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Nye Aktstykker
vedrørende

de politiske Forhandlinger i København i December 1813 
og Kielerfreden i Januar 1814.

Ved Aage Friis.

Lige siden Kielerfreden har man vidst, at Frederik VI, da den yderste 
Nøds Time var inde, brød med sit tilvante exklusive Kabinetsregeringssystem og 
besluttede sig til at sammenkalde et Slags Statsraad for med det at overveje hele 
Statens Stilling og de Forslag, der sidst i November 1813 forebragtes ham af den 
extraordinære østerrigske Gesandt, Grev Bombelles, og som for en Stund vakte 
Haab om, at Danmark-Norges Konge, skøndt Carl Johan med Koalitionens Tropper 
allerede holdt Hertugdømmerne besat, dog maaske kunde slippe billigere til Fred 
end ved Aftrædelsen af det ene af de forenede Riger. Ikke blot den kritiske 
politiske Situation gav dette Raads Forhandlinger betydelig historisk Interesse, men 
ogsaa det Forhold, at disse Raadsmøder var de første af denne Art, der fandt Sted 
siden Kong Frederiks Tronbestigelse. Ved Midten af Aarhundredet omtalte baade 
Wegener og A. S. Ørsted disse Forsamlinger, i Schinkel-Bergmans «Minnen» næv
nedes de ogsaa, men det var overmaade lidt, de nævnte Forfattere oplyste derom.1 
Senere er der vel fremkommen nogle nye Oplysninger, men alt ganske brudstykke
vis og derfor til Dels baade fejlagtigt og indbyrdes modstridende.2 Tanken laa da 
nær at forsøge paa at opspore de Akter, der omsider Runde bringe rigtig Rede 
paa, hvad der den Gang foregik.

Jeg henvendte mig da til nu afdøde Rigsarkivar A. D. Jørgensen, og det 
lykkedes ham at finde den Pakke, hvori de eftersøgte Papirer fandtes. Det er 
den Pakke, der nu hører til Rigsarkivets Samling af Niels Rosenkrantz’s Papirer

1 Wegener: Aktmæssige Bidrag til Danmarks Historie i det 19. Aarhundrede. Kbh. 1851 
S. 192 og Bilag 78—79. A. S. Ørsted: Af mit Livs og min Tids Historie. 2. Bd. Kbh. 1852 
S. 311—13 Noten. Schinkel-Bergman: Minnen. 7. Del S. 316.

’ Bombelles’s Depecher til Metternich, gengivne af Yngvar Nielsen i Christiania Videnskabs- 
Selskabs Forhandlinger 1877 Nr. 12. (Sml. Dr. Karl Woynar: Österreichs Beziehungen zu Schweden 
u. Dänemark in den Jahren 1813 und 1814. Wien 1891.) C. Th. Sørensen: Kampen om Norge 
1813—14. i. Bd. S. 389—90, 2. Bd. S. 77 flg. Meddelelser fra Krigsarkiverne 7. Bd. S. 412 og 
420. Ludv. J. F. Moltke: Bidrag til Geheimeraad Frederik Moltkes Levnedsbeskrivelse i Hist. 
Tidsskrift 4. Række 2. Bd. Rists Lebenserinnerungen. 2. Theil. 2. Aufl. Kapitel 11.
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under Mærket «Niels Rosenkrantz: Aktstykker vedkommende Norges Afstaaelse 
Decbr. 1813 og April—Juni 1814». I Pakken findes et kgl. Reskript af 2den Juli 
1814, hvorved det befales Rosenkrantz til det «Geheime Rigs-Archiv» at aflevere 
en Del originale Depecher fra 1809 flg., hans egen Beretning om Bombelles’s For
slag og Meddelelser af 3die Decbr. 1813 og «vore samtlige Geheimestatsministres 
samt Geheimeconferentsraader Colbjørnsens og Mallings Betænkninger derover» og 
desuden alle de øvrige Dokumenter samme Sag vedkommende, som han maatte 
have i sit Værge. Forsynet med mange Segl er Pakken bleven henlagt i Arkivet, 
og kun en Gang siden aabnet og efterset, blev den nu fremdraget og gjort til
gængelig af A. D. Jørgensen. En Gennemgang af dens Indhold viste det ønskelige 
i, at disse Papirer vedrørende Decembermødeme nu kom frem. Rigsarkivar A. D. 
Jørgensen var ivrig for denne Tanke, men ønskede den først optaget i en Plan, 
han længe havde næret om Udgivelsen af en større selvstændig Samling Aktstykker 
vedrørende Kielerfreden, dens For- og Efterhistorie, der da skulde udtømme de 
danske Hovedarkivers Indhold. Han foreslog mig ^t gennemføre denne Plan, men 
under vore Samtaler derom kom vi imidlertid til det Resultat, at det næppe lod 
sig gøre, da der ved forskellige brudstykkeagtige Publikationer var fremkommen 
for meget til, at det resterende kunde blive ensartet og organisk nok til et selv
stændigt Værk. I Stedet for et saadant forelægges da her efterfølgende Samling 
Aktstykker.

Midtpunktet er de ovennævnte Betænkninger fra Statsraadsmøderne i De
cember 1813, men dertil er føjet en hel Række Aktstykker hentede fra Rigsarkivet 
og Udenrigsministeriets Arkiv, og hermed skulde forhaabentlig de for Øjeblikket 
tilgængelige danske Samlinger være udtømte, forsaavidt angaar Perioden December 
1813 og Januar 1814. I en næsten utrolig Grad er sammenhørende Aktstykker bleven 
splittede for denne Tids Vedkommende. En Mængde findes i Krigsarkiverne, der 
vistnok snart vil have forelagt dem alle i sine Meddelelser; i Rigsarkivet findes, foruden 
i Rosenkrantz’s Pakke og i enkelte nu utilgængelige Dele af Kongehusets Arkiv, 
Sager i den store Samling af Schimmelmannske Papirer (dog mindre for de to 
Maaneder, det her drejer sig om, end for den foregaaende Tid) og i Frederik VI’s 
Kabinetsarkiv (saaledes i de saakaldte «ujournaliserede Sager» for 1813—14). Lige- 
saa spredte er Kilderne i Udenrigsministeriets Arkiv. I Geheimeregistraturens Ko
pier af udgaaende Skrivelser findes meget endnu ubenyttet. Desuden findes der 
en stor Pakke Akter vedrørende Bourkes Mission; den indeholder Breve til og fra 
ham, Udkast til Kielertraktaten etc. og Korrespondance mellem de danske og 
svenske Statsmænd om denne samt en Mængde Aktstykker fra Resten af Aaret 
1814, der faar Fortsættelse og Supplering ved de talrige Akter vedrørende Wiener- 
freden, der gemmes i to store Pakker for sig. Men foruden alt dette er det lyk
kedes at fremdrage to hidtil vistnok aldeles upaaagtede Pakker: «Aktstykker ved
rørende Norges Afstaaelse». Her ligger i den vildeste Uorden en stor Mængde 
mere eller mindre værdifulde Papirer vedrørende Aarene 1813—14 lige fra Afbry
delsen af den diplomatiske Forbindelse mellem Danmark og Sverige i Foraaret 
1813, indtil Forholdene i Norge ordnes i Slutningen af det følgende Aar. Der 
findes Dele af Rosenkrantz’s Korrespondance med Frederik VI \ der er Forhandlinger 
om Traktaten med Frankrig i Juli 1813 og om Krigserklæringen mod Sverige i 
September s. Aar; de her gengivne og mange flere Papirer fra December 1813 og

1 Denne aldeles sammenhørende Brevrække findes altsaa splittet paa i alt fem Steder, o: paa 
to Steder i Krigsarkiveme, i Rosenkrantz’s Pakke om Norges Afstaaelse og i Kongens Kabinets
arkiv i Rigsarkivet, og mellem Aktstykkerne vedrørende Norges Afstaaelse i Udenrigsmin. Arkiv.
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Januar 1814 og for den senere Tids Vedkommende en Mængde af højst for
skellig Værdi.

Alle disse Samlinger har jeg gennemgaaet og deraf udtaget, hvad der 
kan antages at være af væsentlig Interesse til Supplering af vor Viden om Kieler- 
freden og dens nærmeste Forhistorie. Det hele Stof trykkes her kronologisk, naar 
undtages, at jeg har holdt de to Rækker «Statsraadsbetænkninger» samlede.

En kritisk Vurdering af disse nye Aktstykker vil ikke her blive givet, og 
da enhver, der vil benytte dem, nødvendigvis maa opfatte dem som Supplement 
til de tidligere Samlinger, har jeg anset det for ufornødent at give overvættes mange 
Henvisninger i Noterne. Alt er, fraset enkelte Læmpelser og Normaliseringen af 
Tegnsætningen, gengivet bogstavret efter Originalen; dette gælder dog selvfølgelig 
ikke, hvad der er taget fra Geheimeregistraturen, der jo er Kopibog.

Til Forstaaelse af Samlingens vigtigste Del, Statsraadsbetænkningerne, vil 
det imidlertid være rimeligt at fastslaa Sammenhængen med disse Møder, der som 
nævnt ofte har givet Anledning til Misforstaaelser.

Onsdagen den iste December 1813 meddelte Frederik VI Rosenkrantz, at 
han — utvivlsomt kun efter Ministerens indtrængende Raad — havde besluttet at 
høre flere Mænds Mening om de af Bombelles forelagte Forslag om Throndhjems 
Stifts Afstaaelse o. s. v. Rosenkrantz beredte sig derfor til at refere Sagen for 
det Raad, der blev sammenkaldt til Fredagen den 3die December og sammentraadte 
denne Dag. Til Stede var efter Rosenkrantz’s Opgivelse Dagen efter «les Mini
stres d’Etats et quelques Chefs de departements»; et halvt Aar senere omtalte 
Frederik VI som ovenfor anført, at samtlige Geheimeetatsministre og Geheime- 
konferentsraaderne Malling og Colbjørnsen havde afgivet Betænkninger i Anledning 
af Bombelles’s Mission. At ikke alle Statsministrene har været til Stede eller har. 
afgivet Betænkning ved det første eller andet Møde, turde dog være sikkert, idet nemlig 
Christian Ditlev Reventlow rimeligvis ikke en Gang var i København paa dette 
Tidspunkt, og der intet Spor er af hans Deltagelse i Forhandlingerne; den 6te De
cember fik han jo ogsaa Afsked fra alle sine Embeder.1

Hvem der iøvrigt var til Stede, lader sig ikke positivt eftervise, da der 
ikke existerer nogen Protokol eller lignende over noget af Møderne.2 Med nogen 
Sikkerhed tør man dog vel af Kongens og Rosenkrantz’s Opgivelser slutte, at kun 
de Mænd var til Stede, fra hvem der findes Betænkninger, og dette stemmer i det 
hele godt med senere Overleveringer. I saa Fald bliver Antallet foruden Kongen 
ti, og dette var de tre Geheimestatsministre Niels Rosenkrantz, Ernst Schimmel- 
mann og Frederik Moltke, Kancellipræsident F. J. Kaas, Geheimekonferensraaderne 
R. Sehested og Ove Malling, Overbankdirektør J. S. Møsting, Justitiarius i Højeste
ret Chr. Colbjørnsen og Greverne Joakim Godske Moltke og Otto Joakim Moltke.

I Mødet opladste Rosenkrantz en udførlig Skildring af de østerrigske Forslag 
og hele den politiske Stilling, flere af Raadets Medlemmer oplæste ligeledes Be
tænkninger, og rimeligvis paafulgte en mundtlig Drøftelse. Om denne endte med 
en formelig Afstemning, vides ikke; at Kongen derimod ønskede at faa et paalide- 
ligt Indtryk af hver enkelts Opfattelse, er sikkert. Thi derfor og maaske ogsaa —

1 Den 27de Novbr. og 18de Decbr. er han paa Christianssæde, og intet tyder paa, at han 
har været i København i Mellemtiden.

8 Rigsarkivar A. D. Jørgensen meddelte mig, at han trods ihærdig Søgen ikke havde kunnet 
finde Spor af en saadan Protokol eller overhovedet af andre Papirer Decembermøderne vedkom
mende. Da de øvrige Akter, Møderne vedrørende, holdtes sammen, er det jo ogsaa meget urimeligt 
at antage, at noget skulde være bleven adskilt.

1
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som A. D. Jørgensen særlig opfattede Hensigten med disse Raadsmøder — for 
overfor Eftertiden at have positive Vidnesbyrd om, at han havde raadført sig med 
sine «troe Mænd» i en saa alvorlig Sag, paalagde Kongen senere Medlemmerne 
af Raadet at indgive deres Betænkninger skriftlig. Disse er af højst forskellig 
Størrelse og daterede fra Dagene den 2den til 5te December. Foruden Rosen- 
krantz’s Forestilling til Mødet maa Colbj ømsen, hvis Betænkning er dateret den 
2den, have haft denne færdig forud, hvoraf maaske kan sluttes, at der har været 
givet foreløbig Meddelelse om Sagernes Stilling samtidig med Tilsigelsen til Raads- 
mødet. Ogsaa Kaas’s Betænkning har været skreven før Mødet; de andre synes 
derimod affattede senere. For Frederik Moltkes Vedkommende vides det, at Be
tænkningen er oplæst den 3die, men indgivet renskreven den 5te, paa hvilken Dag 
den er dateret. Schimmelmann forelagde i Mødet en Betænkning paa Tysk, ud
arbejdede den siden videre og indleverede den — egenhændig skreven — paa 
Dansk den 4de.

Under Indtrykket af paafølgende Efterretninger om indtrufne Krigsbegiven
heder og under stærkt Pres fra Bombelles’s Side samlede Kongen atter Raadet 
den 6te December om Formiddagen. Til dette Møde knytter den anden Række 
Betænkninger sig, men de er kun sex i Tallet, i det der ingen findes fra Rosen
krantz, Colbjørnsen, Otto J. Moltke og Kaas, der dog formentlig alle alligevel 
deltog i Raadet. Af de bevarede Betænkninger er Frederik Moltkes maaske lige
som hans første konciperet før Mødet den 5te, , oplæst og renskreven den 6te, 
hvilket Datum den bærer. Schimmelmanns er forfattet før Mødet, Mallings, Møstings 
og Sehesteds , Betænkninger, der bærer Datoerne 8de og 9de December, er alle 
skriftlige Gentagelser af mundtlige Vota fremførte paa Møderne. Ligesom for det 
første Mødes Vedkommende er de skriftlige Betænkninger fremkomne efter udtrykke
lig Befaling, denne Gang i Reskripter af 7de December rettede til Malling, Møsting, 
J. G. Moltke, Sehested og Kaas; hvorfor denne sidstes Betænkning ikke findes, 
medens Reskriptet ikke er rettet Jtil Schimmelmann, hvis Betænkning dog foreligger, 
og ikke til de andre Medlemmer af Raadet, kan ikke nu oplyses.

Flere end disse to Rækker af Betænkninger findes ikke, men dog er der 
i den følgende Tid afholdt flere Møder, om hvilke der imidlertid kun vides meget 
lidt. At der den 19de eller 20de December er afholdt et «Conseil», fremgaar af 
Kongens Brev til Rosenkrantz af den 19de.1 Desuden holdtes der et Møde den 
30te December, atter efter Foranledning af Rosenkrantz, der i Brevet til Bourke 
af 31te December beretter, at Mødet var meget bevæget, og at man med Nød og 
næppe naaede til det Standpunkt, der udtrykkes i Instruktionen til Bourke af 
samme Dato.2 Ud herover vides der foreløbig intet sikkert om dette eller om 
andre senere Møder. Den 3die Januar forlod Kong Frederik København, og kun 
Rosenkrantz fulgte et Par Dage senere efter ham til Fyn. Muligheden for Sam
mentræden af Statsraad var dermed udelukket.

Det vil erindres, at December Maaned 1813 ikke blot var en betydningsfuld Tid 
paa Grund af Forhold udadtil. Ogsaa i Rigets indre Styrelse foregik der den 
Forandring, at de to gamle Statsministre Christian Ditlev Reventlow og Emst 
Schimmelmann traadte tilside for Møsting, Kaas og J. G. Moltke. Dette Minister
skifte og den dermed følgende Omflytning af forskellige høje Embedsmænd fandt

1 Om Mødet er indstævnet til den 19de eller 20de, ses ikke klart af Brevet. Menes der den 
19de, maa Mødet vel være holdt sent om Aftenen.

2 Her saalidt som paa andre Punkter anser jeg det for Stedet at gaa ind paa de tidligere 
højst afvigende og til Dels meget løst afhjemlede Beretninger om disse Møder.
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Sted den 6te—7de, og mellem de efterfølgende Aktstykker findes tre, der berører 
dette. Fra November Maaned gengives de to Breve, hvori Chr. D. Reventlow 
kræver sin Afsked; fra den 6te December det Brev, hvori Kongen meddeler Schim- 
melmann hans Afsked som Finansminister.

1.

6. November 1813. Geheimestatsminister C. D. Reventlow 
til Frederik VI.

(R. A. Frederik VI’s Kabinetsarkiv. Ujournaliserede Sager.)1

Allernaadigste Konge.
At gavne min Konge og mit Fædreneland har fra min første Ungdom 

været mit Formaal, og ieg har været og er reede til at giøre det med hvil
ken Opofrelse det end skulde være, og allermeest nu, da Danmarks Stilling er 
saa critisk, og hvad Offer ieg nu bringer efter den Alder, ieg har opnaaet, dog 
ikkuns rimeligviis vil blive et Offer paa nogle faa Aar. Ieg stræber allene med 
god Samvittighed at kunne lægge mig i min Grav, efter i den længste Række af 
Aar i mit Liv, som Embedsmand og i min Huuslige Stilling, at have været 
meget heldig og følt mig lykkelig, og seer nu uforfærdet den skiulte og mørke 
Fremtid imøde.

Siden Augusti Maaned afvigte Aar har ieg anvendt min meste Tid i 
de ubehageligste Deliberationer Finants Væsenet betreffende og ofte ønsket 
ikke at maatte have oplevet den Tid, i hvilken Deres Majestæts Landsfaderlige 
Hierte maatte krænkes ved at see Statens Fornødenheder at være bievne større, 
end Undersaaternes Evne formaaer at udrede, og ved at forudse og nu føle 
de uheldige Følger, som Pengevæsenets Omordning ved Forordningen af 5te Ja
nuar d. A. medfører. Da ieg ikke troede under saadanne Omstændigheder 
mere i mit Embede at kunne gavne Deres Majestæt, saa ansøgte ieg aller
underdanigst om min Afskeed, men da Følgerne af denne Forandring gik saa 
hastigen frem, at det kunde med Vished forudsees, at man maatte være be
tænkt paa Midler til at standse dem, saa smigrede ieg mig med Haabet, at 
maaske det, som ieg forinden havde foreslaaet men ikke havde fundet Deres 
Majestæts Biefald, nu af Dem kunde ansees gavnligt, og under saadanne Om
stændigheder kunde ieg ikke ville forlade Deres Tieneste, endskiøndt ieg ind- 
saae, at det, som ieg foreslog forinden Forordningen af 5te Januar udgaves, nu 
efter at den offentlige Credit i Landet ved samme var bleven rystet i sine

1 Om Reventlows Stilling til Forordningen af 5te Januar 1813 og om disse hans gentagne 
Afskedsbegæringer se Efterl. Papirer fra den Reventlowske Familiekreds. 1. Bd. S. LI ff. og 
144—56. Rubin: 1807—14. S. 566—67. Om de finans-politiske Forhold, der omtales i Brevet, 
henvises i det hele til sidstnævnte Værk.
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Grundvolde, nu vanskeligere vilde kunne oprette den og, uden Undersaaternes 
for svære Byrder, Financerne skaffes de fornødne Resourcer.

Deres Majestæts Yttringer til mig, forinden ieg forlod Kiøbenhavn, ved 
hvilke De ikke syntes at biefalde den Extraordinaire Firiants Comissions For
slag til et tvunget Laan, og det, at velbemeldte Comission i sin Forestilling 
ikke forkastede mit Forslag, at Banco Sedlerne skulde gives en Kornverdi og 
giøres Rentebærende i Kornvare, gav mig et nyt Haab, at saadanne Midler vilde 
udfindes og efter nøyeste Drøftelse vælges, ved hvilke baade Financerne og 
den enkelte Borgers Vel kunne bestaa. Men ieg skylder Deres Majestæt uden 
Forbeholdenhed og Tillidsfuld, at De ikke vil kunne miskiende min rene Hen
sigt, at tilstaae, at dette mit Haab ved Forordningen for Kongerigerne Dan
mark og Norge angaaende en Afgift af Varer i Forraad til Salg, Bearbeidning 
eller for længere Tid end et halvt Aars Forbrug, meget har svækket dette 
Haab. For ikke at misforstaae Forordningens Bydende har ieg strax tilskrevet 
Geheimestatsminister Moltke, og efter at have erholdt hans Svar vil ieg her 
fremsætte mine allerunderdanigste Tanker, saa meget mere som Forordningen 
ved de Forandringer, der er giort i samme fra det Udkast, som af den Extra
ordinaire Finants Comission var fremlagt, har udvidet Gienstandenes Antall, 
som efter samme skulle beskattes; af hvilke mange ere af den Natur, at de 
staae i nøye Forbindelse med Rente Kamrets Virkekreds, og at man med 
rette maatte bebreyde det Kammeret, om det har haft Leylighed at yttre sine 
Tanker om disse Gienstandes Beskattelse, ikke at have fremlagt de Grunde, 
som tale derimod, og da1 General Told Kammeret ikke kan have den Kundskab 
om Landmandens Forfattning som Rente Kamret, saa vil, rimeligviis imod 
Deres Majestæts Attraae, Skatten komme til at koste mange Undersaater langt 
mere, end den indbringer, og mange deres Velfærdt; og hvor Undersaaternes 
Evne ved denne og flere Skatter overskrides, vil Restancerne forøges, og Fi
nancerne tilsidst komme i Besiddelse af endeel øde Gods, men derved ikke 
finde deres Trang til rede Penge afhiulpen, men tvertimod forøget, og Rente 
Kamret maa da ved Restancer, som hidindtil sielden ere bievne taalte, see 
Oppebørselsvæsenet, hvis Orden under Krigen allerede har lidt eendeel, aldeles 
bragt i Uorden.

Deres Majestæt vil af Comissionens Forhandlinger have seet de Grunde, 
som ieg har haft at fraraade, at ikke Materialier eller selv færdige Fabricata 
maatte underdrages Skatten, for ikke at standse den opspirende Vindskibelighed, 
som er nødvendig til Statens Frelse. Ieg vil derfor herved ikke opholde mig.

En lige saa vigtig Bemærkning maa ieg giøre nu, da ved Forordningen 
ikke allene paabydes Skat af Beholdninger, som ere overgiemte, men ogsaa 
endeel af de Producter, af hvilke Landmanden udreder Aarets Skatter og Ud
gifter, af hvilke ham ved de senere Skatteforordninger er paalagt saa meget 
at svare, at Rentekamret ikke allene ikke har kunnet tilraade, at mere maatte 
paalægges, men forbeholde sig for enkelte Districter og Individua at maatte 
indkomme med Forestilling om Nedsættelse eller Dilation af det. Paabudne. 
Endog er den 3die § Bydende bleven udvidet ved Deres Majestæts Rescript
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til uudtærsket Tiende og Landgilde, hvis Quantitet de ikke nøye kunde vide 
og ikke i den bestemte korte Tid giøre til Penge til Afgiftens Svarelse eller 
levere in Natura.

Kartøfler, som i den 3die § udtrykkeligen ere ^benævnte som afgifts
pligtige, ere af den Natur, at de ikke kunne overgiemmes, og burde derfor, saa 
vidt ieg skiønner, saa meget mindre have været underkastede nogen Afgift, som 
de ere den sundeste og mindst kostbare Føde for den Fattige; som de langt fra 
ikke produceres i tilstrækkelig Mængde, og deres Dyrkning derfor fortiente at 
opmuntres; som de, om ieg undtager Omegnen om Kiøbenhavn, nogle faa 
Herregaarde og Colonierne i Jylland, ikke dyrkes i Mængde og derfor ikke 
heller vil kunne give nogen indbringende Skat, og hvor de maatte dyrkes i 
Mængde paa Steder, som ikke ere nær nogen Kiøbstad, der forhindrer deres 
store Volumer og Vægt deres Anvendelse til Salg, og de maa der, saavidt de 
ikke forbruges i Huusholdningen, anvendes til Føde for Creaturene.

At alle levende Creature, som ikke henhøre til Gaardens Besættning, ved 
den 4de § ere bievne giorte Skatpligtige, vil især blive trykkende for Jylland 
og Fyen, hvor Landmandens aarlige Indtægt mange Steder er lige såa stor af 
Creature, som han sælger, som af Kornavlen, som der ikke er saa betydelig. 
Skatten skal betales inden 3de Uger, men Føll, Plage, Kalve, Quier og Stud- 
linge ere ikke afsættelige, forinden de have opnaaet en større Alder. leg 
haaber derfor, at disse vil blive henregnede til Besætcningen. Saavidt Lammene 
af dem, som have Shefferie, ikke skulde være bleven solgte, forinden For
ordningen publiceredes, saa vil de, som har søgt at formere og forædle Faare 
Avlingen, hvortil Landet saa meget trænger, komme til at bære en alt for 
svær Skat, der saa meget mere vil blive nedtrykkende for dem, som dette 
Aars megen Væde lader formode, at mange Faar ville døe i Vinter.

Da i den 3die § altsaa friske Have og Mark Frugter ere undtagne fra 
at svare Afgift, og de fleste af dem, som have udvidet Hør og Hampe Av
lingen, ikke, af Mangel paa Hænder, har været i Stand til at faae det Ind
avlede braget og skiettet, saa stikker hos dem, til afsavn i deres Bedrift, 
en ikke ubetydelig Capital, som ikke burde kunne beskattes, men fortiener at 
ansees som uudtærsket Korn, da i andet Fald ogsaa denne opspirende Vind- 
skibeligheds Green maa frygtes at standses i sin ønskelige Fremgang.

Kiøbenhavns og Norges Forsyning vil rimeligviis blive meget standset 
ved den paalagte Afgift paa udtærsket Korn af dette Aars Grøde, da Kiøb- 
mændene ikke ville svare Afgiften, og Landmanden ikke udtærsker mere, end 
han søgligen behøver for ikke at være underkastet samme.

Den udskrevne nye Skat vil efter det, som ieg har anføic, ikkuns blive 
en Hielpe Kilde for Financerne paa kort Tid, og dog vil den ved sin Stø- 
relse og ved den Hastighed, med hvilken den er befalet at skulle inddrives, 
kunne betydeligen svække, vel og ødelegge mange nyttige Landmænds For
mue. Hvorledes skal da, naar saadanne Skatter vælges til det mindre Obiect, 
næst kommende Aars Udgifter for Financerne kunne dekkes? Dette er et 
Spørgsmaal, som ieg ikke veed at besvare mig, og hvorved mit Haab, som ieg
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alletider har haft og endnu har, at vi ved at anvende alle nødvendige hensigts- 
messige Midler skulle lykkeligen giennemgaae Krigens Besværligheder^ ned- 
synker. Umueligheden ligger tydelig for Dagen, at Landet skulde kunne bære 
de Skatter, som Statens nærværende Udgifter udfordre, man give dem Navn 
af Skatter eller af tvunget Laan. Ingen Besparelse maa forbiegaas, i hvilken 
Green det end være maatte, og Forsvars Væsenet indrettes saaledes, at det 
kan samles med fornøden Hastighed, naar Fienden truer med Landgang, men 
Landbrug og alle nyttige Haandteringer gives de arbeidende Hænder tilbage 
(saa længe dette ikke er Tilfældet), som nu savnes og giøre hver Virksomhed 
vanskelig. At dette maa skee, om ellers Midlerne til at underholde Armeen 
og Søe Armaden ikke skulle ophøre, dette er klart; men hvorledes Indskrænk
ningerne afpasses efter Statens Kræfter, naar disse hensi gtsmessigen anstrænges, 
ikke overspændes, det kunne allene Militaire bedømme. Nogle nye Paalæg, 
men moderat, som ikke formindske Virksomheden, ville desuagtet behøves aarlig, 
saalænge Krigen varer; thi ingen Stat har uden at have enten Skatkammer 
eller at føde sin Armee i Fiendens Lande kunnet bestride Krigens Udgifter 
uden at giøre ny Gieid, og til at. fundere denne, paa hvad Maade det end 
skee skal, behøves disse Afgifter, der ikke kunne tilveyebringes ved Skatter. 
Tarveligheden har Deres Mayestæt altid yndet, men den behøves at fremkaldes 
ved Opmuntringer endnu mere end skeet er, og enhver Hindring for Vind- 
skibelighed, til hvilken Folket nu mere end nogensinde tilforn synes at være 
tilbøyeligt, bør bortryddes. Og om Deres Majestæt skal kunne opnaae Deres 
velgiørende Hensigt, at alle Foranstaltninger afpasses efter Landets Tarv, er 
det nødvendigt, at vigtige Sager komme til alle vedkommende Departementers 
Kundskab, forinden de af Deres Majestæt besluttes, enkelte Tilfælde undtagne, 
som aldeles maa holdes hemmelige, eller som aldeles ingen Ophold taaler. 
Saa ofte Rente Kamret, siden Statsraadet ikke samles, har haft vigtige Fore
stillinger at giøre, har ieg altid frygtet, at grundede Indvendinger fra dem, 
som ere i andre Departements, maatte kunne giøres imod sammes Forslag, 
hvormeget det end har søgt at give dem den fornødne Modenhed, og i hvor- 
meget Deres Majestæts Opmerksomhed end er anvendt til at forebygge Feyi- 
tagelser; thi faa Departements Chefs vil kunne rose sig af uden Raadførsel 
med de Mænd i deres Departementer, «om kiende hver et forskielligt Detail 
af Forrettningerne, at kunne oversee de vigtigste Sager saaledes, at de uden 
Frygt for siden at opdage ikke ubetydelige Uleyligheder ved deres Forslag 
kunne forelægge dem til Deres Majestæts Sanction. Umueligt synes det mig 
da, at nogen Konge kan have den Opmerksomhed og den Kundskab i alle de 
forskiellige Departementers Sager, at ikke det, som befales igiennem et Depar
tement, undertiden skulde anderledes være bleven biefaldet og uforudseete Uley- 
ligheder forebyggede, om Mænd af andre Departements, i hvis Virknings 
Kreds Sagerne kunne faae Indflydelse, vare bleven hørte.

leg gientager til Deres Majestæt, at det havde været mit inderlige 
Ønske at kunne i min Alderdom endnu være Dem og Danmark til Nytte; 
men ieg haaber, at De efter de af mig anførte Bemærkninger ikke vil misbillige,
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da ieg ikke tiltroer mig under de anførte Omstændigheder Kræfter til at op
fylde mine Pligter i Rente Kamret, at ieg allerunderdanigst efter omtrent 
40 Aars Tieneste nu ansøger, at Deres Majestæt i Naade ville bevilge mig min 
Afskeed. I min private Virknings Kreds vil ieg endnu søge at gavne Dem og 
Fædrenelandet, saavidt ieg formaaer.

Gud give Deres Majestæt Held i alle Deres Foretagender, og at De 
ved Deres utrættelige Bestræbelser maa finde Midler til at redde Staten fra 
de Farer,' som omgive den, og derefter see den Velstand igien tiltage i Deres 
Riger, til hvilken De ved vise og retfærdige Love har lagt Grunden.

Deres Majestæts
Christiansæde til Døden hengivne Undersaat

den 6te November og gamle troe Tiener
1813. C. D. Reventlow.

2.

23. November 1813. Geheimestatsminister C. D. Reventlow 
til Frederik VI.

(R. A. Frederik VI’s Kabinetsarkiv. Ujournaliserede Sager.)

Allernaadigste Konge.
4 Min Overbeviisning, at ieg under de Omstændigheder, som ieg udi min 

allerunderdanigste Skrivelse af 30te f. M. har forklaret, ikke mere udi Rente 
Kamret vil kunne gavne, har nødt mig til anden Gang at ansøge Deres Maje
stæt om min Afskeed, efter at ieg nu omtrent eet Aar i Finants Collegiets 
og den Extraordinaire Finants Comissions Deliberationer har lidt meer end 
Døden ved der at see Forslag frembragte, som ieg anseer for skadelige.

Jeg har ved flere Leyligheder allerunderdanigst nævnt de Midler, som 
ieg endnu maae ansee for at være de eneste, ved hvilke kan haabes, at Financerne 
skulle kunne finde Resourcer og Undersaaterne skaanes for ødelæggende tvun- 
gene Laan og Skatter, og ved hvilke ieg formener, at Deres Majestæts lands
faderlige Hensigter kunne fremmes. Da ieg nu, efter at Forordningen af 
14de October er udkommen, uden at Rente Kamret er bleven hørt over 
sammes vigtige Indhold, som staar i nærmeste Forbindelse med det under 
sammes Resort henhørende Skattevæsen, ikke mere tør haabe, at Deres Maje
stæt vil biefalde de af mig foreslagne Midler, og maae frygte, at ingen andre 
udfindes til at skaffe Financerne Resourcer end de, som den Extraordinaire 
Finants Comission allerede har foreslaaet til at dekke nogle Maaneders Deficit, 
og som den i Lighed med disse vil finde sig foranlediget endvidere at fore- 
slaae til at dekke næste Aars rimeligviis langt større Deficit; saa maatte ieg 
med største Mismod tiene i Rente Kamret og i samme forfølges af den Tanke 
at blive et Redskab til at opløse Statens siste Kræfter og efter min Indsigt 
derved at giøre Kongen og Folket til et Rov for deres Fiender. Ikke kunde,

Danske Magazin. 5. R. IV. 2
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ikke vilde ieg forlade min Konge, naar ieg kunde gavne ham; men den Tanke 
at skulle giøre det modsatte kan ieg ikke bære; og ikke heller bør Deres 
Majestæt have Tilliid til nogen Mand, i et Embede af saa stort Omfang som 
mit, der skal udføre Deres vigtige Befalinger, i hvormeget han er Dem hen
given, og i hvor megen Naade De end har for ham, naar han selv ikke kan 
overbevise sig [om], at disse Befalinger stemme med Deres og Deres Under- 
saaters Tarv. For varmt ligger samme mig paa Hjertet, til at ieg uden saadan 
Overbeviisning skulde kunne arbeyde med Held.

Min Pligt byder mig derfor at bede Deres Majestæt at ville allernaadigst 
frietage mig fra nu at vende tilbage til min Post, og saavidt De ikke finder 
det passende i dette Øyeblikke at forunde mig min ansøgte Afskeed, at De i 
det mindste saalænge ville dispensere mig fra Finance Collegiet og Rente 
Kamret, indtil Erfaringen viser Følgerne af de tagene Besluttninger. Mit Em
bede er ogsaa af den Beskaffenhed, at til samme behøves Ungdoms Kræfter. 
I min Alder synke Kræfterne og allermeest under saadan Græmmelse, som ieg 
nu føler. Tilgiv derfor allernaadigste Konge denne min allerunderdanigste 
Forestilling i Anledning af Deres allernaadigste Skrivelse af 20de d. M. Bøn
hør Deres gamle troe Tiener. Deres Majestæts Retfærdighed og mig altid 
viste Naade forvisser mig om, at De ikke vil, at ieg skal tiene imod min 
Overbeviisning, saalænge jeg ikke troer at kunne gavne Dem i mit Embede.

Deres Majestæts
Christiansæde indtil Døden hengivene Undersaat

d. 23de November og gamle troe Tiener
1813. C. D. Reventlow.

3.

Rosenkrantz til Generalkonsul Böckelmann i Hamburg.
(U. A. Registraturen.)

A Mr Bokelmann à Hambourg.
le 30. Nov. 1813.

— — — — — C’est le Cte de Bombelles, Chambellan de l’Empereur 
d’Autriche, qui est arrivé ici en courrier du quartier g1 des Empereurs qu’il a 
quitté le 16. de ce mois.1 Il s’est embarqué à Rostock. Je ne saurois encore 
aujourd’hui Vous parler, Mr, des propositions qu’il a été chargé de faire à 
nôtre Cour. Elles sont, sans doute, importantes. Il est probable, qu’il ne 
sera rien entrepris dans ce moment contre Hambourg et la frontière du Hol
stein ; Malis ce n’est qu’un répit qu’on nous laisse jusqu’à ce que la mission 
Autrichienne aura fait son rapport ou aura quitté cette résidence — — —

Bombelles ankom til København den 27de November.
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4-

Rosenkrantz til Grev Christian Günther Bernstorff, 
Gesandt i Wien.
(U. A. Regis traturen.)

AS. E. Mr Ie Cte de Bernstorff à Vienne.
Ie 2 Dec. 1813.

C’est Mr le Cte de Bombelles qui m’a remis, il y a 5 jours, les lettres 
que V. E. m’a fait l’honneur de m’adresser le 12. et le 13. Oct: après son 
retour de Prague.1 Il m’a en outre remis deux paquets adressés à Mr 
de Waitz de dates antérieures.2 Je ne saurois assés exprimer à V. E., Com
bien j’ai été rejoui de recevoir de ses nouvelles. J’avois reçû peu de jours 
auparavant la lettre de V. E. en date du 30. Oct: qu’elle avoit mise sous 
couvert au Bn de Selby3.

Vous saurés, sans doute, Mr, que le Cte de Bombelles a été chargé 
par l’Empereur, son auguste Souverain, d’une commission pour nôtre Cour 
qui fait preuve de l’amitié de S. M. J. & R. pour S. M. le Roi et de l’interet 
qu’Elle prend à la conservation de la monarchie Dse exposée à tant de dangers, 
depuis que le Pce R1 de Suède a pris à tache avec des succès inconcevables 
de lui susciter des ennemis de tous côtés et de l’entourer de pièges et de perils4.

Le Roi, nôtre maitre, est infiniment sensible à ce procédé de l’Empe
reur et S. M. en est penetrée de reconnaissance. J’ai rendû comte à S. M. 
des ouvertures et propositions que Mr de Bombelles, conjointement avec Mr 
le Cte de Lutzow, m’a faites de bouche. Elle les a aussitôt pris en considéra
tion; mais l’objet est trop important pour le salut de la Monarchie, pour que 
le Roi ait pû prendre subitement sa resolution. S. M. va incessamment décider 
après de mures deliberations à quoi Elle se résoudra.

Je profite de l’occasion que m’offre Mr le Cte de Lutzow en renvoyant 
à Rostock le batelier qui a amené le Cte de Bombelles, pour avoir l’honneur 
d’adresser ces lignes à V. E. et pour l’informer, que la volonté du Roi est, 
qu’Elle reste en tout cas à Vienne ou en Autriche.

S. M. va demain Se faire rendre compte par moi, en présence de mes 
collègues et de quelques autres chefs de departemens, des propositions que 
Lui a fait faire la Cour de Vienne.

1 Bernstorffs Depeche af 12te Oktober er trykt i Medd. fra Krigsark. VII S. 404—07, 
den af 13de Oktober smstd. S. 398—402.

2 Etatsraad C. P. L. Waitz, Kontrollør ved den danske Brevpost i Altona. Formodningen 
Medd. fra Krigsark. VII S. 392 Note 2 er altsaa ikke rigtig; Depechen af 13de Oktober har Rosen
krantz ikke faaet gennem Waitz.

8 Charles Selby, Kammerherre, overordentlig Gesandt ved det westfalske Hof (Medd. fra 
Krigsark. VII).

4 Bombelles’s Instrux er trykt i Christiania Videnskabs Selskabs Forhandlinger 1877 Nr. 12 
S. 45-47.

2*



12 Polit. Forhandlinger i ï)ecbr. 1813 og Jan. 1814.

Elles portent sur la cession du gd baillage de Drontheim contre des 
indemnités qui n’ont pas été articulés, à moins que la restitution des colonies 
et de la flotte n’y soit sousentendue. Le Roi ne peut S’y résoudre par ce 
que ce seroit en effet céder tout le Royaume, à quoi S. M. ne peut Se deter
miner après toutes les preuves de fidelité que les braves Norvégiens dans leur 
détresse extrême ne cessent de lui donner, sans compter l’importance d’un si 
enorme sacrifice. La paix avec l’Angleterre et avec les autres ennemis est 
montrée en perspective et comme la suite de la renonciation de l’alliance avec 
la France et de l’accession à celle des Puissances en armes contre elle, à quoi 
le Roi ne répugné pas moins. L’état intérieur du païs reclame cependant 
hautement la promte cessation de la guerre. Je ne puis repondre du résultat 
des délibérations et encore moins de la resolution du Roi qui est outré de Se 
voir pressé de la sorte. Les négociateurs Autrichiens ne seront point en état 
de donner par leur prémier rapport l’espérance, que le Roi fléchira. S. M. ne 
Se résoudra jamais à livrer à ses ennemis le Pce d’Eckmuhl avec le corps de 
troupes que ce Marechal commande, qui cependant à la fin sera réduit, après 
que les Duchés auront été dévastés. Je ne dois point cacher à V. E., que le 
choix de Mr de Bombelles ne paroit point flateur au Roi. Il n’a en outre 
apporté qu’une lettre du Cte de Metternich pour moi. Lui et le Cte de Lutzow 
se disent sans pouvoir pour traiter et conclure. Il leur est seulement enjoint 
d’en demander, après que le Roi se sera prononcé au sujet des ouvertures 
verbales qui lui ont été faites. Il n’échappera point à la pénétration de V. E., 
que les ouvertures en elles mêmes comme le mode de les proposer ne sont 
pas faites pour inspirer de la confiance; et ce n’est cependant qu’en vertû 
d’une confiance illimitée dans les intentions de l’Empereur et dans son influence 
prépondérante auprès de ses Alliés, que le Roi pourra se determiner à entrer 
sur des propositions aussi vagues et qui ne sont accompagnées d’aucune 
garantie en sa faveur. Le Cte de Lutzow partira avec Mr de Bombelles, si 
S. M. Se refuse à ce qui est exigé d’Elle.

5-

Rosenkrantz til Grev Fr. Eyben, Gesandt i Berlin.
(U. A. Registraturen.)

A Mr d’Eyben à Berlin.
le 2 Dec: 1813.

Je Vous ai marqué Mr, que Mr de Coopmans1 fut arrivé et qu’il ne 
retourneroit point auprès de Vous. — Depuis 5 jours Mr de Bombelles se 
trouve ici chargé d’une commission de la part de S. M. l’Empereur d’Autriche 
pour améner le Roi à se joindre à la grande alliance contre la France. Mais

1 Edgard Vilhelm Coopmann, Kaptajn, Legationssekretær i Berlin. Han kom til København 
den 4de November (Medd. fra Krigsark. VII S. 452).
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en même terns on exige, que le roi cède le gd baillage de Drontheim contre 
des équivalens qui n’ont point été indiqués. S. M. répugné trop à y consentir 
pour qu’ Elle ait pû de suite repondre à ces ouvertures d’une importance si 
majeure. Elles vont faire l’objet de mures délibérations. Comme le resultat 
decidera de la durée des relations avec l’Autriche et que je dois croire que le 
ministère prussien attend d’en être instruit pour Vous donner ou non le pas
seports que Vous avés demandés, je Vous engage, Mr, de ne point en attendant 
insister de nouveau sur la délivrance des passeports. Je suis jusqu’ici fort 
éloigné de pouvoir prévoir, qu’elle sera l’issue de ces négociations entamées 
verbalement par les Autrichiens et sans qu’ils ayent eû des pleinpouvoirs à 
produire. Je sais seulement que le païs a bésoin de la paix.

6—16. Betænkninger til og efter det første Statsraadsmøde 
den 3. December 1813.

6.

Forestilling fra Udenrigsminister Niels Rosenkrantz 
3. December 1813.1

(Kun Underskriften egenhændig.)

Efter Deres Majestæts Allerhøieste Befaling haver jeg i Underdanighed 
at foredrage de Meddelelser og Forslag, som den Kaiserlig-Østerrigske ved 
Allerhøist Deres Hof accrediterte Minister og den Kaiserlige Kammerherre 
Grev Bombelles have mundtligen fremsat til mig, efter at den sidste havde 
indhændiget mig et Brev fra Fyrst Metternich, Minister for de udenlandske 
Sager, af 15de Novemb. saa lydende: — — — —2. Grev Bombelles tog 
derpaa Ordet for at sige, at Keiseren hans Herre havde Selv paalagt ham at 
forsikkre Deres Majestæt, at Han intet oprigtigere ønsker end at see det 
Danske Monarchie vedligeholdt, og at Deres Majestæt vil med alle andre Mon
arker og Fyrster bidrage til Europas Befrielse fra det franske Herredømme, 
som nu ved de erholdte Seiere er tilintetgiort ; at det vil smerte Keiseren, om 
dette sidste Forsøg ikke skulde svare til Hans, til Keiseren af Ruslands og 
gongen af Preussens Hensigter at give Deres Majestæt de sikkreste Prøver paa 
Deres Venskab for Allerhøist Dem og paa Deres oprigtige Attraae at see 
den Danske Stats Grundvold befæstet. — Endnu, sagde han, har Keiseren 
ikke indgaaet de samme Forpligtelser, som ved Tractaten sluttet i Abo imellem 
Rusland og Sverrig i Aaret 1812 ere af Rusland og senere af England og

x) Om Rosenkrantz’s Betænkning se hans Brev til Kongen iste Decbr. (Medd. fra Krigsark. 
VII S. 412).

8) Metternichs Brev til Rosenkrantz er trykt Medd. fra Krigsark. VII S. 393. Om For
handlingerne mellem Rosenkrantz og Bombelles før den 3die December se Christiania Videnskabs 
-Selskabs Forhandlinger 1877 Nr. 12 S. 48—60 og Medd. fra Krigsark. VII S. 392—412.
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Preussen vedtagne, og hvorefter Kongeriget Norge skulde afstaaes til Sverrig 
mod Vederlag at anvise i Tydskland; men Hs. Keiserlige Majestæt kan ikke 
længere undslaa Sig for at indgaae i samme Forpligtelser, ifald Deres Majestæt 
skulde vægre Sig at antage de Forslag, som nu giøres i Forening med Keiseren 
af Rusland, Kongen af Preussen og Aftale med den Engelske Regiering.

Disse Forslag bleve derpaa fremsatte saaledes: Deres Majestæt skulde 
frafalde Alliancen med Keiseren af Frankrig og tiltræde de Staters Forbund 
som ere i Krig med ham. — De skulde samtykke i en Vaabenstilstand paa 
den Holstenske Grændse, som Greve v. Walmoden, som er Russisk og Engelsk 
General-Lieutenant, er paalagt at indgaae, saasnart han derom bliver under
rettet. Derpaa skal ufortøvet og ligesaa hastig følge Vaabenstilstand med 
England, som et Brev fra den ved Kaiseren af Østerrig accrediterte Stor- 
britanniske Ambassadeur til Statsminister Lord Castlereagh kan blive sendt til 
London herfra, hvorpaa den herværende østerrigske Legationssecretair skal 
bringe Efterretningen om Deres Majestæts Beslutning til Keiserens Hovedquarteer 
for at bringe Fuldmagt til at underhandle om Vilkaarene, hvorpaa Deres Majestæt 
vil bestemme Dem til at tiltræde Forbundet mod Frankrig og at slutte Fred 
med Sverrig og de andre Magter, Storbritannien undtagen, med hvilken, for
medelst de af samme giorte Erobringer, Underhandlinger blive at foretage 
mellem Deres Majestæt og den Engelske Regiering.

For Underhandlingerne i Almindelighed lægges Trondhjems Stift mod 
Vederlag til Grund, og er bleven fremsat som ufravigelig. Hvori Vederlaget 
skal bestaae, er ikke bleven udtrykkelig fremsat, naar undtages at Koloniernes 
og Flaadens Tilbagegivelse bleve nævnte som Fordele, der ville flyde af Freden, 
foruden hvad Omstændighederne, som nu ere saa fordeelagtige for de forbundne 
Magter, vil tillade at tillægge Deres Majestæt, hvorpaa blev lagt megen Vægt, 
men i gandske ubestemte Udtryk, og føiet dertil, at det er Keiseren af Østerrigs 
og hans Medforbundnes Hensigt at forskaffe Deres Majestæt fuldkommen og 
overflødig Erstatning for, hvad Deres Majestæt foreslaaes at aftræde.

Der tilbydes derefter de forbundne Magters Garanti for det øvrige Norge 
og for Deres Majestæts Stater i Almindelighed.

Disse er de fremsatte Forslag.
Jeg spurgte, om Vaabenstilstand med Sverrig ligeledes blev at oprette? 

Hvorpaa der blev svaret, at Kronprindsen med sine 18,000 Svenske ikke 
kunde modsætte sig, hvad af de andre Fyrster blev besluttet, hvorunder da 
maa forstaaes, at de af dem til ham givne Løfter blive at ansee som bestemte 
til at gaae i Opfyldelse. Grev Bombelles har havt at undgaae at tale med 
Kronprindsen eller nogen Svensk, hvorfor han har lagt Veien over Leipzig, 
Berlin og har indskibet sig i Rostock, samt var reist under et antaget Navn 
for ikke at giøre Opsigt. — Man gav derved at forstaae, at Kronprindsen ikke 
skulde være underrettet om Grev Bombelles Sendelses Øiemeed; men dette 
lader sig ei antage, da der er bleven sagt, at Keiseren af Østerrig har for- 
maaet Hans Medforbundne til, at der intet foretages ved Elben, inden Deres 
Majestæts Svar indløber.
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Grev Bombelles bestræbede sig for at overbevise mig om, at Keiseren 
hans Herre vel ikke nu kunde give Kronprindsen Anledning til Misnøie; men 
at Han ikke er sindet at fremme hans Forlangender, og at Kronprindsens og 
Sverrigs Fordeel ikke kommer i Betragtning, naar det giælder om at afveie 
samme mod det gamle Danske Kongehuses og det Danske Monarkies Ved
ligeholdelse.

Man beraabte sig ofte paa de Instructioners Indhold, som er givet den 
ved Keiseren af Østerrigs Hof accrediterede Storbritanniske Ambassadeur, 
hvilke ingen Tvivl skulle lade om, at jo den Engelske Regiering samtykker 
i alt, hvad Keiseren foreslaaer for at opnaae det fælles Øiemed, at bringe 
Deres Majestæt til at tage Deel i Forbundet mod Frankrig. — Hermed stemmer 
ogsaa Grev Bernstorffs Beretning overeens, som er skrevet, efter at han var 
kommen tilbage fra Prag, hvorhen han af Fyrst Metternich havde været kaldet 
for at blive underrettet om den Paatrængenhed, hvormed Østerrigs Forbundne 
forlangte, at samme skulde tiltræde den i Abo sluttede Tractat, og ligeledes 
for at blive bekiendtgiort med Keiseren af Østerrigs Hensigt, at lade Deres 
Majestæt giøre Forslag sigtende til Forening med de forbundne Magter.1

Deres Majestæt ville allernaadigst tillade, at ved at affatte denne aller
underdanigste Beretning jeg bemerker, hvori de nu giorte Forslag afvige fra 
de forudgangne, som sigtede til samme Maal, og som snart ved Kronprindsen 
af Sverrig og snart ved Keiseren af Rusland ere bievne giorte.

Disse medførte, at Trondhiems Stift strax og uden Vederlag skulde 
afstaaes til Sverrig, og at det øvrige Norge skulde ligeledes overgives til 
Sverrig, eller til samme gives bestemt Løfte derom, ifald det Vederlag, som 
siden ved Fredslutningen med Frankrig skulde tilbydes, fandtes antageligt, og 
at i modsat Tilfælde skulde den sydlige Deel af Kongeriget -forblive eller vende 
tilbage under Deres Majestæts Scepter. —

Derimod er i de nu giorte Forslag aldeles ikke Spørgsmaal om denne 
Deel af Norges Aftrædelse, men blot om Trondhiems Stift mod Vederlag.

Ligeledes skulde, efter disse Forslag, VaabenstiIstanden med Storbrittanien 
gaae forud for Fredsunderfoandlingerne med denne Magt, hvilket ikke før har 
været at opnaae. Men da paa samme Tid, som denne vilde blive tilstaaet, 
Deres Majestæt maa have erklæret, at De ville tiltræde Forbundet mod Frankrig, 
saa kommer derved kun i Betragtning, at Norge strax kunde tilsendes Korn 
og Levnetsmidler, hvorved dette Rige kunde sikkres mod Hungersnød, ifald 
Underhandlingerne endogsaa ikke førte til Fred, hvilket vilde være en stor 
Fordeel, naar kun et foreløbigt udtrykkeligt Løfte om Trondhiems Stifts Af- 
staaelse kan undgaaes og samme blot giøres afhængig af Fredsunderhandlingernes 
Udfald, som skal bestemme Vederlaget, hvilket Deres Majestæt kunde finde 
Anledning til at forkaste. Der kan ikke nægtes, at Maaden, hvorpaa disse 
Forslag ere fremsatte, er ligesaa usædvanlig, som Forbindelsen mellem Vil- 
kaarene og Forpligtelserne ved en saa forviklet Underhandling ere ubestemte,

Om denne Beretning se ovenfor S. 11 og Medd. fra Krigsark. VII S. 404—07 og 398—402.
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allerhelst da det hele er fremsat mundtlig og altsaa er Misforstaaelse under
kastet. — Det er derfor allene Statens Stilling og de Farer, som omgive 
den, samt Tillid til den Østerrigske Keisers oprigtige Sindelag for Deres 
Majestæt, som kunne bestemme til at tage disse Forslag i Betragtning, for, 
om mulig, ved at indlade sig derpaa, at kunne redde Fædrenelandet for den 
Ødelæggelse, det trues med, uden at anden Understøttelse kan i lang Tid 
ventes end den, som Troppe-Corpset under Marskalk Prindsen af Eckmuhl 
frembyder.

Foruden de gientagne Forsikkringer, som Greve Liitzou og Bombelles 
have givet om Keiseren deres Herres bestemte Hensigt at ville bidrage af al 
sin Formue til den danske Stats Vedligeholdelse, tiene tillige Grev Bernstorffs 
Beretninger til at bekræfte denne Hensigt, ligesom til at vise, at den Stor- 
brittaniske Ambassadeur ved det Østerrigske Hof ifølge hans Instruxioner 
ivrigen ønsker at see Danmark forenet med de forbundne Magter paa en 
Maade, der kan være antagelig for Deres Majestæt, samt at det Engelske 
Ministerium er kommet tilbage fra den Forkiærlighed, det har havt for Kron- 
prindsen af Sverrig, hvis Fordringer og Opførsel ere bievne saa besværlige, at 
der angres at have sat Tillid til ham og ei at have holdt sig til Deres Majestæt.

Allerede i Grev Bernstorffs Beretninger, som ere affattede flere Uger, 
forinden Keiser Napoleon gik tilbage over Rhinen, meldes om den overveiende 
Indflydelse, som Østerrig og, især, sammes Minister, Fyrst Metternich, vare i 
Besiddelse af. Der kan ingen Tvivl være om, at ved de paafulgte Tildragelser 
maae denne Indflydelse være bleven forøget i Forhold til de erhvervede Fordele, 
og at derfor, naar Østerrig kan gives Anledning til at tale Ordet for Danmark, 
kan der med Grund haabes, at sammes Forvendning vil have den lykkeligste 
Indflydelse paa Underhandlingernes Udfald, naar Deres Majestæt kan finde det 
raadeligt at antage de foreløbige Vilkaar, paa hvilke de kunne aabnes, hvorved 
Tid vindes, hvilket er meget vundet, og hvilket igientagen anbefales ved de 
Østerrigske Underhandlere, som forestille, at deres Hof derved kan finde Lei- 
lighed til at vise i Gierningen, hvormeget det er samme om at giøre at rive 
Deres Majestæt ud af den farlige Stilling, De nu befindefr] Dem i.

Jeg tør vove at yttre den Mening, at de andre forbundne Magter føle 
samme Tilbøielighed til at afværge Fordærv fra Danmarks Stat; men skulde 
det Østerrigske Gesandtskab blive bortkaldet fra Deres Majestæts Hof, som 
Tilfældet vil blive, ifald de giorte Forslag aldeles forkastes, saa træder Kron- 
prindsen af Sverrig atter frem med nye Fordele, da derimod nu, efter at de 
forbundne Magter have opnaaet saa udmærkede Fordele, hans Medvirkning 
ikke er dem af samme Nytte eller ligesaa fornøden som forhen, og de nu ikke 
have samme Aarsag som tilforn at lade sig indjage Frygt ved hans Trudsel, 
at forlade Forbundet, da nu i Forhold til de øvrige Stridskræfter saa ringe 
Magt som hans Troppers Antal ikke kan komme i synderlig Betragtning.

Det kommer efter min allerunderdanigste og uforudgribelige Formening 
derfor an paa, om det er tilraadeligt at vedtage, at Tilsagn om Trondhjems 
Stifts Afstaaelse mod Vederlag kan giøres med den forbeholdne Hensigt, at
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forkaste ethvert tilbudet Vederlag, hvoraf Følgen kunde blive, at Underhand
lingerne ikke førte til Fred med Danmarks Fiender, uagtet Deres Majestæt 
havde vedtaget at ville frafalde Forbindelsen med Frankrig og saaledes ville 
have opgivet al Fordring paa dette Riges Understøttelse, baade medens Krigen 
varer, og naar Underhandlingerne om almindelig Fred maa vorde foretagne.

Hvad denne Understøttelse angaaer, da kan der ikke ventes, at den i 
de første Maaneder kan finde Sted ved franske Troppers Fremrykning over 
Rhinstrømmen mod Elben, og Frankrigs Interesse for den danske Stats Ved
ligeholdelse vil til den Tid, naar Freds Underhandlingerne finde Sted, stedse 
være den samme, allerhelst om Landets Kræfter ei da ere ødelagte.

Heldigere og sikkrere vilde det være, om ved mundtlig at svare de 
Østerrigske Underhandlere der blev undgaaet at nævne Trondhiems Stifts Af- 
staaelse mod Vederlag, og derimod kun blev tilsagt, at Deres Majestæt er 
tilbøielig til at tage i alvorlig Overveielse ethvert Forslag, som fra Østerrigs 
Side giøres Deres Majestæt med Hensyn til at tilveiebringe Fred med Dan
marks Fiender paa billige og liberale Vilkaar.

Sikkert Haab har jeg ikke til, at saadant Tilbud i Forbindelse med 
Deres Majestæts Overgang til de forbundne Magters System vil være tilstrækkeligt 
til at tilveiebringe for det første Vaabenstilstand mellem Danmark og alle 
sammes Fiender til Lands og til Vands samt umiddelbare Fredsunderhandlinger, 
men naar jeg dertil maatte allernaadigst blive bemyndiget, skal jeg bestræbe 
mig for at giøre dette Tilbud gieldende. —

Jeg maa i øvrigt allerunderdanigst bemærke, at saalænge det ikke har 
været mig tilladt at give Løfte om, at Deres Majestæt kunde lade Dem 
bevæge til at tiltræde de andre Monarkers Forbund, saa har det ikke staaet i 
min Magt at forsikkre mig, om de Østerrigske Underhandlere have frie Hænder 
til at frafalde Fordringen om bestemt Løfte om Trondhiems Stifts Afstaaelse 
og desuagtet at tilveiebringe den almindelige Vaabenstilstand, som efter deres 
Udladelser skulde gaae forud for de egenlige Underhandlinger, hvortil de paastaae 
ingen Fuldmagt at have.

Jeg maa derfor i Underdanighed igientage, at det kommer an paa at 
erklære til dem, om Deres Majestæt vil tiltræde de forenede Magters Forbund 
paa Vilkaar, som nærmere blive at bestemme, inden der kan haabes, at nogen 
Modification eller Udeladelse i Henseende til Trondhiems Stifts Aftrædelse kan 
opnaaes.

Der bliver mig nu kun allerunderdanigst tilovers at bemærke, at, om 
Vaabenstilstand indgaaes, saa maa det franske Armeecorps under Prindsen af 
Eckmuhls Befaling deri indbefattes, ifald denne Feldtmarskalk dertil vil bequemme 
sig, °g i saadant Tilfælde sørges for sammes sikkre Tilbagemarsch over Rhin
strømmen, da disse Tropper nu mere end forhen eene maa ansees som bestemte 
til Holsteens Forsvar, hvorpaa Deres Majestæt vel kan renoncere, men ikke 
derved indvillige i deres Opoffring.

Departementet for de udenlandske Sager den 3. Dec. 1813.
Allerunderdanigst

N. Rosenkrantz.
Danske Magazin. 5. R. IV. 3
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7-
Fra Rosenkrantz til Frederik VI.1

(R. A. Rosenkrantz’s Pakke om Norges Afstaaelse.)

Ved efter Allerhøyeste Befaling at have fremsat, hvori de fra Østerigs 
Side giorte Forslag bestaae, har ieg ikke kundet undgaae i fleere Henseender at 
yttre min Meening; men da det i en saa vigtig Sag kommer an paa Bestemthed, 
saa bliver det min Pligt ydermeere at udvikle mine Tanker.

Jeg holder for, -at Fred med de Fiender, som de danske Stater nu er 
forviklet i Krig med, er uomgængelig nødvendig, og at derfor de Forslag, som 
nu efter Hs. Msts. allernaadigste Befaling ere at tage i Overveyelse, ikke bør 
forkastes, uagtet de under mindre trykkende og truende Omstændigheder 
maatte, som altfor ubestemte, forbigaaes.

Jeg holder det derfor for tilraadeligt, at Deres May estæt lader erklære 
mundtlig, at De er bered til at foreene Dem med de forbundne Magter paa 
Vilkaar, som blive at bestemme ved Underhandlinger, hvilke strax kunne 
aabnes her, ifald det Østerigske Gesandtskab dertil er forsynet med Fuldmagt, 
eller ogsaa saasnart samme kunne komme ham tilhænde; at der vedtages, at 
Vaabenstilstand paa den Holsteenske Grændse strax finder Sted, og at det 
franske Corps d’armée under Prindsen af Eckmuhls Befaling deri indbefattes, 
ifald han deri vil tage Deel, imod at ham tilstaaes Sikkerhed for ham og 
Troppernes Tilbagemarsch over Rhiinstrømmen; og at ifald han afslaaer dette 
Tilbud, Deres Mayestæts Tropper da skilles fra de franske.

At det Østerigske Gesandtskabs Tilbud, at tilveyebringe Vaabenstilstand til 
Lands og Vands med alle Statens Fiender og især med Storbritannien, antages 
og derved tilkiendegives, at Deres Mayestæt ønsker at lade underhandle om Fred 
med denne Magt og med Sverrig her i Deres Residenz under Østerigs Mægling, 
eller om det ey kan finde Sted før, da i Kæyseren af Østerigs Hovedquarteer, 
hvorhen Greve Christian Bernstorff strax i alle Tilfælde bliver at afsende.

At Grundvolden for Freden med Storbritannien foreslaaes at blive Til- 
bagegivelse af de Besiddelser, som Engeland har bemestret sig, og af Flaaden. 
At, uden at nævne Trondhiems Stifts Afstaaelse, der tilbydes at underhandle 
om ethvert Forslag, som fra Østerigs Side giøres til Fredens Befordring med 
Deres Mayestæts Fiender grundet paa billige og liberale Vilkaar.

Skulle derved ikke kunde erholdes, at Aftrædelse af en Deel af Norge 
kunde med Taushed forbigaaes, maatte der forsøges paa, om Tilbud at regulere 
Grændsen paa ny mellem Norge og Sverrig til fælleds Bequemelighed og 
Nytte kunde tiene til at undgaae at give Løfte om Aftrædelse mod Vederlag; 
thi ieg holder for, at Aftrædelsen af en Deel af Norge, især af Trondhiems 
Stift, ville føre til Tabet af det heele Riige, uagtet den øvrige Deel blev sikret 
ved Garantier.

x) Udateret og uden Overskrift og Underskrift, men med Rosenkrantz*s Haand. Den synes 
at have været benyttet ved mundtlige Tilføjelser til den forantrykte Forestilling i Mødet d. 3die December.
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leg tør end videre vove at henstille til allerhøyeste Bedømmelse, om ikke 
i Nødstilfælde, naar Underhandlinger med Sverrig skulle finde Sted, hvorved 
tilvisse den saa ofte fremsatte Paastand om Erstatning for li idt Tab ved op
bragte Svenske Skibes Prisbedømmelse vil komme frem, Deres Majestæt da 
ville være betænkt paa at tilstaae den Svenske Skibsfart Toldfriehed i Sundet, 
hvilken Sverrig var i Besiddelse af indtil Fredslutningen 1720.

leg føler med enhver troe Konges Undersaat, hvor tungt det er at ind
rømme Sverrig nogen som helst Fordeel, som ikke kan grunde sig paa Ero
bring fra sammes Side; men har Staten ikke liidt Tab ved andre Erobringer 
end ved dem, som ikke kan tillægges Navn deraf, da de hidrøre fra Storbri
tanniens Overfald, medens Freden blev troeligen overholdt fra Deres Majestæts 
Side, saa er dog Staten ved dette saa uventede som uretfærdige Angrebs 
Følger bleven sat i en Tilstand, som maaskee med Rette kan ansees for meere 
farlig, end om een eller anden Provinds var ved Vaabens Magt bleven samme 
fra revet. Dertil kommer, at Hertugdømmerne og Jylland staae Fare for inden 
føye Tiid at blive oversvømmede af overlegne Fiender, og at til Foraaret 
Siælland og de andre Øer ligeledes ville blive hiemsøgte af Fiender, og imid- 
lertiid vil Hungers Nød uden ringeste Udsigt til Understøttelse fra Systerlandet 
blive Norges Lod.

Under saa trykkende og beklagelige Omstændigheder, som Vor aller- 
naadigste Konges Omhue ikke har kundet afvende fra sit Ælskede Folk, vil 
enhver, som føler varmt for Fædrenelandet, haaber ieg, stemme i med mig, at 
Statens Frelse, dens hastige Frelse er den høyeste Lov, uden at tage Hensyn 
til Politiske Forbindelser, som Nødvendighed og Klogskab stiftede, men som 
ingen Redning under nærværende Omstændigheder frembyde.

8.

Betænkning fra Konferensraad, Justitiarius i Højesteret 
Chr. Colbjørnsen 2. December 1813.

Efter Tingenes nærværende Tilstand, efter at Hans Majestæt har taget 
sin sidste Beslutning (i Anledning af det Engelske Ministerii Forhold) og virkelig 
sat den i Fuldførelse ved at sende et anseeligt Corps af Hielpe Tropper til at 
forstærke den Franske Armee, indseer jeg ikke rettere, end at han nu maae 
vedblive det antagne System og vedligeholde det Forbund, han har indgaaet 
med He Franskes Keiser, som efter min Meening er den eeneste Støtte at 
hælde sig til.

Ved at handle modsat,
1) Compromitteres Kongens Redelighed og Fasthed, som er Grund- 

Trækkene af hans Caracter og maae giøre ham Ære for heele Europas (endog 
hans Fienders) Øyne.

2) De Forslage, som giøres fra de allieredes Siide, ere aabenbare 
fiendske og troløse, thi den Modification: at Trondhiems Stift ikkuns

3*
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skulde overgives til de Svenske, er af den Beskaffenhed, at det øvrige 
af Norge, som da ligger gandske indsluttet af det Svenske Riige, aldeles 
overladt til sin egen Styrke, lettelig maatte kunde erobres; og at dette vilde 
skee i sin Tiid, derfore er den Svenske Fremgangs Maade Borgen.

3) En betydelig Deel af den danske Armée er saa at siige i de Fran
skes Hænder, og disse vilde naturligviis ikke give Slip derpaa, støttende sig 
paa den indgangne Tractat.

4) Saa længe Norges Rige er heelt og ubeskaaret, har Kongen i de 
ulykkeligste Tilfælde, der kan tænkes, dog et paalideligt Tilflugt Sted iblandt 
sit trofaste Norske Folk, indtil Europas Skiebne bliver endelig bestemt; og det 
kan da neppe tænkes, at Napoleon skulde være nedrig nok til at glemme sin 
eeneste troe Allierede.

5) Dersom Prinds Ekmuhl kunde vorde forstærket saaledes, at han 
kunde angribe og slaae Fienderne, tænker jeg og, at Hertugdømmerne derved 
kunde reddes, da dette neppe kan paatvivles, at jo Napoleon kommer tilbage 
til Tydskland med sin Armée og sit Genie.

6) Sælland maatte, efter min Meening, kunne forsvare sig med en 
maadelig Krigs Magt, især paa denne Tiid af Aaret, da Engelland neppe nu 
vover en Søe Expedition i denne Vinter, og desforuden den fiendtlige Armee 
neppe vover at sende noget betydeligt Antal Tropper bort.

Disse eenfoldige Tanker underkastes 
Kiøbenhavn, i dybeste Underdanighed min aller-

d. 2. December naadigste Konges viise Bedømmelse.
1813. Colbiørnsen.

9- 
Betænkning fra Kammerherre og Kancellipræsident F. J. Kaas

3. December 1813.

Allernaadigste Konge!
Det er alleene Deres Majestets allerhøyeste Befaling, som kan give mig 

Mod til at fremsætte mine ringe Tanker, skriftligen, om et Æmne, saa vig
tigt som det, Deres Majestet allernaadigst har giort til Gienstand for denne 
Dags deliberationer.

Hvilken Mand, allernaadigste Konge! som føeler varmt for Konge og 
Fødeland, vil ikke letteligen lade sig henriive af enhver Udsigt — hvor svag 
den end monne være — til Lindring af det Onde, som forfølger Landet!

Ingen kan skiule for Sig, at Deres Majestets Riiger og Lande trænger 
til en Stilling, som kunne oplive alle ressourcer og frembringe nyt Liv, nye 
Kraft i det store Stats Legeme.

Dersom de fra Østerriige gjorte Forslag førte til det Maal, saa maae 
det tilgives, om man for et øjeblik hører dem med Begiærlighed og fryder sig 
ved dem uden at see, hvad der maatte giøre dem forkastelige.

— Hiertet kommer her saa let i Collision med Pligten; men denne vil
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jeg alleene have for Øye ved at fremsætte følgende min allerunderdanigste 
Formeening. —

Naar den Tableau, som Deres Majestets Finants Minister har fremlagt 
over Statens indvortes Forfatning, er bogstavelig sand,

Naar den Fare, som udvortes fra truer Landet, er saa over hængende, 
som den skildres,

Naar Deres Majestets næsten eeneste Allierede, Keyseren af Frankeriige, 
er svækket i den Grad, at enten ingen Hielp fra den Siide kunne ventes, eller 
og at den høist kunne erholdes, naar den ikke længer gavnede, saa kunne 
det Tilfælde synes at være for Haanden, hvor Reglen: Sålus publica Suprema 
lex, bør komme i særdeles Betragtning og svække Vægten af alle Considera- 
tioner, som Troe og Love, ja som Deres Majestets egen personlige og Deres 
Thrones Værdighed paabyde. —

Men hvo fordrister sig til, bekræftende, at besvare et Spørgsmaal, 
hvorved Statens nær forestaaende Opløsning tillige erklæredes? — denne Dom 
kan ingen Undersaat, ingen Minister afsiige, den maa alleene fældes af Deres 
Majestæt, som eene med et alt omfattende Øye kan prøve alle de — maaske 
meere sandsynlige og riimelige end afgiørende — Grunde, som anføres. Jeg forlader 
derfor denne Synspunct ved allerunderdanigst at fremsætte min Meening, — jeg 
undviiger liigeledes Spørgsmaalet om Norge, de el s fordi jeg ikke veed at sige 
meere des angaaende, end hvad som allereede er fremført, deel s fordi jeg for 
øjeblikket anseer det for mindre vigtigt end dette:

om Deres Majestet af Østerriiges Forslag skulle tage Anleedning til at 
sætte Dem i en kriigerisk eller ufreedelig Stilling mod Frankeriige?

Til dette Spørgsmaal er det, at jeg allerunderdanigst henvender mig. —
Saavidt jeg kan skiønne, saa have de Forslag, som giøres fra Øster

riiges Siide, ingen anden officiel Caracteer end den, at de fremsættes af den 
ved Deres Majestets Hof accrediterede østerrigske Gesandt conjunctim med 
en Afsænding anbefalet ved et Brev fra Grev Metternich til Stats Minister 
Rosenkrantz — disse Mænd have ikke produceret nogen særskildt Fuldmagt 
til at underhandle eller nogen Instruxion, som kunde afgive Leedetraad for 
Underhandlingerne. Deres Communicationer ere alle mundtlige.

De giøre til Hovedbetingelse for Løfter, — hvis opfyldelse ikke hænger 
af Østerriiges, men af andre puissancers Villie, at Deres Majestet skulle giøre 
fælles Sag med een mod Frankeriige opstaaet Coalition, følgelig sætte sig i 
Krigs Tilstand til Sin, næsten eeneste, allierede, Frankeriige. —

De fordre endelig, som anden Hovedbetingelse, afstaaelsen af Tron
hjems Stift. —

Det forekommer mig, som denne heele Negotiation har meeget tilfælles 
med den, som blev indleedet afvigte Foraar med Fyrste Dolgorucki.1 —

1 Om Fyrst Dolgoruckis Mission til København se bl. a. Medd. fra Krigsark. VI—VII, 
Sørensen: Kampen om Norge 1. Del og Christania Videnskabsselskabs Skrifter 1876 samt Woynars 
foran citerede Skrift.
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Men uden at tage noget særdeles Hensyn enten til foranførte omstæn
digheder eller til de almindelige Betragtninger, som fremstille sig ved Tanken, 
at bryde Solenne Forbindelser, fordi enten egen Sikkerhed for øyeblikket eller 
Fordeel eller Conveniencer kunde giøre det ønskeligt, maa jeg blot allerunder
danigst bemærke, —

at det forekommer mig meeget betænkeligt at riive sig løs fra Deres 
Majestets eeneste Allierede og derved fra alle de Baand, som endnu knytte Deres 
Majestets Throne og Deres Riiger og Lande til det øvrige Europa, og det 
uden at have nogen anden fast punct at holde sig til end Tilliid til en enkelt 
Monarks, ved Sin Minister givne mundtlige Løfter, som kunne desavoueres liige 
saa let, som de gives.

Jeg troer mig derfor allerunderdanigst forpligtet til, i følge Deres Maje
stets allerhøyeste Befalning til mig, at fremsiige min Mening derhen, at enhver 
bestemt Erklæring fra Deres Majestets Siide om at ville giøre fælles Sag 
med de mod Frankeriige coaliserede Magter bliver utilraadelig.

En ubestemt Erklæring vil neppe vorde antagen eller have anden 
Virkning end den at compromittere Deres Majestet vis a vis Keyseren af 
Frankeriige. —

Det eeneste, som, efter mit allerunderdanigste Skiøn, kunde retfærdiggiøre 
det Skridt at foreene sig med Coalitionen var, at Frankeriige ved een eller 
anden Handling havde enten brudt den seeneste Tractat eller vægret sig for 
dens Opfyldelse. — Naar en Forbindelse ikke giensiden opfyldes, bliver den 
trykkende for den eene Contrahent, og det er da naturligt, at han griiber den 
første Leylighed til at hæve den. Men om saadanne Handlinger er forhaanden, 
det veed jeg ikke, det maa Ministeren for Deres Majestets udenlandske De
partement oplyse.

Efter at have saaledes yttret min allerunderdanigste Formeening om den 
punct, som jeg betragter som Hovedquæstionen, maa det allernaadigst tillades 
mig endnu at fremføre følgende Bemærkning.

Hvor ønskeligt det end ville være, at Negotiationerne med Østerriige 
kunde underholdes, om ikke for andet, saa dog for at vinde Tiid, saa frygter 
jeg meeget for, efter min Anskuelse af Tingenes Stilling, at saadant vil lykkes, 
— men skulle det være at opnaae, da maa jeg allerunderdanigst indstille : om 
Deres Majestet ikke maatte finde det tilraadeligt, ved en egenhændig Skrivelse 
at underrette Keyser Napoléon om de giorte Tilbud, om Danemarks betænkelige 
Stilling og om dets Trang til Handel og Skibsfart, som næsten det eeneste 
Rædnings Middel.

Keyser Napoléon yttrede gientagne Gange for mig: je ne veus jamais 
être à charge à mes alliés. 20000de Mand meere eller mindre i den store Vægt- 
skaal kan ikke betyde meeget for ham. Han maae heller have en loyal Fiende 
som Deres Majestet end see den største Deel af de Danske Stater overgiven i 
de Magters Hænder, som nu føre Vaaben imod ham, og som deri finde saa 
rundelige ressourcer for deres Armeer.

Jeg maatte meeget miskiænde denne virkelige store Mand, om han ikke,



Polit. Forhandlinger i Decbr. 1813 og Jan. 1814. 23

efter at have modtaget et saa talende Beviis paa Deres Majestets Loyauté og 
efter at være oplyst om dette Riiges overhængende Fare, skulle selv raade til 
en Alliance endog med Sine Fiender. —

Med de varmeste ønsker, som et inderligen rørt Hierte kunne frem
bringe for Sin elskede Konges Hæld, slutter jeg denne min allerunderdanigste 
Betænkning og nedlægger samme for Deres Majestæts Fødder.

Kiøbenhavn d. 3. December 1813.
Allerunderdanigst

Kaas.

10.

Betænkning fra Grev Joachim Godske Moltke
3. December 1813.

Efter det uheldige Udfald af det Russiske Forslag, som Prins Dolgerucki 
haver anbragt, udkræves den største Forsigtighed ved at indlade sig udi det 
Forslag, som nu giøres af Greve Bombelles, for at Deres Majestæt ikke ud- 
settes til, at Greve Bombelles ogsaa bliver desavoueret, og at de danske Stater 
skulde lide nye Fornedrelser.

Intet er nødvendigere for Danmark end Fred, Landene formaaer ey 
meere at bære Krigens Udgifter, og det er kuns ved Freden, at det Haab kand 
næres, naar Orden og Sparsommelighed stedse iagttages, at ophielpe Landene 
Tid efter anden til forrige Velstand, uagtet dette vil udkræve meget lang Tid 
og særdeles lykkelige Omstændigheder.

Enhver god Leylighed for at faae Fred og at befæste Rigernes Varig
hed maae derfore nyttes; det synes følgelig, at den Østerrigske Keisers Ønske 
angaaende den danske Stats Varighed maa, saa meget som Omstændighederne 
tillade det, afbenyttes.

Men at afstaae Trondhiems Stift, der ei er bleven erobret som Tyrol, 
ville tilintetgiøre Deres Majestæts høitidelige Bekiendtgjørelser og Normæn- 
denes prøvede troe Hengivenhed, hvorimod de udi den meest fortvivlede Stil
ling af Hunger o. s. v. have modstaaet alle fremmede Rænker, Tillokkelser 
og Trudsler.

Ønskeligt var det, om det kunde indledes derhen, at Underhandlingerne 
kunde styres af Deres Majestæt ved Deres Minister Greve Bernstorff, der synes 
at være udi god Forstaaelse med Greve Metternich; ligeledes vilde det være at 
ønske, aj: man kunde overtyde den franske Minister her om Nødvendigheden 
at frelse Danmark fra Tilintetgiørelse og Opløsning ved en Overmagt, som de 
Franske udi dette Øyeblik ikke kand hindre at virke.

Naar følgelig der kand gives skriftlig Sikkerhed for Greve Bombelles 
mundtlige Løfter, Vilkaaret om Trondhiems Stift kand undgaaes og den franske 
Minister her overbeviises om Danmarks critiske Stilling, samt om Umuligheden
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længere at kunde udholde nærværende Krig, saa synes det passende her at 
begynde Underhandlingen med Greve Bombelles og at lade samme tilende
bringe ved Greve Bernstorff.

Allerunderdanigst
Kiøbenhavn den 3die Dec. 1813. J. G. Moltke.

11.

Betænkning fra Grev Otto Joachim Moltke
3. December 1813.

Skulde jeg følge det første Indtryk, som den østerrigske Gesandts 
Sendelse herhid har gjort paa mig, *og de første Tanker, hans Ankomst har 
opvakt, da blev det sandelig mit Ønske, at Deres Mayestæt vilde sende ham 
bort med det cathegbriske Nei, som de andre allierede Magters troeløse Ad
færd mod Dem har fortient. —

Men det gielder her om Dannemarks Tilværelse blandt Rigernes og Na
tionernes Tal. Enhver Følelse bør tie, og kold Sindighed lede enhver For- 
meening. Det er ogsaa en østerrigsk, ei en russisk Gesandt, der er hidsendt. 
Nogen Tillid kan gives ham, thi ei have vi Krig med Østerrig eller Grund til 
at troe, at denne Magt, som ingen Interesse har i at skade os, er vor Uven.

Er Ophævelsen af vor Alliance med Frankerig og en Alliance med de 
Allierede Magter nødvendig eller ikke? Hvad fordrer i denne Henseende 
Deres Mayestæts og Landets Interesse, hvad fordrer Deres Mayestæts og Na
tional Æren f Under disse tvende Spørgsmaales Besvarelse vilde Deres Mayestæt 
allernaadigst tillade mig at fremsætte min Formeening. Til at besvare det 
første Spørgsmaal maatte jeg opgive følgende Hoved Punkter, som jeg troer bør 
discuteres for Deres Mayestæt. —

a) Hvad Kræfter har Staten til at vedblive at føre Krigen i Foreening 
med Frankerig? og her tør jeg vel opfordre enhver til at tilstaae som indlysende 
Sandhed, at Riget ikke længere kan udholde de uhyre Anstrængelser og den 
totale Mangel paa alle Erhvervskilder fra Fremmede, som vor nærværende Stil
ling foraarsager. Men jeg bør da fremsætte

b) som anden Hoved Punkt for Beraadslagningen om, hvad Deres Maye
stæt og Statens Interesse udkræver i nærværende Øieblik: er den Franske 
Keiser da i Stand til at afhielpe denne Tilstand, eller er det ham mueligt at 
beskytte Hertugdømmerne, Jylland og Fyen for de allierede Armeers fiendtlige 
Occupation, eller er det Deres Mayestæts Armee, isoleret fra de Franske Trop
per, mueligt at hindre disse fiendtlige Armeer fra at tilintetgiøre Staten? Ei 
er jeg Militair, men jeg vover dog den bestemte Yttring, at dette er umueligt. 
Det vilde lede for vidt her at discutere, om Keiser Napoleon til Foraaret kan 
trænge frem over Rhinen til Elben og for anden Gang bemestre sig Verdens 
Overherredømme. I Følge de data, som de franske officielle Rapporter give 
(og til disses Sandhed maae man dog fæste Tillid, naar man vil bedøme fordel-
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agtigen Keiser Napolons Magt og Kræfter), vil enhver dog tilstaae dette at 
være tvivlsomt, — efter at han i Fior har seet sin store Armee næsten 
ødelagt i Rusland og i Aar selv angiver at komme tilbage til Rhinen kun med 
henimod 100,000 Mænd af 4 til 500,000 Mænd, som udgiorde hans Armee 
(ogsaa efter hans egne officielle Rapporter), og efter at han nu strider meere 
mod Nationerne og disses National Enthousiasme end mod Nationernes svage 
Regentere. Kan han endog opflamme, som ligeledes er uvist, den Franske 
Nations Enthousiasme; maae det endog tilstaaes, at hans overhaands store Rige 
giver ham gode Soldater nok, saa spørger jeg dog, hvorfra tager han da sit 
allerede i denne Campagne svage Cavallerie og Hestene til dette og Artilleriet, 
da der i Frankerig, dette Land, der har 40 Millioner Indbyggere, efter Ministe
ren for det indre hans Rapport til Keiseren af 1811 ikke fandtes fleere end 
omtrent 4 å 5 Gange saa mange Heste som i Danemark og Hertugdømmerne, 
der kun har P/2 Million Mennesker. Men sættes endog alle disse Betragt
ninger tilside, saa har de sidste Franske officielle Rapporter yttrét, at Keiseren 
ikke før til Foraaret agter at gaae igien over Rhinen, og maae det da ikke 
tilstaaes, at det med al muelig Anstrængelse dog vil blive umueligt inden 
denne Tidspunkt at afværge Hertugdømmernes, Jyllands og Fyens Erobring, 
ja heele Rigets Ruin? Ved Magazinernes og Korn Forraadenes Ødelæggelse i 
disse Provindser bliver det umueligt at skaffe Norge det fornødne Korn, og 
inden Foraaret maae da den skrækkelige Epoque indtreffe, at Deres Mayestæt 
seer Dem her indskrænket til Sielland og Smaae Øerne, og paa den anden 
Side Norge udsadt for den skrækkeligste og uafværgeligste Hungersnød. Pligt 
og Ære byde at see modigen Faren imøde og ikke nægte den sørgelige, men 
ingenlunde fornedrende Sandhed, at den kiækkeste og troeste Nation og dens 
ædle Konge ikke kan undgaae at ligge under i en Kamp mod den største 
Deel af Europa. Blive de nærværende Freds Forslag afviiste, er der intet 
andet for os at giøre end at begrave os og Staten under dens sidste Ruiner 
paa Siellands Jordbund. Hvo der da vil vove seenere hen i Tiden, naar 
Hertugdømmerne ere indtagne, og det er skeet, som nødvendigen maae skee, 
— at tale om Fred, han mærkes af os alle med Navnet af en Nidding!

Jeg haaber saaledes at have viist Nødvendigheden af at slutte Fred 
med de allierede Magter, og gaaer nu over til mit andet Hoved Spørgsmaal: 

«Fordrer Deres Majestæts eller National Æren, at vi for at blive vor 
Forbindelse med Frankerig troe og at beholde Rigets fulde Integritet skal bringe 
det heelt til sin Undergang?»

Ikke kan Keiser Napoleon fordre dette af Deres Mayestæt, ikke kan et 
Lands Fyrste fordre af en anden Fyrste, at han skal blive sin Forbindtlighed 
mod ham troe længere, end det kan forbindes med Statens Tilværelse. Dette 
er sikkert en Hoved Grundsætning i Folke Retten. Hvad Keiser Napoleon 
og Æren kan fordre, er blot, naar vi frafalde hans alliance, at det skeer paa 
en loyal og Deres Mayestæts Charakteer værdig Maade, at man forud under
retter Keiseren og hans Minister her derom og betinger os i Freden med de 
Allierede ærefulde Conditioner og frie Aftog for det Corps under Prindsen af

Danske Magazin. 5. R. IV. 4
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Eckmiihls Commando, som hidindtil har medvirket til at forsvare Deres Maje
stæts Stater.

Haardere og smertefuldere er det mig at omtale, at Æren ingenlunde 
forbyder Deres Mayestæt under nærværende Omstændigheder, naar alle muelige 
Underhandlinger forud ere prøvede, at opnaae Freden ved at afstaae det om
tvistede Tronhiems Stift. Dybt føler jeg efter 8 Aars Ophold i Norge og 
ligesaa Norsk som Dansk sindet, hvor stort dette Offer er. Men har dog 
Deres Mayestæts store og i den danske Historie evig berømmelige Oldefader 
Christian d. 4de ved den brømsebroeske Fred afstaaet til Sverrig tvende norske 
Provindser, Jemteland og Herjedalen, foruden Øsel og Gulland, endskiøndt han 
havde Overmagten til Søes, ved sine Norske Tropper Fordele over de Sven
ske og ingen Fiende uden disse, som allerede vare tilbagedrevne af Jylland og 
Slesvig og ikke havde sadt Fod i Fyen, ei at omtale, at Frederik d. 3die 
ogsaa med Overmagt til Søes, og uagtet ingen Svensk havde kunnet trænge 
ind i Norge, afstod dette selvsamme Tronhiems Stift til Sverrig i den Ros- 
kildske Fred. Og hvad hiin heltemodige Christian under lange mindre ræd
somme Omstændigheder har giort, dette skulde Deres Majestæt ikke kunde 
giøre? og skulde den beroeligende Forventning reent lades af Sigte, at vi lige
som tilforn under gunstigere Omstændigheder kan vinde Tronhiem tilbage? 
Nej, saa langt er Tronhiems Afstaaelse nu fra at være fornedrende for Deres 
Majestæt, at jeg tvertimod, hvis jeg endnu var Deres Mayestæts Embedsmand 
i Norge under Prinds Christian, næsten torde lade mit Liv være Borgen for, 
at Deres norske Undersaatter i Aggershuus, Christiansands og Bergens Stifter 
ikke mindre end Deres danske Undersaatter vil erkiende Nødvendigheden af en 
slig Cession. Vel ere de som Nordmænd hinanden indbyrdes troefaste, men 
aldeeles glemme de ei heller, at de udgiøre forskiellige Provindser, som, den 
Bergenske Fiskehandel paa Nordlandene undtagen, have liden indbyrdes Samquem.

Det maatte nu være mig tilladt med faae Ord at gientage det væsentlige 
af min generelle Formeening,

«at nemlig 1) Deres Mayestæts og Deres Rigers Interesse byder nød- 
vendigen Ophævelsen af alliancen med Frankerig, ja endog, naar alt ved Un
derhandling først er prøvet, Tronhiems Stifts Afstaaelse, fordi Staten ikke 
har Kræfter til alleene at fortsætte Krigen, og Keiser Napoleon i det mindste 
ikke i Tide kan blive igien mægtig nok til at afværge Dannemarks Undergang; 
2) at Æren ingenlunde forbyder denne Fremgangsmaade, men at den tvert
imod er retfærdiggiort ved Deres Majestæts værdigste Forfaders Exempel, og 
at dette vil blive indlysende saavel for Deres Mayestæts norske som for Deres 
danske Undersaatter». —

Efter saaledes at have giennemgaaet denne vigtige Sag fra den Syns
punkt, at det nu er Øieblikket at overskue vor heele Forfatning og Fare og 
lægge Plan til, hvad der skal giøres baade nu og i Fremtiden, slutter jeg med 
at fremsætte min allerunderdanigste Formeening om det Svar, der bør gives 
den østerrigste Agent, og her lyser mig endnu det glade Haab imøde, at Deres 
Majestæts Rige ved sindig og klog Underhandling vil erholdes heelt ufor-
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krænket, og at alle Deres troe Unders? atter uden Undtagelse vil fremdeeles 
vedblive at staae under Deres Beskyttelse. Ikke maae det siges den østerrigske 
Gesandt, at vi ville indgaae Alliance med de Allierede Magter eller, naar det 
kommer til det Yderste i Underhandlingerne, afstaae Tronhiems Stift, men paa 
den anden Side maae vi ligesaa lidet sige det modsadte eller erklære, at vi maae 
vedblive vores Forbindelse med Frankerig, med mindre Rigets fulde Integritæt 
forsikres. Jeg indstiller saaledes allerunderdanigst, at der der maae svares den 
østerrigske Gesandt,

«at man hverken kan indlade sig i nogen alliance med de mod 
Frankerig allierede Magter eller i nogen Discussion om Tronhiems Stifts Af
stå aelse, førend den østerrigske Regiering giver ordentlig Fuldmagt til en 
Underhandling, som maatte føres ved Grev Christian Bernstorf. Til at træde ind 
i denne Underhandling er man aldeeles villig, ligesom og til at indgaae den fore
slagne Vaabenstilstand. Men at begynde Fiendtligheder mod Frankerig i nær
værende Øieblik, dette forbyder vor Forbindelse med dette Rige, og denne 
Redelighed mod Frankerig fra vores Side maae være de Allierede Magter 
Borgen for, at naar vi indgaae Forbund med dem, at de ogsaa kan stoele med 
Sikkerhed paa vor Troeskab til at opfylde de indgangne Forpligtelser.»

D. jdie December 1813. O. Moltke.

12.

Betænkning fra Overbankdirektør J. S. Møsting
3. December 1813.

Fra Over-Bank-Direkteur Møsting. Allerunderdanigst Betænkning.
Deres kongelige Majestæt har Allernaadigst befalet mig at afgive min 

allerunderdanigste Formeening over det Forslag, der fra den østerrigske Kayser 
er gjort, at vilde mægle Fred imellem Deres kongelige Majestæt og de imod 
Deres Majestæt og den franske Kayser koalierende Magter og strax foranledige 
en Vaabenstillstand.

Fædrenelandets politiske Forbindelser høre til et mig fremmed Fag, 
og jeg tør derfor haabe, at Deres kongelige Majestæt med Allernaadigst Over- 
bærelse vil ansee de ufuldstændige Bemærkninger, jeg denne Sag betreffende 
vover at underkaste Deres kongelige Majestæts Allerhøjeste Bedømmelse.

Freden er det ypperligste Gode, der kan tilønskes Fædrenelandet og 
derfor Gienstanden for Deres kongelige Majestæts ivrigste Ønsker.

Men jeg øyner ingen Udsigt til Fred i det fra den østerrigske Kayser 
skeedte Forslag.

Det forlanges, at Deres kongelige Majestæt skal afstaae Trondhiems Stift 
og tiltræde Coalitionen imod den franske Kayser. Følgen heraf ville blive ikke 
Fred, men en nye eller forandret Krig, nemlig imod Frankrig.

Jeg veed vel, at Alliancer i almindelighed ikkuns anses forbindende,
4*
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saalænge som Statens Interesser kræver det. Men det var altid Deres kongelige 
Majestæts Politic nøyagtig at overholde de indgaaede Alliancer, og denne Grund- 
sættning er uden Tvivl ogsaa den aliéné rigtige. De mindre mægtige Stater 
have en Grund meere til at være trofaste i de af dem indgaaede Forbindelser, 
thi det er ikkuns derved, at de kan give deres Alliance en Værd for de Mægtige. 
Men ogsaa afseet herfra kan jeg aldrig tilraade at antage et Forslag, der gaar 
ud paa en frievillig Afstaaelse af en større eller mindre Deel af Kongeriget 
Norge, hvis Regiæring er Deres kongelige Majestæt betroet af Forsynet. 
Aldrig og under ingen Omstændigheder kan jeg tilraade at underkaste faa 
eller fleere af Deres kongelige Majestæts tro Nordmænd, hvis Troskab under 
Deres kongelige Majestæts Forfædre, ligesaa imod Deres Majestæt selv, har 
vist sig at være urokkelig, under det svenske Aag.

Ofte saae jeg Deres kongelige Majestæts Hierte bløde over den Mangel 
paa Livets første Fornødenhed, som Normændene, og vel især Throndhiemerne, 
have kiæmpet med i Løbet af dette Aar.

Men ogsaa saa jeg, at Deres kongelige Majestæt med et rørt Hierte 
glædedes ved de Beviis paa en klippefast Hengivenhed for deres Konge, som 
Nordmændene gave under den Hungersnød, hvori de vare.

Og dette Folk, der hænger saa fast ved sin fædrene Regiæring og ved sin 
Konge, dette Folk skulde Deres Kongelige Majestæt overgive en erobrersyg Nabo.

Ney, dette kan Deres Majestæt ikke vilde.
Men om Deres kongelige Majestæt ogsaa kunde vilde giøre det, saa 

øyner jeg deri i Stedet for Landets Frelse Statens Opløsning.
Normændene lyde gierne deres Konges Bud, men lade sig sikkert 

ikke godvillig henlægge under en fremmed Regiæring. Deres kongelige Majestæts 
Befaling derom vilde vist blive den eeneste Lov, som de ikke antage, hverken 
for det hele Rige eller for en Deel af sapime.

En Revolution i Norge skulde upaatvivlelig opstaae, og Deres kongelige 
Majestæt vilde i Stedet for at gienvinde Freden have Krig baade i Udlandet, 
nemlig med Frankrige, og i Landet.

Den sidste vilde blive meere ødelæggende end den første. Deres konge
lige Majestæt vilde tabe et trofast Folks kiærlighed, og en i sine Følger 
uberegnelig Bekymring vilde bemestre sig alle Deres kongelige Majestæts 
Undersaatter.

Til disse allerunderdanigste Bemærkninger over Realitæten af de af det 
østerrigske Hof skeedte Forslag tillader jeg mig endnu at tilføye Følgende:

Forslaget er skeedt mundtlig af Grev Bombeil, der ingen Legitimation 
eller Fuldmagt haver. At indlade sig med ham over Basis af den foreslaaede 
Négociation er efter min Formeening meget voveligt. Intet er lettere end at 
desavouere en Minister uden Fuldmagt. Og dog er den Basis, der skal an
tages, og i Følge af hvilken Grev Bombeli siger sig (thi ogsaa derom haves 
ingen Vished) authoriseret til at standse Fiendtlighederne imod Deres Kongelige 
Majestæts Stater, aldeles afgiørende. Om ogsaa Afstaaelsen af Trondhiems 
Stift forbigaaes, saa er allerede en Forsikkring om at vilde giøre fælleds Sag
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med de coaliserede og gribe til Vaaben imod Frankrig alt for vigtig til at 
afgiøre samme uden Vished om den Biestand og de Fordele, man derfor fra 
den anden Side kan love sig.

En umiddelbar Følge af at giøre en saadan Forsikkring vilde det uden 
Tvivl blive, at den franske Kayser erklærede Deres kongelige Majestæt Krig.

Frankrigs Magt synes (thi sikker Underrettning om den franske Kaysers 
Resourcer haves vel ikke) i dette Øjeblik ikke farlig for Deres kongelige Mayestæts 
Stater, men at den om kortere eller længere Tid kan blive det, forekommer 
mig ikke tvivlsomt. Ogsaa lader det sig vente, at Prindsen af Eckmuhl, naar 
han underrettes om, at Deres kongelige Mayestæt har forandret det hidtil 
fulgte politiske System, vil behandle Holsteen fiendtlig og maaskee tage en 
fast Position langs med Canalen.

Men om dette end ikke skeer, saa er det dog vist, at Deres kongelige 
Majestæt ved at fratræde Alliancen med Frankrig er uden fremmed Biestand 
til at forsvare den Holsteenske Grændse. De coaliserede Magter vil da med 
deres Overmagt kunde foreskrive Deres kongelige Majestæt enhver Betingelse, 
og de nu af det østerrigske Hof giordte Forslag lade intet godt vente i denne 
Henseende. Overhoved synes den Holsteenske Grændse langtfra ikke dækket, 
saalænge Kron Prindsen af Sverrig, der staar med en Armée i Tydskland, ikke 
er underrettet om og har samtykt i de coaliserede Magters Negociation med 
Deres kongelige Majestæt.

Paa Grund af det allerunderdanigst anførte

kan jeg ikke tilraade at indlede en Negociation med Grev Bombeil 
eller med Grev Liitzow efter de af den første medbragte Forslag.

Derimod er jeg af den allerunderdanigste Formeening,

at Grev Bombeil og Grev Liitzow kunde svares, at Deres kongelige 
Majestæt intet meere ønskede end at fortsætte den gode Forstaaelse 
med det kayserlige Hof og ved sammes Mægling at træde i ven
skabelig Forbindelse med de coaliserede Magter, men at Negociationen 
derom ikke kunde finde Sted her, da Grev Bombell ingen Fuld
magter havde medbragt, at Deres kongelige Majestæt derimod vilde, 
naar Fiendtlighederne ved den holsteenske Grændse standsedes, strax 
befale den kongelige Minister i Wien, Grev Bernstorff, at begive sig 
til det kayserlige Østerrigske Hoved Quarteer for at tilbyde en Ne
gociation.

Skulle en saadan Negociation end ingen forønsket Udfald have, saa 
vandtes dog meget ved at vinde Tid.

Men kan ogsaa det ikke erholdes, skal en Deel af Deres kongelige Maje
stæts Stater trykkes af Overmagten, saa vil de af Deres Majestæts Undersaatter, 
der lide under samme, bære deres Skiæbne, som Deres Majestæt ikke kunde
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afvende fra dem, med Mandighed, og midt under Fiendens Vold med deres 
Hierter hænge ved deres Fædrene Regiæring og ved Deres kongelige Majestæt.

Jeg nærer imidlertiid det glade Haab, at det Forsyn, der hidindtil saa 
kiendelig beskyttede det lykkelige Dannemark, vil krone Deres kongelige Maje
stæts faderlige Bestræbelser for Landets Vel og for Statssamfundets uforandrede 
Opretholdelse med Hæld.

Kiøbenhavn, den 3. December 1813. Allerunderdanigst
J. Møsting.

13-

Betænkning fra Geheimekonferensraad Ove Malling 
4. December 1813.

Allerunderdanigste Betænkning angaaende den hidkomne østerrigske 
Negociateurs Andragender.

Deres Majestæt har befalet, at de, som ved den i allerhøjstsammes 
Nærværelse i Gaar den 3. Dec. allernaadigst sammenkaldte Forsamling ikke 
vare forberedte til at yttre Meening anderledes end mundtligen om den 
under Overveielse satte høist vigtige Sag, skulle afgive deres yttrede Meeninger 
skriftligen.

Det er denne Befaling, jeg herved allerunderdanigst efterkommer.
Efter det, som af Ministeren for de udenlandske Sager blev foredraget, 

gaaer det Væsentligste af den fra det Vienske Hof hidsendte Negociateurs 
Ærende ud paa:

1. at foreslaae Tronhiems Stifts Afcrædelse, eller Forsikring derom, til 
Sverrig,

2. at indbyde Deres Majestæt til at fratræde Alliancen med Frankrig 
og at gaae ind i Foreening med de allierede Magter imod Frankrig.

Under hvilke Betingelser, naar de tilstedes, han foregiver sig bemyn
diget til at bevirke en Vaabenstilstand ved Grændsen af Hertugdømmerne.

Imod Tronhiems Stifts Afstaaelse bleve paa Stedet saa mange og 
saa vigtige Grunde og Betænkeligheder fremførte, at jeg holder det overflødigt 
at tilføje videre. Ikkun denne Bemærkning være det mig tilladt endnu noget 
omstændeligere at berøre: Fordringen var forhen fra de andre allierede Magter, 
førend Østerrige tiltraadte Foreeningen med dem, at hele Norge skulde gaae 
over til Sverrig. Denne Fordring synes nu ved første Øjekast modereret, og 
for det Vienske Kabinet kan den synes at være det; men i Grunden leder 
den, skiønt modereret, hen til Samme Øjemeed; thi var Tronhiems Stift 
først afgivet, da kunde det øvrige Norge desto mindre vanskeligen ængstes 
først med Hunger, medens Tronhiems Stift rundeligen forsynedes med Korn
tilførsel, og siden med Sværd, naar Sverrig fik Indfald. Vel er det ikke uden 
Exempel i Historien, at Tronhiems Stift er ved aftvunget Tractat overdraget 
fra den danske Stat til Sverrig. Men det var i den haarde Krig i Aaret
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1658 og da i yderste Nødstilfælde, da Danmark, fordi Isen banede Vei for 
overlegen Fiende, var saaledes oversvømmet, at næsten intet andet end begge 
Rigers Hovedstad stoed tilbage. Men Nordmændene, deres Konge og Fædrene
land troe, viste da i Gierningen samme Sindelaug som det, de ved Bekiendt- 
giørelsen om de Allieredes Sindelaug nu have yttret i Ord. De bare ikke 
Aaget længere end nogle Maaneder, da de selv, glade ved at den Roeskildske 
Fred af Sverrig var brudt, forj’oge de Svenske fra Besiddelsen.

Anderledes maatte Stemningen der, og i det øvrige Norge, blive nu, 
naar Tronhiems Stift uden øjensynlig Nødstilfælde, og uden at endnu en 
Fodsbred Jord i Rigerne eller Hertugdømmerne var i Fiendevold, overdrages 
til en af Nordmænd hadet Regiering. Følgerne af en saadan Overdragelse, 
uden for alleryderste Nødstilfælde, kunde paa mange Maader vise sig til Op
løsning af Rigernes Samfundsbaand.

Ikke blot med oprørte Følelser over et saa ubilligt, endskiønt nu mo
dereret, Forlangende, men ogsaa med det sindigste Overlæg kan jeg ikke 
andet end allerunderdanigst fraraade, at endog kun Haab gives om, at dette 
Forslag kunde mueligen blive antaget.

Hvad Fratrædelsen fra den franske Alliance angaaer, da vilde 
samme under almindelige Omstændigheder og under Ligevægt imellem 
de krigende Magter vel efter de Omstændigheder, som have foranlediget dette 
Forbund, ikke heller være blevet til Spørsmaal. Men saaledes have de krigende 
Magters Stillinger forandret sig, og saadan den danske Stats udvortes og 
indvortes Stilling under denne Forandring, at det har kunnet fortiene Op
mærksomhed og Grandskning, om dette Forslag uden Explication skulde fra
stødes, eller man under visse Modificationer kunde indlade sig i Underhandling 
derom, i det mindste for at vinde Tid, i hvilken maaske Tildragelser kunde 
foregaae, som nu ikke forudsees.

Da Deres Majestæt efter Engelands troeløse Overfald i Aaret 1807 
sluttede det første Forbund med Frankrig, var denne mægtige Stat i sin fulde 
Kraft, som, ordnet og concentreert under en erfaren og modig Overfeldherre, 
havde i fleere Aar giort Underværker imod de flere Stater, der streede 
ved leiede eller tvungne Hære uden synderlig Nationa 1-Baand. Men efter- 
haanden have de af Frankrig tvungne eller ikke tvungne Nationer meer og 
meer sat sig ind i den Enthousiasme, som forhen besielede det franske Folk 
til at stride. Dette viiste sig i sær i det sidstafvigte Aar, da det store franske 
Togt foretoges ind i Rusland, og endnu meere da detce Togt ved Naturens 
Medvirkning paa saa ødelæggende en Maade for Kiernen af den franske Armee 
aldeles mislykkedes. Keiser Napoleons Genie vidste at finde og fremkalde 
nye Strids kræfter og gik aker frem i indeværende Aar, for først med næsten 
utroelige Skridt. Under denne fornyede Fremgang sluttedes det sidste Forbund, 
og den danske Stat havde da en Støtte, hvilken den som mindre Stat kunde 
holde sig til. Men imod ald Formodning er det gientagne franske Togt atter 
i Aar til sidst mislinget og Storarmeen, efter betydelige Tab, trykket tilbage 
over Rhinen, hvorved Communicationen er afbrudt imellem den og det fransk-
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danske Troppe Korps ved Hertugdømmernes Grændse; og nu trues Hertug 
dømmerne, maaskee Jylland, med een, efter Sigende, overlegen Magt. Vist 
nok ere Frankrigs Strids Kræfter endnu ikke udtøm te; men de have dog 
faaet en betydelig Svækkelse og en Modvægt saa meget meere mærkelig, 
som hele Tydskland nu er i et Slags Revolutions Tilstand, Holland maaskee 
torde sæue sig ind deri, og hvo veed, om ikke denne Løbe Ild kunde naae 
ogsaa til Italien.

I saa Fald er Frankrig paa alle Sider omspændt. De rige Kræfter, 
som kunne os bydes, maa da vel nok meere anvendes til Forsvar end til 
Angreb. Imidlertid er Danmarks Stilling i Forhold til Udlandet meget critisk. 
Men den er det næsten ikke mindre i Indlandet. Siden 1807 er Statens 
Handel og Søefart foruroeliget, standset, og derved en Hovedkilde til Næring 
og Statsindtægter saagotsom tilstoppet. Meer og meer afskieres Tilførsel fra 
Norge og fra Kiøbenhavn, og meer og meer bliver det derved vanskeligt at 
see det eene af Rigerne og Hovedstaden for begge forsynte endog kun med 
de første Nødvendigheder. Fremmede Subsidier, hvilke Danmark forhen sæd- 
vanligen har havt, naar det har kunnet krige med Kraft, savnes aldeles. De over- 
ordentligen svære Krigs Omkostninger, til hvilke nye Forøgelser i Seddelmassen 
ere anseete uklækkelige, ligesom de for Pengevæsenet i det hele ere farlige, 
maae frembringes ved voxende Paalæg, og under alt dette stige Priserne paa 
alle Nødvendigheder og maae stedse stige høiere, jo meere Sølvet aftager i 
Norden, Hamborgs Banke blive usikker, Spærring af Søefart og Handel ved
varer, og Paalæggene voxe.

I en saa critisk udvortes og indvortes Forfatning maatte det, saavidt jeg 
skiønner, være ønskeligt, naar en Leilighed gaves til at anhængiggøre en Ne- 
gociation, for, om mueligt, at indlede til nogen Forandring, og denne Leilighed 
synes at have frembudet sig ved de Omhandlinger, som nu uventeligen have 
aabnet sig fra en Magt, der endnu ikke er erklæret Fiende, og som, efter det 
af Ministeren Grev Bernstorff Indberettede, synes at helde meer til at ville 
favorisere Deres Majestæts end Kronprindsen af Sverrigs Interesser.

Naar der tales om at forandre System, da synes mig, at der lade sig 
tænke 2de Maader, den eene at aftræde, efter Overeenskomst, fra Foreeningen 
med Frankrig og sættes i neutral Stilling, den anden at gaae over til de 
Allierede og foreene Vaaben med deres imod Frankrig. Det Sidste, skiønt 
nyeligen iværksat af* andre Frankrigs Allierede, er dog i høi Grad oprørende 
for alle Følelser af Ære og af Ret, i sær saa længe ingen grundede Gravamina 
haves imod Frankrig som Bundsforvandt. Det kunde ogsaa blive farligt for 
Danmark, naar den fiendtligen afbrød med Frankrig og da, gandske forladt af 
sin eeneste Allierede, overlod sig til dens nuværende Fiender, hvis Tænke- 
maade allerede er saaledes offentligen og gientagne Gange erklæret, at maaskee 
selv det vienske Hofs Mellemhandling vanskeligen eller ikke kunde udvirke, 
hvad det gierne vilde. Ogsaa vilde man kunne komme til allerførst at handle 
fiendtligen imod det Ecmuhlske Korps og da vende Vaaben imod dem, man nyelig 
havde stridet i Foreening med, hvilket paa Grændsen kunde aabne Sceener,
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man ei uden Nedværdigelse kan tænke sig. Og endda stoed endnu tilbage, 
at det var mueligt, at det kunde endeligen blive paastaaet, at de Danske 
Tropper skulde gaae ind under Kronprindsen af Sverrigs Over Commando, 
hvis høieste Interesse, med Hensyn til hans Planer mod Danmark, det var at 
see dem ødelagte.

Den anden Maade, nemlig at fratræde fra Frankrig uden at træde til 
eller cooperere med de Allierede imod Frankrig, var mildere, vilde finde For
svar i Statens nuværende Stilling og dens Opretholdelse i en Tid, da den, 
blottet for tilstrækkelig Hielp fra dens mægtige Allierede, trues med Over
svømmelse af en overlegen Magt, og at gaae frem paa den Maade, naar 
tillige giordes til Betingelse, at det Ekmuhlske Korps paa den danske Grændse 
sikredes mod Angreb, synes det, at man paa nogen Maade kunde være bekiendt, 
og ikke have nødig at dølge for den franske Minister her, eller for det franske 
Hof, saafremt Brevvexling med samme kunde giøres muelig. Dog skal jeg 
ikke nægte, at ogsaa denne Fremgangsmaade har sine store Vanskeligheder, 
kan ikke ventes ligegyldigen anseet af den Franske Regiering, og kan for 
samme, som dog ikke vil aflade at vedblive som en af Europas Hovedmagter, 
være anbefalende i Tilfælde af Negociationer om almindelig Fred og de 
enkelte Staters Interesse til den Tid.

Da det er aleene mundtlige Andragender, som den østerrigske Né
gociateur har fremsat, og han ingen Fuldmagter eller skriftlige officielle Noter 
har fremviist, saa henstilles til Allerhøieste Bedømmelse: om ikke almindelige 
Forsikringer i Anledning af det vienske Hofs Opmærksomhed og om Deres 
Majestæts Tilbøjelighed til at gaae ind i formelige Negociationer om Foreeninger, 
som fra alle Sider kunne være værdige og antagelige, og imiidlertid Vaaben- 
stilstand paa Grændsen kunde være tilstrækkeligt Svar paa mundtligt An
dragende.

Skulde ikke dette for ham være fyldestgiørende, og han ved behørig 
Fuldmagt eller Instruxer viiste sig indskrænket til at paastaae foranmeldte 
2de Hovedpuncter uden nogen Modification, som Deres Maiestæt maaskee finder 
antagelig, da skiønner jeg ikke rettere, end at Nødvendigheden tilsiger næg
tende Svar, og at de mueligste Anstrængelser giøres for at møde Faren for 
første ved Grændsen.

Kiøbenhavn d. 4. Dec. 1813. Allerunderdanigst
Malling.

14.

Betænkning fra Geheimestatsminister Grev Ernst Heinrich 
Schimmelmann 4. December 1813.

Allerriaadigste Konge.
Jeg tilsender Deres Kongelige Majestæt allerunderdanigst et Resumé paa 

dansk af mine i Gaar paa tydsk forelagte Bemærkninger. Disse vare vidt-

Danske Magazin. 5. R. IV. 5
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løftigere og saaledes opsatte, at de vare alene forstaaelige for mig selv, saa 
at jeg ikke turde vove i denne form at overgive dem.

Tanken paa Deres Majestæt forlader mig i denne Tid ikke et Øjeblik. — 
Ingen føler dybere end jeg, hvor tung Fædrenelandets Skiæbne maa ligge 
paa Deres Majestæts store Hierte.

D. 4. Decb. 1813. Allerunderdanigst
E. H. Schimmelmann.

Jeg indskrænker mig til de vigtigste Spørsmaal, som skulde tages i 
Overvejelse.

Om .Trondhiems Stift skal overlades efter de Magters Forlangender, 
hvormed Danmark er i Krig, for at erholde Fred og andre Fordele.

Om Alliancen med, Frankrig skal opgives, og en anden sluttes.
Jeg vil herved strax berøre det vanskeligste, forudsætte det værste — 

ligesom om Sagen alene var at overveje fra den Synspunct, at Tronhiem var 
at cedere.

Afstaaelsen af dette Stift er i militairisk, economisk og politisk Hen
seende af de største og skadeligste Følger for Danmark.

Norge taber derved i defensiv, hvad som Sverrig vinder i offensiv Kraft.
Norske Undersaatter forøge for Fremtiden Sverrigs Magt.
De Norske fiskerigeste Kyster, en vigtig Green af Skibsfarten, Handel 

med tørrede og saltede Fisk, de beste Søefolk kommer i Sverrigs Besiddelse.
Troe, hengivne Undersaatter overgives imod deres Villie til en rival 

Magt, fra hvis Herredømme de selv tidligere har revet dem løs.
Nationalfølelsen af de 620000 Nordmænd, der forbliver under dansk 

Scepter, maa derved fornærmes.
Aftrædelsen er forhadt, — dens Udførelse er betænkelig, — den kan 

ansees som stridende mod constitutionen.
Det store Spørsmaal kunde herefter synes afgiort.
Men det omfatter tillige Omstændigheder af saadan Omfang, at Statens 

fremtidige og nærværende Skiebne beroer derpaa.
Disse Omstændigheder maa derfor ligeledes overvejes. Siden Riget har 

tabt Skaane, Bleking og Hallihg, har Danmark været adskilt fra Norge. Den 
danske Flaade og dens Overmagt i Norden vedligeholdt imidlertid i Krigs 
Tiden den commercielle og politiske Besiddelse.

Ved Flaadens Tab er det politiske Baand imellem Kongerigerne svækked. 
I hver Krig kan en fiendtlig Naboe-Magt drage Fordeel deraf. Kunde Flaaden 
ved den Fred, der nu forestaaer, erholdes tilbage, saa vilde Danmark endog 
i den værste Forudsætning, at den maatte kiøbes med Tronhiems Afstaaelse, 
derved atter komme i Besiddelse af et vigtigt Middel mere til at forsvare den 
frelste Deel af Norge, til atter at erobere den tabte.

Sund Tolden gav Danmark Kraft til en anselig Marines Underhold.
Er det mueligt at erholde Flaaden tilbage, saa kan man vel med 

Vished antage, at Opretholdelsen af den Danske Krones store Forrettighed:
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Sund Tolden vil være en Selvfølge deraf. Ansees derimod Tractaterne, hvorpaa 
denne Forrettighed stytter sig, som ophævede, saa er den tabt for bestandig.

Efter Sund Tolden var Besiddelsen af de vestindiske og nordiske Colonier 
Statens vigtigste Hielpemiddel til at skaffe de Revenuer og den Skibs-Fart, 
som var forendeel til Marinens Underholdning. Ved at indgaae de samme 
politiske Forhold, hvorved Flaaden atter restituertes, og Sund Tolden opret
holdtes, antager jeg, at Coloniernes Besiddelse vilde bevirkes.

Sverrig har endnu ikke ved Vaabens Magt occuperet Trondhiem; men 
blot af denne Grund kan dets Afstaaelse ikke ansees som muelig, i Fald den 
maatte være uundgaaelig for at rædde Monarchiet.

Der kan ikke gives nogen politisk Betragtning, nogen constitutionel 
Lov, hvis Følge var Statens Opløsning.

Danmark var indviklet i en nye Krig med Rusland, Sverrig og Preussen, 
efter ved uhyre Anstrængelser i 7 Aar at have udholdt en Kamp med Stor- 
Brittanien. Forat conservere Trondhiem er denne Krig begyndt, har man 
udsadt sig for alle dermed forbundne Farer, og det fornyede Forbund med 
Kejser Napoleon er sluttet af denne Aarsag.

Men nu er alle Magter i Europa i Norden og Syden, Continental Magter 
og de, som har Herredømmet over Havet, forenede imod Frankrig eller dets 
Behersker.

Bliver Danmark fremdeles i sit nuværende politiske System, saa maa 
det ansees som dette Forbunds Fiende; den altiid ulige og frygtelige Kamp 
imod et Angreb af den største Over-Magt tillands vilde Danmark maaskee 
endnu kunne udholde, dersom Havene vare frie.

Men dets nuværende Stilling sønderriver dets enkelte Deele, og de ud
vortes Farer, hvormed Fienden truer, det er ikke de værste. — I det indere 
ryster og ængster en saadan Tilstand ellers urokkelige Forhold.

. Handelens totale Staagnation i begge Kongeriger standser de endnu 
levnede Erhvervs Grene. De indirecte Told Revenuer gaaer næsten aldeles 
forloren. De directe Intrader liquideres i Korn Udskrivningen.

Crediten er bleven umuelig. Til trykkende overordentlige Skatter har 
man maattet tage Tilflugt. Deres Udbytte er ikke tilstrækkeligt til Statens 
Behov, og dog maa frygtes for, at man ikke er langt fra Grændsen af, hvad 
der vil være mueligt at paalægge.

Alrede nu, medens de overordentlige Skatter endnu indkomme, kan 
man neppe dække deficit. I en kort Tiid vil man atter trænge til 12 å 14 
Millioner for at bestride Udgifterne. Ikkun faa Maaneder vilde endog herved 
være betryggede.

Anvendelsen af et nyt credit-Papier med tvungen cours, om den end 
var muelig, er dog yderst betænkelig. — Vilkaarlig kunde det dog aldrig i 
Forhold til Statens Fornødenheder forsøges, uden aldeles at ophæve dets banq 
for Penge.

I Hertugdømmerne ere de ordinaire Indtægter langt fra ikke tilstrækkelige 
til Udgiften i Sølv. Det tvungne Laan og de ordinaire Skatter indkomme

5*
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kun med største Vanskelighed; dette viser, at forøgede Paalæg i Sølv nu 
næsten kunne ansees som umuelige. Saaledes er Tilstanden, hvori Landet nu 
befinder sig, —hvorledes vil den blive, naar Haabet om en bedre er svundet? 
— Creditløshed vil tiltage; de representatife Penges cours vil falde paa en 
uberegnelig Maade, Prisen paa Sølv, Vare og Producter vil derimod i Konge
rigerne stige i lige Forhold, — Stats Papiererne ville formodentlig synke saa 
dybt, at et tvunget Laan, saa kostbart det endog maatte være for Staten, dog 
neppe maatte kunne ansees anderledes end et Paalæg uden Erstatning.

Bliver Hertugdømmerne angrebne og lykkes Invasionen, saa ville Ind
tægterne i Sølv saaledes formindskes, at de uundgaaeligste Udgifter ikke ville 
kunne bestrides derved. Naar de allierte franske Tropper efter nogle Maaneders 
Forløb ville have udtømt de største i Hamborg disponible Fonds, saa ville 
de forlange deres Fornødenheder af den Kongelige Casse, — det vil være 
umueligt at opfylde. En fuldkommen desorganisation vil være Følgen heraf. 
Requisitions Systemet vil forøge Folkets Giering, der vil begunstiges ved 
Fiendens Oprør-stiftende Skridt. Disse Onder kunne forstørres, ved Landets 
og Stædernes Plyndering og Ødelæggelse og ved fiendtlig Indtagelse af Rigets 
meest blomstrende Provindser.

Jeg formaaer ikke at haabe, at en saadan Tilstand kan føre til Mo- 
narchiets Opretholdelse og til det Haab for Fremtiden at see det paa den 
Plads imellem Europas Stater, der tilkommer det. Jeg indseer heller ikke, at 
den Tilstand kan føre til Trondhiems Conservation for Danmark, hvori dette 
i en svækket Forfatning har at kjæmpe med Europas største forbundne Magter, 
hvis Armeer staaer ved dets Grændser, hvis Flaader omgiver dets Kyster. 
Hvis Trondhiems Afstaaelse under saadanne Omstændigheder ansees som 
uundgaaelig til Statens Frælse, saa kan den ikke betragtes som en Ret af 
Kongens frie Villie eller som en Beslutning, der har sin Oprindelse i denne. 
— En vigtig Gienstand, der ved en længere Modstand ligeledes maa tages i 
Betragtning, er endnu Norges Forsyning, — den bliver hver Dag vanskeligere; 
over 1 Million Tønder Korn udfordres dertil; Danmark alene kan hverken 
levere eller transportere en slig Quantitæt, — Hielpen kan derimod ikke op
sættes længe; dens hastige Tilveiebringelse kræves af Sæde Kornets Vigtighed. 
— Over Vs Deel af Korn Markerne i Norge skal ikke være bleven tilsaaet i 
Aar, — gaaer det endnu videre, saa ere de skadelige Følger heraf for Frem
tiden neppe at beregne.

De nuværende Vanskeligheder at forsyne Norge kunne endnu i samme 
Forhold forøges, som det lykkes Fienden at bemægtige sig af Strækninger 
og Provindser eller ved Invasion at forurolige Deele af Riget, hvorfra Kornet 
skal sendes.

Kræver altsaa selv Norges Frelse og Lindring et stort Offer, og be
slutter Hans Majestæt at bringe dette Offer, saa kunne Sindelag, Hengivenhed, 
Ærefrygt for Kongen i Normandens Hierte derved umueligen svækkes, hvis 
denne tunge Beslutnings Bevæggrunde fremstilles i deres sande Lys.

Jeg har saaledes berørt Landets indere Tilstand og Finantsernes nu-
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værende Forfatning. Forsvinder de siste Udsigter til muelig Forandring, saa 
vilde alle andre Følger, der udspringe af Modløshed og Mangel af Credit, naae 
den højeste Grad af Skadelighed.

Er det mig derimod tilladt at tænke mig en anden, denne Tilstand 
modsat Stilling, om denne end ikkun opnaaedes ved Farer, saa vilde Skibs
fart og Handel, der er Siælen af Danmarks national Tilværelse, snart vinde 
nyt Liv og nye Rørelse. Kiøbenhavn vilde uagtet Naboe Magtens Rivalitet 
blive central Punct for Samquæmmet i Norden.

Norge vilde see en Ende paa den Elendighed og Mangel, hvormed det 
trues. Hertugdømmerne vilde erholde nye Midler til Udførelse og Fortieneste.

Credit baade indvortes og udvortes og nye Kræfter vilde strax vise sig 
igien ved Siden af opspirende Haab.

Revenue Grene, der nu lige saa godt som ikke er til, vilde blive ind
bringende. Canal , Transit-, Ud- og Indførsels Told, Fragt Afgifter med mere 
vilde blive nye Kilder; de representatife Penges Værd vilde stige, og Priserne 
paa Producterne og Vare falde.

Det Haab vilde blive saaledes mueligt, at alle Kongens Stater vilde 
kunne ræddes, uden at i den langvarige Krig, der har rystet alt, at være øde
lagte, saa at de endnu vare skikkede til strax igien at opblomstre; privat
formuer vilde ikke begraves under den ofentliges Ruiner.

Saa mangen vigtig og stor Indretning, som skylder Kongen sin Op
rindelse, vilde komme til Modenhed.

Skulde en saadan forandret Tilstand og Benyttelsen af hver Fordeel, 
som denne Tids-Punct og de danske Staters Stilling og Beliggenhed maatte 
tilbyde, ikke med større Sandsynlighed giøre det mueligt at sætte en Rival 
Magts Ærgjerighed Grændser og holde sig i lige Vægt med samme end ved 
fremdeles at følge det nu værende politiske System?

Nødvendigheden har fremkaldet Alliancen med Frankrig. Den kan nu 
ikke give Danmark den Bistand, som dette forudsatte ved at slutte Forbundet. 
— Sættes Frankrig end ogsaa nogen sinde i stand til at opfylde denne For
ventning, saa vilde dets Understøttelse dog altid først kunne blive virksom, 
efter at en stor Deel af Kongens Stater var bleven ødelagt eller indtagen af 
Fienden. Paa Fastlandet maa denne tvivelsomme Hielp komme for seent, — 
paa Havet er den umuelig.

Aldrig har en sand og paa national Interesse bygget Forbund fra Dan
marks Side kunnet indgaaes med en Magt, hvis Maal var Herredømmet over 
hele Europa, og hvis Eroberinger udstrækker sig til Østersøen og omgiver 
Kongens Stater paa Fastlandet aldeles — dette Forbunds Tilværelse kunde 
ikkun have Statens Opretholdelse og Redning til Øjemed. Kan Frankrig ikke 
og ikke betids nok opfylde dette Forbunds sande Maal, saa har Kongen Ret 
til at tage den Beslutning, som Hans Majestæt anseer for nødvendig til Statens 
Opretholdelse.

Den 4. Decbr. 1813.
E. H. Schimmelmann.
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i5-

Betænkning fra Geheimekonferensraad R. Sehested
4. December 1813.

Allerunderdanigst Betænkning.
I Overenstemmelse med Deres Majestæts allerhøjeste Befaling skrivtligen 

at forfatte min allerunderdanigste Betænkning over det af det kejserlige 
Østerigske Kabinet ved Grev Bombelles mundtligen frembragte Forslag til 
Fredens Gienoprettelse imellem Deres Majestæt paa den eene og Keiseren af 
Rusland, Kongen af Preussen og den engelske Regiering paa den anden Siide 
skulde jeg herved for Deres Maiestæts Trone nedlægge min allerunderdanigste 
Formeening. —

Fuldeligen giennemtrængt af Gienstandens høje Vigtighed og dybt 
følende mine Evners Svaghed, fremtræder jeg ikke uden Frygt, ikke desmindre 
skal jeg, som Deres Majestæts tro Tiener og som Fædrenelandets hengivne 
Mand, med Frimodighed og efter min Overbevisning yttre mine ringe Tanker.

Forslaget gaar, saa vidt jeg har kunnet fatte, ud paa tvende Hoved
punkter,

1. at Tronhiems Stift strax aftrædes til Sverrig, og 2. at Deres Maje
stæt forener Deres Vaaben med de coaliserede Magter. Naar Løvtet herom 
er givet, skal Vaabenstilstand til Lands og Vands strax indtræde. —

Tvende Opoffrelser forlanges saaledes foreløbigen af Deres Majestæt: 
at afgive en mægtig Deel af Deres Stater og at vende Vaabnene imod Deres 
Allierede. — Hvad det første Punkt’ angaar, saa forekommer mig denne Deel af 
Forslaget for vanærende til at kunne antages. Frivilligen at afgive en inte
grerende Deel af Staten, uden at være tvunget dertil ved Vaabnenes Magt, 
vil efter min allerunderdanigste Formeening røbe en Svaghed, som hverken 
Nutid eller Fremtid vil kunne undskylde, en Svaghed, som er saa aldeles frem
med for Deres Majestæts ophøiede og høimodige Karakter. Frivilligen at 
hengive en Deel af den ædle Norske Nation i dets bittreste og forhadte Fien- 
des Hænder vilde desuden umuligen kunne stemme med Deres Majestæts 
Kiærlighed for et kiært og hengivent Folk, der til alle Tiider har givet Deres 
Majestæts Forfædre Prøver paa dets Troskab, og hvilket under store Lidelser 
og Opoffrelser har givet Deres Majestæt selv de usvigeligste Beviser paa dets 
urokkelige Hengivenhed. — Fra den økonomiske Side betragtet vilde ogsaa ved 
Tronhiems Stifts Afstaaelse Norges vigtigste Fiskerier være tabte, af hvilke 
ikke alleene Statscassen i Udførsels Told har havt en betydelig Indtægt, men 
hvoraf Produktet, som aarligen har beløbet sig til flere Millioner, har ved at 
afsættes til fremmede havt en mægtig Indflydelse paa heele Statens Handels- 
ballance. — Betragtes Sagen fra den politiske Side, forekommer det mig klart, 
at om den Svenske Regiering end for Øjeblikket (hvorfor der dog ingen 
Sikkerhed haves) lod sig nøie med Afstaaelsen af denne vigtige Deel af Norge,
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vilde det øvrige af Kongeriget, i en kommende Krig, være udsat for at bort
rives fra det Danske Kongescepter, og det saa meget lettere, som det fra den 
nordlige og østlige Side blev omringet af S verrigs Magt, som Forsvarsmidlerne 
vare svækkede, og som Folkets Hengivenhed til sin Monark letteligen kunde 
vorde kiølnet. — Er altsaa Tronhiems Stifts Afstaaelse en Conditio, sine qua 
ingen Fred kan ventes, da kan jeg efter min Følelse og efter de hellige 
Pligter, som binde mig til en elsket Konge og til et dyrebart Fædreneland, 
ikke andet end være af den Formening, at Kampen bør fortsættes, den maae 
nu udfalde hvordan den vil, thi under alle Omstændigheder vilde Deres Maje
stæt, om end den ublideste Skiebne berøvede Dem for en Tiid enkelte Deele 
af Kongeriget Danmark, finde en sikker Tilflugt hos Deres Norske Børn. —

Over den anden af Forslagspunkterne, den nemlig at Deres Majestæt 
skulde foreene Deres Vaaben med de coaliserede Magters, har det været mig 
uendeligen vanskeligt at kunne fatte en bestemt Meening, thi Spørgsmaalet er 
overmaade delikat. — At opofire sig for en allieret, der ikke kan hielpe og 
efter al Rimelighed vil gaae sin Undergang i Møde, uden at den allierede 
derved vinder, vil næppe kunne bestaa med sand Statsklogskab, og da det 
efter min allerunderdanigste Formeening bør være Regentens høieste Formaal 
at opretholde Statens Selvstændighed og Integritet og med faderligt Øje at 
vaage over alt, hvad der kan bidrage til dens Lykke og Held, saa skulde jeg, 
dersom jeg kunde forudsee, eller have en rimelig Formodning om, at Keiser 
Napoleon ikke med sin vældige Arm lagde Tydskland og især den nordlige 
Deel af samme under sine Fødder, ikke tage i Betænkning allerunderdanigst at 
tilraade at forandre det antagne System og at træde over til Coalitionen, hvis 
det nogenledes kunde stemme med Moralitetens Grundsætninger, og hvis Deres 
Majestæt har Ankeposter, eller saadanne kunde udfindes imod den franske 
Regiering. — Men hvo er den dødelige, der kan forudsee Afvexlingerne i en 
Krig, som føres paa den eene Side af Europas største Mand, og som endnu 
er i Besiddelse af saa megen Magt og Vælde, og paa den anden Side af for- 
eenede Magter, der mangler et stort Hoved i Spidsen, og som sandsynligen 
om føje Tiid selv blive uenige om Byttet? Erfaringen har til alle Tider og 
selv i vore Dage viist, hvor afvexlende Krigslykken kan være, og at grunde en 
sikker Formodning paa denne er umuligt. Jeg skulde altsaa holde for, at man 
bør stræbe at vinde saa megen Tid som muligt, og at man bør indlade sig i 
Underhandlinger, som klogeligen maa indledes, og uddrages saa længe giørligt.

Mit allerunderdanigste Forslag gaar følgelig ud paa: at Deres Maje
stæt bemyndiger Deres Minister for de udenlandske Anliggender at give den 
fra det Østerigske Hof hidsendte Grev Bombelles det mundtlige Svar, at 
Sagen var af alt for stor Vigtighed til, at man paa mundtlig Ouverture, der 
saa letteligen kan foranledige Misforstaaelser, kunde tage nogen afgørende 
Beslutning, men at Deres Majestæt med Glæde vilde gaae ethvert Forslag i 
Møde, der sigtede til igien at oprette Freden og til at bringe Roe og Orden 
tilbage i Europa, naar det kan bestaae med Deres Staters Sikkerhed og Deres 
Krones Ære, at Deres Majestæt følgeligen ikke kunde afstaae Tronhiems Stift,



40 Polit. Forhandlinger i Decbr. 1813 og Jan. 1814.

men at De, naar Deres Staters Integritet blev Dem garanteret, var villig til 
ved Deres Minister med det Kejserlige Østerigske Hof at lade underhandle 
om Maaden og Vilkaarene, paa hvilke Freden imellem Dem og Deres Fiender 
igen kunde fornyes, hvoraf Deres Majestæt ved Østerriges venskabelige Mellem
handling lovede Dem det bedste Udfald, og at Deres Majestæt som en Følge 
af denne Nærmelse anseer en Vaabenstilstand til Lands og Vands nødvendig. —

Dersom det Østerrigske Hof vil indlade sig paa dette, som mig synes billige 
Forslag, vandtes dels Tiid, dels kunde Norge under Vaabenstijstanden rigeligen 
blive forsynet med Kornvare og andre Fornødenheder; afslaaes det derimod, 
forekommer det mig klart, at det Østerrigske Kabinets eneste Hensigt med 
dette Sendebud har været at compromittere Deres Majestæt med Keiseren af 
Frankrig, berøve Dem Deres eeneste allierede og derpaa overgive Dem i 
Deres Fienders Hænder, af hvis Troløshed man intet godt kan vente, naar ikke 
vedkommendes egen Politik fordrer Opretholdelsen og Vedligeholdelsen af det 
Danske Monarkie. —

Med saaledes paa Deres Majestæts allerhøieste Befaling efter mine ringe 
Evner af have fremført min allerunderdanigste Formeening over denne for 
Fædrenelandet saa vigtige Gienstand underkaster jeg den i dybeste Under
danighed Deres Majestæts viise Omdømme.

Kiøbenhavn d: 4de Decbr. 1813. Allerunderdanigst
R. Sehested.

16.

Betænkning fra Geheimestatsminister Frederik Moltke, 
oplæst 3. December, renskreven 5. December 1813.1

Allerunderdanigste Betænkning.
Giennemtrængt af ubegrænset Hengivenhed for min Konge og Kier

lighed til mit Fædreneland, føler jeg, i disse høitidelige, for Staten saa vigtige 
Øieblikke, mine svage Kræfters Utilstrækkelighed til værdigen at efterkomme 
Deres Majestæts allerhøieste Befaling og yttre mine Tanker over det fremsatte 
Spørgsmaal, hvis Afgiørelse synes uigienkaldeligen at bestemme Danmarks 
Historie . . . men Deres Majestæt har befalet . . . hellig Pligt byder; med 
tillidsfuld Frimodighed og min fuldkomne Overbeviisning vover jeg i dybeste 
Underdanighed at nedlægge disse mine Tanker. Den foreslaaede foreløbige 
Hovedbetingelse for Freden, hvilken de øvrige ere underordnede, synes i alle 
Henseender af den Natur, at dens Antagelse, efter min uforgribelige Mening, 
ikke kan være tilraadelig — og det paa følgende Grunde.

Trondhiems Stifts Overdragelse til Sverrig vilde være ligesaa stridende 
med Statens Interesse, som den i sig selv vilde være ugyldig. Det lader sig 
ikke tænke, at denne Provinz, hvis Troskab til Kongehuset giennem Sekler

1 Smign. Historisk Tidsskrift 4. Række 2. Bd. S. 59 flg.
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har tilligemed det øvrige Norge være prøvet, skulde godvilligen underkaste sig 
et fremmed — og især — det svenske Aag, — skulde roligen see sig forladf 
— løsrevet fra Moderlandet og overdraget til en fremmed Behersker. Deres 
Majestæts Kiærlighed til et trofast Folk vil vist bortfierne den Tanke, at 
Deres tro Undersaatter skulde behandles som anden Eiendom, der gaar i Kiøb 
og Salg. — De vil vist ikke fremkalde Frygten hos den øvrige Deel af den 
norske Nation — og Deres Majestæts øvrige Stater, at samme Skiebne kunde 
ogsaa vente dem — og at ogsaa de kunde blive Gienstande for en politisk 
Handel og bortbestemmes til — Gud veed hvilken af Europas Magter, der 
maatte forlange dette Offer. Hvor grundet vilde ikke Frygten være, at naar 
Trondhiems Stift var overdraget Sverrig, det øvrige Norge paa en eller anden 
Maade vilde snart løsrive sig fra Dannemark og søge en tryggere Beskyttelse. 
Af denne Overdragelse, naar den kunde finde Sted, vilde endvidere følge, at 
Sverrig og dens Allierte vilde fordre en Garantie for den overdragne, men 
ikke overleverede Provinz, indtil at Sverrig kunde sættes i sammes Besiddelse. 
Denne Garantie vilde Fienden rimeligviis søge i Hertugdømmerne, og disse 
blive saa længe i sammes Vold, indtil det belovede var opnaaet. Hertugdøm
merne bleve af fiendtlige Troupper oversvømmede, imedens Norge, uden at 
kunne fra Jylland, med hvilken Sammenquemmen var spærret, erholde nogen 
Korn Tilførsel, ene maatte kiempe om dens Selvstændighed.

Jeg skulde derfor ansee Trondhiems Overdragelse til Sverrig som en 
saa stor Ulykke, at de belovede Fordeele ikke kunne opveie samme, thi de 
kunne ikke erstatte det Skaar, som Statens Integritet herved vilde liide, og 
jeg skulde tilraade, at man fortsatte den ærefulde Kamp, med mindre en ab
solut Umulighed skulde lægge saa uimodstaalige Hindringer i Vejen, at man 
blev nødsaget til at underkaste sig Skiebnens strenge Bud og at vælge det 
mindre Onde, for at undgaa det større, nemlig Statens Undergang. I hvor
vidt denne Umulighed at fortsætte Krigen virkeligen er forhaanden og kunde 
berettige Ønsket at erholde, skiøndt paa haarde Vilkaar, den Fred, Landet 
saa højligen trænger til, det kan Deres Majestæts Viisdom ene bestemme, thi 
det undgaar ikke Deres Majestæts allerhøieste Opmærksomhed, til hvad Grad 
Vanskelighederne til at bestride de uafværgeligste Udgifter, som, især til Ar
meens Holdning, udkræves, dagligen stige; hvorledes Handlens og Skibsfartens 
og Næringsveienes Standsning har ødelagt Financerne, og hvorledes Udsigterne 
til at ophielpe samme forsvinde mere og mere og kuns ved Freden — ved 
letteste Byrder og friere Handel og fra al Tvang befriede Næringsveie kunne 
opklares, — og hvi skulde det ikke være os, i denne sørgelige Forfatning, 
tilladt at haabe, at det samme Danmark, som under saa mange af Deres høj
salige Forfædre har maattet kiempe mod den ugunstigste Skiebne og dog til 
sidst seirede saaledes over Ulykken, at den steg til en høj Grad af Velstand, 
at det samme Danmark ikke skulde under Deres Majestæts Regiering endnu 
høste Frugter af Deres landsfaderlige Bestræbelser og vinde Kraft til, under 
heldigere Konjuncturer, at erstatte det Tab, samme nu lider. En ulykkelig Krig

Danske Magazin. 5. R. IV. 6
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mod Overmagten kunde grumt forstyrre dette skiønne Haab og svække Mo
narkiets saa adspredte Deele. Jeg skulde derfor allerunderdanigst formeene,

«at Umuligheden at fortsætte Krigen og at bestride de Omkost- 
«ninger, som samme forvolde, ene kan giøre det tilraadeligt at indlade sig i 
«de af den østerrigske Regiering giorte Forslag».

Kiøbhvn. d. 5. Dec. 1813. Allerunderdanigst
Moltke.

17-

4. December 1813. Rosenkrantz til Frederik VI.
(R. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Deres Mayestæt
haver ieg i Underdanighed at berette, at Greve Lutzow haver ved Greve 
Bombelles ladet mig indhændige dette Brev \ hvori han formelig andrager paa 
at maatte nyde den Naade at forestille Greve Bombelles for Deres Mayestæt, 
som saa der af Keyseren, deres Herre, er paalagt at forsikre Deres Mayestæt 
om det Venskab, han bærer for Allerhøyst Dem, og om Hans særdeles Deel- 
tagelse.

Deres Mayestæt ville selv allernaadigst indsee, at det ville være fra
stødende at nægte Gesandten og den ham med en altfor vigtig Kommission 
tilsendte Kammerherre den forlangte Audienz. — leg tør derfor i Under
danighed indstille, om det allerunderdanigst maatte behage Deres Mayestæt 
at bestemme Tiid og Tiime, naar det tillades Greve Lutzow at forestille Greve 
Bombelles for allerhøyst Dem.2

Løverdag Aften Allerunderdanigst
d. 4de December 1813. N. Rosenkrantz.

18.

4. December 1813. Grev R. Lützow til Rosenkrantz.
(Vedlagt det foregaaende Brev.)

Monsieur !
J’avais l’honneur de témoigner à Votre Excellence le lendemain de 

l’arrivée de Mr le Cte de Bombelles le vif désir d’avoir le bonheur de pouvoir 
le présenter à S. M. le Roi dans une audience particulière. Mr de Bombelles, 
Chambellan actuel de S. M. l’Empereur d’Autriche, porteur d’une lettre de

1 Se efterfølgende Aktstykke.
2 Sml. Bombelles’s Depeche til Metternich af 7de December (Christiania Vidensk.-Selskabs 

Skrifter 1877 Nr. 12. S. 55—61).



Polit. Forhandlinger i Decbr. 1813 og Jan. 1814. 43

S. A. Mr le Prince de Metternich à Votre Excellence, est chargé de soumettre 
à la cour de Danemarc des propositions propres à resserrer les liens d’amitié 
et de bonne intelligence qui unissent lex deux cours et leurs augustes chefs 
depuis plusieures générations. Ce négociateur ayant eu l’honneur d’être admis 
avant son départ du quartier général des Souverains alliés à une audience 
particulière de notre très gracieux Souverain, il était parlà à même de con
naître plus particulièrement encore les Sentimens que porte S. M. l’Empereur 
& Roi à S. M. le Roi de Danemarc et qu’il desire — qu’il est même chargé 
d’exposer à Sa Majesté. A la conférence du Mercredi passé Votre Excellence 
nous fit esperer, que le Roi verrait incessamment le Cte de Bombelles, ce qui 
nous était d’autant plus agréable, parcequ’il a l’ordre exprès de retourner 
sous peu au quartier général des Empereurs, pour pouvoir faire Son rapport 
à L. L. M. M. I. & R. Je dois supplier Votre Excellence de vouloir m’in
struire bientôt du jour ou il plairait à Sa Majesté le Roi d’accorder à Mr le 
Cte de Bombelles l’audience que je viens de Solliciter en Sa faveur.

Agréez Monsieur l’assurance réitérée de la plus haute considération 
avec laquelle j’ai l’honneur d’être

Monsieur
de Votre Excellence

Copenhague Le très humble et très obl Serviteur
le 4 Décembre 1813. R. Lutzow.

19-

4. December 1813. Rôsenkrantz til Bockelmann.
(U. A. Registraturen.)

A Mr Bokelmann à Hambourg.
le 4. Dec: 1813.

— — — — — — — — — — Je suis pénétré de douleur par
le compte que Vous me rendés de l’aspect des affaires autour de Vous. Je 
ne reconnois que trop, qu’il n’y a rien d’exageré. Il est arrivé un courrier 
hier au Bn Alquier de la part du Pce d’Eckmuhl. Je n’ai pas encore vû le 
Ministre de France; mais on me dit, que les dépêchés qu’il à reçues se rap
portent à la proposition qui a été faite au Maréchal d’évacuer Hambourg et 
de se retirer, laquelle proposition il doit avoir rejettée. Je vais sans doute 
être instruit par le ministre de quoi il s’agit dans le courant de la journée. 
Hier le Roi ne fut point instruit par le Pce Frédéric de Hesse, qu’une pareille 
proposition eut été faite au Maréchal.

Les propositions et offres verbales faites par la légation Autrichienne 
depuis l’arrivée de Mr de Bombelles font encore l’objet de la considération 
du Roi, qui hier en a fait donner connoissance aux ministres d’Etats et à 
quelques chefs de departemens. S. M. va prendre une resolution dont il ne 

6*



44 Polit. Forhandlinger i Decbr. 1813 og Jan. 1814.

m’est point permis ni possible de préjuger le résultat. Nôtre situation est 
périlleuse de quelle manière qu’on l’envisage; et il y a peu de sûreté pour 
les intérêts de l’Etat les plus importans en acceptant comme en refusant des 
propositions très vagues.-----------------

20.

5. December 1813. Rosenkrantz til Frederik VI.
(R. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Deres Majestæt
bør ieg i Underdanighed berette, at Greve Bombelles i Aften meget indstændig 
har anholdt om et bestemt Svar, foregivende at den Tiid, ham er foreskrevet 
for at oppebie Svar, allerede er forløben, saa at hans Forblivende ikke kan 
udstrækkes til meere end to til tre Dage. Han paastod, at Kronprindsens 
Utaalmodighed at have frie Hænder til at rykke ind i Holsteen kan ikke 
længe holdes tilbage nu, da Tropperne under hans og Greve Walmodens 
Comando daglig forøges.

Han igientog, at Løftet, det blotte Løfte om at ville frafalde den franske 
Allianz, som nu er os til ingen Nytte, og tiltræde Østerigs Allianz, som, efter 
hans Foregivende, alleene kan rive os ud af den overhængende Fare, samt at 
ville aftræde Trondhiems Stift ville strax tilveyebringe Vaabenstilstand paa 
Grændsen med Deres Mayestæts Tropper, da derimod imodsat Tilfælde de 
Forbundnes Tropper inden faa Dage ville bemestre sig Holsteen efter at have 
indesluttet Prindsen af Eckmühl i Hamborg. — Uden at have givet ham det 
ringeste Haab om, at Deres May estæt var sindet at indlade Dem paa disse 
Forslag, og mindst paa det om Aftrædelsen i Norge, fremstillede ieg for ham, 
som en Bemerkning, andre havde giort, at naar dette sidste Forslag endogsaa 
blev antaget, saa kom derfor Sverrig ikke i Besiddelse af den attraade Deel 
af Norge, som, naar endelig Haand blev lagt paa Forbunds Værket, Deres 
Mayestæt blot kunde erklære at have afstaaet, uden at derfor det var afgiort, 
at Indbyggerne ville adlyde det fremmede Scepter. Grev Bombelles yttrede 
derpaa, at det ville være Kron Prindsens Sag og ingen andens; han føyede 
endogsaa til, at dersom Indbyggerne ikke ville finde sig deri, saa var det 
destobedre. Jeg vedblev at forestille ham, at ieg ingen Udsigt havde til, at 
vi paa disse Vilkaar kunde blive eenige, men at det var falden andre ind, at 
Kron Prindsen vist ikke ville lade sig nøye med et blot Løfte, med hvis Op
fyldelse dét saae saa vidtløftigt ud, og at han derfor ville søge at forskaffe 
sig Sikkerhed for Opfyldelsen ved at bemestre sig en eller anden Punkt i 
Holsteen; men dette forkastede Greven aldeles, sigende, at ham intet saadant 
er lovet, men at derimod der er bestemt vedtaget, at Holsteens Grændse skal 
i alle Deele blive urørt.

Dersom Rygterne ere grundede, som [ved] Postens Ankomst ere komne 
i Omløb, saa behøver de forbundne Tropper kun at giøre en Dags Marsch
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for at drive den franske Marskalk ind i Hamborg og for at giøre det fornødent 
for de danske Tropper at søge til Rendsborg, hvorpaa Altonas Ødelæggelse 
er uafvændelig ligesom Hertugdømmernes inden føye Tiid, uden at nogen til
strækkelig Magt haves, som kan beskiærme Jylland mod samme Skiebne. 
Hvad Virkning saadan Ulykke vil have paa Norge, hvor Fortvivlelsen allerede 
skal være bragt til det Yderste, behøves ikke at skildres.

Et Ord kan for det første sette en Dæmning for saa afgiørende Ulykker. 
— Ved at udtale det er endnu intet gaaet i Opfyldelse. Men holdes det 
endnu i nogle faa Dage tilbage, er der snart intet tilbage af det Danske Mo- 
narchie uden disse Øer, blottede for tilstrækkeligt Forsvar, om de angribes, og 
udsatte for at segne hen i Afmagt, om Angrebet udsettes. Fyen har desuden 
intet Forsvar, naar de Tropper, som nu sendes over lille Belt, oprives paa 
hin Side af samme.

En hver Nordmand vil indsee, at Deres Mayestæt kun har givet efter 
for Nødvendighedens store Lov. Indbyggerne ville under Prinds Christians Vej
ledning tage en Beslutning, som de dog alligevel maa komme til, naar al Hielp 
fra Systerlandet udebliver og Samquem med samme næsten bliver umuelig.

Indbyggerne i de tre tilbage bievne Stifter, som saa længe have været 
lykkelige under det Danske Scepter, ville tilvisse fremdeeles glæde sig ved at 
nyde denne Lykke. Trondhiemerne ville stedse hige efter at foreene sig igien 
med deres Brødre, og Omstændighederne kunne maaskee letteligen komme dem 
til Hielp. At de ville benytte dem, bør ikke tvivles om. I alle Tilfælde vil 
der gaae fleere Uger hen, inden det mundtlige Løfte vil blive at bekiendtgøre 
ved en offentlig Erklæring, efter at det tilbudte Vederlag er fundet antageligt. 
Tiid vindes, og det er meget vundet. Den visse Undergang af den egentlige 
Danske Stat afværges, og Norge faaer Lindring i sin Nød.

Fleere Stemmer, som heldede til den Meening, at den langt større Deel 
maa ræddes ved Opofring af den langt mindre, have bestemt min Meening 
derhen, at naar et Forsøg paa at undgaae at bringe det fordrede Offer ikke 
lykkes, Deres Mayestæt da hellere end at see det hele Monarkie gaa til 
Grunde maa gribe til det eeneste Rednings Middel, som der bliver tilovers.

Af Frankerig havde vi ingen Hielp at vente, om Kæyseren endogsaa 
havde holdt sig i Tydskland; thi Norges Skiebne blev stedse den samme, og 
et Angreb paa Siælland eller Fyen havde vi maattet sørge selv for at afværge.

Nu er Holland i Oprør, Italien angrebet, og inden for den sydlige 
Franske Grændse staaer Fienden. At Kæyseren ved Fredens Slutning skulle 
opoffre Deele af det egentlige Frankerig eller nogen Provinds udenfor samme, 
som ved Fred Slutning kunne erhverves eller beholdes for at rædde Dmark, 
er ikke antageligt, og skulle han ved sin Indflydelse kunne virke til Danmarks 
Bedste, saa maae sund Politik bestemme ham til at bidrage til en Stats Ved
ligeholdelse, som har 1 det det komme til det Yderste med sin Existenz, inden 
den har givet efter for den haarde Nødvendighed.

Østerig har ingen Forpligtelse paadraget sig til at tale Ordet for Dan
mark. Efter den Rulle, det har spillet, skyer samme vist ikke Bebreidelser,
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som kun falde paa dem, der fra først af have undergravet den Danske Stats 
Sikkerhed. Det kan derfor ikke bestræbe sig for at faa den Danske Stat 
vedligeholdt af nogen anden Aarsag, end fordi samme finder det overensstem
mende med sin egen, med Europas Interesse. Saadan en Bevægegrund er 
meere at regne paa end paa Traktater.

Jeg er derfor af den Meening, at, efter at have forsøgt paa at undgaa 
at nævne Tronhiems Aftrædelse, der, naar Underhandlingernes Afbrydelse ey 
anderledes kan forebygges, maa skrides til at afgive mundtlig Løfte derom 
med Forbeholdenhed, at Vederlaget er antageligt.

Den 5te December 1813. Allerunderdanigst
N. Rosenkrantz.

21.

5. December 1813. Frederik VI til Statsminister Ernst H. 
Schimmelmann.

(R. A. Breve fra Frederik VI til Schimmelmann.)

Min kiære Grev Schimmelmann.
Alt længe har jeg havt i Sinde at foretage en Forandring med Finantz 

Collegiet og Rentekammeret, og det saaledes, at Precidenten af Rentekammeret 
tillige skal være Finantzminister. Til den Ende agter jeg at entledige Dem 
fra Finantz Collegiet og tillige fra at være Commersminister, men ønsker 
særdeles at beholde Dem som Statsminister, dels fordi De er en gammel 
værdig Medarbeider og tro Ven af mig, dels for at nytte Deres siældne Sind 
og Finantz Indsigter.

Jeg skylder denne Forandring Sagerne, thi Finantzerne ere gaaede 
tilbage ved Tiidsomstændighederne, vist ikke ved Deres Skyld, men De kan 
ikke skaffe den Tillid i disse Sager, nu da Løfterne ikke have kundet være 
holte. Aldrig skal jeg glemme dette Offer, De har gjort for mig, De har reddet 
Staten derved, og har derved havt den siældne Høimodighed, hellere at opoffre 
sig end at lade Statens Finairtzer falde.

Jeg skylder Dem Selv, at De maae fratræde dette Departement, først 
fordi Deres «Alder tiltager, der er meget, som De bør besigtige og Ordne, som 
De nu ikke kan, og dette er dog fornødent, inden vi begge forlade Verden; 
denne Beroligelse bør De have, og jeg, som Deres Ven, bør skaffe Dem den. 
For det andet er den Mand, jeg har udseet til Deres Efterfølger, Oberdirecteur 
for Rigsbanken Moesting, en Mand, der er Deres Ven, og som De vist vil 
hjelpe i alt, hvori han maatte have Deres Raad og Veiledning fornøden.

Jeg beder Dem at være forvisset om min ubegrænsede Tilliid, men(!) 
hvilken jeg er Deres altiid

K. d. 6. Decem. 181.3. meget hengivne
Frederik.

Til
Geheimestatsminister Grev Schimmelmann.
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22—27. Betænkninger til og efter det andet Statsraadsmøde 
den 6. December 1813.

22.

Betænkning fra Geheimestatsminister Frederik Moltke
6. December 1 8 1 3.1

Allerunderdanigst Betænkning.
Jeg troer at opfylde Deres Majestæts allerhøjeste Villie og min under- 

saatlige Pligt, ved, i Forbindelse med min allerunderdanigst indgivne Betænk
ning angaaende de af den Østerrigske Regiering giorte Forslag, endvidere i 
dybeste Underdanighed at nedlægge følgende.

Enhver af Deres Majestæts troe Undersaater enhver dansk og norsk 
Mand maa føle retfærdig Harme i trofast Bryst ved det nedværdigende Forslag, 
som bliver paa ny, men med Modification giort Dannemarks Regent. En af 
Deres Majestæts vigtigste Provinser skal — uden foregaaende Kamp — uden 
anden antagelig Grund end den, som Konvenienzen(?) tilbyder, overdrages til 
Dannemarks bitreste Fiende. Den første Tanke, som opstaaer, det første 
Ønske, som hver god Statsborger giør, er naturligvis det at ofre Liv og Blod 
for den beste Konge og hellere falde i Kamp i Fædrenelandet end see de 
Vilkaar antagne, som fornærme den nationale Værdighed og saare Dannemarks 
Ære. Besielt af disse Følelser, har jeg vovet at yttre min allerunderdanigste 
Formeening, hvortil jeg ogsaa her holder mig, thi kunde man antage, at 
Statens Kræfter stod i Forhold til den Kamp, den nu er udsat for, var der 
Sandsynlighed for, at man med væbnet Magt og grundet Haab om Fremgang 
kunde gaae Fienden i møde, som truer med Ødelæggelse, saa burdte man 
overlade sig den mægtige Følelse, som griber os ved Tanken om den tilføjede 
Fornærmelse, men nu, da det gielder om intet mindre end om Statens Existenz, 
bør man vel vogte sig for ikke at betragte Sagen ensidigen, ikke skrækkes 
ved Tanken om et enkelt Offer, hvorved det hele kunde reddes, ikke see ene 
paa Øieblikket, men paa den store Fremtids Skiebne; man bør uden Tvil 
søge at kunne grunde sit Haab paa saadanne Forventninger, som den sunde 
Politik maatte synes at retferdiggiøre. Det være mig allernaadigst tilladt 
nærmere at forklare mig. I Sverrigs Bestyrer Kronprinzen har Dannemark 
sin største — maaske sin vigtigste Fiende. Saaledes har han vist sig paa den 
umiskendeligste Maade. I Kronprinzen fandt Sverrig det bequemste Redskab 
til at tilfreds stille sit national Had, udvide sine Grændser, erstatte sit lidte 
Tab og forstørre dens Magt. Prinzen har viist sig kuns alt for villig dertil. 
Offentligen har han jo erklæret at ville i Norden skabe et Scandinavisk Rige, 
grundfestet paa Dannemarks Ruiner. Rusland, som kuns havde Finlands 
uforstyrrede Besiddelse for Øinene, og Engelland, som i Forening med dette

1 Sml. Historisk Tidsskrift 4. Række 2. Bd. S. 59 flg.
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Rige attraaede intet saa ivrigen end at svække Frankrigs Magt og undergrave 
dens Indflydelse i Tyskland, begge vare glade at kunne benytte den ærgierriges 
udbasunede Talenter, — de opflammede hans Ærgierrighed, lovede ham alt, 
indvilgede de uretfærdigste Vilkaar og underskreve den Tractat, som, naar Ret
færdighedens og Sandheds Stemmer engang kunne blive hørte for Lidenskabernes 
vilde Skrig, vil nævnes med Skiendsel i Aarbøgerne. Begge Magter troe nu til 
Dels ved ham at have opnaaet deres Øiemed; nu kan ingen af dem have 
nogen politisk Grund til at gaae videre end netop at opfylde de med Kron- 
prinzen indgaaede Forpligtelser paa en ham tilfredsstillende Maade. Er det 
rimeligt, at Engellands og Ruslands Regieringer skulde vilde understøtte hans 
overdrevne Paastand, opfylde hans, for dem selv fordervelige Ærgierrighed? 
Skulde de finde det overensstemmende med deres Landes Interesse, ved at 
tilintetgiøre Dannemark, at bringe Sverrig til en betydelig Højde og dens 
Magt forøget med Norges Besiddelse? Det er vel tilladt herom at tvile og 
paa denne Setning at grunde den Formodning, at de Forslag, som disse 
Magter under nu værende Conjuncturer maatte giøre Deres Majestæt, ere virke- 
ligen meente, i samme Forhold som de ere overensstemmende med deres 
Interesse; jeg tror ikke, at de nu længer handler troeløse, for de synes ikke 
længer at vinde ved at være det. Man burde maaske saa meget mere for
visse sig herom, da Østerrigs Regiering, som, saa vidt mig er bekiendt, stedse 
har yttret venskabeligt Sindelaug mod Deres Majestæt og misbilliget Sverrigs 
Fordringer, nu yttrer Deeltagelse i Dannemarks Skiebne og viser sig saare 
villig til at bidrage til den danske Stats Opretholdelse. Det er paa disse 
Grunde, jeg vover at tilraade en Forandring i Dannemarks politiske System 
og at gaae fra Alliancen med Frankrig til den med de- coaliserede Magter. 
Intet vilde vel være mere stridende mod Kronprinzens Planer — intet heldigere 
tilintetgiøre hans vidtudstrakte ærgierrige Hensigter i Norden. Thi hvad 
ønsker han vel mere, end at Dannemark troeligen vedblev Forbundet med 
Frankrig, som nu og i det mindste i lang Tid vil være ud af Stand til at 
hielpe sin allierte? Hvad seer han vel hellere, end at Dannemarks Kraft 
svækkes ved denne Alliance, og at den berøves Handlens og Skibsfartens 
vigtige Fordele? Hvad frygter han vel mere for, end at Dannemark skulde 
nærme sig Engelland, og maaskee igien tilbagevinde de Fordele, som Sverrig ene 
høster? Der kan vel derfor intet være ham mere magtpaaliggende end at see 
os saa længe som mueligt bortfiernede fra de Magter, som kunne bidrage til, 
at vi samlede igien Kræfter til at byde Naboe Magten Spidsen. Jeg formaar 
ikke at indsee, at der var Anledning til at bebreide den danske Regiering 
enten Ubestemthed eller Troløshed, naar den forandrede System. Et hvert 
Forbunds væsentlige Betingelse er Statens Vel, som ved samme skal befordres, 
enten den nu indskrænker sig til Sikkerheds Haandhævelse eller udstrækker 
sig [til] Handlens eller andre væsentlige Fordele. Naar Staten ikke allene ved 
Forbundet berøves disse Fordele, men endogsaa trues med Opløsning og 
Undergang som en Følge af denne politiske Forbindelse, da ophøre vist nok 
ogsaa alle de Forpligtelser, som Alliancen maatte paalægge. Dette er Tilfældet
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med Frankrigs. Vi kan ikke ved samme beskyttes mod Overmagten, som 
truer vore Grændser. Om man endogsaa kunde formode, at Frankrig vandt i 
sin Tid igien Kraft til at modstaa de Fiender, som nu overvælder ham, saa 
vilde det dog være ligesaa unyttigt for dens Behersker som farligt for Danne
mark at udsættes for en ødelæggende Kamp. Det synes mig ogsaa høist 
rimeligt, at Keiseren selv, langt fra at misbillige dette Skridt eller finde i 
samme Troløshed, vilde meget mere ansee samme for det, den er — nemlig 
Omstændighedernes uafværgelige Virkning og en Beslutning, der var grundet 
i Deres Majestæts Kierlighed til sine Undersaatter og landsfaderlig Omsorg 
for dem. Under den Forudsætning, at Deres Majestæt tog samme, vilde det 
uden Tvil være et vigtigt Formaal for Negotiationerne 1) at forskaffe Prinz 
Ekmuhl ubehindret Tilbagemarch med sine Troupper, 2) at erholde Østerrigs 
Garantie for, at Holstens Grændser, naar Ekmuhl forlod dem, var sikre for 
Sverrigs Angreb, og 3) at Vaabenstilstand strax maatte finde Sted. Ligesom 
jeg nu er af den allerunderdanigste Formeening, at Omstændighederne paa 
den mest bydende Maade tilskynde at forlade den franske Alliance, saa 
skulde jeg endvidere troe, at Faren for Staten er stegen og dagligen voxer 
til den Højde, at naar endogsaa Trondhiems Overdragelse skulde blive en 
ufravigelig Betingelse, saa maatte man hellere indgaae dette dybt saarende 
Vilkaar end at lade Staten synke; og denne min allerunderdanigste Formeening 
grunder jeg paa følgende. Forkastes dette Forslag, saa vil Kronprindsen af 
Sverrig i dette Afslag finde Grund til, og ile med, at giøre sine Fordringer i 
deres hele Omfang, efter Abo Tractaten, giældende, — han vil endmere for- 
bittre de coaliserte Magter mod Dannemark — opflamme dem imod os og 
sætte dem ud af Stand til at handle til vor Fordeel, om de endogsaa vare 
dertil tilbøielige, hvorimod, naar denne Betingelse opfyldes, da opfordres de 
at sætte Grændser før Kronprinzens ærgierrige Planer og give Dannemark 
Garantie for det øvrige Norge. Ved Forbindelsen med Engelland, som Sverrig 
altid ængstligen vil søge at afværge, levnes Dannemark Haab om at tilbage
vinde den tabte Provinz — et Haab, som maatte forsvinde, naar Dannemark 
var allerede svækket i sin Grundvold. Tronhiems Overdragelse vil desuden 
aldrig ansees for fiendtlig fra Dannemarks Side, og Deres Majestæts troe Nor- 
mænd, som have erholdt saa mange usvigelige Prøver paa Deres Majestæts 
utrættelige Omsorg for dem, vilde sikkerligen i denne Deres Beslutning see 
den sørgelige, men uafværgelige Virkning af en ødelæggende Krig og den for 
Øieblikket seierrige Uretfærdighed, som Deres Majestæt, de største An- 
strængelser uagtet, ikke har kunnet forebygge. Desuden vilde Overdragelsen 
dog ikke hindre,- at Fienden selv maatte søge at sætte sig i Besiddelse af 
Provinzen, som han ikke uden efter blodig Kamp vil erholde. Imidlertid 
skulde jeg ansee det Tor saare vigtigt, at man søgte at forebygge, at man 
ikke forlangte for denne saaledes overdragne Provinz nogen videre Garantie 
eller Sikkerhed, hvorved nye Ulykker til Landets Ødelæggelse vilde fremstaae.

Endeligen kan jeg ikke tilbageholde den Frygt, at Østerrig næppe vilde 
antage Forslaget, at Negotiationerne skulde saaledes indledes, at Grev Bernstorf
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fik Befaling at begive sig til Frankfurt og der efter en uden Tvil meget ud
videt Fuldmagt indgaae eller forkaste de Propositioner, som de coaliserte 
Magter maatte giøre. Dette vil medtage en Tid og forvolde en Udsættelse, 
som næppe vil stemme med de krigsførende Magters Hensigter, og som disse 
vilde meget mere ansee som en Udvei, man havde foreslaaet for at vinde Tid 
og oppebie forandrede Konjuncturer. Øieblikket udkræver uden Tvil en hastig 
og kraftfuld Beslutning, og jeg skulde derfor være af den allerunderdanigste 
Formeening, at man uforbeholden meddelte det Østerrigske Gesandtskab Deres 
Majestæts Hensigter, at man yttrede Tillid til deres Regiering og stolede paa 
deres venskabelige Sindelaug.

Dette er Synspuncter, fra hvilken jeg anseer dette for Fædrenelandet 
saa yderst vigtige Anliggende, og min derpaa grundede Formeening under
kaster jeg i dybeste Underdanighed Deres Majestæts Viisdom og allerhøiste 
Bedømmelse.

Khn. den 6te .Dec. 1813. Allerunderdanigst
Moltke.

23-

Betænkning fra Grev Joakim Godske Moltke1
6. December 1813.

Fienderne, imod 40000 Mand, have begyndt at trænge ind i Holsteen, 
og kand lettelig derfra gaae videre til Slesvig og Jylland formedelst deres 
overlegne Antall, mod hvilken vor magt, den militaire Modstand af 8000 
Mand fra dansk Side alleene, ikke vil være tilstrækkelig, da de Franske op
give Holsteens Beskyttelse, for med deres heele Styrke, 12000 Mand, at 
kunde dække Hamborg. Dette synes saa meget mindre mulig, som det danske 
Auxiliair Corps udi nogle Maaneder ei have faaet de Penge, som de Franske 
havde tilstaaet. Endnu vanskeligere giøres Holsteens Forsvar ved den nu 
værende uheldige Stemning i Holsteen og tillige derved, at Soldaterne foruden 
Penge skulde ogsaa lide Mangel paa adskillige Munderingsstykker.

Norges Tilstand skal være i høi Grad beklagelig; atter ere 13 Skibe 
ladte med Kornvahre til Norge tagne af Fienden, og dette Land ønsker en 
Fred som sit eeneste Rednings Middel.

Danmark er ved de af Krigen flydende Trængsler og Byrder saa stærkt 
medtaget, at det ikke længere kand udholde at bære dem.

Financernes Tilstand er saa ulykkelig, at neppe uagtet alle de Paalæg, 
der ere anordnede, dette Aars Udgifter kand bestrides, langt, mindre de uhyre 
Summer tilveiebringes, som Armeens Underholdning og Norges Proviantering 
vil udfordre, dersom Krigen i næste Aar skal vedvare. Alleene Freden kand 
standse disse Ulykker.

Da nu saa mange bedrøvelige Omstændigheder sammenstøde for at

1 Den 7de December udnævnt til Geheimestatsminister.
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nedtrykke og overvælde Staten, bliver det en smertelig Nødvendighed at nytte 
Keiseren af Østerrigs Ønske for den Danske Stats Varighed, som Greverne af 
Metternich og Bombelles have tilkiendegivet.

Det indstilles derfore allerunderdanigst til Deres Majestæts allerhøjeste 
Bestemmelse, at der søges ved Greve Bombelles at erholde den tilbudne 
Vaabenstilstand, som General Walmoden er bemyndiget til at indgaae, for 
siden ved kloge Underhandlinger, som kunde understøttes ved et Brev fra 
Deres Majestæt til Kejseren af Østerrig, at vinde en Fred paa Vilkaar, der 
kunde forebygge de Danske Staters Opløsning.

Kiøbenhavn den 6. December 1813. Allerunderdanigst
J. G. Moltke.

24.

Betænkning fra Finansminister Grev E. H. Schimmelmann1 
6. December 1813.

Deres Majestæt vilde allernaadigst tillade, at jeg endnu engang i dy
beste Ærefrygt foredrager min Meening og mine Syns-Puncter i det vigtige 
Anliggende, som i Dag skal tages i Overvejelse. —

Jeg synes, at Grev Pombels Sendelse i Statens nu værende Stilling i 
et hvert Tilfælde maa ansees som en gunstig Begivenhed, som Forsynets Vink.

Danmark var fra alle Sider omringet af mægtige og sejerrige Fiender. — 
Det var adskilt fra sin eneste Bundsforvandt. — Det stod ængstet i sit indere 
og forladt af hver udvortes Stytte, alene.

Det havde neppe et Middel tilovers til at giøre sine overlegne Fiender 
Forslag, der paa nye kunde afvises med Stolthed.

Kampen mod dem var farlig og ulige. I denne Danmarks Stilling 
fatter Kejseren af Østerrige den Beslutning at giøre Deres Majestæt Propor
tioner, for, saa meget det efter hans Forhold til de mod Frankrige coaliserede 
Magter kan afhænge af ham, at afværge fra det danske Monarchie de Farer, 
der truer det med Tilintetgiørelse. — Kejseren giør dette Skridt, hvilket neppe 
var at vente, i Forstaaelse med Engelands Ambassade ved sit Hoff, der af sin 
Regiering maa være authoriseret dertil. — Jeg formaaer ikke at tænke mig 
nogen Bevæggrund for det østerrigske cabinet til i det Anliggende at overtage 
en tvetydig Rolle, og lige saa lidet for England til i Fællesskab at virke til 
saadan en Plan. — Ingen af de med Sverrig coaliserede Magter har nu en 
politisk Interesse at understøtte dets uretfærdige Fordringer paa Norge eller 
en Deel af samme. Østerrige, som er tiltraadt Forbundet mod Danmark, kan 
ikke have en slig Interesse. — Da Krigen ifior udbrød imellem Rusland og 
Frankrig, syntes det sidstes Magt næsten uimodstaaelig; hver Bistand imod 
samme var af stor Vægt; da Lejligheden viste sig til at vinde og kiøbe en

1 Blev 7de December afskediget som Finans- og Kommerceminister.

7*
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slig Bistand af Sverrig og Prindsen af Pontecorvo, blev Danmark givet ham 
til Friis. Men nu har meget højligen og i en Grad forandret sig, som aldrig 
kunde haabes. Frankrig, dengang nær ved det sidste Trin af uomstødelig 
Storhed og Fastlandsherredømme, maa nu selv forsvare de egne saa langt 
overskredne Grændser. Nu er det ikke mere paafaldende, at man erindrer sig 
den svenske Cron-Prindses oprindelige Stilling, om man endnu skaaner den 
forige franske Mareschal, hvis Fremgangs-Maade opvækker Skindsyge og hvis 
Pretensioner vise sig uvane. Det glofige danske Dynasties ærværdige Ælde, 
hvormed næsten ingen anden Stats Alder kan sammenlignes, vil tillige ihu
kommes. Det er naturligt, at i særdeleshed Østerige, hvis man beskjæftiger 
sig med igien at indføre det forige Europas Ligevægt, ogsaa af denne Grund 
og af Tilbøjelighed, der kan have sin Kilde i en lang Alliance med Danmark 
og i Venskab og Agtelse for Deres Majestæt, er betænkt paa det danske 
Monarchies Opretholdelse. Til Englands og Ruslands sande Interesse maa 
denne Opretholdelse svare. Grev Metternig, hvis Anseelse og Indflydelse nu 
ere saa store, kan sætte sin Berømmelse og Ære deri.

For at kunne giøre den tilbudne Mediation muelig har Østerige med 
Hensyn til de Forpligtelser, der endnu binde England og Rusland, maattet 
foreslaae de giorte Betingelser. Uden Tvivel skeer det imod dets Villie. Man 
er berettiget til at troe, at det vil giøre alt, for at Følgerne deraf bliver mindre 
trykkende og skadelige.

I deres Opfyldelse kan det politisk tage ikke nogen anden Deel end 
ikkun for saa vidt, at dets Forhold til de allierte derved ikke compromitteres. 
I Statens nærværende Stilling maa man efter min Mening ansee det for en 
gunstig Omstændighed, at Østerige forbinder den tvungne Betingelse, som 
det har seet sig nød til at give, med et Tilbud af Flaadens og de vestind. 
Coloniers Restitution.

Sluttes Freden med England ikke nu og ikke, forinden Fienden er 
trængt ind i Landet og har bemægtiget sig af et Pant for sine Fordringers 
Opfyldelse, saa formaaer jeg ikke at øine en saadan Forandring i Tingenes 
Gang, der kunde blive et motif for England til Flaadens og coloniernes Re
stitution.

Anseer jeg Sund Toldens Vedligeholdelse som en Følge heraf, giør 
Monarchiet herved i Ulykken et stort Skridt til at styrke sig til den Tids 
Punct, hvori det atter kan giøre sin Ret giældende.

Desforuden tilbyder man Erstatning for Trondhiem. Tilbuddet er ube
stemt og vaklende. Det har dog imidlertid den Fordeel, at den aabner en Vej 
til fremtidig Underhandling. Betingelsen af Flaadens Restitution kan paa 
mangfoldig Maade fortolkes i England, naar den ikkun indeholdes i alminde
lige Udtryk.

Det er ikke mere mueligt at restituere en Deel af de tagne Skibe, de 
er ikke mere til; anderes Tilstand giøre det ikke ønskeligt at erholde den 
tilbage, — hvad der skal forstaaes ved Flaadens Restitution, blev altsaa en 
Gienstand for fremtidig Underhandling.
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Men er disse første Erstatning Vilkaar ubestemte, saa er Betingelsen 
af Trondhj: Afstaaelse det ligeledes. Da det ikke afgiøres, hvorledes og naar 
det skal overleveres, saa kan af denne Ubestemthed dog ogsaa drages For- 
deel i Conjuncturerne, der kunne indtræffe. Ved den Ulykke, der skal bæres, 
finder jeg det endvidere en meget gunstig Omstændighed, at Dmrk: ikke 
længere har at underhandle med Sverrig og under dets Indflydelse. Men jeg 
tør allerund, yttre, at alle foreliggende Fordeele efter min Indsigt ikke vilde 
kunne benyttes i deres hele Omfang, dersom man ikke viste Østerige fuld
kommen Tillid, eller dersom denne i det mindste ikke har Udseende af at 
være uindskrænket. — At giøre, saa at sige, Vor Sag til Østerigs; at op
vække deres Æresfølelse, der have foranlediget disse Syns-Puncter; at styrke 
det venskabelige Sindelav med Deres Majest: synes mig at tnaatte være 
Hoved Bestræbelsen, hvorved Offeret, hvis det besluttes, mueligen tillige kan 
forbindes med, hvad i Landets Stilling maa ahsees som Fordeele. — I Fald 
disse Syns-Puncter forti ene Opmærksomhed, saa maa jeg endnu allerund: 
berøre følgende.

Man maa vove i dette store Anliggende; det synes uundgaaeligt at 
sætte sig udover ufuldkomne Former. Kan ikke det, som constituerer Hoved 
Sagen, ansees som afgiort, saa maa en intremediaire Tilstand indtræde, der 
yderst vanskelig baade med Hensyn til indvortes og udvortes Forhold vil være 
at bære, og hvori hver Beslutning, der tages, er uadskillelig fra Tvivl, uden at 
dens Følger kunne beregnes.

I Henhold til disse Bemærkninger og til de øvrige, denne Gienstands 
Overvejelse vedkommende, fra andre Sider anførte Betragtninger kan jeg ikke 
andet end allerund: raade Deres Kongelige Majestæt, at Østeriges mediation 
antages i alle dens Følger og under den bedst muelige Form, hvis Bestem
melse jeg maa overlade til mere prøvede Indsigter. De Farer, der truer 
Statens udvortes Stilling, er allerede tilstrækkelig berørte. De indre ere ikke 
mindre store; blandt disse er den financielle en af de vigtigere; Jeg maa i 
den Henseende allerund: tilføje, at de ordinaire Indtægter dagligen formindskes, 
at extra Resourcer langsomt bliver disponible, og at Stats Cassens For
legenhed næsten er steget til det højeste — jeg kan ikke beregne de Følger 
af et svundet Haab om en bedre Tilstand; frygtelig ville de i Øieblikket selv 
vise sig.

Jeg maa tilstaae, at jeg ikke formaaer at indsee, hvorpaa Penge-Vel
stand, credit og Mueligheden af frivillige og tvungne Laan og nye Indtægter 
kunde støttes, naar Grundvoldene af alt, hvor paa Financer bygges, selv bæve 
og styrte sammen.

Udsatte m^n derimod ikke længe at befæste disse Grundvolde, som 
endnu er til, saa viste sig endnu mange brugelige Midler og Udveje.

Kiøbenh. den 6. Decbr. 1813.
Allerunderdaningst

E. H. Schimmelmann.
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25-

Betænkning fra Geheimekonferensraad Ove Malling
8. December 1813.

Allerunderdanigst skriftlig Gientagelse
af

de Bemærkninger og den Meeningsyttring, som Undertegnede vovede 
at fremstille i den extraordinaire Forsamling d. 6. Dec. d. A., efter aller- 
høieste Befaling afgiven.

Under foregaaende Deliberation og i min skriftligen indgivne aller
underdanigste Betænkning af 4. d. M: har jeg efter det, som da var blevet 
mig bekiendt om Tingenes Stilling, anseet saavel Tronhiems Stifts Af- 
staaelse til Sverrig som Fratrædelsen fra Alliancen med Frankrig, 
naar dermed skulde være forbundet strax at vende Vaaben mod dette Rige, 
for høist betænkelig og allerunderdanigst henstillet: om man ikke kunde ind
skrænke sig til blot Fratrædelse fra den franske Alliance og forbeholde Neu
tralitet, og til at give i Øvrigt den hidsendte østerrigske Négociateur, i det 
mindste saalænge hans Andragender endnu kun vare mundtlige, almindelig 
Forsikring om at ville, med særdeles Agtelse for det Vienske Hofs Média
tion, gaae ind i nærmere formelig Négociation om fleere Foreeninger, som 
kunne være værdige og fra alle Sider antagelige, imidlertid Vaabenstilstand 
paa Grændserne.

Men da af det, som i Forsamlingen d. 6. d. M: nærmere og omstæn
deligere af Ministeren for de udenlandske Sager foredroges og ellers oplystes, 
er erfaret:

at den østerrigske Négociateur i Foreening med det vienske Hofs her
værende Minister paatrænge om meer positive Forsikringer,

at Vaabenstilstand ellers ikke kan ventes,
at Frankrig, langt fra ikke har opfyldt sine tractatmæssige Forpligtel

ser, enten i Henseende til Antal af franske Tropper til Grændsens 
Forsvar, eller væbnede Krigsfartøier paa Elven, eller Sold til de 
danske auxiliair-Tropper, eller i anden Maade,

at Prindsen af Ekmühl har trukket og trækker sine Tropper til Ham
borg og er kun omtrent 12000 Mand stærk,

at det danske Corps ved Grænsen er kun circa 8000 Mand,
at Kronprindsen af Sverrig, som i Foreening med General Walmodens, 

£orps skal være i det mindste 40000 à 50000 Mand stærk, nærmer 
sig meer og meer til Grændsen,

at Kossakker fra disse Corps allereede have viist [sig] paa holsteenslc 
Grund,
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at Holland er i fuld Opstand, og at i Italien, som lokkes, trues og 
loves Hielp fra Engellænderne, ulmer det til Udbrud,

at den engelsk-spanske Armee har fremtrængt indtil ind paa fransk Grund, 
at nyeligen en Deel Kornskibe, udgangne fra Jylland for at søge Norge, 

ere opbragte af Fienden, der blokkerer mod saadan Korn-Overførsel 
endnu strængere end forhen,

at dersom Hertugdømmerne og Jylland oversvømmes af den mod Grænd- 
sen sig nærmende overlegne Magt, vil Korn derfra til Norge saa 
meget mindre kunne udgaae, og dette Rige da, ved et nyt og værre 
Hungers Aar end det sidste, bringes til Fortvivlelse,

saa have.disse sammentængende Omstændigheder og den overhængende 
Fare, som deri fremviser sig, foranlediget flere af de Mænd, som Deres Maje
stæt allernaadigst har kaldet til Deliberationerne, til at gaae over til den 
Meening, at det var raadeligst i et Øjeblik som dette at nærme sig meer til 
det Vienske Hofs, som det synes, mod Danmark velsindede Forslage, for at 
see Faren strax, om mueligt, standset, og dernæst at vente af Tid og Om
stændigheder og een saa formaaende Magts Mellemkomst et heldigere ende
ligt Udfald end det, der ellers nu kunde formodes, naar Fienden maatte ind
trænge i Holsteen og derfra gaae videre.

Denne Meening har ogsaa jeg, alle foranførte Omstændigheder overvejede, 
ikke kunnet undslaae mig for, nu at tiltræde saaledes,

1. at naar, ved den nu i Gang værende Negociation, Vaabenstilstand 
strax kan sluttes, og derefter umiddelbarligen frie Handel og Skibsfart 
imellem Danmark, Norge og Hertugdømmerne aabnes, samt de øvrige 
Fordele, som ved Forbindelsen med de Allierede Magter, i sær med 
Engelænderne, ere muelige og giensidigen billige, kunne erholdes, da 
vilde Fratrædelsen fra Forbundet med Frankrig og Overgang til 
Forbund med de allierede Magter nu være ligesaa tilraadeligt som, efter 
de forandrede Omstændigheder, hos Frankrig selv undskyldeligt, dog at 
paa alle muelige Maader maatte undgaaes, at de danske Tropper sættes 
i Nødvendighed til strax at handle fiendtligt imod det Ekmiihlske 
Corps, med’hvilket det nu er forbundet; og at de ei heller nogensinde 
kom i Nødvendighed til at staae under Over Commando af Kronprind- 
sen af Sverrig, som efter sin Interesse og sine Hensigter mod Danmark 

• intet hellere kunde ønske end at see dem ødelagte,
2. at naar det til førbemeldte Øjemeed, og for at fremme det ønskede 

Fredsværk, maatte være uomgiængeligen nødvendigt, at den danske 
Stat maatte giøre en Opoffrelse, da maatte dog, saalænge og saa meget 
som mueligt, holdes tilbage med navnligen at bestemme Trondhiems 
Stift, og Opmærksomheden langt hellere ledes hen til nogen anden 
Deel af Staten, saasom de vestindiske Øer eller Besiddelserne i Ost
indien, de nordlige Øer, Bornholm, ja selv Hertugdømmet Holsteen, 
ålle, hver for sig, mindre vigtige, mindre integrerende, men meer 
usikre Besiddelser end Tronhiems Stift.
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Vel kunde der maaske være Glimt af Haab til, at naar endog For
sikring var givet om, at Tronhiems Stift skulde ved Fraskrivelse af Deres 
Majestæts Ret vorde afstaaet imod fuldkommen antagelig og betryggende 
Vederlag, der da ved nærmere Omhandlinger i Henseende til Vederlaget, 
kunde bevirkes, at Forsikringen under forandrede Omstændigheder, saaleedes 
som forhen er skeet, kunde tages tilbage. Ogsaa er det uafgjort, hvorvidt 
Nordmændene i Tronhiems Stift vilde godvilligen underkaste sig svensk Herre
dømme. Men blot at det blev bekiendt i Norge, at Paastanden om Afstaaelsen 
var indvilget, kunde letteligen der give en Sensation, hvis Følger ikke kunne 
beregnes, med mindre det gjordes Nordmændene klart, og deres Selvfølelse 
tillod dem at fatte, at Offeret var tilstaaet for at redde hele Norge for uude- 
blivelig Hungers Nød. —

Saaleedes mit mundtlige Foredrag her, efter Befaling, skriftligen igientaget. 
Allerunderdanigst

Kiøbenhavn d. 8. Dec. 1813. Malling.

' 26.

Betænkning fra Geheimestatsminister J. S. Møsting1
8. December 1813.

Fra Finants-Minister Møsting.
Allerunderdanigst Betænkning.

Deres Kongelige Majestæt har, ved Allerhøjeste Rescript af 7. denne 
Maaned, Allernaadigst befalet mig, skrivtlig allerunderdanigst at indsende, hvad 
jeg i den, efter Allerhøjeste Befaling, den 6. denne Maaned holdte Forsamling 
mundtlig har tilføjet min forhen allerunderdanigst indleverede skrivtlige Be
tænkning over de af den Kayserlige Østrigske Kammerherre Grev Bombelles 
overbragte Freds Forslag.

Min over denne Sag yttrede allerunderdanigste Formeening, at det ikke 
var tilraadeligt at indlede en Négociation med Grev Bombelles og Grev Lytzow, 
var bygget paa den Forventning, at det Kejserlige Franske Corps under 
Prindsen af Eckmuhls Commando vilde i Foreening med Deres Kongelige 
Majestæts Tropper forsvare den Holsteenske Grændse. Jeg ansaa derfor det 
Kayserlige Franske Corps Styrke for saa betydelig, at begge Corps kunde 
foreenede giøre en virksom Modstand til Grændsens Forsvar.

Under disse Forudsætninger forekom det mig i alle Henseende meget 
betænkeligt at forlade den Franske Alliance, førend man havde Vished om 
billige Freds Betingelser fra de allierede Magters Side, og denne Vished 
kunde man ikke have ved at negocere med Grev Bombelles og Grev Lytzow, 
saalænge de ikke vare forsynede med de dertil fornødne Fuldmagter. Men

7de December udnævnt til Finansminister, Præsident i Rentekammeret m. m.
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siden min fremførte skrivtlige allerunderdanigste Betænknings Indlevering har 
Sagens Omstændigheder aldeles forandret sig.

Prindsen af Eckmuhl har erklæret, at han ikke kunde medvirke til den 
Holsteenske Grændses Forsvar, som han gandske maatte overlade Hans Durch- 
laugtighed General, Prinds Friderick af Hessen. Ved denne Erklæring er det 
første og væsentligste Skridt til den Franske Alliances Ophævelse skeedt fra 
Fransk Side.

Det er nu ikke Deres Majestæt, der forlader denne Alliance, men det 
er den Franske Marskall Prindsen af Eckmuhl, der er fratraadt samme i det 
første Tilfælde, hvor denne Alliance kunde være til Fordeel for Deres Konge
lige Majestæt. Ved denne Erklæring falder alle Betænkeligheder, fra denne 
Side betragtet, bort, og hele Europa vil og maa erkiende Forandringen i 
Deres Majestæts politiske System for aftvungen og retfærdig.

Efter den anførte Erklæring bortfalder ogsaa de Betænkeligheder, det 
efter min forhen yttrede allerunderdanigste Formeening vilde have at indlade 
sig i Negociation med Mænd, der ikke ere forsynede med de dertil fornødne 
Fuldmagter.

Det ved Grændsen staaende Kongelig Danske Armé Corps er langt fra 
ikke stærk nok for allene at kunde modstaae den anrykkende meget over
legne Fiende.

Deres Majestæts Tropper ville vist, besiælede af tro Hengivenhed for 
Konge og Fædreneland, fægte med Tapperhed og Mod, men Overmagten 
er for stor, for at kunde vente Kampens hældige Udfald. Under disse Om
stændigheder kan der blot vindes, men i ingen Henseende tabes ved at ind
lade sig med Grev Bombelles og Grev Lytzow. Kan Fiendens Indmarsch 
eller^tandsning^derved bevirkes, saa er meget vundet. Uden strax at indlede 
en Negociation kan dette ikke ventes. De allierede Tropper vil da over
svømme og ødelægge begge Hertugdømmene og Nørre Jylland og derved 
giøre en heldigen Freds Negociation meget vanskeligen.

Den fiendtlige Invasion vil, om den endog ikkun varer en kort Tid, giøre 
Kongeriget Norges Forsyning, under en paafølgende Fred, meget vanskelig. 
Thi om Hertugdømmerne og Nørrejylland udplyndredes af Fienden, saa vil i 
disse Provindser ingen Korn Forraad haves, som kunde opsendes til Norge.

Paa Grund af det allerunderdanigst anførte kan jeg ikke andet end 
allerunderdanigst tilraade at antage den af Grev Bombelles og Grev Lytzow 
foreslaaede Basis til Freds Negociationen og derved at bevirke en øjebliklig 
Vaabenstilstand.

Jeg nærer derfor det Haab, at det under de fortsatte Underhandlinger 
vil lykkes Deres Kongelige Majestæts Befuldmægtigede at afvende den nu giorte 
Paastand paa Stiftet Tronthiems Afstaaelse til Sverrig, der ikke engang synes 
at kunde bestaae med de øvrige allierede Magters Fordeel.

Kiøbenhavn den 8. December 1813.
Allerunderdanigst

J. S. Møsting.
Danske Magazin. 5. R. IV. 8
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27.

Betænkning fra Geheimekonferensraad R. Sehested1
9. December 1813.

Allernaadigste Konge.
Til allerunderdanigst Efterlevelse af Deres Kongelige Majestæts aller- 

høieste Befaling i Reskript af 7de d. M. skrivtligen at indsende, hvad jeg 
mundtligen har tilføiet min under 4de d. M. allerunderdanigst meddeelte skrivtlige 
Betænkning over det af det Keiserlige Østerrigske Kabinet frembragte Forslag 
til Fredens Gienoprettelse mellem Deres Majestæt paa den eene og Keiseren 
af Rusland, Kongen af Preussen og den Engelske Regiering paa den anden 
Side, skulde jeg herved for Deres Majestæts Trone allerunderdanigst andrage 
følgende.

Imod den af Forslagets Punkterne straxen at aftræde Tronhiems Stift 
til Sverrig har jeg i min allerunderdanigste Betænkning af 4de dennes bestemt 
erklæret mig. — Foruden de i samme anførte Grunde var ogsaa Overdragelses 
Maaden af denne Provints, dersom Deres Majestæt skulde finde Dem foranlediget 
til at giøre dette Offer, mig uforklarlig; det forekom mig, at ved enhver Af- 
staaelse af en Eiendom, den være hvilkensomhelst den vil, maae det afstaaede 
kunne tages i Besiddelse; da den Svenske Regiering nu ikke med Vaabnenes 
Magt har bemægtiget sig Tronhiems Stift, saa troede jeg, at Deres Majestæt 
i Cessions Tilfælde maatte ansees pligtig til at overlevere denne Deel af 
Staten til den Svenske Krone, og naar nu Deres troe og hengivne Undersaatter 
i Tronhiems Stift ikke frivilligen vilde overgive sig, som de efter den Kiend- 
skab, jeg har om denne Deel af mit Fødeland, under ingen Omstændigheder 
vilde indvilge, kiendte jeg intet andet Middel, end at Deres Majestæt ved 
Hielp af Deres Tropper tvang Indbyggerne til at underkaste sig et fremmed 
og forhadt Aag, hvorved det skrækkeligste af alle Onder, Tvedragtsaanden og 
Borgerkrigens Rædsler, vilde udbryde.

Denne T^nke, Allernaadigste Konge, var mig for oprørende til, at jeg 
ved at berøre denne Streng vilde saare Deres Majestæts saa dybt følende 
Hierte, og dette er Grunden, hvorfor jeg i min først nedlagte allerunderdanigste 
Betænkning har forbigaaet at omtale denne Materie; men da jeg i den under 
6te d. M. af Deres Majestæt allernaadigst sammenkaldte Forsamling af nogle 
af Deres troe Mænd erfarede, at den Keiserlige Østerrigske Gesandt havde 
paa Geheime Statsminister Rosenkrantz’s Forespørgsel, hvorledes Cessionen 
skulde finde Sted, svaret, at dette blev den Svenske Kronprindses 
Sag, saa troede jeg at burde forandre min allerunderdanigste Formeening 
derhen, at det vilde være mindre betænkeligt, om Deres Majestæt gav efter 
for Coalitionens Fordring paa at afgive Tronhiems Stift, naar intet andet

Den 7de December udnævnt til Præsident i Økonomi- og Kommercekollegiet.
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Middei var tilovers for at redde Staten fra den overhængende Fare. — Denne 
Deres Majestæt saaledes aftvungne Afstaaelse vilde altsaa kun være et tomt 
Løvte, da jeg holder mig overbevist om, at Sverrig med egen Kraft vanske- 
ligen skulde kunne undertvinge de kiække Indbyggere af Tronhiems Stift, til 
hvilke Adgangen er saa vanskelig, og som paa mange Maader vilde finde 
Hielp og Understøttelse hos deres sydligere Brødre.

Over den anden Deel af det fra Østerrigs Siide frembragte Forslag 
om at tiltræde Coalitionen imod Frankrig har jeg i min forhen allerunder
danigst indgivne Betænkning været af den Formeening, at Statsklogskab 
fordrede at give efter for dette Forlangende, naar det ellers nogen
ledes kunne bestaae med Moralitetens Grundsætninger, og naar 
Deres Majestæt havde Ankeposter imod den franske Regiering, eller 
saadanne kunne udfindes.

Da Deres Majestæts Minister for de udenlandske Anliggender havde 
anført forskiellige Klageposter og in specie den, at de Franskes Keiser havde 
ved formelig Traktat forbundet sig til at beskytte Holsteens Grændse med 
30000 Mand, og da jeg erfarede, at den franske Magt i det høieste beløber 
sig til 12000 Mand, at denne havde skilt sig fra Deres Majestæts auxiliair 
Corps og trukket sig ind i Hamborg, saa yttrede jeg mundtligen, hvilket jeg 
herved skrivtligen allerunderdanigst igientager, at det er Frankrig og ingen
lunde Deres Majestæt, der har brudt Traktaten, og at Deres Majestæt, efter 
min Overbevisning, følgeligen maae ansees fuld berettiget til at vælge det 
System, der stemmer overens med Deres Staters Sikkerhed.

Det af Geheime Conferentsraad Malling frembragte Forslag, det nemlig 
istedet for Tronhiems Stifts Afstaaelse at tilbyde en eller anden Deel af Deres 
Majestæts Besiddelser, ansaae jeg mig saa meget meere pligtig at tiltræde, 
som der, naar dette fra Østerrigs Side antages, aabnes Vei for Negotiationer, 
der muligen kunde drages i Længden og lede til ubetydelige Opoffrelser, 
naar de coaliserede Magter under Negotiationernes Gang giøres opmærksomme 
paa deres sande Politik; og det forekom mig desuden ikke usandsynligt, at 
disse forskiellige Magters Interesse vil med dette Forslag saaledes blive deelt, 
at Deres Majestæt efter al Rimelighed deraf vil kunne høste Fordeele.

Dette, Allernaadigste Konge, er alt, hvad jeg har at tilføie min under 
4de d. M. allerunderdanigst indgivne Betænkning, og haaber saaledes at have 
opfyldt Deres Majestæts Allerhøieste Befaling.

Kiøbenhavn d: 9de Decbr: 1813. Allerunderdanigst
R. Sehested.

28.

6. December 1813. Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Papirer vedkommende Norges Afstaaelse.)

Der bliver blot for mig tilbage at bemærke, at Printz Eckmuel bør 
indbegribes med i Vaabenstilstanden, dersom min Svoger har været saa heldig

8*
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at faa ham indbegreben i samme. Jeg forstaar derved, at den, der her aftales, 
maa ei hindre den, der ait kunde kanske være sluttet, forsaavidt den er os 
eller Eckmüel mere fordelagtig end den, som Gr. Bombelle aftaler eller slutter.

K. d. 6 D. 1813. Din hengivne
Frederik.

Til
Geheimestatsminister Rosenkrantz.

29.

Frederik VI til Kejser Frants af 0sterrig.
(U. A. Registraturen.)

À S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, 
le 6 Dec. 1813.

Monsieur mon frère. En envoyant Votre Chambellan le Cte de Bom- 
belles à ma Cour et en le chargeant conjointement avec Votre Ministre, ac
crédité auprès de moi, d’ouvertures qui regardent nos intérêts les plus chers, 
V. M. J. & R. m’a donné une nouvelle preuve de son amitié à laquelle je 
suis infiniment sensible et qui fait l’objet de ma reconnaissence. J’ai mûrement 
pésé les propositions qui m’ont été faites au nom de V. M. J’y réponds en 
remettant mes intérêts et ceux de mes Etats avec une entière confiance entre 
Ses mains, afin de voir la paix par Son entremise rétablie entre moi et les 
Souverains Ses Alliés. Je ne demande pas mieux que de concourir par les 
moyens en mon pouvoir à atteindre le noble but que V. M. et eux ont en 
vue en travaillant à la pacification de l’Europe.

Je saisirai avec empressement toute occasion pour Vous convaincre de 
l’attachement sincère et de la haute estime avec laquelle je suis etc.

30.

Rosenkrantz til Grev Chr. G. Bernstorff.
(U. A. Registraturen.)

À S. E. M. le Cte de Bernstorff à Vienne.
le 7 Dec. 1813.

J’ai eu l’honneur d’accuser la réception des lettres de V. E. en date du 
12 et 13 Oct. et de plusieurs d’une date antérieure sous le 2 du courant 
par une lettre que j’ai confiée aux soins de M. le Cte de Lutzow. Vous aurez 
vu, M., que le Cte de Bombelles nous étoit arrivé, chargé d’ouvertures pour 
notre cour de la part de l’Empereur son Souverain. Le Roi, notre mâitre, 
après avoir mûrement pesé les propositions que ces négociateurs ont faites 
dans un conseil qui s’est réuni deux fois en présence de S. M., a pris la
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résolution de remettre avec pleine confiance Ses intérêts entre les mains de 
S. M. l’Empereur, comme vous le verrés, M., par la copie que je joins ici 
de la lettre qu’Elle à adressée à l’Empereur.

C’est la volonté du Roi que V. E. se rendra tout de suite au quartier 
g1 de l’Empereur pour y suivre les intérêts du Roi. Vous aurés déjà jugé 
par ma précédente, M., de quelle importance qu’ils sont. Le tems me 
manque pour avoir l’honneur aujour’d’hui de donner d’amples instructions à 
V. E., mais je m’en rapporte avec pleine confiance à Ses lumières et à son 
zèle reconnu par le Roi.

C’est le secrétaire de la légation Autrichienne Bn de Foulon qui emporte 
cette dépêché. Il importe qu’il arrive auprès du G1 Cte de Walmoden qui se 
trouva, il y a peu de jours, avancé sur les limites du Holstein avec les troupes 
sous ses ordres, afin que les hostilités soyent suspendues avec les troupes Rles. 
Celles sous les ordres du Pce d’Eckmuhl se sont séparées des nôtres et se sont 
jettées dans Hambourg. La ville d’Altona est menacée d’une destruction que 
la suspension des hostilités pourra peutêtre écarter.

On nous fait espérer, que la connoissance qui sera donnée au Pce R1 de 
Suède de la résolution du Roi notre mâitre produira un armistice par terre et 
par mer avec la Suède; et l’on nous assure, qu’une lettre de Lord Aberdeen 
qui va être expédiée pour Londres déterminera également le gouvernement 
anglois à accorder la suspension des hostilités.

(Fortsættes.)
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Nye Aktstykker
vedrørende

de politiske Forhandlinger i København i December 1813 
og Kielerfreden i Januar 1814.

Ved Aage Friis.

(Slutning.)

31-

14. December 1813. Edward Thornton1 til Baron Wetterstedt.
(U. A. Kopi. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Je viens d’apprendre de S. A. R. le Prince Royal de Suède, qu’Elle 
a l’intention d’envoyer à Copenhague un négociateur dont la mission, si elle 
est heureuse, doit nécessairement amener le résultat de rétablir la paix entre 
la Suède et le Dannemarc et de réunir les armes et les forces de se dernier 
à celles de la Suède et de la cause commune.

Cette mission et son objet, fondés comme ils le sont l’un et l’autre 
sur la disposition de S. M. le Roi du Dannemarc, énoncée dans les communi
cations faites par le ministre d’Autriche, Mr. le Comte de Bombelles, à Mr. 
le Comte de Wallmoden, me paraissent d’un présage heureux pour le rétablisse
ment de la paix entre la Grande Bretagne et le Dannemarc, il étant difficile 
à concevoir comment les troupes de L. L. M. M. les Rois de Suède et de 
Dannemarc pourraient combattre les unes à côté des autres pour la même 
cause, sans qu’il existât entre tous les alliés l’union et l’accord parfait de 
principes et de vues.

Ce n’est que pour accélérer ce résultat heureux, que je Vous prie 
Mr. le Baron de vouloir bien prévenir, par le canal du négociateur Suédois, 
le ministère de S. M. le Roi de Dannemarc, que je suis muni des mêmes plein- 
pouvoirs que je lui avais fait annoncer, il y a si longtems, par Mr. le Comte 
de Baudissin, pour conclure la paix définitive entre les deux puissances; que 
le gouvernement de S. A. R. le Prince Régent m’a fourni même tout récem
ment des instructions pour cet objet; et que je me voue avec la même ardeur 
à l’accomplissement de cet œuvre salutaire, qui doit mettre le sceau à l’union 
de l’Europe entière contre l’ennemi commun.

Englands Gesandt ved Carl Johans Hovedkvarter.
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S. M. l’Empereur d’Autriche n’ayant fait intervenir ses bons offices 
que pour concilier les différends entre la Suède et le Dannemarc, toute référence 
au Quartier Général de S. M. ne peut affecter ceux qui concernent la Grande 
Bretagne et en effet ne peut que retarder l’accomplissement de l’objet de tous 
nos vœux, il ne s’y trouvant personne, qui soit autorisé par les pleinpouvoirs 
et par les instructions du gouvernement Britannique d’y concourir.

Edud Thornton.

32.

16. December 1813. Frederik VI til Rosenkrantz*.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Jeg har modtaget den udførlige Rapport nu fra min Svoger, hvoraf jeg 
tror at slutte, at Vaabenstilstanden vist vil blive sluttet,

1. fordi Cronprinsen har tilbudet den, endog inden Grev Walmoden 
blev slaaet.

2. Gr. Walmoden havde ei talt med Foulon2, da han talede med vor 
Parlementair.

3. Naar man er slaaet, er man siælden got disponeret, og dette var 
Greven vist ikke, da blot hans Hest reddede ham fra at falde i vore Hænder.

4. Af Avisen ses, at Cronprinsen ventes i Holland.
Geral. Lal leman med de Pohlske Officerer har udmærket sig og gjort 

sjælden Tjeneste. Jeg ønsker at vise ham min Tak; tror De, at det kunde 
skade os i politisk Henseende, om han tillige med flere af hans Officerer fik 
nu strax Ordener?

K. d. 16. D. », oTQr„ Frederik R.loi 3.
Til

Geheimestatsminister Rosenkrantz.

33-

17. December 1813. Rosenkrantz til Grev Chr. G. Bernstorff.
(U. A. Registraturen.)

A M. de Bernstorff à Vienne.
le 17. Dec. 1813.

Ce n’est point à V. E. que j’aurois besoin de faire un exposé des 
évènemens qui ont placé les états du Roi nôtre mâitre dans la position dèsa-

1 Dette og de følgende Breve mellem Frederik VI og Rosenkrantz maa sammenholdes 
med den øvrige Del af denne Korrespondance, der er meddelt i Medd. fra Krigsark. IX. S. 6 flg.

2 Den østrigske Legationssekretær i København, der — vistnok den 7. December — var 
afrejst til de allieredes Hovedkvarter med Breve fra Liitzow og Bombelles.
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streuse où ils se trouvent à la suite de l’attaque imprevue, par laquelle le 
gouvernement Anglois troubla il y a bientôt 7 ans le repos du gouvernement le 
plus inoffensif de l’Europe. Personne n’est plus à même que Vous, M. le Cte, 
de retracer à Vous même et aux autres, comment fut trompée la confiance 
que S. M. avoit placée dans l’amitié du Roi d’Angleterre et dans les relations 
politiques quelle entretenoit avec la Cour de Londres. V. E. peut également 
mieux que moi certifier que la nécessité seule de trouver un appuy dans la 
guerre qui s’ensuivoit engagea le Roi à rechercher celui qu’offroit la puissance 
alors prépondérante qui se trouvoit déjà en guerre avec l’Angleterre. Mais 
l’intérêt généreux que témoigne au Roi la Cour respectable, auprès de laquelle 
V. E. est accréditée, inspire à S. M. une reconnoissance qui lui impose l’obli
gation de justifier envers elle la conduite que le Roi a tenue, depuis que la 
campagne de l’année précédente fit décliner la prépondérance de la France 
sous laquelle les puissances continentales de l’Europe, sans exception, avoient 
plié pendant plusieurs années.

On ne fera pas un crime au Roi d’avoir tenu la même conduite. S. M. 
a à cet égard même suivi l’impulsion et les conseils que les plus anciens amis 
de sa monarchie lui donnoient. Dès qu’il parut y avoir de la sûreté pour ses 
états de dénouer les liens qui l’attachaient à la France et pendant que les 
puissances du continent les plus respectables se trouvèrent encore en armes 
contre la Russie, sans que le Danemarc eut pris part à la guerre contre son 
allié, S. M. saisit le moment, où le gouvernement François se déclara disposé 
à traiter de la paix générale, pour faire connoitre à la Cour de Londres qu’elle 
écouteroit des propositions de paix de sa part. En meme tems elle annonça 
à l’Empereur Napoleon avoir fait cette démarche, et elle se trouva de cette 
manière détachée de l’alliance avec ce Souverain, avant qu’aucun autre Prince 
eut rompû les liens qui les attachaient à lui.

Quoique le Roi n’ignoroit point qu’il avoit été pris des engagemens à 
Son détriment à Abo avec le Pce R1 de Suède et que la Gde Bretagne paroissoit 
incliner à y prendre part, le Roi ne pouvoit point se persuader que cette 
puissance put juger de son intérêt de sacrifier la monarchie Dse à la Suède. 
Il se flattoit même que la puissance, avec laquelle il avoit fait la guerre de 
concert à la Suède dont l’allié de S. M. avoit tiré de si grands avantages, ne 
lui en feroit pas porter la peine pour les conserver. Renvoyé par le gouverne
ment Anglois à des négociations qu’on annonçoit qu’elles dévoient comprendre 
les prétentions de la Suède avec laquelle S. M. ne fut point en guerre, Elle 
crut avec confiance pouvoir éviter de regarder les intérêts de Ses états comme 
compromis envers la Suède surtout en déclarant qu’Elle fut prête à unir Ses 
forces à celles de la Gde Bretagne et de ses alliés. Elle compta avec tant de 
confiance sur la manière éclairée du ministère Anglois de juger de l’avantage 
qu’offroit le local des états Ds., qu’ayant envoyé un négociateur à Londres 
S. M. n’hésita point de s’opposer de. vive force à la rentrée des troupes Fran- 
çoises dans Hambourg dans un moment où le Pce R1 de Suède, engagé envers 
la Gde Bretagne et ses alliés et pourvu de moyens de faire agir les troupes
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qu’on l’avoit mis à même de réunir en Poméranie, fut à portée de sauver cette 
ville et où cependant il se borna à menacer la frontière du Holstein. Mais 
tant de confiance dans les lumières des puissances, dont le Roi avoit ambi
tionné de devenir l’allié actif, fut trompée: La Suède, qui n’avoit rien fait 
pour justifier la prédilection qu’on lui témoignoit ni pour répondre aux pro
messes qu’elle avoit arrachées et qui ne fut pas à même de seconder les vues 
des alliés aussi efficacement que le Danemarc, devoit encore être favorisé au 
dépens de celui-ci.

Le Roi, rebuté de la sorte, et pressé par l’arrivée des troupes 
Françoises, destinées à réoccuper une ville que toutes les puissances du 
continent avoient tranquillement vu passer sous sa domination, n’eut plus de 
choix. S. M. avoit favorisé l’entrée des troupes alliées dans Hambourg, avoit 
longtemps par la présence des siennes aux portes de cette malheureuse ville 
imposé aux forces supérieures des François. Elle avoit fait cesser les hostilités 
dans l’embouchure de l’Elbe et sur les côtes de sorte que le pavillon Anglois 
n’y trouvoit plus d’ennemis, mais il lui devint impossible de seconder plus 
longtemps ceux qui exigeoient de lui de sacrifier ses intérêts les plus chers 
pour être admis à les appuyer.

S. M. ne fut point en état de mésurer Sa conduite sur ce point, où 
les forces Suédoises menacoient la frontière, sans que la Suède et la France 
avouèrent être en guerre ensemble, comme il constoit par la conduite du Pce 
R1 qui fit punir un général pour avoir fait mine de vouloir secourir la ville 
de Hambourg. Mais en revanche le Roi ne précipita rien, lorsqu’il s’agit 
d’accepter les offres de la France de renouveller le traité qui avoit été la suite 
de l’attaque de Sa capitale et de l’enlèvement de Sa flotte en 1807. Bien des 
semaines s’écoulèrent avant que S. M. accepta cette offre qui paroissoit pre
senter le seul appuy dans un moment où les mêmes prétensions de la Suède 
avoit été reproduites par elle et appuyés par ses Alliés.

Jusqu’alors le Roi avoit devancé S. M. l’Empereur d’Autriche dans 
la carrière dans laquelle cet auguste Souverain a depuis fait de si glorieux 
progrès. S. M. J. est trop juste pour blâmer le Roi d’avoir ensuite persévéré 
dans des engagements que l’intérêt de Sa monarchie lui avait dictés. Ce n’est 
pas à attribuer au Roi que la marche des circonstances qu’il n’a pas dependû 
de S. M. de maitriser, l’ont forcé à s’éloigner du système de S. M. J. et R.

Le Roi aime à Se flatter, que cet auguste Souverain en a jugé ainsi 
et que c’est la conviction de S. M. J., que le Roi est la victime d’événemens 
qu’Elle n’a pû détourner qui a porté l’Empereur à offrir avec tant de générosité 
au Roi d’effectuer la réconciliation de S. M. avec les puissances avec lesquelles 
Elle a constamment ambitionné de conserver la paix.

Vous savés, Mr, avec combien de confiance le Roi se repose sur l’inter
vention de S. M. l’Empereur. Il n’y a pas d’exemple de plus d’abandon. Il 
est réservé à V. E. de faire valoir auprès du ministre éclairé de l’Empereur 
les sentimens de reconnoissance dont S. M. est animée pour S. M. J. Ils sont 
inséparables de ceux de la confiance illimitée qu’Elle place dans l’amitié de
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ce puissant Souverain et dans Sa façon d’envisager les intérêts des peuples 
de l’Europe qui attendent de Sa sagesse et de Sa puissante intervention le 
repos dont ils ont un si pressant besoin. Il lui appartient de consolider les 
bases de la monarchie Dse, ébranlées par les secousses qu’ont éprouvées les 
états les plus puissans du continent. Au milieu du tourbillon de nos jours le 
Roi n’a pû détourner de ses peuples chéris et fidèles les calamités sous les
quelles ils gémissent. Je félicite V. E. d’avoir à traiter de si grands intérêts 
avec Mr le Pce de Metternich, qui joint aux lumières la franchise qui inspire 
la confiance et qui a acquis des titres si justement mérités à celle que nôtre 
Cour, Mr, se plait à placer en lui.

34.
17. December 1813. KabinetssekretærSchulzenheim til Rosenkrantz.

(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Quartier Général de Kiel le 17. Dec. 1813.
Monsieur I

Le Chancelier de la Cour, Baron de Wetterstedt, se trouvant absent à 
Francfort, c’est par ordre exprès de Monseigneur le Prince Royal, et par suite 
de l’armestice qui vient d’être conclu avant hier1, que j’ai l’honneur de 
m’adresser à Votre Excellence, afin de la prier d’être auprès du Roi, Son 
auguste Maitre, l’interprète des sentimens pacifiques dont le Roi, mon Souve
rain, et Monseigneur le Prince Royal ont toujours été animés.

Guidé par les sentimens d’estime et d’amitié que Sa Majesté a voués 
depuis longtemps à S. M. le Roi de Dannemarc, et soigneux de ne pas devenir 
un obstacle à un changement favorable dans le système politique de ce 
Souverain, mais jaloux en même tems de conserver les droits de la Suède 
fondés dans la sainteté des traités, le Roi ajourna dans le temps Ses préten
sions à la prise de possession immédiate de la totalité de la Norvège, tant 
qu’il restait la moindre espérance, que cette marche modérée pouvait rendre 
le Dannemarc à la cause Européenne, et épargner à ses habitans les fléaux 
de la guerre.

Son Altesse Royale déplore la nécessité où Elle S’est vûe réduite, 
d’attaquer les états de Sa Majesté Danoise, et c’est avec une vive satisfaction 
qu’Elle a prêté la main à la conclusion d’une suspension d’armes, espérant 
que cet arrangement puisse devenir l’initiative d’une pacification entre deux 
nations que la nature elle-même a déstinées à s’entreaider et à défendre mu
tuellement leurs droits.

La déclaration de S. A. le Prince Charles de Hesse, que j’ai l’honneur 
de ci-joindre en Copie, n’a pas pu contribué (!) à assurer le Prince Royal des

Se Sorensen: Kampen om Norge. 2. Del S. 49 flg.

Danske Magazin. 5. R. IV. 14
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sentimens de Sa Majesté Danoise, et c’est pour Se concerter avec Elle sur 
les bases d’une paix solide et stable, qu’Il envoyé auprès d’Elle Mr. le Lieute
nant Général Baron de Tawast, souschef de son état major. Je suis chargé 
de l’annoncer à V. E. comme une personne accréditée. Je ne manquera pas 
de Lui dévélopper les conditions sous lesquelles le traité de paix pourra 
être conclut1.

Je dois affirmer à cette occasion que c’est sur la demande de Mon
seigneur le Prince Royal, que Monsieur le Comte de Bombelles a été dépêché 
à Copenhague.

Le Prince Royal, qui ne consentira jamais à séparer les intérêts de la 
Suède de ceux de Ses Alliés, et qui croit d’aillieurs, qu’une négociation entre 
l’Angleterre et le Dannemarc faciliterait considérablement celle de la Suède, 
m’a ordonné de transmettre à Votre Excellence la Copie d’une Note, que 
Mr Thornton vient d’adresser à Mr le Chancelier de la Cour, à l’effet de lier 
ces deux négociations2. Le Prince Royal pense au reste qur le Dannemarc 
ne peut que gagner à une transaction de cette nature.

Monseigneur le Prince Royale espère avec confiance que Sa Majesté 
Danoise appréciera les conditions modérées que le Général, Baron de Tawast 
est chargé de proposer.

J’ai l’honneur d’être etc.
D. de Schulzenheim,

Secrétaire de Cabinet de S. M. le Roi de Suede.
S. E. Mr. de Rosenkrantz.

35-

18. December 1813. Geheimekonferensraad Karl Wendt til 
Rosenkrantz.

(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Ew. Excellenz werden, wie ich hoffe, in dem, was ich die Ehre habe, 
Ihnen vorzutragen, eine Rechtfertigung für mich finden, wenn ich in einer, 
mir und meiner Bestimmung ganz fremden Sache mich an Sie wende.

Vorgestern, als ich mich im Hauptqvartiere befand, um Seiner Königl. 
Hoheit, dem Kronprinzen von Schweden, Verschiedenes die Stadt . Kiel be
treffend vorzutragen3, ward ich von Jemanden, der, wie es scheint, dort viel 
zu betreiben hat, angeredet, und mir vorgestellt, wie wichtig es für Dänemark

1 Om Tawasts Sendelse til København se bl. a. Sørensen: Kampen om Norge. 2. Del 
S. 64 flg.

* Her aftrykt som Nr. 31.
8 Wendt var Overpræsident i Kiel. (Om ham se bl. a. Eftl. Papirer fra den Reventlowske 

Familiekreds I S. 279.)
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sey, sich mit den Verbündeten je eher je lieber zu vergleichen; dasz der kürzeste 
Weg dazu der sey, die Unterhandlungen hier mit dem Kronprinzen und dem 
englischen Gesandten zu betreiben; dasz dieser mit den ausgedehntesten Voll
machten zu diesem Zwecke versehen sey; dasz Dänemark alsdann, im ganzen 
genommen, weit vortheilhaftere Bedingungen erhalten werde, als auf dem Wege 
der Vermittelung, bey welchem England immer zurükhaltender seyn würde; 
dasz der Kronprinz nichts mehr wünsche, als eine baldigste Beylegung der 
Streitigkeiten mit Dänemark, um zur Theilnahme an Betreibung der grossen 
Sache zurückzukehren. Auf meine hierauf gethane Frage, ob man in Kopen
hagen von diesen Gesinnungen des schwedischen und englischen Hofes unter
richtet sey? antwortete man mir, man glaube dieses nicht, stellte es aber mir 
anheim, ob ich nicht dieserhalben dahin schreiben wolle. Ich bezeugte mich 
willig dazu, wenn man mir etwas schriftliches gebe, z. B. blos eine Versicherung 
des englischen Gesandten, dasz er zur endlichen Abschliessung eines Vergleichs 
unumschränkte Vollmacht habe. Man versprach mir, dasz man sich bemühen 
wolle, mir diese zu verschaffen.

Abends nach aufgehobener Tafel unterredete sich der Kronprinz mit 
mir über denselben Gegenstand. Er bezeugte sein Verlangen dem Kriege mit 
Dänemark ein Ende zu machen, und seine Bereitwilligkeit, zu billigsten Be
dingungen den Frieden zu schliessen. Schweden und England seyen aber in 
dieser Rüksicht die Mächte, mit denen vorzüglich die Unterhandlungen Statt 
finden müssten, und dasjenige, worüber diese mit Dänemark Übereinkommen 
wären, könnten und würden die übrigen verbündeten Mächte nicht misbilligen. 
Seine Vergleichs Vorschläge wären nicht unbillig oder übertrieben, nur musste 
die Sache bald beendigt werden. Er werde einen Unterhändler nach Kopen
hagen senden, um vor Ablauf des Waffenstillstandes einen Vergleich zu Stande 
zu bringen. Schlage dieses fehl, so müsste er weiter vordringen, und es seyen 
schon die Anstalten getroffen, um seine Armee bis zu 8ü/m Mann zu verstärken. 
Die Halbinsel würde dann ganz in seine Hände fallen, und durch die Menge 
der darin sich auf haltenden Truppen äusserst mit genommen werden. Andere 
Mächte waren lüstern genug nach diesen Provinzen, und es würde als dann 
sehr ungewisz seyn, ob sie wieder würden an Dänemark zurückgegeben werden, 
oder, wenn es auch geschehen sollte, doch unter sehr drückenden Bedingungen. 
Während der Unterredung äusserte er verschiedentlich, ich solle dieses nach 
Kopenhagen melden.

Von den Bedingungen, die er anzubieten gedenke, erwähnte der Kron
prinz nichts; aber derjenige, der die erste Unterredung mit mir gehabt hatte, 
kam gestern Morgen zu mir, und erklärte, man wünsche so sehr, die Sache 
mit Dänemark zu beendigen, dasz man, so zu sagen, den Frieden gern er
kaufen werde Dasz die Colonien in Ost- und Westindien zurückgegeben 
würden, verstehe sich, die Flotte zwar nicht, aber es würde wohl zu erhalten 
seyn, dasz man bey Bestimmung der Subsidien darauf Rücksicht nehme. Viel
leicht werde man sie auch nach eben der Regel bestimmen, wie mit Schweden, 
dasz sie nemlich nach der Anzahl der Mannschaft berechnet werden, die anfäng-

14*
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lieh gestellt wird, deren Ergänzung man aber im Laufe des Feldzuges nicht 
fordern, obgleich immer dieselbe Summe bezahlt werde. Bey den Subsidien an 
Schweden sey der Mann zu 40 C. ß berechnet. Er dürfe auch versichern, 
dasz man von Schweden 1 Million Rth. schw. Banko erhalten könne, wenn 
gewisze Abtretungen gleich geschehen. Nothwendig werde es unterdessen 
seyen, dasz ebenfalls ein Unterhändler unserer Seits hieher gesendet werde. 
Da England an dieser Negoziation Theil nehmen würde, so fiel es mir ein, 
dasz vielleicht nicht alle Personen gleich angenehm seyn dürften, und wenn 
der Graf Bernstorff1 — der meines Wissens noch in Altenhof bey seinem 
Schwager, dem Grafen Reventlow2, sich auf hält — in Rücksicht Englands in 
diesem Falle seyn möchte, so würde ich geglaubt haben, vielleicht den Grafen 
Reventlow zu Emkendorf3 Ew. PLxcellenz nennen zu dürfen. Allein man hat 
mir versichert, in Ansehung der Person, welche man dazu wählen wolle, sey 
man ganz gleichgültig, und wüsste Keinen, den man würde recusiren wollen. 
Der Unterhändler, der vom Kronprinzen nach Kopenhagen gesanndt wird, ist 
der General Tawast, der hier die Stelle eines Kriegssekretairs versieht.

Die von dem englischen Gesandten erwartete Versicherung, dasz er aus
gedehnte Vollmachten zu Abschliessung eines Friedens habe, hat er nicht geben 
wollen, dagegen habe ich eine Abschrift eines Briefes desselben an den Baron 
Wetterstedt in Frankfurt erhalten, die ich hier beilege4, welche dasselbe enthält. 
Auch noch eine note verbale über die Bedingungen, welche doch wohl nicht 
als Ultimatum angesehen werden darf. —

Zu dieser historischen Darstellung des seit vorgestern vorgegangenen 
kan ich nichts hinzufügen, da es mir nicht geziehmt, auch an hinlänglichen Ein
sichten fehlt, um darüber irgend eine Meinung äussern zu können. Ich muss 
mir nur die Erlaubniss erbitten Ew. Excellenz einige Bemerkungen über den 
Zustand des Landes vorlegen zu dürfen. Der Druck, den die Gegenden, welche 
der Schauplatz des Krieges gewesen sind, und wo ietzo die feindlichen Armeen 
stehen, erlitten haben, ist in Betracht der kurzen Dauer derselben fürchterlich. 
Zwar ist die Mannszucht meistens gut, und Excesse fallen nur einzeln vor, 
aber die Städte sowohl als das Land wrerden von Allem entblösst, was, ich 
will nicht sagen zum Wohlstände, sondern zu der nothdürftigen Existenz gehört. 
Viele Stellen sind ganz ohne Zug- und Hornvieh; die Kühe werden von den 
Höfen genommen, um als Fleisch den Truppen zur Nahrung zu dienen, das 
Getreide wird ausgedroschen, um das Korn der Armee hinzugeben; alle Fourage 
wird zu eben dem Zweck verbraucht; Wagen und Pferde, die man zu Trans
porten requirirt, werden zerbrochen und die Vorspann stirbt von Ermüdung 
oder unzulänglichen Futter; die geringen Vorräthe der Städte sowohl als des 
Landes werden von den zahlreich einqvartierten Truppen aufgezehrt; die Mate-

1 Grev Joachim Fr. Bernstorff, der i Novbr.—Decbr. var paa Altenhof og Emkendorf.
a Cai (Cajus) Fr. Reventlow, gift med A. P. Bernstorffs Datter Emilie Louise Henriette.
3 Grev Frederik (Fritz) Reventlow.
4 Findes ikke vedlagt; er vel det her som Nr. 31 trykte Brev.
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rialien des Handwerkes durch requirirte Arbeit ohne Bezahlung hingegeben. Es 
wird also kein Pächter oder Bauer Pachtgelder oder Abgaben an den Gutbesitzer, 
kein Einwohner die Gefälle an die Regierung oder an die Kommune bezahlen 
können, woraus hinwieder eine allgemeine Stockung aller Zinzenzahlungen 
entstehen muss. Es ist zwar eine provisorische Commission niedergesetzt, die 
eine Art von Provinzialverwaltung ausmachen, und zugleich dazu dienen soll, 
die Lieferungen an die Armee in bessere Ordnung und mit gleicherer Ver- 
theilung zu besorgen. Allein da einer ihrer Aufträge auch der ist, die öffent
lichen Abgaben zu erheben, und monatlich an den General Intendanten der 
Armee abzuliefern, so ist zu befürchten, dasz, wenn die Abgaben nicht prae- 
stiert werden können, von Seiten der feindlichen Behörden Executionen verfügt 
werden, wodurch den Einwohnern noch das Wenige geraubt wird, was übrig 
geblieben ist. Sollte nun der Krieg länger fortgesetzt, und die Zahl der ins 
Land einrückenden Truppen vermehrt oder gar verdoppelt werden, so kann 
man nichts geringeres als den totalen Ruin diesen Prowinzen erwarten, von 
dem sie sich in einer langen Reihe von Jahren nicht werden erhoben können.

Ich sende dieses mit einer Stafette, zu deren Absendung mir hier im 
Hauptqvartiere ein Pass bewilligt ist.

Kiel, den 18. Dec. 1813. Wendt.

P. S. Ich habe Ursach zu vermuthen, dasz der Gr. Bernstorff, 
wenn er anders, wie ich doch glaube, noch im Stande ist, zu der Zeit 
in Kiel seyn werde, wenn eine Resolution auf Veranlassung dieses hier 
eintreffen kan, im Falle S. Majt. geruhen möchten, ihn zu einer Mission 
zu ernennen.

Sr. Excellenz
dem Hr. Geheimen Statsminister von Rosenkranz, Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten.

36.

19. December 1813. Frederik VI til Rosenkranz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Herved tilstilles Dem, hvad Cureren har bragt fra min Svoger. Jeg 
ønsker at tale (!) Dem K 9, og Conseillet har jeg ladet kalde til Kl. 10 Slet. 
Jeg tror, at Kammerherre Bourk var best at bruge for at underhandle med 
Cronprinsen.

K. d. 19. D.
1813.

Frederik.

Til
Geheimestatsminister Rosenkranz.
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37-

19. December 1813. Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Jeg approberer Brevet iil Cronprinsen. Det glæder mig, at Bombeile 
reiser, jeg ønskede at tale (!) ham, inden han reiser. Kanskee var det best, 
naar han havde været hos min Kone.

Gr. Moltke som i dette Øjeblik kommer og bringer Vaabenstilstanden 
fortæller, at Cronprinsen skal have declareret ei at have med de Allierede at 
bestille, han ved ei at tale om andet end Krigen imellem ham og Mig etc.

Om det ikke var mueligt, at Bombeile ogsaa fik et Brev fra mig til 
Cronprinsen eller et fra dig nævntefs] i mit Brev, som Kammerherre Bourk 
bringer; i Morgen vil en Svensk Coureer være ventende.

Kammerjunker Krabbe kan gjerne følge med, og da behøve ingen Officeer 
at følge; derimod kan en Guide reise i Forvejen for at bestille Hestene.

K. d. 19. D. Frederik.
1813.

38.

19. December 1813. Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Instructionen til Kammerherre Bourk aproberes.
Afstaaelse af Fæstninger kan ei bevilges; det værste var, at den af P. 

Friderich sluttede Armistice aldeles maatte følges hermed, Beleiringen af Glück- 
stadt blev fortsat, dette maatte saa længe mulig ungaaes; Friderichsort, frygter 
jeg, er, i Fald han angriber samme ordentlig ’, i to Gange 24 Timer taget.

K. d. 19. D. Frederik R.
1813.

39-

20. December 1813. Rosenkrantz til Bourke.1
(U. A. Registraturen.)

À Mr de Bourke.
le 20. Dec. 1813.

La commission, dont le Roi Vous charge, Mr, est aussi honorable à 
cause de la confiance de S. M. qui y est attachée, qu’à cause de l’importance

1 Dette er den første af de tre Instruktioner, der blev givet Bourke før Kielerfreden. 
Den anden af 31. December og den tredje af 7. Januar er trykt i Yngvar Nielsens Afhandling 
om Kielerfreden i Christiania Videnskabs Selskabs Skrifter 1886, Nr. 13, S. 35 flg.
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de l’objet. Il s’agit d’arrêter les opérations de l’armée ennemie contre les 
états du Roi au moins jusqu’à ce qu’il arrivera une réponse du quartier g1 
Autrichien aux dépêchés envoyées par Mess, de Lutzow et de Bombelles.

Par la copie, que je joins ici de l’armistice signé à Rensbourg le 15. 
du courant, Vous verrés, Mr, à quoi le Pce Frédéric de Hesse a consenti, et 
que le Pce R1 a ratifié cet acte qui offre un répit jusqu’au 29., jour, avant 
lequel il ne peut manquer d’arriver des informations de la part de l’Empereur 
d’Autriche à Sa légation auprès du Roi, et plus particulièrement au Cte de 
Bombelles, qui se rendra avec Vous, Mr, au quartier g1 du Pce de Suède. Ce 
Pce et le G1 de Walmoden, qui est G1 Russe, ne pourront manquer d’être 
instruits peu après Vôtre arrivée des resolutions, qui auront été prises par les 
Empereurs d’Autriche et de Russie, après que le Roi a remis, sans reserve 
de Sa part, Ses intérêts entre les mains du prémier de ces Souverains.

Je joins ici le précis de la communication qui a été faite verbalement 
aux Comtes de Lutzow et de Bombelles, par lequel Vous verrés, Mr, jusques 
où le Roi est allé. Si LL. MM. JJ. manifestent au Pce R1 leurs intentions de 
la façon, dont le Roi est en droit à S’y attendre en vertu des ouvertures qui 
Lui ont été faites de leur part par Mr de Bombelles, et depuis que S. M. s’en 
est remise à l’intervention de l’Empereur d’Autriche et a accepté Sa médiation, 
il y a à espérer, que l’armée ennemie n’entreprendra rien de plus contre les 
états du Roi. Il s’agira ensuite d’effectuer qu’elle évacue le Holstein. Il 
s’agit, en convenant d’un nouvel armistice avec le Pce R1, de faire comprendre 
les forteresses de Gluckstadt et de Fridericsort dans cette convention.

Je n’ai pas besoin de Vous observer, Mr, qu’il seroit tout à fait déplacé 
de suspendre les hostilités sur tous les autres points dans les Duchés en exceptant 
l’une ou l’autre des susdites forteresses. Msgr le Pce Frédéric n’a point pû 
traiter à leur égard, mais Vous y êtes autorisé, sans cependant qu’il soit 
permis de consentir à ce qu’elles soyent remises au Pce R1. Le Cte de Bom
belles Vous secondera à cet égard de tous ses moyens.

Je joins copies des lettres que ce dernier a adressées tant au Cte de 
Walmoden qu’au ministre d’Autriche à Londres. Elles font preuve de la 
chaleur avec laquelle l’Autriche a épousé les intérêts du Roi. Le Pce R1 fera 
tout ce qui dépendra de lui pour éluder l’effet de ces généreux efforts de S. M. 
l’Empereur d’Autriche, qui a déclaré agir en même tems de concert avec 
l’Empereur de Russie et avec le Roi de Prusse. Il nous importe en revanche 
qu’il s’y conforme. Tous Vos soins, Mr, tendront à ce but; mais pour le 
moment Vous ne conviendrés point d’en avoir un autre à poursuivre que celui 
de consolider l’armistice déjà conclû, de le faire prolonger jusqu’à ce que les 
intentions de l’Autriche seront connues et de l’étendre aux Duchés en général 
sans en excepter les forteresses de Gluckstadt et de Friderichsort.

Vous soutiendrés en toute occasion, que le Roi ayant accepté la média
tion de l’Empereur d’Autriche, que ce Souverain Lui a offerte, ce seroit 
manquer à ce qui lui est dû de la part de S. M. que d’entrer en pourparlers 
à l’égard d’aucun point des intérêts en litige; et Vous assurerés, que S. M. ne
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S’y prêtera point. Il importe d’obtenir plus de liberté pour la communication 
entre Rendsbourg et Slesvic, laquelle est par l’armistice du 15. très restreinte. 
Il s’agit d’y remédier par une nouvelle convention ou par des articles additionels.

Il est à prévoir, que le Pce R1 ne voudra pas souffrir qu’une partie de 
la cavallerie qui est dans Rendsbourg s’en retire, ce qui est cependant fort 
nécessaire à moins que l’on ait réussi à y faire entrer des fourages. Il s’agit 
donc aussi d’obtenir à cet égard des facilités, en alléguant qu’en diminuant la 
garnison de Rendsbourg, on n’agit point contre le sens de la convention faite 
avec le Pce Frédéric de Hesse, qui défend d’augmenter les moyens de defense 
de la place.

Comme il ne s’agit pas encore d’arrangement définitif, il ne peut aussi 
point être question de la retraite du G1 François l’Allemand avec le peu de 
troupes qu’il a avec lui: mais il importe d’assurer à ce G1 et aux troupes sous 
ses ordres la faculté de se retirer à Hambourg en échange des troupes Des 
qui se trouvent avec le Pce d’Eckmuhl. D’ailleurs la parole donnée au dit G1 
par le Pce de Hesse exige qu’il soit fait tous les efforts pour empêcher que 
lui et les soldats qui sont avec lui, ne soyent pas faits prisonniers de guerre.

S’il arrivoit, qu’après que la réponse du quartier g1 Autrichien sera 
arrivée, il fut nécessaire de traiter sur les lieux avec le Pce R1 de Suède, il 
Vous sera envoyé d’autres instructions et des pouvoirs plus amples.

Ces instructions et le pleinpouvoir ci joint Vous suffiront pour le but 
que Vous avés actuellement à poursuivre qui est de prévenir que les hostilités 
ne recommencent avant que l’Autriche se sera prononcée et d’obtenir plus de 
facilitée, que la convention faite par le Pce Frédéric n’accorde à l’égard des 
communications avec Rendsbourg, et pour qu’il ne soit point tenté des attaques 
contre les deux autres forteresses du Holstein. S’il étoit possible d’obtenir le 
libre passage de la poste jusqu’à Altona, ou du moins la faculté de retirer 
des lettres et des feuilles publiques de cette ville, de l’Allemagne et de 
l’Angleterre, ce seroit de grands avantages que nous saurions apprécier.

C’est avec pleine confiance dans Vôtre zèle pour le service du Roi et 
dans Vos talens distingués, Mr, que je Vous exprime nos vœux les plus 
sincères pour la réussite de la commission pour laquelle Vous allés partir.

Mr de Krabbe Vous accompagnera pour Vous aider à faire les expédi
tions que les circonstances exigeront.

Vous Vous annoncerés ches S. A. Ms&r le Pce Frédéric à Rendsbourg, 
pour recevoir de lui les renseignemens, qu’il sera à même de Vous donner, 
après que Vous aurés présenté Vos devoirs à S. A. S. (!) le Landgrave à Slesvig.

J’ai l’honneur d’être, etc.
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40.

20. December 1813. Baron Wetterstedt til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Quartier Général de Kiel le 20. Décembre 1813. 
Monsieur.

Revenu aujourd’hui de Francfort, Monseigneur le Prince Royal m’ordonne 
de m’adresser directement à Votre Excellence, pour Lui exprimer de nouveau, 
combien S. A. R. serait peinée de voir, que les propositions, dont Elle vient 
de charger le Lieutenant Général, Baron de Tawast, ne fussent point acceptées 
par Sa Majesté Danoise. L’armistice, motivé par l’unique désir de la paix, 
expire dans neuf jours; ce terme ne peut point être prolongé. Son Altesse 
Royale Se flatte, que la Cour de Copenhague aura vu dans cette suspension 
d’armes le désir qui anime ce Prince, d’applanir les différends, qui existent 
entre les deux Cours. Les alliés de la Suède nourrissent le même vœu; unis 
avec elle dans la paix comme dans la guerre, ils lui ont abandonné, avec une 
entière confiance, de terminer, avec leurs forces jointes à l’armée Suédoise, 
la guerre avec le Dannemarc. C’est la Suède, qui seule peut modifier ce qui 
lui est garanti par les traités les plus solemnels, et elle vient d’en donner 
une nouvelle preuve par les propositions, que le Général, Baron de Tawast 
est chargé de faire. Je prie Votre Excellence de vouloir bien communiquer 
sans délai à ce Général la réponse de Sa Majesté Danoise; les évènemens se 
précipitent sur les limites de la France et appellent l’attention générale. Le 
Dannemarc ne repoussera point un arrangement avec les Puissances Alliées, 
qui, en remplissant les prétentions de la Suède, lui imposeroit l’obligation 
sacrée, en combattant pour la liberté permanente du Continent, d’employer 
tous ses efforts pour dédommager le Dannemarc des sacrifices, qu’il Se 
porterait à faire.

C’est avec les sentimens d’une haute considération, que j’ai l’honneur 
d’être etc.

le Bn de Wetterstedt.
À S. E. Mr. de Rosenkrantz.

41.

21. December 1813. Situationsplan af Frederik VI.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse. Afskrift med Generaladjudant Biilows Haand 

uden Underskrift.)

Disposition.
Forinden Vaabenstilstanden er forbi, bør alt være concentreret paa 

følgende Punkter, nemlig ved Colding og Middelfarth i Fyen. Det Høieste alt
Dauske Magazin. 5. R. IV. 15



114 Polit. Forhandlinger i Decbr. 1813 og Jan. 1814.

dette vil udgiøre, er 15000 Mand, thi ellers blev Sielland gandske blottet. 
Kiøbenhavn, Kronborg og Kysten mellem disse to Fæstninger maa besættes, 
hvilket er nødvendigt, da Vinteren er for Døren og Isen letteligen kunde giøre 
en Expedition mulig. —

Fiendens Stilling er nu fra Husum til Selck, følgeligen er Slesvig næsten 
Middelpunkt af Fiendens Frontlinie. — En Stilling ved Slesvig og derfra at be
gynde Operationerne er umuelig; følgeligen bør der blot sættes en Forpostkiede 
af lette Tropper, som dels bør være for at marquere Demarkationslinien, dels 
ogsaa for at avertere om Fiendens Bevægelser, og da repliere sig paa Flens
borg og Tøndern. —

Dersom ikke Prinds Frederik med Cavalleriet og det kiørende Artillerie 
kan forlade Rendsborg, enten ved List, eller ved at kaste sig paa en af 
Fiendens Fløie og derved faae Luft til Flensborg, bør alt, inden Vaaben- 
stilstandens Udløb, følgeligen den 28de dennes, være i og om Haderslev; blot i 
det Tilfælde, at Prinds Frederik kan støde til Slesvig og Flensborg, bør de 
Tropper, som ere i Flensborg, oppebie Prinds Frederik, og da forsætte Retiraden 
til Generalmajor Wegener, som da, efter Omstændighederne, enten oppebier 
Corpsets Ankomst, eller fremrykker for at soutenere samme: den sidste Retirade 
er dels over Snoghøi dels over Frederitz til Fyen. —

Fra Jylland og Slesvig bortføres alt svært Skyts til Fyen, ligeledes bør 
blot Fladstrand holdes besat. Al Ammunition bortføres fra Arsenalerne i 
Jylland til Fyen; ligesaa alle Kasser, Penge og Penges Værd. —

Skulde det Tilfælde indtræffe, at de Allieredes Armee forlader de 
Svenske, da bør vi agere offensivt og da bør Prinds Frederik ei gaae længere 
tilbage, end Omstændighederne tvinge ham til; ligesom at 2det Jydske og 
Kronens Ihfanteriregimenter samt Ferdinands Dragoner og Slesvigske Ryttere, 
med alt det der er i Slesvig, blot hvis de trænges, gaae til Apenrade. Jeg skal 
da strax lade Generalmajor Wegener avancere, og Jeg Selv skal følge med 
alt fra Fyen.

Yderst vigtigt er det at erfare Fiendens virkelige Styrke.

Hovedqt. Kiøbhvn.
den 21. Decb.

42.

23. December 1813. Generaladjudant Biilow til Rosenkrantz. 
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Deres Exsellenses særdeles ærede af Gaars Dato1 modtog jeg Kl. 93/< 
iaftes; jeg forelagte strax H. M. Kongen det, og Allerhøistsamme befalede mig

1 Trykt i Medd. fra Krigsark. VIII S. 13.
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at instruere Oberstlieutenant Gøssel, der var den til General Tawast commanderte 
Offiseer, i Medhold af dette Deres Exsellenses Brev. —

Da Generalen alt var iseng, gik Oberstlieutenanten ind til Adjutanten 
Grev Rosen, og sagde ham, at hans, Oberstlieutenantens, Forretninger hos 
dem nu vare endte, saasom General Tawast havde anmeldt sig som Diplomatiker, 
hvis Aarsag han anbefalede sig etc.

Hosfølgende Rapport fra General Pr. Frederik til Hessen, samt tvende 
Breve fra Krpr. af Sverrig, har jeg den Ære at vedlægge, ifølge H. M. Kongens 
allerhøieste Befaling.1

Hovedqvarteret Kjøbenhavn, den 23. December 1813.

Deres Exsellense ^ülow.

Herr Geheimestatsminister von Rosenkrantz.

43-

24. December 1813. Rosenkrantz til Schulzenheim.
(U. A. Registraturen.)

À Mr. de Schulzenheim, secrétaire de cabinet de S. M. Suédoise, 
le 24. Dec. 1813.

Mr. le Bn de Tawast vient de me remettre la lettre dont par ordre de 
Msgr. le Pr. R1 Vous l’aviés chargé pour moi. Vous y avés indiqué, Mr, le 
but de la mission, confiée à cet officier général. Je m’a informé lui-même que 
les instructions, dont S. A. R. l’a muni, lui enjoignent d’entamer des négocia
tions, pour poser les bases aux conditions du traité de paix à conclure.

J’ai fait part à Mr. le Bn de Tawast, qu’après avoir fait mon rapport 
au Roi S. M. m’a chargé de lui déclarer, qu’Elle est prête à donner les mains 
pour le rétablissement de la paix avec la Suède aux conditions qui lui ont 
été proposées par l’Empereur d’Autriche et qu’Elle a acceptées.

J’ai eû à y ajouter que S. M. a trop d’égard pour ce Souverain et pour 
les Alliés de S. M. J. pour ne pas Se sentir obligé d’attendre la réponse à 
Son accession aux propositions, qui Lui ont été faites au nom de Souverains 
aussi respectables, surtout comme cette réponse ne sauroit tarder d’arriver; et 
que les intérêts de la Suède étant trop liés avec ceux des Souverains Alliés, 
qui par leur appuy renforcent si essentiellement les moyens de cette puissance, 
le Roi ne sauroit penser à traiter séparément de la paix avec S. M. Suédoise, 
mais qu’Il est au contraire convaincû, que les négociations avec la Suède et

1 Findes nu ikke vedlagt. De fleste af de i de følgende Breve nævnte Bilag meddeles 
ikke, selv om de findes, da Indholdet kendes andst Steds fra.

15*
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avec la Gde Bretagne sont faites pour aller de front. J’ai observé à Mr. le 
Bn de Tawast que le Roi, lié comme il l’est par les engagemens pris envers 
l’Autriche, est décidé à attendre la réponse de S. M. J. Je lui ai dit qu’on 
peut s’en reposer sur le Roi, qui sent le besoin de voir la paix rendue à Ses 
sujets, que les traités de paix avec la Suède et l’Angleterre seront prompte
ment conclus. Ce sont là les représentations que Mr. de Bourke est chargé 
de faire valoir auprès de S. A. R. et que le Cle de Bombelles appuyera auprès 
d’Elle. Le Roi se flatte que Msgr. le Pce R1 ne voudra point, pour un delai 
de peu de jours, ranimer le feu de la guerre, après que le Roi s’est prêté à 
y mettre fin, en acceptant tout ce qui Lui a été proposé par les Alliés de la 
Suède à l’avantage de cette dernière. Si S. M. souhaite le maintien de l’armestice, 
c’est qu’Elle ne désire pas moins vivement de le voir suivi de près par la paix.

Ce n’est que pour le cas que le Pce R1 feroit recommencer les hostilités, 
que le Roi fait avancer des troupes, qui d’ailleurs sont destinés à joindre les 
armées alliées, lorsque la paix sera rendue aux états de S. M.

C’est pour expliquer le délai que les circonstances énoncées ci-dessus 
apportent à la marche des négociations confiées à Mr. le Bn de Tawast, que 
je m’empresse d’avoir l’honneur, Mr, de Vous adresser par le canal de ce G1 
cette réponse préalable.

44.

25. December 1813. Bourke til Rosenkrantz.1
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

à Kiel ce 25. Decbre. 1813. 
Monsieur,

Je suis arrivé ici dans la nuit du 23 avec Monsr le Comte de Bombelles. 
Le Prince Royal, l’ayant appris et supposant que j’étois venu pour traiter de 
la paix, différa son départ pour Glückstadt, qui étoit fixé pour hier matin. 
S. A. R. fit appeler à dix heures le Général Vincent, Ministre d’Autriche, et 
Mr. de Bombelles.

Ce dernier, au sortir de son audience, vint m’annoncer que le Prince 
l’avoit chargé de venir me chercher. A une heure je fut introduit seul dans 
le Cabinet du Prince, à qui je remis la lettre du Roi.

S. A. R. l’ayant luë me dit: «Je vois Monsr de Bourke que Vôtre 
«mission est parfaitement inutile, et Vous pouvez, je pense, repartir quand 
«Vous voudrez. Vous n’ètez chargé que de négocier une prolongation

1 Efter hans egen Paategning paa denne Depeche modtog Rosenkrantz den den 28. De
cember. — Om Bourkes Ophold i Carl Johans Hovedkvarter se bl. a. Yngvar Nielsen: Kielerfreden 
S. 9 Ag- (Christiania Videnskabs Selskabs Forhandl. 1886, Nr. 13); Woynar 1. c. S. 117 flg.; Alin: 
Den svensk-norska unionen. I. Bilagor Nr. 5 a, b, c
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«d’armistice qu’il m’est impossible d’accorder.» Je lui assurai qu’en effet mes 
pouvoirs ne s’étendoient pas plus loins; mais que la réponse de l’Autriche ne 
pouvoit pas tarder longtems, et que, si elle étoit de nature à amener la paix 
entre le Danemarck et les Alliés, on auroit peutêtre à regretter une effusion 
inutile de sang, pour n’avoir pas voulu attendre quelques jours. Le Prince 
insista sur l’importance de chaque instant: «que sa présence étoit nécessaire 
«sur la frontière de la France; que les Alliés en avoient la conviction et lui 
«reprocheroient chaque jour de perdu; que le Ministre d’Angleterre trouvoit 
«qu’il n’auroit pas dû accorder le premier armistice: enfin qu’il étoit si dé- 
« terminé à ne pas le prolonger d’une minute qu’il recommenceroit les hostilités 
«une demiheure après l’échéance du terme, quand même il auroit la 
«certitude de périr.» Il me dit: «que la réponse de l’Autriche ne signifioit 
«rien et que nous ne voulions que gagner du tems, mais que cette politique 
«étoit trop usée pour réussir dans le siècle présent; qu’il sentoit bien 
«que nôtre position étoit mauvaise; que nous avions pris le mauvais parti 
«& lui le bon; que si l’Empr Napoléon avoit été victorieux, nous aurions 
«triomphé, et lui (Prince de Suède) auroit été perdu; que le Dannemarck, étant 
«du côté battu, étoit appélé à faire des sacrifices; qu’il sentoit qu’ils étoient 
«cruels, mais necessaires; que le Danemarck n’avoit rien de mieux à faire que 
«de s’allier sincèrement à la Suède et qu’il s’en trouveroit bien. Je suis lié 
«sincèrement d’amitié avec l’Empr de Russie, m’a-t-il dit, et j’exigerai que le 
«Dannemarck soit dédommagé, et je ne poserai par les armes que je n’aye 
«obtenu des dédommagements convenables pour le Roi de Danemarck.»

Il m’est impossible de rendre compte ici de tout ce qu’il m’a dit dans 
une conversation ou plutôt dans un discours qui a duré deux heures. Toutes 
les fois qu’il me fut possible de placer un mot, je lui rappélai, que je n’étois 
point autorisé à traiter ou même à discuter autre chose qu’un armistice, et 
qu’il me paroissoit que des considérations d’humanité et l’intérêt même des 
Alliés exigeoient également qu’il y consentît. Il répétoit souvent «qu’il ne 
«vouloit pas de la médiation de l’Autriche; que son intervention étoit inutile; 
«que ses droits à lui étoient fondés sur des traités, dont il exigeoit l’exéqution, 
«et que certes l’Autriche ne prétendoit pas rompre ces traités».

Je lui représentai que l’Autriche nous avoit offert ses bons offices pour 
nous reconcilier avec les Alliés sur des bases proposées par les Alliés eux-mêmes; 
que nous les avions acceptées et qu’il ne s’agissoit que de prolonger l’armistice 
pour attendre l’effet de cette intervention; qu’il ne pouvoit disconvenir qu’il 
seroit bien plus avantageux pour les Alliés de s’arranger à l’amiable avec le 
Roi de Danemarck, de Le laisser leur ami et d’avoir immédiatement toutes 
leurs forces disponibles pour co-opérer au grand bût de leur alliance, que de 
les employer à écraser les provinces Danoises et de devoir les y conserver 
longtems pour retenir dans la soumission des habitans exaspérés.

Il en convenoit, mais il soutenoit toujours que nous n’étions pas 
sincères, que nous ne voulions que gagner du tems, et que la nature même
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de ma mission le prouvoit. Je soutenai le contraire sans avoir pû faire 
aucune impression.

Aussitôt que je me retirai, il fit entrer les Ministres de Russie, d’Angle
terre, d’Autriche, Mr. de Wetterstedt & Monsr le Cte de Bombelles, qui 
se tinrent assemblés jusqu’à cinq heures. En sortant Mr de Bombelles me 
pria de passer avec lui chez moi pour recevoir une communication importante 
qu’il avoit à me faire.

Il me remit deux projets de traités, dont le Prince me laissa le choix 
en me proposant de signer l’un ou l’autre sub spe rati, et qu’alors il prolon- 
geroit l’armistice jusqu’au 6.

Je déclarai nettement que je ne signerais ne l’un ni l’autre et que je 
me proposais de partir dans la nuit. Mr. de Bombelles me dit qu’en ce cas 
il étoit inutile qu’il retournât à Copenhague et qu’il partiroit pour le quartier- 
général de l’Empereur d’Autriche où il pouvoit être plus à portée de nous 
servir. Ce parti pris nous allâmes diner chez le Prince entre 7 & 8 heures 
du soir.

J’eus l’occasion de m’entretenir un peu avec le Général Vincent. Il 
me paroissoit disposé favorablement pour nous, mais peu enclin à articuler 
un mot qui pût donner le moindre ombrage au Prince. J’ai eû aussi quelque 
conversation avec Mr Thornton, qui m’a paru sec et dans la persuasion 
que nous ne céderons qu’à la force. Son opinion est qu’on fait mal de 
perdre un instant; qu’on devroit immédiatement nous forcer à céder. Je n’ai 
pas parlé à Mr. de Suchteln, mais Mr de Bombelles est choqué de sa 
partialité décidée.

Après le diner Monsr de Wetterstedt m’a conduit chez lui, et m’a 
montré les deux projets, que Monsr de Bombelles m’avoit conmuniqués le 
matin, en m’invitant à les signer sub spe rati, qui ne m’engageoit à rien, et 
que l’armistice seroit prolongé au 6.

Je lui répondis comme à Mr. de Bombelles que je ne le ferois pas, que 
je n’étois point autorisé à négocier ni même à discuter là-dessus. J’ajoutais, 
que si je n’avois en vue, comme on le paroissoit croire, que de gagner quel
ques jours de tems, il ne dépendoit que de moi de signer une Chose, qui 
n’engageoit le Roi à rien, et de gagner mon but; mais qu’il étoit indigne de 
moi de recourir à de pareils moyens.

Il répéta tous les argumens du Prince sur les objets du traité. Je ne 
cessai de lui dire que je n’étois point autorisé à discuter rien avec lui; mais 
que je voyois avec peine que les conditions n’étoient plus celles que les Cours 
alliées avoient autrefois proposées; que j’apporterois ou enverrois à Copen
hague ce qu’il jugeroit à propos d’y faire parvenir, si l’on consentoit à pro
longer l’armistice jusqu’au retour du courrier; mais il disoit que le Prince n’y 
consentiroit pas.

Je lui observai, que si l’on envoyoit des propositions, on devoit réfléchir 
que les plus raisonnables donneroient le plus de chance de succès, et que les 
plus extravagantes ne tenderoient qu’à irriter & à retenir les troupes alliées
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Occupées ici d’un objet accessoire, tandis qu’on avouoit en avoir un besoin si 
pressant pour le grand bût de l’alliance générale; que l’on pouvoit sans doute 
faire un mal infini au Danemarck, — peut-être même l’écraser; mais que les 
alliés, loin d’y gagner quelque chose, nuiroient essentiellement à leur cause, 
d’abord par la perte d’un tems précieux pour eux, et en second lieu par 
l’effet moral que produiroit partout l’abus cruel du pouvoir.

Je lui demandai dans quel pays conquis l’Empr Napoléon, dont on se 
plaignoit, avoit imposé des conditions plus dures? Je lui marquai ma surprise 
qu’un Prince, qui se piquoit de ne ressembler à Napoléon en rien, voulût le 
surpasser dans l’abus de la puissance. J’ajoutai qu’une grande modération en 
cette occasion donneroit au Prince un meilleur titre que des victoires à l’ad
ministration des Français, dont il se propose de regler les destinées. J’avois 
dit tout celà au Prince lui-même, qui m’a parlé sans mystère de ses projets 
sur la France.

Le soir à six heures je fus appèlé encore chez le Prince. Après un 
court entretien avec Mr. de Wetterstedt nous fûmes introduits dans un cabinet, 
où se trouvaient le Prince, tous les Ministres des Cours alliées et le Comte de 
Bombelles, et là se passa une scène certainement arrêtée d’avance. Le Prince 
tint un discours pour motiver son refus de prolonger l’armistice; il consentoit 
cependant à accorder six jours, si je lui cédois Glückstadt. Je lui répétai 
encore une fois que je ne le pouvois pas, et qu’il connoissoit comme moi les 
bornes de ma commission; mais j’insistai sur la nécessité de prolonger l’armi
stice jusqu’au retour d’un courrier de Copenhague.

On finit par faire ce grand effort à condition que j’arrêtasse le passage 
des troupes sur le continent jusqu’à l’expiration de l’armistice. Je répondis 
que je n’en avois pas le pouvoir; mais que je proposerois à Monseigneur le 
Landgrave de suspendre ce passage depuis le 29 à minuit jusqu’au terme de 
l’armistice, que l’on fixa au Cinq Janvier à minuit.

Le Général Vincent dit alors, que puisqu’il s’agissoit d’attendre cette 
réponse, Mr. de Bombelles apporteroit lui-même à Copenhague les projets de 
traités. Celui-ci y consentit. Le Prince m’interpella en disant: «Croyez Vous, 
Monsieur, qui le Roi acceptera ces propositions?» — Je répondis qu’il ne 
m’appartenoit pas de préjuger les décisions du Roi mon Maitre. —Il dit alors: 
«Croyez Vous, Monsieur de Bombelles, que Votre voyage aura quelque succès?» 
Le Comte répondit: «Je crois que Oui.» — Je voyois à l’instant qu’on cher- 
choit à donner à sa course l’apparence que les propositions nous arrivoient 
par le canal de l’Autriche; mais je ne pouvois m’opposer à son départ sans les 
autoriser, pour ainsi dire, à répandre — et l’on dira peut-être dans la suite — 
que nous avions rejetté les propositions que l’Autriche voulut nous faire.

Le Prince termina à une heure du matin cette séance pénible & délicate 
pour moi en disant: «Eh bien! Messieurs. Je connois les hommes & les affaires, 
«et je Vous prédis que tout ceci ne mènera à rien et qu’il faudra finir par 
«employer la force.» —Je répondis, que celà pourroit bien être ainsique le con-
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traire et que je ne dirais par un mot qui pourroit l’induire à croire l’uné 
chose plutôt que l’autre.

Dans le courant de cette séance il a dit, «que tous les sujets du Roi 
«dans les Duchés désiroient un changement; qu’ils y étoient même très disposés 
«dans les isles, et que rien ne seroit plus facile que d’exciter une revolte à 
«Copenhague, et qu’à tout évènement il n’en couteroit que 2 ou 3 mille hommes 
«pour conquérir tout le Royaume». —Je lui répondis que les dispositions des 
sujets du Roi étoient tout le contraire de ce qu’il pensoit; que des revoltes 
excitées étaient d’un triste exemple pour tous les peuples et pouvoient se 
répéter plus facilement contre les conquérans que contre les Souverains légi
times; que, s’il étoit même reçu à bras ouverts par tous les Danois, les contri
butions & les vexations, dont le Holstein se ressent déjà, ne tarderoient pas 
à le faire exécrer; que la France en ce moment éprouvoit combien étoit 
précaire la soumission des peuples contre leur gré; que les évènemens si 
récens en Allemagne et ailleurs ne me paroissoient pas de nature à encourager 
S. A. R. et Ses alliés à imiter un aussi funeste exemple. J’appuiai en même 
tems sur l’immense difference qu’il y auroit entre gagner des amis par la 
modération on se susciter des ennemis par la violence.

Ayant terminé dans la plus grande hâte l’historique de cette journée, 
je dois maintenant dire à Votre Excellence que l’on seroit bien aise sans 
doute de terminer avec le Roi à l’amiable; mais que si ce là ne se fait pas 
immédiatement, les troupes alliées avanceront et le pays en suffrira prodi
gieusement. Le Prince m’a dit, «qu’à mesure qu’il avancerait les conditions 
seroient moins favorables». Il parle de la conquête de tout le royaume; — 
de ce que par un article secrêt du traité d’Abo la Selande est mise à la 
disposition de la Russie, de l’Angleterre & de la Suède, — article que Mr. 
de Wetterstedt m’a lû. Il ajoute que la Russie lui avoit cédé ses droits sur 
cette isle, et qu’il ne lui restait qu’à s’arranger avec l’Angleterre pour son 
tiers; — que le nouveau Souverain du Holstein étoit trouvé; qu’on n’auroit pas 
de peine à disposer de la Jutlande & du reste; — que le Roi ne pouvoit sauver 
Sa Dynastie qu’en cédant aux circonstances.

Je ne connois pas l’étât de ses forces; mais des gens sages ici sont 
persuadés qu’elles sont très-considérables et plus que suffisantes. L’armée de 
Benningsen est sur la frontière et prête à entrer. Le Prince a la conscience 
de ses forces, et il est bien déterminé à les employer. Les Ministres des 
Cours alliées, et surtout celui d’Angleterre, voyent à regrêt le tems qu’il va 
perdre pour les intérêts particuliers de la Suède, et désirent ardemment que 
le Roi s’arrange; mais ils craignent tous de dire un mot, qui puisse donner 
le moindre ombrâge à S. A. R. Le moment est décisif. Si le Roi, nôtre 
Maître, ne leur fait par des propositions qu’ils acceptent, la guerre aura ses 
suites. Je pars à l’instant pour Slesvic, où j’attendrai Vos ordres, et j’expedie 
Mr. de Krabbe pour Vous donner de bouche tous les petites rensefgnemens, 
que je pourrois avoir à Vous donner moi-même, et que le tems ne me permet 
pas l’insérer ici.
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On n’a pas voulu entendre parler de la suspension des hostilités contre 
Glückstadt. En résultat j’ai au moins gagné quelques jours pour que Sa 
Majesté le Roi Se décidé, et j’espère que la réponse de l’Autriche arrivera 
avant l’expiration du terme.

Le Prince et les Ministres des Cours alliées sont persuadés que cette 
réponse telle quelle n’influera pas beaucoup sur les déterminations du Prince, 
qui sent ses avantages et cherchera naturellement à en profiter.

Mr Thornton m’a dit qu’il avoit des pleinpouvoirs pour terminer avec 
nous; mais il ne m’a rien dit des conditions, et n’étant autorisé à rien, il ne 
m’appartenoit pas de les lui demander. Je m’étonne cependant qu’il n’ait 
pas tenté de les faire parvenir au Roi. Je les suppose conformes à ce que 
Mr de Wendt a été invité par Mr. Dehn à faire passer à Vôtre Excellence.1 
En tout cas, si le Roi juge à propos de faire des propositions à la Suède, je 
présume que Sa Mté fera marcher de pair le traité avec l’Angleterre, sans le
quel rien n’est fait.

Quant aux indemnités territoriales pour la Norvège, on n’offre rien que 
la Poméranie. Le Prince a ajouté verbalement q’il procureroit une lisière 
de communication avec le Holstein le long de la mèr, et qu’il tâcheroit de 
procurer le Lauenbourg et le protectorat des villes Anséatiques avec un revenu 
y attaché.

Mr. de Wetterstedt, qui a quitté Francfort le 12 du courant, dit avoir 
demandé, quelles étaient les indemnités qu’on vouloit nous donner, et qu’on 
lui avoit répondu qu’on étoit persuadé que le Roi ne changeroit pas de 
système, et que par conséquent on n’auroit rien à nous donner.

Le Prince m’a dit qu’il avoit autrefois été question du Mecklenbourg 
en* donnant au Duc le Grand-Duché de Berg; mais S. A. R. est souvent 
revenue à la question: «Que me donnera-t-on pour le Holstein et la partie du 
«Slesvic que j’occupe déjà?» Je lui observois qu’il n’avoit pas le droit d’en 
disposer; mais qu’il devoit compter pour quelque chose l’immense avantage 
d’avoir une grande armée disponible dans un moment aussi critique.

Votre Excellence excusera, j’espère, le disordre qui régné dans ce 
rapport, que j’ai dû rédiger avec une précipitation extrême, et ayant été inter
rompu presqu’à chaque ligne.

Depuis que j’ai écrit ce qui précède, Mr. de Wetterstedt m’a envoyé 
à 4 heures & ’/2 du soir le projet d’armistice qu’il auroit dû me remettre à 
9 heures du matin, et m’a fait dire que ce retard avoit été occasionné par 
une légère indisposition de S. A. R. J’ai répondu sur le champ par la lettre 
ci-jointe, et j’espère qu’il consentira aux changemens que je lui proposerai. 
Mr. de Krabbe rendra verbalement compte du résultât de l’entrevue que j’aurai 
tout à l’heure avec lui; mais Mr. de Bombelles me conjure de ne pas rompre 
pour celà cette dernière chance qui s’offre de nous arranger.

Quant à l’accueil que le Prince m’a fait personnellement, je ne puis

1 Se ovfr. S. 107 f. Dehn er en hamborgsk Kobmand (Medd. fra Krigsark. VI S. 132, 279).

Danske Magasin. 5. R. IV. l6
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que m’en louer. Il a daigné me dire de lui parler franchement. Je l’ai fait, 
quoiqu’avec tout le respect qui lui est dû, et je ne crois pas avoir perdu par 
là dans son estime, quoique je n’en aye malheureusement retiré aucun fruit 
pour nôtre cause.

Mr. de Wetterstedt vient de m’envoyer le projet d’armistice avec le 
changement que j’ai exigé au 4® Article, mais sans vouloir rien changer au 
préambule. Il m’a en même tems envoyé formellement les deux projets, que 
je tenois déjà de ses mains depuis hier, et il a accompagné cet envoi de la 
lettre ci-jointe, qui m’a déchiré l’ame.1

Je suis au désespoir de devoir mettre une pareille pièce sous les yeux 
du Roi, et de me voir condamné aujourd’hui au malheureux rôle d’être l’organe 
de tant de choses qui doivent affecter Sa Majesté d’une manière si cruelle. 
Le sentiment du devoir même peut à peine me soutenir.

Quelle que soit la détermination du Roi, la personne que Sa Majesté 
déstine à terminer cette déplorable, mais importante affaire (et j’espère que 
ce malheur ne tombera pas sur moi) doit être munie promptement d’instructions 
claires et précises sans rien laisser à sa discrétion: car on aura affaire à des 
gens qui profiteront de tous leurs avantages. Ce seroit porter un coup mortel 
à tout individu que de suspendre sur sa tête la moindre responsabilité dans 
une affaire aussi majeure.

J’ai l’honneur d’être avec la plus haute considération etc.
ce 25 Dec. à 10 heures du soir.

Edmund Bourke.
Apostille à onze heures du soir.
Je reviens de chez Mr de Wettersted, où nous avons signé l’armistice 

qui est ci-joint et je monte en voiture pour me rendre à Slesvic.
ut in litteris.
E. Bourke.2

A Son Excellence Monsr de Rosenkrantz.

45«

25. December 1813. Grev Heinrich Friedrich Baudissin 
til Bourke.3

(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Monsieur,
ce 25. Dec. 1813.

La confiance que Vous avez bien voulu me témoigner dans toutes les 
occasions et encore récemment ce matin, m’engage à Vous prier de ne pas 
vouloir partir d'ici, à moins que des raisons majeures et importantes ne ren-

1 Trykt Alin 1. c. Bilagor 5 a, b, c.
2 Kun Underskriften og Apostillen egenhændig.
8 Grev H. F. Baudissin til Kroop var Formand for den af Carl Johan indsatte Regerings

kommission for Holsten.
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dent Votre départ nécessaire. La commission provisoire, dont j’ai l’honneur 
d’être président, mettant toute sa confiance dans Votre appui & craignant l’effet 
que produiroit Votre éloignement, joint ses prières aux miennes, Monsieur, pour 
Vous engager à différer Votre départ. Nous serions très flattés, si Vous pou- 
riez nous faire l’honneur de Vous rendre à notre assemblée pour que nous 
puissions Vous exposer plus complettement la situation critique et malheureuse 
de notre province. Nous ne doutons pas, Monsieur, que cet état des choses 
ne soit un puissant motif pour acceler la conclusion d’un traité, dont dépend 
le bonheur ou le malheur de cette partie des sujets du Roi qui est au pouvoir 
des ennemis.

Veuillez bien agréer, Monsieur, l’assurance de la haute considération 
avec la quelle je suis

Votre tr. humble et tr. obéiss. Serviteur
Le Cte de Baudissin.

46.

26. December 1813. Bourke til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

à Sleswic, ce 26. Dec. 1813.1 
Monsieur,

J’eus l’honneur d’honner d’adresser à V. E. hier, de Kiel, un rapport, 
qui lui sera remis par Mr de Krabbe, parti d’ici aujourd’hui à midi. Mon
seigneur le Landgrave m’ayant offert l’occasion d’une estafette qui peut dévancer 
Mr. de Krabbe et Mr. de Bombelles, j’en profite pour vous informer que j’ai 
signé hier au soir un armistice qui doit durer jusqu’au 5 Janvr à minuit. Celui 
que j’avois proposé pour attendre le résultat de l’intervention de la Cour de 
Vienne fut réjetté. On me proposa d’en accorder un jusqu’au 6 Janvr, si je 
voulois signer sub spe rati un projet de traité de paix cédant immédiatement 
toute la Norvège pour la Poméranie Suédoise et un million de Rixdaller de 
Banque, ou de céder la Norvège pour rien, en remettant à présent Drontheim 
et les forteresses de Frederickshall et Kongswinger, et le reste à la paix. Je 
refusai et voulus partir. Voulant cependant gagner une prolongation de l’ar
mistice qui étoit l’objet de ma mission je consentis à envoyer les deux projets, 
si l’on consentoit à faire durer l’armistice jusqu’à l’arrivée des réponses de 
Copenhague, persuadé que le même temps suffiroit pour la réception de celle 
de Frankfort, sachant d’ailleurs que cette petite prolongation dans le cas 
d’une rupture comme dans celui d’une négociation ne pou voit nuire à rien. 
Mr de Bombelles se chargea d’aller auprès du Roi pour lui remettre les pro
jets et offrir ses bon offices. Il est important que V. E. sache que Mr. de 
Bombelles désiroit réellem1 de nous servir et m’accompagna plein de bonnes

Efter Rosenkrantz’s egen Paategning modtog han dette Brev den 28. December. 
16*
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intentions. Le Prince Royal en eût de l’humeur et Mr. de Bombelles, mieux 
instruit de son influence sur les alliés, se rend maintenant chez nous plustôt 
pour soutenir les intérêts du Prince que ceux du Roi. Il est donc très néces
saire que V. E. soit sur ses gardes, qu’elle le voye avant qu’il soit admis 
auprès du Roi afin de rendre compte à Sa" Majesté de tout ce qu’il dira. Il 
étoit notre avocat et je me trompe fort ou il est maintenant celui du Prince. 
Vous ne tarderez au reste pas à en juger vous même. Cependant il dira bien 
des choses qui méritent une mûre attention.

Mon opinion, d’après tous ce que j’ai vû et entendu dans les 40 heures 
que j’ai passées à Kiel, se réduit à ceci. Je pense que nous n’avons pas 
grand-chose à attendre de l’Autriche, quoique je sois persuadé de sa bonne 
volonté. Nous n’avons rien à espérer que de nos propres moyens et la guerre 
recommencera indubitablement à la fin de l’armistice, si nous n’en venons pas 
à un arrangement pacifique. On sera dûr envèrs nous; mais en même temps 
le Pr. R1 brûle d’envie de se rendre en France et regrettera d’être retenu ici. 
Le Ministre d’Angleterre le regrette autant et peutêtre plus que lui. Nous 
pourrions, il me semble, tirer quelque parti de ces dispositions en dépit de la 
haine qui anime l’un et l’autre contre notre patrie, mais pour l’essentiel je ne 
crois pas que l’on demordera. Notre résistance tant qu’elle peut durer fait 
un grand tort aux alliés en rendant inutile une nombreuse armée qui pourroit 
être si avantageusement employée ailleurs; mais si nous succombons dans la 
lutte, nous pouvons juger de ce qui nous attend par les prétensions que nous 
voyons dès à présent.

Mr. de Krabbe est instruit de tout ce que je pourrois vous dire et 
j’espère que vous le verrez avant de voir Mr. de Bombelles; mais il prend 
la route de Middlefart et celui-ci ira par Assens, ce qui peutêtre racourcira.

Le Landgrave vient d’envoyer chercher cette lettre de sorte que je n’ai 
pas le tems de la copier et je suis forcé de vous envoyer ce brouillon: ce 
que je vous prie d’excuser.

Si j’apprends que le Roi est en Féonie, comme on le dit, je partirai 
demain matin pour aller me mettre à ses pieds; sinon j’attendrai vos ordres ici.

Veuillez agréer le profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’être etc.
Edmund Bourke.1

47-
27. December 1813. Rosenkrantz til Frederik VI.

(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse. Uden Underskrift, men skreven med 
Rosenkrantz’s Haand.)

Mandag d. 27. December 1813.
I. Grev Lutzau tilstillede mig i Gaar Baron Tawasts Skrivelse til 

ham af 25de som geleidede Afskriften af Bar. Wettersteds Brev til Grev

1 Bourkes næste Depeche til Rosenkrantz fra Slesvig d. 27. December er trykt i Christiania 
Videnskabs Selskabs Forhandl. 1886. Nr. 13, S. 31—32.
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v. Bombelles, som Gesandten ikke har villet aabne. Den Svenske General siger 
deri, at han meddeler denne Afskrift for at sætte Greven i Stand til at under- 
stytte hans Bestræbelser for at bringe Freden med Sverig til veye og for at 
formaae Dmt til at forene Deres Tropper mod den fælleds Fiende.

I bemeldte Afskrift siges, at det er paa KPrs. Befalg. at Wetterstedt 
skriver til Bombelles, da Hs. Kgl. Hhd. har standset sin Fremgg., saasnart han 
havde faaet første Efterretg. om Udfaldet af Grevens Sendelse ved Gr. Wal- 
moden; at han siden intet videre har erfaret om den ommeldte Aftrædelses 
Natur og Omfang; — Vaabenstilstanden gaaer til Ende d. 29de og kan 
ikke forlænges, om ikke de ved Geral. Tawast giorte Forslag antages — at 
Bombelles maae føle, hvor nødvendigt det er ifølge den nøye Forening mellem 
bægge Hoffer, at han meddeler Udfaldet af hans her giorte Skridt. Dengg. 
Sverig forlangte Østrigs Mellemkomst for at bilægge Tvistighederne med Dmk., 
meddelte den Svenske Gsdt. Bildt Fyrst Metternich Grundvolden for den Over
enskomst, som Svrg. var bered til at indgaae, — Afskrift deraf siges at være 
vedlagt, men fandtes ey. — W. tvivler ikke om, at jo Bbls. Instruxioner ere 
dermed overensstemmende, men denne Grundvold, som hvilede paa Mueligheden 
af Erstatgr. at tilbyde enten Dmk. eller Sverg., er nu i nærværende Omstæn
digheder ikke længere anvendelig.

W. havde været sendt til Ffort [o: Frankfurt] for nøye at faa disse 
Erstatngr. bestemte, som skulle giælde for det sydlige Norge enten til bedste 
for Dmk. eller Sverg. — W. har ikke faaet tilfredsstillende Svar desangaaende. — 
Fyrst Metternich har erklæret, at Dmks Opsættelse med at tiltræde de Allieredes 
Sag, og den Skade, som samme derved har forvoldet, giør det fornødent ikke 
længere at vedligeholde en tvetydig Stilling mod Dmk., og at følgelig man 
ikke kunde afgive sig med at opsøge Erstatgr. for samme.

Traktaterne, siger Wstedt., forblive derfor i deres fulde Kraft til bedste 
for Svrg.

Tawasts Forslag, føyer han til, maa overtyde Dmk. om, at omendskiønt 
Svrg. aldrig taber Grundvolden for sin Politik, Norges Forening, af Sigte, saa 
er samme dog sindet deri at giøre saadanne Modificationer, som baade den 
almindelige Interesse og Dmks fordre.

Holsten og en Deel af Slesvig ere besatte — Tilbagegivelsen deraf, der 
bliver en Følge af Antagelsen afSvrgs. Forslag, er allerede en betydelig Skadeløs- 
holdelse. Denne Meddelelse sker med den fulde Overbevisg. om, at Bbl. vil 
understy tte Tawast.

Gr. Lutzow har svart udvigende derpaa og henholdt sig til de Instrux
ioner, som Gr. Bbl. har at følge. Han troer, at Tawast mener at kunde 
oversee ham, og er meget vred paa ham.

Af alt dette sees, saavelsom af Brevet fra GI. Steward, at K. Pr. vil 
og maae ile med at aftvinge en Tilstaaelse om Norge, som Østrig ikke vil 
give uden nærmere Ordre. — Denne maa oppebies, uagtet alt hvad der kan 
flyde af. — Jeg skulle næsten tvivle om, at KPrsen rykker ind i Jylland, men
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Vished kan ey haves derom. — Efterretgr. fra Burke og Bbl. ville komme sil
digere, fordi Prindsen næppe har været i Kiel ved deres Ankomst.

Pakken til Lutzow indeholdt Aviser og b. fra Lizakewitz. —
2. Alquier Audienz inden Afreisen — dette synes ieg ikke om. Jeg 

kan undskylde med den nærforestaaende Afreise og Mangel paa Tiid, samt at 
Fraværelsen ey bliver lang.

3. Naar det kommer til Underhandl., maae Alq. vel formaaes til at 
forlade Kbhvn. Han har selv viist sig villig dertil. — Kunde han ikke anvises 
Ophold paa Fredensbrg eller Frederiksborg, ifald han ikke heller vil sørge for 
sig selv, indtil han kan komme bort til Søes helst over Engid., hvorhen General 
Walterstorff kunne paalægges at begive sig. — Men til denne, som har et 
Quartals Gage eller 2 tilgode, maatte anvises Penge.

4. Jeg har skrevet til Grev Bernstorff, hvilket gaaer i en Pakke, som 
Grev Lutzow ønsker afsendt til det Svenske Hoved Quarter.

I Randen er skrevet: Imorgen Aften maa Tawast have Svar, at han kan 
reise paa Onsdag.

48.

27. December 1813. Rosenkrantz til Grev Chr. G. Bernstorff.
(U. A. Registraturen.)

À S. E. Mr le Comte de Bernstorff à Vienne.

ce 27. Dec. 1813.
Dans la dépêche, que j’ai eû l’honneur d’adresser à V. E. en date du 

7. du courant, j’ai indiqué l’isle de Bornholm parmi les concessions, qui pour- 
roient être offertes à la Suède en replacement du district en Norvège, que 
fait l’objet principal de la convoitise du prince successeur1. Il faut que je 
revienne là-dessus, puisqu’il conste par les archives de la monarchie, qu’après 
que les habitans de la dite isle eurent secoué le joug des Suédois, il leur fut 
solemnellement promis par le Roi Fréd: III en 1658, que jamais leur pays ne 
seroit séparé des états de la monarchie Danoise. Il ne pourra par conséquent 
être question d’offrir cette isle en compensation des districts dont la Suède 
demande la cession. C’est de quoi j’ai dû avoir l’honneur d’informer V. E. 
pour qu’Elle ne donne point suite aux ouvertures, que ma précédente auroit 
pû La porter à faire à l’égard de l’objet de compensations à proposer.

1 Rosenkrantz havde den 7. December skrevet til Grev Chr. G. Bernstorff (Registraturen 
Nr. 14): «Nos idées ne sont pas bien fixées quant à des concessions territoriales à faire, mais les 
isles dans les Indes occidentales, qui sont à restituer, et celle de Bornholm ont été nommées >
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49-

27. Dec. 1813. Rosenkrantz til Baron Alquier.
(U. A. Registraturen.)

À Mr le Baron Alquier, Ministre de France.

ce 27. Dec. 1813.
Ayant reçu Votre lettre sous la date d’hier, j’ai ce matin porté à la 

connoissance du Roi la demande que Vous m’avez exprimée de faire Votre 
cour à S. M. avant son départ. Le Roi y a reconnû avec satisfaction Votre 
empressement, Mr, de Vous approcher de Sa personne, de quoi S. M. Vous 
sait gré. Mais Elle m’a chargé de Vous dire, Mr, qu’Elle ne prend congé 
de personne, et que Son absence sera de trop peu de durée pour qu’Elle 
veuille Vour donner la peine de Vous présenter chez Elle. Le tems, qui 
reste au Roi, qui a fixé Son départ à démain1, est d’ailleurs limité par trop 
d’occupations, pour que S. M. puisse disposer des ’momens, qui Lui restent.

Je suivrai le Roi un jour plus tard; mais j’aurai l’honneur de Vous voir, 
Mr, avant de me mettre en route, afin de concerter avec Vous tout ce qui 
peut Vous intéresser personnellement.

50.

28. December 1813. Rosenkrantz til Baron Tawast. 
(U. A. Registraturen.)

À Mr. le Baron de Tawast.
le 28. Dec. 1813.

Le Soussigné n’a pas manqué de porter a la connoissance du Roi son 
maître la note que Mr. le Bn de Tawast lui a fait l’honneur de lui adresser 
le 24 du courant au soir, à laquelle se trouvoit joint l’exposé des conditions 
auxquelles S. A. R. Msgr. le Pce R1 de Suède propose de suspendre les hosti
lités et d’entamer des négociations pour la paix entre le Dannemarc et la Suède.

C’est à son grand regrêt que le Soussigné ne se trouve point encore 
à même de s’expliquer à l’égard de ces conditions. Le Roi sera très peiné 
de voir Msgr. le Pce R1 de Suède faire recommencer les hostilités contre Ses états 
dans le Moment où des réponses de la part de l’Empereur d’Autriche ne 
sauront tarder que de peu de jours à arriver et à être communiquées à S. A. R.

Ces réponses ne pouvant manquer d’avoir été concertées avec les Sou
verains alliés de S. M. Suédoise, seront d’une influence trop décisive, pour que

1 Kongens Afrejse blev opsat; først d. 3. Januar om Aftenen tog han til Middelfart, led
saget bl. a. af Rosenkrantz.
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le Roi ne soit déterminé à les attendre, quelles qu’en puissent être les suites, 
avant d’entrer en négociations de paix avec la Suède, dont, par un effet de 
son intime union avec ses Alliés, les intérêts sont confondus avec les leurs.

Le Roi, qui a déclaré solemnellement à S. M. l’Empereur d’Autriche 
être prêt à accéder à Son alliance avec les autres Souverains en guerre 
avec la France, n’est empeché de prendre les mesures nécessaires pour donner 
suite à cet engagement que par la guerre, que Msgr. le Pc R1 fait aux états 
de S. M. par le moyen des forces qui paroissent avoir été mises à la dispo
tion de S. A. R. pur un but different.

Le Soussigné, étant appellé à suivre le Roi dans le voyage que S. M. 
entrependra aujourd’hui pour la Fionie, a l’honneur d’en informer Mr le Bn 
de Tawast et de Lui faire part, que cette absence de la capitale ainsique 
l’annonce faite par Mr le Bn que les hostilités vont recommencer à l’expiration 
du terme de l’armestice, le privent de l’honneur de pouvoir continuer pour le 
moment de traiter avec cet officier-G1 de l’objet important qui a motivé son 
arrivée dans la résidence du Roi, où le séjour prolongé de Mr le Bn de Tawast 
sera par conséquent sans objet, si, avant le départ du Soussigné, il n’arrive 
des réponses du cabinet Autrichien, qui fourniront de suite des motifs au 
Gouvernement Ds, pour entamer les négociations de paix tant avec la Suède 
qu’avec la Gde Bretagne, ou si nous ne sommes instruits de la prolongation 
de l’armistice.

Le Soussigné joint ici sa réponse à la lettre de Mr le Bn de Wetterstedt, 
Chancelier de la Cour de Suède, que Mr le Bn de Tawast lui a fait parvenir, 
en Le priant de vouloir bien Se charger de la remettre à ce Ministre.1

En offrant à Mr. le Bn de Tawast ses sincères regrêts de ne point 
pouvoir dans les circonstances actuelles donner suite aux communications im
portantes qui ont eu lieu entre eux, le Soussigné a l’honneur etc.

5i.

28. December 1813. Baron Tawast til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Le Sous-Signé vient de recevoir la note que Son Excellence Monsieur 
de Rosenkrantz, Ministre d’Etat, Chef du Département des affaires étrangères, 
lui a fait l’honneur de lui adresser aujourd’huy. Il voit qu’il ne s’est point 
trompé en pensant, que les intentions du Gouvernement Danois en tâchant de 
faire dépendre les négociations d’une réponse de la Cour d’Autriche étaient de 
gagner du temps pour opposer aux troupes alliés une plus forte résistance.

1 Findes i Registraturen, men gengives ikke, da Indholdet fremgaar af dette Brev.
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La seule puissance intéressée à cette marche doit savoir beaucoup de gré 
au Gouvernement Danois de ce dévouement à ses intérêts.

Quant à l'emploi que Son Excellence Monsieur de Rosenkrantz suppose 
avoir été destiné aux troupes sous les ordres de Son Altesse Royale, c’est 
aux puissances seules, qui les Lui ont confiées, à juger si de deux ennemies 
qu’elles ont à combattre, elles auraient du être employées de préférence contre 
la France.

Son Excellence Monsieur de Rosenkrantz pense que c’est par-ce-que 
Son Altesse Royale a porté la guerre dans les états du Roi Son Maître, que 
les troupes Danoises ne peuvent pas se joindre à celles qui font la guerre à 
la France. Son Excellence n’a sans doute pas pu oublier, que le Gouverne
ment Danois, qui se trouvait en guerre avec l’Angleterre, l’a déclarée, non 
seulement à la Suède, mais à la Russie & à la Prusse. Comment les troupes 
Danoises auraient-elles pu combattre les Français à côté de celles des puis
sances en état de guerre avec leur gouvernement? — Il falloit, avant que cela 
ne put avoir lieu, que le Cabinet de Copenhague renonçât à Son alliance avec 
la France pour accéder à la cause du reste de l’Europe, & qu’il fit sa paix 
avec la Suède, la Russie, l’Angleterre & la Prusse. — Rien n’indique jusqu’ici 
qu’il l’ait fait, & ce n’est que pour arriver à un état de choses si désirable, 
que les troupes alliées sous les ordres de Son Altesse Royale se sont écartées 
de leur prémière direction, d’après les conseils des Souverains Alliés, qui ne 
peuvent point voir avec indifférence que les efforts pu’ils font pour pacifier 
l’Europe soient contrariés par le Dannemarc.

Le Sous-Signé avoit demandé ses passeports avant d’avoir été honoré 
de la note de Son Excellence Monsieur de Rosenkrantz. — Il a été le premier 
à sentir que sa présence ici était inutile, & dès qu’il les aura obtenus, il 
quittera Copenhague avec la conviction d’y avoir apporté, quoiqu’inutilement, 
tous les moyens de conciliation possibles.

Le Sous-Signé est très reconnoissant des offres de services qu’il a plu 
à Son Excellence de lui faire. Il lui aurait la plus grande obligation, si Elle 
voulait faire donner les ordres nécessaires pour faciliter son prompt retour au 
Quartier Général de Son Altesse Royale. Ces ordres lui paraissent d’autant 
plus nécessaires, qu’il est à craindre que le voyage du Roi & des personnes 
de Sa suite ne fournisse un prétexte aux maitres de poste de lui refuser 
des chevaux.

Le Sous-Signé prie Son Excellence d’agréer les assurances réitérées de 
sa haute considération.

à Copenhague, 
ce 28. Décembre 1813. Le Bn de Tawast.

Danske Magazin. 5. R. IV.



130 Polit. Forhandlinger i Dec. 1813 og Jan. 1814.

52.

28. December 1813. Wetterstedt til Bourke.
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

Quartier Généralde Kiel le 28. Dec. 1813. 
Monsieur !

J’ai mis sous les yeux de S. A. R. Monseigneur le Prince Royal la 
lettre que Vous m’avez fait l’honneur de m’adresser en date d’hier. Son Al
tesse Royale m’a ordonné de Vous dire, Monsieur, que comme S. A. le Prince 
Frédéric de Hesse a fait décacheter et lire toutes les lettres dont était chargé 
le Capitaine Gordon, qui s’étant égaré dans sa route arriva sous les murs de 
Rendsbourg, et qu’il a ainsi contrevenu à l’armistice, S. A. R. a ordonné 
que 4 officiers qui portaient des lettres à Schlessvig fussent momentanément 
retenus. Or l’acte de répresailles ayant été effectué maintenant, S. A. R. 
a consenti à remettre l’armistice dans sa plénitude. Elle me charge cependant 
de demander Votre intervention, Monsieur, pour que deux lettres à l’adresse 
de Mr Thornton, Envoyé Extraordinaire de S. M. Britannique près le Roi, 
et qui, étant du nombre de celles dont Mr Gordon était porteur, ont été 
examinées à Rendsbourg, et s’y trouvent encore, soyent rendues à leur 
déstination.

J’ai l’honneur d’être avec les sentiments d’une considération très di
stinguée

le Bn de Wetterstedt.1
Mr. le Chambellan de Bourke.

53-

29. December 1813. Rosenkrantz til Frederik VI.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Deres Mayestæt.
haver jeg i Underdanighed [at berette], at efter at jeg i Eftermiddag havde 
paa Baron Tawasts Forlangende sendt ham hans Reise Pass, har han tilsendt 
mig den herved allerunderdanigst føyede Note, som intet nyt indeholder, men 
som tilkiendegiver, at han istedet for at reise i Morgen, som han havde meldt 
at være ham foreskrevet, nu, ifølge Instruxioner til ham indløbne med Greve 
Bombelles, forbliver her til Overmorgen for at oppebie Svar paa denne Note, 
hvis Udtryk ere nyt Bevis paa den Overmagt, Kronprindsen stoler paa at være 
i Besiddelse af. —

1) Kun Underskriften egenhændig.
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Generalen kom siden til mig og begyndte atter at ville overbevise 
mig om, at vi intet have at vente af Østerig, som ikke, efter hans Paastand, 
har været beføyet til at giøre de fremsatte Tilbud. Hvorimod jeg indvendte, 
at Deres Mayestæt har største Anledning til at oppebie det Østerigske Hofs 
Svar, og at det er Deres Allerhøyeste Beslutning.

Onsdag Aften Allerunderdanigst
d. 29de December 1813. N. Rosenkrantz.

54-

29. December 1813. Bourke til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

à Schleswig ce 29. Decre 1813. 
Monsieur,

Je présume que ces lignes trouveront Votre Excellence à Midlefahrt et 
je m’en rejouis infinemcnt. J’espère même que si nous en venons à des né
gociations le Roi se transportera sur le continent pour être plus à portée de 
les diriger. Si le Roi m’ordonne de retourner à Kiel avec des propositions, 
je prévois qu’on cherchera à me tourmenter, me chicaner, m’étourdir et sur
tout me presser; et rien ne pourra contribuer autant à me faire marcher avec 
calme et d’un pas ferme que de me trouver à portée de recevoir, sans perte 
de temps, les ordres de Sa Majesté sur chaque nouvel incident. Plus Elle 
pourra se rapprocher avec sûreté du foyer de la négociation, mieux ce sera. 
Ce seroit aussi très désirable de pouvoir négocier dans un lieu tiers et pas 
directement avec le Prince Royal, qui s’écoute, ordonne et ne discute pas.

N’ayant pas encore reçu aucune confirmation de la nouvelle du congrès 
â Manheim, je commence à croire que l’officier, qui l’a donnée et qui s’est 
rendu auprès du Roi, n’aît pris un dit on de la gazette de Lubeck pour une 
nouvelle positive. Mais en tous cas l’arrivée de quatre couriers à Kiel et 
l’expédition du Comte de Ruuth qui s’en est suivie avec des conditions mitigées 
sont de bonne augure. Mr. d’Abrahamson m’a dit avoir parlé au Comte 
Ruuth à Flensbourg et en avoir appris qu’il apportoit des conditions plus 
favorables. Il me paroit naturel de supposer que ces quatre couriers ont ap
porté la réponse de l’Autriche et des autres Souverains à Francfort et des 
instructions à leurs ministres à Kiel, que l’on nous cache peutêtre, ou quelque 
nouvelle rélativement à la pacification générale, que l’on nous cache également. 
Dans l’un ou l’autre cas il ne peut y avoir que quelque chose à notre avantage : 
car s’il en étoit autrement, loin d’y mettre du mystère, on s’empresseroit de 
le publier.

Dans ce moment Mr le Cape Wegener, parti hier pour Kiel, en est 
revenu. Je Pavois chargé d’une lettre pour Mr de Wetterstedt au sujet de 
l’infraction des stipulations de l’armestice par l’arrestation de quelques uns de

17*
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nos couriers qui alloient à Rendsbourg. J’ai l’honneur de mettre sa réponse 
sous les yeux de Votre Excellence.

Mr de Wegener me dit qu’il avoit appris des officiers Suédois que tous 
les ministres étoient nommés pour le congrès de Manheim. Quelques uns lui 
ont cependant dit que les hostilités continueroient pendant les négociations, et 
d’autres lui ont assuré que le congrès étoit- contremandé. Ces officiers lui 
ont dit que Beningsen avoit relevé Woronzow devant Hambourg et que ce 
dernier se trouvoit avec 20,000 hs à Frederichstadt. Ils exagèrent sans doute 
leurs forces sur ce point comme sur d’autres; mais en même temps nous 
aurions grand tort de les croire foibles Mr de Wegener dit qu’il n’y a que 
le P. R. à Kiel qui reçoive des gazettes et que c’étoit d’une de ces gazettes 
qu’on lui a lû les noms des plenipres pour le congrès de Manheim, mais c’est 
tout ce qu’on a voulu lui en lire. Le public n’a d’autres feuilles de nouvelles 
que les buletins Suédois.

Je demande bien pardon à Votre Excellence de devoir toujours lui en
voyer mes bruillons. Ne pouvant pas retarder le départ des couriers que 
Monseigneur le Landgrave expédie et n’ayant personne pour copier, je ne saurois 
faire autrement.

J’attends ici les ordres de Votre Excellence et j’espère même demain 
de recevoir quelques nouvelles préalables de sa part.

J’ai l’honneur d’être avec un profond respect etc.
Edmund Bourke.

Apostille.
Je reviens de chez Monseigr le Landgrave, qui me dit que ce rapport 

Vous parviendra plus promptement par la poste qui va partir que par l’esta
fette qu’il se propose d’expédier. S. A. croit que les deux dépêches pour 
Mr Thornton, dont Mr de Wetterstedt parle, ont été envoyées au Roi; et sans 
doute V. E. me fera savoir les intentions de Sa Majesté à leur égard. En 
attendant je répondrai à Mr. de Wetterstedt que j’en écrirai à Monsgr Je 
Prince Frédérick. Je ferai sentir au ministre Suédois la prodigeuse différence 
entre arrêter des couriers qui d’après l’armistice ont le droit de passer, ou de 
se saisir d’un officier Anglois qui vient se présenter avec des lettres devant 
une place bloquée, tandisque nous n’avons point d’armestice avec l’Angleterre 
et qu’elle continue les hostilités contre nous sur tous les points.

Ut in litteris
E. B.

55.
29. December 1813. Bourke til Rosenkrantz.

(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

ce 29. Dec.
Je ne suis pas militaire, mon cher ami, et par conséquent je me garde 

bien de parler dans mes rapports de ce qui ne me regarde pas. Le Roi s’y
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entend et fera sûrement ce qu’il y a de mieux à faire. Si nous ne sommes 
pas asses forts pour résister à toutes les forces qu’on enverra contre nous, je 
suppose que le Roi se concentrera en Féonie où il peut résister asses long- 
tems pour attendre les événemens. Si l’ennemi prend toute la Peninsule, il nous 
fera du mal sans doute, mais il n’en sera pas plus avancé, tandisque la perte 
d’une bataille de ce côté de l’eau nous jettera dans une situation terrible. 
Puisqu’il est question d’une pacification générale, l’essentiel pour nous est de 
gagner du temps. Nous ne pouvons pas contrarier les Anglais et les autres 
alliés plus qu’en faisant trainer la guerre si nous sommes obligés de la faire. 
Ils seront enchantés de pouvoir décider l’affaire tout d’un coup.

Tout à Vous
E. B.

56.

30. December 1813. P'rederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Ved at tilbagesende Dem Tavastes Note seer jeg, at det bedste var, 
at han fik sine Passer, men at Bourk blev beordret at gaa til Cronprindsen 
og declarere, at vi vilde love ham det, som vi havde lovet det Østerrigske 
Hof, og at Sagen med Norge maatte udsættes til den almindelige Fred; paa 
disse Vilkaar kunde Freden sluttes.

Ønsker De Sagen forelagt i det Geheime Statsraad, saa enhver bedre 
kan sige sine Tanker, saa ønsker jeg at vide det strax, for at lade dem sam
menkalde til Kl. 12 i Dag Middag.1

Frederik R.
K. d. 30. D.

1813.
Til

Geheimestatsminister Rosenkrantz.

57-

30. December 1813. Rosenkrantz til Frederik VI.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

den 30te December 1813.
Jeg er stedse af den allerunderdanigste Formeening, at det Østerigske 

Hofs Svar paa Deres Mayestæts Antagelse af de fra samme paa egne og 
Medforbundnes Vegne giorte Forslag bør oppebies.

1 Sml. ovenfor S. 4 og Medd. fra Krigsark. VTII S. 20.
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Der er nogen Grund til, efter de til Deres Mayestæt indløbne Efterret
ninger fra Slesvig af 27de dennes, at troe, at Østerigs Svar er indløbet til 
Kiel; men at det der af Kron Prindsen tilbageholdes, maaskee endogsaa for de 
herværende Østerigske Agenter, som endnu ikke have tilkiendegivet, at have 
erholdt hverken Svar eller nye Instruxioner.

Dertil kommer endnu, at ligeledes fra Slesvig meldes, at en dansk 
Officer der har udsagt, at en Freds Kongress er bestemt at holdes i Man- 
heim, og at denne vigtige Efterretning er indført i Staden Lybecks Aviser, 
som udkomme under Svensk Autoritet.

Men herved kommer i Betragtning, at denne Efterretning før har staaet 
i Berliner Aviser under Artikelen Paris og altsaa kunne være tagne af samme 
Kilde og derfor fortiene mindre Opmærksomhed, end om de nu først ere bragte 
til offentlig Kundskab.

Imidlertid fortjene de fra Slesvig indløbne Efterretninger største Op
mærksomhed ligesaavel som General Tawasts Paatrængenhed for at erholde 
Svar paa de tilbudne Freds Vilkaar, fremsatte ved 2de forelagte Grundvolde 
eller Basis.

Efter Deres Mayestæts yttrede Villies Mening kan den ene af disse 
Grundvolde ansees som antagen paa det nær, at endnu fra Svensk Side fordres 
de to norske Fæstningers Overgivelse paa samme Tid som Trondhjems Stift 
afstaaes. Hvorvidt deri kan eftergives for at nærme sig aldeles til Forslaget 
maa jeg overlade til allerhøyeste Bedømmelse, ligesom om, hvad er antaget i 
Underhandlingerne med det Østerigske Gesandtskab, skal udførlig udtrykkes i 
Svaret til Kron Prindsen, eller kun i Almindelighed siges, at Deres Mayestæt 
staaer fast ved, hvad De have tilsagt Østerig, og føye til, at hvad betreffer den 
øvrige Deel af Norge, da udsettes til den almindelige Fred at afgiøre det. — 

Der kommer derefter i Betragtning, at Østerigs Svar kan udeblive saa- 
længe, at VaabenstiIstanden kan løbe til Ende, inden vi ere i Besiddelse deraf, 
og at altsaa, ifald det Svar, som nu bliver bestemt at give Kron Prindsen, af 
ham ikke ansees som fyldestgiørende, Fiendtlighederne kunde begynde paa ny. 
Sildigere end d. iste Januar kan ikke Befaling til Kammerherre Burke afgaae, 
om han i Tiide skal være i Stand til at afgive det i Kiel.

Det vil komme an paa allerhøyeste Befaling, om General Tawast i 
Morgen mod Aftenen skal foreløbigen underrettes om Indholden af det befalede 
Svar eller om han skal lades i Uvidenhed derom. Hvad der er tilsagt Østerig, 
er ham bekiendt, saa at der kun ville være lidet at føye til. Ved ham ville 
saaledes den første Efterretning rigtig nok bringes; men ved Khrre Burke, 
som maatte forsynes med Fuldmagt til at undertegne Preliminærer baade med 
en Svensk Befuldmægtiget og med den Engelske Minister Thornton, ifald denne 
har tilstrækkelig Fuldmagt, ville kun Sagen afgiøres.

Endnu drister jeg mig ikke til, at være aldeles overbeviist om, at et 
Svar, som ikke er i alle Deele overensstemmende med een af de fra Svensk 
Side fremsatte Grundvolde for en Freds Slutning med dette Rige, vil forebygge 
Fjendtlighedernes Udbrud d. 6te Januar, og holder derfor i Underdanighed for
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at burde hendrage Deres Mayestæts allerhøyeste Opmærksomhed paa de 
Følger, som De tilvisse har indseet, at Krigens Fortsættelse vil have.

Deres Mayestæt kiender bedre end jeg, hvilke Forsvars Midler der ere 
i Beredskab.

Saavidt jeg veed er det Slesvigske og hele den Jydske Halv Øe ud
satte for at blive oversvømmede af en alt ødelæggende Fiende, som endnu 
har viist noget Maadehold i Holsteen. Bliver Krigen fortsat, saa gives Halv 
Øen til Friis og de egentlige danske Provindser med heele Monarchiet sættes 
paa Spil, da kun Fyen og Sielland kunne forsvares, indtil en Overmagt be
mestrer sig senere hen disse vigtige Provindser, hvis tilkommende Skiæbne 
forud er bestemt, som sees af Kammerherre Burkes Beretning.

Naar Hertugdømmerne og Jylland ere i Fiendens Vold, kan Norges 
Trang til Korn og Levnets Midler ikke afhielpes, og Nordmændene ville see 
sig nødsagede til at rede for dem selv, som de finde det bedst timeligt i deres 
fortvivlede Stilling, hvad enten Deres Mayestæt frasiger Dem dette Kongerige 
i det heele eller for en Deel eller ey. Dersom Kron Prindsen, der baade 
ved de forbundne Magter paaskyndes saa heftigen, som Deres Mayestæt er 
bekiendt, at gaae til Holland og selv synes at ville iile derhen, følger strax 
denne Bestemmelse og forlader Holsteen, som tilbydes, inden han kommer i 
Besiddelse af den ene eller anden Festning eller af bægge i hiint Hertug
dømme, saa kunne endnu Omstændigheder indtræffe, der kunne benyttes saa- 
længe Østerig ikke har erklæret sig imod Danmark, hvilket endnu ikke af 
Sverig er bleven paastaaet at være skeet; thi Kron Prindsens Hensigter synes 
at være ligesaa umiskiendelige i Henseende til den Indflydelse, han agter at 
udøve i Frankrig, som de ere vovelige og tilvisse ikke bifaldte af de forbundne 
Magter, uagtet de nu anspore og understytte ham til at forfølge hans Maal, 
der svarer til Deres Hensigt at forøge Kæyser Napoleons Forlegenhed, mod 
hvilken Kampen langtfra ikke er endt.

Imidlertid har Deres Mayestæt den Fortieneste at giøre giældende hos 
de Franskes Kæyser, at De i fleere Uger have tilbageholdt en stor Hær, be
stemt til at bruges mod ham paa hans svageste Side.

Departementet for de udenlandske Sager
den 30te December 1813. Allerunderdanigst

N. Rosenkrantz.

58.
31. December 1813. Rosenkrantz til Bourke.

(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

Vendredi soir 31. xbre 1813.
Je ne puis fermer cette triste expédition qui m’a couté plus de 36 

heures du plus pénible travail que j’ai jamais entrepris1, sans Vous assurer

1 Formentlig Instruktionen til Bourke af 31. December 1813. (Trykt i Christiania Viden
skabs Selskabs Forhandlinger 1886. Nr. 13, S. 34—39.)
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que je partage Vos peines, mon cher ami, d’avoir à Vous acquitter d’une si 
fâcheuse commission — & surtout d’avoir à faire avec des gens comme ceux 
avec qui Vous allés traiter si l’on veut Vous écouter.

Je ne saurois Vous dire à quel point tout le monde fut hier animé 
dans le conseil. A peine ai je pû en venir là où nous en sommes. — La seconde 
version de l’art, qui décide de la cession eventuelle n’a été acceptée que ce 
soir. Je suis sur les dens. Je Vous souhaite force & patience. — Pour du calme 
& de la fermeté je sais qu’ils ne Vous abandonne point.

Il est hors de doute, qu’il n’y auroit pas un officier qui voudroit ou 
ôseroit commander aux soldats d’évacuer les forteresses pour y faire entrer les 
Suédois. — Celui qui s’en aviseroit seroit sans faute exterminé sur le champ. 
L’autorité du Roi seroit méconnue & la Suède auroit un peuple en insurrection 
pour voisin. Tout à Vous

N. Rktz.

Le 14. Décembre il n’y eu point à Londres des nouvelles de nouvaux 
progrès de Lord Wellington du coté de Bayonne. Le Helder ne fut point 
abandonné par les Français le 6.

59-

31. December 1813. Frederik VI til Rosenkrantz
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Dersom der er Breve tilbage endnu, da ved jeg det ikke, thi min In
teresse var at sende alle Breve til Tornton, thi de vare alle os fordelagtige. 
Skulde der være Breve, de ønske at faae i det Svenske Hovedquarteer, da kan 
de tilstilles samme, naar de forlanges.1

K. d. 31. Dec. Frederik R.
1813.

60.

31. December 1813. Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Det forbliver ved den i Gaar tagne Bestemmelse med den Tilsætning: 
hvad de øvrige 3 Stifter angaae, da kunde de ei heller afstaaes, førend 
Europas krigførende Fyrster ved den almindelige Fred kan forskaffe en for 
mig antagelig Erstatning.

Dette Princip antages som ufravigelig, saaledes som det er indført i 
Kammerherre Bourcks Instruxtion.

Troppernes Antal bestemmes til 10,000 Mand, som ei kan marchere,

1 Sml. ovenfor S. 130, Nr. 52.
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foruden vi faae Penge dertil, da der dog vil høre meget til at bevæge disse 
udenfor vore Grænser.

Disse maa ei bruges for at blocquere Hamborg.
For at ungaae at giøre de Pohlske Lancies til Krigsfanger kunde man 

heller lade dem føre til Frankrig med Forpligtelse ei i 6 Maaneder eller et 
Aar ei (!) at tjene mod de Allierede.

Genal. Tawast kan Du lade reise uden at underrette om noget videre.
Kammerherre Bourck maa gives fri Raadighed over det Terrain, der er 

fornødent at occoupere for at blocquere Hamborg, hvilket naar man slaar en 
Cirkel paa Kortet, neppe behøver at være over Vs Mil fra Byens Glacie.

Kiøbenhavn, Frederik R.
den 31. December 1813.

Til
Geheimestatsminister Rosenkrantz.

61.

31. December 1813. Rosenkrantz til Grev Chr. G. Bernstorff.
(U. A. Registraturen.)

À S. E. Mr le Cte de Bernstorff à Vienne.
le 31. Dec. 1813.

Ma précédente fut du 27. de ce mois. Depuis nous avons été informés 
que par l’entremise de Mr le Cte de Bombelles Mr de Bourke a effectué que 
l’armistice a été prolongé jusqu’au Ç.Janv. inclusivement. Le Roi en donnant 
ses ordres pour parvenir à cette prolongation avoit principalement en vue de 
Se mettre à même de suspendre Sa determination à l’égard des propositions 
faites par le Pce R1 de Suède jusqu’à ce que la réponse du ministère lmp1 aux 
rapports de Mr de Bombelles pourroit arriver. Mais nous sommes arrivés à un 
terme qui ne permet plus d’attendre cette réponse sans prendre un parti 
quelconque. Mes8 de Lutzow et de Bombelles conseillent de céder afin de 
gagner du tems pour que leur cour puisse donner suite à sa bonne volonté, 
avant que les armes, que le Pce R1 a à sa disposition, auront fait plus de 
progrès et par là donné lieu à une complication encore plus grande et plus 
funeste que celle qui a été produite par l’invasion du Holstein, executée dans 
le même tems, que les ministres Autrichiens venoient d’assûrer, que pour prix 
de l’accession de S. M. à la cause générale Ses états seroient mis à l’abri 
d’un attaque par le moyen d’un armistice général. Je vais adresser à Mr de 
Bourke à Slesvig, où il s’est retiré après avoir signé la prolongation de l’armi
stice, les instructions dont j’ai l’honneur de ci-joindre la copie. Je joins égale
ment le précis de l’arrangement dont Mes8 de Lutzow et de Bombelles sont 
convenus avec moi le 6. du cour4 et qui a fourni matière à leur rapport de 
ce jour là.

Danske Magazin. 5. R. IV. l8
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La nécessité a engagé le Roi à déroger à l’effêt des promesses qui lui 
furent faites par les susdits ministres au nom de S. M. l’Empereur et des 
Souverains ses Alliés. Mais S. M. n’en compte qu’avec plus de confiance sur 
l’intervention de S. M. J. en faveur de ses intérêts si cruellement lésés par
un Prince qui se prévaut des moyens, que les Alliés lui ont confiés pour un
autre but,, pour détruire un état qui se trouveroit déjà en mesure d’agir en 
faveur des Alliés, si la guerre que fait le Prince au Roi ne l’en empechoit. Le
départ du Roi pour la Fionie a été suspendû par la prolongation de l’armi
stice; mais S. M. se mettra probablement en route dans une couple de jours.

62.

1. Januar 1814. Rosenkrantz til Bourke.
(U. A. Registraturen.)

À Mr de Bourke à Kiel.
le 1. Janvier 1814.

J’espère que Mr de Krabbe Vous aura joint à Slesvig assés à tems 
pour que Vous pouvés Vous rendre le 4. du courant à Kiel et y faire les 
ouvertures dont Vous êtes chargé par ordre du Roi.

Il seroit fort à souhaiter que Vous pûssiés faire de l’art., par le quel le 
Roi S’engage à accepter un équivalent acceptable pour la partie méridionale 
de la Norvège, un art. secrèt; mais ce n’est cependant qu’un vœu dont l’ac
complissement seroit fort agréable à S. M. Le Cte de Bombelles a hier au 
soir, après que l’expédition de Vos instructions fut prête à partir, témoigné 
avoir l’espoir que la négociation conduira au but. Vous voudrés bien, M., 
m’avertir aussitôt que possible, s’il Vous a réussi de l’entamer afin que nous 
puissions nous conduire en conséquence. Comme Vous pourrés avoir besoin 
de plus de secours pour le travail, si la double négociation est mise en train, 
je me propose de Vous envoyer un aide aussitôt que je verrai que cela peut 
devenir utile. Il est probable que le Roi partira demain ou après demain. Je 
me mettrai en route un jour plus tard.

63-
4. Januar 1814. Baron Wetterstedt til Bourke.

(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

Quartier Général de Kiel le 4. Janvier 1814. 
Monsieur!

J’ai mis sous les yeux de Monseigneur le Prince Royal la lettre que 
Vous .m’avez adressée, Monsieur, en date de ce jour, ainsi que la note ver
bale, qui y étoit jointe.

Son Altesse Royale a dû être justement étonnée de son contenû. La 
Cour de Copenhague n’ignore point les seules bâses, sur lesquelles la Suède



Polit. Forhandlinger i Decbr. 1813 og Jan. 1814. 139

peut traiter. Vous les avez reçues Vous même, Monsieur, à Votre dernier 
séjour ici, et ce fut pour y obtenir une réponse claire et précise que l’armi
stice, à Votre sollicitation, avoit été prolongé jusqu’au 5 Janvier. Votre 
retour devait donc faire accroire, que le Roi Votre Maître avoit accepté une 
des deux alternatives, qui Lui avaient été offertes; au lieu de cela, l’évènement 
a prouvé, qu’on ne Vous a renvoyé ici, que pour apporter un refus à toutes 
les deux. Votre note verbale, au lieu d’étendre les concessions annoncées, 
en dernier lieu, par le Comte de Bombelles, ne fait que les restreindre encore, 
puisqu’il y est même question d’une indemnité pour la cession du Drontheim, 
dont Mr. de Bombelles n’a pas parlé.

Il ne s’agit pas, Monsieur, de décider sur la cession du reste de la 
Norvège par le concours commun des parties contractantes à la pacification 
générale, comme si la France devait même y concourir, puisque cette décision 
se trouve déjà dans les traités conclus entre la Suède, la Russie, la Grande 
Bretagne et la Prusse.

Or, Monsieur, après avoir répondu d’une manière aussi peu satis
faisante aux deux alternatives, que je Vous ai transmises avec ma lettre du 
25 Décembre dernier, je Vous observerai encore, que Vous n’avez répété que 
partiellement dans Votre note verbale, ce que Vous m’avez dit de bouche 
dans notre première conférence de ce jour. Vous ne parlez ni de l’accession 
de la Cour de Copenhague à la cause des Alliés, ni de la jonction d’un corps 
de 10.000 hommes à l’armée du Nord de l’Allemagne, ni du renvoi projetté 
de Mr. Alquier, et cependant Vous m’avez assuré, que telles étoient les inten
tions de Votre Cour. Cette réticence pourrait faire supposer qu’on ne veut 
pas, qu’il existe un seul document officiel, qui constate le changement annoncé 
de système du Dannemarc, ni qu’on puisse rien opposer à l’assertion solem- 
nelle de l’Empereur Napoléon, dans son discours à l’ouverture du Corps 
Législatif, que le Dannemarc reste fidèle dans son adhésion à la France.

Le Prince Royal ayant ainsi reconnu que Votre Gouvernement ne 
cherche que paralyser ici des forces, qui seroient, sans cela, employées directe
ment contre l’Allié du Dannemarc, m’ordonne de Vous déclarer, Monsieur:

Que la Suède ne peut que s’en tenir à Ses traités avec les Puisances 
Alliées, traités, qui lui garantissent la Norvège.

Son Altesse Royale déplore les nouveaux malheurs, qui vont résulter 
de la reprise des hostilités; ayant tout fait pour les prévenir, Elle n’a rien 
à se reprocher à cet égard, et tout en conservant les mêmes dispositions 
pacifiques, qu’Elle a manifestées jusqu’ici, Elle se voit forcée, quoique à regret, 
par le refus de Sa Majesté Danoise d’employer les moyens mis à Sa dis
position pour assurer les intérêts de la Suède et ceux de Ses Alliés.

J’ai l’honneur, Monsieur, de Vous envoyer ci-inclus les passeports néces
saires pour Votre voyage.

C’est avec les sentimens d’une haute considération, que j’ai l’honneur 
d’être etc.

le Bn de Wetterstedt.
18*
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64.

5. Januar 1814. Bourke til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

à Sleswick ce 5. Janvr 1814. 
Monsieur,

Il m’est bien pénible d’avoir à annoncer à V. E. que la négociation 
dont j’étois chargé n’a pas pû avoir de suite, parceque l’article essentiel 
sur la Norvège a été réjété. Mr de Wetterstedt m’a déclaré nettement que 
le Prince Royal insistoit sur la cession de la partie méridionale de la Norvège 
dès à présent quoique la mise en possession pût être différée jusqu’à la paix 
générale, mais que la rémise des deux forteresses étoit indispensable. N’étant 
pas autorisé à céder sur ce point, il m’a insinué que ma presence étoit inutile 
et je suis parti de Kiel ce matin à une heure après minuit. Au moment de 
me mettre en voiture Mr de Wetterstedt ma envoyé mes passeports accom
pagnés d’une lettre que j’aurai l’honneur de vous apporter. Les hostilités par 
conséquent commenceront à minuit. J’expédie une estafette pour Vous en 
prévenir et je suivrai avec la plus grande diligence pour Vous communiquer 
de bouche tous les détails.

J’ai l’honneur d’être avec la plus haute considération etc.
Edmund Bourke.

65.

8. Januar 1814. Bourkes Optegnelser om en Konference med 
Rosenkrantz.

(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

Questions faites à S. E. Mr de Rosenkrantz, 
à Midlefahrt le 8. Janvr 1814.

Si la couronne de Suède ne veut pas se charger d’aucune partie de la 
dette de la monarchie Danoise, dois je céder sur ce point?

Je regarde l’évacuation des états du Roi, et la cession de la Pomeranie 
comme deux articles sine qua non. Mais y a-t-il aucun autre article dans 
mes instructions pour le traité avec la Suède sur lequel je ne dois pas céder 
quand même il s'en suivroit une rupture de la négociation?

Dans la négociation avec la Gde Bretagne, puis je en cas de nécessité 
renoncer à perpétuité aux isles de Heligoland et Anholt?

Si l’on ne veut pas céder nos isles de la manière indiquée dans l’article 
5 de mes instructions, puis je me contenter de la simple restitution de ces 
isles soit à présent soit à la paix générale?
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66.

8. Januar 1814. Rosenkrantz til Møsting.
(U. A. Egenhændig Koncept.)

Til H. E. Hr. Finantsminister Møsting.
Middelfart den 8. Jan. 1814

Omendskiøndt det ikke er mig mueligt endnu i dette Øieblik, da vi 
endnu vente paa Svar fra det Svenske Hovedqvarter, hvorfra Khrre Burke 
i Forgaars kom tilbage med uforrettet Sag, og hvorhen han atter skal af
sendes i Aften, at have nogen bestemt Meening om Udfaldet af Underhand
lingerne, hvorved Kongen især har til Øiemed at see Hertugdømmerne befriet 
for fremmede Tropper, saa maae jeg dog udbede mig af D. E.s Venskab at 
ville meddele mig Deres Meening og fornødne Oplysninger om nogle Puncter 
Statsgiældens Fordeeling mellem Statens 3 Deele betræffende. Jeg giver mig 
derfor den Ære at bede Dem saa hurtig som muelig at underrette mig om, 
hvilken Deel af den udenlandske Giæld der kunde tilfalde hver af Statens Deele 
nemlig Kongerigerne og Hertugdømmerne at svare til, og hvormeget Giælden 
for enhver af dem kunde beløbe sig til. Ligeledes hvad der især af Kgl. 
Obligations og Forskrivningsgiæld kan lignes paa hvert af Kongerigerne ? og 
endelig hvorledes de i Omløb værende Banco Sedler og Repræsentativer kunne 
fordeeles mellem Rigerne og hvorved forebygges, at Danmark ikke bliver hef
tende for uforholdsmæssige Summer?

Til at have en Meening herom mangler mig aldeles Kundskab og Data. 
Jeg vover kun at yttre den Meening, at Hefteiserne til Rigsbanken kunne afgive 
den meest passende Maalestok. Ligeledes udbeder jeg mig D. E.3 Oplysning 
om, hvad der endnu tilkommer Grev Ahlefeldt for Grevskabet Laurvigens Af
hændelse til Kongen, og om Beløbet er hypothekert paa Grevskabet, samt hvori 
det bestaaerf

Vi formode, at det fiendtl. Hovedqvarter er i Flensborg; men i dette 
Øyeblik er jeg uvidende om Fiendens Fremgang. Der er Tropper paa hin 
Side Beltet, som ere bestemte til at standse de lette fiendtlige Troppers Frem
gang og til at give Efterretninger. Vi ere her i fuldkommen Sikkerhed. 
Kongen bereiser Egnen. Vi kunne vente en Russisk Underhandler, hvis For
slag ikke ere antageligere end de fra Svensk Side saa ofte fremsatte. Han 
vil føre Ordet for Østerrig saavelsom for de andre forbundne Magter.

Kongen af Neapel har slaaet sig til de Allieredes Parti og er i Rom 
med 40/m Mand, bestemte til paa ny der at indføre fremmed Herredømme.

Fæstningen Haguenau paa hiin Side Rhinen beleires. Landgreven er 
her. Prindsen af Holsten Beck har faaet en Kommando her.

Ved at anbefale mig i D. E3 bevaagne Venskab har jeg etc.
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67.

8. Januar 1814. Rosenkrantz til Ernst Schimmelmann.

(R. A. Schimmelmanns Papirer Pk. 17.)

Middelfart le 8. janvier 1814. 
Monsieur,

Il sera déjà parvenû à la connoissance de Votre Excellence, que les 
hostilités ont recommencé le 5 du courant à minuit. Je fus à peine arrivé 
ici le 6 de grand matin qu’il me fut remis une lettre de Mr de Bourke par 
la quelle il me marquoit, que n’ayant point été autorisé par les instructions, 
dont il avoit été muni, à consentir à ce que les forteresses de Kongsvinger & 
de Frederikshald fussent mises en dépôt entre les mains des Suédois jusqu’à 
la cession entière & définitive de la partie méridionale de la Norvège à la 
paix générale, le Prince Royal n’avoit point voulû entendre parler des condi
tion aux quelles le Roi s’étoit déterminé pour mettre fin à la guerre avec la 
Suède et avec ses alliés.

Mr. de Bourke arriva quelques heures après. Hier matin il a rendu 
compte au Roi de ce qu’il avoit appris et observé à Kiel.

Sa Majesté m’a sur cela chargé de dresser de nouvelles instructions 
pour Mr de Bourke qu’Elle a daigné approuver. Il n’attend que la réponse 
du Quartier-Géneral Suédois pour se mettre en route. Il y a toute appa
rence que les propositions qu’il fera, effectueront l’évacuation des Duchés qui 
est le principal but que Sa Majesté Se propose pour le moment.

Il n’y a pas de temps à perdre pour nous arranger avec la Suède, vû 
qu’un négociateur Russe est en route chargé de propositions de !a part de 
tous les alliés, l’Autriche y comprise, qui sont encore plus dures que celles 
que fait la Suède et qui ne sont pas compatibles avec la délivrance de la 
présence de troupes étrangères. '

Les trouppes allieés assiègent Hagenou en Alsace.
Le Roi Joachim est à Rome avec 40000 hommes pour rétablir l’autorité 

du Pape. Les alliés Lui ont garanti le Royaume de Naples & cédé, en outre, 
la ville et le port d’Ancône.

Depuis hier Lord Castlereagh est à Francfort pour presser la conclusion 
de la paix générale ou pour mettre plus d’union entre les alliés, parmi les 
quels il y en a qui accusent l’Autriche de nourrir des vues à l’égard de la 
France qui ne trouvent pas l’approbation générale.

Dans ce moment encore je n’ai pas connoissance des progrès que 
l’ennemi aura faits. Nous croyons que son Quartier-Général est à Flensbourg. 
Le Roi a un détachement de l’autre coté du Belt pour l’observer. Nous 
sommes ici en parfaite surêté.
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Je supplie Votre Excellence de vouloir bien excuser la hâte avec laquelle 
cette lettre est écrite et de vouloir en donner connoissance à nos collègues.

J’ai l’honneur d’être avec la plus haute considération etc.
N. Rosenkrantz.

J’ai l’honneur de joindre deux lettres1.

68.
9. Januar 1814. Rosenkrantz til Schimmelmann.

(U. A. Pakke med Schimmelmannske Papirer.')

à Middelfart ce 9. Janvier 1814.
Monsieur 1

Je reçois dans ce moment la lettre que Votre Excellence m’a fait 
l’honneur de m’adresser le 7. du courant, & je ne perds pas un moment pour 
avoir celui de Lui en faire mes respectueux remercimens. Ses reflexions sont 
conformes au peu de données que nous avons.

Ce matin Mr de Bourke est parti pour Kiel d’où selon toute probabilité le 
quartier général du P. R1 n’a point été remué. Après que j’avois fermé 
ma lettre dernière & lorsque je fus sur le point de me rendre auprès du Roi 
pour diner, Bombelles, le colonel, arriva en courrier auprès de son frère le 
négociateur. Il nous apporta la fâcheuse nouvelle de la perte de Glückstadt 
sans détail & d’ailleurs rien que l’assurance, que l’arrivée de Mr de Bourke 
est desirée du Quartier G1. — On peut donc supposer, que le traité de paix 
ou notre capitulation sera bientôt conclue. — Cela sc fait si fort à la hâte 
& je suis si dénoué de renseignemens & de conseils que l’ouvrage sera sans 
doute bien imparfait. Il y a longtemps que j’ai sacrifié ma réputation per
sonnelle au service du Roi & à sa volonté; maintenant mon honneur est en 
jeu. Ceux qui peuvent exposer leurs vies pour le salut de la patrie sont bien 
moins à plaindre que ceux qui ont la tâche pénible d’essayer de la sauver par 
des négociations ou des conseils.

On commençoit en Norvège à la fin de l’année de se douter que ce 
royaume fournirait un sacrifice territorial & l’on paroissoit répugner à tout 
morcellement. — Ces braves gens n’auront du moins pas à déplorer ce malheur là.

Les Autrichiens assurent n’avoir rien reçu par Bombelles qui soit ni 
plus favorable ni plus fâcheux pour nous, parconsequent point de réponse aux 
dépêches emportées par Foullon qui le 7. fut attendu à Kiel d’un moment à 
l’autre, ainsi que le Cte Schuvaloff général Russe qui ne paroît point destiné 
à se rendre auprès du Roi, comme on l’avoit d’abord annoncé. Les Autrichiens 
sont arrivés à Genève où ils disent avoir été bien reçûs.

Le Roi est allé faire une tournure sur la côte de Jutlande ou dumoins 
sur les Isles dans le Belt. Je vais diner avec S. M. à Son retour.

J’ai l’honneur d’être avec une considération bien respectueuse etc.
N. Rosenkrantz.

1 Findes ikke vedlagte.
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69.

11. Januar 1814. Rosenkrantz til Bourke.
(U. A. Registraturen.)

À Mr. de Bourke à Kiel.
Middelfart le 11. janvier 1814.

Hier dans la journée le Bn de Foulon nous est arrivé. Il étoit porteur 
d’une réponse de l’Empereur par laquelle S. M. J. témoigne ses regrêts de 
ne point pouvoir donner suite à son intervention, qu’Elle avoit offerte du saî 
de ses alliés.

Tant dans cette réponse que dans la dépêche du Pce de Metternich 
adressée à Mrs de Bombelles et de Lutzow le changement survenu par l’occu
pation du Duché de Holstein est allégué comme le motif de la rétractation 
que l'on accompagne cependant de protestations d’amitié et d’intérêt pour le 
Roi. Dans la dépêche il est encore essentiellement appuyé sur le contenû 
d’une lettre interceptée du Roi adressée au Pce de Hesse, par laquelle le Pce 
de Metternich prétend que le secret de la pénible position dans laquelle se 
trouve le Dannemarc a été divulgué. Je fais mention de ce passage de la 
dépêche Autrichienne, par ce que l’on Vous parlera sans doute de cette lettre 
à laquelle on attribue un poids plus décisif dans la manière d’envisager les 
intérêts du Dannemarc qu’elle ne mérité. Il est en outre annoncé par le Pce 
de Metternich que l’Empereur se verroit avec peine, si la guerre continue entre 
le Dannemarc et la Suède, forcé d’interrompre les rapports diplomatiques avec 
notre Cour, par ce que S. M. J. en devra le sacrifice à son union intime avec 
ses alliés que ses intérêts le plus sacrés Lui commandent de maintenir. J’ai 
crû devoir en peu de mots Vous mettre au fait de ce résultat de la négociation 
avec le cabinet de Vienne. Je crois pouvoir Vous assurer, que Vous trouverés 
le G1 Vincent disposé à Vous donner des conseils; mais c’est aussi là tout ce 
à quoi Vous pourrés Vous attendre.

Vous trouverés aussi probablement Mr. Thornton assés bien disposé. Il 
est cependant douteux que la présence de la personne du Pce en Hollande soit 
aussi vivement desirée que par le passé.

70.

12. Januar 1814 Baron Wetterstedt til Bourke.
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

Quartier Général de Kiel le 12. Janv. 1814.
Monsieur 1

J’avais mis sous les yeux de S. A. R. Monseigneur le Prince Royal la 
lettre que Vous m’avez adressée, Monsieur, en date d’hier, et où Vous m’attri-
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buez, par les propositions que je Vous avais faites, d’arrêter la négociation. 
S. A. R. me permet alors de céder sur le point de l’évacuation des pays et 
places occupés, le seul, que Vous me declaratez être au dessus de Vos pouvoirs 
et de Vos instructions. J’ai ce soir, par ordre du Prince Royal, fait un pas 
de plus, en Vous annonçant que S. A. R. ferait évacuer Glückstadt, lorsque 
la ratification du Roi Votre Maître au traité de paix serait échangée contre 
une provisoire du Prince Royal, en attendant celle du Roi. Vous même, Mon
sieur, m’aviez fait cette proposition, et S. A. R. l’a agrée.

Or après toutes ces facilités, ce n’est plus moi, Monsieur, qui retarde 
les négociations, puisque je devais croire toutes les difficultés applanies. S. 
A. R. a donc dû être justement étonnée de l’avis que je viens de Lui donner, 
que Vous ne Vous croyez pas en état de signer le traité avant de le trans
mettre à Votre Auguste Souverain, et reçevoir Ses ordres à cet égard. Le 
Prince Royal ne peut point perdre ici un tems précieux pour la cause géné
rale. La lettre que Mr. de Rosenkrantz m’a adressée en date du 7. dernier, 
faisait espérer une prompte conclusion de la paix sur des bases formellement 
énoncées. Ce fut par suite de cette lettre, et des assurances qu’Elle contient, 
que les hostilités ont été suspendues sur tous les points; deux armistices, 
infructueux quant à leurs résultats, avaient précédé cette mesure. S. A. R. 
doit ainsi désirer savoir à quoi S’en tenir, afin de pouvoir prendre Ses mesures 
en conséquence, et Elle m’ordonne de Vous demander une réponse par écrit, 
si Vous pouvez signer le projet de traité que je Vous ai remis. Ce projet 
est calqué sur la lettre de Mr. de Rosenkrantz, dont j’ai l’honneur de Vous 
envoyer une copie. Je Vous observe, Monsieur, que depuis le commencement 
du premier armistice il y a un mois perdu, et qu’il n’y a que l’Empereur 
Napoléon qui en profite. Les habitans du Schlesvig et du Holstein souffrent 
tous les jours de ces délais, et le Prince Royal, ne désirant que de tout ter
miner, a Sa conscience tranquille à leur égard. Ces peuples n’auront aucun 
reproche à Lui faire.

Quant au Million de Riksdaler de Banque de Suède, j’avais rendû 
compte au Prince Royal que Vous n’en aviez pas parlé. Son Altesse Royale, 
S’étant entretenûe avec Mr Thornton sur les intérêts du Dannemarc, a déclarée 
qu’Elle était cependant prête à offrir cette somme, comme une nouvelle indem
nité de la cession de la Norvège, et le Prince Royal me charge, Monsieur, de 
Vous renouveller cet offre. On ne Lui reprochera jamais l’oubli de Ses 
promesses.

J’ai l’honneur d’être avec la considération la plus distinguée etc.

le Bn de Wetterstedt1.

Kun Underskriften egenhændig.

Danske Magazin. 5. R. IV. 19
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71-

14. Januar 1814. Bourke til Rosenkrantz1.
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

Kiel ce 14. Janvier 1814.
Monsieur.

J’ai rempli l’importante mais pénible tâche qu’il a plu à Sa Majesté de 
m’imposer et j’espère qu’Elle daignera se convaincre, que j’ai obtenu tout ce 
qu’il était possible d’obtenir dans la situation où nous sommes. J’ai rempli 
àpeuprès tous ses ordres et mieux que je n’osais m’en flatter, attendû les 
difficultés que j’éprouvais à chaque pas et la nécessité d’en venir promtement 
à une conclusion àfin de délivrer au plutôt ses provinces de tous les fléaux 
qui les écrasent. Enfin j’ai signé aujourd’hui la paix avec la Suède et l’Angle
terre sur les bases que le Roi s’est vû dans le cas de proposer et je serai 
l’homme le plus malheureux si, dans les details qui ont dependû de moi, Sa 
Majesté ne trouve pas la preuve d’un zèle ardent pour Son service et Ses 
intérêts. Le Prince Royal a tenu avec opiniâtreté à plusieurs points que j’ai 
contesté de même et avec succès. Il n’a absolument pas voulu se soumettre 
aux droits du Sond; il a insisté sur la conservation de Fredericsort et surtout 
de Gluckstadt jusqu’à la prise de possession de la Norvège; et il a voulu pro
longer son séjour en Holstein. La répartition des dettes de l’état a rencontré 
de grandes difficultés et fort peu d’articles en ont été exempts. Chaque pro
position que je faisais, chaque petit changement dans la rédaction a été rap
porté à Son Altesse Royale et discuté; tandisque seul et pressé je devais 
décider sur tout ce qui m’était proposé et me débattre pour le choix des 
expressions et même des mots. Mais j’ai la satisfaction de voir que j’ai 
emporté absolument tout et même plus que je n’étais chargé d’exiger de la 
Suède. Quant au traité avec l’Angleterre, il m’a été impossible de tout 
obtenir et il a fallu me contenter de ce que j’ai pu avoir. Mr. Thornton m’a 
déclaré de la manière la plus péremtoire, qu’il ne pouvait pas même entrer 
en discussion sur la restitution de notre flotte et que, si je voulais en parler, 
il ne pouvait plus procéder dans la négociation. L’Angleterre, m’a-t-il dit, 
ne saurait rendre un seul vaisseau, ni donner aucun dédommagement, sans 
avouer qu’elle s’est emparée injustement de la flotte. Quant à la garantie des 
états de Sa Majesté, tels qu’ils seront à la paix générale, il m’a déclaré que 
ce serait contre un principe adopté actuellement en Angleterre de ne donner 
aucune garantie avant la paix générale, qu’elle le fera peut-être alors, qu’elle 
l’avait refusée à la Suède et à d’autres états, qu’il n’avait pas enfin le pou
voir de le faire. Il a aussi positivement insisté sur le rocher de Heligolande, 
dont l’Angleterre était déterminée à ne jamais se désaisir. Mr. Thornton a

1 Et Brudstykke af denne Depeche er aftrykt i Christiania Videnskabs Selskabs Forhand
linger for 1886. Nr. 13, S. 49—50.
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consenti à nous rendre nos colonies purement et simplement dans l’état où 
elles sont, sans vouloir prendre aucun autre engagement quelconque. Me rap- 
pellant que par la convention faite en 1801 pour la restitution de ces colonies 
il était rentré considérablement d’argent dans les caisses du Roi, j’ai crû bien 
faire que d’insérer dans le traité, que l’on suivait dans cette restitution les 
mêmes règles et principes qui furent adoptés alors. Je n’ai pas voulu donner 
trop d’extension à cet article pour ne pas réveiller son attention. Il m’a dit, 
que ses instructions ne lui permettaient pas d’omettre l’article sur la traite 
des Nègres. Je m’y suis opposé quoique je connaisse les sentimens liberaux 
du Roi à cet égard et qu’Jl fut même le premier à en donner l’exemple à 
l’Europe. Cependant comme Mr. Thornton assurait ne pas. pouvoir signer 
sans cet article, j’ai acquiescé, en reservant au Roi la faculté de refuser Sa 
ratification à cet article, si Sa Majesté le juge à propos. Les subsides sont 
dans la même proposition que ceux accordés à la Suède. Il m’a protesté 
solemnellement, que toutes les stipulations de ce traité étaient les seules 
qu’il pouvait offrir et qu’il était certain, que son gouvernement n’en ferait 
jamais de plus favorables, que si, en ne les acceptant pas, je le forçais 
à demander de nouvelles instructions, il rétracterait des à présent les offres 
faites, et que je pouvais compter qu’en ce cas on ne nous rendrait plus 
nos colonies. Que pouvais-je faire dans une situation aussi critique et 
pénible? Il m’a parû que je n’aurais pas repondû à la confiance que le Roi 
a daigné reposer en moi, si par une inutile obstination je faisais durer les 
malheurs qui pèsent sur Son royaume, et si je risquais de rendre pire la per
spective pour l’avenir. La paix, quoique obtenue à des conditions cruelles, 
peut nous remettre encore dans une situation prospère. Elle nous est indis
pensable, comme Notre auguste Maitre l’a bien senti, et je suis persuadé, que 
si nous tardions d’avantage à la faire, nous aurions eu de la peine à l’obtenir 
à aucune condition. — Par un article secret le Comté de Laurvig est conservé 
au Roi et puisque la Suède a disposé d’une grande portion des domaines en 
Poméranie, il y a une réciprocité établie. — Par un autre article secret le 
Prince Royal donne un million de Rixdaler de Banque de Suède pour la mise 
en activité du corps qui doit être réuni à l’armée du Nord qu’il commande. 
On a cherché toutes les tournures possibles dans cet article, pour faire envi
sager cette somme comme une partie de l’indemnité pour la Norvège, mais je 
n’ai pas voulu en entendre parler. Afin d’avoir Gluckstadt immédiatement, j’ai 
fait insérer, après des difficultés immenses, l’article sur l’échange des ratifica
tions du Roi contre les ratifications provisoires du Prince Royal; mais il 
dépend du Roi d’en profiter ou non. Il me semble que le plutôt que l’on 
accepte cette place et celle de Fredericsort, le mieux pour ne pas laisser lé 
tems de les dégarnir tout-à-fait. Il est instant aussi de nommer sans délai des 
commissaires très intelligens pour les différens objets dont il est question dans 
la suite.

Mr. Thornton m’ayant proposé d’insérer dans le traité, que les com
missions données à nos corsaires contre les alliés de la Grande Bretagne et 

19*



1^8 Polit. Forhandlinger i Decbr. 1813 og Jan. 1814.

de la Suède soyent rétirées, j’ai profité avec empressement de cette ouverture 
pour donner au Roi un garant de plus du rétablissement de la paix avec la 
Russie et la Prusse, telle qu’elle existait avant la rupture, et je me suis prêté 
en conséquence avec plaisir à stipuler pour une cessation d’hostilités. Dans 
la saison actuelle ce n’est guères qu’une forme, mais elle contribue à nous 
rassurer et donner en même tems une preuve de la manière noble d’agir de 
Sa Majesté. Je sais d’ailleurs que les généraux Suchteln et Krùsemarck ont 
écrit au grand quartier général pour des pleinpouvoirs pour signer la paix 
avec nous, et comme ils peuvent les recevoir ici ou de l’autre côté de l’Elbe 
dans 12 ou 15 jours, il serait peut-être à propos que Sa Majesté me chargât 
ou quelque autre de Ses pleinpouvoirs pour signer avec eux. —

Mr. de Krabbe aura l’honneur d’apporter à Votre Excellence le traité 
avec la Grande Bretagne et celui avec la Suède, ainsi que les trois articles 
séparés. On a pensé au premier article trop tard pour l’insérer dans le 
corps du traité. Il m’a parû qu’il convenait de rendre les deux derniers 
secrets : car quoique le Roi ait raison de recevoir le million, je ne savais pas, 
si Sa Majesté verrait avec plaisir un article patent sur cet objet. On a cherché 
tous les moyens possibles pour établir un rapport entre ce subside pour la 
mise en activité des troupes et la cession de la Norvège. Après m’être opposé 
à plusieurs rédactions et changemens, chacun par ordre du Prince, j’ai enfin 
obtenû de mettre la chose dans son véritable point de vûe. Quant au Comté 
de Laurvig, rien n’est plus juste que de le garder, puisqu’on a aliéné un tiers 
des domaines de la Poméranie, mais en même tems il me semblait inconve
nant de faire paraitre le Roi dans un traité public comme simple propriétaire 
en Norvège. — — — — — — — — —

Je suis etc.
Edmund Bourke1.

72.
14. Januar 1814. Bourke til Rosenkrantz.

(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission. Uden Underskrift, ikke egenhændig.)

Kiel ce 14. Janvier 1814. 
Mon cher ami.

Je n’en peux plus. Depuis mon arrivée ici le 10 au soir je n’ai pas eu 
un instant de repos de corps ni d’esprit. J’ai fait de mon mieux et j’ai la 
satisfaction de penser que j’ai fait tout le possible. Si le Roi désapprouve 
ma conduite, j’en mourrai de désespoir. S’il pense aux bases sur les quelles 
j’ai dû traiter, à notre situation générale, à celle de Rendsbourg, à tout ce que 
l’on souffre chaque jour de retard dans le pays occupé, à la posture des alliés, 
au sort final qui nous attendait tous, à la presse avec laquelle j’ai dû travailler, 
à mon isolement, je crois qu’il verra que tout ce qu’il pouvait attendre à été 
obtenu. —

1 Kun Underskriften egenhændig.
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Je ne peux pas Vous dire à quel point on a été soupçonneux sur la 
Norvège. On disait hautement et dans les rues qu’il y avaitjune arrière pensée 
à cet égard : que le Prince Chrétien était d’accord de se faire Roi et c’est pour 
cela que le P. R. a voulu à toute force garder Gluckstadt & Fredericsort et 
prolonger son séjour en Holstein. Il y a eû de grandes discussions là dessus 
au conseil du Prince en présence de tous les Ministres étrangers. On s’y est 
enfin réuni à l’opinion que toutes les apparences indiquaient une grande fran
chise de la part du Roi et que les principes de loyauté qui l’ont de tout tems 
distingué en étaient le garant: que d’ailleurs le Prince Chrétien ne risquérait 
sûrement pas de compromettre ses droits éventuels à la Couronne de Danne- 
marc et de se rendre doublement rebelle: que les intérêts réels du Roi, ceux 
de la Norvège, tout chance d’un avenir tranquille et prospère pour le Danne- 
marc étaient des motifs suffisans pour détourner Sa Mjté de toute idée de 
fomenter des inquiétudes en Norvège, quand même on aurait cherché à les lui 
inspirer. Qu’il arrive ce qu’il voudra; je suis certain que Notre bon & ado
rable Maitre ne consentira jamais à compromettre Son auguste nom. Nous 
pouvons être malheureux, mais restons sans tâche et que notre honneur soit 
pûr jusqu’à la fin. Je suis si pénétré de ces sentimens que j’ai dit tout ce 
que j’ai pu pour rassurer. Je frémis pour l’avenir qui attend le pauvre Danne- 
marc si nous nous écartons de ces principes. Nous devons tout attendre du 
tems et des chances heureuses qui peuvent tourner. Vous pouvés imaginer 
avec quelle mortelle impatience j’attends de Vos nouvelles et surtout ces 
quatre mots: le Roi est content. Tout le bonheur de ma vie en dépend. 
Je n’ai pas pû Vous écrire depuis que je suis ici, parceque chaque quart 
d’heure, chaque minute était pris et jusqu’à hier soir rien n’était décidé. 
A quoi bon Vous racconter toutes mes altercations qui se succédaient plus 
vite que je ne les aurai pû décrire. J’aurais de la peine à écrire dans 15 
jours l’histoire de ces trois jours. Je n’ai pas eû le tems de manger, ni de 
dormir. — Adieu. —

73-

15. Januar 1814. Rosenkrantz til Schimmelmann.
(U. A. Pakken med Schimmelmannske Papirer.)

à Middelfart ce 15. Janvier 1814. 
Monsieur !

Je reçois à la fin les deux lettres que Votre Excellence m’a fait l’hon
neur de m’adresser le 12. et le 13. en réponse des miennes.

Pouvant me figurer l’anxieté avec laquelle Votre Excellence et nos 
collègues comme tout le public désirent d’étre instruits du résultat des négo
ciations entamées avec la Suède et avec l’Angleterre, je crois de mon devoir 
d’informer Votre Excellence, que nous n’éprouvons pas moins ici le sentiment
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que Vous domine à Copenhague. — Nous restons sans nouvelles de Mr de 
Bourke, de qui il n’est pas même encore ce matin arrivé un premier rapport. 
Je ne sais à quoi attribuer son silence. Ce soit certainement pas à lui qu’il 
tient qu’il ne l’ait rompû.

Si nous n’avions à faire au Prince qui sait se prévaloir des avantages 
qu’il a sur nous, qui nous trouvons hors de la société politique Européenne, 
j’aimerois à attribuer le défaut de rapports de la part de Mr de Bourke à la 
célérité qui auroit été donnée aux négociations dont il s’attendroit à avoir 
incessament le promt et définitif résultat à transmettre. Mais cette considéra
tion n’est pas faite pour écarter entièrement toute inquiétude.

Si l’on met devant le public à quoi montent les dépenses qui ont été 
faites par le Dannemarc pour empêcher les Norvégiens de mourir de faim, et 
combien peu il a été remboursé, — il jugeroit des efforts qui ont été faits pour 
sauver ce royaume. Il ne sera pas moins facile de prouver, que les provinces 
Danoises sont hors d’état surtout depuis l’occupation des Duchés par l’ennemi 
de fournir à la Norvège les subsistances d’iti à la récolte prochaine, comme 
la Norvège sans commerce est hors d’état de rembourser ce qu elle à reçu. 
Si l’on trouve que la Monarchie réduite aux Isles peut exister au de là du 
primtems prochain et fournir aux besoins de la Norvège, avec qui toute com
munication sera ou est déjà interrompue par les rigueurs de l’hiver, il seroit 
sans doute facile de prouver, que la résistance à toute extrémité seroit pré
férable.

Pour avoir une opinion il faut considérer l’état actuel dans lequel nous 
nous trouvons et ne point porter les regards en arrière sur les causes qui 
nous ont mis en état de guerre avec la moitié de l’Europe, qui nous environne, 
et coupés du seul allié, auquel le Roi s’étoit attaché. — Il faut considérer 
qu’un état, qui en pleine paix et en possession d’énormes et extraordinaires 
avantages de commerce et de navigation, qui faisoient la base de sa pros
périté, n’avoit point pu porter ses recettes au niveau de ses dépenses et qui 
après de sept ans les a tous perdus, n’a plus les moyens de faire résistance, 
quand il se trouve réduit au tiers et au quart de sa surface. — On peut vou
loir sa dissolution entière; on peut même, à bien des égards, la trouver pré
férable pour telle ou telle province et pour quelques individus, mais le Souve
rain et l’ensemble tendent à la prolongation de l’existence, qui est le but de 
l’union, sous un même gouvernement. Ce n’est pas le déplorable état dans 
lequel la monarchie se trouve aujourd’hui qui la menace de la chute, mais 
les septs ans de guerre qui ont précédé. — Il peut être mis en question, si 
la résistance a été trop prolongé; mais il est hors de doute, qu’elle ne peut 
plus avoir lieu, sans que l’état soit englouti et disporoissse pour toujours.

J’ai l’honneur etc.
N. Rosenkrantz.
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74-

16. Januar 1814. Bourke til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

à Kiel ce 16. Janvr 1814.
Monsieur,

Je suppose que Mr de Crabbe est arrivé à l’heure qu’il est auprès de 
Votre Excellence avec les deux traités de paix. Le Prince Royal a donné un 
grand diner hier et m’a fait l’honneur de m’y inviter ainsi que plusieurs de 
mes compatriotes. S. A. R. m’a placé à sa gauche et le Ministre Britannique 
à sa droite. Après le diner il a porté la santé du Roi et s’est levé ainsique 
tous les convives pour la boire. J’ai demandé à Mr de Wetterstedt qui n’étoit 
pas éloigné de moi, si je pouvois porter la santé du Roi de Suède. Il m’a 
répondu qu’il croyoit que, me trouvant à la table du Prince Royal, il seroit 
inconvenant de porter une santé sans une invitation de sa part. En effet sur 
son invitation Mr Thornton a porté la santé de tous les Souverains Alliés, et 
on s’est levé immédiatement de table.

zXvant le diner S. A. R. m’a fait entrer avec Mr de Wetterstedt dans 
son cabinet, où se trouvoit le G1 Tawast, et en leur présence il m’a donné 
les plus fortes assurances de son amitié pour le Roi. «L’affaire de la Norvège, 
m’a-t-il dit, nous a divisés: la réunion de ce pays à la Suède étoit nécessaire; 
mais à présent que le Roi y a consenti il trouvera en moi l’ami le plus zélé, 
et je Vous jure, Monsieur, que je ferai tout au monde pour lui obtenir des 
dédommagemens convenables. Il n’y aura désormais aucun sujet de querelle 
entre nous et nous devons être les meilleurs amis. » Après plusieurs protestations 
de ce genre il m’a dit, qu’il avoit déjà expédié tous les ordres pour l’évacuation 
du Schleswig et pour le rétablissement des relations d’amitié sur tous les points. 
Je crois, et V. E. sans doute le sentira, qu’il est important de faire l’échange 
des ratifications provisoires ici au plustôt et avant que le Prince parte. Il est 
en même temps instant de nommer immédiatement tous les commissaires dont 
il est question dans le traité; et comme ils auront affaire à des gens très 
déliés et très adroits, on ne sauroit faire trop d’attention au choix. Si nos 
commissaires ne sont pas très intelligens, très fermes pour le fonds et un peu 
souples dans les formes, nous en serons dupes.

J’ai écrit hier à Monseigneur le Prince de Hesse à Rendsbourg pour 
l’informer de la signature de la paix. Les habitans des Duchés regardent 
cet événement comme leur salut. Si la guerre avoit duré encore très peu de 
temps, ils auroient été tous écrasés. Chaque jour de délai entrainoit des mal
heurs incalculables. Il n’y a même qu’une seule voix sur la nécessité de la 
paix pour tout le royaume.

Edmund Bourke.
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Très humble Apostille.
On est dans l’intention ici de présenter immédiatement une très grande 

force devant Hambourg et on est convaincu que cette place se rendra par 
capitulation. Si cela n’arrive pas, on livrera l’assaut. Dans les deux cas 
Altona ne souffrira pas beaucoup. On veut en finir le plus promptement 
possible et on n’a pas l’attirail nécessaire pour faire un siège.

E. B.

75.

16. Januar 1814. Rosenkrantz til Bourke.
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

à Middelfart ce 16. Janvier 1814.
Vous ne m’avés demandé que trois mots, mon chèr ami! Je pour

rais Vous adresser toute une harangue, pour Vous exprimer que le Roi est 
intimement convaincu, que Vous avés fait aussi bien que possible. S. M. admire 
que Vous ayés eu les forces d’achéver cette énorme besogne. Je Vous avoue 
que j’en suis plus qu’étonné. Je souhaite que Vous trouvies moyen de Vous 
reposer & que Votre santé ne souffre point des efforts que Vous avés fait.

J’ose à peu près Vous garantir le poste de Londres. Le Roi est très 
satisfait de Vous. Ne pourriés Vous pas faire que le Ministre ou Ministère 
Angl. témoignât que celui qui a traité serait fait pour entretenir?

J’ai encore à ajouter, que Vous pouvés absolument être sans inquiétude 
à l’égard d’un certain point dont Vous avés fait mention dans Votre lettre 
partie. — De propre mouvement le propriétaire en question m’a dit qu’il ne 
pense plus dutout à rentrer en possession de la terre vendue. — Il ne sera 
donc pas déboursé un sol pour cet objet. Vous pouvés y compter. — Nous 
sommes tous deux honètes & loyaux & devons nous réjouir que d’autres le 
sont aussi. —

Je vais écrire à mon frère. — Arrangés cette affaire du passage des courr8 
respectifs, afin que je puisse lui écrire par cette voye. Il est sage, ses avis ont 
du poids. Je l’ai déjà préparé — mais les lettres n’arrivent que difficilement 
par la voye de mer.

Voici deux lettres de Madame. — Nous aurons beaucoup de besogne 
ici. — J’employé le pauvre Krabbe. Dans une couple de jour j’espère que 
nous pourrons être prêts à partir pour Coph.

Nous n’avons ici ni parchemin, ni ce qu’il faut pour le gd Sceau R1, 
mais nous nous tirerons d’affaire comme nous pourrons. —

Tout à Vous
N. Rosenkrantz.
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76.

16. Januar 1814. Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Det vil blive fornødent ved Kammerherre Bourke at afgiøre, at Lancierne 
og Infanteristerne faa fri Passage under dansk Escorte til Hamborg, samt at 
disse udvexles imod de danske Tropper og Officerer, som ere i Hamborg, 
men det maa være en Mas ikke Mand for Mand. Sker dette ikke, vil vi blive 
forlegne med disse Folk, thi igiennem de Allieredes Linier kan man ei sende 
dem, og komme de ikke til Hamborg, er det umuligt at faa vore, der ere i 
Hamborg, tilbage.

Hinsgaul
den 16. Januar Frederik R.

1814.

77-

16. Januar 1814. Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Jeg har modtaget et Brev fra min Svoger i Rendsborg og fra G. Bau- 
dissiin; jeg ønskede meget at vide, om Kammerjunker Krabbe har medbragt 
dem. Min Svoger skriver mig(!), at han sender dette med Capitain Steffensen, 
samt at han havde antaget en Vaabenhvile til den 16., og naar han ei erholdt 
noget fra mig, saa begynte han at operere. Har Bourk ikke tilmeldet ham om 
Freden, saa maa jeg strax sende ham en Coureer.

Hinsgaul
den 16. Januar 1814. Frederik R.

78.

16. Januar 1814. Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Det vilde være nødvendigt for mig at kiende, hvorledes Aftalen er bleven 
for den værdige General Lalleman og for de Lancies og franske Soldater, vi 
have. Jeg venter strax Svar herpaa.

Hinsgaul
den 16. Januar 1814. Frederik R.

Danske Magazin. g- R. IV. 20
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79-

17. Januar 1814. Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

I Henseende til Lancierne beder jeg Dem strax at besørge, at det der
med forholdes saaledes, som jeg i Gaar har bestemt det. Man tager Fæst
ninger, og Guarnisoner afmarchere ofte med Vaaben og militaire Honneurs. 
Rensborg er ikke taget, følgelig jeg afvæbner ikke Lancierne. Coureren lader 
jeg afgaae, men jeg ønsker, at den Svenske oppebier hans Afreise; han skal 
melde sig hos Dem.

Hinsgaul
den 17. Januar 1814. Frederik R.

80.

17. Januar 1814. Rosenkrantz til Schimmelmann.
(U. A. Registraturen.)

A S. E. Mr. le Cte de Schimmelmann à Copenhague.
Middelfart le 17. janvier 1814.

Le Roi s’étant réservé de donner avis hier de la signature de la paix 
avec la Suède et l’Angleterre, je n’ai pû avoir l’honneur d’en informer V. E. 
plutôt. J’ai engagé S. M. à défendre l’expédition d’estafettes pour Copen
hague. J’ignore si le but à été rempli qui étoit de prévenir les spéculateurs 
d’induire en erreur.

V. E. sentira bien que le sacrifice le plus sensible a été porté à la
paix dont le rétablissement est urgent tant à cause de l’état extérieur que de
l’intérieur. Il a été sauvé ce qui a été possible de sauver entre autres l’Islande,
la Gronlande et les îles de Ferroë. ... Il sera payé une somme d’argent pour
mettre les 10/m hommes en état de marcher . . .

81.

18. Januar 1814. Bourke til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Bourkes Mission.)

à Kiel ce 18. Janvier 1814.

Mr. de Zuchteln m’a parlé de la garantie de la constitution du Hol- 
stein lors de la cession, mais il m’a assuré en même tems qu’il n’en avoit
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pas fait mention et qu’il n’en diroit rien, de sorte que sa Cour n’y pensera 
peutêtre pas. Je pense pourtant que ce prétendu silence de sa part est sujet 
à caution. Il a ajouté au reste que s’il y avoit aucune discussion sur ce 
point ou sur aucun autre, il seroit d’avis de les reserver pour une négociation 
future et de signer la paix.............

82.

19 Januar 1814. Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse.)

Jeg ønsker at vide, om De troer at blive færdig med Ratificationerne, 
da jeg gierne ønskede at reise i Morgen; inden Kl. 1 maatte jeg have 
Deres Svar.

Hinsgauel
den 19. Januar 1814. Frederik R.

Til Geheimestatsminister Rosenkrantz.

83-

19. Januar 1814. Rosenkrantz til Bourke.
(U. A, Registraturen.)

À Mr. de Bourke à Kiel.
Middelfart le 19. janvier 1814.

Quant aux choix des commissaires pour la remise de la Norvège il y a, 
je trouve, un embarras essentiel: Le Roi ne peut plus commander aux Nor
végiens d’exécuter ses ordres. Il a cependant chargé le Pce Christian de 
nommer les commissaires à qui il sera envoyé tout de suite un pleinpouvoir 
du Roi.

Il seroit déplacé d’envoyer des Ds en Norvège pour exécuter des ordres 
de S. M. Ils auroient trouvé des difficultés incommensurables à s’acquitter d’une 
commission odieuse aux Norvégiens. C’est là l’inconvenient qui se présente 
à l’occasion de la cession d’un païs, qui n’a point été conquis par le Souverain 
qui en devient le maitre, et quand celui qui le cède n’y a que des forces 
nationales et des employés pour la plupart nés dans le païs qui ne sont plus 
tenus à lui obéir après qu’il a renoncé à leur soumission. Je me flatte cepen
dant que les gens les plus sages de la nation prendront là dessus et que 
l’intention sincère du Roi de voir cette cession pénible s’effectuer sans trouble 
sera remplie.

20*
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S. M. n’a rien omis pour atteindre ce but. Je ne puis cependant pas 
me défendre d’éprouver quelque inquiétude jusqu’à ce que nous aurons les 
premières nouvelles après l’arrivée de l’officier qui a été envoyé au Pce Christian.

84.

Frederik VI til Rosenkrantz.
(U. A. Pakken vedkommende Norges Afstaaelse, udateret.)

Jeg sender alt underskrevet tilbage. Tractaterne, som skal trykkes, 
følger hermed tilbage og maa af Departementet for de udenlandske Affairer 
besørges trykket, ligesom Departementet besørger den videre Afsendelse.

Frederik R.

85.

20. Januar 1814. Rosenkrantz til Bourke.
(U. A. Registraturen.)

A Mr. de Bourke à Kiel.
Middelfart le 20. janvier 1814.

Je n’ai pû prendre les ordres du Roi à l’égard de la difficulté que le 
général Suchtelen a fait mine de vouloir susciter en annonçant que son Souve
rain prétendroit à garantir les privilèges du Duché de Holstein; mais je ne 
crois rien risquer en Vous autorisant à déclarer en cas de besoin qu’il ne 
dépend pas de Vous de rien stipuler à ce sujet. Il paroitra, sans doute, au 
Roi, qu’il suffit d’avoir cédé un Royaume pour avoir acquis le droit de con
server son autorité sur les sujets.


