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ved ersskiftet
Selskabet pase€de i2004 de 60 3i lubilaet markeredevim€d udgivelsen iseptember
af Chakoten nr 3 em et jubi -lrnsnummet der derfor bl€v storre og brcdere end de
ovrlge numre 09 indeholdende en adikelom Selskabetgennem defodobfe 60 er v har
modtaget mange positive reaktioner pe d€nne skildring af de €lementer, der holder
sammen pA vores forening: at vi pe 6n og samme tid er rummellge ior a skers
mllitarhistorlske interesser og samtidlg hojt specia isered€ is€rlige intercssegrene; 09
at vi r-kker fra den prclessioie e hobbyllnie til den dybe litter.ere interess€. Pa

opfordring fra vores qode vart, Kastellet/ fadt det naturigt at bidrage til rastningens
340 Eredag den sidste daq ioktober, hvilket vigjorde med et lidt storr€ f4 ifiaturemilieer
end de foreg3ende 3r men anledningen varjo ogs: en iorm for 400-3rs rodselsdagL
Dei blev en meget flot dag, der bidrog til den :benhed og dlalog, som vi egger vagt
p3, 09 som vio9s3 soqer at vise gennem vorcs hjemmes de, lrvor enhv€r kan se, hvad
vi beskaftiqer os med.

I anedninq afde 60 ersdagen modtog Eric Corn€ius,Ivan l4.C.S. Esmalk og Steer
Jacobsen Chakotens skjold.

Vors base i Kastellet og vores adgang ti at anvende de meget velegn€de okalerer
ei siort aKiv for udloldelsen af vor€s rnilit-fiistoriske interesse. Vi har derfor al mulig
grLnd ulat takke Forsvaret for den store imodekommenhed, sorlr viatid moder derrra.
Herul kom, at Danske Bank med meget kort varsel beredvillgt understottede vores
rrrrnratu€rniltar pA en sedan rnede, at vi lforsvarets restfifg pA vardig vis kunne
pr-sentere vores arbejdei

PE de lndre linier har q€r v.er€t stre ende opbakn ng om Srets aKv teter og det er
et positivt kendetegn, at gl-den ved at skabe er sa Sbenbar og synlig bandt
medemmeme. Steen Schon har pA grund afsit arbejde ikk€ leeng€r€ kunnei fore fanen
for redakuonen, se bestyresen mA v d€refore lnien, ifdt vi att€r r8r besat d€nre
betydnlngsfu de og meget kreative post. .l@rgef Fiftholm Hansen, der har ydet et stori
stykke arbejde i bestyrelsen, har ligeedes m8ttet prioritere og har derror vagt at
satte sin post ti disposition. B€styre sen opfordrer derror t l, at mellemmerne overvejer
kandidater eller gerne sig selv tilat udfylde padseme. Vi har en sold udgargspositjon,
vi moder megen velvije, 09 som det rremgar ar dette numm€r ar t dsskr ftet, byder vi i

200s p: et vari€rede tilbud bede pe vores program ror hygg€ige aftenmoder I Kastelet
og ivores lesetibud iChakoten 09 pe hjemmeslden.

l4€d tak for timeme sammen i det gamle 3r ofsker bestyrelsen alle med emmer iind'
og udland et godt nyter 2005.

Hans Chr wolter

Frede I af Christian Raun.

sidensidst
Den 2. september berettede en veloplagt Ole
Thu€holm for et stort publikum om "slagei ved
Leuthen 17s7", hvor Frederik mod alle odds som
bekendt vandt en af sine rnest bernarke s€s

verdige sejre. Foredraget vil blive lagt pE

neftet med behorige billeder 09 kort samt
blive bragt i bladet ved lejllghed ikke mindst
n8r bil€dsiden er bragt p3 pads.
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Herovet avetEkket H.C h/oltel Chakotens skJald hl
Ivan l4.C.S. E/snatu - i Geneve,

r-ldg, " bptatc a4 anpnr'ge .o p es.denE ?Jse.
Ttt hojre es qeen Jaaben ned sit liqe nodtagne skjold.

Den sidne nodtager af skloldet i forbkde/se ned 6A SEdagen
E Conelius - hat endnu ikke levetet billede,

Men det konmer

Siden sidst - Miniaturemilitar
Lordag der 31. oktober 2004 kunne Kastellet
iejre sn 340 3u rodselsdag. Og det skete da
ogs3 med tilstedevEerelse ai Chakoten, som
ogse sev :r rejrer sin runde iodselsdag, den
60. af slagsn. Det startede som de foreg8-
ende 3r Varnecentra -an, der er er meget
flot bygning, hvor et langt bord, med Cha-
kotens ,,gr8 gud (i rom ar John Sjoberg,
Svend Nielsen og lens Erik Harsen) satte
farue p: den elers oktobergrB himm€, ved
deres bemaling aifigLrer Ved stobrlngen stod
Hans Christan Wolter, som lkke a iid var til
stede, s3 lohn Hansen m:tte trede stedet.
09 det gjorde han med den siorsre glade,
og han siobie p: lvet los. Ovre I den anden
side af lokalet siod lorgen Larsen og Ole
ThLreholm med deres egen llle her af

Schlesvlg-Holsienske oprorere kar ti at
udiordre aie, som havde modet t at anfore
darskerne til angreb mod uslingernes hoj.

Martin Davidsen havde bragt !niormer
09 v:ben ira forskellgeuderog epokerovera t
fra hstorien. SmA camouflagemalede barne-
ansgter fik hLrtgt opfangei synet af sverd
og rustn nger og som hogesattede mSkettet
deres neser efter Martn Davidsen, hvor man
frt kLnne ege med svard 09 geverer, dog

Leif chr stensen stod ude pA venstre
fanke med sit Gettysburg-senario, $m sA ioi
llustrerede angrebet pA Cemeiery Hil under
Den Anerikanske Borgerkrig

M dt p3 90vet stod der et uta af flotte
ngurer ira alskens tider i monherne, som ior
en gangs skyd ikke var Bnt afTojhlset, som

3r tlsyneladende lkke onskede at b draqe ul
Kaste ets store fodsesdag, med at ud:ne
montrer Men s: tr3dte Danske Banktil, dagen
for o9 everede flotte oq velholdte montrer
chakoiens hjemmeside blev gennemgransket
ai de uendelige horder al mennesker (dervar
ans:et ca. 1.200 besogende), som blev ved
med atkommeind i Varmecentralen, en anden

dor blev nodt tilat bive rage! i brug, for at folk
oqs3 skule havde mrlighed ior at komme ud
iqen.

Hjemmesiden blev visi rra er CD+om, da
der lkke var opkob ing tl Internettel, som man
nok qodi krnne havde brugt, da vissefunktiorer
pe hiemmesiden ikke vrkede optimai.

Tid igere p: dagen oveirakie prasdenten
chakotens vSbenskjod ti kassreren, P steen
Jacobsen, som har hodt Chakotens finanser
oven vande oq i balance snart Ltallge:r

Danske B.nks montrer qjorde deres opgave
god! da der bede var ovenlys, oq da de heler
kke var store ko osser som dem fE de tidlqere
:r men istedetdet man ka der,diskreteleq.nce".
Og de snre bemaede hoveder inde i montrerne
spredte tydeLlqvis ql-de, tii b:de de sma
bemalede hoveder oq de sto€ lkke bemalede

Ude grAvejret stod en ille gruppe re
enact-mertsoldater fra Def Amerlkarske
Eorgerkrig, som !lgeberettge sens:nd bestod
ar bSde nand og kv nder Der var heste, b:1,
telt€ 09 v:ben. Del var en flot skare, som
man kke kunne lade vare med at dvele ldt
ved. Hei igennem blev det er god dag,

Mange besoqende o9 en god atmosfere,
$m viste Chakoien fra sin bedste side.

Aksel Willumsens 09 Leif Christefsens
havde qjort et godt og sbn roratejde, og
p: seve dagen rendte de rundt som sm8 bier
oq havde yederliqere stor andel i sLcceser

Var man sulten, s3 stod man over ror
kaste sqryden, som er qod mad, hvs man er

Ud over bileder fra dagen her i biadet,
lndes flere p: chakotens hjemmeslde.

ll rik W.hcr
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bly ti/ a/let

let Chtisten@ oveNeter hs alvani on han
ikke ogs' burde begynde at gA ned hatl

svend Nie/sen pA vej ind i nontren far at blire ktal tit udsti/ting.

PA Chakotens hjemmeside nere
bileder - og st i fatue,

H$ nalPr m.lPr hcrndPn lP hlkkP

)orgen Larsen t knibe anna t848. V'bensneden atuejdet dybt koncentreret
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Model & Hobby!
Vi rydder lidt op i gemmerne og finder b@ger, postkort, plancher

som mAske kan have jeres interesse.
Kom og kig!

Herudover har vi det sedvallige udbud af uniforms ,

militar , instruktionsboger og -hefter
med mange nyheder.

Sussie, vor yngste soster, er ferm til at hitte
bagcr fra kendte og mindre kendte forlag.

Desuden sorger hun for et godt sortiment a.f interessante figurer til
fornuftige priser og kan endvidere

preseitcre mange nyheder i Prince August stobeforme.
Kom og kig!

Stobning af egne figurer og emner er spendende
udfordring, isar hvis det lykkes med et godt resultat.

Vi har materia-lerne.
I kg. Silicone i god kvalitet kr. 350,-. Meta-1ler uden bly.
PU stobemasse i 2 kg.portioner, 1et at albejde med, god

flydeevne uden luftboble-problemer.
3 typer Milliput modellermateriele til fremstilling

' af prototypefigurer etc.
Alskens instrumenter til modelldring og bearbejdning.

Cyanolim i 3 viskositeter kr. 39,- for 20 gram.
Kom og sel

Inger, den mellemste af os tre soskende, er i den grad miniaturist og
fylder forretningen op med mrengder

af artikler til dukkehusinterior. Meget af det
kan bruges til dioramaer m.v.

Leif, den aldste, er god til at se ud som om han
bestiller noget, - af og til i hastigt tempo.- Men han har dog netop

fremstillet en masse baser og fundamenter til
enkeltfigurer og opstillinger, sA der sker da noget!

velkommen i

ODliL@
e HOIltlY

- siden 1948

Lrederiksborggade 23 - 13G0 Kbhur. X
Tltufax (+45) 33 14 30 10

Abcrh mandag, tirsdag, torsdag fi:a kl. lr - lZ,
fredae til kl. 17.30 & lordag kl. t0 - lJ

ONSDAC LTJKKET
www,model-hobby.dk
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Trak af Karl Xu's Norgesfelttog i 1718 - 09 kongens dod
af lllkael Kistan Hansen

hdledning
I slutningen af oktober 1718 beqyndte et af
de mest beromle fe ttog Nordens hisiore, da
den svenske konge Kar XII overskred den
sveisk fo6ke granse Dette var hans sidste
chance for at genvlnde nluativet den Store
Nordiske Krg (1700-1721). Umddebart for
fe ttogets begyidese var Sverqes situation
kritisk. Landet var trengt ira a le slder af
rjeiderne Danmark-Norqe, Hannover
Storbritannien, Preussen, RLsand oq Sachsen
Polen.r Hver afdisse stater havde taqet deres
deL ai det tid lgere sA m-qtiqe svenske
mper um. Rlsserne havde erobret Sveriqes
baltiske 09 nnske beslddeser, mens Danmark
Norge, Hannover oq PreLssen havde delt
Sverges nordtyske besiddeser Derti konr/ at
Danmark-Norqe havde ambtofe. orn at
generhlerue de ud qere danske beslddeser
ost for Oresundi sk:re, Ha land og Ble[ige.

Kar Xil var derfor nodt ti attage initiativet
ior .t komm€ ud af defne !nr! ige situatio..
Han fulqte defor en indvlklet d pomatisk 09
m tar pan/ hvor krn han sev kendte de
noiere detalier Ved s n trofaste rnedhjaper,
den hostenske baron Georq Heinrch von
Gbrtz, onskede haf ved separate fredstibld
ul rlenderne at spltte disse:

Pe dei milt-re pan var det vigtigt for
konqen at gribe in ti.tvet gen som i krlge.s
udlgere daqe. l'len hvor skulle stodet rettes
forst? Et anqreb p: Danmark Norge v le v.ere
naturliqi, da et hurtigt fe ttog kunne tvinge
dobbe imonarkiet !d af koa it onen. og
dermed oqs: den dafske orogsrlSde, der
havde hetredommet anqs de svenske kyster
oq ostersoen. Dermed lunie sverige ogsa
lettere ndede en offensiv rnod Rusand i

Baltikum eler mod de nordtyske ryGtendom-

som fo qe af det danske fl:dehercdomme
mStte en svensk nvason derfor rettes mod
Norqe Det var oqs: et qarnne t svensk

udefrigspoLitisk m:l ai erhverye Norqe, da
Sverige 09 Norge ldgjorde en qeoqrafisk en
hed,lgesom Norge h.vde en r-kkevaerdfulde
ressourcer. Hvor vidt den svenske konge
ofskede at beho de hele Norqe er mere ukart.
Kongen v le sandsynlqv s kun beho deomr:det
frem ulGommen. Dette v le udqoreen natlrlig
grense melem nabost.terne ovriqe erobrede
omr:der kunne benyttes tll at afpresse
lndrommeser fra Danma* Norge fredsfotr
hand ngerne Doq m: det siqes/ at kongen
var meget tavs anqSende sine pa.er og kan
have endrei dem i takt med felttogets og de
d pomauske forhandlrqers frernqanq.r Dette
var svenskekonqens stuaUon !rnlddelbart for,
han beqyndte fe ttoqet,

Forberedelserne til felttoget
AleredeilT16havde Kar Xll forgaves forsogt
at erobre Norge fra Danrnark/ men de norske
i-stn nger havde under det fe ttog vst s9 ior
starke. Konqen havde nermest improviseret
ie ttoqet oq manq ede tlnqt beLeiinqsart ler
ulat qennemfore en erob.ifg af Norge, hvodor
han trak sq ulbaqe, Ka.l xll havde fotsogt at
brinqe beleiinqsarulleri t Norge va sovejen,
men det ykkedes Tordeiskjod at tlintetgore
dlsse transporter ved Dy.ek en sommeren
1716. Konqen lravde rnldlertid hostet nyttige
erfarnqer, som han brugte ved planLegnngen
af det kommende felftog mod Norge.

Karlxll m:tte ndst le sg p5 et angvadgt
felitoq, hvor forst og frerinest iestn ngerne
Frederiksten oq Akershls skuLe ndtages hen
ad vejen. Hovedanqrebet skulle a ts5 seettes
ind i Sydnorqe, mens et m ndre korps sk! le
anqribe i retning af Trondhe m og dets
f-stnirqsv-rkeL (fan kuine dog h8be p:,
at nordm-fdene vlle acceptere ielts ag p: et

Karl XII'5 forberede ser t Norgesfettoget
var okonomlsk oq miLtert rneget o.rfattende.

r€kke okonomiske reformer forat t vejeb.i.ge
Kongen oprettede en ny

lrst tution Upphand inqsdeputat o.ef".
Under baron von Gdrtz' edelse skule denie
adm n strFre statens s.mede reEs.Lrcer Dette
skete des ved nye skatter oq lvangsEn hos
erkeltpersoner oq instt!tionei Denrdover
ndforte baron von Gbrtz en ny rnetalmont -

''nodmonten". Det var rigsdaere pr;eget
kobber, men med sammep:lydende verd som
rigsdalere pr-get solv, I virke gheden var
det sSledes en forLober for de senerc papF
penge, hvor staten qarante.ede papirpen-
genes nominele v-rdi. P; den rnlde skaffede
Gdrtz 20 m llioner rlqsdaLer t den iorstige
siatskasse.I beqyndesen var disse nodmonter
t! sior q,tre for staten, da dens leverandorer
bievtvungetti at modtage disse som belaln9,
men foket mstede hurtgt u iden t dsse
s:kaldte Gdtu penqe som foge af nfaton.

Derudover qennemforte den svenske stat
ogse en anden viqtg okoiomlsk reform. For
fremUden havde staten eneret pE at kobe
eksportvarer til fastsatte prlsei Staten sogte
s: disse varer vdere ti !d andet med en god
fot€neste. Dette qjaldt specielt kobber og
jerneksporten. Dette forbedrede statens
okononriske stlauon, selvom der sewsgelig
stadig manqede likvldei

Konqef skabte en het ny her pa omking
65.000 mand. Der hnr veret en tendens t lat
smmen iqne denne lr.ers s:mnrensetn ng med
den Vske i s utn nqen af 2 Verdenskrig, men
dette fndes der ikke belag for I de historiske
kider sSedes havde haren kun 73 ftendover
55 3i oq kun 30 soldatervar rne em 15 og 17

:r qamle. Hvis soldater blev fuidet uvardge
til fe.esten, blev de smpelthen sendt hjem
Kavaleret s -kkede helLer ikke p: s ne krav ti
hestenes kva itet. llovedbestanddelen af
rekr!tterne kom fra det tradltione e

"Inde nifqsverket" funqerede uider de.
svenske enev-de s: edes, at hveir landskab/
€n i imperiet foryentedes at klnne st e et
reg ment sodater P: lokalt nlveau skete det
ved, ai et antai bonder dannede en 'toie': og
denne tote" sku e ved fae es ndsats sorge
for at stlle ef so ddt ti hele landskabets/ enets
reqiment. Denne soldat havde sa i fredsld en
qSrd/et hrsmandssted .t passe pe egnen. Et
antalLqerom:retblevreqimentetsS monstret
oq qennemsik de nyesb veben 09 den iyeste
eksercts. officererne boede isamme a.dskab
oq l.n som sodaterne, hviket forst;erkede
f-llesskabet inden for reg mentet.

Doq oprettedes der ogs: .eg menlet der
v.r hveryet af kronen. Disse be+od bSde ar
svenskere og udl-fdlnqe. A igevel t€rede
rekrutterinqen sevfoqe g pe Sveriges [iei-
neske ige ressource. Karl XII tvang s5ledes
mansen en student p: de svensle !nlve.
s ieter ind here., hvls de ikke kunne opvise
stLderesutater r4anqen en adelsrnands !e.er
forevardt oqs: ifd I den karo nske h.er

skabelsen af den nye haer v.r ogs8 ied-
saqetafen rdkke innovauoner harers edelse

Reformerne i den svenske heredese
bestod , atder nu bev udfavnt 7'? rektorcr'l
Hver dnektor var en hojtst8ende officer, som
havde et bestemt ansvarsomr5de. Ei direktor
havde ansva.et for ammuntionen, en anden
for ndkvarterinqen oq en tiedje ior den

16 :15 kr g. Her
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takUske ldvkllnq etc. Dette effektiviserede
ledesen af den svenske har I ELropa var
dette et het ntt system.

Livseskadronen bev dannet i 1716 som
delvls erstatnirg for den tdliqere e teenhed
Llvdrabanterne, I 1716 var der nemig kun 68
drabanter tilbage, Derne nye enhed skL e

sammen nred konqen altid qA I spdsen ved et
stotre sag, Eliteenheden bestod af uqlfte
m€nd me enr 20 og 30 :r De skulle v-re
lstraffede og "have yst til krqsv-senet".
Kofgef mente, at uqifte m-nd var mere
modige end gifte. Derfor qik han oqs: selv i

spdser ror sin eiteeihed for at tilskynde de
ovrige soldate. t en stotre indsats. Frem til
1718 ykkedes det at opbygge en styrke pe

500 maid.
Den svenske krigsindusk stod over for nye

opgaver Den sku e evere udrlstnlnqen ti den
nye har. Dette betod ogs: produktion af
artiller, som skulle beiyttes ved belejrinsen
ai de norske f€stninger Akershus oq
Frederksten. Den berdnte artlleroffi.er car
Cronstedt (1672-1750) udarbejdede panerne
for det rye artller, som havde f:et konqens
godkendese alLerede ifebrlar 1717.I henhod
tl planerne voksede art er korpset t 3.380
mand, og hvert regimeni fk et nrindre anta 3

og 4-pundige kaioner Disse nrindre kanoner
klnne som foge af deres mobiitet ettere
benyttes !nder kamp. Derudover var de
sevfogelig ettere at transpodere, Alts: bev
nfanteriets gennemslagskraft fo.oget i kraft
af disse kanoner Plaienre lndebar ogs:, at
Sveige n! producerede 48 pundige kanoner,
som kunne benyttes ved de forest:ende
belejr n9er. Art erikorpsets voksende
betydring maniresteredes ogsE ved, at konqen

Kan XII ag baron von cotz, der af nanqe svenske
betragtedes son konqens onde An4 hvorfar nan da ogsa

skyndte sig at ha/shuEge baronen nraks efter kongens dod.

personligt overv-rede
marge af dets ovelset
lgesom han i alqust
r718 ophojede car
Cronstedt i f rlherestdn

Et markantproblemvat
hvordan heren skule f:
iorsyninger (nrad oq
drkke). Kan xll var kar
over, at Norge kke
kunre yde tist@kke lge
forsynirger til hafs
hopper !nder fremryk
ningen. Derfor var det
nodvend gt for ham at
nedbringe storstedelen
af forsyr ngerre. Dette
ville ogs3 styrke den
svenske hers anseelse
hos den noBke cvibe-
fo kning. Tdligere lod
h-ren sig forsyne de
steder, hvor den kom
frem, hvorlor dette til-
tag var ganske uventet.
Derfor ndsamledes p:

konqens ordre kontrib!-
tionertl detforest8ende
fettoq. De store ndk@b

blev foretaqei al 'Upp-
handlinqsdeputat onen'l
Umiddelbarl m:tte man-
qe bonder modsatte sig
dette, da deres kontri
butioner beta tes med
nodmont, men dei var
en bedre beta ing end
den hidtidqe. DerLdov-
er v.r .le svenske bdn-
der meqet konqeiro,

hvorfor de accepterede beta inqen tl trods for

hdsamlingen var meqet system.tsk, hvor
hee reg onaladminist.auonen blev sat iarbejde.
Kongen havde fastsat offensiven Ul at beqynde
eftedret 1718, Der var hosten nemiq I hus,

09 borderne kufne benytte deres heste oq
vogne t h€rens transportei Fra oktober t
december m8ned 1718 arbejdede cnka 1s.o0o
bonder dag iqt med 60.000 heste ior at slkre
harens rorsyrlnger og depoten

certra e depoter udpegedes. Stromstad
bev den store base, men der samledes oqs:
ressolrcer 3 andre depoterj vastra Ed i Dals
and, iHomeda og Eda iVdrmand,I ldrntand
saml€des ogs: ron3d t Karl GlstEf Armfelts
.rm6. 60.000 sodater og 30.000 heste kunne
forsynes fra d sse iorske I ge depotei I alt
sam edes fon:d p:65.000 tons. Dette lykkedes
ii trods for, at d€t var h8rde tider Sverige.

De 37 infanteri- og 23 kavalerireginrenter
havde kkea le den bedste udrusnring uniformer
fra begyndesen. Haeredelsen priorterede de
sodaier hojere, son skule indlede otrensiven
A e soldater fik samme v8ben, ligesom tr€
n nqen lLlgte karolinernes stoLte tradtionei

Dei var ogs: en stor opgave at sikre, at
tropperne fik forsyningerne under fremmarchen
i Norge. Hvet reg ment var p3 cirka 1.500
mand. Cirka 6 ugers mad tlet regiment kr.evede
180 voqne. Normat havde et regmert 50-55
voqne. De fleste anvendtes imidlertd tll
ammunliion, syge, telte og gnende. (un en
tredjede var som reqel asset med rorpejning.
Lanqt flere vogne m:tte tilvejebrnges ul det
forest:ende felttog, ligesom iorsynings
tjenesten bev udbygget, da Kar XII netop vi e
medbringe forsyn ngeme og detoed ikke genere

noreke borgere og bondei Et lanqt siotre
antal feltso dater overfortes hertil. Det yk
kedes virke g ai skaffe ef stor del af for
syninqerne frem tl de steder, sorn var nod
vendige lor felttogets succes.

Denne nyorganlsation fk kke vlstsin fu de
styrke under det norske felttog, da det blev
re aUlt kori, men i del lange peEpekt v blev
Kar XII skaberen af det moderne mitt-re
system, som senere slog igefner-i pe det
europ-iske kontnent. De fremmede officerer

den svenske har, herunder lean-Charles
Folard (1669 17s2), var meget mpone.et
over den svenske hars disc pl n og orga
nsation.6 Han og flere aide andre fremmede
ofiicerer medvirkede til dele af dette systems
indforelse i deres respekiive hjemlaide.

Disse forberedeser syntes kun at v.ere
forste kr i konqens p.ner Kongen gennem-
forte ogs: administr.tive 09 okonomiske
rerormer inden for den svenske orlogsrDde.
Derudove. bev de fo6ke lqe eskadrer rotr
st erket som led I reorganserinqen. FlSdeba-
serre i Goteborg og Stockholm ik ordre ii at
indsamle store fored af korn oq andre lev-

Ligeledes fk orloqsfl:dens chef
Stockholm allerede i februar 1718 ordre ul at
skatre adskll qe troppetransportf.rtojer Kon-
qen fik s8ledes en transportflede ti r5diqhed
pA 145 sklbe, der kunneoverfore 17.500 mand
og 4.000 heste. Tilsyneladende p.nlaqde han
ogsg et stoffe felttog firod syd eller ost alle-
rede 1719.I s: fad regnede KarlXII med, at
Norgesrelttoget kun ville vare 6 m:neder
Ats8 var kofgen igang med at ldt-nke den
srore strategi for afshtningen af kriqen.

kan xll vdste, at dette felttoq vi e blve
hans sdste chance for at genvnde lniuativei
i krigen. Derror ofskede han ei meqet hoj
kampmora b andt otrcererie og soldaterne.
De skule fortreenge de store nederlag ved
Poltava i 1709 og Tonningen i 1713. Kongen
vllle v:ekke karoinernes fne, rnen sumr€nde
tradiiloner tl ive. Derfor var han meqet
opmarksom p5, hvis hafs officerer udviste
manglende otreto lje uider strdef iNorqe.

I slne lorberedelser iiL felttoget tovede
kongen ikke med at benytte mange !dle.
d nqe, hvilket vakte anstod i Sverge. De
svenske adelige og embedsmeeid vefdte sg
mod en holstenersom baron von GdrE, rlar
qe embedsmend og officerer ver ltifredse
med h.ns nyskabelser Adeen opfattede ds
se fornye ser som overgreb p: deres p@ro
qativer i cenhal.dm nistrationen. SEledes
aqde konqen lperioden 1716-18 se v sF rerne
tilfrhedstiden, som fugte efter kongeis dod.

Den norske strategi
F.ederik lV af Danmark-Norge (1671'1730)
havde st-rk qrund i bekymring, da (arl xll
samlede sine tropper angs den sydvest ge
del af den svensk noreke grefse. Han havde
selv planlaqt en invasion af sdne, Ha and
og Beklnse med brltisk e er rusisk hjalp,
men denne rea iseredes fore obigt kke./
Derfor udarbejdede Frederik IV og hans stab
paner for foEvaret.f Norqe i 1717 Det var
dsse p anet der blev sat iv-rk, da KanGustaf
Arrife t 9lk over qr-nsen isefsommeren
1718, se nedenfor I henhold ul dsse paner
sendtes oqse foEt-rkninger tilTrondhem 09
Ostnorge under felttoqet.

Den norske dverstk.mmanderendF
qerera Bairhold lieinrch von Labow {1654-
1729) havde osse haft kommandoen under
svenskernes invasion i1716 Han h.v.lF.rka
29.000 mand ti sin ddlqhed oktoberm:ned,
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hvoraf havdelen dog var bundet igarni-
soferne. Dedil kom, at et svensk gennembrud
kunie ventes pA iorskellige punkter af den
sydvestige del af den svensk-notske grans.
Den d8nige norske lrfrashLkiLr virkede lige-
ledes hammende for bSde anqriber oq

Bannold Heinrichvon Liit2ow delie sln har
i2 korps. Det ene korps stod under kommando
af qeneEmajor Adam Abraham von Gaffron

C1738). Hans hovedopgave var at forsvare
hovedstaden ChrisUania. Korpset var p aceret
nordost for hovedstaden for samtidlq at kunne
qlve det svenske V;rmland korps en varm
velkomst i Norqe. Dette var seve hoved
korpset. Det andet korps stod under kommando
af genera ojtnant greve Georg Wlhe m von
Hedwiger Sporneck (1672 1740), som skulle
dekke 5v nesurd Tistedal fronten. Denne
arbetdede h:rdt for at lagge svenskerne flest
mulige hindr nger ved lnvasioner fra sydost
og ost. I hast anagde de en rakke skanse.
langs grensen. GeneralLojtnant Sponneck
havde cika 5.000 mEnd til sin dsposition,
GeneralLdjtnant Sponneck var stilet over ror
ei sver opgave. Han skul e sprede s ne styrker
angs ei r:ekke puikter pE den sydvestlige
gr.ense og samtdg iorsoge at standse et
koncentreret svensk indfa d.

Ved koncentieret svensk rremryknin9
m3fte fordmendene ror elersiden t@kke sig
tibage og hode stand angs Glommenrinjen,
hvodor de rorske tropper anlagde sGnser og
aidre hiidr nger laigs denne ro6vaElinje.
Lgeledes bev der trutret forberedelser tl at
evaklere befolkrirger me em Christana og
Glommen 09 arbr€nde gArdef e, sA svenrkeire
lkke k(]nne benyfte de loka e ressourcer ideres

Den svenske sbategi
For Karl XII var det vigtgt at sikre kommlri-
kationen og forsyn ngslinjerne. Defor iveerk-
satte han en forbedr ng af Goteborgs og
sir0mstads festningsanl€9 inden det
kommende relttog. PA denne mSdesikr€de han
forsynings irjerne til det rorest8ende ielttog i

Norge. EefEestn n9en blev ganske st€rk.
(s:ledes misrykkedes Peter Tordenskjo ds
aigreb p3 Goteborg i maj og stromstad jul
1717). Livlnen var sikret for det forestAende

Invasionsheeren var nddelt i 3 uaiheeng 9e
korps, hvikei var et resu tat af den tidlgere
reorganiserlng af der svenske h.er Den
sto6te styrke var Lnder Frederik af Hessens
(1676-17s1) kommando med hovedbase i

Shomstad. Den anden styrke pA 12.000 mand
var Lnder kommando ai kongen selv og stod
ved V5sha Ed i Dalslund, mens den t€dje p3
cirka 5.000 mand siod ved folmedal I Viirmland
o9 ledtes al generallojinant Henrk otto von
Abedyhl. Dertil kom Armfe ts har p:7.s00
mand ilSmiland. Det gav en invasionshar p3

Karl Xils strategi var kar Nordmandene
mStte ikke v de, hvorfra angreber vilLe komme.
Dertil bidrog de svenske fl:dekorcentrationer
i Karskrona og Siockho m. For Norgesfrorten
betod del ai de senske hopper blev spredt
udover en lang froni, hvor de relatvt hurtigt
kunne samles tl et stotre fremstod. Ljgeledes
blev rordmaendene nariet t at tro, at
hovedargrebet vlle komme fra Stromstad som
folge af den he11i9e aktivitet i omr8det, som
no6ke spejdere kunne €pportere tilbage on.

Henover sommeren kempede sv€nske og
norske styrker om ldderjorden ved artile-
rbeskydrinq rra herholdsvis Frededkshald pa

den no&e slde 09 srndsborg pA d€n svenske
slde Svenskerne vllle ve.l ef ilemstdd her slkre
sig herredommet og dermed lette fremryk'
ningen mod chrstiania under hovedangrebei.
Ijull 1718 gennemforte Karlxll et stone pro-
jekt. Ved uhyre anstrengeser lykkedsdetKan
Xll oq hans mandskab atf: overfort 12 stone
09 mindre fadojer over and fra stromstad tii
den svenske side af lddefjoden. Det var en
strakninq pA 20 kilometer Veien q3r rnder
navnetGa-ruaqen, oq der kan stadlq ses spor
af den i t€rEn€t. Ved ai ov-..fdre skibene fik
svenskene overtaset i fjorden. Nordm-ndene
opgav deres befastninger langs Iddefjorden.
Dette lettede den svenske frenrmarch i det

Det er muligt/ at den brtiske fL8des tl
stedeverelse Nordsoen og gstersoen for
slnkede Kan XII'S opeGuonei Ligeledes kan
de slde obende fredsforhandlinoer med
russerne p5 Abnd os den d:rise h;st have
medvi(et heti . i oktober 17LB var a ting
imdeltid kaft ti aigrebet. Felttoget var dog
upopul€t bandt ofrcererne, da det opfat-
tedes som et angr€b pA .erel@s udmark. Det
norske terren var meget forske igt fra d€
traditionele slagmatur i Nederlandene, Tysk
and, Po en og Runand. Dermed var det

vanskeligt at benytte den traditionele strids
taktk. Med andre ord var der sm8 chancer for
at lerder kurne tilntetgores i et sto(e slag,
Specielt kongers svoger Freder k af Hessef
og kongens betroede orrcer lohan Algust
Meijerrelt (1664-1749) iorholdt sig krtiske.

Kan XIl kom ikke lEengere som 'l\orges ven"
ved sit angreb i 1718. Sverge havde e ers
ved sin propaganda iorsdgt at re fordm€n-
dere tl at vende slg mod den danske kofge l

1716-17 og s09e stotte hos svenskekofgen,
men der negatve respons fra der no6ke be-
rolknrg medrorte, at propagandaen blev op-

9ivei.
I s utningen af oktober krydsede de syd ige

svenske korps den fo6ke grense. Kongen og
hans nevo den gottorpske hertug Kar Fredeik
(1700-39) passer€de gr€fsef den 30.
oktober pe march mod Frededkshald. Pled en
rortop pA 900 mand oprettede han hoved
kvarrer ved Tistedal c rka 30 kionreter fra
f€stn nqen FrederiGten alerede et par daqe

eft-ar Karl XII var g:ei va FossanebrL over
Berby 09 Prastebakkeullddesletten. De modie
nasien ingen modsiand, da nordmandene
blev meget skramte af Karl XII'S polsk€
kavaleri-enheder Karl XII havde under den
store Nordiske Krig opbygget polske enheder i

sin her Disse polske so datey'kavaierisier
stoited€ svenskekongen mod deres egen
polske konge August den starke 09 dennes
alllerede. Dermed havde svenskerne narct
nordmandene, der hoede, at hovedarmeen
omkrinq Stromstad vi e lndede anq€bet.

%.m and korpset anqreb orje mldten af
november med retninq mod Gommen. V-rm
land korpset ryddede det ostliqe omr:de for
fjendtlige Vopper med undtaqelse af den
m ndre fastning B aker, hvls ko'rimandart
n-gtede at kapitulere. F-stningen blev om
ringet, og forsyningsvejene via Glommen blev
a6k:ret. Fastningen skllle siden stomes p:
gammeldags nrarer med svard h:nd, som
den svenske trad tion bod. Lqeledes lnd ob der
medlnge. ul generallottnant Sponneck om, at
Stromfoss var under ild, Svenskerne presede
ogs5 pe ved Svinesund. Dernred stod qenera

ojtnant Sponneck i en umulig situaton. ]-lan

valgte at retirere til Gionrmen linjen. For ul
bagetrakninqen beven deiammLnition oq ka

noner bragt til fastninqen Frederiksten for at
forbedre dens sltlation ved der forestSende
belejirg.

Genera ojtnant Sponneck bev nodt t at
opgive Svnesund TGteda linjen, da han kun
ne ris kere at blive omrinqet. Dermed havde
Kar XII opnEet en indledende succes. Barthold
He nrich von Liitzow kritiserede sidenhen
qenera lojtnantSponneck fordenne beslLtn nq,
hv lket ogse senerc m lit-rhistorikere harqjort.
ALligevel synes det rimellqt at antaqe, at
generallojtnant Sponneck traf den rctte be
slltning ved at trakke slq tilbage ti Glommen
ror at lade svenskerne kore trat en be ejinq
af festningen Frederiksten.

Da gene.alojtnant Sponneck trak slq
tilbage, kunne det svenske hovedkorps fra
Stronrstad rykke irem uden at mode n-v
nev-rdig modstand. Hovedstyrken rykkede
mod nord und€r Frederlk af r-ressens edese.
De byggede en pmvisorisk bro ved Svinesund
og kom over t I Freder kshald. Frederik af
Hessen opslog sit hovedkvarter I Torpum. Nu
kunne belejinqen afden norske fastninq riqtic

NoBke landd6goner averfatdet svensk rrtterpatrutje.
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Forsog pA at rekonsttuete, hvor de svenske lobegrave ved Frederiksien uat antagt

tuobtenet et s'ted$ i daq, at nan i realiteten ikke ved, hvor de 7ik, idet de btev
ka$et fl inks efter sverekenes atnarch. Sebdes er det unuligt at konnruere

pE.ist hvarfz det det drabende skud nod kon1en blev arryet.

begynde efter fransk monster Efter den
ndledende succes v.r det i hoj qEd Frederik
af Hessens 09 Karl Xll's enheder, der sk! le
rorest: beejrngen af Frederiksten, rnens
Vdrm andkorpsets opgave blandt andet blev
at skaffe forsyninqerti de forskellige erheder.
L 9e edes skul e de fo.flytte det indfodte
prasieskab, sA de ikke klnne oplldie befolk

Tl irodsforsuccesen varKar XII allgevel
skLfiet ovet at nordm-ndene trak siq tibage,
Han onskede mest af alt et Sbent fe tslag, hvor
hans overl€gne karoinske styrker kunne vise
deres verd, men den noGke kriqsedelse
valgte koqeliqt den defensive lnte.

Da iabene voksede, !dkomnranderede
kongen faktisk so dater til at aflede oprnark
somheden fra q ra ve. rbeidet ved at larnre rned
spader andre steder Dermed viste konqen, at
han lankie D: sine soldaters ve oq ve ,

(samiidig med han mindskede sne tab lnder

KarlXilturde ikkeqentage fejlen fra 1716
le itoqet oq ade Frederiksten forb ve
fjendens h-ndef, da den kurne bryde hans
kommunibiions oq transportlinjei Derfo. bev
den omrnqet, oq en belejrinq indledtes. l
slLininqen af november var fastnlnqen

fuldstEndigt aiskSret fra opandet. F-stninq
ens garnison var pA cirka 1.400 mand under
genera ojtrant Berthold Nlkolal von Lands
bergs led€se. Det synes at vere et ringe antaL

soldater iforhold tl den svenske invasionsh-t
men det var en al de siarkeste f-stninqer i

Norden. Fastningen var bygget pA en meqet
stejl kippe, hvilket var en svar hindring ved
stormforsog. Fastningen havde dog sine
svagheder pA der nordvesilige side. Derfor
havde def her 3 skarser tilat besk'4te hoved
festningef: Gylderlove med 30 soldater,
l.4e omberget med 30 soldater, Overberqet
med 200 soldater Feestn ngens kommandant
var kar ovet hvlken drastisk betydnlnq det
vile f3 for Norges forsvar, hvis han overqav
si9.

Bel€jringsekspeder i Karl Xll's harvarden
franske oberst Philippe l4ai9ret. Denne skule
nu efter VEubans metode forst ndeslutte
fastningen. Marks de vauban (1633-1707)var
kendt som Frarkrigs store lesin ngsbyqqer,
idet han under Ludvig XIVs regeringsperiode
anlagde en reekke feestninger langs Frankrqs
gr€nser efter bastionsprinc ppet. Liqeedes
var han kendt som be ejrngskunstens mester
Nafs system indebar, ai edaterne anvendte
parallell€ lobeqrave (parall€ller), som fortes

irem i siksak rnod def belejrede r:esti n9.
De.nred var so dateflre meget bedre b€skyltet
mod festnlngefs Gnoner oq skarysq4ter end
tid g€re. Derudover kunne belejringen oqsS
g€nnemfores huru9ere.

Parallellemeanlagdes nEermest i halvcirkler
omkrlng r€stningen. Forb nddsn melem dlsse
skyttegrave skete qennem skr8 lobegrave
(approches). Disse anagdes, sA det var sari
for f-stnlngefs kanoner at beskyde dem. N:r
det tunge artilleri sB kunne paceres pA iai
aGtand, kunne neeste rase af belejringen
begynder Forsva6veerkerre skLle skydes i

senk, Garnsonen skulle svakkes p5 denne
mAde og ved mange p3 fouynnger Tilsdst
sku e stormangrebet komme.

Der gjaldt visse regler ror belejring af
enhver festning eler by. NAr de svenske
tropper ved deres art lleri havde skudt en
breche i fo6varsverkerne, klnne storman-
grebet indledes. Irden stormangrebet satte
ind, kunne kommandanten vae9e at overgive
sig eler kempe til sdste mand. Hvls han
overgav sig, kunne han bevare sin ere. Detie
betod fri afmarch med fanei tandte lurter og
musk. fvs komnrandanten derlmod kke gav
op, betod det kampulsidste mand. Byen kunne
bliv€ pyndret I 3 dage ai kongens so dater

Kar XII bes uttede s I ior at angr be
nordfra, Forst sku e Gyldenloveskarsen
indtages, da denne beheGkede indgangen til
f-stnngen. Belejringsadil eri og ammurton
blev bragt frem fra Skomstad. De svenske
trcpper opstilede arril€ret pe sudekoler.

Natten ti den 24. november Sbnedes den
forste rigtige lobegrav i b€lelr ngen af
Frederiksten. Arbejdet blev rned tidef mere
09 mere farliqt, da de kom pA skudhod af
f-stninqen. Den forste nat var arbejdet dog
relauvt ufarlgt. Soldaterne gravede sg 645
meier frem, mens de gravede 67 meter den
folqende nat oq natten derefter 49 metel Der
efter gGvedes iei halvcirke omking Gyden-
love for siden at fortsaette parallelt med fest-
ningen. Arbejdet i obegravene blev nu
h:rdere. Der var store tab ai menneskeliv
da so daterne nu kom under ild fra b8de Fre-
derlksten oq de mindre fe+ningei Eeskyd-
ningen skete ikke kun nred kanonei ogs8 de
norske skarpskytter hostede deres bytte
blandt de svenske soldatei

Kongen mStte hele tiden regne med, at de
norske sod.tervile foreose et ldbrld og ode
la99e svenskernes lobeqrave. Derfor holdt
kongen siore troppekonurgente. reserve ior
at modeg5 disse udbrudsforsog, hvilket var
almindeliq be ejinqspraksis. Han v e hojne
mora en blandt sine soldateL Det var sand'
syn lqvis o9s3 derfor, at han ldsatte sig for
fare den 30. november om aftenen, Dette vi

Den 27. november 1718 stormede 200
svenske soldaier med konqen spdser Gylden
loveskansen Lden sto(e t.b. Kongen var i

modsaining Ul Frederlk lV ofte atfinde isp dsen
ior sine tropper Dermed manqede kun 2skan
ser og seve f-stninqen. Nu klnne obegra
vene graves meqet i-ttere p: faestn nger.
Da Karl XII onskede ai v-re nar beqiven
hederne, od han opfore en hytte baq Gy

Tl trods for dei heftlge bombardernent fra
fastningen, lykkedes det svenskerne i obet
af de 6 forste doqn at fore der sidste parallel
sA nar fastnlnqen, at den var under d.ekte
ld derfra. Afstanden var c rka 160 meter.
Dedor krnne det kun lade s q gore at fortsatte
gravearbejdet om natten for at reducere
tabFnP hlandt de sven.ke so dater

\",
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Karlxll varsA slkker p: iastningens fore-
siAende fald, at han overvejede at overLade
gennemforcsei af slutangrebet til en af sine
qeneiaei selv ville han s3 med en stark
kavaleiafdeing ge over Gommen ror at rive
det norske forsvar op og angr be d rekte mod
chrisuania og Akershus f€stning.

Den 14. november 1718 havde kongen
sendt bud efter oberstJohan stenflycht (168r-
1758), der fik en ganske speciel opgave. Han
skule iorctage et €d mod Gomm€n med 100
.,rand for at prove nordmandenes styrke.
Obe6t Stenflychts styrke var sammensat af
b8de polske 09 sverske enheder Denne kunne
den 26. november rapportere tibaqe om
raidets pos tive resuiater Et par ddqe efter
skulle dei virkelige angreb indledes, hvor
konger sammen med et kontingent af oberst
Stenflvchts mand ved ei ovemske sesanqreb
vile overskrlde Glommen mod vest, Det var
korgens intenilon at bryde op a erede den
29. november men da han blev lnderettet
om baron Gdrtz'snarlqe ankomst fra Alands
lorhandlingerne, valqte han derfor at udsafte

om sandagen den 30, iovember var
obegraven paElelt med Gyldenlove f-rdig.
50 datern€ havde oqs8 qravet en approche ti
dei punkt, hvor den n-ste pa€llel skulle qra

ves. Lgeedes bev der huffet forbered€lser
til, at arulleriet kunne bringes frem, l4ed den
nye paralel kunne Kar xII forvente, at rest-
ninqens daqe var ta te, Det norventede iest-
ninqens kommaidant ihved fald ogse. Sveige
havde jo sit tunge aftilerimed/ som fra de nye
posltioner klnne benyttes effektivt mod den
hojtlqgende fdstninq.

I Barthold Heinrlch von Liltzows hoved-
kvafter var stemnlngen dyster. lvled undtagelse
ai Frederlksten og Frede Gtad var hele andet
ost for Glommen pA ijendens hend€r 09 et
virke igt svensk gennernbrudsro609 var iore-
st8ende. Den svenske ovemagt gjorde det
tvivlsomt, om G ommenlinjen kunnehold€s. Re-
tr€ter syntes at vere en€ste mulighed.
Befolkningen bag Glommen blev beordret ti at
begynde at flytte sit kveg over ti Dlammmen-
siden af Chrlstianiafjorden. som en sdste
forho dsregeL gav Barthold Neinrich von Liltzow
ordre til at sette ld pA huse og 93rde j krigs
zonen efter evakuerng ar civilbefolkningen.

Karl XII'5 dtd
Den 30. november bl€v den afgorende daq.
Det var den forst€ sOrdag i adveni. Om moF
genef rorlod kongen relthytren for at begive
sig tl hovedkvarteret iTsiedalen- Der tog han
en ny unrorm p3, hvorefter han laste nogle
papr€rigernem, som p:folgende blev brandt.
PArogerde deltog han i hojmessen, hvor
fe tprasien laste om lesLs' indtoq ilerusalem,
hvorpfier .m.ererne fik ordrerne for nattens
operaiioner sA drog han af sted ul den nar
ggerde front klokken halv 4 om efter

mddagen. Her v lle han s den approche, som
var bevet gravet den loreg3ende nat. Fan
begav sig nu ud p3 sln sldste ridetlr FE kon
gers s dste dag harvibevareien enke skildrins
af feliprasten 09 historlkeren Nordbergi

'...Hans Majestet havde veret hele
natten i lobegEven, kon on norqenen til
tistedaten og grcve Mdm6 kanret skiftede
det ktadet da han var gennenbladtl talte
neget tidt uden qik til 09 fE greve ttuners
seng, og trykkede hans h'nd; bivanede
gudqenesten, og lod siden bae maden til
greve Moret hvu Hans Majenet spine; nen
sad derhos i s3 dybe tanket at han en og
anden qanq ligeson opvSgnede og sagde:

Ho/dt! Efter n'ltidet besndte generaletne at
bede Hans Majestet nefte hvile sig i det
mindne hver anden nat. Sedeles sagde
general Dtcker: Jeg har haft den nede foti at
EdeE l4apnat etkleret siq tifreds ned njt
turhold: rad nig nu nnde sanne nAdige ntid:
Jeq skal, ned Guds hjelp, se fortsa2tte
atuejdetl son var EdeE Majestet tit stede.
Konqen svarede: N4/ jeg { yngre 09 atker
bedre at holde ud end aqe geneaterne; 9k
derned ud 09 satte siq til hest, tog hatten af
oq bukkede sig fot aqe generaE stabsofrcerer
og andre/ san var det ted fotbi dem ned
blottet hov4 vende sig nogte gange atbage
og gjorde den en nedig gestut tig$on vile
Hans lrlajestet tage agked ned den, s'w
det hojst bektageligt b/ev..':

Da kong€n ankom til lobegravene, hen'
vendte han sig direkt€ til obers 4aigrei og etr
klerede sig utilfreds med albejdets manglende
fremskidt, Dette foranledigede Maigret ti fgl-
gende komm€ntan ?ercs MajesEt skal ikke
bekynrc sig. On I dage oveneve@ jeg han
fainingen etet mit hoved'1 Heru svarede
korye Yet, vi fet se a

Klokken 18 blev arbejdet genoptagel o9
en ny parallel bl€v gravet I etning mod fast-
ningen.200 soldater blev beordr€t til at deltag€
i albejdet. Disse bLev imid ertd forsink€de (til
kofgefs store initat on). Den ene oflcer efter
den anden blev sendt ar sted tiLforlagnngen
ror at rinde ud argrunden. selv idag kender vi
ikke 8r$gen til, at soldaterne var sA lang tid
om at komme. Soldaternevar mullgvls uvilige,
da den sjdste approche nar fastningen var
under direkte iendtllg ild. Da de omsider kom
frem, begyndte de efter Maigreis disposiiioner
udgravningen ar den iye paralel, som i

historen nk navnet "Nya llnlen". Da nodman-
dene opdagede eenskerne, Sbnede de ild. I
l@bet af aftenei bev 7 eldater drabi 09 1s

Natten blev efterhSnden ganske mork,
hvorfor fasiningens kommandant Bertho d von
Landsberg lod oph-nge lakler langs murene
09 arryre fyru€rkeri for bedre ai kunne ob-
servere de fj€ndtlige eldaters arbejde. Detr
med kunne nordmandene selvfolgelig lettere
beslqde de svenske stillinger Beskydninqen
af "Nya Linien" fortsatte med ufomlndsket

iidto9 Karl xII sit

gen, steg han op p3

l.enede sig !d over brystvarnet. Derrned b ev
hans hoved og skulder blottet. Han stottede
hovedet med den vensbe h8nd oq var synlig i

lyset fra fasiningen. Ansigtet var halvvejs
verdt mod f€sininqen. Tll venstre for siq
kunn€ han se r4e omberget o9 Overberget,
som stadig var I nordmandenes hender.
Kongen rdettesiq selv for tendtllg ild. Klokkef
var pA det iidspunkt rnelem 9 oq 10 om aftenen

I lob€graven var kongei onrgivet af oberst
Malgret, kaptajn Knlt Posse og kongens
adjrdant Arvid lohan von Kaulbars. Lojtnant
Bengt Wilhelm carberq var der ogse sammen
med kaptajn PhillpSchulEog kaptajn Guiseppe
Marchetu. GenelaLschw€rin var ogs8 tilstede
i obeqraven. Frederik af Hessens adjudant
oberst Aidre Sicre var ligeedes i lobegraven.
Den sidstnavnte var lidt tidligere ankommet
fra hovedkvdteret iTorpum med en rEkke
breve. Andr6 Sicre forsvandt imid errld i en
periode. Hans rnanqlende tilstedev-r€lse er
b evet en af historiens storc geder

Klokken narmedesig efteft:nden hav 10.

M6nen stod avt pe himlen, og officererne
beqyndte efterh:nden at synes, at konqen
havde eksponeret sig -nge nok, men KarlXII
ville vere et eksempe for sn€ soldatei De
m:ite lkke fryqte at ofrc sig ti det ydelste.
Derfor rdstte han sig for disse farer

Specielt Maigret var bekymret og kom-
mentercde: "Defte er kke et *ed tor Deres
Majenet. Kugler har kke stoffe aqtelse for
en konqe end far den mgeste soldatl

Hvortil konsen sagde: "W ikke bange".
Fertil svarede Maigret "teg et kke bange

far ntg ftlv for jeq et besbtet n btystvEr
net ren jeg et dnqnelb tor Deres MaJ:e*at".

uqe meqethjalp del da kongen ikke refte-
de siq efters:d.nne dd.lo nrere man advare-
de, dsto dristiqere blev han.

Plldselig sank kongen sammen. Nan la
namest ldover volden, mens beskydningen
fa fastninqen fortsatte, Arvid lohan von
Kaulba6 skubbede pludselig til Bengt Wilhelm
carlbeq 09 udbrod: 'Here Jesus/ kongel er
blevet skudt. apsaq genenl Schwerin og
faftel han det'l Gene.al Schwerin kom turtigt
ul stede og khvlede op p: brysrvarnet og
undersogte liget. Nogenllnde samtidig v€ndte

ftederiksnens Fennng. Sm nan Et et det ikke enig nerit
at angrtbe d uden et store qraveatuejde op ad bjergskt'-

nksetre, entidtq nEd fotsvaretre har fin iodnd oq fii
skudteft ned nod angriberen.
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And€ Sicre tilbag€. - fvorfra v€d ingenl En

kugle var g:et lige gennem hovedet. De tog
kongen ned o9 dakkede ham med 2 soldaieF
kapper, hvorefter Andre sicre dakkede kon-
gens hoved med sin allongeparyk og iotte hat
for at cmouflere hans ldeniitet. Vagter poste-
redes i lobegang€n, da lngen p: det tidspunki
m8tte vde, hvad der var sket. Kongens g
b ev b8retti bagetil hovedkvarteret Tistedal€n

Arbejdet ophorte, o9 sodaierne vendte
tibage til deres forlagninger

Dagen efter kongens dod afholdtes ei
krigsr8d, hvor diskussionen foregik devs p3

tysk og svensk, hvilket meget godt afspej ede
det svenske officerkorps' sammensetning pa

davarend€ udsprnki. Mange haldte ii ai
ophEeve belejringen: Ledelsen var ikke opda-
ter€t om fredsforhandlingerne med Rusand.
Llgeledes manglede arti leriet forsyninqer
Dedor oph:evedes belejringen. Alligeve er det
m.erkelgl da fastningen snari mStte falde
som folge af den svenske ta massiqe over

PA selve krig$:dei blev krgska$en det
ud melem de hojlsiAende offcerer Kriqs
kasser var veliouynel da jrsutsr:d Pausen
var kommet iil Stromstad med 100.000 daer
rigtge sovmont, som qenera major Maqnls
lu us De la Gardle havde ladet besaql-gge
for Frederik afHessen. Speciet 2 oficerer blev
velrorsynede. Kar Gustaf Rehnskbld (1651
1722) 09 can Gustaf Marner (16s8 r72D fik
hver 12.000 rigsd.ler Dsse 2 officerer havde
v€ret forta ere for ai forts-tte beleiingen,
HertLg€n af cottorp fik derlmod kun 6.000
rgsda er svom han var fy6te. Can Cronstedt
fik 4.000 rgsda er Det kunne tyde p:/ at Fre
derlk af Hessen vile kobe deres loyalitet idet
nL akLtte sporqsm8l om tronfolgen, Flere af
dem stoitede fakusk den unge gottorpske
hertug, men hertuq Karl Fred-.rik sad hand-
lngsammet ved fronten i Norge.s Nan kunne
ellers ved at t.qe initiativet have sikret siq
ofcerkorpseis opbakninq, da han aruem-s
sigt var tattere p: tronen end sn moster og

Krigslede sen forevandt fra Norce, hvorior
so daiernes tilbaqemarch forlob meget kaotisk.
Felttoget var storartet pan agt/ men tiba-
getrakningen var en ang dodsrlte. Et ndtryk
af sodaternes lldelser gives under afsnittet
om Armie is k.rol nere.

I den noreke fastnrng bemerkede

v-ret et stridssporgsmSl mellem historikerc
gennem Srtier Gennem iiderne er der blevet
foretaget iere rekonstruktionsforsoq pE selve
terr-net, iqesom de forske liqe veben fra
perioden er b evet qjort til genstand for
omfattende undeGogelser En stor hindrlng for
rekonstrLkiionsforsogene er, at vi ikke ved
precist, hvor de oprindeliqe lobeqrave var
Dermed kender viheller ikkedet pracise sted,
hvor Karl XII blev ramt. Et andet markant
problem ervldneldsaqneneom, hvad der skete
den daq. Ojenvidn€skildringerne er ofte
nedskevne lanqt senere og ofte i rnodstrld
med hinanden. Efter ivlagen Neumanns forste
undersoqese af Karl XIIS lig, har hans kiste
v-ret Sbnet flere qange for mere grund ge

f4en hv-"m h.vde i s5 fald stdtst forde af
konqens dod? Fr€derik af riess€n b evjo i kaft
af slt svog€Bkab u kongen and€ts nFst€
konge r 1720, efter at hans h!sk! urika Eieo-
noa (den afdode konges sosteo havde veret
regerende dronning i :rene 1718-20. Og hvad
sku e hans adjudant overhovedet ilobegraven
den aften? Senere pestod Sicrc selv i febetr
vldelse/ at han selv havde begeet mord€t.
Han holdt fra starten meget bestemt p3, at
kug en var g:et lnd gefnem hojre side p5

kongens hoved. Dermed syrtes har at ville
aflede mistanken ira, at den kunne veere g6et
ind gennem hovedets venstre side. Hvis klglen
var ge€t ind gennem hovedets venshe side,
vileSicre have haft muighed ror at skyde kon-
gen. Derudover er der ydedige€ indicier p5,

at han myd€de kongen. Efter GdrD' henrei-
telse gav Frederik ai Hessn den afdode ba-
rons heste tl Scre uder nogen begrundelse,
hv lket kunre tyde p: en rorm ror besukkelse-
Da Votare arbejdede p3 sin Karl xll-bioqrafi
(udgivet forcte gang l73l), interuiewede han
fakt sk Andr6 Sicre som folqe al de kraftiqe

':,.)eg kan ikke lade verc iEd at nevre,
at der pA den tid ?ik rygret or, at sice havde
drcbt kongen. Denne pregtige officet var
/ange foltvM/et ovet denne bagvaskels. En
dag da han talte on dette sagde han til niq:
")eg klnne have drebt kanqen, nen ntn
rcspekt fot denne helt uar s5 not at an Eq
havde vitet, havde jeg ikke turdet: Jeq ved

7adt, at stcrc selv har uelet Srsag til denne
sorgetige anklage san delvis endnu frnder
tiltto i Sveige. Han har selv tilst'et for nig, at
han engang i stockholn, da han E ned feber

af gulsot, halde r'bt, at han havde drdbt
den svenske kon7e. I vildelse havde han ebnet
nnduet og hojlydt bedt on tilgivelse tor denne
skandsebded. Da han va. blevet rask a9
horte, hvad han havde sagt under syg
donnen, var han ner ved at do af fanvivlelse.
Jeg har ikke vllet nevne denne hi*orie, se
lxnge Sicre var i l/e. Jeg tn han en tid for
hans dpd, og jeg kan forsikre at se langt fra at
have drebt Kan xI vile han have ladet 49
4A ihjel t.A'A gange for han. Hvis han havde
gjott siq s|yldig i en slig fobrydelse, kunne det
bare vere for at q?ne en flenned naqt, san
utvlvlsont vile have lonnet han qadt. Men sicrc
ddde i frankrg san en fattig nand...':

Se vorn der var indici€r foi at Sicre kunne
have myrdet kongen, gjorde hafs tender ved
det svenske hor a dig brug ar dette mysterium
til at fremme der unge hertug Karl Frederks
kanddatur til den svenske trone.

Generalmajor cronstedi er o9s3 blevet
fremhevet som morderen e ler nlt aUvtager til
komp ottet. Han b ev jo rgeligt belonnet ved
uddelingen af krigskasen, 09 han havde en
hoj postor den kommission, derseneredomie
Georg feinrich von Gdrtztldoden. Dette synes
dog usandsynligt, da Car Cronstedt neiop
kunne takke Karl XII for sln hoje poslton.

Det er tt blevet fremhevet, at konqen
mu igvis soqtedoden for fjendens kuqle. denne
dag. Han brendte en delviguqe paprer den
daq. Han skiftede til en rer lnlform, oq han
udsatte siq for unodvendige farer ved placere

siq I lobeqraven, em han qiorde, Doq er der
ntet, der tyder pe, at konqen ud*tte sig for
starre fare/ end hai plejede. Kongen bedo
vede siq n-rmest osse i akuvltet i disse dage,
fordi han vldste, at dette vile vere hans sidste
chance for atfe initiativet ikrlgen og gennem-
fore en restituering af det svenske lmperui.

f4ysteret orn Kar XII'S dod biver n.eppe
nogensinde opkarct. r.4stanken om snqmord
er stark, mer p: den anden side vEr der
manqe kuger ll!ften den aften. De forske
snlqsk!,trer var jo dygtge/ og mangen svensk
soldat var angst for denr.

Den seneste afhanding om (En xll's dod
blev skrevet I 1994arRolr Uppstrom, 09 denne
sandsynliggjorde, at kofgen bev myrdet ar
slne egne. Aligevel tages emnet op fra tid ti
anden, og der forester fakusk en stotre

Armfelts tapre karolinere
garnlsonen hrriiqt, at arbejdet i

obegravene ophorte. A ligeve fort
ette nordm-ndene deres beskyd-
nng et par daqe, Forst derefter ud-
sendtes en patruje, som kunne
konstatere, at obegravene var op-
givet. Derefter 9lk nordrnEndene
hlnigt ganq m€d at odel-gge be-
lejrngsrbejdene itilie de af sven-
skernes t bagevenden,

Kar xII's leqerie bev lggende l

TistedaLen et par dage, hvorefter
kongen blev ifolr en ren unlform med
siovler, sporer, kE.de, hat og hand-
sker Han bev agt €n flot kiste 09
kori tiL stromstad. Derfra gik turen
v dere tl Uddeva la, hvor kong€is
i9 bev balsameret. Siden begyrdte
gfarden rnod hovedstaden, som

Kar xll havde forladt 18 Ar

Hvem skod Karl XII?
Det har atid varet en 93de, hvem
.ler.lrahie KarlXIL Dette emre har

Karl X , lige for det dEbende skud falder

I nord krydsede Karl GLstaf Arm-
iet (1666-1736) den svensk-noF
ske grense allerede den 15.
august ispidsen for 7.500 mand.'o
Heren var halvi svensk, halvt
nnsk. Na:let lor denne operation
var at lndiage Trondhem, 09 hvis
det var muligt ogsS Eerqen. Der
med kunne sverqe bede binde
den nordnouke h-r oq smtdiq
irue den britiske konqe.l' F€mryk
n nqen qik q imrende, indtilh-ren
n:ede frem i en afstand af cirka
30 kilometer fE lrondheni, hvor
K.rl Gustaf Armfelt qjorde holdt,
da det kneb med at f: forey
ninqerne frem. Han neede derfor
ikke frem ti Trondheims udkantfor
i s utninqen af novembei Dette
qav nordmandene 2 m:neder til
at bef-ste staden, se da Karl
custaf Armfelt n3ede frem, var
den st-rkt befastet, Trondheim
bev forst-rket fra havet oq af
tropper fra de n-riqqende om
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unifomen Ka./ N! bat da kugten Ente han.
L i vrusak a m m ere t, Sta ck h al n.

plyndrede deres dode
kammerater for at fe toj
iil ai holde varmen,
Omsider ankom de for
ste so dater ti den lile

I den lille landsby
Handolfandtes der kun
3 byqninqer, Derfor
kunne ikke ale forfros
nesoldat* komme ind i

varmen. Manqe mette
b ve st:ende ldenfor,
hvor de s: fik br€n
devin oq tobak. Plange
fros simpelthen ihjel.
Frem ul rnidten afjanuar
kom der en skom af
karo nere ned fra de
no6ke fje de. Fe Lske
rerne arbejdede dag og
nat med amputatiorer
af fo6kelllge egems

I forste onrgang var
det svaeir at danne slg
et overblik over omian-
qet ai katastrofen,
men efterhenden g k
alvoren op for officerer-
ne.700 rnand fra JEmf
ands Regimeft var

iorsvundet og 800 rra
He slngland Reg niert.I
alt omkom 3.000 pB

se ve t bagetoget, 09
folgende omkom 1.000
yderlgere som fo ge af
f.osckaderne. De
fleste af de omkomne

tabt krigen ved slagei ved Po tava i 1709. Karl
xll kunne h8be pA ai genskabe et rnlndre

Kad XII lntroducerede den totaLe krig i

historien. Dette har bidraget iil det neqative
bilede ar kongen specie i i Danmark. I Sver ge

er biledet ai denne rytste mere moderat. PE

marge mSder blev hans kriqsforeLse et for
bi ede j fremtidens Europa.

Epilog
Kort t d efier var Andr6 sicre ti baqe hos
Frederik ai Hessen med kongens qennem
skudte hat. Han sendte hLrtgt S cre videre ti
Stockholm for at undetreite sin hustr! prin

sesse Ulrika Eleonora om konqensdod, s: den
ne hlrtgst mlligt kLnne efterfolqe s n broder
p3 tronen rden hensyntagen ti sn nevo der
gottorpske hertug. Frederk af Hessen sendte
oqsB er patruje ud ior at atrestere baron von
GOdz, der var pg vej fra Abnds konferencen.
fan blev anholdt i kongens navn ndste daq i

Tanlm Prasteg8rd 09 senere henrettet efter
er meget slmmarisk retterq.nq. Dermed ms
tede det ho stenske p.rt ved det svenske hof

Efter Andr6 Sicres ankomst til Stockholm
gennemforte prinsesse U rika Eeonora et kup,
hvor de fremtredende hostenere i hovedsta
den blev atresteret. Ulrika Eleonora indedte
forhandlnger med den svenske adel, som
hyldede hende som landetsdronnlnq oq opho
jede hendes mand tl konqeliq hojhed. Derrned
havde Frederik af Hessen hoje.e ranq end
hertlg Kar Frederik. Ulrka Eleonora mette til
gengad ndsti e siq p:, at enevaden blev

Selvom kar XII'S dod satte en stopper for
det norske ie itog, forisatte Frederik af fes
sn den Store Nordiske Krq h:b om at kunne
v nde nogle ford€ e for Sveriqe. Han vedblev
at fore kriq mod Rusland ndtil Nvstad freden i

1721. Denne fred betod, at Sverige afstod
sine ba iiske beslddelser Med de ovrige stater
havde Sverlge sluttet fred i 1719 20,

Perloden frem til Napoleonskrqene var
kendetegnet ved svenske revancheforsog.
Under Frederik af Hessen mistede Sverige
yderlgere tenioriLm ikriqen mod Rusand i

774Q-4t. Krr under custav III (1772 76)
havde de svenske vSben beqr-nset succes.

rEdet hvilket resuterede l, at foEvare.ne blev

Derforventede Armfe t p:, at ku den skulle
gsre vejene gode nok til at bare hans tlnge
an bri. Han valqte.t qe ove. Nidalen oq opslS
kvarter i Mehus oq Horq, hvor har kunne for
hindre dei nordnorske h-6 march mod syd.

som folge af tibaqesagene sendte Kar

Gustaf Armfet .lerede i septenrber 1718
Gotthard Wihelm MarcG von Wiirttemberg tiL

Kar xII i stromstad for at afegge rapport..
ka xll fk iisyneladende lndtrykket, at den
nordLge har var pr-qet af d:rlig kanrpnroral,
hvorfor han udtrykkelis gav ord.etilKan Gustar
Armfelt om, at retr-te var !rn!lig. Tvedimod
sk!lLe ha€n hurtiqst mu iqtanqribelrondheim.
Kar Glsiaf Armfet var meqet loya over ior
(arlXII, men ved hansviderefrernmarch havde
har kke langere ovetraskelsesmomentet,

Kar Gustaf Armfelt havde ikke held ti at
indtageTrondhe m irovember december 1718.
Da han ved juletd ik slkker underetninq om,
at Kar xll var faldet Sydnorqe, kak han sig
ilbage med s ne iropper Marchen tibage over
de noreke ljelde begyndte i slutnlngen af
december 09 skrlle b ive en afde rnest tragiske

svensk krigshistorie. Troppenre led under
mange p5 roreyninqer toj, kort og kornpas.

Under tilbaqetoqet lob svenskerne ind i

kraft9e snestorme. Dette medforte, at mange
aftropperne vendte om, mens andre fodsatte
mod ost ii gransen. sitlationen blev krltsk.
Fo6og p3 at t-nde ild om natten mislykkedes

den krafiige storm. N:r tropperne om
morgenen begyndte marchen, le flere
hundrede so dater iilbaqe dode I obet af
natten. De forskellqe enheder forsvandt ira
hnanden. (Disse enheder var sammensat ar
veieraner oq nye rekrufter), De ovenevende

var svenskere. Fnnerne derimod karede s9
bedre, da de var vant til de barske rorhold i

Manqe blev kloblnger af defte fe ttog. Frcm
ti mldten ai 1700 talletklnnenran iFe sing and,
lamtland og Osterbotten flnde marge
veteraner fE dette felttog (kroblifger) i by-
oq landsbybiledet. Mindesten markerer stadig
de p adser, hvor der er b evet fundet masse-
grave fra dette tilbagetog.

Hvis konqen ikke var blevet drebt den 30.
november se vi e sver ge have erobret Norge.
Dette ville sandsynligvis have medfort Dan-
mark Norqes frafa d fra koalitionef og en
restiuernq af den gottorpske hertug I hans ai
Danmark besatte besiddesei

Et naturliqt n.este skridtvile vere at tage
et opqor med den engelske konge hans egen-
skab af kudyrste af farnover. Derfor v lle kon-
qen sandsynlqvis overfore svenske tropper tl
den iyske halvo for at anqibe klrfoEten nord-
fra. Et andet nat! igt rnel vlle vere Svefsk
Pommern, hvilket betod etendeigtopgor me!
PreLssn. Derfor var det vigugt for Sveige at
have en starkflSd€ oq sikre sg herr€dommet
i ostesoen. Et felttog pA det e!rcp.eiske konti-
neni vile qore det Lettere for Svedge at bEere

Det foresuende svenske felttog m8tte p3

ingen mede sv-kke det svenske forsvar E.
stor styrke b ev ladt tilbage fc'r at tage kampen
op mod russerne, Det er doq sv.ert at se,
hvordan Kar xII kunne have r€stitu€r€t det
svenske imperium, For eler siden skule han
iage opqoret med Peter den Store. Sidst-
nevnte ville Kar xII ikke kunne b€sejre p:
smme mede som i 1700-1708. karlxll havde
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Can Gustav Rehnskibld.

iHainovere krrryrste besteg den brltsketrone
i 1714 under navnet Georg I. Defte fyrstehus

93r i dag under navnet Huset WindsoL Den
sachsiske kLrfyrste Algust den Sterke var
allerede i 1697 blevet va gt ul po sk konge, Der
var s: edes ia e om 2 fe lesfyrstedommei
: Denne strateg klrne have f8et i hvert fald
en begrenset succes, da der eksisterede et
spendtforhold melem Georg I og den russiske

r Hvis Rusland kk€ vile Ulbagegive store dee
ai de fra Sverige erobr€de omr8der, se var
detnaturllgtfor kan XII at behode hele Noqe

I Baron Georg Henrch von GorE var i 1715
kommet i direkte kontikt med (arl xIL Fd. dpt e
tdspunkt havde han ved aLehende nretoder
forsogt at forsvare hertugen ai Slesvlq
Holsters inieresser - med dansk eler svensk
stotre afhaenglgt af forholdere. Efter 1715
forblev han imidlertid Kar XII'S naermeste
rAdgiver
5 KarlXIl var fakt sk he d 9, atdetvar ykkedes
Carl Cronstedt at ilyqte fra sit prelssiske

fanqenskab efter Sftalsunds overgvese i

1715. Uden ham kunneartlleriets udvikltng ikke
have n8et det siadie, som det gjord-..
6lean Chares Folard var en frErsk soldatfddt
Avignon i 1669. Han havde veret meget

akuv I den spanske Arverogekg. S:ledes
klnne han drag€ para e er mellem de
kont nent. e 09 de svenske heres metoder
og orqanisaiion. Her vurderede han Karl XII
hojere end mange ar de europ€iske fe therreL
? I dette projekt satsede Fredeik IV forelobig

sOfficererne fikdog ikke nogen betydning ved
den senere maqikamp Stockholrn om den
svenske trone. Inden ofcererne n8ede hjem,
var det h-"le .fsiort ii fordelror pinsesse Uirika
Eeonora oq Frederk af Hessef. Sden hen
m:tte de hojistSende karo inske officerer
tolerere, at penqegaverne blev trukket fra

3 Gustav Cederstrom maede senere et meget
kendt maler af Karl XII'S ligfard. Dette har
midleirid intet med den h storiske virkeighed
at core, Dette afspej ede mere CederstrOms
samtids dyrke se af heltekongen.
1. Genera lojtnant C.rl GLsiaf Armfe t havde
kommandoen ovs den nord ige delaf felttoget,
Nan havde efarinq fra krigen i Finlard og
liqe edes ira felttoq i lta len underden SDanske

" Der gk rygter om, at Kar XII v le stotte
jakobiterne i at s-tte Jakob ll's son pA den
britiske trone. Det toq ikke sA ang tid at sejle
fta Norqe til Skotiand oq andsatie svenske
tropper, hvis det skulie vare. fvor vdt det
virkelg var Kad XII'S pan, f:r v aidrig atvide.
Men han q k sandsyn igv s efter at erobre
Bergen, da detvaren gimr€nde havn iEuropa,

Bengtsson, Frans G.: Katl XlI:s Levnad. I-l!,
Nlalmo 1980.
Bjekel At) Nordens tave. Felttagene i t7l6
og 17i8, Asla 1992.
Findeisen, Jarq Peter: ralX1/ van Schweden,
Ein Kdntg/ der zun MrthB wurde, Betir L992.
Flor6n/ Andere & Dahlgren, Stellar & L nde-
grer, Jart Kunqar ach Kriqare. Tre esaet on
Karl X Gustav Kai Xl ach Kan X14 Stockholm
1992.
GeneralsLaben (uds.): Karl 12. pA slagfAftet:
Karolhsk slaslednng #dd nDd bakgrunden av

Frederik af Hessn-Kassel.

taktikens utveckling fren aldsta ttuen 1-4,
' Stockholm 1918 19.

Generarstaben (udg.): 6/araq tr:lden stote t'tor-
diske Kngs Hi4orie IX Norqes Forcuar l7l7-
174, Kabenhavn 1932,
Hatton, Ragnhild Mat et Charles XII of Swe-

L jegren, Bengtl Karl XL En biaqrati, Lrrd

Lindqvist, Herman; Histatien on Svenge.
Stahett och fa/|, Stackhan 1995.
Nordberg, ldran A,r Konunq Cai den 12tes
Histaia. I-I, stackhafi t740.
Robens, M chaelt Fron Oxenstrerna to Cha es
XlL tuur Studies, Grnbidge 2002.
Uppstrdm, Rolii lvysteriet Karl XII:S dad,

Voltaire, Francois lrl. Atouet de: Hr'stoire de
chanes XIL Roi de suide, Patis 7731.

www,karo nska:forbundel,org

Man set her tydeligt, at skuddet har ve.et ojebll:kkeliq drabende. Men nan kan intet sige on indganqs- 09 udgangshul, eftet ivrige fo.skere
hal pilet sA neget ved kraniet, ]\1ed andre otd, hven der drebte kangen vil antageligvis farblMe en 93de. At entiden tlltagde kangen naget
ovetnaturligt, ses at at han er tuaat ned sannenbundne fadder fot ikke at kunne 'gA igen'. At sanne 

'rcag 
anvendtes ogs4 en solvkugle,

s3 spmne peget s.arkt nod en af hans egne son drabsnand. ttten hven? Utvivlsant hojt'stSende oq nEtt $Aende.
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Siden sidst
De.6- okrooerdt-otdt Lds I i.€ebe.9 .o-eordg on bef€stnrlgsarbelder Lrder rrigei .e6. sps e[red rerbN ot s$nebygrhg, 09 om hvortedes nan der oarg - her preLs;-r - io-eiog e!
angreD pa en berEnet stittinq qennem tobeora@.

- -rorit 
bygge s\alsr og torerage tigneld; jorda.bejder randt€s - og Undes. der setvfotqerq

enter ivo al er opteolel Ted sro- nolaqlrqheo. var rore sro unaea-aei
hener bt de bdtige reqnerime,, hvor man arejdede mej A;"t","ssan,. o;Li'";,;*;;
mard J\on_g.dvp en Eofl p5 s: ranq rid. I,vor rang tid e- s:2 nard om det. pius en ood omornd'ra dpr cA belmdte c mL ,g ooo 'e olsoa$ebo9e1.. Mer de-va.avor itnqe-re, det va1
seMoqerig de muligheder, man havd€ den 9an9 lol at udfore oen ugs v*l@ oq regremenrer
sagde neget.brnu4rgr, dl under httforrrord, s3 hord( beegn,nger *tforget,g ,krthe[_. 09 mdn
srllle anvende, hvad man nu kunne fi rir .t

Havde vEret €t godt svar regnetareren, n8r han $tte att for mange qrofteq.dvere ind.

Efrer nonDen pe Dybtut 18d4
teusse,nes 3. paralet (rcet dm rjede, nen da turibpgerne sagde, at nan angtibet tE den
3., 09 preussene fandt du tidt for tangt @k fra angtebsobjekane se gavede nan en 4., q
ondobte d deD tit 3. adnuns nut sen) ban Dybbotritinga. rotapr"ret et* sarn*
den 18. apil 1864. Oet vat hefra de seks prcussiske stomkotonne, ialt !0,000 nand. ndnedc
rcn nod hE q ttansp pA de daDs\es vens@ naj - Md,kaurcm L !1. n, IU V og vL
Oen vi*e pa.alel uar blevet gravet ndtten n etlen den j4- q 15, apdt i en afstaDd af kuD 220 n
rra Skanse V oq 300 n ta Skanse rr.
Graearbe|de't blev udtu af 1.000 nan4 ,on a!@jdde ha k 21 bl kt. 2 ,Et ti! t ds fot det
var ntBkiA fotqrede daoske/ne ikke aj&jdet at tqt tu at b[rc orcrdanget af prelEsisk
attilerild som gengztdetse, men ogsq den danrke annunitionsbesanA spirede ind i
De folgende dage tuattes gaveaftejdq indtit paalelen den 1Z aprit mt btevet t,J n dyb
og 65 n bred. Da var det ogs' an/agt O stomtraw, en hver stomkolune son nan s
Oer er tagt,planket os hatn i bunden af paratetEry idet uandet sv Ind ag gav ./e preussiske

Leg Mke bl skaasekutrene venste i bt@t - og nrtekutuene bt hojre i UI^(H.
Rulhkutuene vat blevet brugt son daknkg fat pionercrne son gravede zi7 zag-approchene

Siden sidst
,,lorqen skal vale sootricer"
Den 2. november var aftenens fo.edraqshot-
der Jorgen shange Lorenzen (tSrl, som i:naer
og erler besEttets€n havde en forunderra
evne tilat vere, hvortrngene stet oq samtrdq
hver gang greber .hancen for at forsvare,
det han tror 09 troede p3.

ISL fortalt-a spandende om sn bamdom l
Sonderjylland, o9 om den korrespondance han
havde haft med d gterprast€n tal Munt,
9rundet dernes vens[ab med faderen. Der
var her or.fene, "Joryen ska/ vEre s)ficer,:
stod i et brs fra Kal Munk trt faderen, kods
faderens onsle atJorgen stutevare dvraeoe.
som han *lv

Men under alte omst-ndiqheder stadede
rsl m€d at afqene stn vErnepiEt isovahet,
hvo. han modte pe Holmen iKobenhavn den 7.
juli 1943, oq folbtev sA tange der varede. For
tdlqt om moryenen den 29 algust 1943 an-
qreb tyskerne Ho men. Her tyktedes det ar
sinke tyskemes fremrykninq sl titsteekketio
meget, at de f est€ af fl8dens sk be bte;
s-nket. ISL var fo6teh3ndsvidne tit dette dra-
ma. Han var allercd€ pe det ridspunkt en habil
rotoglaf og brugte sit kamera fliftiqr, o! viste
ranLast ske biteder fta de bevagede dage.

Oen neste rd var )SL og hans kammerars
intemeret pe den gamte freqat Fyen, som hdv
de fungeret son kaserneskib. Her ventede de
med bange anelsei for hvitke planer tyskerene
havde med dem - 09 som attid ftorerede
rygteme. Senere dokumenter visre, at tysker
ne reelt havde planer om at tlanssindruitere
danske soldater i den tyske heer, en ptan so.n
blev opg v€t, da tyskerne var nervose for
folk€stemnngen i Danmark 09 dedor kunne
risilere at s€eEe den vigtqe d.nske tardbrugs

JSL blev som en ai de sidste tostadt fra
intemeringen 09 vendt€ titbaqe tit sit dav-ren
de bamdomshjem i vordinqborq. Her m€tdte
har sig hurtigt til modstandsbeveqetsen De
egnen, hvor raders var disbiks(eder r lobet
af 1944 accelererede modstanden mod tus
kerne, og is-r andbruqseksporten var mA[L
Det gik ud der jembanefleftet samt frysehuse
med ksd, em skulle tit Tysktand.

I aprl 1945 havde tyskerne i:et no\, oq
rettede et alt odel&ggende staq mod qruDDe;
i \brdingborg. Omknng a0 mand btev anhotdt,
o9 kun .lSL 09 en kammarat hdstap, Resten
af hden holdt lsL lav profit, ate vrdste, at der
kun var l@rt tid tilbdg€ af b€secets€n.

Ved Oen Danske Bigade svenge vdl op-
rettet en polrdelnq, som stutte s&ttes rnd
ved glans tit Tysktand, den daq tyske.ne
kapitul€rede. Det sartig€ ved detinqen var, at
den va. under engetsk kommando. Lederen af
delingen vidne, at JSt var n-d Sonderjyland,
oq rendte fofioldene I 09 ornknnq qrens€n,
sa derfor bev han afhentet I Vodingboq, da
poJitidelingen var p5 vel mod Sonde4yland.

V€d overg.ngen til KrusA sku e han vare
med til at opsnappe de darske 09 tyske SS-
ere samt nazister, som provede at smltte
uiqenlendte over gr-nsen. En pE manqe
mdder umlhq opgave da .narqe 55-ere btev
hjulpet 09 ikladt tyske Wehrmachtsuntfo.nrer
med tilhorend€ falske id-kort. Opqaven btw
ikke l€ttere at at de engelske ofric€rer ikke
vlle erkende eller vdne, hvtke befoiels€r det
dansre porrderachemenr havch. $ ;den den
stdd blev lost, var grans€n Sben som en si for
flyqtende nazEter Under aie omstendnheder
blev der noqle spendende uqe, ro. ioro"n
StEnoe Loren2en

Endnu en sjalden hovedbeklEedning
fla Bornholms Museum
LT"s< s:ld'd! stoveDrpe (\akkelovls ror) .nakor rdron 24.
'ebrLdr 1800 09 b.uqr ha oel betqiske, cldtot oev hotorr
18. marts 1a12. Chakoten ba.er et skitt f€ KGI_ og der er her
sdrdsvrhgq 'ae or tngsbyde taget ulder e! af oF rndrqe
ve.lyl<ede ldpertoqler ta Borrnot; 1813, lvor mdn .etop
sndte stoF s€ndrnqn atdre unrfomer, chakote, oo v:ben i,a
Englard qernem de Bor.lotmske .aruarde .o. ar qereraOte.e
de tornovprdlskeoq p.olss.e lerem fl tkl
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Da jobbet efter to uqer ved qrensen var
oversteet, meldte JSL siq iqen ti FSden oq
form8ede endnu en gang at opleve en sortie
p: kiods hold. Det var, da russerne den s. april
1946 endelig iorlod Bornhonr.

Aiden del af JSL foredrag omhandlede
varulvegrlpper I Danmar( etemnesom stadlg
er omgerdet af maige myter og ikke nrirdst
fantasfuide hlstorier ISL er ef af de fE, sonr
har en viden om danske varulve: da det
sagens naiur er et meget lukket kredsob, som
det har varet svart at trenge red i. f4en
faktum var, at varulvegrupper Danmark l

kriqens sidsie :r orqaniseredes fra Berlin eft-"r
ordre fra Him er De skulle frngere efter russ sk
forbi ede, med s.boiaqeaktioner bag rjendes
inier I Ulfalde .f nrsslsk bFsFflFlsF af Dan-
mark. Defunqerede iqrLpDer p: 5-6 personet
hvoraf en havde en radosender med rorb n-
delse til et hovedkvarter De f este .f medlem-
rnerne Danmark var kke medlemmer af
nazistpairlet og derfor sv-re at spore. End-
vdere sad de i nogLest lnqei som fleks. pe

elektrcitets og varmevarker mv ISL fortalte
ogs:, hvordai de ellers relativt ebne arkiver
lukkede sig, ner han provede at qrave ned l

emnet. Nluigvls er nettet blevet overtaget af
eng €iderne e lerarnerkanerne/ som s: meqet
andet ar den tyske hemmelge tjeneste efter
kigen (mn kommentar), hvllket kan forkare
den manglende arkiv ndsigt i dag,

Et godt foredrag med nrafge facetter og
stor eftefogerde sporgeyst.

Og for ti sdst at vende tlbage tl over
skiften, lal Jorge. blev soofficer fan Eente
Den Danske FEde i 42 :r, oq var a e :rere
besk-ftiqet med at opbyqqe oq udvlke det

!-

danske mineveben. loEen stranqe Lorenzen
b ev i 1992 pensioneret som oroqskaptajn, og
tibrlnqer nu sit ot urn med at skrlve bocer om

Akselwilrmsen

Kejserdgmmets larste Arne
Franske fanerr estandarder og guidoner i 1804
''Un eldat ne drcit pas sAdacher e autu chose que son drapeau."

af lvan l./ a S Fsmirk

slq om he heden (fanestang med orn og dug)j
figlren selv omtaes som om, duges alt eiler
dens anvendelse som fane, gu donL eler

Rep(lblikkens faner
Kongerigec hvide kors oq franske ljer
oribyttedes ved revoutionens udbrud med de
nye fatonalfaNei tikolorenr, b:, hvid, rod.
For fanemes vedkommende indfories nye
morstrer ved deketet af 30, jrrt 1792.I1794
oplostes infanterireg rnenterne oq erstattedes
af halvbrgader4, sonr modtoq faner m-"d
nationa farverne i fo.skelllge kompllcerede
geometrske monstre oq med republikkens
popul.ere symboler (frhedshuen, liktors fas s,
e9e 0vskranse, etc.). Foruden ordene!
''REPIBLIQUE FRANqAISE" var der er p:ma et
devise, DISCIPLINE/ OBEISSANCEA LA/ Lol'
eler "DISCIPLINE / ET SOU[lIssION / AUX
LolX / MILITAiRES"eIer lignende forat minde
sodaterne om deres pligteL Desuden havde
ranedLg eller ranebend (fanekl€de) ofte
revo !t onere valgsprog'nred flere... Efter
h8nden som krigene atter braqte repLblikkens
hEere sejre, tifojedes pE fanebend eler selve
iaredug€n navfe pa slag, hvori enhedei
havde deltaget med h€der

Der opstod ogs6 ef -ndring i tlhorsfor
holdei, det regimeniets stardard kke l-nqere
betragiedes som kongefs, haerforerens eler
reg mentsindehaverens, nren var knyttet direk
te tl nauoner, den nyskabte.eplblik, som det
fra, 1794 tydeligt fremgik af indskrifterne
"REPUBLIQUE FMNCAISE", Fanen fuqte trop-

Ner der stSr f.eks. i . 1r, betyder t
at bi edet er i farye o9 kar ses p3

Det er netop 200 er sden, den 5. december
1804, at Napoleon ved en siors 3et parade pa
pladsen champ de Mau ovenakte hopperne
kelserdommets nye faner med en gylden orn,
som kronede fanestanqen. Hermed skabtes
beteqnelsen "orn" (Aiq e) som et marke p:
kejsen qets stofied, dets "q oire". Den blev
eldatemes stolthed oq saml nqsm-rke, og det
var underdisse Orne, ai Frankriqs h-re skule
vlnde s5 rnanqe sejre overat pA Europas

Denne artikel har til form:l at qive en klar
og koncs beskrivese af de franske Ornes
oprnde se og udseende da de i Srei 1804 b ev
indfod af Napoleon. A lerede med lelttoget
1806-07 opstod iorskeliqe undtaqelseroq en-
drifqer, men de qenere e nyordninqer daierer
s9rra 1811-12 o9 181s, hvilkeimidlerud ll99er
Lden for rammen af denne artike. I dei
rolgende har jeg (.ned ie selvlndlysende
rndtagelser) benyttet terminoloqlen Orn
(versal beg ynde ses bogsLav O), n8r det dejer

Pansersklbet Peder Skran den 29. auqusr 1943
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Fiq. 2. O.n nodel 1804 fta 143. Linieinfanturireginent. leg hat ualgt delte billede pe grund af fotog6ners lydeliqhed. Fakbsk blev det 143.

Infante eglnent fo6 aprettet 188. PA fanestangen vat en fane nodel l9l2!!! Det er nuligt at Ornen aldnq n'ede reqlnentef, der uar

i Spanlen, nen fotblev i depotut for atilleriet i Paris. I 1a15 tug peussene den, og fote den ti/ Bemn. Den blev braqt ti/bage til Paris 1947
ag er nu i AmAm,aet. Flq. 3. En Orn nadel lE04 ned en Elltg historE, I 1804 b/evd en averdraget det 23. Ridende

Reginentets obeBr siden 15. novenber 1812 vat bann Llatboc beront tur slne s,eldeles lasverdlge nenoret ved keJ:serdonmets fald
i t8t4 skjule han Snen. Da Napoleon rcndte tilbage 1815 var t4arbat chef rot 2 Huercginent hentede Ornen ud fra sit skjul ag
erstattede bttet 23 pA eklu ned talet 7 eftetulgt af bogstaverne h D, PA fanestangen blev den ny tikolore reqinentsguidon (nodel 1815)

f,?stnet, Olnen bter efter Waterlo atEr skjult, ag benndel siq nu i Arndnuseet Paris. Benark rcginentnunneret i ureg/enentetet
kursivsklift. Ftg. 4. Ornen nadel 1804 set bagta. Denne har tilhot Gatdegrcnadetene tit Hest oq nan kan skinte grahaEn pA saktq. I
brug ha 19041A14. hnd6 pe Arndnuseet, Paris. Benetk hvor snukt hovedet er udtomet ag hele krcppen bearbejdel

et behov foratfinde nye symbolertiat erstatte
dem fra kongedommets og repLb kkens tid.
ved et mode statsr5det den 12. jLn 1804
debatteredes forske ge herald ske markeL
Fo6laqene omfattede sindbi eder som korn
neq, insekter, onr,love, eefantoq den qallske
hanei'; den sidste forkastede Napoeon doq
med den bemeerknng, at den horte bedre ti i

en horsegSrd!" Omsder faldt valqet p: loven,
men da Nepoleon neste daq modtoq
forhandlingsprotokoLen andrede han det t
" en orn ned udspredte vr'ngel 1 Han sku le have
forklaret at den representerede den keise qe

verdlqhed og eindredeom ch.rlemagne (kej
ser Kar de. Store)r'.I s n unqdom havde han
noje stlderet den klassiske krlqsklnst oq beun
drede de store herforere. Med ornen som
symbo vi e han knlde Frankrigs nye statsform
t det romerske riges stolte tradiUonei Som
bekendt forte de romerske leq oner en orn
(Aquia)r: som samlinqsm-rke.

Det var o9s5 i tidens :nd at ade s g

nsDirer-a af antkkens klltur oq kunst, he'fra
betegne sen kassisismer og emplrestien.
Napoeon od kLnstneren lean Baptiste lsabey
(1767-1855), kendt for sine toqrafske ar
bejder o9 miniaturet ldforme orner t staG-
seglet, ikke som en heraldisk fgui men baseret
p: romede forbllledei Resultatet ses i rgs-
v:bnet ( . 1f) os er vel bekendt rra utallge

krlgsm nisteren Aexandre Berth er, som
kke iudt havde forsuet Napoleons ronerske
analogi,havdeden2l, j!libeordretirdi0relsen
ar en f.nemnd€ med en drn i m dterfe tet. En

viLdfarelse Kejseref reagerede den 27. jtli med
rolgende befa inq, sonr rortjener at b ive
.tetet: qmen ned udspredle vinget sn den
findes I keistdonnets sej/, ptacetes overct
pA fanestangen pe rone.sk ris. Hetunder
feies fanedugen hvar 'laba.un" (ktigsban-
nerct) var Den lduqenl skal /e.e nindte -"nd
den nuvErende taneduq san et meget
besvatig. Den skal vare I de tre fa.ver tb/4t,
h/idt, todtl nn d6se oq de. ska/ st4 odene:

I .!;1
"I"I

perne p: sagmarken, ofte p: udsafte poster
Den var deres stothed og arsporcde dem
lnder kampen, lkke mlndst de mange lnge
sodater der med revo !tonaer begelsfting
havde nedt sq ti f-dreandets fre se.

Bonaparie besad en enest8ende evne t
at ede 09 opilde troppe rne, og gernem ord o9
hand nq styrkede deres kampmoral oq
udholdenhed. Aleredefra hais forcte iaiienske
fe ttog kom fanerne t at stg som tegn pe

korps:nden (esprt de corps) og dei sejrende
har Man ser det pe faneinskrifterne, enten
som f eks'LA/ TERRIBLE/ 57.r/ QUE RIEN /
NARRET" eler med navne pg slag, teks. p3

30. ha vbr gades fane "PASSAGE DU
TAGLIAMENTo'1 Ganske vist havde D rektoriet
den 21. ju 1798 befa et, at sSdanne faner
skLle lnddrages og ldskiftes med den reqle
menterede model1794, afhensyn ti "Lniformi
teten'l som det hed. Man aner baq dette en
frygt for, at harforene, der udde te fanerne,
sku e knytte troppernes oya itet t I deres
person i stedet for u Direktoriet, som var
foraqtet. Uforsty(et uddelte imderud Bona
parte !nder egyptenielttoget f.neb:rd med
navie pe sag, som ftopperne havde vundet,
feks. BATAILLE DES PYMMIDES'I

Urder Konsuatet iortsaites traditionef .

Bekendt e.9. lette HaLvbriqade, hvcfane efter
I'la.engo bev heedret med beteqnelsen 'h_
comparab e"(der uforlgne iqe). D.rskete ogsS
foEkel ge endrnger uden at man doq n:ede
en ofirfattende nvordninq. l'4edens ordene
"REPUBLIQUE FMNGAI SE" og VALEUR ET
DISCIPLINE bev bevaret, foEvandt liktors
fascis med irihedshLen oq de revolutonere
devisei Ti gengald tilfojedes ordene LE

PRElvllER CONSUL AU. .." (nummer og navr
pe eiheden). Det var en brydnlnqsud, oq i5
afde plair agte modelerer formodent iqt blevet

Kejserd0mmets symboler
Den 18. rnaj 1804 proklamerede Senatet
oprette sei af kejserdommes. Hermed opstod

fEN]PEREUR / DES FRANEAI5 / AU ,,,,,
REGiIIENT .... . Anen udsor den egentlige
fane og dugo [statrerl kan seledes udskiftes
ner dens tilstand got det nadvendigt4t, I
mods€tnln9 u raneduqen skuLle ornen pa

ianestangen klnne qore tjeneste i mange er
under skftende forhold, og sku le derfor v.ere
''et og stark4l. Hermed indfortes ef ny ka-
dton hvorved seve ornen (le Coucou som
soldaterne popLlert ka dte den) blev det
essentiele og permanert. Den var tegnet p3

sejr, reglmentets -re, der sku e forsvares t

f ovedvanskel gheden ved vexi logiske
studier afdenne perode er, at der lndes meget
rA arklva ske anq ve ser affanedlge. Vore kllder
er i forste linie museumsqenstande/ og da de
fleste af ketsetr qe15 orne er b evei destrueret,
mA man ofte fa de tilbaqe pa hypoleser For at
lFserne sev k.n beddmme det her anvendte
materiae, har jeg afqvet, n5r ef org nalorn
eler duqen af en fane, gudon og estandard

Effgier af dyr opsat pE fanest.erger som felt
teqn kendes langt tilbage hstorlen. Perserne
havde en om med ldslrakte v nget Galerne

Gudon fra 6, Ridende attllerireglnent
. Mode/ 1804, Challiat. Otiginal I

Arndnteuet. Paris.
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etvidsvin, o,s.v De romerske eqioners AqLlla
(orn) var ikke blotetsamlinqsm-rke, men qen-
stand for tibedelse som krigsgud, En t bt orn
var en stor skam for egioren og straffedes
hSrd al den romerske kejser.

opgaven ai sku ptere ornen, der skulle
pryde fanestangerne, blev overdraget biled
hLqgeren Anto ne Dens Chaudet (1763 1810)
som a lerede 1802 have lavet €n buste af
gonaparte, oq som igen lS04udforteenanden
ai kejseren, qengivei utalllge gafge I gipsi
nrarmor, bronce oq porceaen. Det blev et
kunstnerisk velykket arbejde, bSde i rolllr og
.ejsning16. Ornen havde ha!t rdspredte vnger
og hovedet drejet til venstre med let Sbent
f-b med en delvis frtsdende tunge; i hojre
klo ef klassisk "tordenkile'1 Fig!ren hvll€de pe
en kisteformet sokke med en fatn ng t I f.est-
ning af ianespydet, Hele opsaisen var ca. 30'
31cm hoj og vejede ikke mindre end ca. 1,850
tl 2 kg.',. I 1810 11 blev den aflosi af den
sAkaldte lette" (a 6q6) mode der vejede ca.
1,1 k9 09 var mindre ornhyqqeliqt bearbejdet.
Desuden var tLrfgen n-bet lkke l-ngere iri
09 tordenkien mere skr3tstillet, men det er
ikke altd femt at se forske ien p3 fotografier
I 1815 mStte man efter Napoleons tilbage-
komst i hast fremstile en ny mode, iemmeig
groft rorarbejdet. Den er et kendeliq p: den
mere undeuetsige fgur og det lukkede n-b;
vagten var ca. 1,450 kg. Af en eller anden
qrund synes det at v.ere denne orn, som of-
ten findes gengivet i dag.

Fremstil inger blev overdraget broncesto-
berieilhom re, m€n pA grurd af det store antar
orne, der sku e everes inden for et meget
kori Udyum, beryttedes ogs: andre stoberier
som underleverandorer Derfor er der en vis
variaton iudforslen. Prsen var r45 Frs. Opsat
sen var stobt i bronze, omhyggeligt ciseleret
og til sidst forqydi. Selve onren havde en
hojde pe ca. 18 20 cm; vingespandet ca. 23
2s cm o9 tordenkilen ca.12-14 cm lang. Soklen
var ca. 10 t2 cm lang, ca. 4- 5 cm bred og 5
6 cm dyb; fatning ii fanestargen ca. 12 crn
hvoraf s 6 cm var synlig (se ll. 2 og 4). Hele
opsatsen var sammensat af syv deler Fuglens
rorside og basside med den venstre vinge,
hojre vlfge, tordenkilen, soklen, soklens bund-
plade, og fatningen til stangen. De erkelte
dee bar ro6ke lige nr-rker,o, hvis betydn ng
kke lengere kendes, men de er sk€ tegn pa

Hvor reg mentsnummeret var .ngivet pa
sokler, var dette gjort nred ca. 3 3,5 cm hoje
tai( artikva, ikke ikursiv som ietenesdende

Fig, ll, Gardenarinens l'ane. Model 1804, Chaliot Nu i Brunons Santinget

Fiq. 10. Fane (avers) fra Gadens 1.
Gre naderreginent. Model 18A4,
Challiat, G et rcqlnentet i 1811. Nu i

tilfa de fndes p3 7. Husaregiments orn, se L

3), fastede med nag er, rnen en de sokler er
uden skrlft,o. i stedet for tal havde roqe en-
heder en granat pA soklens anqsider, ieks.
Gardegrenaderer tl hest (to orisinal eksem-
p arer iArndmlseetog Brunons sam inq, se il.
4). Aniaqeiqt havde ocs5 Grenaderne ti
Fodsrr, Eitegendarmerne og Dragonerne qra
nater oq Gardenarinen €t anke' ligeledes kan
Gardej-qerne til Fods,: 09 ti Hest have haft
et jeqerhorn 09 Mamelukkeme og det Ridende
Gardeartiller iniUalet N'.r. Hvor mange Orne,
der blev fremsti et op til ceremonien den 5.
december 1804, er ikke klad. Tden var knap,
og dervar ikke nok ti de henved 1.067 enheder
(indbereqnet s0 for ma rei), som p: dette
tidspunkt kunne havde ret dertil. Forst :ret
efter kan uddeinqen behagtes som rudbyrdet.

@rnen var fastqjori p3 stargen med tre
gyldne sorn e er skruedq. L€rgde var ikke
reg ementeret/ men v.rierede melem 1,90 og
2,50 m, med endiameterp: G.3 cm, og efdte
nederst i en sko af forqyldt messing e ler
kobber p: ca 8 10 cm?s. siangen var b8maet
(projsisk bEt) oq lakeret.t bedomme eller de
endnu eksisterende eks€mplarer Im dlertid
mener Chari6 (p. 120), at nogle kan vare
blevet gronmalet pE regimentets eget nltaUv
og at det hardrejetsig om draqoner og jagere
til hest. liolge Chevaliers erindtirget (p. 271)
lorte Gardej€gerne ti l-iest i1814 en orn med
forgyldt stang. En grns totale langde var se-
iedes omkdrg 2% m og blev i 1804 beret et
hvidt bandoer af en underoffcer

P: siangen under ornen f-stedes
sllkedugen (alts8 fanen") med to r-kker al
omkring 18 som med runde, forgyldte hoveder
oprindeigt var der ikke fanebend, cordon o9
kvaster, som det senere b ev skik, Et he ler var
sgrqeflor t lladt, omefd eksernpler derpa

Faner, suidons o9 estandard€r
Alle faner quidons oq estandarder (alts: drqen
per se) var ar enkeltsidet silkestof med
inskriptioner 09 ornamenter malet rired qud
beaqt med fern s,' 09 i de r€glenrenterede
monstre, omend med mndrc atuigelser Der
benyttedes io forskellige leverandorer:
f4adame Chai lot de Pre!sse stod for
fremstil ingen al dug€ne bestemt for sarden,
linieinfanteriet og alle gudone. og estandarder
tlkavalerle! Ma son Picot leverede tilde ovriqe
enheder Vind 09 vejr var hErde ved
silkeduqen, o9 detbev nodveidlgtat udskifte
den lnden for relat vt rB 3F3, om ikke andet ner
nye rnodeler blev indfort. Storr€lsen var for
ianer 80 x 80 cm, for quidons 60 x 70 cm oq

for estandarder 60 x 60 cm2,. Pisen var 168
Frs. for en fafe, betydeliqt biligere end Kof
su atets ianer: der kostede 350 Frs. Ti at be
ski,tte @rner mod ovenast b ev der fremsti et
et fodera sort voksduq.

Forskelli9e fanemonstre
Challiots fanedlg havde i m dten et hvidt
ruderormet reit (fion,be), hver side omgvet
af en ranke ar laurber (laurus nobils), i Drin-
cippet best3ende af 20 par aurbdrblade 09
fruqter (ls ror guidone. og estandarder). Hvor
grenene modtes, var €n lile halverei blomst.
Aversen havde i det overste stanqhjorne en
trekant projsisk bEt og nederst en ireka.t i

en kar rod farue; samme faruer qlk iqen i de
dlaqona i modsatte ieltei Reversen var na-
turiqvis isamme faruer da stoffet var ensid 9t.
I hveir af de fire trekantede hjornefeter var
er qylden laurbarkrans med b8nd, oq i deis
certrum reqlmentets nummer nred arabiske
Lar0 maetiquld, ca.3 cm hoje og 2,s cm bre'
de. P: beqge sider i det hvide rudeformede
fet var malet med guld ei ndskrift med
versaler (store bogstaver. Pe aveEen stod
ordene |EMPEREUR DES FMNqAIS/..., hvoF
efter fllqte reqimentetseler korpsets nummer
09 ravn, f. eks. AU 4.* REGIMENT/
D]NFANTERIE/ DE UGNE. P: reversen VALEUR

/ ET DISCIPLINE/... hvorefter iugte enhedens
nummer t eG. lER BATAILLON Ge i . 5f).
Der var som atid Lndiaqelser og de vil blve

Fi7. 12. otiginal fane (revers) nodel
804, Picot. Ha/ tlhort 9, Halvbnqades
2. Batalian VeEraner Pd avelen sttt
L'EMPEREUR / DES FMNCAIS A U 9e
DEI4I.BRIGADE / DES VETERANS.

.-. I
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PicoB taner var af emme rcglementerede
monster, men med nogle vaiationer i detal-
jerne som gor dem let kend€lige. LaulbaF
bladene var lidt bredere end Ch.lliots 09 hv€r
ranke, der amindeligvis havde 24 bade, var
brudt inidten afen lile rcset (se il.5f), hvorfra
alle bladeie rdgik (altrE rettet mod hjorneme).
Desuden var centret af lalrberkronerne, hvor
regimentsnummer var anqivet rnalet i solv (s€
i[. 70.
Undtagelsei fra dis rcgler vedrorer isar
garden og speciaknheder Blandt de vasent-
ligrt'. forskelle va. emblerene i laurba.kan-

. en gGnat for Gadegrcnadere.ne til Hest til
(odginale iBrunons samlinq, se ill.8f)09 senere
Gadedragoneme (original fra 1811 I pnvat
besiddehe, se ill. 9), det antages at Ellte-
gendarmeriet har haft en graneFr. Llgeedes
havde Gardegrenaderene til Fods forste fane
fra 1804 fomodentiq en qran6t, men i 1811
blev fanedugen udskiftet, og et ciffer ind$t i

kansen, da der da var t e Eenadeiiegimenter
(1. Regnnsts fane fra 1811, (onginaliArma

. et Jaq€ om for cirdejageme tl Hest og til
Fods (en hypote, da inqen onginal Ofl er

. et ank€r for Gademainen (original i Brunons
samling, * il. 11).
. et N formodentig iGardens Ridende Artille s
guidons 09 mAske ogs3 i Mamelukkoripalnietr

. la!rbarkroner uden lndskdft havde bl.a.
Gendarmer et, Ecole Spdcale Imp6riale
MiliLrire, E@le Poltt{hnique BaLaillon deTiGil
leurs du Pd, l_i.ailleu6 cors€ og Eataillon de

Selv om indskriften p3 dugen var stindaF
dise.et f.ndtes der dog pA reversen undta-

gelser, bl.a. icole Speciale Imp€nab Militnire:
Its s'INSIRUISENT / POUR VAINCRE; Ecole
Polytechnique: POUR / LA PATRI€ / LEs
SCIENCES / ET LA / GLOIRE 09 Veteraneme:
LE coURAcE / NE VEILLIT PAs / ..-ri (origina
iarmemuseet, se ill, 12). OgsS lndskriften
kunne si3 over fere eller faiie linier alt efter
tekstens langde og Lrdfomning.

Det bor ogsS nevnes, at numme.et i kEn-
ene normalt v6r s6t vinkelret for stangen,
uanset hw knuden i slojfen v6r plreret, s
teks. guidonen f.a 19. Drdgon.egimenl ill.
13. Der findes enkelte undtagelser, leks.
havde 10. Artill€tritranbataillon en guidoir
model 1804 Challiot, hvor nummeret i tunqeme
er palallelt nedadendte I lo old tjl stanqen
(se ill. 14).I deulfelde, hvorder ikansen var
qanater iaqeftom eller ank€, er emblemet
placeret seledes I kransen/ at det er orienteret

I det ftombiske mldtedelt kunne d-{ fore
komme etemblem. SAI€des havde rcveRn af
Gardema.inens fane €t anker 09 kronet o.n
(e ill- 11) oq estanda.den t a Gardeqrenad€
rcme bl Hest en kronet om (s€ ill. 8)- Dsdei
antaqes del at G.ddagene til Fods os ttl
Hest samt I'lamelukkerne !:n have haft en
krcnet om og Gardeartilleriet til Hst to kryd
*de kanon€r med en kronel orn i midterfeftet.

D€kret af 10..lull 1804 og
dele9ationernes sammensatnins
statsddet havde planLagt oveiiakkelsen af
Omene som en g€ndos ce€moii, der skule
finde st€d den 5. december 1804 pA Champ
de Mals i Pa.is. Napoleon var daqen forinden
bl€wt kron€t i Notre Danre domki.l@, o9 det
var viqtiql at han nu kunne hade frfl for
troppeme oq blile hyldet som de€ kets€r 09

lvlodaliteterne var fastlagt ved deketet
af 10. juli 1804, fm hvill(et skal citeresl
utt. Z Nationalgartuns rcq;nenter skal sende
en depttabon n? hrett depattenent (ant) til
Patis pe 16 nand ned en rane fra hvet
afdeling. (Oeputationen bestod i pincippet af
oberyten e er konnandercnde olftcet 3
offi.etet og 16 undercfrce@ og nenige).
Att 9. Hvert af ameens kaps ("arys1 hwr
,d nenes .eginatet 09 ande selwtandige
afdelinge.) eMet en deplation pA 16 naod
nd de.es hrc, estaadad ettu gutdd|.
Att- 10. Ovensaeende attiket geldet ogst
adilei og naiitwqindtqE
ArL i l. Ingenio*orpet st kr 3 deprtationet

Att. 12. De 25 gendameilegioret sendet hvet
en deputatian N 4 nand ag a guidon.
Art. 18, Korysenes fanet enandader ag
,uidonet vil blive overgivet til hver batrilon
ele eskadrcn. Skule de unde krigsfothob 9e
tabt vil hte ikke blMe til4elt undtag@ ved en
beslutnihg af kel:sm selv og fqudsat at det
e. fas&e4 at hM ikke s eginaftts skttd.
Wdes det derihrdl Eginwttete qeh feiL at
standa.dene et nede wl det ikke 

'ndtagenoqen nE fia kejw :
Mikel 8 omfattede og53 neden, et emne

der dog ikke skal behandlB hq: \' De haiame
dlsilktea eskadte, fl'der oq de kejseilge
anerede sklbe s%det 50 depuhtionet pe 10
nand ned et o ogsnag tu hver afdelngl'.

DetvarsAedes Napoeois hedsigt, at hver
bata llon, eskadrci os koes skllle have en
Orn. Denne skulle altid ovetrakkds af ham
pelsonligt, en betinqelse qentaget i deketet
af 25. de.embe. 1811- Det var en storladen
ge.tus, tenkt som et middel til at knytte t op
peme tette€ til kej*n os hans rcgim€; men
under kigslorhold var det store antal gene-

I
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rende 09 forie ti mange praktiske vanskelig-
heder for trcppeme i felten. Det var svart ai
rorsvarc en gn i felten, ner en betydelig del
ar afdelingens mandskab var deiacheret eller
de.ime.et p: grund af iab q s-ygdomr5. Med
erfar igerne fra felttog€t 1806-02 hvor 7
orne gik tabt blev antalet reduced ti en Oflr

Rent teo.etisk skulle ohene fordeles s6
ledes til de forskellige deputitioner:
. Garden 13. . Linieinfanteriet 290. . Let
lnfanterl 82. . Kyrasserer 48. . Karabinerer 8.

' D690n€r 120. . Hussarer 40. . legere til
hest 96. . Artller ti fods 16. . Artileri tll h€st
18, Artilleitran 20. . saporff 5. . Pontonn6rer
2. . Veteraner 31. . Gendarmeriet 118. .
Nationalgarqen 108. . speciale hp6riale

',4ilita 
re og Ecole Polytechnique 2. . lvlain€n

50.
I v rkeligheden har der v€ret lidt ii€ffe

degotationer, der var n6et frem, oq noqle var
kun p3 8 mand. Desuden var ikke alle Orne
blevet fardiqfmnilbt til tiden, 09 der opstod
vsse afvgelser os foruekslinger ved udde'

overrakkels€n af Ornene pa Champ de
MaE den s- deenber 1aO4
store mangder af tosne var faldet natten
igennem, oq uvejret fortsatte den naste daq.
Tidlig om norgenen opmarcherede deega
tonerne for at lndtage d€res padsr p3 den
store rektangulere terrain champ de Mars.
overfor 15 Ecole lttilitane, den $mme militar
skole son den unge Napoleon Bonaparte havde
fonadt som nyudn-vnt lojtnart den 28.
oktober 1785, l-ler havd€ man opsti et store
hibun€roq hoie podler, omqivetaisojlet ma et
med allegoriske motiver, der symboliserede
ejren, ove6t prydet med k-mpestore ome.

Det var her, at de keFerlige og fremnede
fy6ter, hoffet og statens oversie mllitFre og
civlle embedsm€nd samt det dip omauske korps
havde deres Dladser. l4€n det var koldt oq
bl-sende, rcgn og sn€ faldt I shide stromme,
sA alt var v8dtj sel! tronstolene havde man
s-rt ved at beskytte- Klokken 10 meldte ka
nontorden fra Tu lerierne, at Napoleon havde
fonadt slottet og kortegen kunne satte sig i

bev*gese. I spdsen red r'4amellkkerne og

cardejegene til Hest, sA iu gte ka-
reterne, og eskorten aisluttedes
med Gardegrenadererne til HBt 09
Eliteqendaineme. V€d ankomsten
til Ecole lvlilataire modtog kej*ren
oq kejs€rinden det dipomaiiske
koDs. Derpe aAdte d€ ud p3 det
centrale podium, hvor de tog pads
p5 trcnen tillyden af kanonelutter

oeputationerne var opstillede i

tette kolonner pA venstrc oq hojre
floj, midten stod obel'terne for
alle reg nrerterne og velgkolleqleF
nes prEs deni€r fra de 108 depar
tementer red de nye Ome sammen
rullede; i fode linie tambouret pip€r

Ceremonlen kunne begynde.
Napoleon, ifgrt det ile kronings
ornat (rcd plrpur med gLrldbrodei,
betegnet ; l'espaqnol) rcjste n9 og
talte tilde foEmlede troppe. SoliTaterl ltet
d je.es faner ase Oi,e skat atld vate )et6
nmlingsnerke. De vil fotge jet overala n'r
jeres kejser skal fo6varc sit nge 09 fotk. svalg
at faBvae den ned jercs t^4 09 ved jeres
nod lede den pA selens v4l De rorsamlede
tropper prasenterede vSben; obersterne
svang Omene, se de fold€de sig ud i vinden
oq r3bte i kor: Vi sr'aryet det!"l"!nnet os
ptbet spillede 'Marche des dapeauxl soda
terne loftede deres hatt€ i vejret, satte dem
p3 qeverene og svang dem 'Lndet be994ret
bikld al den store nanqde; som lojtnant
lourqlin fra 9, Linieinfanteriregiment skriver i

sine erindrnge. (p.540). Derp8 deri erede hver
delegaton med deres Orne spidsen foran
Napoleon. l€an Baptste Baiids rra Gardege
naderemes Veriter b€rctter (p. t4): 'den va
rcde nqet letge og 4ultede forst on afte
ren. Vi vat blandt de sidste; det havde varet
en herlg opEvetse, hvts blot v4ret havde ve
ret gunstigere for dehne najestettske

Ikke blot vejrct havde givet vanskeLiq
heder under det stoEtil€de arungement. De
gamle raner 09 6ianda'der, som delegadoner
ne havde medbragl var blevet opstllede som
gevErpyramider, men da tiskueme tengte
siq frem, vee tedes noqle, oq der opstod uro

fb. 9. Cuidon (aveB) iadet lW dt chahbt. Har
tilhod Ga.dedagonene. Glvet rcqirentet i 1811,

nu i Atunons Safilinge.
Senerk grcnatene i lauherkransene.

blandt soldateme, som ville redde de€s t.ofE.
General Thibault fortaller (p.391394), at han

da od e everne fra miit-rskolen same dem
sammen 09 bringe ti en sa pe Ecoe Miitaire.
Oprindeligt havde det varet hensigtef, at
standaderne skulle deponeres i domknken
Notre Dame de Paris, men i sdet for kom de
fresre (m3ske arle?) til adilEnrnuseet i st.Tho-

Som udliqere omtat, var det ikke ykkedes

tltiden aifardlqqore t str-kkelgt mafgeOr
ne. 108 infanteribataillioner kunne derfor ikke
modtnge de€s Ome. da de blev udlSnf'til
Nationalgardereqimentene, og forst ombytte-
des 6ret efter Llgeledes modtog Ecoe Poy-
technqoeen orn fra 29. Linieinfanterir€q rient
09 icole sp6clale hperale M itare Ornene
fra 64. Linieinfanternegiments 1. batailion.
skolerne mStte vente til april 1805, for de fik
deres egne Ome udlever€de.

Napoleon havde overladet kunstneren lacqles
Louis David (1748 1825)i! at male ceremonien
med overakl€lsen af Omene (La distribubon
des Aigles). Defte storc billede (over 6 t 9 m
09 betalt med 52.000 Frs., nu i Versai es
Museet) bev midertd io6t malet seks:r
senere. D€t er en svag og teatra sk komPos-
tion, uden meg€n inspiration. Som det fremgAr
af korespondanc€ m€d ministeren for krigs'
administration/ qrev Lacude de ces$c, be-
nyttedes uniformer fra 1810 som model, hv lket
mai dengang ikke tog sA roje. Resultatet var
anakonisme' for eks€mpelser man lforyrln'
den en Chevau Leger Lancier polonais fra
kejseqaden i regimentets rode unifo,m, men
dette regiment blev fsrst oprettet i 18071

Det er a tid en god rege at vare forsigtiq
med at benytte h storiske malerier og lgiende
konog€Rsk materia e som klder SporgsmSlet
er ikke, hvilken period€ €t billede skalforestille,
men hvomAr det er blevet udfont.

Fanebaer€r og vagt
For at airunde beskrivelsen af @riene skal
fane- og estandardbErere omiaes. Egentliq
burde man vel skrive Ornebarer" (porte
aiqle), men det lyde. underligt pe dansk.
Reqlementet al' 1, august 1791 var stadig
qyldigt i 1804. Efter dett€ fortes rane, glidon
oq estandard af en sergent-major (komman-
dosergent ror infant€riet og vagtmester for
kavaEnet) udpeg€t blandt de aldste undeF
officerer af obeEten eller regimentets kom
mandant. Eiterhenden blev hveruet som fane'
bdrer overgivet en officer, 09 efter deketet
af 18. februar 1808 (art. 17-19) bestemtes

IT

Faneuaqt i felten. 1. Gardegrenadeffqinenb On. I baggrunden ses Napolea$
peEonlige ElE. Litogran af Selbngd.
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det, at Ornene st(Ulle b-res af en sekond-
lojtnant eller prcmienojhant med mindst 10
56 qeneste e er som h€vde deltaget i fire
fe ttoa. DesLrdei skllle der vare en 2. oq 3.
faneb-rer Lrdtaget blandt de eldsie sergenter
ireqimentet; d sse sku le solderes som komman
doserqeiter og sorn keidetegn havde 4 spar
rer pe overamen og rode grenaderepauet
tei A e skule ndg: rcgimentsstaben oq !d
navnes af keFeren p3 indstilinq af obeEten.
Der va. and€ endinget men 1808 reqlemen
tet iggeruden for den peiode ds herskalbe

Reg ernentet fra 1791 foreskrev, at hver
bataillion skulle havd€ en fanevagt bestaende
af 8 corpor€aux-four€rs, Da fourere.ne var
ansva ige tor r€gnskabsforing, kunne en kamp
om fanen medfore udslftelsen af hele batail-
lonens administ.ation! Placeringen af Ornen i
bataillionen var tilvenske i anden sektion (de-
ling) ar rjerd€ pelton (kompagni) 09 indgik i

denne'I. I forst€ geled stod faneb.ereren med
en seq€nt pA hv€r side, medens der hvert ar
de to andre geledder slod 3 sergenter Der
sku e is€r dEges omsorg fot at fanebareren
varve ndovet iet holde k€dencen og indrette
sn march efter svrkens manovre. Efter mar
ska Berthlers rapport af 13 juli 1805 blev der
givet fogende retslir er for, hvordan Ornen
sku le presenteres "Ohen skal have en ud-
gangsp%itio4 der er let bagudtetreL N6r det
hllftt sankes den i en vinkel af 45 gader':
Beqrundelsn var at dens vagt ikk€ tillod at
s-nke den, som det tidllgere var almindellqt

Orn€n v€d de store parade.
N& keFeren var i Paris 09 reside.ede i Tuile
ierne, var ga.dens Ome depo.eret p3 palaet
(liqmm vi kende. det fra LNgarden i Koben
havn).ved de storc sondaqspaEder befalede
kejseren dagen for, hvilke rcqrmenter der skull€
detaqe. LJnder kommaido af en af qardens
qeneraloberster marcherede tropperne om

moryenen ind pe sbtspladten Cour du caF
rousel, omqivet af en stor 09 begejstret
folkemanqde. Efter at have taget opstilling
p3 linle foran dei centrae kokkepavllon
(P.vi on de l'Ho og!e) t.:dte fanebarerne
ud af geleddet 09 lnder kornmando af en
stabsotricer iia slottet, q k de nd palaet ad
den store trappe og lnd reprasentations
gemakkerne. Her rnodtes de af en kammer
here, som meddelle kejsercn deres ankomst,
og forte dem ti conselsalen ( e Graid Cabinet
du Conseil), der 13 ved sden aftronsaen. Her
tog de deres respektive @rne 09 rJrarcherede
tilbage til de opmarcherede tropper, hvorp8
de indtog deres pladser, medens piper 09

Nojagtjgt pA klokk6lEttet (i regEn rbkken
12) rodod kejsercn sin€ g€mar.ke4 gik ned ad
hovedtrapp€n 09 steg til hest. Han ledsagedes
kun af nogh fe pe6oner, almindeligvis Marskal
Berthier oq en elter flere marskaller eller
generaler, overhofmarskallen Duror, ovelstald-
mester€n Callincourt, Paris guv€rnor, gendaF
merlets overste inspektoi adjudanter, berlde-
ren samt de vagthaveide ordonanser og pa-

ser Infanteriet var almndeligvis opmarcheret
i selve sotsqerden, fiedens kava eriet stod
p: pladsenudenfor I horiiggaopred Napoeon
op oq ned angs gelederne. DerpS stod han af
hesten for at kommandere troppernes evofu'
tioner En office. elle. undercfficer med en klar
oq kraftlq kommandorcst gentog hans ordre.
Deforskellige korps beveGercerde, oq man
qede manovrene pracision lod han dem qen
taqe. Derefter begyndte han en nole inspek
tion, regiment efter regiment, o9 mand for
mand med dercs v:ben og udrustring. Han
kritiserede oq roste, hvad han s3, oq intet
undqik hans opma*somhed. Fra tid tilanden
kunne Napoleon henvende en bem-rkninq til
en soldat eller officer, han kendte, eller en
mand kunn€ treede ud af geleddet og over
r-kke en bonskrivejse eller ansogning, Il slut
beordrede han tioppeme t at formere ko

lonne, 09 i kvik march 09 med klingende sPil
forlod de pladsen, Fedens faneb€.erne
bEgte Ornene tilbage tilconsei$len, hvor de
atter deponeredes, D sse store parade. varde
ofte tre Ul fem timet men selv om de var ud-
mattende for bAde so dater og offcerer, var
de samtidig en kilde til stolthed og et b3nd,
som knyttede dem ul Napoleon4r.

slutbetra9tnin9er
vexillogi kan ofte iorekomrne som et noget
begrenset og teknsk emne, reserveret for
ef lile kreds af specialister. l'43ske af denne
grund rindes der kun spaGomt rned litteratur
om emnet, og en del misforsteeE€r lader sig
ikke afllve - men 93r igen i populare rrem-
stillinger De franske faners historie fra revo-
lutionen og napoleonstiden er et rigt 09 inbe.
essant omrSde, men kun r3 har roretaget
dybtgSende studier af kildematerialet i mus€€r,
arkiver og private s.mlinger Op til slutningen
af det 19. Srhundred€ h€rsk€de der en vis
forvirring, skabt af mangel pA indsigt, erin-
dr ngsforskydelser, an.kronismer, fejldaterin-
ler oq vildledende rekonrtruktoner Listen
over b leder med selviid yseide fejl er
desv-tre anq - fra samtiden Ul nuUden'r.

Den forste ti at vise en avorig interesse
for revo utions- 09 kejsertdens faier var os-
car Holander (dod 1928), hvs artker 09 to
hovedvarker om perioden 1812-15 (fra 1902)
oq 1794 1804(1913)fiken !m8dei9 beiydnlng
for fGnsk vexlllogisk folskll ng. Navnes ska
oqse enql-nderei Edwa.d Fraser, hvs boq
The War hanas of the Eagles lr9l2), ttods
visse fejl, fordomme og ove.divelser, giver
en detaljeret sk(ding af O.nenes histone. I
mellemkriqstiden og efter 2. Verdenskrig har
norsamleren Jean Brunon, general lean Req
nault oq general Andolenko, s:vel som i nyere
tjd arrn6maleren Alb€d Rigondaud (alias Riqo)
og ikke mindst Pierrc Chafiie, ydet vas€ntlige
bidrag med deres studier rol at be ys€ emnet.
.leg har ost af d sse fodattercs store kund

,ilt.

.n.J{*,

Sondagsparade tuan ruilinffi, Napol@n er her pA "Tau/is", Malen af Hoace lbnet Erenitagen i St, PeEEborg,
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skaber, kompleteret med andre trykte kider
samt bileder og notater fra mlseer

s3 v dt mu igt harjeg baserct min fremsiil-
ing p:, hvad der nred rin,elis s kkerhed lader
sq afqore, mef som altid er der m.nqe:bne
sporgsmS, om hvike man kun tor formule€

M8ske vi fy rorskring en daq binge kaF
hed over nogle .r dsse forho d.

11. En Guidon varen rektangu arsp itstandard
(p3 dansk ofte omlit som draqonfane). leq
har her foretrukket at bevare den franske

r De fouie trkoore faner bev overakt P.ris
N.tionalgarde ved festen den 14. j! I 1790,
men rdformn ngen var opifdelig tlfaldiq. In'
teress.ni nok blev det marifen, som ved de
kretet af 24. oktober 1790 fik det fdrsie
trikolore f aq med tre lge store vedlkale strlber,
doq med anqivesen, at den rode faNe skule
vaere nermest siangen, den hvde i midten
oq den bl3 ydersi. Detre eerdres den 15.
februar 1794 iil bEi nermest stangen/ I den
udformninq vi kender dag som det franske

i De qamie f.ner beordredes br€ndt iiolge
dekretet af 22. apri 1792. Der 22. septernber
samme erindfortes republkken, mer de s dste
kofgelige faner bev fgut afskaffet 1794,
I lrolge dekretet af 24. sepiember 1803 gen
indfortes beteqnelsen reqiment.
5 Inskriptonen a tid iversaler Antallet af lnler
klnne vaiere efter f.nens morster
, F,eKs, 

..LIBERTE, EGALnE, FMTERNITE"
(rrhed, iqhed, broderskab), LE PE!PLE
FRANqAIS DE BOUT CONTRE LEs TYRANS'1
"VIVRE LIBRE OU [,]ORIRE'i "AMiTE ENTRE LE

' Der hersker ukiarhed om hvilke regime.ter/
der kai have feet dem uldelt. For denne
periode, se det dybtq:ende stldie af O.
Hollandet: Les Dtapeaux des DenLBrgades
dtnfanterie 1794 1A04 og P. Charri6l
Dlapeaux et etundatds de la Rdvolution et
/'Fnpjie Se ogse artiklerne i Aakoh?n ntl7,
1947.f0. Calsen, nr 25, 1948 afW Kambm
og ft 4, 1995 af R. Thomas.
3 Deklaratonen odt "Le qauvenenent de la
Rdpublique est confre a un enpereut qui prend
le titte d'€npe.eu. des Francais ... Napo/don
Ranapane, Prenler Cansu/ actlel de la
Rdpublique est Enpereur des Francais ':
, se agsl lva?tl'an St'nogaphE au can@il

r0 Under revoutionen havde den qa iske hane
varet et popLl.ert symbol. Den kom im d ert d
gen rider Louis Philippe (1810 48), da den

smykkede fa nest-nqerne for
en Periode, for igen at bive
erstattet af Orne under Napo-
leon III.
" I rigsvebnet optrader ogsa
gyldne blei Ideen er hentei
rr. kong Kllderic I! qravma e
(omkrinq 481 e.Kr), oq skal
siledes forbinde Napoleon
med llerovingerne. glerne fk
kejsert dei en lignende deko'

rativ funktion/ som ijerne
havde haft under Bouboner

': Til den overste romerske
9rddom -l!plter (kendt som
zeus def greske mytoloqi)
var kni4tet en ornl albilledet
med udstrakte vlnger symboli
serende konstant aktvitet

Ftq. 14. Guidon far 10. Aataillion af Aftilleht@net. tlodel
1804, Chaliot Ftndes nu pe ArnAnuseun, Pans.

On fra 4, Husareqlnent. AveB.
Estandard Model 804, Challat

Onainal i Amenuseet Pais.

Grden havde sonr vgben en "tordenkie'l I det
fr.nske statsv8ben hodt drnen t rdenkilen i

i "LAigle .onstituerait essentie/lenent le
drapeau ...: (Corrcspondance de Napotdon).
"orn" (Aigle) var fanen/estdrdarden/qudon
sin helhed, forudsat naturligvis, at den var
prydet med en @rn, og kke bot med en spids.
ia Napoleon udtrykte denne tanke qen et
brev af 13. december 1811: Ornen skal att'it/
vere den samme s4/edes at det kun btver
nodlendlqt at udsklfte fanen, I'tan kan forestill-"
stg, at on ta ells te Srhundrede vi/ der opst'
kappestrid nelen leginenterne/ der kan
henvle den samme Orn/ son le? har qivet
den 09 en hat de/taget pe se nanse stas-
Drl*e/'l rvlen keFerdonr nret varede blot et :rt ,
oq som bekendt befaiede Ludvig XVIII Ulintet-

i! Da qenera Broussers division ved Wagr.m
(1809) v.r h:rdt presset ar ostrigerne, r:bte
generalen til soldaterne for at lndgyde dem
mad: isverg, at I er rede til at do bl sidste
nand onknng jercs Orn!".
Li Kunstneren var tydeligt nspneret af romer
ske forbilleder, mAske skulpturerne I catterie
Buanarotti i Firenze, som Regnallt (p. 17) har

1'iDerfindes qanske enkelte ufdtageser, teks
\at en On la 5. Liniereg mefts 1. batailion
noqetstorc. (For 1940 opbevarct iWiens red
h!s, formodentllq g3et tabt ufder 2. Verders
krig). Et morsomt rorhold er, at dererflere ek
sempler p:/ atfanebareren brugte Ornen som
rorsvarsveben, n5r trangt. leai Chevalie. fra
Gardejage.ne ti Hest skriver sine erfdrnge.
(side. 277) folqende: "Den, son fone Ornen,
kunne ikke b.use sn ebet, nen blu7E Ornen
son et dodeligt vSben; stakke/s den, son
modtag et ag i havedet!':
r3 Rornertal, trekanter, punkter, kOVerblade
(teks. CXX.-), meske ei produktonsnummer?
i! Der Rndes manqe reproduktoner af Orne,
der sev i museer er ldstilet som origi.ae,
r, Tal (eller marker) var fasinagiet pA lang
siden, one b:de ave6 oq revets, men en de
kun p3 fo6iden. fvorfor 09 hvilket system,
der har v.eret, er ubekendt, men hvs man
gennemg5r de endn! bev.rede Orne model
1804, b.erer kun lidt over halvdelen lrdskift
p3 begge side. Der var mSske ca. 250 sokler
lden irdskift, hovedsaqeiqt fra Orne lddelt
U qerdaftieriet oq nation. qarden, foruden
de heromta te fanerti Ecole speciale lmp6iale
Miliiare (nu kendt sonr Saint Cyr), Ecoe Polv-
techniqle og Bata on de Tira eurs d! P6,
Tiralleurs Corse, Batailon de Pionniers Nore
(se oqsS Charr6, p. 114.).

:r N:r man lnderomta t, at der p: soklen skllle
have varet tallet 1, mE det bero p: en id€ioF
skydelse. Der var kli et reg nrent 1804; det
2. bev forst oprettet i 1806.
rr Der var kun et regiment jaeqere I 1804; at
t skrive dei tallet 1 pE soklen er en misfotr

/r De 9an9s hypoteser er, at Plamellkkernes
Orn havde enten initiaet N pA soken eller var
uden skrlft (se chatre, p. 183 183); andre
heldertilen ha vn:ne (ieks. Rigoi Le Pumet
panche 32). sporgsm8 et rorb iver abent. Den
samme behagtning gelder for det Rdende
Gardeart leri. om ardre eiheder p: den tid
lrar haftet N, m: betragtes sonr spekuationer
ra Det skLlle vere unodvendigt at p:peqe, ai
det er en total m siorsdelse, n:r det fort- es,
at ornen var skruet ost p3 stangen, s:ledes
at den et kunne tages ar hvls truet. ( Ire
Htstory af the Royal ltish Fusi/ie6 p. 46AJ.
Tvat modl Ved Krasnoie (18. novenrber 1812)
rn stede 18. Lin einfanteriregiment 350 m.nd
oq sin @rn, men som oberst de Pe eDort skrev
i sin ndberetn ngl Vole Orne er kke givet for
at vErc skjulte. tE bol onkonne ned os':
r5 Til sammen l9nin9 tjerer, at rep!blikkens
infanteifaner var over 3 m hoje.
1L Se Mdnans dL gdnd6t conpE de sant

:r Denne tekn k qjorde desvEeiie stoffet meqet
skrobelqt over 3rene, og mange duge er q:et

} I et brev af 11. novenber 1811 bemarker
Napo eon, at hovedparten af Ornene ikke
l€igere havde fanedug p3 stangen, og at
man fremtid qt burde udskifte stoffet hvert

:! Fanedugen vars:ledes betydeLg mindreend
nfanterihalvb.igadernes fra 1794, der rE te
163 x 163 cm.
r Ta let 1 (60 liqnede oft€ romerta et I, det
man ofte hartrukket den overcte seriiud rnod
hojrc. r,4an ser det forekomme bAde ror ta pe
soke. og fanedugen, Dette forho d har ledt tl
misrolsuelser som jeq tdlqere har p:peget i

omta en af 111. Req ments Orn mLseet i

l4onaco, som fej angivet er opfort som 3. Regi
mentl. (Se Chakoten 199a, nt.2, side 42).
rr Denne teori er baseret p: ei ma er afLafofd
iVersailes, som viseren estandard mode 1804
challot med en granat ikransen Ge Chade/
p. 185).

' Hypotesef stottet af Reqnarll Chade og
Rgo.
rr Bucquoy, Rousselot oq Chatr6 stott-ar
teorier om et N, medens Riqo foreirakker en
ha vm8ne. &!non lsitv-rkom Kejsergardens
Nlamelukker undader at taqe stilinq ti pro

t,
I

:'il
)J,

!"llS -!'li;\l !!\!i]
l'. .\ u .-li"P i1ji d-11)l-!f{'l'

'!-fi j].tgsa:i'--1.,;i.
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blemet. Det kan og$ teenkes, at den var uden
ifdskrift. Det skal understregs, at denne Orn
med reglemerterei dog Tnaef har at gore med
det kvatermerke (ranion), som mamelukkerne
forte i1811-1814, 09 hvilken idaq belnder slq

Bulocks saming, New York. Kvartermaerke.
havde natlrlgvis lngen orn som fanespids, lige
sA lidt som mameLukkernes kommandotegn
(torg - besiSende af kobberkuqle med he+e
hale p: en siang) havde det.
r' Veteranerne fra Pars NaUonaLqade havde i

1799 lSet beteqnelsen Garde d'Honne!r dU
Senai Conseruatelr oq lndqlk senere som 1.

havbrigade Veteraner lnder navnet v6t6rais
boLrqeols (se oqs: mr aftikel "VeteEner oll
in6/tde/' der ftanske hat I Chakaten n. 4,
1994). I 180s modtog de en Om med iane
mode 1804 Picot med indskriften p3_aversen

fENIPEREUR DE5 FRANqAIS, / AUX VETERANS

/ BoURGEols. I iaurbarkransene tal-at I (et).
Batalllonen ned aqdes i 1808.
r5 Den 20. septernber 1806 bestemtes det, at
det ette kava eri ikke skule fore deres @me l

felten oq dragonerne klf en Orn pr reglment.
Der 27. marts 1807 skule de Lette nfanter-
reqimenter sende deres Orne tibage t depo
terne, og 18, februar 1808 reduceredes lnien
fanterireg nrenternes tl 6n pr regimeni Dlsse
bestemmelser blev dog praksisikke aiidover

I under k.igen 1805 m stede haren 6 9rne; i

1806 7 felttoget 7 (m3ske 8) Orne; spanien
1808 3 Orne 09 1809 s Orne foruden 3 i

Martinique. Det er bemarke sesvdrdlqt, at
den fianske h€r melem 1804 oq 1815 kun
mistede ca. 50 Orne I kamp oq 1l ved
kapituaton. Dsse talonfatter natlrlgvis kke
de, der b ev frndet eller rovet fra depoter, ej
heler de der bev overdraqet de Alierede af
Bouftonerne (Wellinqton fk 67 Orne og 68
faner fra Nationalqarden, model 1815). Se
ogsS Andolenko, p. 273 ff oq Regnaut, p, 281
fi.
r/ For eksempe modtoq 1. Reqimeft afGarde
de Paris Ornen fra 2. Lette hfanterircgments

I Kendt for sne maerer bl.a. af Boraparte,
der overskrder Alperne, kon nqen, portreet

afNapo eon isit arbetdskab ret oq rnanqe nred

antikke oq mttolog ske moUvei
r! om deite emne, e min artikel Prablematik
an en ikonoqrafisk kilde"i Chakoten n. 3, 1994.

'0 Fordenne periode se artiklen afAlair Pigeard
I Tadnion Maqazire, n. 59 (December 199D.

'r Placeingen havde natunSvs intet at gore
med n! mmererinqen af kompaqnierne, I denne
iorbindelse skal det eindres, at det tredje
kompagni blev omdannet til vo tgeuret for let
nianteri fra 12. mairs 1804, for lineinfanteri
fra 19. september 1805. Hvert kompa9ni
bestod af to de nger, o9s3 kaldei

': cardesrerader Jean Coignets beskrlver l

sine memoircr en s:dan paGde i 1804 (p. 90"
91).
'r I reglementetfra 1812 (Badin) erselvranef
vist i carle Verrets planche forkert eller tank
blot p3 Edouard Detailes beromte maer "La
revue 1812i som viser Nepoeon inspicere
Gardegrenadererne, hvs ia.er er mode 1812,
som reqimentet vitterlgt forst modtog I 1813!

Nogle museer af saerlig interesse for

Deutsch€s li storsches N!useum, Zeughaus,

Eremitagemlsset i vinterpe adset, st. Peters

Heeresgesch ch tllch es MLrseum, wien, @str g.

Det H storiske Nluseum, Moskva, Rusand.
r"lusde de lArm6e, H6tel Nationaes Invalldes,

r'lus6e de l'Emped (Anciennes co lectons Raoll
et Jean Brunon), Musee de Armee, salon de

l4usee des Souvernirs NapoLeonlens du Paais

NaUonaL Army MLseum, Chelsea, London,
Engtana. (Her opbevares 6 ansinale 18a4

We ngton Museum, Apsey House, London,
(Ornene et inidlefttd Nationalgatdens .t8t5
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reqnng af Herbert Knotel,

P.llepo.t, Pt soulenis ni/ibire ea lntines,
1793 185J. Pais 1857.
Petard, l'1. , Rgo et E.: La Cavalene Legere
du PrenEr enpre Pat s 1993
RegnaLrlt, leanr Les Aigles Inpdrlales 1804
t5 Pais 1967.
Rlgo (Arbed Rrgondaud): Le Ptlne, divese

Saint Chamans, a. ne: MinoiB du qdndral
conpte de Saint'Chanans, 1802-23. Pais
1896.
La Sabretache, Paris, diverse numre.
Thibald-.au, A.C.: lr1dnoires 1799-1815 Pais
1913.
Thiebault, A.C.: Mdmires 1799-1815 Bd.lll,
Parls 1895.
Tradition Magazne. Parls, d verse nLmre.
Tulard,leaf Gous a diredon de): Dtdionnaie

V,l lling, Paul Napoldu et ss soldat's. Ibpaqee
de la gloirc 18A1809. Colections historlques
du lvlusde de Arm€e. Parls 1986.

leg v logs: henede opm-rGomheden pa

et praktsk og rqt ilLstreret v-rk udqivet af
den franske forening CFFH deres Relae
Ttim$trielle, 1997-IV o9 2001 IV s:ve som
forske lige mere popllare fremstil inqer, leks.
pA engelsk hos forlagei Osprey i London,

cladelig Jul og Godt Nyt Ar
samt ikke mirdst tak for det gam e.

r .,., og s3 er der vedlagt girokort for 2005.
r Anfor meget gerne maiadresse p: I rokort ved indbetainq.
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Restaurcringsprojekt Memphis Belle Bo€inq B-12 !24445 ilemrhis Belle
r'4eflphis 8€lle var (let foEte anEnkanske F
17 bornh€n, som qennemforte sin kvote pa

25 missioner, over fjendtliqt teritorie. Flyet
blev opkaldt efter Piloten Robert lvlorqans
k-reste i lYernphis, l'1arqarct Polk.

Flyet blev bygget i 1941 ' og flojet til
Storbritannien. Det floj me em Z november
I94Z oq 17. .r',aj 1943 25 daqmssoner over
Tysklard 09 besatt€ lande. Memphs Belle bev
enerhanden b€tragt€t som et "Lucky Ship'i
da det ufder flere togter fik henholdsvis hale
ror o9 vlfger kraft gt beskid get ar iak. Des
uden rormeed€ d€n 11 mand store besetn fg
at vare samm€n p3 samtlig€ 25 togter

Amerikanske politikere og mlliterfolk p:
hjemmerront€n onskede forstAeligt nok at
udn',tte den slcces, som M€mphis Belle havde
opn3el 09 beslutted€ at sende R!€t p3 pro-
pagandatur til siaterne for .t hojne moralen
oq gore reklame for warbonds. Den 1- juni
1943 noj heie besatningen lilb.ge til USA, og
bgoqte em den forste 6f 26 byer Memphis,
hwr piloten blev genforenet med sin "beromte
k-rste ' alts: Ma.garet!

Resten af krigen tlbragte Memph s Belle i

Tampa, Forida, hvor det fligerede som tra-
ninqsfly. oq dlsnvs af piloier 09 hlndredvis
afdet fyvende percone b ev ide n-ste mange
m:neder uddannet I det berumte bombefly.

Da behovet lor pioter og fly nred kiqens
ophor var til at overse/ bes uttede krigsm -
n steriet, at Plemphs Beleden I oktober 1945
skulle !d af tjeneste og depo
ve. Da dei var et af de pldste B'17 bombefly
i flyvevebenet, vd der stor sandsynliqhed for,
at den aldrig merc ville komme ud og flyle oq
m€d tiden ville ende som skot.

Det va. imidlertid komm€t byddet a r'4em
phis ror ore hvilken skEbne, der v€ntede
Memphis 8elle, s3 de r€ttede henvend€lse til
kdgsministeiet for at fA rAd€ret over flyet.
Ener lange foftandlinger med ministeriet,
l8kedes det end€liq byddet at fav.iste dem
Ry€t - 09 d€n 17. juli 1945 ankom l'4emphis

Her skulle historief veerc endt godt mei
ak! Fra 1950 09 fr€m tl 1987 stod lYemphis
Bere udenddrs, 09 som om det kke var nok,
biev der ogs8 fl),ttet rundt p3 d€t, hvilket kke
aliid blev gjort lige skAnsomt. Forst efter 1987
kom dam€n indendors en pavilon ibyparken
men skaden var sket. Grundige undelsogelser
viste, at en tiltr€ngt restaureing var pekre
vet, hvis ikke flyet m€d tid€n kun ville v-re

I mafts 2003 beqryndte sA det sidste kapitd
i den beromte dar€s historie - totalrenov€ring
oq eget musum ultimo 2@61

Der flyver oq er udstilet B-17 bombeflv D:
flymuser i Europa og USA. Flere er bemalei
$m det nok mest beradte ef al e amerik.nske
bombefly fra anden verdenskrig Memphis

De fleste tlol feJlagtigt, at d€t e. den riqti
9e Memphis Belle, som de opl€ver og b€undrer

Men ien hanqar iden lille lufthavn r'4illinq
bon, fll k ometer nord for l,lemphit Tennesse€,
stAr det originab ny skilt ad i mange s€ktione.
Flyet blev ien anaekke nyttet rundt i lvlemphis
omredet, hvor det stod ldendors udsat for
skiftende vej i9 samt vandalisme. Da man
samtidig kinne konstatere tydeiige skader pE

de b€rende dele, besllttede en bred vifte af
boEere fra Plemphs, i2003, at detvar det pe

tid-. at sore nogel hvis det bercmte fly skule
ovedeve. D€ start€de et stoEtill€t r€stalre
ringsprojekt for at br nge ly€t tibage t i s n

oprlrdelige form. H€dgvis stod der rundt om
pe depoter kasser med tlhorende odginale dele
ti l4emphis Belle.

Inden lor tre 3r skulle nogle restaur€rings
eksperter samt frivillige give d€n b€romte dame
en g€nn€mgrib€nde ansigtsloftning, for s3 til
5i{j5t at give hende sit eget mus€um. I ovrigt
var (le to eneste tilbagevarcnde ar den op-
rindeliq€ b€5atinq, piloten Rotred Morqan @

radiooperatoren Sgt. Bob Hanson ogs8 if
vorveret proj€ktet. Desvarr€ dode Robert
r4organ ror gafsk€ nylig.

Det okonomisk€ fundam€nt kommer fia
frivillige bidEg fla s8vel almindelige mennesker
oq firmaer, som fra det offentligq der samtidig
stiller en fremtidig mus€umsgrund til r3dighed

Det er sardeles interessant at se det
adstilte fly og samtidig komme ind under dens
tucade. Det er ikke se 0t .t man pi mues
kan komme se tat pA et delvist adskilt fly og
samtidig f: en fornemmels€ af hvilket kaem-
psftejde, der ligger i at producere 09 samre

Hvis man aflransalige grunde skulle vare
sA heldiq at befinde sg iMenphs omr8det, er
det st-rkt anbefalelsesvardigt at besoge den
beromte dame, Selv om Mernph s B€le erskilt
ad, er der alligevel EdgEng tilflyet p6 bestemte
d.qe (ons. saml fe.og loi), Ligeledes er der
en s-rdees veassorteret "muselrmsbutik':
hvor man kan kobe en masse spendende

Adressen er: lim w€bb Restoration
center 8101 Hornet Avenue, Millington Muni
cipal Anport - eller man l(an b€soge hjemE
si(bnr ww.mempnasb€lle.com

.Bonden fra Ringe- Helten fra To6ted.
En darsk dragon3 sandfardige beretning."

r 1960 un-der titlen ,,ltzehoe_dragonen
foftellel'. Aret efter d6de N,els.
Boqen er nys genldglvet med lilen 

"Bondenfra Ringe, Helten ta lo6Ed", tedigercl al
leKor cand. mag. Kaur Veltze.

Efter indkaldelsen fol9er en malende
beskive se af en besvadig €jse fra Rlnge ti
Ikehoe. Iuehoe var da prctysk; de danske
dragoner var nok vel€nnomercde, men blev
betragtet som besattelsestropper. Forholdet
var spandt. I .eglmentet var der et tat
kammeratskab. Under rekruttiden 09 den
sener€ tjeneste havde dragonerne ikke
nummer, sorn hos infanteriet qt sdv-met;
man blev tiftalt v€d bynavn eller fdd€*ed, €l/t
supdeet med et "telenavn".

Oprindelig udkommet .r,ed tiler 
"Itzehoe-Dragonen fortaller" a9 €r Rasmus N e sens

erlndrlnger fra sin so datenid ved 6.
Dragonreglm€nts 3. eskadron - Fynske
Dragon€r - kas€mer* i ltsehoe. 172 sidei ill.
i sorvhvid 09 farve. Eg€t forlag. Ringe 2004.
Genudgivet med original tel(st, redigeret 09
rorsynet med oplys€nde kommentarer ved
l€klor cand. mag. Klaus VelE6.

For rlang€ h€nens er si(bn fandt Ni€ls A.
Anders€n en bunke hafrei skrevet med let

leselig og siilq h8ndsklft. Heftene var skrevei
af faderen, fhv, dragon RasmLrs Nielsen,
indkaldt ti 4. Dlagonreglment fia janlar 1861
til maj 1863; genindkaldt 3 uger senere,
hjemsendt i 1865.

"H'rller" 
i optegnels€he kunne faderen

diktere, se grundlaget tor bogen bygqer pe
d€gonens n€dskrevne paplrer og nundtige

1864-veteranen Rasmls Nielsen dsde i
rq3. sonnen Niels udgav sin fa6 e.indringer
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Tjenesten i kasernef var ftviel: Morgen-
arbejde i sta den, slden strig lng og rodring.
@ve ser iridning, v5benbrug, gymnastik - og

Kosten var liges8 trviel: m€lk 09 brod.
Lofnen var 22 skiling dag I plLs brod. Mid-
dagsnraden kostede 10 skllng, s: varder kun
10 tlbage.

r"lei tojet var iorden, og frem foralt -rte
mandskabet hensynet til hesiene. Var hesten
v:d af regn eler sved, blev den qnedet qrun
dlgt tor; den m3tte kke torc af siq sev og
man smed ikke, sln drwede kappe over sin

Beskrive sen af tibaqetoqet fra Holsten ti
Danevirke oq videre nordp: ldpensles i deta
ier Vejret skftede fra to til 10 qraders frost;
vejene var .n blanding af mudder e er spejL-
banke af s, oq se sku e de ofte veite p5, at
nfanter et kunne fo ge med. Preusseme klnne
heler ikke iolge med, det var ostrigerne, der

Rytterfegtningen ved Torsted melem dra-
qonerne og det westfa isches llusatregiment
ni 8, hvor Rasmus Nielsen blev s:ret efter at
have dodeigt s5rct der preussiske anforer oq
siden fugten rra den rorio gende iende beskri
ves noje, spendende som en krmlnalroman.

Hjemturer over Fyn beskrlves som et
li9tog. Ingen to9 imod, qaderne var
mennesketomme, a le var nedsl:ede over
krigens udiald. Folk forstod kke, hviken
overmagt v stod overfor; derfor vistes oq fik

Kapitel 1 gver en lltrakort gennemgang
p3 3 sider af ariileriets historie fra er 1300 til
og med 2. Verdenskrq. Kapit et er givetvis en
god inhodLktion til den ikke nrlltErkynd ge
laser, men har n-ppe megen nteresse for
dette selsbbs med ernmei

Kapite 2 gennemger de danske kyst-
batierler Placeing er vist p3 landkoJt, 09 en
tabel vlser samt ge foder 09 batterier med
bevabnlng og byggeSr Teksten gennemg3r
de ultaq, der bLev gjort ira 2o-erre og indtl
29. august 1943, pA en kort og etroBdelig

Kapte 3 gennemger grundigt de midLeF
tidige og pernranente iorarstaLtninger, som be-
settelsesmagten foretog. Foriatieren 9en-
nemg:r konologisk, hvordan prloriteringen .f
ky*forsvaret endres i taki med den shate
giske udviklng under krigen. Derermanqede
taljer, det sev herbatterl og batterier fra

Indledninqsvis fort-ller Rasmus Nlelsen om sit
barndomshlem med s soskende, nok spar
t.nsk, men ikke fattiqt. Pe reolen har der ikke
stAet andet end Blben oq Almanakken.

Men draqonen klnne rnere efd sit FadeF

Den m dtfynske bofdes beretnigerer kke
blot m literhisboie, meni igesg hoj grad kuLtuF
og lokalhistorie, hvor civi befolkn ingen, tysksom
dansk beskrives, og ikke nok meddet beretnn-
gen fod€ler ogsA om stemnnger og ioesr

Blgen er ledsaget airyldige noter, po ltske

Konkusion: en braqende qod boq.
Kob den o9 les den.
En virke 9 qod juegaveid6.

lohn Stoberg

Prs: 149,00 kr, hertl fors. oq porto: 36,00 kL

Eeobet kr 185,00 forld ndbetaesi
BG Bank, Rinqe Afdeling, req.nr 0907 koftoni
43831 86099
samudiq sendes e rnai til bo teskov@575o.dk
med ansivelse af indbetalingsdato 09 onsket

For andet sag henv.r Klaus veltz6. Svend-
borqvej 16,57s0 Rnge. Ti 6262 2528.
E ma l: bo teskov@57so.dk
5e hjemmesidenr www.boteskov.dk

Luftwaffe, som blev opstilet midlertd 9i lndti
de egertlge batter er var fardige, navnes

Kapitel4 gennemg3r plece for pi€ce samt
ige kanoner, der har var-"t anvendi, bSde

tysk prodlcerede og erobrede. Eksempevis
75mn kanoner har folgende typer v-ret
anvendt Z5 cm PAK 40M NlP!33143,7,5.m
Fak V60, Zs cm FlakVickere M.3s(h), Zs cm
F.K. 234(b), 7,s cm F.K. 246 (n) oq Zs cm F.K.

97(l)/7,s cn F.K. 97(p). D.vs a ene denne
kaliber har der v-ret kanoner fra Tyskland,
Holland, Beqien, Norqe, Frankrq og Poen.
Dette kapitel er med sine 40 sider bogens
storste kapitel, oq vort med em Svend Erk Al
brethser har her detaljeret beskrevet, hvor
hver eneste type p ece b ev anvendt, og
hvorner Et qodt redskab for interesse.ede i

emnet, men oqs: af interesse for a e med
lnteresse i det arU lerimaterie/ som Tyskland
ben'4tede. Boqen igennem er der b leder af
de lorskelliqe kanorer oqs: af kanoner/ der
normalt anvendes som fetkanonei De aller
feste blleder offent igqores her for forste
qang. Min egen favort er bi ede 22, der vser
en 8,8 cm s.K. c/03 L/4s ved Langvad, Saby.
Ikke mindstford fotoqrafens fe tmadraser med

Kaplte 5 qenfemq:r princ ppernefor id e-
delse oq skydnlrq samt v ser eksenrper pe det
anvendte materie. Hvls man ikke ige harverct
aft erist, kan man her fe en kort, men god
introduktion ul den svare klnst at skyde indi-
rekte mod bev.eqeiqe rn5l. Kan anberales
krqssp lere og andre med interesse ar! leli

Kapite 6qeinengErkort, hvad mar gjorde
efter besattelsen, I skemaform er vst, hvike
kanoner, der fo.tsat bev anvendt, o9 hvor
At materelet ikke kan have veret helt rnge
ses af, at r2,7 cm s.K. C/34 L/4s, der var byg-
qet i 1930 ui brlg p: tyske desvoyere, var
operativt i brlq i norske kystbatterier irdt

Kystartilleri i Danmark 1940-45
af Sven E Albrethsn, lens Andersen og Oe L

Musumscenter Hanstholm ha. netop tdsendt
denne boq p: 100 sideL Den ifdeholder seks
kapter samt noqe ntttige bilag. Kapiterne er
1. Arti erets ldvikling frem Ul 2. Verdenskrq

2. Dansk kystbefestn ng 1939-43 ar lens

3. Det tyske kystartiler 1940-45 af lens

4. Kanoner anvendt i kystartiLer et af svend E

5, Iidledelse, ldledelsesldsb/r o9 skydninq af

6. Ronrrlfg, demoering og genanvendese af

TINSOLDATEN
I'lILITARY ANTIQUE

Niels Ebbesensgade 6
gooo ALborg

TINSOI.DATER
t-E@

EIASTOLIN
GL EGETO'
MILITARIA

(NDNER

MEDAL]ER
UNIFT)RMR

Abningstid:
mandaq - fredaq

lqrdag
13.00 - 17.30
10.oo - 12,30

FORHANDLING AFTRADITION
Britains, Heyde, Lneo, Briqader m.f ,

kobes oq sdlqes
Ring og splrg!
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Chakotens modeliste for 2OO5
onsdag den 5. januar: sudremode, hvor julegaver
09 eventue e nytershovedplfer k.n vses frem
Onsdag den 2. februar iq' od". o -a lse, ,
Christian Raun og Hans Chr Wolter fortaler hver koJt
om: bemaling med acry farver, lrvor edes man modelerer
sin figur og hvorda. rn.n stober [4ed andre ord hele
processe. man skal gennem for at skabe unikke figlrer
Oq det er ikke s: sv€rt, krever atsammen blof'lidt

Onsdag den 2. martsr Jorgen Fintho m ta er om
Ma9irolli.ie.: tlyte ag leaftefl Der er mange myter
omkrinq den store franske befestninqsanl-q, byq.tet
forst i 30erne, langs gr.ense. mod Tysk and, men hvad er den histortske kendsgerning.
Foredraget viliorsoge at p acere nen isn rette h storislie sammenh-nq og beskrve
denstib velse og indretni.g. Magnotlinien kom ikke t atspi e den afqorende role, da
den tyske offensiv brod i.d over den franske qr--nse i maj 1940, men hvoifor? Der v

obet af foredraget b ve gvet tip og hefvsninger ti, hvordan m.n i dag ved setvsyn
kan opeve det impon€rende igeniorva-rk, befdstf ngen o9s3 ldgoi
Onsdag den 6. aprii: qenerarorsamlng rned bors.
Onsdag den 4, maj: M/ddelaldercns europeiske kanpkunst': e ter vo d for v dere
kom.e A e kender i dag de eldgamle asaitske kampformer, som stadg dyrkes Mef
ikke manqe ved, at Elrop. havde ei lgeseldviketkampkunstforkempmandmod
mand ndti rnaf indforte eth:ndterbareskydev:benpSslaqmarkerne. Derefterforsvandt
og lddode den nok s: effektve europaske kampklnst, hvor mottoet ikke var "fair
payl mei vind uden hensyn t m d er'l FFgte oq kampmestre lnderuisre, og der bev
udqivet i lst erede boqer derom.

Onsdag den 7. september r4ajort4chae Mentz ira Den Kongetqe st.tdetat tort-ier
onr G.rdcrusanegnrentets Festeskdron, oq opeveser der <nytter si! t cnhede.
Chakotcfsdamernvteresspecettldettemodc,damijo.enekendtforsincfornolelqe
foredEg Mcdemmer.e opfordres t at medbrnqe effekter med tlk.ytninq t remaet

Onsdag den 5. oktobe.: ,,s/aget ved Dicn BreD Phu i Vielhani . Jens Risc Kristensen
fort- er om sa!et. Han liser b ederfrasaqctoqaldekrigsnindetderidaqkanses
omkrnq by.n Den Bien Ph!. Deeuropaske kolonikriqe kllm ne ede i1953, hvorfr.fske
styrker k-mpede mod vetnamesske oprorere ved byen Den Ben Ph! Nordvernam.
Sagei endte n.d et knlsende i ansk nederlaq og betod, nt Fran[r9 ende qt opqav sit
enqagement iVichranr Ofte regnes,,Den Ben PhL for.t v&re efterkrigstidens mest

mar6chal des- oq s chef sonr estan
dartforer fra 5. Husarreg ment, 1807.
Orn model 1804, Challot.
Eflet'saldats dAutrefais. Hussards
18051a14', 1965.

bileder fra l,lin atLrem iter og 60

Nordstatsrytteri sidder op, re'enact
me.t pE Kastelet, et virkeig !ele[ket

Rlssask kosakoff.ei ca 1890.
Den beromte fraiske husargeiera

Pensermode er fra D daq.
The lsua slspects felrer 60-atsda

I daq er disse gamle kampformer genoptaget, og E.K. Lindow m i v - eirer et li e
loredrag derom fysisk pe K.steleis Kirkepladsvlsedefne fine'e!ropaiskekampkunst.
14od oo oo " ed-l fl .o..p iFT,r s-,
luni: intet mode pqa. sommeryarmen.
Onsdag den 10. august: H storiestuderende r,lrkae KrisUan Harten: Ka./ XI oE
Nargesfelttaget 17t5" l1716 var K.rlXII'S og Sveriges stlator fori.r'vende Dertd
gere s5 magtf! de svensle imperilm var omlivet af fjender I nord, syd, ost oll vest I

et forsog pl nt ve.de kofjlnkturcrrc iiv.derede Kar xlt NoEe februar 1716 ilr et
tvlnqe det dansk-.oiske dobbe tnrorark Ld ai kr gen og b andt nfdet sk.fie det svenske
mperum kompensaton inorske omr:der Fettolet msykkedes, oq svenskekongen
m:tte tr-kke slne tropper tibage libct .f for:ret.
Norgesfettoqet 1716 har la:nge st:et skyqqen ai det niere beromte Norgesfettog
1718, der endte med kongens dod. Det e. derlor p5 tide at lenfort- e hisroren om der
fo st. Norqesielttog. Hvorfor m slykkedcs dette feittog? Qq lrv (e p.ner havde K.r
XII med Norge ldove at skaffe sveriqc kompensaton2
Forcdr.qet v olsl pege pA de mi t-re crlarinqei som Kar XII qjordc i Norqe, oq De
hviken m:de han benyllede disse i forbercdc serne t i .jet sidste Norqesfe noq. En.tel.l
! foredragct taqe sti n9 ll eftetlde.s bllede al (ar Xll.

Olftei na Lan.tc6 Ralqe , de
belonLe holandske tansc.erer i de.

turske gatue undet Napaleon.

Sgndag den 30. oktober 14n.tlrenr iter
Onsdag den 2, november Svend Erik A brethsen b€rettet on "rGnpen oni veJ/ct
ttsk ,t/iterncteanlagi I Na.dat/ahten ag det a tiske onvide t9J9 1945"

I blaqene vsret Danm.rkskort, hvor all€
114 b/ske batterier i Danmark var placeret, oq
skem.form op yses hovedarnrerinq m.j l94s

oq det enkelte batters h storie. Et andet skem.
vser teknlske data ior alle kanoner herunder
skudhastiqhed oq m!nd ngshastiqhed. OqsS
de erobrede k.noner er me! iskemaet, Endetig
er der en nyttg liste over forkortelser med
reaton ti emnet. At der sarnme forkorte se
kan betyde flere tinq, kan jo ikke undre. F.eks.

s.K. (ievntovenfor) kan b5de betyde Sch.e
ieuefKanone, Schre adekanone og Staa

leg kan varmt anbefae enhver ned ntetr
ess-a dafsk eiler tysk kystartllerl, eller bare
a m ndelig nteresse I arti ervAber lnder 2,
Verdenskrig, at ase denne bog.

Bogen er ogse udqivet i tysk udgave.
O. Thureho.r

ForedEqet v belrafde den tyske m,ateoroloqlske data ndhentn nlJ lnder 2 Verdenskrg
ria fly, u b:de, veiskib€ samt bemaidede oq automatske vejstauonel
Ons.,ag den 7. december: lllemode med fiq!rkonkLrence, julebod saht knas oq

Menedens reftelse
I september.lmderet pe sde 59 ses
en lvsqad hene draqt fra Chr IVs
tid. Fejlaqtiql b ev navnet anqivet
som C iff Senders, a le ved selv-
folg€ i9 - om ikke andets: nu ardet
var den muntre skotte Rod Gander
fra SandeBon Fg!res, som detog i
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j,l.i.:

Fiq. 1. Det ftanske iqsvaben, indfott 1804.
Benark ornen ned tordenklen f.a statsseglet
oq de qyldne bier pe lebenEltet

Il|t r|i*:[]lt
tilr" t i{.1I\it \iJ .:

Fiq, 5, 4, Linieinfanblneginent, L

batalians fane. Mode/ 1804, fotEr
diget af Challiat. Det vat dette rcgl-
nenb Ora son den lussiske Gatde til
Hest erotuede ved AusterliLz, den ene-
ste de franske nislede i slaget. Regi-
nentels chef vat ptins Jaseph Bana-
pate, nen det foftes af najar Biqare
son onlaler episoden i sine erindiwer
(Pais t893). Under kanpen @ fane
b.erercn b/evet dtebt, og det bendr
kedes fad an aftenen efter slaqet at
Otnen var g'et aabL Fanen eksisterer
ikke lengerc, nen Qrnen er apbevaret
pA Erenitaaen, St Petesborq.

Fig. tJ. Gutdon (avers), l,ladel 1801,
challiat, fra 19, D.a9onreginent, 3,
eskadron. Gutdanen lar depaneret i Patit
hlanra B/dcher hjenforte den tt Be in.
regnel elter anginalen i Aerlins ZeughauS
hvar den gik (abt 1908.

Fig. a. Originalestandaft Model 1804
fpnrrilpt' af ahalliDl Dct har tilhdt
Gadeqrenaderene tll Hest, 2. eskadron,
og findes udsti/let sannen ned Ornen
nadel fiA4i Arunons San/inq, Salon de
Pmvence. nu en a|'delng af Arnenuseet 1

.1
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' ' ,.-t' ', , r,+;i;r''l{- ":l!-
l= *:<: ;l{fu?"r,: ,?

hq. 6. Detater af laurba.grene/ raset 09 knns ned
b'nd l'ra fanedug. ttodel t'U, Pi.o,

Fiq, z Apprabationstegning til 2. artile1rcgnents fane
(avers). Madel 1804 udfon af Picat. akvatetlen baret
p'tegningen: approuv4 Carle Verne{'og stannet rrc
firnaet Braccards (Picats etenober4. tegningen salgt
ved auktlon 1998. den orrginale fane ekestetet ikke nere.
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