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Resident Heinrich Carl Meinigs Indberetninger til 

Hansastædernes Regering om Forholdene ved 

det danske Hof i Aarene 1770—72.

I Udtog ved Louis Bobé.

Heinrich Carl Meinig, hvem de nærværende Optegnelser skyldes, fødtes 
25. Marts 1736 i Domitz i Meklenborg. Han besøgte Gymnasiet i Altona, men 
naaede ikke at fuldende sin Uddannelse ved et Universitet. 1759, i en meget ung 
Alder, overdrog Senatet i Hamborg ham at indberette om Forholdene i Danmark, 
saavidt de kunde være af Interesse for Hansastæderne. 1775 hk han Karakter af 
Agent og Resident, hvilken Stilling han beklædte, indtil Hansastædernes Okkupation 
1810 gjorde den 75aarige Mand brødløs. Kong Frederik VI bevilligede ham en 
lille Understøttelse, der forhindrede ham i at lide Nød. Meinig døde 29. Marts
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1812 i Kjøbenhavn. Han var saavel her som i Hamborg og Lybek til Trods for 
de økonomiske Vanskeligheder, han havde at kjæmpe med, en meget ansét Mand. 
Især i sine yngre Dage havde han fortrinlige Forbindelser ved Hoffet og var skattet 
for sin Dygtighed og Hæderlighed. Meinig var en af Medstifterne af Understøt
telsesselskabet Borgervennen og redigerede i Aarene 1788—90 dettes Organ.1

Meinigs Indberetninger til Senatet 1759—1810, Frugterne af hans halv- 
hundredeaarige Virksomhed som Diplomat, om end som den beskedneste af hans 
fornemme Kolleger, findes i Statsarkivet i Lybek, hvor Hr. Prof. Dr. Hasse vel
villigt har henledet min Opmærksomhed paa dem. Hans Relationer udmærke sig 
ved en stor Samvittighedsfuldhed, et klart og modent Syn paa Forholdene og en 
betydelig stilistisk Evne. Der findes herigjennem bevaret mangt et interessant Træk 
om Tilstande og Personer herhjemme, som ikke kjendes andet Steds fra, men her 
skal kun meddeles et Udtog af Indberetningerne fra de mærkelige Aar 1770—72. 
For denne Periodes Vedkommende tjente Sturz, denne rigtbegavede, men uden 
Tvivl temmelig samvittighedsløse Mand, der var Bernstorffs og umiddelbart derefter 
Struensees højtbetroede, ham til Hjemmelsmand. Fra denne, for sin uforsigtige 
Mund bekjendte Person, ligesom fra Oeder og Munter, Struensees Skriftefader, 
stammer vel en stor Del af Meinigs Viden. Senere var han en hyppig Gjæst i 
Rosencrones Hus. Hvad der giver disse Beretninger Interesse fremfor andre sam
tidige diplomatiske Relationer er de detaillerede Udtalelser om de enkelte Personer, 
der maatte ansés for at være det nærliggende Lybeks og Hamborgs Øvrighed be
kjendte og derfor en nøjere Omtale værd. Den meddelte Oversættelse slutter sig 
nøje til Originalen.

31. Marts 1770.
«Man hævder, naar Talen falder derpaa, ganske ligefrem og uden For

behold, at Danmark efter Frederik IV’s Død egentlig ikke har ejet nogen stor 
Finansmand. Man fælder derved ogsaa samme Dom over den nuværende første 
Deputeret i Finanserne2, som iøvrigt ikke mere skal være saa ganske sikker i 
sin Konges Gunst. Nys hørte jeg fortælle, at hans Stjærne stadig daler mere 
og mere, og at forskjellige Omstændigheder træffe sammen, som gjøre dette 
sandsynligere. Schimmelmann og Overkammerherre Reventlow arbejde mod 
ham, og han har ikke mere Statsministeren paa sin Side. Den første er 
hans Modstander, fordi Schack er ham til Hinder ved Udførelsen af mange 
gode Planer, den anden, fordi flere af Schacks Forsætter mishage ham, og 
Reventlow desuden ikke er utilbøjelig til atter at overtage dette vigtige De
partement.

Geheimeraad Bernstorff er ganske vist ikke direkte en Modstander af

1 Borgervennen, Meddelelser i Anledning af dette Selskabs looaarige Bestaaen 1888, 43. 
Erslew, Forfatter Lexikon, Suppl. I, 608, 874. Nyerup og Krafts Lexikon 383. St. Petri Kirkebog. 
En stor Del af Meinigs efterladte Papirer, deriblandt Senatets Svarskrivelser paa hans Indberetninger, 
hans Koncepter o. s. v., er af Forfatteren Fr. Barfod 1896 ble ven skjænket til Rigsarkivet.

2 Schack Rathlou var 8. Feb. 1768 bleven 1. Deputeret for Finanserne i Reventlows Sted 
(Hist. Tidsskr. 6. R. IV, 17).
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Schack, men forholder sig dog ved alt, hvad der foretages af andre i denne 
Retning, fuldstændig passiv, fordi han ejheller er ganske tilfreds med Schack. 
I selve Kollegiet hersker der ligesaalidt almindelig Tilfredshed.

For Tiden intrigerer man mod Grev Laurvig1 og den nuværende 
Overhofmarskal2. Det hedder sig, at Rosenkrantz3 venter at faa den først
nævntes Provinser og Grev Holck den sidstnævntes Charge4.»

12. Maj 1770.
«I disse Dage har der været megen Uro i Gjærde blandt Hoffets Ynd

linge, som nu egentlig ere tre i Tallet. Warnstedt5 og Struensee have havt 
til Hensigt at tilintetgjøre Holcks Anseelse, men det er ikke lykkedes dem, 
og hine have været forsigtige nok til at trække sig tilbage i rette Tid. 
Kongen ynder særlig Warnstedt, og Struensee bliver protegeret af Dronningen, 
hos hvem han har gjort sig overordentlig yndet ved sin Omhu for Kronprinsen. 
Denne Levitersøn har i kort Tid gjort et mægtigt Spring. For to Aar siden 
var han endnu Physikus i Altona uden Rang, og nu er han i Rang med 
Generalmajorer, Viceadmiraler o. s. v. Man siger, at han nærer endnu stoltere 
Tanker og prætenderer engang at blive virkelig Hofmester hos Kronprinsen. 
Han har imidlertid mange og store Fjender, blandt hvilke der findes nogle, 
som mene, at det en Gang vil tage en Ende med Forfærdelse. Ved Hoffet 
forberedes endnu forskjellige Forandringer. Staldmester, Baron Bülow6 skal 
have faaet Exspektance paa Overhofmester-Embedet hos Dronningen og hans 
Frue have Haab om at afløse Fru v. der Lühe7 i dennes nuværende Stilling.»

1 Christian Conrad Greve Danneskjold-Laurvig (1723—83) afskedigedes 18. Sept. 1770 fra 
sine Embeder.

2 Christian Frederik Greve Moltke til Trøjborg, Geheimeraad, Deputeret i Finanserne, 
Overhofmarskal fra 1767 29/i til 1771 (Luxdorphs Kalenderoptegnelse af 24/s 1771: «Igaar fik 
Oberhof Marskalken Brev, at han skulde blive med 3000 Rd. I Dag fik hånd sin Afsked»). Han 
døde allerede 25. April 1771 (J. Kragh Høst, Struensees Ministerium I, 212. Adresseavisen 1771, 
Nr. 72. Zuverlässige Nachricht, 1772, 79).

8 Frederik Christian Rosenkrantz, 1724—1802 (Hist. Tidsskr. 6. R. V, 68. Authentische 
Aufklärungen 1788, 15, 34).

4 «1770, 31. Juli: Holck faaer 2000 rd. Pension. Den eene Postdag fik hånd Ordre at 
modtage alting af Linstow paa Fridrichsberg som Hofmarskalk, Postdagen derefter at rømme 
Slottet og nedlegge sine Charger samt levere sin Expectance paa Ober Ceremoniemester Tienesten 
tilbage.» (Luxdorph.) — I sin Ansøgning til Kronprinsen om Understøttelse, dat. Bordesholm 
14. Okt. 1792, ytrer han, at Kongen har givet ham skriftligt Tilsagn om Ordenssekretærposten, 
som han ved sin Afskedigelse 26. Juli 1770 maatte give tilbage (Kabinetsarkivet).

5 Kammerjunker, Adjutant hos Kongen Hans Vilhelm v. Warnstedt (i744—1817» Over
ceremonimester) sendtes faa Dage efter Bernstorffs Fald til St. Petersborg med et egenhændigt Brev 
fra Christian VII til Kejserinde Catharine (Hist. Tidsskr. 4. R. II, 352 ff. Reverdil, 172 f. Au
thentische Aufklärungen 1788, 60 f.).

0 Frederik Ludvig Ernst Baron Bülow (1738—1811) var 1768 bleven Staldmester; 1792 
Gesandt i Sachsen. Han var gift med Anna Sophie Grevinde Danneskjold-Laurvig (Biogr. Lex.). 
Hun skal ifølge Wasserschiebe have været det «vellystige Bekjendtskab», som førte Struensee fra 
Altona til Kjøbenhavn (Münter, Bekehrungsgeschichte, 1772, 251).

7 Margrethe Komtesse Holck, født 1741, 1766 Hofdame hos Prinsesse Louise, 1768 — 72
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17. Nov. 1770.
«Ved den sidste Kur mødte baade Grev Rantzau-Ascheberg og den 

preussiske Gesandt1 ved Hoffet. Det var første Gang, at disse tvende Herrer 
vare til Stede, efter at de kongelige Herskaber have gjenoptaget Kuren. Grev 
Rantzau blev modtaget overvættes naadigt, og alle, der nu nyde Herskabernes 
Tillid og Gunst, viste ham ganske særlig Udmærkelse. Philosophow2 saa 
den Dag saa velfornøjet ud, som det ikke har været Tilfældet i et Fjerdingaar. 
Dagen iforvejen kom en Stafet hertil fra St. Petersborg, formodentlig fra Scheel3 
og Warnstedt; disse Omstændigheders Sammentræf har sat alle, som hidtil 
med stor Utaalmodighed have ventet paa Efterretninger derfra, i Tvivl og for
bavset dem, der daglig havde ventet Grev Rantzaus Fald, i højeste Grad. 
Geheimeraad Schimmelmann4 bliver af alle sine Venner, ogsaa af Bernstorff, 
indstændigt raadet fra at tiltræde Rejsen hertil. Lige til det sidste har han 
været i Tvivl derom, og er endnu ikke ankommen, men ventes dog hver Time. 
Generallieutenant von Gåhier er hans Ven, men Grev Rantzau skal ikke være 
det. Imidlertid har jeg erfaret adskilligt, hvoraf jeg med fuld Føje kan slutte, 
at han, med mindre han faar gode Efterretninger herfra, ikke vil bestemme 
sig til at foretage Rejsen hertil.»

20. Nov. 1770.
«Fra ganske sikker Kilde har jeg erfaret, at baade Kongen og Dron

ningen for nylig, kort før Geheimeraad Schimmelmanns Afrejse fra Hamborg, 
have ytret til nogle fra Hoffet, at de med største Mishag havde erfaret det 
Rygte, at de vare utilfredse med Geheimeraadens Tjenester og ved dennes An
komst hertil havde tilkjendegivet ham deres Unaade ved at afskedige ham.

Overhofmesterinde hos Dronning Caroline Mathilde, 1774 hos Enkedronningen, gift 1° 1767 med 
Volrad Augustin v. der Lühe, Geheimeraad, Overpræsident i Kbhvn., f. 1705 j* 1778; 2° 1784 
med Christian Frederik v. Numsen, Geheimeraad, Generallieutenant, f. 1747 f 1811.

1 Baron v. Borck.
2 Hist. Tidsskr. 4. R. V, 67. — Philosophow havde en Tid lang staaet paa en spændt 

Fod med Struensee. Grev F. C. C. U. Ahlefeldt fortæller i et Brev, dat. 25. Dec. 1769, at Ph. havde 
villet banke Struensee i Operaen (Tranekjær Slots Arkiv). Jvfr. Authentische Aufklärungen, 28 f.

8 Christen Greve Scheel til Estrup o. s. v., Kammerherre, Minister i St. Petersborg (f. 1743 
f 1771). Hist Tidsskr. 4. R. II, 353.

4 Om Bernstorffs Forhold til Schimmelmann giver B.s Brevvexling med Wasserschiebe (paa 
det kgl. Bibi.) gode Oplysninger. 1770 21. Okt. ytrer B. om Skatmesteren: «vous connoissés depuis 
longtemps l’intime amitié qui nous lie, et combien je suis occupé de ses interets.» W. skal arbejde 
for et godt Forhold mellem Schimmelmann og Brødrene Classen. 11. Nov. skriver han: «Malgré 
les bruits par lesquels on a cherché à allarmer le baron de Sch. il s’est déterminé à se rendre à 
la cour et je vous avoueray, que je crois qu’il a fait bien, son honneur exigeoit qu’il prouvoit qu’il 
ne craint rien -- — il ne peut être attaqué sans que le commerce général en souffre.» — Efter 
sin Afskedigelse omtaler han i et Brev af 22. Marts 1771 Rygterne om, at Schimmelmann vil faa sin 
Dimission; det vilde være «un surcroît de tristesse» for ham, da det er den eneste Ven, han har 
tilbage. — Sch. afskedigedes 6. Juni fra Kommercekollegiet (Luxdorph). Jvfr. Authentische Auf
klärungen, 35.
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Begge ere tværtimod fuldkomment tilfredse med alt, hvad han har udrettet 
i Kongehusets Interesse, nu som altid ville de benytte enhver Lejlighed til at 
lægge deres synderlige Velbehag overfor Hr. v. Schimmelmann paa enhver 
tænkelig Maade for Dagen og derved rive Publikum, der har været vildledt af 
et falskt Rygte, ud af Vildfarelsen.

Konferensraad Struensee har ogsaa skrevet et meget forbindtligt Brev 
til Fru Geheimeraadinden1 og deri indbudt hende til Hoffet for hele Vinter
sæsonen. »

27. Nov. 1770.
«Om end Kammerherre von der Osten er bleven kaldt tilbage fra 

Gesandtposten i Neapel2, fordi han skal overtage det ledige Embede som 
Oversekretær ved de udenrigske Sager, og i dette Øjemed vil indtræffe hertil 
om faa Dage, saa skal der dog endnu, selv i denne Time, findes Partier ved 
Hoffet, som vente, at han bliver sat til en anden Bestilling, og som ønske at 
lægge det udenrigske Departement i Flænderne paa en anden. Imidlertid maa 
sligt vise sig i ganske kort Tid, og alle ere derfor nysgjærrige og imødese 
fulde af Forventning denne Herres Ankomst.

Den ved Hoffet for kort Tid siden opstaaede lille Tvistighed, hvoraf 
man vilde slutte, at Grev Rantzau havde mistet sin Indflydelse og vilde blive 
fjærnet fra Hoffet, er nu fuldstændig bilagt.» X

1. Dec. 1770.
«Der skal nu atter være noget i Gjærde ved Hoffet. Kongen er, som 

det hedder, slet ikke i godt Humør. De russiske Breve ere aldeles ikke be
hagelige for Hoffet og omtrent af det Indhold, som man kunde formode, efter 
at man havde bragt de her skete Forandringer i Erfaring. Philosophow vil 
ventelig forlade sin Post, og, saavidt vides, er indtil nu ingen anden udnævnt 
i hans Sted.

Warnstedt3 er bleven arresteret i sin Bolig, har Dag og Nat en 
Officer hos sig og tør ikke tage imod Besøg, endnu véd man ikke hvorfor; 
hans sendrægtige Rejse og usædvanligt lange Ophold i Stockholm skal være 
Aarsag til Kongens Unaade. Andre sige ogsaa, at man ved at sikre sig hans 
Person vil berøve ham Lejligheden til at snakke af Skole.

’ Caroline Tugendreich Friedeborn, af borgerlig Herkomst, vistnok adopteret af den sach 
siske Geheimeraad Henrik Ernst v. Gersdorff, født 29 Sept. 1730, f 30. Nov. 1795 i Hamborg, 
gift 4. Marts 1747 med Henrik Carl Schimmelmann, den Gang «Kauf- und Handelsmann» i Dresden, 
senere dansk Lehnsgreve, Geheimeraad, Skatmester etc., født 13. Juli 1724 i Demmin som Søn af 
Kjøbmand Jakob Didrik Schimmelmann og Hustru Esther Lüdendorf, død 15. Febr. 1782 i Kjø- 
benhavn (Kirkebøgerne i Demmin og Dresden-Dreikönigskirche).

9 Hist. Tidsskrift 4. R. II, 344.
8 Warnstedts Fængsling ib. S. 358.
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Man har i høj Grad Opmærksomheden henvendt paa alt dette og paa de 
Forandringer, der endnu ere ivente, og til hvilke Planen endnu er i Arbejde. 
Rantzau skal have sagt, at Bernstorff fra sit Opholdssted Hamborg blokerede 
Danmark \ »

Juli 1771.
«Ved den til alle Kollegier udsendte Kabinetsordre af 15. ds. er det 

udenrigske Departement blevet endnu mere indskrænket, og det Tab, som 
samme har lidt ved den forhen herskende ubestemte Postfrihed, har til en vis 
Grad begrænset dets Anseelse og Virksomhed. Med alt dette optræder Grev 
von Osten med den største Kløgt, Forsigtighed og Retskaffenhed. Han véd 
at bevare sin Stillings Anseelse og Værdighed i sin Person og kan lede Sagerne 
paa en saadan Maade, at han uden Ansvar for Kongens Tjeneste kan blive de 
deri interesserede nyttig. Paa hans fine Politik i Sagernes Ledelse kunde an
føres forskjellige Exempler, ligesom man, for at skildre denne Ministers noble 
Karakter, kun behøver at anføre hans uhyklede Iver for det Gode og hans 
rosværdige Optræden mod hans fordums Bagtalere og Avindsmænd. Nu er 
han almindelig agtet og elsket. Han er sin Forgængers oprigtige Ven og i 
hver Henseende hans værdige Efterfølger.

Kamrene ere egentlig ogsaa kun at betragte som Kontorer, der ere 
underordnede Finanskollegiet. Cheferne for samme ere Medlemmer af dette 
Kollegium, som kun staa under Kabinettet, det vil sige under Kongens umiddel
bare Tilsyn. De Kommitterede derimod ere i Grunden kun Referenter, som 
forelægge de Sager, der høre til de dem anviste Departementer; ganske vist 
afgive de deres Betænkninger derom, men kunne ikke paa anden Maade hævde 
deres Mening, end naar de forstaa Kunsten eller gjøre sig Umage for, til Bedste 
for en Sag, at vinde deres Chefers Bifald, thi disses Meninger ere paa Grund 
af deres Anseelse hos Kabinettet afgjørende Udtalelser. Grev Ulrik von 
Holstein — der ikke forstod at hævde sin Stilling som Deputeret i Finanserne, 
fordi han virkelig ejede for liden Indsigt og Erfaring og tillige var skinsyg 
paa sine tre Kollegers Fortrin (der i Tillid til de større Kundskaber, de besade 
fremfor ham, og i Fortrøstning til den Bistand, som de altid kunde haabe at 
finde ved Hoffet, selv afgjorde alt, hvad de fandt for godt, uden ham og 
gjennemførte det uden hans Samtykke) — tog selv sin Afsked og sagde overalt, 
da han forlod F'inanskollegiet, med stor Bitterhed, at han var bleven kjed af 
længere at staa under tre Skolemestre og ikke at have nogen Betydning. Med 
saadanne og flere lignende Ytringer vilde han maaske ogsaa have været for
sigtigere, hvis han ikke fra en anden Side var vis paa Hoffets Protektion, at 
man i hvert Fald gjærne lod ham være og blive Grev Holstein, Over
præsident i Kjøbenhavn og sin Kones Mand2.»

1 Om denne Ytring se G. Jansen, Roehus Gf. zu Lynar, 1873, 117.
2 Biogr. Lexikon, VIII, 55 f.
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10. Aug. 1771.
«Da Legationsraad Sturtz gjælder alt hos Struensee og næsten er 

dennes højre Haand, og Finansraad Oeder ligeledes har en stor Indflydelse 
paa ham, saa er en Anbefaling fra disse tvende Herrer, som ere mine ældste 
Venner i Kjøbenhavn, kommet mig saameget til Gode, at Ministeren, da jeg 
anbefalede mig i hans Gunst, tilstod mig uhindret Adgang til sig ved alle 
Lejligheder og forsikrede mig i de naadigste Udtryk om sin Velvillie, baade 
hvad hans Forretninger og hvad hans Person angaar.»

Sept. 1771.
«Dronningen, Grev Rantzau, Gåhier, Brandt og Struensee have til

sammen styrtet Grev Bernstorff og derefter hele Ministeriet. I de derpaa 
følgende Forandringer have dog Rantzau, Gåhier og Brandt kun taget liden 
Del, omendskjønt de ved alle Intriger, i hvilke de have spillet en Rolle, rose 
sig deraf. Men alle ere de Struensees Værk, denne er i alle Henseender 
Konge. Man har bemægtiget sig Kongens Person og udset Brandt til hans 
Oppasser. Kongens Tilstand er højst sørgelig. Han er aldrig og ikke i nogen 
Maade Herre over sine Handlinger, men er i enhver Henseende afhængig af 
Dronningens og Grev Struensees Villie. Hans Sundhed er vaklende. Af Na
turen er han ikke den stærkeste og er ved den uordentlige og udsvævende 
Levevis, han har ført i de første Aar af sin Regering, bleven svækket i høj 
Grad. Kongen har ofte mange bedrøvede Timer, der baade hidrøre af fysiske 
og moralske Aarsager. Man lader ham aldrig alene, og ingen, hvem det end 
er, bliver indladt hos ham, uden at enten Struensee eller Brandt tillige er 
til Stede. Ingen af Departementscheferne, ja ikke engang Udenrigsministeren 
kommer mere til mundtlig Foredrag hos ham. Alle maa referere til Struensee 
og se kun Kongen, naar de spise hos ham paa de Dage, de bringe ham deres 
Forestillinger, eller naar de ere indbudte til en Spadseretur eller til Selskab.

Struensee hersker uindskrænket. Ved Kabinetsordren af 15. Juli er 
den kongelige Magt fuldstændig lagt i hans Hænder. Han kan skabe og til- 
intetgjøre, han kan vise Hoflets, Regeringens, Land- og Søetatens første Mænd 
saavelsom dens mindste ud af Riget og behøver ikke at meddele Kongen 
Aarsagen til sin Adfærd, før hine ere tilstrækkeligt langt borte. Ingen kan 
kræve ham til Regnskab, da han opfylder Dronningens Villie og denne paa 
det kraftigste støtter ham mod alle. Hvis de første Ophavsmænd til hans 
Lykke • havde formodet slige Følger af deres Bestræbelser mod det gamle 
Ministerium og den hidtilværende Regeringsforfatning, vilde de i det mindste 
have handlet efter en ganske anden Plan, men nu skjælve de for hans Navn.

Hans første Velyndere ere nu hans Protegéer. Gåhier, Rantzau og 
Brandt ere ligesaa usikre som enhver anden, der mishager ham eller synes 
tvetydig. Han tror dem maaske mindst af alle, og det mindste Skridt, der 
kunde vække hans Mistanke, vilde være deres uundgaaelige Fald. I slig en 
Stilling befinde de sig, der have bevirket Bernstorfts Fald! De ere uendelig

Danske Magazin. 5. R. III. 40
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mere usikre end nogensinde, mistænkelige i Kongens Øjne og forhadte blandt 
Folket.

Men ligesom disse ikke vove sig ud over deres Grænser eller vise nogen 
Bestræbelse for at dele den suveræne Magt, hvori Kongen, ifølge den tidligere 
Forfatning, lod Rigets fire første og mest erfarne Mænd tage Del, og som nu 
hviler i en eneste Mands Haand, saa gjør enhver af disse Herrer sig til en 
vis Grad gjældende i sit Fag som Beskytter af de Underordnede i sin Sfære 
og er ikke ganske uden Indflydelse, naar vedkommende blot forstaar at lægge 
sine Planer med stor Forsigtighed og uden Prætension. Men ganske ugyldige 
og magtesløse ere de dog i alle, selv i de mindste, Ubetydeligheder, der staa 
i Strid med den almægtige Ministers uindskrænkede Villie.

Saaledes støtter Gähler blandt sine Kreaturer særlig en Geheimeraad 
Haxthausen1, Brødrene Clasen2, en Etatsraad Willebrandt3 og en Justitsraad 
Schütz4, Rantzau en Hofmarskal Bielke5, Lehmann6 og Falkenskiold, Brandt 
en Holstein og Bülow7, hvis mulige Svagheder og Fejl dækkes og retfærdig- 
gjøres af begges Fruer, en Justitsraad Rothe8 og en Konferensraad Luxdorph9. 
Antallet af dem, der staa under disse Beskytteres Vinger, er ikke ringere, 
og det er godt, at deres Lykke ikke er nogen Hemmelighed.

Partiaanden er nu den herskende. Den afgjør i alle Antichambrer Gunst 
og Ugunst og er Sjælen i alle Negotiationer. Den er mindre kostbar end alle 
ved Hoflet ellers brugelige Veje, men den kræver al mulig Forsigtighed og 
den yderste Mistroiskhed.

Grev Struensees Protegéer ere naturligvis de mægtigste. Alligevel vove 
disse sig ogsaa kun sjældent et Skridt videre, end de dem satte Skranker til
lade det. Disse Yndlinge have af meget nærliggende Grunde en afgjørende 
Indflydelse, ikke saameget fordi de protegeres umiddelbart af Premierministeren 
selv, men hovedsagelig fordi de ere de dueligste og brugbareste Arbejdere, 
altsaa virkelige Kabinetsraader.

Justitsraad Struensee, Ministerens ældre Broder, der ejer megen Ind
sigt og Dygtighed, megen Verdensdannelse, men ogsaa et godt Hjærte, er 
sikkert en i Statssager og i sit Fag overmaade vel valgt Mand. Legationsraad

1 Gregers Christian Greve Haxthausen (1732—1802), Medlem af Geheimekonference-Kom- 
missionen (Biogr. Lex ).

2 Om Johan Frederik Classens (1725—92) Forhold til Gähler se Biogr. Lex. III, 598. 
Broderen Peter Hersleb Classen (1738—1825) var Medlem af Kommercedeputationen (ib. 600).

8 Om Johan Christoph Willebrandt, Etatsraad, Deputeret i Søetaten, se bl. a. J. K. Høst, 
Struensee, II, 242 ff., III, 185 ff.

4 Christian Schütz (1735—1817) blev 1760 Sekretær i tyske Kancelli og Departementet 
for de udenlandske Sager, 1773 Deputeret (Manthey, Dannebrogsriddere, 5b f.).

8 Henrik Christoffer Frederik Bielke (1739—89), 1771 Hofmarskal hos Kronprinsen, efter 
17. Jan. Theaterchef, senere Amtmand i Tønder.

6 Generalmajor Frederik Gotthilf Johan Lehmann (1725 —1781).
7 Frederik Ludvig Ernst Baron Bülow, se ovenfor S. 309.
8 Thyge Rothe blev 1771 Deputeret i Rentekammeret og Borgmester i Kbhvn.
9 Luxdorph var besvogret med Brandt (Høst, Struensee, II, 451).
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Sturtz, hvis overordentlige Dygtighed er noksom bekjendt, staar i nøje For
bindelse med Grev Struensee. Han tilbringer ugentlig tre til fire Dage paa 
Hirschholm. Finantsraad Oeder, hvis dybe Indsigt og grundige Kundskaber 
allerede have bragt ham i Anseelse hos den forrige Regering, besidder fuld
stændig Ministerens Tillid, og der gaar mange overordentlige Arbejder gjennem 
hans Hænder. Etatsraad Stemann1, der først af Greverne Holstein og Brandt 
blev gjort bekjendt med Ministeren, har ogsaa henledt dennes Opmærksomhed 
paa sig. Han fortjener ogsaa denne som en ypperlig duelig Arbejder. Justits- 
raad Høyer2 af det danske Kancelli er ogsaa gjennem velbeføjede Anbefalinger 
kommet frem. Han viser megen Troskab, er meget flittig og benyttes i og 
udenfor sit Fag. Livmedikus og Professor Berger3 hører ogsaa til deres Tal, 
der ere velanskrevne hos Struensee. Det synes, som om han blander sig meget 
i de offentlige Affærer, og at han tages paa Raad i adskillige Ting. Hans 
Anseelse maa dog mere søges i Dronningens Naade, hvis Læge han er. Dog 
skal Forordningen om Afskaffelsen af Straffen for Ægteskabsbrud være bleven 
foranlediget af ham. løvrigt er han ogsaa Stifter af Hittebørnshospitalet.

Adelen er ganske undertrykt og vil blive det endnu mere, naar alle 
Planer, der ere udkastede til en almindelig Forandring i Sagernes Forvaltning, 
blive udførte. — Hvis blot nogle af dem bringes til Udførelse, vil man med 
Undtagelse af Hæren og omtrent tre eller fire Hofcharger kun finde faa Adelige 
mere i Embede.

Saa straalende og overordentlig en Lykke Grev Struensee end har gjort 
ved Hoffet, saa megen Forbitrelse blander der sig paa den anden Side ogsaa 
i Nydelsen af samme for ham. Hele Adelens Had er ubeskrivelig stort, og 
man tør ikke tvivle om, at denne ogsaa bor i hans egne Protegéers Hjærter. 
Det af ham indførte nye System og de deraf følgende mange og haarde For
andringer have udbredt en almindelig Misfornøjelse i alle Stænder. Den 
Usikkerhed, hvori alle over- og underordnede Embedsmænd saavel i Kollegierne 
som i Provinserne befinde sig, nærer stadig deres Mistro mod Ministeren og 
bevarer en uforanderlig, hemmelig Sympathi for det gamle Ministerium i deres 
Hjærter.

Folkets Had giver sig daglig tilkjende paa enhver tænkelig Maade, og 
det er ikke noget nyt mere, at man ved enhver given Lejlighed truer med 
Oprør mod den nuværende Statsstyrelse, som man ustraffet og offentlig kalder 
Landsforræderi. Men bortset fra alt dette maa enhver bekjende, og selv Grev 
Struensees svorne Fjender maa indrømme det, at han er i Besiddelse af stor 
Forstand, og at han med Hensyn til Regeringssagerne røber de bedste For
sætter. Det kan ikke nægtes, Staten trængte til en Omvæltning. Det Uvejr, 
som har raset over den, har renset Luften, kun maa det beklages, at det hist

1 Biografi i Manthey, Dannebrogsriddere, 73 f.
9 Marcus Haggæus Høyer (f 1773), Kommitteret i General-Landvæsenskollegiet (1770).
3 Reverdils Mémoires, 206. Hist. Tidsskrift 6. R. III, 378.

40*



3i6 H. C. Meinigs Indberetninger 1770—72.

og her har anrettet for megen Skade. Hvis det gamle Ministerium nogen
sinde skulde gjenvinde sin tidligere Anseelse, vil det sikkert bevare de fleste 
af ham trufne Foranstaltninger.

I flere Dage har der nu gaaet Rygter, at der er noget i Gjærde ved 
Hoffet, og det synes, som om en stor Forandring er ivente. Kuren forrige 
Onsdag var overordentlig talrig besøgt. Formodentlig indfandt de fleste sig 
for at gjøre deres Bemærkninger. Man siger, at Struensee og Brandt ere 
komne i Uenighed om Grev Holstein. Man holder opmærksomt Øje med 
Reverdil og Huth, og man frygter endnu mere, hvis Saint-Germain1 skulde 
vende tilbage, dog smigrer man sig stadig med Haabet om, at den første Følge 
af en stor Forandring skal blive Grev Bernstorffs Tilbagekaldelse.»

15. Okt. 1771.
«Ved Hoffet frygter man Grev St. Germain.2 Hans Karakter er be- 

kjendt. Han viger ikke tilbage for nogen, men gaar i alle Sager lige til Maalet, 
hvad det end monne koste ham. Grev Struensees Fjender havde nær drevet 
det saa vidt, at Grev St. Germain havde faaet Tilladelse til at komme hertil 
en kort Tid. Man anførte forskjelligt som Paaskud derfor og især den fore- 
staaende, nødvendige Organisering af Hæren, men i Virkeligheden havde man 
til Hensigt at benytte ham som Redskab til at styrte Grev Struensee. Denne 
og hans Parti have imidlertid lugtet Lunten og forstaaet at mage det saaledes, 
at Saint Germain nu ikke vil blive kaldt til Hoffet. Han agter at fortære sin 
Pension her i Landet, dog har han Valget mellem Holsten og Jylland.»

Nov. 1771.
«Ved Hoffet er, eller synes snarere alt at være, ganske stille, endskjønt 

man ikke fuldstændig tør fæste Lid til denne store Fred. Man tror, at Ka
binetsministeren har største Grund til at kjæle for Brandt. Det er ikke længe 
siden, at man formodede et stort Brud mellem disse Hoffets tvende store 
Favoriter, og just påa samme Tid frygtede man ogsaa for Gåhier3 og Rantzau. 
Skulde St. Germain og Huth forliges, den dristige og hensynsløse Falken
skjold anse dette Parti for at være gunstigere for hans Interesser, og Reverdil 
benytte sig af Kongens Tillid, saa vil der danne sig en ny Liga.

En vis Mand, der beklæder en af de vigtigste Stillinger og staar i be
tydelig Anseelse hos Ministeren4, sagde for nylig til mig under fire Øjne: 
«Struensee er et Geni. Han ved at hjælpe sig, han har Mod og Forstand 
tillige og kan desuden være sikker paa allerhøjeste Beskyttelse, men hvis han

1 Grev St. Germain ankom til Staden 13. Nov. 1771 (Luxdorph).
2 Jvfr. Hist. Tidsskr. 6. R. V, 107 f.
3 «I771» *• Marts, var Gåhier paa Springet at faae sin Afsked, men det blev godt igjen.> 

(Luxdorph.)
4 Sturz?
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skal bekjæmpe og modarbejde alle, der i deres Hjærter tage Parti mod ham 
og lidt efter lidt dukke op paa Skuepladsen, maa han kunne hexe.» Kommer 
det i Kabinettet til en Forandring, saa vil det atter blive en stor og almindelig. 
Jeg har i de sidste to Maaneder mere end én Gang fundet Grev Struensees 
Venner, d. v. s. dem, der ere ham hengivne og ere komne frem ved hans 
Hjælp, usædvanlig urolige.

Dronningen befinder sig ret vel og bliver Dag for Dag smukkere, Kongen 
derimod tager snarere af end til og har ingenlunde nogen sund Farve. Siden 
det Par Hundrede Matroser har været paa Hirschholm, og mange misfornøjede 
have udslynget saa heftige Trudsler, holder et Kompagni af de sjællandske 
Dragoner Vagt paa Slottet, og alle Indgange ere besatte med Skildvagter. Fra 
den Tid af bliver den kongelige Vogn atter eskorteret, og alle Vagter i Byen 
maa atter, som før, træde i Gevær, naar Herskaberne passere dem. Finans- 
kollegiet er nu det første Kollegium i Riget og det, som har den største Magt. 
Medlemmerne af samme ere Kabinetsministerens Yndlinge, og Kabinettet er 
den egentlige Konge. Det udenrigske Departement har mistet meget, ja næsten 
alt af sin tidligere Anseelse. Under den tidligere Forfatning var dette det 
første og som det, hvem alle Rigets Hemmeligheder vare betroede, det mest 
ansete, ligesom det, hvad Chefen for samme angik, var det mægtigste og ud
øvede en paa alle øvrige Kollegier indvirkende og afgjørende Indflydelse. Nu 
er det i Virkeligheden kun et Bureau og ikke meget mere end et Adresse
kontor, gjennem hvilket de udenlandske Anliggender befordres videre til deres 
specielle Myndigheder. Osten tør kun anbefale og tør næppe sige sin Mening, 
naar han ved, at dette eller hint Kollegium, der staar sig godt med Kabinettet, 
er af en anden Anskuelse end han.»

4. Jan. 1772.
«De kongelige Herskaber ville, efter at Jagterne nu ere ophørte, i næste 

Uge atter tage Ophold paa Christiansborg, og derpaa gives som fordum Baller 
og Maskerader skiftevis hver Uge ved Hoffet. Hos Hr. Geheimeraad von 
Schimmelmann er der nu hver Uge én Gang, og det om Onsdagen, stor Assemblée. 
Indbydelserne til disse for hele Vinteren ere udgaaede én Gang for alle. De 
gjælde for alle ved Hofetaten, lige ned til virkelige Kammerjunkere inklusive, 
og ved Militæretaten ligeledes indtil Oberster og virkelige Kommandører. Af 
Civiletaten indbydes uden Hensyn til Rangen alle Deputerede i de forskjellige 
Kollegier med deres Fruer, men efter Rangen kun Konferensraader, ligeledes 
de fremmede Ministre, Chargés d’affaires, som ogsaa virkelige Legationsse
kretærer, og blandt disse har Hs. Exe. Geheimeraaden ogsaa bevist mig den 
Ære at lade mig indbyde formelt gjennem sin Sekretær. Hr. Legationsraad 
Sturz1, der ejer saa mange Fortrin og Færdigheder, er ogsaa dygtig i at male

1 Max Koch, Helferich Peter Sturz, 1879, 187. Høst, For Politik og Historie, 1821, IV, 
367 ff, Vierteljahrsschrift f. Litteraturgeschichte IV, 459.
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Portræter i Pastel og træffer Ligheden til største Fuldkommenhed. Han har 
nys tegnet den regerende Dronnings Portræt og været saa heldig dermed, at 
alle Kunstnere finde det ulasteligt, og enhver har beundret det. Hds. Maj. 
Dronningen har ligeledes beæret det med Allerhøjstsammes Bifald og optaget 
det saa gunstigt og naadigt, at hun gjennem Grev Struensee i meget naadige 
Udtryk skriftligt har bevidnet ham sin Taknemmelighed og tillige foræret ham 
en meget smuk Ring, hvis virkelige Værd skal være henved 1000 Rdlr.»

11. Jan. 1772.
«Da jeg sidste Onsdag besøgte et af Medlemmerne af et vist Kollegium, 

som i nogle Dage ikke havde befundet sig vel, modtog han netop fra en 
fornem Dame, der overalt har sine hemmelige Forbindelser, en Billet af føl
gende Indhold:

«Netop nu erfarer jeg, at Kongen frivillig agter at nedlægge Regeringen 
paa sin Fødselsdag og selv at bekjendtgjøre det for Folket fra Slottets Altan. 
Alle Regimenter her have faaet Ordre til ufortøvet at melde Generalitetet, hvor 
meget tjenstdygtigt Mandskab de virkelig kunne bringe i Gevær.»

Jeg bemærkede, at min Vens Ansigt, idet han læste denne Billet, ud
trykte overordentlig Forbavselse; og i den første Befippelse rakte han mig det 
med de Ord: Hvilken Situation!

Jeg sammenholdt denne Efterretning med en anden, som en ligeledes 
paalidelig Ven for nogle Dage siden i et stort Selskab hviskede mig i Øret: 
«Vi skulle nu være nær ved at faa en Rigsformynder», hvilket jeg dog den 
Gang ikke vilde tro, fordi jeg ikke kunde tænke mig nogen Revolution. Herom 
lader der sig dog ikke sige noget med Sikkerhed, fordi der er ligesaa mange 
Sandsynlighedsgrunde imod det som for det. Nogle mene, at disse hemmelige 
Rygter hidrøre fra Hoffets Modparti for at opvække endnu mere Forbitrelse 
mod samme. Hvorledes det nu end forholder sig, har jeg dog villet berette det.

I Torsdags hed det, at man paa Tirsdag vilde faa nyt og mærkværdigt 
at høre. Saameget ved jeg, at denne Tirsdag for 6 Aar siden var sørgelig 
og mærkelig nok. Alle fornemme Familier anse en slig Scene for at være 
Enden paa det hele. Enhver ønsker Ro, de gamle Tiders søde Fred, hvem 
der end maatte blive dennes Opretholdere.»

28. Jan. 1772.
«Søndag afholdtes Takkefesten i alle Kirker. Dronning Caroline Ma

thilde blev udeladt i Kirkebønnen af alle Præster. Nogle af dem nævnede 
Kongen og efter ham alle øvrige Personer af den kongelige Familie hver for 
sig, men ikke Dronningen; andre derimod nævnede kun Kongen og det konge
lige Hus.

Man frygter endnu stadig Uordener og Voldsgjerninger af Pøbelens Had 
og Raseri. Det siges, at Matroserne have paatænkt at ødelægge 13 Huse, 
som de anse for mistænkelige, foruden nogle andre, hvis Ejermænd formenes
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at være hemmelige Tilhængere af Inkvisittérne. Kommissionen samles daglig 
og holder ofte Møde fra Kl. 9 om Morgenen til Kl. 5 om Eftm. Endnu har 
den dog ikke anstillet noget Forhør.

Om de ved Gjennemsynet af Papirerne gjorte Opdagelser erfarer man 
intet. Man hører dog adskilligt, der tyder paa Forbrydelsens stigende Omfang. 
I Grev Brandts Skabe skulle 20,000 Rdl. i rede Penge være fundne, hos 
Justitsraad Struensee 3000 og nogle Hundrede Daler, dels rede Penge, dels 
Bankbilletter. I det kgl. Sølvkammer har man efter Sigende savnet meget, 
bl. a. nogle kostbare Juveler, ligesom de tilbageblevne vare indpakkede. Fan
gerne bevogtes Dag og Nat af en Officer i selve Fængslerne og foran Dørene 
til samme af to Underofficerer, der atter have en Grenadér til Ordonnans.

Generallieutenant v. Gåhier er meget tavs og tillige upasselig afPodagra. 
Hans Frue1 er meget nedslaaet og beklager sig over sin haarde Skjæbne, som 
hun kalder ganske ufortjent.

Grevz Struensee er snart lystig, snart bedrøvet til det yderste. I den 
sidstnævnte Tilstand udstøder han dybe Sukke, saa at de vagthavende Officerer 
ofte røres til Medlidenhed derved. Grev Brandt er altid lystig eller synes 
snarere at være det. Han synger næsten bestandig, enten franske Komedie
stykker eller italienske Operaarier, og siger i den mest spøgende Tone, at han 
ligesaalidt kan begribe den Maade, man behandler ham paa, som Aarsagen, 
hvorfor sligt sker, er ham en Hemmelighed. Han spiser og drikker og sover 
.8—9 Timer saa rolig som det sundeste og mest fornøjede Menneske. Justits
raad Struensee er ganske rolig og ytrer kun Ønsket om, at Undersøgelsen 
snart maa fortsættes, fordi man da vil erfare hans Uskyldighed. Han har 
bedt om Tilladelse til at maatte arbejde paa anden Del af sin Bog om Krigs
kunsten. Dette blev afslaaet, fordi ingen af Fangerne tør faa Skrivematerialier, 
ja ikke engang Bøger. Han har dog faaet Tilladelse til at spille Skak med 
Officeren. Prof. Berger er svagelig og meget urolig. Han beraaber sig stadig 
paa sin Uskyldighed, taler iøvrigt lidt, nyder mangen Dag endnu mindre og 
besværer sig stadig over den Uro, som Brandt, hvis Fængsel er lige under 
hans eget, forvolder ham ved sin Lystighed og Syngen. Ingen skal dog vise 
mindre Standhaftighed end den stolte Falkenskiold, der før vilde spille Helten 
overfor enhver, som maatte tie og bukke for ham. Hans Oberstlieutenant 
Hesselberga, der har anstrængt sig meget for at efterligne ham i hans Stor
agtighed, ligner ham ogsaa nu. De have begge mistet Fatningen og græde 
næsten hver Dag. Et Rygte siger, at endnu adskillige i Provinserne ville 
komme galt afsted. Hvad man allerede i flere Dage har fortalt om Oberst 
Lehmann, stadfæstes nu med den Tilføjelse, at denne om kort Tid vil blive 
kaldt hid, og nogle ville paastaa, at han allerede skal være undervejs. Chefen

1 Hist. Tidsskr. 6. R. V, 99 ff.
2 Hans Jakob Henning Hesselberg (1734—89), General, Chef for nordénfjeldske og for 

bergenhusiske Regiment (1802). Hist. Tidsskr. 6. R. II, 735, 745.
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for Kongens Regiment, Oberst von Pentz1, er under Paaskud af, at han havde 
nogle Familieanliggender at ordne paa Fyen, afrejst Lørdag Eftermiddag dertil 
her fra Byen. Man siger, at han skal afløse Kammerherre og Oberst v. Firks2, 
som er Kommandant i Nyborg, og at denne ligeledes vil ankomme hertil. 
Samme Dag afrejste Generallieutenant v. Koller uventet til Helsingør. Saa- 
snart denne var ankommen der, har han strax begivet sig op paa Slottet og 
er Søndag Aften sent allerede kommen tilbage derfra. Aarsagerne til hans 
Rejse kjender man ganske vist ikke endnu, men saameget har man senere 
erfaret, at den unge Prinsesses Bonne er bleven arresteret og ført til Kjøbenhavn.»

15. Febr. 1772.
«Saalidt man end hidindtil har erfaret om Undersøgelserne, saa hersker 

dog almindeligt blandt Folket den Mening, at der i den mod Inkvisitterne anlagte 
Proces ikke vil fattes Beviser paa adskillige Kapitalforbrydelser. Publikum op
regner i det mindste ti, som Grev Struensee har gjort sig skyldig i, og hvori 
Grev Brandt har størst Andel, af de øvrige Fanger den ene mere, den anden 
mindre. Kongen, der jo naturligvis er meget fortørnet paa alle Inkvisitterne, er 
opbragt til det yderste paa Struensee og Brandt. Man skal næsten ikke turde 
nævne deres Navne, især ikke Grev Brandts. Hele Hoffet, alle fra Kollegierne, 
som have havt at gjøre med Struensee, og selv de, som skylde ham deres 
Anseelse og Forfremmelse, sige enstemmigt: hvis det var muligt, at alle hans 
mod Staten begaaede Forbrydelser kunde tilgives ham, havde han dog fortjent 
den samme Straf ved sin Dumhed og utrolige Tryghed. Han er falden i sin 
egen Snare og har saa at sige opelsket sin Ulykke i et Drivhus. En stor 
Mængde sande Anekdoter, der dels have været bekjendte før hans Fald, dels 
først senere ere bievne det, kan afgive tilstrækkelige Beviser herpaa.

Ikke længe før sit Fald har han givet Grev Rantzau en fransk Piece8, 
der efter hans Udsagn indeholdt hans Trosbekjendelse, og tillige bedt ham om 
at gjennemlæse den og meddele ham sine Tanker saavel om selve Skriftet 
som om de af ham i Marginen egenhændig optegnede Anmærkninger. Grev 
Rantzau fortæller, at han ved Læsningen af denne Bog var bleven højlig for
bavset over dens skjændige Indhold. At der ingen Gud, intet Forsyn existerer, 
at der ingen Sjælens Udødelighed eller fremtidig Straf og Løn gives, forud
sattes i Bogen som forlængst bekjendte Sandheder; de nyeste Læresætninger 
gik ud paa, at Mennesket ikke burde kjende andre Pligter end dem, han var 
sig selv skyldig, at han overhovedet ikke skyldte andre nogensomhelst Hen
syn o. s. v.

1 Gotfred von Pentz (1716—1801) blev 1774 Generalmajor af Infanteriet.
2 Magnus Ernst v. Fircks (1726—1806), blev 1769 Kommandant i Nyborg, 1774 General

major og 1787 Generallieutenant (Biogr. Lex.).
8 Bogen var Helvetius’ De l’esprit (udkom 1758), som Struensee kaldte sin bedste Bog 

(Münter, Bekehrungsgeschichte des Grafen Struensee, 1772, 67. Wasserschlebes Bern, til samme, 
Ny kgl. Saml. 715 c. Fol.).
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Grev Rantzau har givet Generallieutenant von Gåhier dette Skrift til 
Gjennemsyn med den Erklæring, at ingen ærlig Mand længere kunde vedlige
holde den ringeste Forbindelse med et Menneske, der havde saa fordømmelige 
Principer. Kort efter har han baade i en spøgefuld og en alvorlig Tone, men 
forgjæves, advaret Grev Struensee. Han sagde ham, at hele Landet var op
hidset mod ham, at man fra alle og enhver kunde høre, at han opfyldte 
Kongens Riger og Lande med Kabinetsrecepter og Kongehuset med Beskjæm- 
melser af forskjellig Art, og derefter formanede han ham paa det eftertrykke
ligste til større Forsigtighed og Maadehold, men da Struensee paa alt dette 
kun gav ham et haanligt Svar, anbefalede Grev Rantzau sig med de Ord, at 
han nu for sidste Gang havde sagt ham alt, hvad han endnu burde gjøre for 
at holde sig oppe, og at han ikke mere vilde komme til ham paa denne Maade.

Forrige Sommer har han i sin Overmodighed og store Tryghed selv 
forelæst Kongen alle imod ham rettede, dels trykte Skrifter, dels opslaaede 
Plakater, men fra afvigte Efteraar har han i sin store Ængstelighed ført Korre
spondancen med sine udenrigske Venner under andre Adresser. Til Nytaar 
havde han faaet et meget vemodsfuldt, advarende Brev fra sin Fader, hvorpaa 
han ikke svarede andet end: Det er nu meget koldt her, men endnu 
fryser jeg ikke. Struensee, — hvilket Svar Faderen tilligemed Koncepten 
til ovennævnte Brev har meddelt en af sine Venner i Rendsborg, der har sendt 
nogle af sine herboende Venner Afskrifter deraf.»

12. Maj 1772.
«Da den af Inkvisitions-Kommissionen fældede Dom over Greverne 

Struensee og Brandt blev forelagt den 25. i forrige Maaned, skulle nogle 
Medlemmer af den, hvoriblandt særlig nævnes Grev von der Osten og Ge- 
heimeraaderne Thott og Schack-Rathlau1, ivrigt have arbejdet for Brandts 
Redning og senere for Formildelsen af begges Dom og tilsidst indtrængende 
forlangt, at man, for at skaane Familien for Skjændselen og Publikum for det 
grufulde Syn, skulde lade Parteringen udgaa af Dommen. De andre Med
lemmer af Statsraadet skulle ikke have ytret et Ord derom og Grev Rantzau- 
Ascheberg smilet dertil uden at svare paa det fremførte Forslag. Da Kongen 
om Aftenen var kommet i Statsraadet, skal Gehejmeraad Schack have gjentaget 
sine Forestillinger, støttet af Grev Thott og von der Osten, og blandt andet 
sagt, at Hs. Maj. sikkert vilde angre det paa sit Dødsleje at have fuldbyrdet 
Loven i al Strenghed. Kongen spurgte derpaa, om Dommen ikke var affattet 
i fuldstændig Overensstemmelse med Lovene, hvorpaa man svarede, at det 
ganske vist var Tilfældet, men Hs. Maj. havde det i sin Magt at tilgive. 
«Nuvel», sagde Kongen dertil, «naar det er efter Loven, saa maa man ogsaa 
give Loven sin Gang. Naar Hovederne først ere faldne, saa er det Folk lige-

1 Om Schack Rathlous Forhold til Struensees Domfældelse se Hist. Tidsskrift 6. R. IV, 55.

Danske Magazin. 5. R. III. 41



322 H. C. Meinigs Indberetninger 1770—72.

gyldigt, hvad man gjør med Kroppene» — og dette skal Kongen have gjen- 
taget vel fem til sex Gange.

Geheimeraad von Schack har dernæst søgt at interessere Dronning 
Juliane Marie derfor, men hendes Forbøn hos Kongen har ikke givet noget 
heldigt Resultat. Der er imidlertid neppe nogen Tvivl om, at Dronningen 
ved denne Lejlighed har lagt al Iver for Dagen, naar man blandt andet ogsaa 
tager følgende Omstændighed i Betragtning. Struensee havde testamenteret 
Doktor Münter to Daaser1 til Erindring og tillige sagt ham, at han nu ganske 
vist ikke havde nogen Ejendomsret, men han troede dog, at man vilde tillade 
ham at disponere over slig en Ubetydelighed. Alligevel forespurgte Münter 
hos Dronning Juliane Marie, om han maatte beholde disse Daaser, eller om 
han skulde udlevere dem til Inkvisitions-Kommissionen. Da han fortalte hende, 
at Struensee selv havde sagt, at han nu ingen Ejendomsret havde mere, ud
brød hun: «Det stakkels Menneske! Jeg advarede ham endnu otte 
Dage før hans Fald og sagde ham, at han indlod sig paa Ting, som 
engang kunde komme til at koste ham Hovedet, men han slog det 
hen i Vejret. Jeg har prøvet mig selv omhyggeligt, om det maaske 
ogsaa var personligt Fjendskab, der bevægede mig til at styrte 
ham, men Gud være mit Vidne, at jeg ikke har havt nogen saadan 
Bevæggrund.» Dronningen brast i Taarer, da hun sagde dette.2

Struensee har ytret om Kongen, at man dog ikke maatte tro, at han 
af Grusomhed afslog at mildne Dommene, men han troede, at der laa noget 
heltemodigt deri, man maatte være fast og ikke give efter. Et Menneske, der 
trængte til Forbøn, mente han, var i et saadant Tilfælde ikke hans Medliden
hed værdigt. I Stedet for altsaa at komme ham til Nytte havde alle Forbønner 
skadet ham. Men hvis han havde havt Lejlighed til kun at tale en halv 
Time med Kongen, saa skulde det, om han selv havde villet det, ikke være 
faldet ham vanskeligt atter at blive Kabinetsminister. Faa Dage efter vilde 
det skete have foruroliget Kongen, da vilde han gaa til denne eller hin og 
sige: «Min Gud, hvad har jeg gjort, hvor det nu angrer mig, trøst mig dog!» 
Og naar saa nogen trøstede ham, saa vilde alt være godt igjen I denne 
Spaadom har Struensee vel atter taget fejl, thi man har i det mindste ikke 
hørt noget om, at Kongen skulde have angret Dommenes Fuldbyrdelse.»

1 Den ene var af Blik, den anden af Skildpadde (endnu i Familiens Eje). Ifølge Wasser- 
schlebe var det Arveprinsen, til hvem Münter henvendte sig med Bøn om at maatte beholde dem. 
Se F. Brun, Wahrheit aus Morgenträumen, 29. Den engelske Gesandt Keith troede, at der i 
den nævnte Skildpaddes Tabatière fandtes et Billede af Dronning Caroline Mathilde, og han an
modede M. gjennem Grev Osten om at afstaa den til ham, hvilken Pris han end forlangte. M. 
sendte begge Daaserne, som K. strax efter returnerede, da der intet Billede fandtes deri.

8 Efter en anden Samtidigs Ytring skal Dronningen have ytret til Münter: «Das hätte der 
Dicke doch nicht geglaubt, dass ich ihn von hier auf dem Rade sehen sollte.» Begge stode i et 
Vindue i Frederiksberg Slot, hvorfra man kunde se de i Nærheden paa Stejle og Hjul anbragte 
Kroppe. «Münter», hedder det, «kunde ikke glemme denne Ytring af den samme, som havde 
grædt for ham og søgt at give det Udseende af, at hun ej kunde frelse Struensee, men var tvungen 
at lade Dommen exeqvere.» Ny kgl. Saml. 711 c. fol
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27. Okt. 1772.
«Forrige Uge solgtes de tvende ulykkelige Grever Struensees og Brandts 

og den forhenværende Oberst Falkenskiolds Effekter1 ved offentlig Auktion. 
Tilstrømningen var, navnlig til den førstnævntes Auktion, saa stor, at de 
færreste kunde komme ind. Næsten alt blev solgt over Værdien, fordi enhver 
vilde have en Erindring om disse ulykkelige Mennesker, og man siger, at der 
skal have været Kommissionærer fra Udlandet og særlig fra England til Stede. 
Af Sølvtøjet blev mangt et Stykke drevet op til halvanden Rdlr. pr. Lod, og 
et Par brugte Sko, som havde tilhørt Struensee, blev betalt med en Dukat. 
Allerede otte Dage før Auktionen kunde man ikke faa nogen Katalog mere, 
uagtet der dog var trykt 2000 Exemplarer. Ogsaa disse gjemme Folk som 
Rariteter.»

10. Nov. 1772.
«Oberst Lehmann har ikke fulgt Prinsen. Man formoder, at han bliver 

her og forflyttes til Generalitetskollegiet. Prinsen af Bevern optraadte, da 
Lehmanns Sager sidste Vinter stode saa daarligt, som dennes Beskytter ved 
Hoffet, og det vil nu, efter alt at dømme, lykkes ham at faa Obersten for
fremmet. Fircks, hvis Sager den Gang stode lige saa slet, og hvis Afsked 
med 600 Rdlr. Pension virkelig allerede var expederet, har ved allehaande 
smaa, hemmelige Forbindelser og som Følge af disses direkte Forbøn rejst 
sig paany og saaledes hævdet den Stilling, han nu er i. Han har ganske vist 
søgt at indsmigre sig hos Prinsen af Hessen, men alle hans Anstrængelser 
have været forgjæves.

Koller-Banner er bleven fjærnet, ialtfald for det første. Man spaar, at 
det om kort Tid vil være ganske ude med Revolutionens Haandlangere, 
Mændene af 17. Januar (die Siebenzehner), som de kaldes. Om Eichstedt 
have de samme Rygter allerede længe været i Omløb.»

21. Nov. 1772.
«Man har fortalt mig i al Fortrolighed, at der fornylig er fundet et 

Brev, hvoraf man har gjort den Opdagelse, at Grev Rantzau-Aschberg havde 
til Hensigt Dagen før Revolutionen at meddele den ulykkelige Struensee hele 
Planen, og at han kun blev hindret deri. Bortset fra, at Grev R.-Aschberg i 
enhver Henseende anses som en for Regeringen farlig Mand, har han yder
ligere gjort sig mistænkelig ved at støtte det franske Parti af alle Kræfter, 
saavel hemmeligt som offentligt, til Skade for den russiske Alliance. Geheime- 
raad Storm2, der har staaet i Brevvexling med ham, har derfor gjort sig 
usynlig. Man formoder, at Hr. Major Harboe3 har maattet forsegle Grevens

1 Om Salget af Struensees og Brandts Efterladenskaber se Odense Adresseavis 1772, Nr. 44.
9 Caspar Herman v. Storm til Oslo Ladegaard ved Christiania, Geheimeraad, Stiftamtmand 

i Christiania 1763- 72, Kammerherre (1721 77). Moe, Tidsskrift for den norske Personalhistorie, 
ny Række, 290.

8 Andreas Harbou (1726—98), død som Generalmajor og Kommandant i Frederiksort.
41*
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paa Fyen efterladte Skrivechatol. Selv om Koller-Banner ikke havde affattet 
den Mishag vækkende Militærplan og heller ikke under en i den Anledning 
afholdt Raadslagning havde krænket Prinsen af Hessen ved nogle usømmelige 
Udtryk, vilde han alligevel blive nødt til at forlade Hoffet. Efter sin Op
højelse er han en ligesaa ilter Franskmand som Rantzau, endnu mere uforsigtig 
end denne. Men Ministeriet har af sidstnævnte Aarsag sejret. Endnu ved den 
sidste Kur, som han bivaanede, konverserede han over tre Kvarter ivrigt 
med Biosset1.»

                                                 
                       

                                                                     
                                                                              
                                                                                
                                                                                  
                                                                                  
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                          
                                                                                   
                                                                                
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                   
                                                                                
                                                                              
                                                                               
                                                                                   
                                                                           
                                                                                
                                                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                                
                                                                             

Den franske Gesandt.


