forhaabninger; han drog tilbage til Kiel,
hvor hans Gemalinde 1728 fødte ham en S ø n , Carl

*) form odentlig: Enevoldsm agten; thi efter Kong C a rls D o d tilrcve
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og

de svenske Konger bleve

in d til Gustav I l l s . T id mere indskrænkede end nogensinde for.
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Peter Ulrik, der senere blev- Keiser af Rusland under
Navnet Peter I I I .
Den gottorpske Slcegts Haab om den
svenske Krone gik senere i Opfyldelse, idet Hertugadmini
stratorens anden Søn, Adolf Frederik 1743 valgtes til
Thronfolger i Sverrig og blev Fader til Kong Gustav I I I .

Frants Böckmanns sidste Mode med Kong Frederik
I V . var muntert og fornøieligt.
Kronprinds Christian var i Aaret 1721, ledsaget af
Grev Ulrik Adolf Holstein, draget til Pretsch i Polen og
havde formcelet sig med Sophia Magdalena, Markgrevinde
af Brandenburg-Culmbach. Nu vendte han tilbage, blev
modtaget af sin Fader i Holsteen og holdt med Kongen,
Dronningen og hele Hoffet d. 28de August 1721 sit
glimrende Indtog paa Gottorp S lo t.
Dette var Glandspunktet i Frederik IV 's . Liv. Efter
mange Farer og Genvordigheder havde han Aaret iforveien
sluttet en hæderlig Fred, hvorved en af de stjønneste LEdelstene
i Danmarks Krone — Sønderjylland, heelt og for evige
Tider blev befæstet i samme. Det betragtedes med Rette
ikke som nogen Erobring, men som en Gjenerhvervelse af
et fra den danske Krone i urolige Tider løsrevet Pertinents.
Kongen blev nu d. 4de og 5te September hyldet af de
slesvigske Stænder paa Gottorp S lo t, og Hoffet traadte
ved denne Leilighed op med stor Glands, og nu sad den
elstede Anna Sophia ved Kongens Side som hans rette
Gemalinde og Danmarks Dronning; thi den ulykkelige
Dronning Lovise var død d. 15de M arts samme Aar, og
Kongen havde kort efter ladet sig vie til høtre Haand til
Fyrstinden af Slesvig samt d. 16de J u li selv paasat hende
Kronen i den kongelige Families og hele Hostets Nærværelse.

,
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Efter et festligt og muntert O ph o ld paa Gottorp
S l o t reiste Majestæterne hjem, og paa ben forste S tatio n ,
i F le n sb o rg , agtede de at blive en N at. S a a s n a r t man
i F lensborg havde faaet Underretning om, at Kongen vilde
indtræffe til Byen, besluttede omtrent 4 0 ældre og yngre
Kjobmænd at danne en 8 E re sg ard e, som ffulde ledsage
Majestæterne baade til og fra S ta d e n , og de vare alle
enige om, at I n g e n havde saa stor Adkomst til at være deres
C hef, som F ra n ts Böckmann. H an var dengang endnu
kun 5 2 A ar gammel og rast og rorig som en Angling,
saa at han ikke vægrede sig ved at efterkomme deres A n
m odning, og han fik nu travlt med at forge f o r, at hans
lille Regiment eqviperede sig smukt og eensartet. D et
var imidlertid ikke let at faae disse 4 0 Hoveder under een
H a t ; Enhver vilde pryde og udruste sig efter sin egen
S m a g , og for enhver anden Chef end Böckmann vilde
det været vanskeligt at forhindre, at Borgergarden kom til
at prale i alle Regnbuens F arver.
H a n satte sin Billie igjenncm, og d. 18de Septem ber
om M orgenen stillede hele Corpset paa det sondre T o rv
i grønne Kjoler, sorte Beenklæder, smaa trekantede Hatte
med G alloner og S a b le r i G eh æ n g, og hver M a n d red
en god og kraftig Hest. E n stor S kare af Borgere og af
B y e n s Ungdom beundrede hoiligt det stadselige Regiment,
Böckmann saa hurtigt havde stabt af en Flok satte F am iliefæ d re; men Chefen selv mønstrede omhyggeligt hver R ytter,
Hest og S a d d elg jo rd ; thi det gjaldt paa dette T o g at bruge
Benene, at sige Hestenes, og dog undgaae alt G ræ sry tteri.
D e t var ingen ringe Bedrift for disse, tildeels uøvede
R y ttere, at ride tv M ile i strygende F a r t , og Böckmann
vidste, at Kong Frederik gjerne havde Hastværk.
D e rede nu S y d paa ad S te n d ru p til, hvor de
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agtede at tage mod Kongen; men de ankom altfor tidligt
til S te d e t, og nu reifte der sig et nyt S kcer, hvorpaa
Borgergardens militaire ALre ganfle kunde have strandet.
V arm en v ar trykkende, Tørsten Letydelig og S te n d ru p Kro
p aa en D a g som denne rigeligt forsynet med gode Drikke
varer. Böckmann faae Faren og Brød derfor op, inden
S tem ningen var bleven altfor m u nter; han red med hele
G arden til P o p h o lt S k o v og forblev d e r, indtil den
udstillede Forpost meldte, at det kongelige T o g nærmede
sig ; derpaa rede de hastigt tilbage til S ten d ru p og stillede
sig der i Linie med Trompeterne p aa S id e n og Chefen
foran.
Kort efter kom Majestæterne med hele Hoffet kjørende,
og det var et langt og prægtigt T o g ; thi ved en Leilighed
som denne, da Kong Frederik førte fin S ø n s G emalinde
første G a n g gjennem Landet, sparede han ikke. D a Kongens
V ogn nærmede sig, blev der blæst i T rom peterne, faa det
havde A rt, hele G ard en præsenterede med S a b le r n e , og
da Vognen holdt, steg Böckmann af Hesten, gik med blottet
Hoved hen til Kongen og overrakte Majestæten med et
dybt Buk et Velkomst-Digt. Kongen tog naadigt derimod,
og D ro nn ing A nna S o p h ia hilste m ildt; derpaa sagde
Böckm ann:
„D e re s Majestæt tillader vel allernaadigst, at vi
Flensborgere geleide D em til B y e n ? "
„ J a vel, Böckmann," svarede Kongen, men føiede til
med et S m i i l — „naar I blot kunne ride faa hurtig, som
vi kjøre."
„ J o , det skulle vi nok vise D eres M ajestæ t," svarede
Böckmann i den raske og tillidsfulde T o n e , fom mindede
Kongen om gamle D age. D e rp a a steg Böckmann til Hest
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og deelte sit C o r p s i to H o l d , 2 4 fo ra n K ong ens V ogn
og 16 fo ra n K ro n p rin d se n s; thi h a n holdt note over
S t a d e n s borgerlige Z Ere og passede p a a , at I n g e n kom
til at ride fo ra n de andre V o g n e ; kun selve de kongelige
Herskaber tilkom en saadan T E resb e v iisn in g som at geleides
af B o rg erg a rd e n .
N u gik det da lo s, og Böckm ann havde H a n s Majestcet
mistcenkt f o r , at han vilde scette B o r g e r n e s Fæ rdighed i
Ridekunsten p a a en h aard P r o v e ; thi uagtet Veien v a r
stenet og V ognene tu n g e , kjorte de dog de to M il e til
F le n s b o rg p a a knap fem Q v a r te e r ; m en B o rg e rn e stode
sig bravt, og ikke een Hest styrtede.
D e n nceste M o r g e n Klokken sex, da M ajestæ terne skulde
reise, stillede B o rg e rg a rd e n p aa ny p aa T o r v e t og sluttede
sig p a a sam m e M a a d e til det kongelige T o g , som de led
sagede lige til B a n ; der gjorde de H o ld t og saluterede
for K o n g en , da h an kjorte forbi. H a n s Majestcet lod
V ognen holde m idt for C om pagniet.
„ T a k , m in gode B ö c k m an n ," sagde h a n , idet h a n
hilste med H a a n d e n , „og T ak Allesam m en! I have h a v t
megen Uleilighed for v o r S k y ld ."
„ N a a r jeg blot ikke med m in E skorte h a r væ ret
D e r e s M ajestæ t til B e s v æ r," svarede Böckmann.
„V ist ikke. vist ikke," sagde Kong Frederik, „ I hav e
Alle gjort eders S a g e r godt."
„ H ö r e r I , hvad v o r F a d e r s ig e r? " ra ab te Böckm ann
m u n te rt, idet han vendte sig om til B o r g e r n e , „ I hav e
gjort eders S a g e r g o d t; hold E d e r fremdeles b r a v t , f a a
skulle I im orgen faae dobbelt G a g e ! "
Kongen og D ro n n in g e n loe ad denne S p o g ; B öck
m a n n takkede for den N a a d e , der v a r bleven dem tildeel,
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idet de havde faaet Tilladelse til at ledsage deres elstede
H erre og K onge; M ajestæterne hilste og kjorte derpaa
deres V ei.

Böckmann levede endnu m ange A ar derefter i F le n s 
borg som en velhavende og anseet M a n d ; han indlod sig
i store F oretagender, havde S kibe i S v e n og forpagtede
tilligemed K jvbm and H a n s Petersen ju n io r hele S a trn p h o lm
G o d s ; men i A nret 1 7 3 0 havde han lidt saa store T ab
ved M isv æ x t og S v s ta d e r, at han kom p aa N anden as
U ndergang. H a n s S tillin g v ar i et P a r A ar meget kritist;
m e n .d a han vidste, at han, n aa r S to rm e n blot drev over,
v a r istand til at betale alle sine C red ito rer, kæmpede han
fo r sin egen Existents med ligesaa stor S eighed og S n ild h ed ,
som han i A aret 1 7 1 3 havde kæmpet for S ta d e n F le n s
bo rg s Frelse. H an indgav en A nsvgning til Kongen,
hvori han m inder om , hvad han i K rigstiden med Risiko
fo r Liv og V elfærd havde gjort for fin Konge og sit
Fæ dreland og anraaber H an s M ajestæ t om at befale C redito rern e, Rentekammeret undtagen, at give ham Henstand i
5 A ar og i den T id nvies med R enter. D enne A nsvgning
fik i S eptem ber 1 7 3 0 , altsaa om trent en M aaned fvrend
Frederik I V s . D v d , det S v a r , at H a n s M ajestæ t for den
alm indelige C redits S k y ld ikke knude gaae ind paa en
saadan T v an g sfo rh o ld sreg el; men da han vnster S u p p li
kanten frelst, befaler han M agistraten at gjvre sit Aderste
for at bevæge C reditorerne til at give Böckmann H enstand;
men lykkes det ikke, m aa R etten have sin G an g .
T ro d s dette Afslag og adstillige K jævlerier og P r o 
cesser undgik Böckmann dog at gjvre O p b u d , og han kom
igjen til V elstand. H a n s H ustru A n n a , der oprindelig
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var Enke efter en Kjøbmanb Hallesen i Worge, bøbe i
Aaret 1735, og Aaret efter ccgtebe han ben meget yngre
Else Helene Turnier, som i mange Aar overlevebe ham.
Anna Hallesen bøbe nben at efterlabe Livsarvinger; men
meb Else Turnier avlebe Böckmann to Sønner, Jørgen
Christian og Frants, ber overlevebe ham; om bisses Skjæbne
vibes In te t, og ©lægten synes at være ubbøb.
Böckmann bøbe b. 2ben April 1741, 72 Aar 2
Maaneber og 23 Dage gammel, som ben halv afslibte
Jnbstrift paa hans Gravsteen i Mariakirken ubviser; men
Ingen kan paavise hans Hvilesteb; bet stal have været paa
Kirkegaarben, hvorfra Stenen er flyttet mb.
I ben Gaarb, som staaer paa ben samme Grunb,
hvor hans Huns laa, finbes enbnu en Erinbring om
ham, nemlig to Portraiter af ham og hans Hustru, malebe
paa T ræ ; men be have faaet en stet Mebfart og i mange
Aar været anbragte som Fylbing i to Kjælberbøre; be ere
berfor næsten ganste ukjenbelige. Et anbet Portrait af
Böckmann, som tibligere stal have hængt paa Raabstuen i
Flensborg, er forsvunbet. Enbnu for nylig har Böckmann
minbet Nutiben om sig; thi veb en Auction i Flensborg
for et Par Aar siben solgtes nogle gamle Svæ rb, hvoriblanbt Böckmanns Kaarbe stal have været; men ba ben
ikke meb Bestemtheb kunbe paavises, bleve Sværbene opraabte og solgte unber Et.
I Aaret 1792 blev Interessen for Böckmanns Minbe
vakt; man aabnebe en Substription for veb fælles Bibrag
at reise ham en Minbestøtte og forfattebe enbog Jnbstriften;
men Anbre vare af ben Mening, at be inbsamlebe Penge
burbe gives til Böckmanns Efterlabte, som bengang enbnu
levebe i en trængenbe Forfatning. Om bette stete, eller
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cm Sagen bøbe ganske hen, vibes ikke; men vist er bet,
at ber ikke blev sat ham nogen Minbesteen.
Efterslcegten er altsaa enbnu i benne Gjcelb til Frants
Böckmanns M inbe, og bet vilbe vcere smukt, om ben i
vore Dage blev inbfriet.
V i have vel Grunb til at
minbes ham og til at ønske, at bet Exemp/l paa Snilbheb,
M ob og ægte Fcebrelanbssinb, som han har givet os,
maa boere Frugt og finbe Efterlignere ogsaa blanbt os;
thi vi have jo kæmpet ben samme Kamp — for Sønberjyllanbs Bevarelse, og besværre! Kampen er vel ikke
tilenbe enbnu. V i kunne ikke tænke over be henfarne
Slægters Skjæbne uben at minbes om vor egen; vel sanbt,
Meget er anberlebes nu enb bengang; men om Sønber- .
jyllanbs Historie g;ennem Aarhunbreber maa bet fornemmelig
siges, at ben er et Væv, hvis brogebe Mønster vel er
evigt vexlenbe, men hvis S tof bog altib er bet samme;
thi bet gjælber nu, som bengang, Danmarks Existents. .

Lokalsamling / hl ,S-bbö

Ewald, H.F.
Frants Bockmann
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