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Da kongen og hans kollegier 
residerede i Kolding
Af Thorkild Hamming

Søndag den 9. august 1807 kom kronprins Fre
derik ridende over Sønderbro fulgt af sin svoger, 
prins Christian af Hessen og sin generaladju
dant, major Frantz Biilow samt prins Christians 
adjudant og livhusaren Niels Olesen. Kronprin
sen og hans ledsagere havde lørdag aften kl. 10 i 
største hemmelighed forladt slottet i Kiel, hvor 
kronprinsen som de væbnede styrkers øverstbe
falende havde opholdt sig siden efteråret 1805. 
Det blev dengang besluttet at placere den største 
og bedste del af monarkiets armé i Holsten - en 
hær på en snes tusinde mand - der skulle fungere 
som neutralitetsværn mod Napoleons fremstor
mende hære og de fra disse retirerende styrker.

Lørdag eftermiddag havde den engelske re
gerings udsending Francis Jackson, der var ak
krediteret som særlig envoyé hos den danske 
kronprins og ankommet til Kiel samme dag, 
efter en stormfuld samtale med den danske uden
rigsminister Chr. Bernstoff, fået foretræde for 
kronprins Frederik i kronprinsparrets private 
dagligstue på slottet i Kiel. Hvad der blev sagt - 
og forstået - under denne utraditionelle audiens, 
der formede sig som en ophidset ordveksling 
mellem den danske kronprins og den engelske 
diplomat, kan vi ikke vide med sikkerhed. Efter 
al sandsynlighed er Jackson ikke ved denne lej
lighed kommet frem med sit egentlige ærinde - Frederik VI malet a f J .H .W .  von Hoffner ca. 1804. Rosenborg.
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kravet om den danske flådes udlevering - men 
det må have stået klart for kronprinsen, at det 
alternativ, der blev stillet fra engelsk side, var en 
dansk-engelsk alliance eller krig. Den danske 
flådes skæbne og det bestialske overfald på Kø
benhavn nogle uger senere, har kronprinsen 
næppe gjort sig nogen forestilling om, men at 
den neutralitet, som skiftende regeringer havde 
værnet om i decenier og som havde været særde
les indbringende for et driftigt dansk erhvervs
liv, var bragt i alvorlig fare, kunne han ikke være 
i tvivl om. Herom vidnede ikke blot de ærerørige 
beskyldninger og forslag, som Jackson fremkom 
med i Kiel, men også meldinger fra den danske 
charge d’affaires og fra generalkonsulen i Lon
don om de rygter, der var i omløb der om et an
greb på København samt rapporter fra Køben
havns kommandant, generalmajor Ernst 
Peymann om en engelsk flådes ankomst i Øre
sund. Samtalen med Jackson må utvivlsomt 
have fået ham til at tillægge disse oplysninger 
større vægt, end han havde gjort så sent som 
dagen før Jacksons ankomst til Kiel, hvor han 
skrev til Peymann: »Endskjønt jeg ej tror, at vi 
have noget at frygte af de Engelske, så tror jeg 
dog, at Forsigtighed ej bør tilsidesættes.«

I samme brev, som blev afsendt fra hoved
kvarteret i Kiel den 7. august, erklærede kron
prinsen, at generalens kommando »kan i dette 
øjeblik blive vigtig«, men da han er bekendt med 
Peymanns »Påpasselighed og Nidkjærhed for 
Kongens Tjeneste« er han tryg ved at se den i hr. 
generalens hænder.

Jacksons truende udtalelser havde imidlertid 
overbevist kronprinsen om, at der nu var noget 
at frygte af de engelske og bortjaget hans tryg
hed ved, at Peymanns påpasselighed og nidkær

hed slog til, så han havde besluttet for sin 
»Person at forføje« sig til København for selv at 
sætte hovedstaden og Sjælland iøvrigt i forsvars
stand. Han begav sig derfor ud på sit hurtige ridt 
med kun ganske korte ophold undervejs, hvor 
han gav ordrer til højre og venstre.

I Middelfart lånte kronprinsen og hans følge 
to kareter, og tirsdag den 11. sidst på formidda
gen rullede disse interimistiske kongelige ekvi
pager ind i slotsgården på Frederiksberg. Efter 
en travl eftermiddag og aften på Amalienborg, 
hvorfra han havde »bragt alt i den orden, som 
Tid og Omstændigheder bøde«, hastede kron
prinsen tilbage til Frederiksberg, hvorfra han - 
efter at have givet besked om, at Christian VII 
omgående skulle følge ham mod Korsør - kørte 
med sit følge ad Roskilde til i de samme lånte ka
reter, som et halvt døgn tidligere havde bragt 
ham til hovedstaden.

Næste dag kunne Københavns opskræmte be
folkning læse en proklamation fra kronprinsen, 
hvori højstsamme oplyste, at han ilede »til 
Arméen, for med den, saasnart muligt, at virke 
til mine kiære Landsmænds Vel, dersom ikke 
snarligt Omstændigheder indtræffe, som kan af- 
giøre Alt paa en efter mit Ønske ærefuld og vær
dig maade.« Sådan skulle det som bekendt ikke 
gå. Hans morbror, den engelske konges regering 
ville sikkert give en god dag i den danske kron
prins ønsker, ære og værdighed. Dens spioner 
kunne en timestid efter kronprinsens afrejse sig
nalere til den engelske armada, at nu drog den 
danske konge af gårde. Den skizofrene enevolds
hersker var straks efter at kronprinsen var kørt, 
blevet trukket ud af sengen og i største hast sendt 
samme vej som sin søn, efter at kongen og hans 
generaladjudant var blevet installeret i en karet
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og livkirurg, frisør, lakaj og kammertjenere i en 
holstensk vogn.

Kronprins Frederik ville altså ikke som sin 
tiptiptipoldefar love at dø i sin rede. Han ville brin
ge sig og sit faderlige gummistempel i sikkerhed. 
Han skrev til den 72-årige venlige og omgænge
lige militærarkitekt og ingeniørofficer, general
major Ernst Peymann, som - bortset fra det sid
ste par måneder - aldrig havde haft en militær 
kommando, men som nu blev udnævnt til 
øverstbefalende i København og på Kronborg 
med deres områder: »Mine Pligter kalde mig til 
Arméen, hvor jeg er mere fornøden end her, 
hvor Mænd ere som De, og i hvem jeg sætter den 
største Tillid. . . Saa snart Fjendtlighederne 
begynde, gjøres Beslag paa al engelsk Ejendom. 
De afværge derimod at være Agressor.«

I løbet af eftermiddagen den 12. august 
ankom kongen og kronprinsen til Korsør og steg 
af ved madam Bagers gæstgiversted, hvor der 
blev holdt middags taffel. Generalmajor C. F. 
Bielefeldt, der deltog i taflet, berettede, at Chri
stian VII så »alvorlig og forskrækket ud, meget 
urolig og bleg; hvorimod man hos kronprinsen 
ikke mærkede den allerringeste Forandring; han 
var kun lidt echaufferet af den rastløse Reise.«

Straks efter taflet sejlede de kongelige her
skaber fra Korsør, men nåede kun halvvejs over 
bæltet før deres færgejagt blev bordet af et arme
ret engelsk fartøj og opholdt i tre kvarter, mens 
de engelske søfolk ransagede færgejagten dog 
uden at identificere de fornemme rejsende, der 
nåede velbeholdne til Nyborg. I Odense gjorde 
kongen ophold et par dage, mens kronprinsen 
fortsatte ufortøvent til Kiel. Under et kort op
hold i Snoghøj sendte han enslydende breve til 
generalløjtnant Moltke i Ålborg og livgardens

kommandør, generalmajor Carl Baudissin, hvori 
han udnævnte Baudissin »til at føre kommandoen 
over Kolding og Fredericia og over de tvende dertil 
stødende Landeværnsbatailloner.« Efter en detal
jeret redegørelse for hvilke tropper, der skal sta
tioneres i henholdsvis Kolding og Fredericia, 
anfører kronprinsen som første punkt blandt 
»det, som overdrages til Generalmajorens Op
mærksomhed. . . 1) at sørge for Hans Majestæt 
Kongens Sikkerhed, når han ankommer til Kol
ding«, og et brev dateret Kiel den 15. august 
1807 til generalkvartermester, generalmajor L.

Christian V II som yngre.
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J. Binzer har følgende ordlyd: »Da Hs. Majestæt 
Kongen har behaget at forflytte sin Residens til 
Kolding, hvor Statsrådet samt nogle af hvert 
Departement er beordret at møde, hvis Antal, 
foruden Statsministrene, findes anført på hosføl- 
gende Liste, saa sendes ufortøvet en Officer af 
Generalkvartermesterstaben til Kolding for at 
anvise de fornødne Kvarterer, og forbliver han 
der til alt er i Orden.« Dagen efter skrev kron
prinsen til den officer, der ufortøvet blev sendt 
til Kolding. Det var ingen anden end Wenzel 
Haffher, der allerede i 1801 var trådt ind i kred
sen af udvalgte officerer omkring kronprinsen. 
Haffner fik af sin kronprinselige velgører den be
sked, at »hvis der til den Dem paalagte Indkvar
tering i Kolding ej findes Plads sammesteds til 
alt, saa haver De at tage Christiansfeld til 
Hjælp.«

En af de personer, der står på listen til gene- 
ralkvartermesteren, er historikeren, professor 
Laurits Engelstoft, der var sekretær for Direkti
onen for universitetet og de lærde skoler. Det må 
være lykkedes Haffher at skaffe Engelstoft et ri
melig godt kvarter, for det bliver end ikke nævnt 
i hans dagbogsoptegnelser fra opholdet i Kol
ding, hvor han ellers ikke forsømmer nogen lej
lighed til at besvære sig over næsten alt og alle. 
Der er ikke stort i den lille by, der finder nåde for 
den fremgangsrige unge akademikers kritiske 
blik, og han måtte opholde sig hele tre uger i 
byen, før han fandt anledning til at notere noget, 
som København kunne tage ved lære af, nemlig, 
at »det ved Trommeslag er . . . blevet forbudet 
her i Byen at sælge umoden Frugt.« Engelstofts 
dagbog begynder den 11. august 1807 og er ført 
dag for dag til den 11. november, men har deref
ter kun spredte optegnelser. En af de sidste af

Laurits Engels toft (Foto: Det kgl. Bibliotek).

disse er fra den 31. marts 1808 og meddeler, at 
»efterretning indløb, at Colding Slot er af
brændt ved de Franskes Uforsigtighed. Det vær
ste var, at derved ødelagdes et Magazin af 9000 
Td. Rug foruden uendelig meget Fourage.« At 
Engelstoft mere begræder tabet af det meget 
korn og andet spiseligt kan måske undre os nu 
om dage, men fødevarer kunne nok i 1808 med 
nogen rimelighed vurderes højere end et prak
tisk taget ubeboeligt slot. Og dette slot kendte 
Engelstoft alt for vel, da det et halvt år tidligere 
havde været hans daglige arbejdsplads, hvor 
han og hans høje chef hertug Frederik Christian 
af Augustenborg havde kontor. Han beretter, at 
»Slottet er meget forfaldet men dog næsten ufor- 
giængelig solid. Man paastaaer, at Tømmeret i 
Loftet kunde afgive de bedste Skibsknæer til
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Orlogsskibe. . . Der anvendes ellers aarlig et 
Par 1000 Rd. paa Slottets Vedligeholdelse, men 
det er aldrig kiendt,« derimod kendtes det tyde
ligt, at på »Slottet grasserer Rotter og Muus - 
som længe der have havt et roligt Hiem - saale- 
des, at man ikke kan sove for dem om Natten.«

Selvom man flere gange under læsningen af 
Engelstofts dagbog må konstatere, at den lærde 
historiker og nidkære direktoratsembedsmand 
løber med en halv vind og ligger under for per
sonlige antipartier og sladdervornhed, er der

næppe grund til at nære tvivl om rigtigheden af 
hans bedømmelse af slottets tilstand. I hvert 
fald får man samme opfattelse ved læsning af 
den beskrivelse, som H. G. Olrik giver på grund
lag af arkivundersøgelser. Efter gennemgang af 
slotsforvalterens årlige inventarregnskaber og 
auktionsfortegnelsen over de møbler, der var i 
behold efter branden, fælder Olrik den dom, at 
det gamle Koldinghus har været eet stort pulter
kammer og magasin for al mulig ragelse.

Til dette skumle og forsømte slot sendtes

Koldinghus Slotsgård, tegnet a f  Grønvold 1746.



Christian VII lørdag den 15. august. Engelstoft 
vil vide, at beslutningen blev truffet på et stats
rådsmøde i Odense samme dags morgen og hæv
der, at stiftsamtmand Gersdorff dagen før havde 
vist ham et brev fra kronprinsen, ifølge hvilket 
kongen indtil videre forblev i Odense. Professo
ren påstulerer, at det er hans yndlingsaversion, 
C. D. Reventlow, der i statsrådet har faet gen
nemtrumfet den snarlige overflytning til Kol
ding. Rent bortset fra, at det i 1807. var år og dag 
siden, at statsrådet kunne drøfte - endsige be
slutte - noget som helst, der ikke på forhånd var 
godkendt af kronprinsen, så er sandheden nok 
den, at statsrådet hin lørdag morgen - som så 
ofte tilforn - besluttede det, som den viljefaste 
kronprins havde givet besked om. Og når den 
formelle statsrådsbeslutning ikke blev truffet før 
den 15. har det sin naturlige forklaring, for først 
da, hvor hertugen af Augustenborg og statsmi
nistrene Reventlow og Schimmelmann nåede 
frem til Odense, var statsrådet »beslutnings- 
dygtigt.«

Samme dag som de tre statsrådsmedlemmer 
ankom kancellicheferne Kaas og Møsting og 
andre topembedsmænd som Ove Ramel Sehe- 
sted fra kommercekollegiet, Frederik Moltke fra 
generaltoldkammeret og Carl Wendt fra finans
kollegiet, en række kancelli- og kollegieembeds- 
mænd af lavere charge samt den franske, den 
hollandske og den prøjsiske gesandt. Flere af 
dem havde haft en spændende og nervepirrende 
rejse fra København til Odense og medbragt 
kostbart rejsegods. Finanskollegiets personale 
rejste rundt med et par millioner papirpenge og 
hertugen af Augustenborg havde rumlet rundt 
på de sjællandske landeveje med rigsregalierne - 
syv pakker, kroner og rigsæble, scepter og kro

ningssværd, ordenskæder og -stjerner. Han har 
næppe fortalt hverken sin videbegærlige sekre
tær eller nogen anden, hvad han foretog sig den 
13. august, efter at han kl. 9 om morgenen havde 
forladt Engelstoft i Korsør. Vor hjemmelsmand 
beretter: »Da Hertugen havde de vigtigste af 
Rigsregalierne med sig, så turde han, da han 
erfarede, at Engellænderne visiterede, ikke gaae 
over med denne kostbare Bagage. . . Hertugen 
reiste igien op i Sielland.« Hans mål var Sorø, 
hvor det næsten folketomme akademi, der var 
underlagt ham, lå og hvor hans direktionskol- 
lega amtmand P. C. Stemann boede. I fælles
skab fik de to standspersoner med stort besvær 
lempet regalierne ned i jomfru Birgitte Gjøes 
kiste i Sorø Klosterkirke. Løverdag 15. august 
kunne Engelstoft betro sin dagbog: »I Nat kom 
Hertugen. Han havde ingen Visitation havt ved 
Overfarten«. Kaas havde rejst sammen med den 
franske og den hollandske gesandt, og de ville 
gerne fortælle om deres farefulde færd over bæl
tet, hvor deres smakke var blevet bordet af eng
lænderne, der først lod det danske fartøj fortsæt
te, da Kaas havde fået overbevist dem om, at 
han var herre til Tranekær og på vej til sit slot 
med sine venner.

Kaas var også dagens mand, da han »for ikke 
at overvælde Befordringsvæsenet tog . . .  sig paa 
at foranstalte en successiv Afreise« til Kolding. 
Mandag den 17. august kan Engelstoft melde, at 
byen nu er »ganske fuld af Fremmede. Alle De
partementerne ere nu samlede. De sidste ere 
idag successiv ankomne. Paa Slottet indrettes i 
Hast Contoirer for Cancellierne og endre Collé
gien Et Jægerkorps, som er her i Byen, giør Vagt 
paa Slottet. . . Efter en Kongel. Resolut, af 15.

54



August henvises alle officielle og Collegial-Breve 
og Pakker til Colding.«

På den liste, som fulgte med kronprinsens 
brev til Binzer, er optegnet 46 personer, og den 
er i det store og hele identisk med en fortegnelse i 
Engelstofts dagbog over det kollegiepersonale, 
som den 26. oktober befandt sig i Rendsborg, 
hvortil kongen og kollegierne flyttede i septem
ber. Disse lister er dog ikke fuldstændige, hvad 
bl.a. ses af en skrivelse af 18. august til prorster- 
ne i Vejle amt, hvori man anmoder dem om at 
bevirke, at præsterne udlåner 12 senge (hver 
med to underdyner, to hovedpuder, overdyne og 
to par lagner), 12 borde og stole til de kongelige 
kollegiers underbetjente, der ikke figurerer på 
nogen af listerne, men som nu skulle logere på 
Koldinghus. Endvidere finder man selvfølgelig 
ikke den vigtigste person af dem alle på listerne, 
hvad man dog ikke skal lade sig distrahere af, 
men hvad med hofstaben? Engelstoft oplyser, at 
hofpersonalet i Rendsborg i oktober bestod af 
overkammerjunker Calmette, overceremonimes
ter Buchwaldt, generaladjudant Ries, hofinten- 
dant Nielsen og geheimekasserer Bugge, men 
nævner altså kun folk af stand og tager ikke de 
mere ydmyge personer med som f.ex. kammer
tjener, livkirurg, frisør, lakaj og andre tjenende 
ånder, som Olrik har fundet frem til i hoffoure- 
rens dage-journal, og ej heller hele køkkenperso
nalet. I dagbogen skriver Engelstoft imidlertid, 
at han den 26. august på hjemvejen fra en ud
flugt til Fredericia mødte »en Snees Vogne, som 
havde ført Kongens Kiøkken fra Snoghøy til 
Colding.« Og dagen efter skriver han, at eng
lænderne, der den 16. var gået i land ved Ved
bæk og havde besat Frederiksberg Slot, kun 
havde tilladt, at ni vogne kunne køre ud med

kongens gods, hvorfor man måtte lade »Condi- 
toriet og en Vogn med Vine« tilbage.

Men hvorom alting er - ni vogne eller en snes - 
så er der sidst i august kommet ganske god for
stærkning, der kunne gøre kongens ophold på 
Koldinghus behageligere, og der må have været 
folk med til at bistå overkammerjunkeren og hof- 
intendanten, der forestod transporten, ligesom 
Calmette næppe har været ene om at svinge gry
derne i nordfløjens stueetage.

På den indkvarteringsliste, som Wenzel Haff- 
ner fik udleveret, anføres det udtrykkeligt, at 
statsrådets medlemmer ville erholde kvarter
Model a f  Koldinghus, som det formodes at have set ud ved branden i 
1808. Museet på Koldinghus.
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uden hans foranstaltning, så indkvartering af 
statsministrene og hertugen samt kongen og 
hans stab må være blevet varetaget af en anden. 
Hvem det har været, er ikke oplyst i mine kilder, 
men efter alt at dømme har han ikke klaret sin 
opgave så godt som Haffner.

Den 16. august skriver Engelstoft, at 
»Kongen var i Aftes ankommen. Man havde 
faaet nogle Værelser paa Slottet lit satte istand 
til ham. Men da hertugen idag kom, var der slet 
ikke tænkt paa ham, saa Slotsforvalteren maatte 
indrømme ham sine Værelser.« Det må imidler
tid også medgives, at det har været en praktisk 
taget uløselig opgave med meget kort varsel at 
omskabe spøgelsesslottet til kongelig residens, 
hvad det ikke havde været siden Frederik IVs 
dage. Samtidig skulle det give plads til begge 
kancellier, Rentekammeret, Toldkammeret, Fi
nanskollegiet, Finanskassedirektionen, Postam
tet, Kommercekollegiet, Admiralitetet, Gene- 
ralitetet, Departementet for de Udenlandske 
Sager, Bankkontoret, Direktoratet for Univer
sitetet og de Lærde Skoler og Brandassuran- 
cevæsenet. Ganske vist var de enkelte departe
menters bemanding yderst beskeden - og det var 
kun Tyske Kancelli, der med hele sin stab blev 
flyttet til Kolding - men der har utvivlsomt 
været trangt om plads på slottet. Da arveprin
sesserne ankom den 20. august måtte de rejse 
»videre til Christiansfeld, da der ingen Ledig
hed var for dem paa Slottet. De begive sig til 
Gravensteen, hvorhen de af Hertugen ere ind- 
budne.«

Heller ikke de udenlandske diplomater blev 
der plads til i Kolding, så de måtte tage til Chri
stiansfeld, hvor Spaniens, Prøjsens og Hollands 
gesandter samt Østrigs, Sveriges, Saksens og

Portugals charges d’affaires indlogerede sig, mens 
den franske gesandt drog videre til kronprinsen i 
Kiel.
Hvor mange mennesker, der har boet på Kol- 
dinghus i de bevægede eftersommerdage i 1807, 
tør jeg ikke fastslå. Haffner har måske haft til 
opgave at sørge for kvarter til de mennesker, der 
ikke skulle bo på Koldinghus, men det kan ikke 
dokumenteres. Et andet spørgsmål er, hvor 
mange, der har haft deres familie med. At C. D. 
Reventlow har haft sin kone med til Kolding 
fremgår af et brev, som hun skrev der den 20. 
august, og hvori hun beretter, at de lever »i en 
pinlig Uvished, der dog imidlertid paa Grund af 
Englændernes forhalede Débarguement ikke 
udelukker Haabet om, at Uvejret, hvor tungt og 
frygteligt det end hænger over vore Hoveder, vil 
kunne drive over. Baudissin mener, at deres 
Heste og Ryttere formedelst de snævre Skibe 
maa være lidet skikkede til Kamp. Daglig drage 
Regimenter her igennem, som skulle over til 
Fyn. - Den gode Ernst Schimmelmann er nu 
mindre nedslaaet end i Begyndelsen; han og 
Wendt spise med os. Hertugen se vi daglig.« Det 
er dog næppe mange, der har haft familie med, 
eller som Schimmelmann og Wendt har kunnet 
spise hos nogle venner. Den 20. august beretter 
Engelstoft, at »I dag have en 15 a 16 Personer af 
Collegierne begyndt at spise ved et sluttet Bord 
hos en Billardvert, som hedder Fedderspiel. 
Man betaler 3 Mark dansk for 3 Retter Mad, 
Vinen aparte.«

Og hvad har de mange mennesker så lavet i 
Kolding. Først og fremmest har de nok kedet sig. 
Søndag den 23. august gik Engelstoft i kirke to 
gange. Først i sognekirken »der ikke er saa styg 
inden i som uden paa,« og hørte »en Præken af
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en Student Jørgensen om almindelig Menne
skekærlighed - behandlet paa en temmelig 
almindelig Maade« og kl. 12 i slotskirken, hvor 
»Præsten, Raaschou, havde til Text Ps. 3: 
Herre, mine Fiender ere mange imod mig etc. 
Denne Text udførte han temmelig maadelig 
uden Tankefylde eller ret logisk Orden. Hoved
ideen var, at vi i vor nærværende Stilling især 
bør søge Trøst og Opmuntring i den Tanke, at 
den retfærdige Gud vil forsvare vor retfærdige 
Sag. Han lovede at anføre de Grunde, som skulle 
opmuntre os, men vi fik kun den samme.« Og 
mens Engelstoft sad og ventede på de grunde, 
der ikke kom, kunne han i sit stille sind gotte sig 
over det svar, som han et par dage før havde 
givet Danske Kancelli, som havde dummet sig, 
da det »af Directionen (havde) forlangt, at Sko
lens Cantor og tvende Disciple af øverste Classe 
maatte bestyre Sangen i Slotskirken. Det første 
havde ingen Vanskelighed, men i Henseende til 
det sidste blev Svaret, at Directionen for Univ. 
o. d. lærde Skoler ikke kunde anvise Disciple af 
Latinskolen nogen Andeel i Kirke- og Sangop
vartning, da dette Slags Forretninger her som 
allevegne siden 1. Jan. 1806 vare afsondrede fra 
de latinske Skoler.« Et par uger senere løses pro
blemet ved, at »Sangen understøttedes af nogle 
Regiments-Hoboister, hvorved den blev ganske 
høitidelig.« Præsten har dog ikke gjort frem
skridt, han »prækede noget yderligt Trivielt om 
Tillid til Forsynet,« som ikke gav megen opbyg
gelse for »der König und seine elende Suite,« 
som kongen mumlede for sig selv som svar på sit 
spørgsmål: »Wer kommt heute in die Kirche?«

Og når man ikke kedede sig eller udtænkte 
spidsfindige drillerier, kunne man jo altid bytte 
rygter. Engelstoft ved at fortælle, at apoteker

Eilschou efter en rejse til Fyn kom til Snoghøj 
den 16. august »med den Efterretning, at 
Kiøbenhavn var indtaget og Flaaden ødelagt. 
Man troede mere deraf, end man burde, og Re- 
ventlow, skiønt Statsminister, ilede som en Lyn
ild med den til Colding, hvor han løb igiennem 
Gaderne med det blaa Baand, udbredte Skræk 
og Allarm, saa det blev en almindelig Troe, at 
Fienden allerede var i Fyen. Han prædikede for 
nogle Bønder på Torvet . . . sagde, at det var 
nogle skit Folk i Colding, og bar sig ad som en, 
der er halvgal, hvilket gav Anledning til megen 
Eftertale.« Beskrivelsen af Reventlows reaktion 
skal nok nydes med et korn salt, men vi har 
iøvrigt også andet vidnesbyrd - tilmed fra hans 
egen kone - om, at »den ædleste Statsmand, 
Danmark har fostret« ikke havde sine bedste 
dage i en krisesituation. Opskræmte blev man 
også på slottet og i byen, da det forlød, »at de 
Svenske samlede Tropper i Skaane; men (da) 
vore Diplomatikere (hævdede) at være fuldkom
men overbeviste om det Modsatte,« blev uroen 
dæmpet lidt, og man kunne finde yderligere for
trøstning ved et rygte om, at »Engellænderne 
skulle have en Deel Syge og begrave Mange i 
Skaane.« Men frustrationen blev udtalt, da man 
den 23. august erfarede, at der i nattens løb var 
kommet »en Stafet fra Amtmand Stemann i 
Sorøe til Kronprindsen. Den passerede her igen
nem, uden at selv Statsraadet fik Underretning 
om, hvilke Efterretninger den medbragte«.

Man måtte klare sig med rygter og med de 
aviser, som nogle dage kom på regulær vis med 
posten til kollegierne og andre dage måtte lånes 
hos en officersfrue, der fik tilsendt dem fra sin 
mand, der var adjudant hos kronprinsen i Kiel. 
Engelstoft måtte konstatere, at »De ufuldstæn
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digste Efterretninger fik Ministrene; de fuld
stændigste Privatfolk, som det plejede at gaae,« 
og at de informationer, som aviserne bragte ofte 
var lige så utroværdige som rygterne.

For at få noget fornuftigt læsestof prøvede 
Engelstoft at opdrive et eksemplar af Pontoppi- 
dans Atlas, men det »var alt for stor Rigdom at 
vente her,« og den pakke med »haandskrevne 
Sager til Historien af Kiøbenh. sidste Belei
ring,« som han havde ventet med køkkentran
sporten, havde hofintendant Nielsen »af Frygt 
for personlig Visitering« ikke turdet tage med på 
den farefulde færd. Et besøg på »den latinske 
Skole« afslørede, at det var »en usel Bygning, 
som har i nederste Etage to slette Læseværelser 
med Steengulv og uden Kakkelovne. Ovenpaa 
ere nogle Huller med samme Slags Gulv, egent
lig bestemte til Hørerværelser. Da der dog i disse 
ere nogle Kakkelovne, er Underviisningen hidtil 
givet her om Vinteren. Skolebibliotheket var i 
den alleryderste Uorden,« så her har Engelstoft 
næppe kunnet finde egnet lekture. Efter dagbo
gen at dømme giver pligterne i direktionen ikke 
dens sekretær mulighed for at begrave sig i 
arbejde, for de helt store udfordringer i embeds
gerningen skriver Engelstoft ikke om, så dem 
har han formentlig ikke mødt i sin Koldingtid.

Det gjorde derimod nogle af de andre embeds- 
mænd, der under meget vanskelige forhold 
udførte et dygtigt forvaltningsarbejde i Kolding 
og senere i Rendsborg. A. S. Ørsted skriver gan
ske vist i sine erindringer, at »der findes ikke faa 
Beviser paa Mangel af de sædvanlige Kræfter,« 
hvad næppe kan undre, når arbejdet skulle udfø
res i kollegier, der ved behandling af sagerne 
savnede relevant arkivmateriale og ofte stod 
uden de medarbejdere, der havde særlig indsigt i

de pågældende problemer. Blandt det »lovfor
beredelsesarbejde«, der blev udført i Kolding, er 
udarbejdelsen af konceptet til kaperreglementet 
det, der må påkalde sig den største interesse, 
ikke blot fordi det, som dette reglement satte i 
gang, er kendt af alle, der har lært Danmarkshi
storie, men også p.g.a. den dygtighed, hvormed 
det er udarbejdet. Ørsted skriver, at det er affat
tet »med megen Omhu og vidner om fortroligt 
Bekjendtskab med de Forhold, som derved 
komme i Betragtning,« og fremhæver, at det 
»særdeles udmærker sig« sammenlignet med de 
øvrige anordninger, der blev udarbejdet i Kol
ding og Rendsborg.

Engels toft harcelerer den 21. august over, at 
»Stiftsøvrigheden i Fyen har udstedt Caper
breve, uagtet Commerzcollegiet endnu ingen 
officiel Communication har om, at saadant 
kunde eller skulde ske. »Kronprinsen havde 
imidlertid allerede den 17. august skrevet til
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stiftamtmændene i Danmark, at det »efter Hans 
Majestæt Kongens min Faders Specialbefaling 
overdrages . . .  til Stiftamtmandskabet over . . . 
Stift, at meddele de Kongelige Undersaattere i 
bemeldte Stift, som derom maatte anholde, Ka
perbreve imod storbrittaniske Skibe,« så stift
amtmand Gersdorff i Odense har altså ikke 
været på gale veje, og kronprinsen kom igen for 
en stund ind på dydens smalle vej, da han med 
en kabinetsskrivelse af 25. august 1807 gav 
ordre til, at der skulle forfattes et udkast til et 
reglement for kaperfart. Det var Kaas og Mø
sting - de to kommende mænd i Frederik V I’s 
styre - der fik opgaven pålagt. Ørsted mener 
imidlertid, at reglementsudkastet blev udarbej
det af Schmidt-Phiseldeck, der var kommitteret 
i kommercekollegiet og på forhånd særdeles vel
orienteret om de handelsmæssige rettigheder og 
forpligtelser mellem staterne under krigsfor
hold, »en Indsigt, hvorpaa han baade ved Skrif
ter og ved sine Arbeider i Collegiet havde givet 
overtydende Prøver.«

Hvorom alting er, så kunne konceptet til reg
lementet den 30. august med Kaas egenhændige 
rettelser sendes til kronprinsen, der videreek- 
spederede det til udenrigsminister Chr. Bern- 
storff til udtalelse. Bernstorff mente ikke, at han 
- uden adgang til størstedelen af departementets 
arkiv og dermed berøvet de fornødne hjælpe
midler - kunne svare udtømmende. Han god
kendte dog reglementet, og den 14. september 
blev det underskrevet af kongen. Der var her
med givet grønt lys for, at Jørgen Jürgensen og 
mange med ham kunne gå i gang som kongeligt 
autoriserede sørøvere. Kaprede fjendtlige og 
neutrale skibe og deres ladninger blev solgt på 
auktion efter at sagen var blevet behandlet ved

en prisedomstol, og mange kaperkaptajner tjen
te store penge. Kaperiet var en væsentlig ind
tægtskilde for landet i krigsårene, men vakte for
argelse i mange kredse, bl.a. ud fra det syns
punkt, at krig føres mellem stater og deres væb
nede styrker og orlogsfartøjer og ikke mod de 
enkelte borgere - en anskuelse, som A. S. Ørsted 
må tage klart afstand fra, for det ville være at 
»forbyde al Krigsførelse, saafremt alle de Mid
ler... skulle opgives, hvorved enkelte Personer i 
det fjendtlige Land bliver lidende.«

Kaperreglementet blev imidlertid ikke givet 
på Koldinghus, for den 10. september kom der 
»Befaling fra Kronprinsen, at Kongen med sin 
Suite imorgen skal begive sig paa Veien til 
Rendsborg. Ordren indeholdes i et Brev til Cal
mette ... men Statsraadet fik ikke mindste offi
ciel Underretning, hvoraf det sluttede, at 
saadant maatte være blevet forglemt.« Det fik 
man dog ikke megen tid til at skumle over, for 
»Lidt efter middag ankom Schmettau. De, som 
havde frygtet det værste, havde dog blot gjort sig 
fattede paa at høre om forslag til en Capitula
tion; men hvor consternerede bleve alle ved at 
høre, at Byen allerede havde capituleret, at 
Fæstning og Flaade var i Fiendens Vold. Ind
trykket er ikke at beskrive.« Oberst Schmettau 
havde stemt for kapitulationen i krigsrådet og 
fået til opgave at overbringe kronprinsen de cho
kerende meddelelser om hovedstadens og flå
dens skæbne, så han måtte drage videre til Kiel 
med de forsmædelige kapitulationsbetingelser. 
Engelstoft beretter, at kronprinsen modtog Schmet
tau med ordene: »Jeg veed alt hvad De vil sige; 
Kiøbenhavn har capituleret, Flaaden er tilintet- 
giort«, men da Schmettau maatte berigtige hans
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Mening i Henseende til sidste Punkt, skal han 
være bleven som rasende.«

Allerede den 11. september rejste nogle af kol
legierne fra Kolding, og den 12. drog Christian 
VII ud på sin sidste rejse. Koldings rolle som re
sidensstad var udspillet. Da Engelstoft efter en 
afstikker til Randers nåede frem til Rendsborg 
den 19. september, kunne han konstatere, at alle 
kollegierne nu var forsamlede der. »Grev Re- 
ventlow finder alt det Skete, at være det bedste, 
især siden det lader til, at man i Rendsborg er 
saa temmelig sikker for Engellænderne.«
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