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FORERINDRING.

Slatnin .en af forvige Aar havde en agtet
Ven den Godhed at meddele mig til Gjen-
nemhesning, som en 1N5rhed fra England, en
saare interessant Fremstilling saavel af Sla-
gene ved Quatre-Bras, Ligny. og Waterloo
isærdeleshed, som af de Begivenheder, der
tildroge sig i Fratikrig ialmindelighed, fra

det Tidspunkt af, da Napoleon forlod ljen

Elba, for atter at hestige den franske Kei-
serthrone, og indtil hans Forvrisning til St.
Tielena var fuldhji-rdet.

Den. TJdförlighed, den Nbiagtighed, den
Tjklelighed, hvormed man i dette Pragtværk
har behandlet Æmnet, i Forening med den

Agtelse, hvortil saavel Forfatterens Navn 4),
som den Frimodighed, med hvilken; han har.
skildret sin Nation en Yndlingsgjenstand, be-

') Christopher Kelly, Forfatter af: The new and
complete system of universal geography ete. etc.



..rettige, foranledigede mig -til den Beslutning,

at uddrage og oversætte, til eget Brug, dette

Værks mærkværdigste Steder.

De ud.viklede Begivenheder, af denne

Natur, forekom mig imidlertid, under sam-

mes Læsning„ :at være saa mangfoldige , at

jeg snart indsaae, saafi'emt Udfaldet af dette

Arbeide skulde yorde nogenledes fyldestgjö-

rende for mig selv, at maatte geraade i saa-

dan Vidtlöftighed„ at jeg, med ubetydeligen-

foröget TJmage , vilde kunne see mig istand.

til at udarbeide etFleelt, der muligen, of-

fentliggj o r t under en nogenlunde ædel

Form, vilde kunne smigre sig med, skjindt

ikkun et Udtog i OVersæuelse, ikke at være

aldeles uvelkomment. Een vilde i samme

gjenfinde velbekjendte, men næsten forglemte,

Tildragelser; en Anden vilde gjöre sig bekj endt

med Disse, som endnu, .af mangehaargle Aar-

s,Ager, vare ham fremmede.

Imidlertid frembåde sig tvende Betænke-

ligheder ved denne,Plans Udförelse. Den f(5r--

ste var nemlig den, formedelSt en, ifölge Tids-

omstændighederne höist sandsyfflig, .ringe Af-

sætning, ikke at see mig betrygget for Tab,

ifald ieg selv skulde paatage mig Forlaget



ligesom jeg heller ikke turde haabe., som al-
deles ubekjendt i videnskabelig Henseende,
at finde Nogen , der vilde overtage Samme.
Den Anden aflangt större Vægt, maatte na-
turligviis opstaae ved den Folelse af Undseelse
og Frygt, der, fremkaldet af den Lærlingen
sömmende Beskedenhed, er og bör være uad-
skillelig fra det förste offentlige Forsög.

Endskjöndt min Formodning, med Hen-
syn til Forlaget, har bekræftet sig, har des-
uagtet den Deeltagelse, en Fremstillin== af saa
höit mærkværdige Begivenheder, som de heri
omhandlede, muligen kunde opvække, i For-
bindelse med den temmeligen billige Priis,
jeg er sat istand til at bestemme for hvert
Exemplar, ladet mig antage,. at kunne gaae
den förste Betænkelighed nogenlunde ube-
kymret imöde. — Herved kan jeg ikke und-
lade taknemmeligen at bemærke: at af&ide
Agent og Boghandler Gyldendals hæderlige
Efterfölger, Hr. Seeretair Deichmann, vei-
villigen har bidraget til, at give Skrivtet et,
til Prisen svarende, smukt Udvortes.

Hvad den anden Betænkelighed angaaer,
da har jeg, til egen Beroligelse, s Sgt at raade
Bod paa samme, ved den Overbeviisning, ikke



at have sparet nogen Umage, for at gjöre Ar-

beidet tækkeligt, og ved det Haab, at Inan

med Skaansomhed, hvor dette er mislykket,

gunstigst vil skrive•saadant paa Evnens og ikke

paa illiens og Hensigtens Regning.

Endnu troer jeg at burde : at jeg,

nagtet al anvendt Flid, neppe t&r smigre mig

med, at see Stilen aldeles fri for de Feil,

hvoraf Oversættelser saa 1T5'npigen bære Præg,

og hvilke isærdeleshed ere vanskelige at und-

gaae, hvor OrdfOlgen i Grund og Oversættel

ses-Sproget er saa beslægtet, som i det Dan-.

ske og Engelske. Ogsaa med denne Mangel,

hvor samme maatte forefindes, beder jeg at

overbære; og har jeg været heldig nok, ikke

altfor ofte at have gjort mig skjddig i denne

Henseende, saa meget desto bedre: Arbei-,

det vil have denne Ufuldkommenhed mindre.

Juni, 1819.



Souverainerne og Statsmændene, sorn vare forsam-
lede ved Cougressen i Wien, havde allerede tilende-.
bragt deres Forhandlinger og samtlige Monarker til-
kjendegivet Afreisen til deres Hovedstæder, da de
modtoge den uvelkomne Efterretning, at Buonaparte
havde foriadt Öen,Elba og var landet med e be,
væbnet Magt ved Freins.

Deu Forbauselse, med hvilken man i Begyndel-
sen modtog denne Nyhed, blev naturhgvils snart for-
trængt af de meest levende BekyMringer. Magten,
med hvilken han bavde foretaget Landgangen, var
rigtig nok svag og af liden Betydenhed, men det var
hoist sandsynligt, at det misfornöiede Militair i Frank-
rig vilde flokke sig om hans Fane, og sætte ham igjen
istand til at forstyrre Europas Relighed. Det var
derfor nödvendigt, ved et hurtigt. og bestemt
fest, offentligt at kundgjdre deres Beslutning, at mod-•
sætte sig ,ham med forenede Kræfter. --OvereensStent-
rne,nde hermed, blev fedgende Erklæring bekjendt
gjort:i Wien, den 1.3de Marts, 1815.

"Erklærin g.
De Magter, som have undertegnet Pariser-Trak-

taten og som ere forsamlede ved Congressen i Wien,
underrettede om Yapoleon Buonapartes Flugt og. ons



hans Landgang i Frankrig med en bevæbnet Styrke,
skylde deres egen Værdighed og deres Omsorg for
selskabelig Orden, at gjore en hoitidelig Erklæring
med Hensyn til de Folelser, som denne Begivenhed
har opvakt hos dem."

"Ved saaledes at bryde den Convention, som
anviste ham Öen Elba .til Opholdssted, har Buorna,
parte tilintetgjort den eneste lovmæssige Betingelse,
hvorpaa bans Tilværelse beroede. Ved igjen at lade
sig tilsyne i Frankrig, i det Oiemecl, at fremkalde
Uroe og Uorden, har han berovet sig- Lovens Be-
skyttelse, og har stadfæstet for bele Verden: at hver-
ken Fred, eller Vaabenstilstand kan finde Sted med
ham.. Ligeledes erklære Magterne: at Napoleon Buo-
naparte har sat, sig uden for Grændsen af borger-
lig og selskabelig Forbindelse, samt har, som en
Fjende og Forstyrrer af Verdens Rolighed under-
kastet sig den pflentlige Hevn."

"De erklære tillige: at de, fast besluttede at
haandhæve Pariser,Traktaten af 30te Maj 1814 i alle-
dens Dele og de Bestemmelser, denne Traktat fast-
sætter: saavel, saadanne, som allerede ere besluttede,
som de, der herefter skulle beslattes, for at gjöre
den fuldstændig i hele sin Omfang, ville gjöre Brug
af ,deres hele Indflydelse, og forene alle deres Kræf+
ter, paa det at den almindelige Fred, Gjenstanden
for hele Europas Önsker, og deres Arbeiders stadige
6iemed, ikke igjen skal forstyrres, samt for at raade
Bod paa ethvert Forsög, der truer med at styrte Ver-
den tilbage i alle en Revolutions Uordener og Eien-
digheder."

•1
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"Og endskjiinclt -fulclkemnient oVerbeviSte om:
at hele Frankrig, forsamlende sig om sin retmæsSige
Souverain, vil ijieblikkeligen tilintetgjore dette sids.te.
afsindige Forsiig, ligesaa strafværdigt som afmægtigt,
saa erklære -alle Europas Regenter, besjælede af een
og samme-Attraae, og ledede af fælleds Grundsætnin-
ger: at dersom, imod alle Beregninger, , denne Begi,
venhed skulde foranleclige nogen sand Fare, ville de

-uden Ophold understötte Kongen af Frankrig og den
- franske Nation, eller hvilkensomhelst anden Regje-
•ring , som skulde blive angreben, saasnart forlanges,
med enhver forniiden Ristand, for at tilveiebringe
den offentlige Rolighed, og gjOre fælleds Sag imod

.Enhver, der opkaster sig til VoIdgivtsmand over
samnae."

"Nærværende Erklæring, indfört i Congressens
Protocol i Wien, den mde Marts, • 1815-, sial gjöres
offentligt bekjendt."

- -

Kort efter dette Documents Bekjendtgjörelse ine?
traf i Wien en Begivenhed, som foraarsagede megen
I3estyrtelse. Adskillige Personer ankom, nemlig, i
Landsbyen nærved Sehönbrun, hvor den unge iNa-
poleon boede. Iblandt  disse  befandt sig Grev MonL-
tesquieu, en Neveu til Barnets Gouvernante. Han
fandt Leilighed til at faae Adgang i Slottet, under det
Paaskud at besiige sin Tante, og havde lagt den Plan,
ved at bestikke nogle af Betjentene, at .bortföre Buo-
napartes SOn. Tiden var fastsat, Vognene anviste
hvor de skulde vente, og Forspand var bestilt.paa
enhver Station lige til Grænd.sen af Frankrig. •

A
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Lykkeligviis h2endte det sig , at nogle mistæn-

kelige Ord bleVe hörte af een af KamMerpigerne hos

de Fruentimmer, der opvartede den unge Prinds.

Ufortovet skyndte hun sig at overbringe Keiseren

hendes Mistanke, imedens Politiet, der paa sin Side

havde opdaget Anslaget, lod Alting udvikles indtil

• sidste Øieblik, for at paagribe alle de Medskyldige.-

Alt var nu færdigt. En Tjenestepige havde den

.unge Napoleon i Armen, og ledsaget af cen af de for-

nemste Sammensvorne, vilde hun netop stige i Vog-

nen, da Politiet sprang frem, og arresterede hek

ComplOttet. --
Erklæringen- fra de allierede Magter, blev, rum

Tid efter dens Kundgjiirelse, holdt tilbage fra Ind-

rykkelse i de franske Tidender, og da den bekjendt-

gjortes i disse, Yar den ledsaget af en Commentar,

.hvis "Nemed var at bevise, at Talleyrand ene og alene

havde foranlediget den Aand af personligt Nag imod

Buonaparte, hvoraf den saa tydeligt bar Præg, med

.Tilföiende at efterdi. de Allierede havde sendt Er-

klæringen omkring, forinden de vidste, hvorledes

han var modtagen i Frankrig , vilde de kalde den

tilbage, eller i det mindste ikke gjentage den, naar

de erfarede, at han i Triumph var dragen ind i Ho-

.vedstaden. I England vare Mange af den samme Me-

ning; men en Traktat, sluttet imellem de allierede

Magter, , og undertegnet i Wien den 25de Marts., saa-

. snart de havde faaet Efterretning om Buonapartes Ind-

tog i Paris , viste tydeligen nok deres Beslutning, at

forjage ham fra Frankrig.

Det Væsentlige af denne Traktats Indhold vår

fOlo.ende



"De contrahercnde Magter forpligte  sig  hoitide-

ljgen til, at •aandhæve Pariser-Traktaten af 30te Maj

1.81.4 i alle dens Delc, i den bestemte fiensigt, at

•sikkre sig mod hvilkensomhelst Krænkelse, isærdc-

leshed med Hensyn til Napoleon Buonapartes Planer.

Overeenssteminende ,altsaa med Grundsætningerne i

Erklæringen af 4.3de Marts sidstl., skulle de, om

Midvendigt, opbyde deres forenede Kræfter irnod

ham, for at tilveiebringe den almindelige Fred i Eu-•

ropa; og da en saa ophoiet og velgjoreude Hensigts

Opnaaelse ikke bör være uriderkastet nogen bestemt

Gramdse, saa erc de boie Contraherende blevne enige

oin; bver især at stille en Styrke af i det mindste

1.50,000 Mand i Marken, indbefattende Deel Caval-

lerie og Artillcrie i samme Forhold, fohtden Garni-

sonstropper ; samt virksomme og forenede at. gjöre

Brug af denne Magt mod deres fælleds Fjende."

"Ligeledes forbinde de contraberende Magter sig

til, ikke at nedlægge deres Vaaben uden fælleds Sam-

tykke og- förend denne Krigs HovedOiemed cr op-

naaet; ei heller forend Buonaparte aldeles er sat

af Stand til at bevirke,Urolighed og til at kunne for-.

nye sine Forsog paa, at komme- i Besiddelse af den-

hdiestc Magt i Frankrig, • og da nærværende Traktats

Hovedhensigt er, at opnaae en almindelig Fred, saa.•

skulle alle Europas Magter indbydes at tiltræde sam-•

me, o. s. v.

Denne Traktat var vedfiiiet en separat

saaledes lydende:

"Saasom Omstændigheder muligen forhindre Es;.'

Majestæt Kongen af Storbrittanien og Irland , stadigen

at holde et saa stort Antal .Tropper Mavken, • som-
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Traktatens 2den Artikel fastsætter, saa skal Valget
overlades Hs. Storbrittaniske Majestæt, enten at stille
sin Contingent i Tropper, eller betale 30 L. St. om
Aaret for hver Cavallerist og 20 L. St. om Aaret for
hver Infanterist, som maatte mangle i det fuldstæn,
dige Antal, bestemt i den (iden Artikel."

To Dage derefter blev fölgende Cireulaire, skre-
vet af Napoleon selv, oversendt.de allierede Hoffer.

Paris, den 4de AFril, 1815.

"Min Herr Broder!
Uden Tvivl har lle i Löbet af forrige Maaned

erfaret min Tilbagekomst til Frankrig og den bour-
bonske Families Afreise. Den sande Bevæggrund til
disse Begivenheder maa jeg nu tiikjendegive Deres
Majestæt. De ere Resultatet af en uimodstaaelig Magt,
Resultatet af den store Nations eenstemmige etnske,
der kjender sine Pligter og sine Rettigheder.. Det
Dynastie, som Magten havde givet det franske Folk,
passede sig lidet for det. Bourbonnerne vat'e hver-
ken fortrolige med dets Nationaleharakteer, eller dets
Sæder; derfor ere Frankrig og de blevne adskilte.
Dets Stemme raabte paa en Befrier. -Det Haab, der
bevægede mig til den störste af alle Opofrelser, er.
ikke slaaet feil. Jeg kom, og fra den Plet, hvor .jeg
forst satte min Fod, ha.r mit Folks Kjærlighed baaret
roig til selve Midten af min llovedstad."

"Mit Iljertes förste etnske, er at gjengjelde saa
megen Hengivenhed ved at haandhæve en ærefuld
Fred. Den Keiserlige Thrones Gjenopreisning var

. 4i5dvendig for det franske Folks Lykke. Det er mit
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oprigtigste Önske, tilhige at benytte den til Betryg,-

gelse af Europas Roligbed. Tilstrækkelig ffieder har

vexelviis hestraalet de forskjellige Nationers Faner;

Lykkens Omvexlinger have ofte nok fremkaldet store

Omvehninger, der have draget de overordentligste

Begivenheder efter sig."

"En mere glimrende Kampplads staaer nu Sou-

verainerne aaben, og jeg skal være den Forste der

træder i Skrankerne. Efter at have ladet Verden

betragte Skuespillet af store Feltslag, vil det være

henrykkende, i Fremtiden ikke t kjende nogen an-

den Skinsyge, end den der hidrorer fra Fredens For.

dele, og ingen anden Uroe end den, der er helliget

vort Folks Lyksalighed."

"Deu franske Nation lykönsker sig til, med

Sanddruhed at kUnne forkynde denne værdige Gjen-7

stand, som dens eenstemmige CInske. Omhyggeli,(-&

for Sin egen Uafhæfigiglied, skal dens Politiks ufor-,

anderlige Grundsætning være: den strengeste Ær-

bodighed for andre Nationers Uafhængighed. Ifald

ahsaa, som jeg haaber, , disse .ere Deres Majestæts)

personlige Fölelser, saa er den almindelige Rolighek

sikkret i lang Tid, og Retfærdigheden, leiret paa

Grændsen af de forskjellige Stater, vil herefter frem

byde tilstrækkelig Borgen for deres fælleds Sikkerhed;

Napoleon."

Ifölge den offentlige BekjendtgjOrelse af dette

Buonapartes Cireulaire, troede Congressen i Wien'

det hensigtsmæssigt at nedsætte en COmmittee, for

at undersöge, om det vilde være nOdvendigt, efter
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de Begiveniteder, der haVde tildraget sig siden Na-j:
poleon Buonapartes Tilbagekomst til Frankrig, og
ifölge de Documenter, offentliggjorte i Paris i

ledning af de Allieredes Erklæring imod ham af
.1_3de Marts , at skride til en ny Erklæring. De for-
skjellige Grunde, som Buonaparte udViklede i Mod.
sætning af Erklæringen af 13de Marts, vare fidgende:

-1) "At den.Erklæring, udstedt imed ham (Bu.o-
naparte) paa den Tid da han landede paa Kysten af
Frankrig, var uden Anvendelse nu, (la han harde
grebet Statens Rocr uden nogen offentlig Modstand,
og at denne ,Kjendsgjerning tilstrækkeligen talede for
Nationens.Onske; ikke alene var han traadt ind igjen
i alle sine forrige Rettigheder, med Hensyn-til Frank,
rig, men selve Spörgsmaalet, om Lovligheden af
hans Regjering, laae nu uden for Grændsen af de al-
lierede Magters Domstol.".

2) ."At idet han tilbdd. at ratificere Pariser-Trak-,
taten, fjernede han .enhver Grund .til Krig imod sig."

Det Mev isærdeleshed.paalagt Congres-Gommit,
teen at tage i Overveielse: . .

" Om den Stilling, hvori Buonaparte befandt
"sig, med Hensyn til de europæiske Magter, var ble-
ven forandret forMedelst de Omstændigheder, der
ledsagede hans forste.heldige Forsog at sætte sig igjen
paa den franske Throne?"

"OM dt Tilbud, at ville stadfæste Pariser-
Traktaten af 3ite Maj, 1814, kunde foranledige Mag-
terne til, at tiltræde et System, forskjelligt 'fra det,
de- havde antaget i Erklæringen af 13de Marts?"

3)" "Om det vilde være nödvendigt, eller hen-
éigtsmæssigt, at bekjendtgjöre 'en ny •Erklæring, for.
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enten at bckræfte; eller luodificere himn. af 1.3dr

Marts ?"
I Anledning af -det fiSrste Spi-irgsmaal, da var

Committeens eenstemmigc Formening: at det franske

Folks Villic er aldeles utilstrækkelig til i lorvmæssig

Forstand , at indsætte panny en Regjering, som dene

samme Folk , ved en hoitidelig Forpligtelse, ha de

erklæret at ville frasige sig ; at det ikke, under noget-

sombelst Paaskud, kan komme i Besiddelse af enRet-

tighed , der med Gyldighed kunde antages af disse

Magter, til at sætte den Mand paa; Thronen, hvié

Udelukkelse fra samme var en foreldbig Betingelse

for enhver fredelig Nærmelse med Frankrig. — Om

endogsaa •det franske Folks onske blev bekræftet
paa den meest fyldestgjörende Maade, vilde dette dog

Være aldeles intetsigende, med Hensyn til Europa, idet

det derVed paany indsatte en Magt, som bele Enropa

Vedvarende havde modsat; sig fra den 31te Marts 1814,
il den 13de Marts 1815, og fra denne Side betrag..

tet, er Buonapartes Stilling i dene Öieblik netop den

Samme, som den, hvori han befandt sig sidstnævnte
Tidspunkt.

' I Anledning af det andet Sp;irgsmaal, da be-

mærkede Committeen, at Pariser-Traktaten isærdeles-

bed'var ferdeclagtig for Frankrig, og ikkun fordeel-

agtig fordi, Frankrig samiykked i at giye Slip paa:

Buonaparte; thi aldrig vilde .de Ahierede ved at

underhandle med ham , have indgaact Betingelser,

hvilke de 'tilstode en Regjering, som, idet den  tilböd-
Europa et sikkert. o varigt Pant for tilkommendc.

Rolighed, tillige befriede dein for den I\Tödvendigbed,
.fordre af Frankrig den Borgen, som de vilde have
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forlangt af dets forrige Regjering. Betingelsen an-

gaaende Buonapartes Afsættelse, saavelsom det fran-

ske Folks Samtykke i Bourbonnernes Dynastie, be-

mærkede Committeen at være uadskillelig fra Pariser-

Traktaten; — at ophæve den, vilde være at bryde

den; dersom altsaa Buonapartes Tilbagekomst, er

mekl den franske Nations Samtykke, saa erklærer den i

Gjerningen, formedelst dette Samtykke, Europa Krig ;

thi, Fredstilstanden fandt ikkun Sted iruellern Europa

og Frankrig, formedelst Pariser-Traktaten , og denne

er uforenelig med Buonapartes Regjering. Commit-

teen skred derpaa til den Bemærkning at saasom

den franske Nation, ved igjen at modtage Buonaparte,

i og for sig selv har brudt den væsentligste Artikel i

Pariser-Traktaten, saa kan,,Spörgsmaalet ikke længer

være om, at haandhæve denne Traktat, men om at

slutte den paany; og med hvem skuldc man nu træde

i Underhandling ? Den Mand, som nu tilbyder at

ratificere Pariser -Traktaten, og som troer at kurnte

tibyde sin Borgen ligesaafuldt som en Souverain,

hvis Vandel er uden mindste Dadel og hvis Retskaf-

fenhed er ubegrændset, er den samme, som i femten

Aar har udplyndret og ödelagt Verden, for paa denne

Maade at tilfredsstille sin Ærgjerrighed; som for sit

Erobringssystem, har opofret Millioner Ulykkelige

og hele Generationers Lyksalighed; hvis Vaabenstil-

stand , Fredens Navn kun 1ide værdig , ikkun gjorde

barn mere undertrykkende og mere forhadt; som,

formedelst afsindige Foretagender, gjorde Lykken kjed

af sig, og idet han opbragte hele Europa imod sig,

og udtömte alle Frankrigs Hjælpekilder, ,blev tvun-

gen til at opgive sine Planer og nedlægge den hoieste
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Magt, for at see sig levnet en. Mot nogenlunde laale-
lig Tilværelse; som i det 6iebbk, da Europas Na
tioner smigrede sig med Haabet om en varig Fred,
ikkun pOnsede paa nye Forsrelsesplaner; som ved
ei dobbdt Troloshed, saavel imod de Magter, der
altfor ædelmodigen overbare med bam, som imod.
en Regjering, han ikkun kunde angribe formedebst
det sorteste Forræderie, tilranede sig en Throne,
ban frivilligen havde frasagt sig, og som han ikkun
besteg, for at styrte Frankrig og hele Verden i gramd-
selös Elendighed.

Denne Mand har nu ingen anden Sikkerhed at
tilbyde Europa, end sit Ord. HVQ vilcic, efter fent-
ten Aars dyrtkjObte Erfaring, have det Mod, at antage
dette som Borgen? Hvo vilde lamger sætte Liid til
et saadant Underpant? —

Med Hensyn til det tredie Sporgsmaal: "om det
vil være nodvendigt, at lade udgaae en ny Erklæ-
ring" da hemærkede Committeen, at de foranförte
.Grunde tilstrækkeligen be'svarede dette, og anmær-
kede sluueligen:

f) "At Magternes Erklæring, af 13de Marts,
var foranlediget ved Grunde, saa aahenbart retfær-
dige og af saa afgjOrende Vægt, at ingen af de Skin-
grunde, hvormed man sogte at angribe samme, kunde
svække dem." ,s •

"At samme Grunde staae endnu aldeles ved
Magt, og at de Begivenheder, der ere indtrufne, siden
Erklæringen af 13de Marts, hverken forandre Buo--
napartes, dler Frankrigs Stilling, med Hensyn til de
Allierede."



3) "At Tilbudet, at ville ratifieere Pariser-Trak-

taten , ingenlande kan forandre de Allieredes Beslut-

ning."

"Derfor er Committeen af den FormenhIg : at

det vil være uden Nytte, at skride til en ny Er-

klæring."

Da' saaledes altsaa Krigen var besluttet af de

Allieeede, var det af yderste Vigtighed,- ufortövet at

stille deres Tropper i Marken. Russerne harde alle-

rede trukket sig tilbage over de polske Grændser.

'P;:eusserne og Østerrigerne vare ligeledes, hver især,

ankomne til deres Hjem. Men de Allierede, der klar-

ligen indsaae den• uomgjængelige Nodvendigbed af de

hurtigste og virksomste Forholdsregler, besluttede,

at alle de Tropper, de vare istand til at tilveiebringe,

og endogsaa et st•re Antal end deres Contingent,

skulde uden mindste Ophold tiltræde deres Tilbage-

marsch mod Grændserne af Frankrig. — Planen til

Felttoget skulde være den samme, som man havde

fulgt med saa meget Held i Aaret 1814, nemlig: at

falde md i Frankrig fra alle Sider.

Men de allierede Landmagter kunde ikke tage

Deel i dette vigtige Foretagende, med mindre Eng-

land- undersn:ittede dem med rundelige Subsidier.

,
dette Øiemed .foreslog Skatkammer -Canzleren For-

nyelsen af lndkomstskauen, som blev antagen uden

Vanskelighed, og overeensstemmende hermed, aab-

nedes et Laan af næsten uhört Störrelse.

Derpaa sluuede Storbrittanien 12, Forbundstrak-

tater og 25 Subsidietraktater. I Forbundstraktaten
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med. Baderi forpligtede Hs.'Majestæt af .Sterbrittankn.

sig til, saavel i eget som de Allieredes Navn, ikke

at nedlægge Vaabnene, uden at have taget særdeles

Hensyn paa Hertugen af Badens Interesse, og ikke at

tillade nogetsomhelst Angreb paa HertugdOmmets po-

litiske Tilværelse. De andre Forbundstraktater vare

med Bayern, Danmark, Hannover, , Storhertugen af

Hessen, Kongen af Holland , Portugal, Sardinien,

.Saxen, Sweitz , Wrirtenberg og Fyrsterne af Fristæ-

derne i Tydskland.. SUbsidietraktaterne vare med de

samme Magter, , ' og formedelst disSe skulde Baden

stille 16,000 Mand, Bayern 60,000, Danmark 15,000,

Hannover 26,400, Storhertugen af Hessen 8000 , Sar-

dinieri 15,000, Saxen 8000, Wrirtenberg 20,000, for-

uden Tropperne, som skulde leveres ved Fristæder-

.nes Fyrster i Tydskland; saa at Storbrittanien havde

til sin Raadighed henved 200,000 Mand. Det blev fast

sat, at der for disse Tropper skulde betales ji L. St.

s. pr. Mand for et Aars Tjeneste, som udkib • den

.5te 'April 1816. Foruden denne- Styrke , forpligtede

de fire store allierede Magter, , England, Rusland.,

Österrig og Preussen , sig til, hver at iillc 150,000

Mand. Siden efter sluttedes en Subsidietraktat imel—

lem England og -Rusland, ifölge hvifken hiint skulde

betale dette, under Benævnelse af additionelle Sub

. .sidier, en Sum af 416,666 L. Sterl.

Saaledes udrustet til Krig, vare Fastlandsmag-

ternes • Anstrengelser meget ,betydelige. Alle Lande-

veie vare opfyldte med Soldater, , som ilede i foreerede

Marseher til Sambre og Rhinen. Det ene Corps fulgte

hastigt paa det .andet, og det syrites som om hele



EuroPas Folkemasse haVde grebet til Vaaben, for at
overmande sin Roligheds Forstyrrer.

Congressen blev forflyttet fra Wien til Frank-
furt, paa Grund af denne Stads nærmere Beliggenr-
hed ved den forModede Krigsskneplads.

Kongeri af Frankrig havde imidlertid begiv'et
sig til Abbeville, hvor han ankom den 9Ode Marts
uden nogen militair Bedækning Her .agtede han at
oppebie Livgardens Ankomst, som fulgte efter mi-

der Marsehal Maedonalds Befaling. Værdigbeden Og
Skyldfriheden i hans Aasyn afvæbnede Buonapartister
nes vedvarende Had imod ham , og Indbyggerne mod-
toge haM med Glædesraab. Ludvig forsOgte paa at
tale til dem fra Vinduet af sit Værelse; men hans
Folelser overvæjdede bam i den Grad, at han ikke
var istand til at fremfore et Ord, men trak sig til-
bage, idet ban taus lagde Haanden paa Hjertet •Og
bukkede. Det Militair, som paraderede i Gaderne,
vedligeboldt en trodsig Tausbed. Ærbodighed, for
Monarkens Dyder, , afholdt dem fra at fOrtærmO harn
i Gjenvordigheden; men neppe vare de vendte tilbage
til deres Kaserner, , fOrend de med Begeistring ud-
raabte: -"Keiseren leve!" — Kongen var meget ud—
mattet; men fbrend han .endnu var gaaen til
kont Maedonald til ham, og bad ham indstændigeri
om, at fortsætte sin Reise uden Ophold , saasom.der,
efter den Stemning, han haVde bemærket hos Garni-
sonen, kunde indtræffe de ubebageligste FOlger, ifald
Livgarden Skulde ankomme forinden han forlod Byen.
Af den Aarsag tiltraadte Kongen uopholdeligen Rei—
sen paany, endskjOndt han led af Bekynuringer .saa-
vel paa .Sjælen som Legemet.
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Henimod Middag den 22de, ankom han til Lille,
hvor han havde besIuttet, at samle rundt om sig alle
dem, der vare hans Sag hengivne og oppebie Resul-
tatet af Buonapartes Forsög. Men endskj6ndt en be-
tydelig Deel af Indvaanerne modloge ham med Enthu-
siasme, iagttog dog Garnisonen, der bestod af adskil-
lige Regimenter, en haardnakket Taushed. Kongen
iinskede at tiltale dem og forsöge paa at bringe dem
tilbage til den Lydighed, de skyldte deres retmæssige
Fyrste; men man bad ham indstæmligen om, ikke at
udsætte sig for unödvendige Fornærmelser.

Han foreslog derpaa , at man skulde bortsende
dem fra Lille, og tillade dem at afmarsehere, for at
forene sig med Buonaparte; men Marschal Mortier
forestillede ham, at dette vilde være Signalet til Op-

og kunde muligen foranIedige personlige Util-
borligheder irnod ham.

Denne Militairperson synes aldeles at have taget
Feil af Garnisonens Tænkemaade og at have handlet
med stor Uforsigtighed; thi kun faa Dage iforveien
havde han beordret disse Regimenter at vende tilbage
til Lille, hvorfra de nyligen vare forflyttede.

Uden denne ulykkelige Forholdsregel, havde
Ludvig muligen fundet et midlertidigt Tilflugtsted
paa fransk Territorium, saasom Nationalgarden , Liv-
garden og de patriotiske Indvaanere, vilde have ydet.
tilstrækkelig Sikkerhed for ham.

Lamgere op ad Dagen modtog Hs. Majestæt Wie,
ner Congressens Erklæring, som uopholdeligen blev
bekjendtgjort ved Placater og uddeelt iblandt Solda-
terne , paa det at de maatte blive de uundgaaelige
Elendigheder vaer, som et Frafald vilde bringe over



deres Födeland. Men dette , istedetfor at fornrolige
Troperne eifer minde dem om deres Pligt, opflam-

met-Ie ikkun deres Ringeagt, og forledede dem til den
rasende Beslutning, at paagribe Kongens Person og
före bam sem Fange til Buonapartes Leir.

Man erholdt nu Efterretning om, at llertugen af

Berry nærmede sig med Livgarden og tvende Sveit,
zerregimenter. Da Garnisonen h•rte dette, forsam-

lede den sig stitiende, og syntes beredt til at ndföre

sit forvovne Forsæt , imedens Mortier iilsomst begav
sIg til Hs. Majestæt, og paaskyndte hans ufortövede
Afreise. Ifelge heraf, begav Ludvig sig til Ostende;

men Mortier, efter at have ledsaget ham til Byens

Port, ,vendte tilbage med Hertugen af Orleans, for at
bringe Tropperne til Rolighed. Han fandt dem ra-

sende over at være gaaede Glip af deres Bytte. De
angrebe hidsigen Hertugen af Orleans, og ikkun med

störste Moie ,unddrog Mortier ham fra deres, Blod-
gjerrighed.

Den 24de ankom Kongen til Ostende:, aldeles
ndmauet saavel af Reisens Besværlighed sm , af .Be-7
kymringer og Smerte. ndgende Dag bivaanede hau

den offentlIge Messe; men hans Mine bar Preeg af
legemlig Ildebefindende og Sjælslidelser. Da Quds,. .
tjenesten var forbi, ventede ForsainIingen indta Hs.

Majestaq reiste sig, for at foriade Kirken, og. Idet

han gik igjennem Kirkegangen , beviduede: Mapp

bara deres Deehagelse ved Taarer.

Imidlertid var Hertugen af Bourbon det tibVen-

dde, for at opmuntre Kongehusets Tilhamgere i denne

Provinds til Lydigbed. Indbyrerne vare ogsaa til-
boielige til at, understiitte hans Hensigter; me'm hart
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havde at stride imod Buonapartes stedseVarende Ind-
flydelse. Ved sin Ankomst til Beaupriere, saua-
menkaldte han Indvaanerne, og idet han kraftigen
tiltalede dem , sögte han tillige ved en Proelamation
at opfordre alle Mandspersoner fra 18 til 50 Aar, at
væbne sig for Kongehusets Sag. Et betydeligt Antal
stödte flokkeviis til hans Fane; men til tjheld vare
de baade ubevæbnede og tnivede; og förend de kunde
sæues i Virksomhed, nærmede sig Buonapartes Trop-
per imod dem.

Da Napoleons General ikke destomindre iinskede,
saa meget som muligt at undgaae at tage Tilflugt til
Vaabnene . afsendte han en Herold til Hertugen , for
at betyde ham, hvor unyttigt det vilde være , med en
udiseiplineret Landstorm at modsætte sig de ovede
Tropper, som marseherede imod samme, tilbod Am-
nestie for samtlige hans Ledsagere, saMt PaS for ham
selv og Enhver, der önskede at föfge med ham, ifald
han var villig til at trække sig tilbage. Efter mo-
dent Overlæg overbeviste Hertugen sig om, .at enhver
Magt, han kunde modsætte Fjenden, vilde være uvirk-.
som; og idet han erholdt sikkert Leide for sig .selv
og 40 Officierer, begav han sig til Nantes, hvor han
fldskibede sig.

Frankrigs Siiestæder havde isærdeleshed liidt me-
get ved e byppige Revolutionskrige. Deres Folke-
mængde havde aftaget , deres Handel var næsten til-
intetgjort , og Indvaanerne vare bragte i en Tilstan4
der grændsede til Fortvivlelse. Bourbonnernes Til-
bagekomst var dem derfor særdeles velkommen, hvil-
ket de ogsaa yttrede ved uforstilt Glæde Bourdeaux
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havde man isærdeleshed givet Ae umiskjendeligste  Be-
viser paa Hengivenhed for den retrmessige Fyrste.

Den 2den Marts ankom Hertugen og Hertug,
inden af Angouleme til Bourdeaux, -under jublen og
Velsignelser af en uhyre Folkemængde , der havde
forsamlet sig fra de omliggende Stæder og Landsbyer.

Den ôte gave Stadens Handlende en stor Fest,
ved hvilken Hertugen og Hertuginden vare tilstede;
men midt under Hoitideligheden ankom en Coureer
med Efterretning om Buonapartes Landing. For ikke
at forstyrre den almindelige Giæde, tilbageholdt Hs.
Kg1. flöihed Brevenes Indbold, og ved Midnat til-
traadte han BeiSen Syd paa , hvor han formodede sin
Nærværelse at være nodvendig.

Næste Morgen meddeelte Hertuginden Magistra
ten Efterretningen, og op ad Dagen blev den offent-
ligen bekjendtgjort.

Den folgende Dag forsandede sig alle de eivile
og militaire Embedsmænd, for at bevidne Hertug-
inden deres ubrOdelige ilengivenhed til hendes Fami-
lie og for at fornye deres Troskabsed. Man for-
samlede Nationalgarden; man aabnede Huse for at-
indskrive Frivillige, og den störste Deel af Indvaa.
nerne forlangte Vaaben , Nogle for at forsvare deres
Fädebye, i Angrebstilfælde , og Andre for at mar-
chere nuod Oprorerne, Offidererne af Linietrop-

perne forsikkrede ligeledes , at de med deres Liv
kunde borge for Garnisonerne saavel i Bourdeaux.
som i de nærdiggende Fæstninger.

Under denne Tingenes Tilstand ankom Hr. Laine,
Præsident i de Deputeredes Kammer, for ved Proela-
mationer at opmuntre Folket til at gribe til Vaaben
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bedsforsvarers Nærværelse og Hjzielp, fordobblede
wginden sine Anstramgelser for at indgyde Bour-
deauxerne Troskabsfolelser, og for at sætte Staden i
Forsvarstilstand. Omsider opdagede man et Vaaben-
magazin, 9,g adskillige Fricorpser, besjælede af den
bedste Aand, bleve.forsynede med Vaaben; ogsaa for-
sikkrede de boitideligen, at det var deres Beslutning,
at forsvare Byen til det Yderste.

Da General Clausel, der . commanderede Napo-
leons Tropper, , nærmede sig; udsendtes Piquets far
at besatte Broerne paa IIovedlandeveien; men en Deel
af dem fiygtede efter en kort og uvirksom Modstand;
de Övrige gik over til Fjenden.
• Ængstlig for. at .paafore Staden en Beleirings og
et Bomimrdements Rædsler, underreuede Hertugind
Gouverneuren om sin Beslutning, at 'Tnarehere. ud af
,Byen i Spidsen af Garnisonen, og angribe Fjenden.
Dette Forslag-inodsatte han sig afgjorende,. paa Grund
.af, at han ikke kunde indestaae for .Troppernes Tro:,
-skab. "JNaar dette er Tilfældet," sagde hun, "vil
Nationalgarden og Fricorpserne være tilstrækkelige.;
de brænde af Begjærlighed efter at stride, og til deres
Hengivenhed og Tapperhed kan jeg sætte fuldkommen-
Iiid." Man svarede hende , at dersom denne Styrke
forsögte paa at gaae over Floden, vilde Garnisonen
fölge efter, stillc Tropperne i en dobbelt ild ., og af-
-skare enhver Mand. Tilbagegangen. "Det er altsaa
umuligt," vedblev Ilertuginden, "at gjore Brug af
Garnisonen, eller endogsaa blot at stole paa dens

uagtet De selv nylig vilde borge for dens
Troskab ?" "Umuli,rt ," svarede GouVerneuren.

B
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"Da skal jeg eiy vide at raade Bod derpaa ," s%arede

denne beltemodige Prindsesse, "forsaml Deres Trop-

per i de forskjellige Kaserner!" Gouverneuren fore-

stillcde bende forgjæves Faren. denne Forholdsregel

vilde have til Fölge. "Jeg spurgde Dem ikke," gjen-

tog Prindsessen, "om det vil være fatilgt, jeg beder

Dem kun at adlyde min Befaling'!"

Derpaa tog hun ben til et Infanterieregiments

Kaserne og idet han stillede sig i Midten af en fdr-

kantet Plads, tihalede hun Tropperne i de fyrigste

Ldtryk. Hun skildrede med levende Farver Buona-

partes Charakteer ng Planer, samt de Farer, der svæ-

vede over Frankrig, Hun paamindede dem om Tro-

skabseden, de havde aflagt, og formanede dem til at

dele med Nationalgarden Æren at seire over Rebel-

lerne.

Da han fandt, at Tropperne iagttoge en tvær

Tausbed, adspargte hun dem: "Ville I ikke kæmpe

for Eders Konges Datter ?" "Nei! nei!" udraabte

man fra alle Sider. "Ville I da forblive neutrale,

bvis Nationalgarden og Fricorpserne angribe Rebel-

lerne ?" "Nei!" lod atter Svaret. Dybt rijrt, brast

Hertuginclen i Taarer, , og spurgte: "Ville I da for-

raade mig og overlevere mig i Fjendens Hzender ?" —

"Nei !" gjentoge de; "men vi inske ingen Borgerkrig,

og udbede os, at De vil forlade Frankrig."

Uagtet dette grusomme Afslag, gik Prindsessen

dog til de andre Troppers Kaserner; men hendes Vel-

talenbed var uden Virkning, og forgjæves flode hen-,

des Taarer.

Een eneste Officier gav efter for hendes rårende

Bönner. ''Dette er for meget," sagde hau, og idet
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han stillede sig ved Siden af Hertuginden, udraabte
han : "jeg skal ftilge Dem, hvorsomhelst De gaaer."'

Overbeviist om, at Modstand vilde være uden
Nytte, var Hertuginden nu ikkun bekymret for at
frelse Byen fra Plyndring; derfor vendte bun tilhage
iii Gardens og de Frivilliges .Forsamlingsplads. De
modtoge bende med Hurraraab, og forlangte, at hun
skulde före dem imod Fjenden.

Omsider bragtes de til Taushed, hyorpaa. hun
tatalede dem saaledes: "Sværger at adlyde mig!" —
"Vi sværge!" udraabte de eenstemmigen.,-,- Tappre
Franskmænd !" vedblev hun, "troe Indvaanere af Bour-
dcaux! jeg beder Eder indstamdigen , ikke længer at
tænke paa Byens FOrsvar; Linietropperne ville ikke
understötte Eder, , og Eders Anstrængelser ville være
forgjæves."

General Clausels Tropper bleve opstillede
paa den anden Side ,af Fluden.. Nationalgarden og de
Friyillige, .ligesom tilskyndede ved et. fælleds Indtryk,
affyred.e en Salye paad.em. Lykkeligyiis gjorde deu
ingen Virkning, og .bley ei hen« besvaret. "I have
sværget at ville adlyde, nalg," udbröd Prindsessen.
"Bliver Eders Ed troe. Jeg skal være Kongen og
Frankrig Borgen for Eders Hengivenhed. Den Op-
ofrelse jeg fordrer, er. ligesaa skrækkelig for -mig
selv, som for Eder; men den er. det eneste Middel,
som er tilbage for Stadens Frelse fra Ödelæggelse!"

Saasnart Hertuginden var .kommen tilbage til sit
Palai, Mey en Herold afsendt til General Clausel med
Begjæring oM, • at holde inde med Angrebet. Han
samtykkede .villigen deri, og indestod for Stadens
Sikkerhed. PrindSesSen foi.ede Anstalt til sin Afreise
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paafölgende Naf; men nye trOligheder fandt hvert

øiehlik Sted, og mange af de Frivillige vare opirrede

nxsten indtil Raserie. Igjennem Gaderne löhe hele

Skarer, der hoit truede Buonapartes Tillurngere med

og man fandt det nödvendigt at indsluue Trop-

perne i deres Kaserner.

Bourbonnernes oPrigligste Venner jlede nu til

Hertugiuden, for at paaskynde hendes ufortovede Af-

reise. Hun indsaae Nödvendigheden af deres md-

stændige Begjæring, og gik endnu samme Aften om

bord paa et lidet Fartoi, som den engelske Consul

havde ladet lægge md i Flodea til hendes Becivem-

Melighed.

Saasnart hendes Afreise, underhaanden var ble-

ven bekjendt, fulgde mange af Indvaanerne hende til

Flodhredden, og sogte paa det indstændigste og alvor

ligste at overtale hende til at.blive. Derefter bade de

hende at tilstaae dem et eller andet Tegn paa hendes

Agtelse-., hvilket de kfunde:•bevare som en kjær Erin

dring;• og tilfredstillede og takmmmelige toge de-Af-

sked med hende, da: hendes Sehavl,• hendes Baand

og hends -Fjær bleve- skaarn i Stykker og uddeelte

iblandt dem.

Hertugen af Angouleme var imidlertid •beskjæf

tiget i de sydlige Departementer, , hvor Lykken, for

en kort Tid, ikke syntes at være ham ugunstig. .

-Nogle Regimenter af Linietropperne fulgte ham,

som -det lod, med uforstilt Hengivenhed, og hans Ar-

mee forögede sig snart til henved, -6000 Mand. Hans

förste Mode med Napoleons Tropper faldt heldigt ud;,,

Men Soldaterne Mere forfiirte til Frafald, og da tal-

rige Corps gik -irrnid'ham fra alle Sider, saae han sig
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tvungen til at overgive sig til General Gilly. Des-




uagtet var hans Styrke tilstrækkelig for at betinge sig

ærefulde Vilkaar. En almindelig Pardon blev til-,
staaet; hans Tilhængeres Liv og Eiendom garanterede,
og Hertugen erholdt sikkert Leide til Cette, hvor hatt
skulde indskibe sig til England eller Spanien.

Hertugen havde neppe tiltraadt sin Reise, fi:irend
General Groueby ankom for at overtage Comman.doen
oVer Buonapartes Tropper. Saasom han befrygtede,
at den forrige Chef havde overskredet sin Myndig,
hed, vilde han ikke tilstede Hertugen. at :afreise til
sit Bestemmelsessted, förend en Coureer var afgaaet
til Paris fOr at indhente Forboldsregler.

Napoleon kunde ikke undslaae sig for at sam,
tykke i de Vilkaar, som General Gilly havde- til
staaet, uden at udsætte sig selv for. almindelig:Dadel;
men med sin sædvanlige Eiinhed grehhandenne  Lei-
lighed, at give et Anstrog aflEdelmodighed, hvad
Grunden ikkun var en Retfterdighedshandling... Han
skrev fölgende Brev til Gronehy, og uden at sigte til
den Convention, som allerede var sluttet, tiltraadte
han dog dens Betingelser; men gjorde det urimelige
og ulovlige Forlangende,. at hans Kgl. Hdihed skulde
forpligte sig til, at paastaae Tilbageleveringen af Kro-
nens Juveler, som 'Kongen :havde fOrt med sig, fra
Paris:.

"Grev Grouchy! Kongens Forordning af 6te
Marts, og Erklæringen, undertegnet af hans Ministre
i Wien den 13de Marts, kunde hjemle mig Ret til .at
behandle Hertugen af AngouMme saaledes, som hun
Forordning og Erklæring bestemme at behandle mig
og min Familie; men overeensstemmende med -de
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Grundsætninger, der lede mig til at befale, at alle

Medlemmer af. den Pourbonske Familie skulle tilla-

des at forlade Frankrig, uden at dem tilNes nogen

Ulenr?e, er det min Villie: at De skal give Befaling

til, at Hertugen af AngouR,me fÖres til Cette, hvor

han skal indskibes; tillige skal De vaage over hans

Sikkerhed, samt söge at beskytte ham for enhver

utilbörlig Behandling. De har dernæst at drage

Onisorg for, at erholde de Penge tilbage , som

man har unddraget de offentlige Casser, og lade Her-

tugen forpligte sig til, at forskaffe Kronens Dia-

manter tilbageleverede., hvilke ere Nationens Eien-

dom. Ligeledes har De at gjöre ham bekjendt Med,

NatinnalfOrSamlingens Love paa ny ere traadte i

Kraft, hvilke ogsaa udstrække sig til de MedlemMer

af FaMilien Bourbon, som maatte betræde det fran-

ske Terl4torium. De vil takke Nationalgarden -i mit

Navn for'dens Patriotisme og Iver, og for den Hen-
.

givenhed, den har viist imod mig ved denne vigtige

Ledighed."'
Napoleon."

Imedens dette foregik i det sydlige Frankrig,

Var Napoleon ankommen• til Paris og hebocde igjen

Trtilerierne.. Dagen efter sin Ankomst•udstedte han

Befaling nl alle Tropperne, at forsamle sig paa Ca-

rousei-Pladsen. Han modtoges af dem med de-meest

begeiStrede Gi&desyttringer, og efter -at haVe gaaet

gjennem ethVert Geied, og hilset paa hver Enkelt,

hvis Persen han gjenkjendte, lod han dem formere

og tiltalede dem saaledes :

"Soldater! jeg landede ikkun med 600 Mand i

Frankrig, fordi jeg gjorde Regning paa mit Folks



HengiVenhed, og endnut .at vrere erndret .af min
mle ll-rrdede Kri"-ere er ikke bleven skuffetbr 


min Forventning. Soldater jeg takker Eder. En
lizeder, , som den vi nu ville erhverve os, er Alt for
Nationen og for Eder ! Min Hæder er at have kjendt
og agtet Eder."

"Soldater! Bourbonnernes Throne var uretmaes-
sig, fordi den blev opreist ved fremmede Hænder;
fordi Folkets Stemme takjendegav sin TJviliie imod
den i enhver af vore Nationalforsamlinger; fordi,
med et Ord., den ikkun tabiid sikkre Fordele for
Individuer, hvis boymodige Fordringer stode i Mod-
sigelse med vore Rettighed.er. Soldater: den keiser-
lige Throne kan ene sikkre Folkets. Tarv:, • og det
meest ophOjede Maal for vor Stræben vor Hæder.
Soldater! vi skulle nn stride for -at fjerne fra vore
Grændser disse Fyrster, der ere de fremmede.Magter
saa hengivne; Nationen..Vil ikke. hlot staae os bi i
dette Foretagende, men den vil endogsaa,opflammes
af samme Aand. Det franske Folk og jeg gjöre Reg-
ning paa Eder. Vi ville ikke hlande os i andre Na-
tioners Anliggender, men Vee• over dem, der ville
blande sig i. vore!"

•Da Napoleon havde endt denne Tale , frem,
traadte General Cambronne og Officiererne af Ba-
tailionen fra Öen Elba, med Gardens gamle
Idet Buonaparte blev dem vaer, sagde han til SolL,
daterne:

"Disse ere Officiererne af den Bataalon, som

har fulgt mig i min (Ijeuvordighed. Eulaver af dem

er min Ven. De ere mit Hjerte dyrebare! Hvert Öje-




de tilbragte med mig i min Landflygtighed, have
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de gjenkaldet i min Erindring Armeens forskjellig

Regimenter; thi blandt disse 600 Tappre, findes Kri-

gere af ethvert Regiment. •De have gjenkaldet mig

Dage, hvis Erindring var mig ubeskrivelig kjær ; thi

de ere bedækkede med Ar, , erhvervede i •mærkvær-

dige Feltslag. Idet jeg elskede dem, var det Eder,

Soldater ! var det den hele franske Armee jeg elskede.

De bringe Eder Eders Örne tilbage. Lader disse tjene

Eder til Forsamlingspunkt. Ved at tildele Garden

dem, overleveres de hele Armeen." —

"Forræderie og hele Rækker af ulykkelige Be-

giVenheder have bedækket dem med Sorgens Slör;

men, Tak være det franske Folk og Eder, de kom-

-me nu tilsyne igjen, straalende i deres fulde Glands.

Sværger ! at de altid skulde være tilstede, hvor Sta-

tens Vel fordrer det, og at hverken Niddingen eller

Hvosomhelst der attraaer at hærje vort Land, nogen-

sinde skal kunne udholde Synet af dem."

"Vi--sværge det!" udraabte alle Tropperne, fulde

af Regeistring.
Da denne Ceremonie var tilende, underrettede

Buonaparte Hr. d'Affry, Oberst i Sveitzer -Garden,

at han skulde indfinde sig med sine Tropper til Mön-

string den fölgende Dag. Obersten svarede koldt,

at• han skulde gjöre sin Pligt, og trak sig tilbage.

Han forsamlede derpaa sine Officierer, , underrettede

dem om den Ordre han havde modtaget, og udbad

sig deres Raad; hvortil de Alle svarede uden- Be-

tænkningt• "gjiir, , hvad Pligten byder." —

1\iæste Dag stode nogle Regimenter opstillede paa

Carousel-PladSen, og Buonaparte, i Spidsen af sin

Stab, nærmede sig for at mönstre dem. Idet han red
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g;jennm Rækkerne, .savnede Itan Sveitzerne, hvorfor
han afsendte en Adjutant til Obersten, med Befaling,
strax at r.Mjde med sine Tropper. "Jeg erkjendee
ikknn Kongens Befalinger," sagde Obersten , med
hvilket Svar Adjutanten 'vendte tilbage. Napoleon
bed sig ærgerlig iiæberne, syntes ikke at viile lægge
videre 1Wærke dertil, og Revuen hiev. sluttet.

Obersten erhoidt nu Befating at mode
rierne. Han indfandt sig strax; men neppe var han
traadt ind i Marsehais -Salen , förend tvende Officie-
rer affordrede ham hans Sabel Strax traa(ite han
to Skridt tilbage, og udraahte, i det han blottede
den: "Lad den Braveste af Eder forsöge paa at tage
den!" ForVirrede ved denne uventede Modstand, til-
lode Officiererne ham at passere, hvorpaa han Mev
indladt til Napoleon.

"Hvorfor har De ikke adlydt min Befaling?'4
spurgte Buonaparte ham haanligt. •

"Fordi jeg ikkun erkjender Kongens og Canto-
nernes Myndighed."

"Yeed De til hvem De taler?"
. "Fuldkommen vel, jeg taler til. General Buo-

naparte."
" De taler til Frankrigs Keiser, og i denne Egen,

skah befaler jeg Detri, .at hegive Dem med De-res Trop-
per paa .Carousel..7-Pladsen, for at .jeg kan monstre
dem."

• • "Hr..General.! jeg.har allerede •sagt Dern, at jeg
ikkun. modtager Befalinger. af Kongen,, til hvent jeg
har svoreri Troskab,"

"De har aflagt samme Ed til ntig for 5. Aar
siden."
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"Ja , men Deres Thronafsigelse histe mig fra

denue Ed."
"Jeg beder Dem, husk Dem nm."

"Jeg beder •Dem at huske paa, at jeg filhdrer

Cantonerne."

"Jeg skal bringe dem til Lydighed."

"Det vil ikke være let at tvinge tre hundrede

tusinde Mennesker, der hellere vælge at dbe, end at

tabe deres Fribed."
"Da har dog Osterrig tvunget dem."

"Men Wilbelm Tell befriede os."

"Det er nok !" sagde Buonaparte, og vendte, sig

til en- af ,Ministrene.

Med 'st-6rste Forundring havde Officiererne; der

stOde sammentrængte i Gemakket, hèrt paa denne

Samtale, og alle sluttede de, at- den vilde ende -sig

mcd Hr. d'Affry'S Arrest. Af politisker Grunde blev

det imidlertid Obersten tilladt at begive sig bort, og

efter adskillige frugteslöse Forsiig paa at forfore dem

til Utroskab , tillod man Sveitzerne at vende tilbage

til deres Feideland.

Fölgende Statsraadets --Adresse er isærdeleshed

mærkværdig, saavel formedelst de Grundsætninger,

den gaY B1iOnaprte AnIedning til at antage som Ret-

tesnor for sih tilkommende HandleMaade, som ogsaa

mett Hensyn til d Viikaar paa hvilke det alene for-

bandt sig til at understötte ham.

"I det Statsraadet paa:ny ei traadt i Virksom-

hed, -anseer det-for Pligt, at fremsætte de Grunde,

der tjene det til Regel, saavel fOr dets Meninger,- som

for- dets Haudlemaade.'.>,
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"Sonvera;nitetn, beroer liu Folket Folhet alene

er kilden den lovisige Magt."

"Keiseren bOr oplordres til at borge ratt

Vl:d fOl'andi',2,:,J I nd ;(1.1111iy,Cr Ori 1 61.I bo,r for-

pligtet 50 iILC Proelamationer, saavel ii Armeen,

som -,\ationen: for liberale Grundstetniuger; for

pei.sonlig Flihed; for lige fietiigkeder; for Trylke-

frtkeden; for Censurens,fskarteLse:., for fri fitligions-

dyrheise; for Lovenes og `Lixternes Bestennuelse

JNationens frivalgte Btva!sentanter; for :Nation,Lien-

dommes LIkra-_,okengbed, af li‘iikensornheis Ofe..11-

delse; for Domsiol,:l n i aihwngghed o Uforandet -

lighed samt for it\floistreoes og den uckk.e,“.le


Embedsmt:ends Ans,, el ghed,"

"For end kraftigere at sti,kre rolkets on \lonar-

kens g•Knsidige Bettigbeder og Forpligtelser,

disse T,\attondatdiggender fremitegges i en almindelig

Reprt:esentantforsamling, hvilken Keiseren allerede bar

Lesternt."
Paa de-nm Atiresse svarede Butonaparte: "B,sett-

ter ere Stateits fOrste Borgere. Deres .7NIndigited el

af slOrre eller mindre Omfang, overeensitentmende

med de Nationers Tarv. bv;Le de beberske. 5ouve-

rainiteten er i og for sig selv kun arvelig, forsaavidt.

Fotkets Velfterd beroer derpaa. klet jeg ganer ud fra

denne Grund,r,wtoli;g, erkjender jeg ingen medfOdt

Rettigrted."
"jeg bar opgivet ideen om det store K,iserdinn-

me, hvortit jeg i femten Aar ikkon bavde lagt Grund-

volden. Fra Jr ti ar skulle det franske Keisenldmmes

L-yksafighed, og dels SammetiltoldJse i alle sine

yZure Gjenstadeti for tnin i jesie Strt-eben
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Man modtog nu Efterretning fra Wien,. at Maria
Louisa formeligen havde frasagt sig Titelen af Keiser-
inde; og for at give et • umiskjendeligt Beviis paa,
hvor aldeles adskilt hun betragtede sig fra.sin G-emal,
hayde hun nedlagt det grönue Livree, som var bro-
geligt i Buonapartes Familie, •og havde viist sig of-
fentligt med det Parmasanske. Dette var en fortracde-
lig Modsigelse af de falske Rygter, man havde ud-
spredt angaaende hendes TilbagekomSt, og afgav det
oimodsigeligste Beviis paa, at Keiseren af elsterrig
var fjenddig sindet, og havde forladt sin Sviger-
sois S'ag.

Nogie llage efter sit offentlige Indtog i Paris,
sdgte Napoleon strax at erhverve sig Nationens Tillid
ved adskillige popnlaire Acter. Han ophævede f. Ex.
alle de Indskramkninger, hvormed Ludvigs Ministre
havde belagt Trykkefriheden, og afskedigede Cen-
sorerne, der undersdgle ethvert Flyveskrivt og en-
hver Journalartikel, forinden deres almindelige Be-
kjendtgjdrelse. Han udstædte et Deere-t- angaaende
Slavehandelens Ophævelse, og et andet betræffende
Skolevæsenet; ved hvilket sidste blev befalet: at en
Pröveskok skulde aabnes i Paris for Primitiv Opdra-
gelse, der skulde indrettes saaledes, at den kunde
tjene til Mönster, og blive en Grundskole for vor-
dende Ungdomslærera; men for dem , der havde Lei-
lighed til at iaguage ham, var det ikke mindre tyde-
ligt, at han selv var overordentligen mismodig. Uag-
-tet Mmuens Glacdesraab, de indsaue Övrigheders
Hyldest, Yndlingernes Underdanighed og Hærens
.afsindige Hengivenhed, sögte han Eensomhed., og
fandt in6ensteds Lise. Hans Opfdrsel i Raadet var
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tvungen, hans naturlige Veltalenhed baVde forladt
ham , .og han syntes kun tilfreds, naar han var om-
ringet •af •sine Tropper. Man overraskede ham ofte i

•Londom at udgyde Taarer af Vrede og, Ærgrelse, og
de Suk, der undslap ham, röbede KUmmeren i hans
Sind. Hans Stolthed blev martret ved Tanken om,
at de forbundne Magter foragtede, endogsaa blot at
lægge Mærke til, hanS Fredsforslag; og med usigelig
Qwd gjorde han SamMenligning imellem den Foragt
de viste ham og den Hengivenhed, Nogle af dem

engang havde bevidnet ham, saaVelsom den Ydmyg-
hed , med hvilken Andre af dem havde erkjendt sig
stedse takskyldige imod ham for Besiddelsen af- deres
Kroner.

Trods disse hans personlige Fedelser, , fortsatte
han med storste Iver -Forberedelserne til den- fore-
staaende Kamp. Han igjorde enhver Anstrengelse, for
at forOge de regulaire Troppers Antal, og fölgende. .
kraftige Proclamation blev udstedt til Armeen:

"Soldater ! I have alvorligen entsket Eders Kei-,
sers Tilbagekomst. Han er nu komMen. I have un-
derstöttet ham af alle Kræfter. Forsamler ;Eder nu
paa det hurtigste omkring Eders Faner, , at I kunne ,
være 'rede til at forsvare -EderS Fddeland imod, Fjen-
der, der ikkun attraae at blande sig i vore indre An-
liggender, paabyrde os Regenter og foreskrive os Love:
Under disse Omstbendigheder er det enhver krigsvant
Franskmands Pligt, at ile til den keiserlige Fane.-La-
der vore Bajonetter frembyde vore- Fjender Synet af
en Jernmuur, og lader os vise dem, at vi endnu aJ-
tid ere de Samme."
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"Soldater hvad enten I have erholdt Orlov

bestemt, eller ubestemt Tid, eller endogsaa modtaget

Eders Afsked , ere Eders Saar blot lægte, og ere I i

en Tilstand, skikket til at, gjiire Tjeneste, da kom—

mer og forener Eder med Armeen! Eders Fodeland,

Eders Ære, Eders Keiser opfordre Eder- dertill"

"Med hvilke Bebreidelser skulde I ikke have

Aarsag til at overvælde mig, saafremt vort skjönne

Land paany skulde oversvommes af de Krigere, I saa

ofte have overvundet, og dersom Fremmede skulde

falde ind i Frankrig og stryge. det ud af Europas

Landkort."
(Undertegnet)

"Prindsen af Eekninhl."

Nationalgarden blev nu beordret åt træde sam

men i Corps , og fordeeltes i de forskjellige franske

Fæstninger. Tre tusinde, eet Sundrede og tredive

Batailloner, , hver bestaaende af 726 Månd, bleve

falede at skulle equiperes til umiddelbar Tjeneste,

og udgjorde tilsammentagne et Antal af 2253,600 Sol,

dater. Havde Buonaparte seet sig istand til at sætte

denne umaadelige Menneskemasse i Virksomhed og

kunnet indgyde den tilstrækkelig Euthusiasme, havde

han kunnet trodse alle sine Fjender. Men til Lykke

for Europa var en stor Mængde sin retmæssige Fyrste

hengiven, og var ham fölgelig til liden eller ingeu

Nytte. I nogle Departementer vægrede Nationalgar-;.

den sig haardnakket ved at eorpseres; i andre neglede

den at gaae uden for sin Födeprovinds , og fra mange

Stæder, hvor man tvang den til Afmarsehen,.var
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;ertionen riegc bQtydeliz, og fivnd Eatailloren
kommen -3;e",!e fra dens 1_)epartement vare de

fleste Soldater midIrdinec, Sandkeden er, at neyne

dende Deel af det Amtd, der Nar befalet
iidskrives, bley nogensiude indcni!e-rer.,

De gamk; Linielvoipper derimod, thdie skareviis

Buonaparles FflfllC O saare snart ban ti

talrig Iker til sin Ratidigbed, v({1 11\ is ban

ved et ‹dler andet glindude Foret,;,gcndt,
Fentogets Begyndelse, enten at bringe de Alkeredu

For‘ i ed , eller at skille dem fra byerandre.
alrige Arbeidere ble  e lbeskiæft.tgrde nted i be-

krste iloiderne MOIIIIMartre, Chanmont i‘h.snil-
Montam, i Nærheden af Paris, endskjdudi Carnot paa

det IIeftigsie satte sig imod denne Forholdsregel, der
upaatvivlehgen vilde forurolige og mishage Indyaa-
nerne. Befaling bley udstedt, at alle Garnison.5---

byerne skulde undersdges, og deres Fa2s!.nings‘wrker

filldskend,-;ggjOres. Laou, 5ei3,sons S t. Qud iii , ,
Iire , G ad ‘‘try, Langres og Chaieau--THerry,

bleve satte i ftjdkommen Fors.,arsstand, etlaloub,
Dijon, Ptheims, \-osges, Jura og Argm.ille,

skerke af 1":ainren, bleve gjor'ke mesten nind';egeligt:
Mange bundrede Arbeidere vare si ignen Ees!zjæi'tiged(:;

yed nestning s ærkerne om Lyon, og ingen

ble-y spaiTt. for at modsætie dn; A!.1.„ieredes Frum-
skridt ile mulige Ibndrin1er, Eubver Dcftlii blev

onthyggeden besat; Sdser bleve aniagte yed Bro-

hovederne; paa erhvert Ljerg oprOrtes et tferie ogr

Allarmen af kri.„-;stilberedelserne gjertitdd dGranni-

serne af de nordlige Departernemer,
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Da Buonaparte var landet i Frankrig, havde han
strax lovet det franske Folk , at give det en Statsfor-
fatning, svarende til dets Önske, og gunstig for dets
Frihed. Ifolge heraf, nedsatte han en CommiSsion,
for at gjöre Udkast til Formen af en Constitution,
der skulde være Nationens .Valg underkastet. Men
efterat denne Commissions Medlemmer i nogen Tid
havde beskjæftiget sig med dette vigtige Arbeide,
forekom det dem, som om Napoleons Loyte bedst

vilde opfyldes , naar Rlanen til Constitutionen ikke
havde sit Udspring fra nogen Commission , valgt . af
ham selv, men at Valg - Collegierne skulde udnævne
en Person fra ethvert Departement, for at udkaste
Grundridset til den constitutionelle Grundlov. Til
dette Forslag gav Buonaparte sit Samtykke , og der
blev givet Ordre til at tage Forholdsregler i Over-
eensstemmelse hermed. Men imidlertid blev hans
Stilling hver Dag mere mislig. De Allierede rykkede
allerede frem fra alle Sider, og Fjendtlighederne vihle
have begyndt længe forend  disse  nye Commissions-
Medlemener vare blevne valgte, og for de i denne
Anledning Midvendige Skrivelser vare afgaaede til
pepartementerne; heller ikke undgik det hans Op-
mærksomhed, at hvis Krigen skulde brycle ud, for-
inden Frankrigs Regjeringssager vare ordnede, vilde
den .stiirste Forvirring have været Folgen, og ikktin
med yderste Vanskelighed vilde han have kunnet
forskaffe sig Midler til Krigens Fortsættelse. Derfor
besluttede Keiseren, imod mange af hans Venners
Raad, at foreslaae Nationen en Statsforfatning til An,
tagelse, der hverken var de forste Commissions-Med-
lemmers Arbeide, ei beller deres, der skuble. have.
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været valgte i Departementerne, men for stnrste Delen
nelkasua hun selv. —

-Ved at fatte denne Beslutning, opvals te
parte stor den liguede fubl-
kommen den yilkaarlige Rehandling„ der havde ud-
mærket hans foregaaende Regjertng. Det var vold-
somt at bryde det helltgste Ldvte. Det var mgen
Constitution, forfattet af Folket; det var det tvertimod
ikke tilladt, bverken at forandre eller modilieere en
eneste Artikel i samme, men var indskratnket til det
Beles Antagelse eller Forkastelse.

Ludvigs ltjender bave tilregnet ham som en
f'orbry(Llse, at ban Layde givet frankrig en COn--
stituiiiui, og ikke nto dtaget nogen I dette3 des-
nagteL fnlgte deres nuværende Algud, clii i at have
erkji nd t at Folket alene har Ret til at vælga dets
egen SI;usforfauUng, det samme System, som den
forrige Regjering, idet han nu ligeledes fandt for
godt, at give sine Undersaatter en Constitutioo, "Det
rratiske Folk siger en agtet Skribeni.
budt stg, at iNlaymarken var sammenkaldet i et audet
6iemed, end at undersbge en Stemmeliste, og at Re-
præsentanterne for den store Nation vilde have Le-
nyttel denne Leilighed til at gaae i Rette med deres
Fyrste, angssende Constituenternes Rettigheder,

og deres Velfærd overbovedet."
Det vigtige Doeument, som nu kom for Dagen,

var til Alles Forundring betitlet: "Tillægsaet til det
franske Keiseeddmmes Constitution."

Dette foranledigede kjendellg 3lisndie, da han
lan trde gjort sig ansvarlig for at give Ndtionen en
ny Statsforfaing, og blot Navnetz "Tilliegsaet," op-
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vakte Kulde imod ham hos Tusinde, der hidtil ha.vde
Været hans Sag hengivne.

Denne saa bekjendte Act, bestaaende af 67 Ar-
tikler, og undertegnet :af Napoleon og Hertugen af
Bassano, blev nu .det franske Folk forkyndt til An-
tagelse eller Forkastelse. Euhver Franskmand, som
havde opnaaet Myndighedsalderen, blev opfordret til
at indskrive sin Stemme, for eller imod den, i Pro-
tocoller, som vare .aabnede i hver By og hvert Di-
strikt,

Disse Stemmer -skulde samles, og det .endelige
Udfald bekjendtgjöres ved Maymarkens Aabning, der
var bestenit til den 26de May. Saavel Land- som
S6einagten havde man ligeledes indbudt for at raad-
slaae om Acten, .og at afgive deres Stemmer om
fld eller Mishag.

Ludvig den isde, mcd sln liden tro Omgivelse,
var nu i Gent, hvorfra han lod udgaae adskillige
Proclamationer, lrvilke ideligen bleve haanede af Buo-,
napartes Tilhængete, .og bleve -anseete -som -aldeles
uskadelige, uden for saavidt de stode i Forbindelse
med de forbundne Magters Foretagender.

De Allieredes krigerske Tilberedelser fortsattes
imidlertid uden Oph6r. I Begyndelsen af Ludvigs
Ophold i Gent, bestode de brialske Tropper i Bel-
gien ikkun af 15,000 Mand ; den belgiske Magt var
endnu mindre , og Preusserne .i.Luxenburg og,i.Nær-
heden af .Cleve og Jüiich, overstege neppe 40,000.
Ikke destomindre var den brittiske Styrke, förend
Midten af .September, foreiget til 60.000 Mand, af
hvilket Antal Kongen af Hollands Tropper udgjorde
mere end det Halve.
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Tre Cange bundrede tusinde tisterrigere vare

:fardige til ei tritnge ind i Frankrig: to bundrede og
fem og yve tusinde Russer vare rykkede freni nmsten
lige til Gramdserne, og sex preussiske Corps, imlbe-..
fattende det bundrede og sex og tredive tu-
sinile Mand, vare i Begreb med at gaae ind i Frank-
rig fra flere Sider; fnie vi• bertil, de forskjellige
tyclske Staiers Contingenter, som uclgjorde 1.50,000
Mand , il man bemzerke, at en Million Soldater ar

under Yaab.en, i det bestemte oiemed, at standse
Buonapartes Usurpation.

Men i-kke ileitte vare disse Airn eci' frygtelige,
paa Grund af det ubyre Antal Mennesker, , hvoraf de
bestode; de bleve tillige commandercde af vor Tids-
aiders bernmteste Hærf6rere, af hvilke Yogle allerede
beldigen havde fiegtet.mod Buonaparte, og Andre af
dem erhvervet sig en lige fierdimnelse, ved at over-

vinde enhver Marsehal, med hvilken de havde bavt
Leilighed til at maale sig. Fyrst Sehwartmenberg var
ensat som C/versteommanderende over Osterrigerne,
med Fehmarsebal Bellegarde og Generalerne Fri-

mont, Vineent og Bianchi under sig. Russerne bleve
anfnrte af Storfyrst Constantin, understOuet af Gene-
ralerne Bare"ay de Tolly, Langeton og Sacken. lielten

Elneber stod iSpjåsen for Preusserne, tilligemed Ge-
neralerne Kleist, Yorek. og Pitlow; Englamderne og
reigierne bieve conunanderede ved Ilertugen af Wel-

ljngion, der ihr‘:de Prindsen af Oranien, Hertugen af
Brunswig, Ceneralerne Pieton, Beresford, Clinton og
fFre andre Offteierer af udmærkede Fortjenester un7
iler sin Befaling. Eastlands -Souverainerne besluttede
ligcledes, endnu engang at drage i Felten i egne Per-



vakte Kulde imod ham hos Tusinde, der lijdtil havde

Været hans Sag hengivne.
Demie saa bekjendte Act, bestaaende af 67 Ar-

tikler, , og undertegnet af Napoleon og Hertugen af

Bassano, blev nu .det franske Folk forkyndt til An-

tagelse eller Forkastelse. Enhver Franskmand, som

havde opnaaet Myndighedsalderen, blev opfordret til

at indskrive sin Stemme, -for eller imod den, i Pro-

-tocoller, som vare aabnede i hver By og hvert Di-

strikt.
Disse Stemmer .skulde samles, og det -endelige

Udfald bekjendtgjöres ved Maymarkens Aabning, der

var besternit til den 26de May. Saavel Land- som

S6emagten havde man ligeledes indbudt for at raad-

slaac om Acten, -og at afgive deres Stemmer om Bi-

fald ellcr Mishag.
Ludvig den fgde, med sin liden tro Omgivelse,

var nu i Gent, hvorfra han lod udgaac adskillige

Proelamationer; rri1ke ideligen bleve haanede af Buo-,

napartes Tilhængere, og bleve -anseete som aldeles

uskadelige , uden for saavidt de stode i Forbindelse

med de forbundne Magters Foretagender.

. De Allieredes krigerske Tilberedelser fortsattes

imidlertid uden Oph6r. I Begyndelsen af Ludvigs

Ophold i Gent, bestode de brittiske Tropper i Bel-

gien ikkun af' 15,000 Mand; den belgiske Magt var

endnu mindre og Preusserne i Luxenburg Nær-

heden af .Cleve og Jiilich , overstege neppe 40,000.

Ikke destomindre var den brittiske Styrke, f6rend

Midten af "September , foröget til 60,000 Mand, af

hvilket Antal Kongen af Hollands Tropper udgjorde

mere end det Halve.
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Tre Gange hundrede tusinde Österrigere vare

fardige til at trange ind i Frankrig; to hundrede og

fem og tyve tusinde Russer vare rykkede frem nasten

lige til Grandserne, og sex preussiske Corps, indbe-

fattende i det Bele to hundrede og sex og tredive tu-

sinde Mand, vare i Begreb med at gaae ind i Frank-

rig fra flere Sider fijie vi hertil , de forskjellige

tydske Staters Contingenter, , som udgjorde 150;000

Mand , vil man bemarke, at en Million Soldater var

under Vaaben, i det bestemte etiemed , at standse

Buonapartes Usurpation..

Men ikke alene vare disse Armeer frygtelige,

paa Grund af det uhyre Antal Mennesker, , hvoraf de

hestode; de bleve tillige commanderede af vor Tids-

alders beriimteste Harförere, af hvilke Yogle allerede

heldigen havde fagteL mod Buonaparte, og Andre af

dem erhvervet sig en lige Berommelse, ved at over-

vinde enhver Marschal, med hvilken de havde havt

Leilighed til at maale sig. Fyrst Schwartzenberg var

ansat som Överstcommanderende over Osterrigerne,

med Feltmarschal Bellcgarele og Generalerne Fri-

mont, Vincent og Bianchi under sig. Russerne bleve

anförte af Storfyrst Constantin, understöttet af Gene-

ralerne Barclay de Tolly, Langeron og Sacken. Helten

Blücher stod i Spidsen for Preusserne, tilligemed Ge-

neralerne Kleist, Vorek. og BUlow; Englanderne og

Beigierne bleve commanderede ved Hertugen af Wel-

lington, der havde Prindsen af Oranien, Hertugen af

Brunswig, Generalerne Picton, Beresford, Clinton og

-fiere- andre Officierer af Udmarkede Fortjenester un-

der sin Befalino- Fastlands -Souverainerne besluttede

ligeledes, endnu engang at drage i Felten i egne Per
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soner for ved deres Nærværelse at opflamrne deres
Troppers Mod.

Napoleon havde ikkun tre hundrede tttinde
Mand at sætte imod denne overvældende St-vrke. Na-
tidnalgarden var vel endnu i Reserve, som han gjorde
Regning paa at skulle udgjdre et Belob af to Millioner ;
men han indsaae meget vel hvor lidet sandsynligt det
vilde 'være at formaae • den iii med Iver at staae hans
Sag hi. Tillægsaeten havde formindsket hans Folke-
yndest , og „svækket hans Indflydelse. Det var imid-
lertid for sildigt at træde tifbage.. Kampen maatte
forsoges, og hans eneste Haahhvilede paa Mnligheden
af et eller andet glimrende Foretagende, hvorved han
enten kunde afskjære de Allieredes fremrykkede Co-
lonner, , eller, ved at spille Krigen ind i Fjendernes
Lande opmnntre de Modlose til at erklære sig paa
hans Side.

Hans Udsendinger vare nu allevegne i Europa
virksomt beskjæftigede med Indberetninger om de for-
skjellige Staters Beskaffenhed; den offentlige Mening
samme; de .forbundne Fyrsters Tilberedelser, , eller
ogsaa med at udfore bans hemmelige Befalinger.

I Frankrig selv herskede imidlertid stor Gjæ-
ring, formedelst den tiltagende MisfornOielse, og
flere Departementer brOd den ud i en almindelig Op-
stand. I Languedoe, Bretagne og Anjou viiste sig et
stort Antal Devæbnede, der modsatte sig med afvex-
lende Held de imod dem sendte Tropper.

Urolig over disse Begivenheder, foreslog Na-
poleon efi. Dag i Statsraadet, saasom man tillige havde
opdaget en meget udbredt Brevvexling i selve Paris
'at .finde Sted med Bourbounerne, at en Huusunder-
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siSgelse skulde iværksættes i hele Hovedstaden , for at

opdage Papirer og mistænkelige Personer ; men Her-

tugen af Otranto modsatte sig paadet bestemteste denne

despotiske Forholdsregel , som vilde have mindet Fol-

ket om den værste Revolutionsperiode. Napoleon,

forbittret over denne Modsigelse , forlangte hans Por..

tefeuille. "Her er den," svarede Hertugen, "men jeg

indestaaer ikke for deres Liv til i Morgen." Denne

Trudsel forskrækkede Buonaparte, og efter et Öie-

bliks Betænkning, gav han Portefeuillen tilbage, med

en Undskyldning for sin Hidsighed.

Derpaa foreslog han, at man skulde bestemme

Dodsstraf for enhver Emigrant; men Cambaeres an-

fdrte herimod, at et saa unödvendigen grusomt .og

ubilligt Decret, vilde opvække hele Frankrigs og

Europas hoieste Uvillie. Dette bragte Keiseren igjen

et af hans almindelige Vredesanfald, og han be-

skyldte Ministeren for,, at staae paa en forrædersk

Maade i Forbindelse med Ludvig den isde. Camba-

c&es tog intet Hensyn paa denne Beskyldning, men

vedblev at modsætte sig Decretet , og efterat Buona-

parte havde udost sin Harme, samtykkede han i Mi-

nisterens Forslag , der befalede : alle Udvandrede at

vende tilhage i Lobet af een Maaned, og at anmelde

sig for en civil Övrighed, i hvilket Tilfælde man til-•

stod dem Benaadning; men Enhver, der enten for-

sinnte eller afslog at benytte dette Amnestie, var Dods-

straf underkastet.

I adskillige Dele af Bretagne vare Forbund sam-

mentraadte, i det "efter muligste Evne at be-

fordre Udbredelsen af liberale Grundsætninger —

at hidrage til at vedligeholde Almeenaanden, og fore-
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bygge Uorden; at haandhæve offentfig Sikkethed i
det Indre, og at begive sig til ethvert Sted i Provind-
serne, der maatte trues af udvortes eller indvortes
Fjender; — at gjore Brug af deres hele lndflydelse
for at tilholde Enhver til Pligt imod deres Fyrste og
Fodeland; at yde virksom og hastig Hjælp paa en-
hver offentlig Authoritets,Opfordring ; — at tilintet-
gjore enhver Sammenrottelse irnod Constitutionen og

.Keiseren , samt gjensidigen •at understOtte og beskytte
hverandre." Buonaparte formeente, at noget Lig-
nende skulde kunne tilveiebringes i Paris, og afsendte

den Hensigt hemmelige Emissarier til Forstæderne
St. Antoine og St. Mareeau, hvis Indvaanere haVde
taget saa virksom Deel i de blodigste og meest van
ærende Revolutionsseener, , for at formaae dem til at
træde .sammen i slige Forbund.

Planen lykkedes. Femten tusinde indskreve sig,
og forlangte Vaaben; og for at gjOre Sagen saa offent-

som muligt, bestemtes en Dag, paa hvilken de
skulde monstres paa Pladsen ved Tuilerierne.

IfOlge heraf, kom dette Skrab af Folket, i tusinde-
forskjellige og væmmelige Slags Klæder, , den 1.4de
May marseherende ind paa den til Palaiet hörende
Gaardsplads, og idet Napoleon nærmede sig Fronten
af Linjen, afsendtes en Taler fra Corpset imod ham,.
for at bevidne deres Fôlelser, og tilkjendegive For-.
bundets Hensigter ; hvilken Tale Napoleon besvarede

de meest smigrende Udtryk. Dene Svar blev mod-..
taget med lydelige og gjentagne Glædesraab, ng de
Forbundne skiltes ad, stolte af den Ære, der var
bleven dem til Deel. Men den iænksomme Fribeds-
ven spaaede Ade, ved at see sin Sag overleveret
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slige Htender. Endogsaa Soldaterne kunde ikke til-
bageholde deres Forundring og Foragt. "Sec her,"
sagde Nogle af dem, "det er vores Herres Herrer!
hvor er den store Napoleon ? Yi blive ikke Earopa
Erobrer mere vaer, — den Keiser, , hv;s Hofstat talte
Kongerne af Spanien og Neapel, af Saxen og Bayern,
af Würtenberg og Westphalen iblandt sig. Vi see
ikkun Keiseren for en Pobelklynge."

Imidlertid ankom de Deputeredc af Valgeolle-
gierne ikknn langsomt, og Stemmelisterne vare fra
adskillige Departementer endnu- ikke indl6bne; men.. 

saasom Folkets Utaalmodighed begyndte at blive lyde-
lig , cig Buonaparte selv urolig længtes efter at be-
give sig til Armeen paa Grændserne, blev May-
Markens. Forsamling bestemt at skulle holdes den
9de Juni.

Maymarken eller Martsmarken er en vidtlöftig
Jordstrækning lige over for Militairskolen., paa alle
Sider omgiven af Alleer, og strækker sig fra Sko- .
len næsten lige til Seinens Bred.der. I det franske
Monarkies tidlige Periode, holdtes de almindelige Na-
tionalforsamlinger paa dette Sted. Gjenstandene fOr'
saadanne Möder vare : at bestemme nye Lovgivninger,
at forelægge Kongen Folkets Besværinger, , at bilægge
Baronernes Tvistigbeder, og at bolde en almindelig
Winstring over Tropperne.

Den kaldtes Martsmarken, fordi Forsamlingen
fandt .Sted i Marts Maaned. I Midten. af det ottende-
Aarbundrede, forandrede Pepin dette Modc• til at hol-
des i May, som en mildere og mere passende Aars-
tid;.hvorefter den kaldes Marts- eller Maymarken.
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- "Aldrig nogensinde," siger en Pariser-Journal,

"tiltrak nogen Nationalfest, eller noget Skuespil, paa

engang saa hoitideligt og riirende, det franske Folks

Opmærksomhed, meer end dette; alt Muligt, istand

at opvække Deeltagelse og oplate Sjælen: Reli-

gionens Bönner — et stort Folks Pagt med dets

Souverain — hele Frankrig, fremstillet i den ædle-

ste Deel af dets Borgere, Agerdyrkere, Handlende,

Embedsmænd og Krigere, forsamlet trindt omkring

Thronen — Alt opflammede til den fyrigte Enthu-

siasme, hvorom de mærkværdigste Epoker have ef-

terladt os Erindringen." Ikke destomindre Var det

den løde Statsforfatning, som var bragt i Forslag og

antagen paa lignende Maade. — En Throne var op-

reist i Midten af en indhegnet Halveirkel, hvoraf de

Totrediedele dannede store Amphithealre til Hdire og

Venstre, og hvorpaa femten tusinde Personer havde

taget Sæde. Efterat Buonaparte bavde sat sig, for-

rettede Erkebiskoppen af Tours, Cardinal Bayanne,

Og fire andre Biskopper, Messehiiitiden. En Deputa-

tion af 500 Medlemmer af Valg-Collegierne nærmede-

sig derpaa Thronens Fod., og bleve forestillede af

Erke-Canzleren. Hr. Dubois d'Angers (en af Med-

lemmerne, og Repræsentant for Maine og Loire De-

partementerne) holdt derpaa en Tale i hele det fran-

ske.Folks Navn. Da den var til Ende, gjenitid hele

Maypladsen af Edraabet: "Nationen /eve! Keiseren

leve!" I dette Öieblik proclamerede Erke-Canz-

leren: at Tillægsacten til Keiserdömmets Constitution

næsten eenstemmigt var bleven antagen, idet Antallet

af de benegtende Stemmer ikkun fandtes at være

4,206 Derpaa erklærede Herolden i Keiserens Navn,
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at Acten var antagen af det franske Folk. Herefter
tog Napoleon Sæde paa en anden Throne , som be-
fandt sig i Midten, og hvorfra han kunde oversee hele
Forsamlingen, som han tiltalede i tOlgende Udtryk:

"Mine Herrer Udvalgte af Collegierne , Depar.,
tementerne og Distrikterne mine Herrer Depu-
terede af Land- og Soemagten, til Maymarken!"

"Keiser, , Consul eller Soldat ! Alt skylder jeg
Folket. I Medgang, i Gjenvordighed, paa Valplad-
sen, i Raadet, paa Thronen og i Landflygtighed, har-
Frankrig været den -eneste og stadige Gjenstand for
mine Tanker og Handlinger. Liig hiin Konge af
Athenen, har jeg opofret mig for Folket , i Haab om
at opfylde mit givne Löyte : at værne om Frankrigs
Selystæridighed, dets Reuigheder og dets Ære. Hvor
sonderknusende at see hine hellige Reitigheder, ,
hvervede ved tyve Aars Seire, tilintetgjorte og tabte
for evigt ! Den franske Æreskrands begyndte at falme,
og Nationens Önske har igjen •at mig paa den Throne,
der er mig saa dyrebar, , fordi den er et Palladium
for Folkets Uafhængighed, tiets Rettigheder og dets
Ære."

"Franskmænd! da jeg , omgiven-af aimindelig
Glæde, -ilede igjennem Keiserdömmets forskjellige Pro-!
vindser til min Hovedstad, havde jeg Grund til at
stole paa en varig Fred. Nationer ere bundne ved
de Traktater, der sluttes af deres Regjeringer, hvilke-
somhelst disse end maatte være. Mine Tanker vare
den Gang henvendte paa Midler til at gjenoprette Vor
Frihed ved en Constitution , der stemmede overeens
med Folkets og dets Tary. Jeg sammenkaldte
1Wymarken. Jeg erfarede snart, at disse, Fyrster,
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SOM have ringeagteCalle Grundsætninger , som bave

traadt saa mange Nationers Folelser og meest elskede

Forbindelser under Fodder, attraae at paafijre os Krig

igjen. De ponse paa at forstiirre Kongeriget Holland,

ved at give det alle vore nordlige Grændsestæder til

Brystværn; at forlige de Tvistigheder, , som endnu.

finde Sted iblandt dem, ved at dele Lottringen og

Elsas."
"Nu var det in5dvendigt at ruste sig til Krig.

Men , forinden personligt at gaae Kampens uvisse

Skjæbne im6de, har min fdrste Omsorg været, ufor-

tövet at meddele Nationen en passende Statsforfatning.

Folket har antaget den Act, jeg foreslog det. Fransk-

mænd ! naar vi have drevet disse uretfærdige Volds-

mænd tilbage, og Europa er blevet overtydet om,

hvad det Skylder otte og tyve Millioner Menneskers

Rettigheder og Uafhængighed, da skal en hellig Lov,

saaledes som den constitutionelle Act kræver det,

sammensmehe de .for Öjeblikket adskilte Bestemmel,

ser i vor Statsforfatning.

"Franskmænd ! I ville om kort Tid vende til,

hage til Eders Departementer; underretter Eders Med,

borgere om, at Tidsomstændighederne ere betydnings- "

fulde ! at ved Enighed, Kraft og Udholdenhed, skulle

vi vende seirende tilbage fra et stort Folks Kamp

imod dets Undertrykkere; at kommende Slægter stræn,

geligen ville undersöge vort Forhold; og at en Na-

tion har tabt Alt, naar den har tabt sin Uafhængig-

hed. Siger dem, at fremmede Fyrster, , som jeg har

oplöftet paa Thronen, eller som skylde mig deres

Kroners vedvarende Besiddelse, .som 'Alle, saa længe

Lykken tilsmilede mig, beilede til mit Venskab og



45

det franske Folks Reskyttelse, nu oplate Sværdet
imod min Person. Blev jeg ikke vaer, at det er vort
Land , de ville luerje , skulde jeg ufortövet overlevere

dem denne Tilværelse, imod hvilken de vise sig saa
uboielige. Men siger Eders Medborgere tillige: at

saa længe det franske Folk vedligeholder imod mig
de Hengivenhedsfolelser, hvorpaa det har givet mig

saa mangfoldige Prover, , vil vore Fjenders Hevugjer-
righed være magteslos.

Franskmænd! mit Önske er Folkets Ônske;

mine Rettigheder ere dets Rettigheder; min Ære, min

Bæder og min Lykke, kanne aldrig bestaae uden med
Frankrigs Ære, Hæder og Lyksalighed."

Denne Tale frernbragte hele den Virkning, som

var Hensigten, og som. man auraaede dermed. Jub-
lende Skrig af Enthusiasme gjennemtrængte Laften,

og det varede længe, forinden Rolighed igjen kunde
tilveiebringes.

Omsider nærmede Stor -Almisseuddeleren sig
Thronen, og overrakte knælende det nye Testament til

RuOnaparte, som aflagde Eden i fdlgende Udtryk-:

"Jeg Sværger at efterleve Keiserdommets Consti-

tution, og at sorge for dens Fuldbyrdelse."
Derpaa gik Erke-Canzleren hen imod Thronen,

og oplæste Lydighedseden mod•Constitntionen og imod
Keiseren. Hele Forsamlingen gjentog med een Stem-

me "Vi sværge det!" —

Efterat Tedeum var afsjunget, lagde Napoleon.

den keiserlige Kappe. til Side, og idet han reiste 'sig
fra Thronen, tihalede .han Militairet saaledes:

"Soldater af Keiserdommets Nationalgarde I Sol-
dater af Land- og• Soemagten: I Eders Hænder be,-
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trOer jeg Nationalfanerne; prydede med den keiserlige

Orn. Sværger, at I ville forsvare dem med Eders
Blod imod Frankrigs og denne Thrones Fjender. Svær-

ger, at de bestandigt skulle tjene Eder til Forsam-
lingstegn!"

Lydelige og eenstemmige Udraab af "Vi sværge
det!" gjenlode gjennem hele lndhegningen. Midt un-

der disse Glædesskrig begav Buonaparte sig til deu
anden Throne, i Midtm af Maymarken. Tropperne

marseherede i Batailloner og Eseadroner, og omrin-
gede Thronen. Derpaa overleverede han, som Ah- -

Ibrer for National- og Keisergarden, hver især deres

Orn, og sagde:
"SOldater af Pgriser -Nationalgarden! Soldater

af Keisergarden! til Eder anbetroer jeg Nationalör-

nene og Nationalfanerne. Sværger, , at udgyde EderS

Blod, om det •er n..dvendigt, for at forsvare dem
imod Statens og denne Thrones Fjender!" Hele Ar-

Meen, i tæt•rsluttede'Geleder rundt omkring ham, sva-
rede med gjentagne Ildraab: "Vi sværge det!-"

• Trommen riirtes, og Rolighed tilveiebragtes.

"Sværger," vedblev Napoleon, "aldrig at er-

kjende noget andet Forsamlingstegn." Auer gjenhid

Udraabet "Vi sværge det:" fra alle Sider. "I Sol-
dater af Pariser -,Nationalgarden ! sværger, aldrig at

tiUade fremmede Tropper åt vanhellige den store
Nations Hovedstad." sværge det," gjenlod i de

meest begeisk.ede Udraab, og gjentoges længe.af den
uhyre Mærkgde, der omringede Indhegnet.

Trommen rortes paa ny, og der forgik lang

Tid, forend Rolighed igjen indtraadte. "Og I Sol-

dater af Keisergardeu :"- sagde Buonaparte, "sværger,
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at overgaae Eder  Selv-  i det Felttog, der nu. aabnes,'
og hellere at dde, end at tillade Fremmede at fore-
skrive Staten Love!" Udraabet "Vi sværge det!"
blev nu gjentaget tusinde og atter tusinde Gange.
Forgjæves ri•rtes Trommen; den overdiivedes ved
Skriget af den bedragne Mængde. —

Tropperne bleve derpaa beordrede at defilere
forbi Keiseren, og i to Timer, som Toget af de tal-
rige Batailloner medtog, vedvarede Glædesskriget med
lidet eller intet Ophold.

Kort fdr Miidet paa Maymarken, begave nogle
Fa2drelands og Friheds Venner sig til Buenaparte, og
forestillede ham, at det nu ikkun beroede paa ham,
i Forening med den Dags HOitidelighed, at fremkalde
stedsevarende Velsignelse over Frankrig, og lægge en
sikker Grundvold til sin egen udOdelige Ære. De
Allierede havde erklæret, at de blot feirte Krig imod
ham alene. Deres utallige Armeer rykkede Mægtigen .
irnod Grændserne, og selv det blodffirstigste Sind
kunde ikke spaae noget godt Udfald. Dersom hag
altsaa, ferend Nationalforsamlingen, frivilligen vilde
nedlægge den hbieste Magt, han paa ny havde over,
taget, og af egen Tilskyndelse opofre sig for sit Lands
Frelse, da vilde han i sit private Liv medtage Fol-
kets Velsignelse; Mindet om ham vilde evigen leve
i dets taknemmelige Erindring, og man vilde tælle
hans Navn iblandt de meest udmærkede i Historien.

Til dette Forslag svarede Napoleon: at han var
redebon til hvilkensomhelst Opofrelse for Frankrigs
Vel; men at dette var en. aldeles Umulighed. HaR
anfdrte , at. Armeen vilde blive yderst: op'hragt hlot,
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ved at foresiaae en saadan tilsyneladende Ydrnygelse,:
og at hans Thronfrasigelse vilde være et Signal til Op-
ror og Borgerkrig. De Allierede, sagde han, havde
dybere og• farligere Planer isigte. De stræbte mindre
efter hans Afsættelse, end efter at vanære og udstykke
Riget. Hans Resgnation vilde ikke standse deres
Fremskridt, men blot tjene til at berove Armeen
dens valgte Fitrer, , svække Forsvarsmidlerne, og ud-
sætte Landet for forögede Onder.

Den fölgende Dag begyndte Repræsentanternes
K.ammer sine Moder. Dets forste Beskjæftigelse var,
at udvælge en Præsident, og Valget faldt paa Lan-.
jrtinais, vel bekjendt for sin Hengivenhed for lovmæs-
sig Frihed, •og for sin idelige Opposition mod enhver-
af Buonapartes despotiske Handlinger.

Man formodede at Keiseren vilde have aabnet
Mod.et den f;-.1gende Dag med en Tale fra Thronen;.,
men der induaf en Begivenbed , som synes at være
grundet i en uopdaget Hemmelighed.

En fornem. saxisk Herre, ved Navn Sahla , fandt
Leilighed til at faae Adgang til Repræsentant -•For-
samlingens Sal,• i Ibtab om at træffe Buonaparte der;'
Inen da • han erfarede, at Sessionen först vilde blive•
aabnet meste- Dag, begav han sig bort, og idet han
dreiede ind i en Naboegade, gled han tilfældigviis og'
faldt; •i samme Öieblik udviklede sig en Mængde
Knaldsblv i hans Lomme, og tilredte ham paa en
frygtelig- Maade.

-Han Mev uopholdeligen stillet for Politiereuen,

og. man erindrede sig nu, at man for ,5 Aar siden.
havde havt ham mistænkt for .et Forsdg imod Napo-
leons "Liv, , hvorfor han havde siddet i Forvariog
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Citadellet Vineennes til de Allieredes -Indtog
ris. De Forklaringer, , han gav angaaende sig selv,
vare modsigende; men han var saa urokkelig i den
Beslutning, han eugang havde taget, at han, da man
rum Tid efter hans Arrest forhörte ham , for at op-
dage, om man kunde sætte bam paa fri Fod uden
Fare for Buonaparte, ligefrem tilstod, ingenlunde at
have opgivet sit Forsæt. Iovrigt foregav han siden
efter, at han troede, formedelst Knalds6lv, , at have
opdaget Hemmeligheden at forfærdige Raketter, , der
vare frygteligere end selve Congreves. . Han tilbod
Krigsministeren denne Hemmelighed., og lod en Prive
af dem blive tilbage. i Bureauen, hvormed han on-
skede man skulde gjin'e Forsog , og forsikkrede , at
han altid bar en betydelig Deel af denne farlige Ma-
terie hos sig. Man ansaae dette Angivende imidlertid
for utilfredsstillende. Den Plan, han tilforn havde
lagt, og næstenndfirt,..imod Buonaparte , saavelsom
hans Bortgang fra Salen, da han bievi underrettet om,
.at Keiseren ikke vilde være tilstede f6rend paafol-
gende Dag , satte harai et særdeles mistænkeligt Lys,
og han blev holdt i Fængsel, indtil Napoleon fra-
sagde -sig Thronen anden Gang. Enden paa'Tildra-
gelsen gjorde det Hele.endnu nforklarligere. Faa Dage
förend de allierede Troppers Indtog iiParis, blev han
sat i Frihed, og den folgende Morgen styrtede han
sig, fra Lndvig den 16des Broe, over Brystværnet, i
Seinen. Man ilede ham ufortovet til Hjælp; men et-
hvert Forsög paa at bringe ham Lii Live var for-
gjæveS.

Dagen efter at denne Person vår tagen.i Forva-
ring begav Buonaparte sig- i stor Pragt_til'Reprxsen.-



tanteruesPallads, for at aabne Kammerets Mdde. Ef-

terat Troskabseden mod. Keiseren og Constitutionen

var aflagt, blottede Napoleon Hovedet et Oieblik —

bedækkede det igjen, og sagde :

"Mine Herrer af Pairernes Kammer, , mine Her-

rer af Repræsentanternes Kammer!"

"I Ldbet af de sidste tre Maaneder, have ind-

traadte Omstændigheder og Nationens Tillid, paa ny

indsat mig i den hiiieste Myndighed. Denne Dag bar

for bestandigt opfyldt det Onske, der var mit Bjerte

meest dyrebart. Et constitutionelt Monarkie tager fra

nu af sin Regyndelse."

"Dödelige ere for svage til at borge for tilkom-

mende Begivenheder. Lovmæssige Indretninger ere

ene istand til at bestemMe Nationers Skjæbne. Mo-

narkiet er uundværligt for Frankrig , fordi det sik-

krer Fribed, Eafhængighed og Folkets Rettigheder."

" Vor Statsforfatning og vore Love ere blevne

rystede ; en af vore vigtigste Beskjæftigelser maa

være, at forene dem til et Heelt, og bringe dette til

hver Mands Kundskab. For dette Arbeide vil nær-

værende Tidsalder kunne gjöre Fordring paa kom

mende Slægters Taknemmelighed. Det er mit On-

ske , _at __Frankrig skulde komme i Besiddebe :af al

mulig Fribed; jeg siger mulig,- fordi Anarkier altid

ophiser sig. i.. Enevolds -Regjeringer. .En frygtelig

Coalition af Fyrster truer vor. Uafhængighed; - dens

Armeer nærme sig vore Grændser. Fregatten Mel-

pomene er bleven angreben og tagek i Middelhavet,

efter en blodig Kamp med et engelsk Linieskib. paa

Kanoner.. Blod er udgydt i;Fredstider! Vore

Fjender gjöre Regning paa vor indbyrdes Uenigbed.



De- opflarrane og nære en BOrgerkrig. Hernmelige
Forsamlinger have været iværksaue, og rænkefulde
Forbindelser finde Sted med Gent, paa samme Maa-
de, som med Coblenz i Aaret 1799. Derfor ere
mæssige Forholdsregler uundgaaeligt uodvendige; og
uden Forbeholdenhed sætter jeg min Tillid til Eders
Fædrelandskjærlighed, Eders Klogskab. og Eders Hen
givenbed til min Person."

"Trykkefriheden er nadskillefig fra vor nær-
værende Gonstitution;: heller ikke kan den være Gjen-. .standen for nogensomhelst Forandrhig, uden at kUld=

kaste hele vor Statsforfatning; .men den bor vcere nu-




derkastet en lovbestenu Indskrænkning, fornemmeligen

i -Nationens nærværende Stilling. Derfor anbefaler

jeg_denne viglige Punkt til Deres alvörlige OVerVeieIse.


"Mine :Minstre ville underreue Dem om Sager-
4ms Tilstand. Finantserne- vilde befinde sig i bedste
. _ . .
Orden hvis forii,ede Udgivter under nærvæ-, _
rende Omslændigheder vare nödvendige ; ikke desto
mindre skulle vi raade Bod paa Alt, naar blot .de
Forskrivter, som Budgettet indeholder, „ kunne briri-
ges i  -Udftirelse endnu i Lbbet if dette'Aar: Det er
paa iMidlerne til dette Resultats Opnaaelse, at min
Finantsminister vil henvende Deres særdeles Opmærk-.,, .
somhed."'

"Det er niuligt, at Fyrstens helligste Pligt snart
kalder til Kamp for mit Land- _Hæren og jç
ville-gjbare vor Pligt. Pairer og Repræsentanter I gi"-
ver -paw.Eders Side „Nationen et Exempel paa_Tifiid,
Kraft og Fædrelandskjærlighed, og sværger-r; Rig
det romerske Senat, bellere at doe, end at overley9

D
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Frankrigs Vanære og Skjændsel ; da skal F6deland,e1S

hellige Sag endnu triumphere !" —

Snart efter Repræsentant - Kammerets Aahning

bemærkedes tydeligen, at det beherskedes af en Aand,

aldeles forskjellig fra den , man nogensinde for un-

der Buonapartes foregaaende Regjering havde iaguaget

hos det , og at det ikkun betragtede bam, som den

fOrste Magistratsperson i Staten, hvem det ikke ansaae

sig forpligtet til at ære, eller endog at adlyde, ud.en

forsaavidt han paa det samvittighedsfuldeste opfyldte

sit Embeds Pligter.

Heller ikke vare Repræsentanterne længere til

boielige til at smigre Armeen. Carnots Forslag, nem-

lig : for at fdrhöie Armeens Glands og Enthusiasme,

skulde Kammeret deeretere , at den hayde gjort sig

vel fortjent af Fædrelandet, — fandt megen Modsi-

gelse; og man bifaldt derimod en Motion angaaende

sammes Udsættelse, paa Grund af, at den

ikke havde gjort Noget, som fortjeute, Tak. Men

Kamrcts Sindelag imod Buonaparte , yttrede sig paa

en endna bestemtere Maade , idet Felix Lepelletier

reiste sig , og holdt en Tale , hVis Tendents var, , at

foreslaae en Act, angaaende borgerlig Frihed og Ligbed.

Af denne Repræsentanternes Fremgangsmaade

var det oiensynlIgt, at de paa det eftertrykkeligste

modsatte sig Buonapartes Indsættelse i hans forrige

Magt. Nogle af Medlemmerne gik endog saa vidt , at

de bemærkede i et temmeligt frit Sprog : at , ifolge

deres• Mening, skulde man nedlægge alle Tider, , og

soge _at bringe Regjeringsformen saa nær som mu-

ligt til den simple Republikanske; imidlertid vare

disse Meninger ingenlunde de herskende.
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Det er ikke let at indsee, af hvilke Aarsager

Buonaparte saa seendrægtigen bevægedes til at be-

kjendtgjore Fjendtlighedernes visse Udbrud, og den

nundgaaelige Nödvendighed at stille sig i Spidsen for

sine Armeer. Man har formodet, at hans NOlen med

at begive sig fra Paris i denne Hensigt, havde sin

Oprindelse af Frygt for, at det republikanske Partie

skulde i hans Fraværelse. faae Overhaand, og enten

aldeles afsætte ham, eller i det mindste betydeligen

indskrænke hans Myndighed; — og man maa til-

staae , at hans Stilling var •yderst betænkelig og far,

lig. Hære, talrigere end de, som n6gensinde för havde

modsat sig nogen enkelt Magt, vare nu forsamlede imod

Frankrig, og disse Armeer bestode for st•rste Delen

af de samme Folk, og bleve anforte af de samme

Generaler, som allerede engang tilforn havde erobret

Frankrig og stodt ham fra Thronen. Selv i Tilfælde,

at Frankrig med forenet Kraft og utrættet Iver havde

understöttet harn, vilde der have været tilstrækkelig

Grund til at befrygte Alt. Vi have allerede gjort

opmærksom paa, at i nogle Departementer vare Bour

bonnernes Tilhængere talrige og virksomme; i andre

Distrikter var Folket ligegyldigt; og• neppe viste sig

nogetsteds en bestemt og driftig Tilboielighed til hans

Fordeel. Hvilken vilde da blive hans. Skjæbne, der-

som hans forste Forsog mislykkedes? Vilde han ikke

blive forjaget fra Thronen ? Og, selv i det Tilfælde,

at hans Foretagender vare heldige, havde han ikke

Aarsag at befrygte , at see sin Myndighed indskræn-

ket ved de Coustitutionelle ? Var det ikke oiensyn-

at disse betragtede ham med Avindsyge, og Mot



54

taaltc ham, fordi- han var en duetig General, og ikke
fordi han var en Monark af deres Valg?

Dct var imidlertid nddvendigt, at ban maatte
forlade Paris, og sætte sig-i Spidsen for sine AFT11Cer.

Han harde rigtig nok gjort den Erklæring, at han
ikke vilde begynde Fjendtlighederne, og at, dersom
Krigen brod ud, Bebreidelsen enc skulde hvile paa de
Allierede; at de skulde falde ind i Frankrig, fiirend
han vilde blotte Sværdet; men disse Erkheringer
gjord.e ban blot i Haab om at vække det franske
Folks Lidenskaber, og da dette Haab slog ham feil,
ansase han det ikke overeensstemmende med Forsig-
tighed, at give Slip paa nogen Fordeel, han muligen
kunde erhverve, blot for at kunne, som den Angreb-
ne, appellere til Europa.

Af de Allierede vare endnu ikkun Preusserne
og Englænderne paa Grændsen af Frankrig. Dersom
han altsaa kunde• vinde en. afgjeirend.e Seir over dem,
vilde dette efter .al Sandsynlighed betage de Övrige
Modet, og ophise Forbundet; isærdeleshed .kunde
han vente dette Udfa1d., dersom han saae sig istand
til at tilintetgjöre den brittiÅe Hær. England var
Sjælen i Forbundet: det satte Liv i de Allierede, og
understöttede dem med Penge; kunde han altsaa
ijdelægge dets Armee, vilde det neppe være tilbdie-.
ligt; og maaskee ikke istand til, at holde dem sant-
men. Endnu mere: det havde samlet, under Hertu-
gen af Wellington, en meget betydelig Magt, der be-
stod af dets mcest udvalgte Tropper, og i det Til-
fælde, at denne General, til hvilken Storbrittanien
satte saa megen Tillid, og denne Armee, under hans
Anförsel , skulde see sig tvungne til t vige for Na-
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poleons Genius og franske Soldaters Overlægenhed,

vilde det engelske Folk sandsynligviis gjöre Paastand

paa Fred, ihvor tilboielig dets Ministerium end maatte

være til Krigens Fortsættelse.

Der vare endmt andre Bevæggrunde for at be-

gynde Angrebet, for de Ovrige Allierede vare ryk-

kede frem. Det var oiensynligt, at Frankrig besad

mindre Forkjærlighed for Krigerglands, end det havde

udviist under hans forrige Regjering. Ved hvilke

Midler kunde han nu rimeligviis bedre gjenoplive

denne Folelse, end ved en rnkvwdig Seir. Kam-

pen vilde nden Tvivl blive haardnakken. Imellem

Preusserne og Franskmændene fandt det dodeligste

Had Sted; et Had, der havde sin Oprindelse, saavel

af personlig, som national Charakteer. BlUeber, som

anfOrte Preusserne , var, som velbelf,jendt, frem for

Alle, indtagen af dette Had; siden Slaget ved Jena

havde han svoret, at befri sit Födeland: I-Felttogene

af 1813 og 1814, .havde han udfört dette Forsæt, og

havde gjengjeldt Frankrig nogle af de Onder, , det

sin Tid havde paafort Preussen. Men. Buonaparte,

Preussens Svobe , var nu vendt tilbage, og gav-, idet

mindste for Öieblikket, alle Bliichera Bestræbelser

og Foretagender ringere Værdie. Man kan derfor

antage, at Blneher tog Deel i den.paa ny begyndte

Kamp, fast besluttet, at Buonapartes Skjæbne nu skulde

afgjores for evigt, og at Frankrig fuldt op skulde

straffes for sin. Troloshed. Af disse Folelser besjæ

ledes westen hver Mand, under hans Commando; -thi

neppe gaves der nogen preussisk Soldat, der ikke

havde personlige, af de Franske tilföiede, Fornærmel-

ser at hævne.
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Paa den anden Side , badede. de Franske dern4
de saaledes havde forurettet; og til denne Hadets Op-
riudelse , stddte endnu andre Aarsager. For det for-
ste , erindrede de Hertugen af Brunswigs Indfald
Frankrig, i Revolutionens Begyndelse; de gjenkaldte
bans Manifest, samt de Ulykker, hvormed dette truede
Frankrig. For det andet, mindedes dc, at Frankrig
var blevet oversvömmet af Preusserne i Aaret 1814;
og denne Nationalskam troede de nu at finde en Lei-
lighed til at udslette.

Englænderne braendte ligeledes af Begjærlighed
efter Slaget i Nederlandene. Under Hertugen af Wel-
lington havde de fiere Gange (især i Spanien) slaget
de franske Armeer, , anförte af de berdmteste Mar-
schaller ; men nu tilbdd sig en Leilighed at slaae
Buonaparte sely. At dömme efter hvad de allerede
havd.e. gjort , og ifölge den Tillid, de satte til Hertu-
gen, kunde de ikke tvivle om Udfaldet; desuagtet
kunde de ikke undertrykke en vis Ængstlighed for
Kampens heldige Udfald.

Disse vare altsaa de Bevæggrunde og Betragt-
ninger, som foranledigede Buonaparte til den Beslut-
ning , uopholdeligt at forlade Paris; og saaledes var
de fjendtlige Armeers gjensidige Tænkemaade imod hin-
anden. Endnu fra en anden Synspunkt, betragtede
Buonaparte den nær forestaaende Epoke i hdi Grad
gunstig for sig. Belgierne nærede endnu bestandig
Tilbdielighed for de Franske, der sikkerligen ikke
var bleven svækket ved deres Forening med Holland;
skulde han derfor afgjdrende blive Seirherre i det
fdrste Slag , havde han Grund til at haabc, at Neder-
lænderne vilde gjöre Opstand til hans Fordeel, og
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at  dette Exempel , i Forening med en forelaig stor-
Seir; vilde opvække i. Frankrig selv en mcre enthu-
siastisk Hengivenhedsfolelse, end den, der hidindtil
havde yttret sig. —

Dagen forend Napoleon forlod Paris , modtog han
endnu en Deput4fflon fra Pairernes og Repræsentanter-
nes Kamre. I sit Svar paa Repræsentanternes Tale,
sagde han iblandt andet:

"Jeg afreiser endnu i Nat, for at stille mig
Spidscn for mine Hære; de .forskjellige fjendtlige
Korpsers Bevægclser, gjöre min Nærværelse nomgjæn--
geligen nödvendig. I min Fraværelse skal jeg med
Fornöielse erfare en Gommission nedsat, udnævnt af-
begge Kamrene, der beskjæftiger sig med Forhand-.
linger angaaende vor Statsforfatning."

Selv samme Nat begav Buonaparte sig, lcdsaget
af Generalerne Bertrand og Drouet, fra Paris, og den-
franske Armees Operationer, saasnart han ankom til
samme, vare overordentligen hurtige , og vidnede ont
det militaire Talent, som han besad i en saa udmær-
ket Grad. Paa en og samme Tid br&le tre store
Armeer op fra deres forskjellige Gantonnements, nem-i
lig: en fra liaon, i hvis Spidse Keiseren sely stod;
Ardennes Armeen, under General Vandamme, og
Moselle - Armeen, anfört af General Gerard, og
forenede sig, formedelst en overeensstemnaende og
beundringsværdigen udfört Bevægelse, paa Grænd-'
serne af Belgien.

Den 14de var Aarsdagen af Napoleons Seire ved
Marengo og Friedland;• og man formodede, at hart
hayde bestemt denne D4," til Fjendtlighedernes Begyn-
delse; men, endskjMidt han var særdeles_ indtagen for'
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Lykke -Dage, viste han desuagtet , at Forsigtighed
gjaldt mere hos ham, end Forkjærlighed; thi den lAde

kunde han ikke have begyndt Fjendtlighederne med

noget Haab om et lykkeligt 1LIdfald. Han indskraen-

kede sig derfor til at udstede folgende Proelamation

til Armeen:

"Armeebefaling:

Avesnes, den 14de Juni 1815.

Soldater! Denne Dag er Aarsdagen af Marengo

og Friedland, som to Gange afgjorde Europas Skjæbne.

Den Gang, ligesom efter Austerlitz og Wagram, vare

vi ikkun alt for ædelmodige ! vi satte Tillid til de

Fyrsters hoitidelige Forsikkringer og Eder, , ihvem vi

lode i Besiddelse af deres Throner. Idet de nu ind-

byrdes have forenet sig, tragte de efter at tilintetgjore

Frankrigs Uafhængighed og dets hellige Rettigheder.

De have begyndt det uretfærdigste Angreb. Lacler

os da gaae dem imOde; ere vi og de endnu ikke altid
de Samme?"

"Soldater! ved Jena vare i Inod  disse  nu saa

hovmoclige Preussere , een imod tre; ved Montmirail,

een imod sex."
"Lader dem iblandt Eder, , som have været

engelsk Fangenskab , beskrive Eder de Nederlag og

de skrækkelige Elendigheder, , hvortil de have været
• Vidner."

"Saxerne, Belgierne, Hanoveranerne og Trop-

perne af Rhinforbundet, klage hoit, at de see sig

tvungne til at understotte Fyrster, , der -ere afsagte

Fjender af Retfærdighed og alle Nationers Rettig-
heder; de ere ikke uvidende om , at dette Forbund
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er umætteligt. Efter at ha:Ve undertrykket tolv
Polakker, , tolv Millioner haliænere, en Million

Saxer, , sex Millioner Belgier, tragter det endnu efter

at bringe Tydsklands Stater af anden Rang under

Aaget." —
"De Galninger! et Oiebliks Held har forblindet

dem. Det franske Folks Ydmygelse og Undertryk-

kelse staaer ikke i deres Magt. Dersom de betræcie
Frankrig, ville de der finde deres Grav."

"Soldater ! vi have forcerede Marscher at gjöre,

vi ere underkastede at levere Træfninger, og gaae Fa-
rer imode; men ved Udholdenhed, vil Seiren være

vorcs. Vort Födelands Rettigheder, Ære, og Lyk-

salighed ville Vi erobre tilbage!"

"For hver Franskmand af Hjerte er Öieblikket

kommet, at seire eller dijel
Napoleon."

Uagtet Hertugen _af Wellington havde gjort Alt
hvad der stod i hans Magt, for at erfare Buonapartes

Ankomst til Armeen, saasnart den fandt Sted , blev.
han desuagtet ikke tidsnok nnderrettet derom, end-

skjöndt det var af yderste Vigtighed for ham at vide

den; thi af Mangel paa Levnetsmidler og isærdeleshed

Fourage, havde han funden det nödvendigt at adsprede
Armeen .overmaade meget.. Det engelske Cavallerie

var fjernet lige indtil Dendermondes Sandbanker.;

Preusserne havde besat Linien ved Sambre, og vare
fölgeligen Fjenden nærmest. Saasom det var umuligt

at vide, paa hvilket Punkt Buonaparte vilde begynde

Angrebet, var det ligeledes af den Aarsag nödvendig.4,

at fordele den engelske og prenssiske Styrke .:paa en
vidtloftig Strækning ; deres Stilling var .desuagtet
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Iedes , at en• hurtig Forening og giensidig Underst(lit-;-

telse kunde iværksættes.

Hertugens Hovedqvarteer var i Brüssel, og uden

Tvivl var det en ganske uventet Efterretning, da man

der erfarede, at de Franske lode sig see ved Sambre.

Buonaparte rykkede ligesaa voldsomt , som pludseligt

frem. Det 2det Corps angreb de preussiske For-

poster drev dem tilbage forfulgte dem; gik over

Sambre, og rykkede hurtigen frem, for at overrumple

Besætningen i Charleroi. Tillige fulgte det franske

lette Bytterie efter det 2det Armeecorps, lige til Mar-

chienne - au -pont, vendte sig til Höire, efterat have

passeret Sambre , og drog frem paa den venstre Bred

op til Charleroi. Hage denne hurtige og uventede

Bevægelse, blev Charleroi tagen, forinden Preusserne

kunde faae Tid at ,5delægge Broen. Den tredie Divi-

sion hesatte Landeveien til Namur, , og den övrige

Deel af Armeen tog sin Stilling imellem Charleroi og

Gosselies. Den preussiske Garnison i Charleroi trak

sig tilbage til Fleurus , hvor BlUcher concentrerede

sin Armee. Om Morgenen den 16de, satte de franske

Tropper, , som hidindtil vare forblevne paa höire Side

af Sambre , over Floden. .Saasnart dette var iværk-

sat, besluttede Buonaparte, at angribe Preusserne og.

Englænderne paa en og samme Tid. Hans venstre.

Flöi,. bestaaende af det fiirste og andet Corps, samt

fire Divisioner Cavallerie, var nu under Marschal.

Neys Commando. Buonaparte beordrede ham at mar-

schere mod Brüssel, over Gosselies og Frasne, ime-

dens Centrum og den hoire F1i., tilligemed den kei-

serlige Garde, under Napoleons umiddelbare Befaling,

marscherede mod Fleurus imod
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Efterretniugen om Btionapartes Bevægelser, an

kom til Brüssel om Aftenen den 15de, paa hvilken

Tid Wellington, og de fieste Officierer, befandt sig

paa et Bal, som blev givet af Hertuginden af Rich—

mond. Ordre blev ufortövet udstedt: at Besætningen

i Brnssel skulde rykke ud, for at möde Fjenden; og

paa samme Tid idev Rytteriet, Artilleriet. og Garden,

som var forlagt til Enghien, beordret at folge samme

Retning. Iblandt de förste, der skulde mönstres

Brüssel, var.det 42de og 99de Regiment Bjergskotter,

der havde erhvervet sig en höi Grad af Yndest i

denne Stad. ' De yare saa huusvante, hvor dc laae

indqvarterede, at det ikke var nogen ualinindelig

Ting, at see en Bjergskotte passe paa Bornene, eller

staae i Boden hos sin Vært. Saaledes vandt de den

ærlige- Nederlænders Hengivenhed, som tilforn kun

-havde kjendt lidet til en god og mild Behandling af

Soldater, og de kunde neppe troe, at devilde kunne

modstaae Buonapartes vilde Skarer; ligesom de med

störstc. Bedriivelse tænkte paa , at disse Mennesker,

for hvem de havde fattet saa megen Godhed, skulde

udsættes for den visse Undergang, de nu gik imöde;

desuagtet viste Bjergskotterne snart, at, fordi de vare

yderst godmodige i deres Qvarteer, vare de derfor

ikke mindre tappre og uoverVindelige i Fehen. De

forsamlede sig Med yderste Hurtighed, under den vel—

bekjendte Krigssang: "Come to me, and I will give

you fiesh*);" en Indbydelse til Ulvene og Rav—

nene, for hvilke .de nu vave ifærd Aled at tillave•“

overUdigt Maaltid. •

" Det er ordret oversat: ”korri til uig , saa skd jeg give
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• Allarmen, sbm ved denne Leilighed opstod i
BrUssel, er bleven saaledes beskreven af en .interes-
sant Author, som var Oievidne til de Optrin, han for-
tæller

"Det var over Midnat , og dyb Rolighed her-
skede over BrUssel, da pludseligt Allarmtrommen r6r-
tes , og Trompetens skingrende Lyd hörtes fra alle
'Dele af Byen. Det er umuligt at beskrive den -Virk-
ning , som Lyden af disse Krigsinstrumenter, hdrte i
den tause Nat, frembragte. Vi forbleve ikke længe
Tvivl om Sandheden. Endnu en Coureer var an-
kommen fra Blficher; Angrebet var blevet alvorligt;
Fjenden havde faaet. betydelig Overmagt, havde taget
Charleroi, og tilfægtet sig nogle Fordele over Preus-
serne; hvorfor vore Tropper bleve beordrede uop-
boldeligen at afmarsehere, for at understötte dem.. I
6ieblikket gjenhid hvert Sted af krigerske Tilbere
delser. Ikke et Huns var befriet fra militair Indqvar-
tering, og fölgeligen opstod i hele Byen en almindelig
Tumult. Man saae Soldaterne forsamle sig allevegue
fra paa Place-Royale, med deres Tornyster paa Ryg-
gen ; Nogle tage Afsked med deres Koner og BOrn;
Andre sidde ubekymrede paa Steenbreen , og vente
paa deres K.ammerater ; Andre sove paa Bundter
Straae, omgivne af Krigsallarmen, imedens Train-
beste og Bagageyogne bleve belæssede, Artillerie- og
Commissariats Train forspændte, medens .Officierer
red.e til alle Sider, Karrer raslede, Cavallerieheste
-vrinskede, Jægerkorn gjenhide, Trommer rörtes, ocr
Faner vaiede.

En forunderlig Contrast til dette krigerske Op-
tog var det, at see ett lang Række af Karrer, hvorpaa
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sadde gamle flamske Koner, der,, som sædvanligen;
kom ind til Torvet, og hvilke saae yderst pudseerlige-
ud, idet de næsten vare begravede i store Bunker Ur-

ter, Kurve med grönne Ærter., tidlige Kartofler og

Jordbær, aldeles uvidende om Aarsagen til disse kri-
gerske Tilberedelser, og stirrende paa Alt hvad der

foregik rundt omkring dem, med Munden vidt op-
spaerret af Forundring, alt som de ubekymrede jrtg,

gede frem, den ene efter den anden, over Place-
Royale, midt igjennem Soldaterklyngerne og en uhyre

Mængde Bagagevogne."

"I ethvert Huus saae man Afskeds - Scener, ikke


mindre Ornme og sorgfulde paa Grund af det fore-




Libige korte Venskab, som havde fundet Sted. Luge


Mennesker, der ikke havde været tilborligen forsig-




tige i Forveien, floi omkring , og forsögte paa alle


INIaader at forskaffe sig nogle faa Nödvendigheder til


Brug paa Marschen. Slægtninger og fortrolige Ven-,

ner , henhiirende til forskjellige Regimenter, ilede faa


Öieblikke til hverandre, for endnu engang at trykke

hinandens Haand, og paalægge hverandre smaae hem-




melige Ærind.er, som den Overlevende skulde udföre."

"Imedens Tropperne forsamlede Sig og stillede


sig i Orden, frembOd det Hele et hoist særegent og

indtryksfuldt Skuespil. MOrket begyndte at aftage


lidet, og den förste Lysstraale .af en Sommermorgen


brod igjennem Kanten af Skyen 3 mert endnu 'skinnede


Lysene igjennem Vinduerne, og man saae deraf, at


Ingen havde været til Hvile om-Nauen, -og deres blege

Skin, da Dagen begyndte at gry, gav Gaderne et


yderst sorgeligt Udseende, der stemmede overeens med

den aImindelige Folelse hos Tilskuerne, hvilke strom-
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.mede til i Hobetal, fOr at see tappre Mænd gaae D6-
den imöde. Dagskjæret var neppe tilstrækkeligt til
at man kunde skjælne Ansigistrækkene, da Marsehen
begyndte; Fjær, Faner og Bajonetspidscr!, var Alt
hvad man kunde blive vacr. Man gik frem og til-
hage, forsamledc sig, og formerede Linie i ci taaget

Officierer til Hest, kom pludseligen frem af
Dæmringen i det Fjerne; man Wirtc lydelige Skrig,
der foraarsagede en Forvirring, som imidlertid snart
aflOstes af militair Orden. Fruentimmer, som havde
laget Afsked bjemme, kuude ingenlunde stilles til-
freds, men 16be .afsted, og stode i lette skjiidcshise
Klædedragter paa HjOrnerne, bvor de vidste deres

Venner. skulde komMe forbi, — wcsten skamfulde
over deres egue FifieLser, men ikke istand til at mod-
staae Onsket, endnu engang at sce dem, og modtage
endnu cugang et Tryk af deres Haand. Vore Of-
ficierer tale mcd Begeistring om de Tegn paa Hen-
giveuhed, som deres Værter og Værtinder i Briissel
viste dem i dette sOrgelige Öieblik. En af mine
Venner biev omfavnet af sin Vært i det Öicblik da
.han skulde' tage afsted., og maatte gjOre det Liivte, at
dersom noget Tilfælde fiirte ham igjen til BrUssel,
skulde han vende.-tillage til det Huus, hvori han
havde nydt en saa venskabelig Omgang. Lövtet blev
holdt: ikkun een Dag forlib, fOrend Officieren blO-
.dende, aldeles udmauet og næsten i sidste Aandcdræt

.kom tilbage, og meldte sig hos den godmodige Indvaa-
ner; han modtoges med aabne Arme; — "nu har
De for bestandigt erbvervet Dem mit Venskab," .sagde
.denne ærhge Mand, "thi De har opfyidt Deres LOvte,

at De .sate Liid til .min Opriglighed."



65

Mau viste den saarede Officier enhver mulig Op-
Mærksornhed fiere Maaneder igjennem , som hans
langsomme Hdbredelse medtog, og der var ligesaa
megen Fiinhed i den Maade , paa hvilken man ydede

-ham disse Opmærksomheder, som Hjertelighed i de
Bevæggrunde, der foranledigede dem."

"Den pludselige Marsch var .lang og nnAsomme7
endskjöndt Officiererne vidste, at Fjenden havde

angrebet Preusserne, formodede de dog ikke, at de
vare paa Veien til umiddelbar at levere et Slag.
Dette var alligevel Tilfældet. De forskjellige. Afde-
linger af vor Armee ilede alle paa en og samme Tid
til det Sted, som af deres AnfOrer var anviist dem til
Foreningspunkt; hele den frygtelige Machine var
i Bevægclse, ingen enkelt Deel fattende den For-




bindelse, den stod i til de andre ikkun HaerfOrerens
overskuende Öie indsaae og styrede

'Hertugen af Wellington, ledsaget af sin Stab og
nogle Escadroner let Cavallerie, begav s1g i fuld Ga-
lop til en Forpagtergaard, kaldet Quatre-,Bras, paa'
Veien til Gosselies. •Denne Stilling var .af yderste.
Vigtighed, fordi man her befandt sig i MiddelPUnk-'
tet af de Veie, der fdre fra Charleroi til Brüssel, og
fra NivelleS til Nanaur; tord WellingtOn vedligebordt
herved tillige Forbindelsen med den -preussiske Ar-
Mee i Sombref. Et Detachement under Prindsen af
Weimar Nar retireret herhen Aftenen Iforveien, fordi
det var fordrevet. fra en Position imellem Quatre-
Bras og Frasne; d imidlertid Prindsen af Oranien
iden efter kom til Undsætning; saae det sig Paa: ily-

istand -til at indtge sin fbrrige Stilling,
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Efterat Lord Wellington var ankommen til

Quatre- Bras , befalede han Prindsen af Wehnars
Tropper, at tralke sig tilbage og forene sig med ham,
imedens han oppebiede Regimenternes Ankomst fra
Briissel, for at kunne modsatte sig det Angreb, han
formodede at Fjenden vilde trjentage.

Det i.ste og 2det Corps af den franske ATITICe,

under Marshal Ney, vare befalede at rykke frem mod

Quatre-Bras og angribe Englandernes Stilling; me-




dens Buonaparte,' i egen Person, förte sin hele ov-




rige Styrke irnocl Preusserne. Ney udforte sin Ordre

med megen NOiagtighed, og idet han lod det jste

Corps forblive i Frasne, befalede han det 9det, at

rykke frem til.Angrebet, og var saa heldig, da ikkun

den 9den. Og 5te Division af den engelske Armee

endnu vare ankomne, at gjore en betydelig Diversion.


De Franske, som benyttede deres overlegne An-




tal, angrebe nogle Batailloner. , der vare blevne ad-




skilte fra llovedharen, og tilintetgiorde dem nasten

aldeles. Et b4gisk Corps Mev befalet at rykke frem,


det -49de Regiment Bjergskotter, for at un-




derstotte et Detachement, som var ndsat for et yderst

bidsigt Anfald af de. Franske, ilvad enten neftig-




heden, med hvilken Englanderne styrtede til Angre:-

ket, eller Langsomheden hvormed. Belgierne,fulgte

4,ern,,Nax, Aarsag deri ;. de tvende Batailloner bleye

adskilte, En Trop franske Lanciers, som. skjultes.

af,nogle.1-lakker og hoitstaaende Sad„ og ikke„kunde

opdages, .förend-dc vare tat paa.Englænderne, styr-




tede pludschgen md paa: dem. Oberst.,,Macark befa7--

Lede Regimentet som rykkede frem i Colonne., .at

formere Quarre;.. men j.det..4unw Eyolution udfOrtes,
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bleve to Compagnier uden for, , hyilke 'angrebes af
Lanciererne , og bleve -bieblikkeligen overvaeldede.
Opmuntrede ved dette beldige Foretagende, vend
de Angrebet imod Quarreen , og endskjondt de bleve
drevne tabage mcd Tab , Jykkedes .det dem dog at
nedsable et stort Antal Bjergskotter, , iblandt bvilke
disses tappre Oberst befandt sig.

Commandoen bley nu overtagen af Oberst-
lieutenant Dick , endskjondt han vår saaret af en
•tisketkugle i Skuldren. Han samlede Regimentet
paa ny, lod det formere en mindre Quarre, opp.4
biede saaledes et nyt Angreb. Lanciererne styrtede
sig igjen rasende ind paa dem, og endskjondt de
endnu engang tilbagedreves, ånrettede de dog 'betyde
lig`Ctdelæggelse. Oberstlieutenanten-saae sig•nödsaget

formedelst Tb af Blod, at forlade Valpladsen.
Den "st addste Officierl rnodtog .11.er.paa IConiman-:
doen'; thi ikke een MaikUtænkte paå at trkke sig_t&
bage eller give eftCr. Lanciererne fornyede.Angrebet
paa Skodtenderne; og ikke fdrend Regimentet yae
sammonsmeltct til en 'Tiendedeel af dets oprindelige
Styrke , ble-v Fjenden jaget Paa Flugten. ,

Prindsen "af:Oranien, dee havde voveL sig foe
langt frem, iStriderdfiede.:Idev ornringet og tagen
til Fange; men en BataillOn elgie,d.er)bein.ærkede
Faren hvori han swevede, ilede hm til Hjælp, og
udrev bam af Fjendens Hænder. 1 Oieblikket afrev
Pripdsen sine OrdcnS4nsignier:og,kastede
Soldaterne; idet han 'ndrfaalte;:- mine,,tappri
Folk i have Alle fortjont,:don» Strax grebeidre
Stjernen 61-1-1 dè befæstede paa deres Fane nkd Ud-z

leve- Prindsen
E 2
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den til sidste Blodsdraabe. I dette Öieblik bleve de
udsatte for en bdelæggende Ild, og Mange af dem
faldt, idet de udtalede denne Troskabsed.

Under Bedækning af deres talrige Cavallerie og
Artillerie, lykkedes det de Franske at fordrive Eng-
lænderne fra deres Stilfing, og trænge frem til Lands-
byen Quatre-Bras. Desuagtet bemærkede Welling-
ton deres Nærmelse ubekymret og uden Frygt.. Han
valgte sit Standpunkt paa et aldeles blottet Sted paa
Sleuen, udsat for den stærkeste Ild , hvorfra han
tydeligen kunde sees af begge Hære, og derfra. ud-
stedte han sine Befalinger med Iigesaa megen Kold-
blodigbed -og Nbiagtighed, som om hans Tropper
havde passeret Revue for ham.

Nogle Eseadroner Brunswigsk Byuerie haveld
forgjæves sögt at standse Fjendens Fremgang. De
trak sig iilfærdigen tilbage langs ad Landeveien igjen—
nem Landsbyen, og bleve heftigt forfulgte af Napo-
leons Kyrasserer, da paa engang det 92de Regiment,
der laae bagved en Grövt paa Siden af Veied, af-
fyrede en ganske uventet Salve paa de Franske, der
næsten vare ved Mundingen af dets Kanoner, og
gjorde derved en- viid Aabning imellem de forreste
og bageste Rækker af Eseadronen, som kom .ansæt
tende i fuld Galop. De Faa, der vare foran, toge
Veien til det Sted, hvor Hertugen af Wellington be-,-
fandt sig, og satte ind paa ham og hans Stab; men
hver Mand blev, enten dræbt eller tagen td.Fange.
Den bageste Deel derimod, bragt i Forvirring ved
denne uventede Modtagelse, vendte om, og tog Flug-
ten. Nu sprang det 92de Regiment frem fra sit Bag,
hold, i den Hensigt, at forfölge dem. Idet det-rdiste
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Sig, blev en frygtelig Salve; i kort Afs-tand, affyret

paa det, af en Masse fransk Infanterie. Regiment-

fanens Stab blev aldeles tilintetgjort, og Fændrikken

skudt igjennem Hjertet. Det brittiske Infanterie var

alligevel uforsagt, og rykkede frem. Noget længere

fremad, paa den modsaue Side af Landeveien, laae et

Euus , hvortil hdrte en Hauge. Dette var besat af

Napoleons Tropper, , der, under Bedækning af Ind-

Legnet og Muren, vedligeholdt en uophdrlig Ild paa

Englænderne, imedens  disse  rykkede frem. Det 92de

Regiments Heftighed lod sig paa ingen optænkelig Maade

tvinge; Haugen og Huset bleve hurtigen gjorte rYdde-

lige for Fjender, som man forfulgte lige til Indgan-

gen af en Skov. Men i denne korte Tid havde dette

Regiment liidt -et Tab af 300 Mand. Fire comman-

derende Officierer vare efterhaanden blevne saarede

og bragte fra Valpladsen, og det befandt sig nu ad-

skilt fra den övrige Linie, hvorfor det saae sig tvun-

get til , skjdndt hoist unddigt, at trække sig tilbage.

Imidlertid blev det 30te Regiment, efter at have

liidt et betydeligt Nederlag ved det fjendtlige Artille-

rie, gjennembrudt ved et Cavallericangreb, og drevet

med uhyre Tab ind i Skoven ved Bossu. De Fran-

ske forfulgte dem .hidsigen, og bleve meget snart

Herrer over Skoven, da lykkeligviis den Iste  Divi-

sion af Garden ankom paa Valpladsen. Den havde

marseberet mrsten uafbrudt i tolv Timer, , og end-

skjöndt udmattet af Hunger og Mödighed, stillede den

sig ufortdvet i Slagorden, standsede Fjendens videre

Fremskridt, og drev samme tilbage paa Sletten.: Men

ved at trange igjennem Skoven, var Gardens Linie

bleven uregelret og brudt, og idet den kom frem
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Igjen pai aaben Mar1; fand.t den en Divsion fransk
Infanterie opstillet, færdig at modtage den. Opmun-
tret ved det forste heldige Forsog, gav Garden sig
4.ke Tid til at stille sig paa ny i Linjen, men ilede,
•aa hurtigen som muligt, til det nye Angreb. De
.Franske, .der indbildte sig, meget lettcligen at kunne
afslaae et saa uregelmæssigt Anfald, satte sig meget
beredvilligen til Modværge. Kampen , endskjondt
kort, var dog meget bledig. De Franske vege til-
bage , og bleve forfUlgte op paa et bakket Terrain,
da Neys Cavallerie, som bemærkede,, at den brittiske
Division ikke blev understOttet, angreb samme. Et-
hvert ForsOg paæ at formere en Quarre var forgjæ-
ves, og den skyldte sin Frelse ikkun en hastig Flugt
ind i Skoven. Denne iværksatte den lykkeligen, dog
ikke uden Tab, og efterat have samlet sig paa ny i
Skoven, rettede den imod Cavallerict, som havde
forfulgt den, en Odelæggende Ild, der ikke Mot satte
Gramdse for videre Forfölgelse, men endog drer
Fjenden i Uorden af Marken.

Garden rykkede derpaa frem igjen, for at an-
gribe Infanteriet, der nu havde indtaget sin forrige
Stilling. Atter saae de Franske sig ikke istand til at
modstaae den; men endnu engang brod Ney's Cavallerie
ind paa den, og drev den tilbage i Skoven, eftersom
den igjen alt for hidsigen havde forfalgt Fjenden.
Et Brunswigsk Corps forenede sig nu med Englæn-
derm , g ved samlede at rykke frem, nödte de til-
aidst Fjenden at trække sig tilbage.

Endskjondt de franske Tropper allerede havde
tiifdiet Ilertugen af Wellington et betydeligt. Tab,
bavde han dog haardnakket forsvaret enhver Fods-
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bred tand. 'Ved Garden's ÄnkeimSt ae 1-;an:Sig istand

til at gaae angrebsviis til Værks. De Franske

ikke alene fordrevne fra enhver af deres

men en vis Frygt havde udbredt sig Over deres bele

.og ikkun med Möie kunde den sikkres fOr

at gjennembrydes. Ney, , der indsaac den Fare for

hvilken han var udsat-, afsendte et Iiibud efter det

lste Corps; men han fandt til sin yderste Bestyrtelse,

at Buonaparte allerede havde benytteudet i SOMbref,

for at sætte sig istand til at forizfrive Preusserne .fra

deres Stilling.

Marsehallens Forbauselse ved denne Opdagehe

var ubegrændset; alle hans Planer vare tilintetgjorte,

og denne Dags Fordele syntes uundgaaeligen tabte ;

men idet han samlede sin hele Aandsnamværelse, bragte

han Reserven af det 2det Corps i Fægtning , og forte

den selv til Angrebet. -De franske Kyrasserer ryk-

kede Britterne uforfærdet imode , men kunde ingen-

lande Modstaae disses rolige Uforsagthed , og efterat

noget Infamerie, som stod langs med Skoven , havde

givet en Odelæggende Ild paa dem, vendtc de .orn

og toge Flugtcn.

Nu blev det 28de engelske Regiment angrebet

af et talrigt Corps Kyrasserer og Lannierer, ang ved--

blev det, opstillet i Quarre, at fyre paa engang -fra'

tre Sider, , hvoraf den ene bleV -angreben af Lan=

eiererne , og de tvende andre af Kyrassererne. For

gjæves huggede det franske-Cavallerie gjentagne GangeT

tasende ind paa Quarreen. Saasnart de forreste Ra-

der vare gjennembradte af Sablee, eller Landser, traadte

andre nfortovet i dercs Sted, og i FOrhOld Som deres:



72

Antal formindskedes, blev Quarren gradviis mindre,
men geraadede ikke et Öieblik i Uorden. Cavalleriet
kande ikke finde en eneste Aabning hvori det kunde
trænge md, og tilsidst lykkedes det Englænderne, for-
medelst deres uophörlige og velrettede Ild., at kaste
Fjenden tilbage. Desuagtet vedbleve adskillige fran-
ske Eseadroner at streife rundt orn dem, og det vilde
have været farligt at deployere. Desaarsag rykkede
Britterne frem, i Quarre, mod en Masse fransk In—
fanterie , og i faa oieblikke var dens Centrum gjen-
nembrudt og Corpset adspredt. Derefter deploye-
rede de, angrebe i Linje , og gjorde bele Fronten
ryddelig for et betydeligt Antal Blinkere, der dæk-
kede Hovedarrneens Tilbagetog. De Franske bleve
nu bragte aldeles i Uorden. Bagagen Trosset og
de Saarede, som vare i Bagtogten, erfarede snart, at
den Dags Skjæbne var afgjort, og flygtede, saa hastj—
gen som muligt , henimod Charlerol.

Derpaa kom General Rousel's Division Kyrasse-
rer frem, og forsögte paa at opholde de fremryk-
kende brittiske Tropper, indtil Infanteriet havde faaet
Tid at samle sig paa ny. Det formerede Quarr, og
trak sig tilbage til Frasne, hvor det igjen gjorde
Holdt. Desuagtet forfulgte Englænderne det hur-
tigen, og sd.gte, ved nogle uforsagte Angreb, atlort-
tage Hoierte; men de Franske fægtede som Fortviv-
lede, og forbleve i deres Stilling. Fægtningen ved-
varede med afvexlende Held. indtil Dagen var tilende,
paa bvilken Tid det tste franske Armeekorps, af
hvilket Buonaparte ikke havde gjort Rrug, kom til-
bage tjl Frasne, /igesom ogsaa det engelske Cavallerie
Ankom fra Niouve. Det var nu alt for silde for no,
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gen-af Parterne at benytte deres FotstanIning, og de
bivouaquerede hver især i deres indtagne Stillinger.

Endskjondt dette Slag ikke havde noget afgjd-
rende Ijdfald, satte det dog de brittiske Vaaben i det:
skjOnneste Lys. Den stbrste Deel af Dagen maatte
Hertugen af Wellington stride imod et uforholds-
mæssigen overlegent Antal. Hans Artillerie var end-
nu ikke ankommet, og ingensinde havde han flere
end nogle faa Eseadroner at sætte imod den uhyre
Flob Kyrasserer og Lancierer, , hvilke galopperede
rundt om de brittiske Quarreer, og droge FordeeI
af den mindste Uorden, for at bryde irtd imellem
Infanteristerne og nedsable dem. Divisionerne toge
ligeledes Deel i Træfningen, og rykkede frem til
Kampen , udmattede ved en lang og voldsom Marsch,
og uden at have nydt nogen Fortriskning siden fore-.
gaaende Dag.

Tabet var paa begge Sider overordentligen stort,i
og næsten lige. De Allierede angive et Tab af hen-
ved 4000 Mand Dræbte, Saarede og Fangne, og do
Franske af 4,200 Mand. De Fangnes Antal var paa
begge Sider ubetydeligt.

Iblandt de Dræbte af den engelske Armee var:
Hertugen af Brunswig, som faldt idet han selv an-
fdrte sine Tropper i et fortvivlet Angreb. Han var
nyligen vendt tilbage fra England, for at tage sine
Arvestater i Besiddelse, og var ilet, ved den förste.
Efterretning om Buonapartes Landgang, for at stOde
med sine sorte Husarer, og andre Regimenter, til de-
Allieredes Armeer, Han auförte i egen Person et-
hvert Cavallerieangreb paa denne mærkværdige Dag,.
Han harde ikkun biyaanet Slaget faa Øieblikke , da
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et alvorligt Saar tvang ham til at opholde sig en kort
Tid bagved Armeen. Man bandt et,LommetOrkiæde
om det, og saaledes vendte han tilbage til sine Folk,
som begyndte at vakle, og förte dem selV igjen i
Ilden. Han lagde neppe Mærke til tvende mindre
betydelige Saar, som ban erboldt siden efter , og selv
et fjerde, meget farligt, var endnu ikke istand til at
svække hans Iver, og ikke förend det fjendtlige Corps,
mod hvilket han fægtede, var adspredt , tillod han
at man forbandt ham. Neppe var dette skeet, förend
Fjenden paa ny rykkede frem med en betydelig Styrke,
(5g trnede en af de brittiske Divisioner med Tilintet-
gjörelse Han stillede sig atter i Spidsen for sine
Folk ; og förte dem til et af .de blodigste Angreb de
hidindtil havde foretaget, da i det samme en Musket
kugle gik igjennem Haanden, hvori han holdt Töm-
men , ind i Brystet, og foraarsagede hans Dbd i fa4
Minutter.

Da Napoleon gjorde Bevægelsen med sit Cen-
trum :og den hoire Floi imod Blficher, formodede
han åt have overdraget Ney et langt: lettere Arbeide
end hans eget, og at Marschallen ikke vilde finde
nogen Vanskelighed ved at rykke frem til Brhssel,
forinden Fnglænderne kunde samle en tilstrækkelig
Magt at stille imod ham. Sig selv forbeholdt ban
Kampen med Blücher, , og at afskjære al Forbindelse
imellem den preussiske og brittiske Armee, ved at ka-
ete sig imellem dem, og derved Mide dem til at söge Sik-
kerbed i sawskilte Bevægelser. Den prenssiske Veteran
havde taget en stærk Stilling , i hviiken han ventede
at modtage sin nforsonlige Fjende. Hans Armee havde
hesat tre Landsbyer, der:laael en Linie,, paa t ujevnt
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o eOuperet Teritin , hvoraf hVer især tjente, som en
Redoute, til at forsvare Infanteriet, og var vel forsy-
net med Artillerie. Ilans hoire Floi stod

Landsbyen St. Amand , hans Centrum i Ligny og
hans venstre Floi i Sombref.

• Enhver af disse smaac Byer er stærkt bygget,
og bestaaer af Huse med store Forgaarde og tilho-
rende Frugthauger, hvoraf hver for sig er skikket
til at sættes i Forsvarstilstand. Bag ved disse Lands-

byer, flyder en dyb FlOd, hvis Bred hist og her ér

besat med tætstaaende Træer. Denne Flod adskiller
Byerne fra et Terrain, der er dannet som et Amphi-
theater af en temmelig Hoide. Bag enhver Landsbye
vare Infanteriemasser opstillede, der skulde komme
Forsvarerne tit Undsætning eftersoni Omstændig-
hederne maaue udfordre det. i denne Stilling havde
Blheher samlet tre Corps af sin Armee-, hvilke Ud-

gjorde firesindstyve tusinde Mand. Men det 4de Corps,
under BfilolV , var endnu ikke ankommet til For-,

eningspunktet, efterdi det befandt sig i fraliggende
Cantonnements, imellem Liittieh .og Hannut. Styrken

af de Angribende er angiven i de preussiske Beret,
ninger, til eet hundrede og tredive thsinde Mand-;• Men

saasom Ney i det mindste havde tredive tnsinde M'and
under sin Befaling ved Quatre-Bras, synes det, som'

Om de Tropper, der Umiddelbart fægtede under Na-
poleon i Slaget ved Ligny, , en stærk Reserve,
staaende af den hele lste Division, endogsaa• ibereg=,
net, blot kunne have belobet •Sig til eet hundrede-
tusinde Mand. Man kan derfor antage, at de Strids,-
kræfter, , der stode intod hinanden , næsten yåreflige
paa begge Sider.
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Opflaminede ved det uforsonligste Fjendskabs
Fdlelser, tog man gjensidigen intet Hensyn til de
almindelige Krigsregler, , der ellers ved lignende Lei-
ligheder nogenlunde bidrage til at lindre det Eædsel-
fulde i en saadan Stilling. Preusserne erklærede de-
res Forsæt, ikke at give og ikke at modtage nogen
Pardon, og to af de franske Divisioner heisede det
sbrte Flag , der vidnede om en lignende Beslutning.

Morgenen Mey benyttet til at recognoseere og
til at iagttage de fornbdne Foranstahninger. Kl. 3
om Eftermiddagen begyndte Slaget med en rasende -
nonade , der dækkede det 3die franske Armee-Corps's
Angreb, under General Vandamme , paa ,Landsbyen
St. Amand. Preusserne gjorde den meest haardnak,
kede Modstand, men desuagtet lykkedes det de Fran-
ske at borttage Landsbyen med Bajonetten , og tage
Kirken og Kirkegaarden i Besiddelse. De preussiske
Tropper sigte ved de meest fortviylede Anstrængel-
ser at tage Byen tilbage , som var Nöglen til deres
Infire Floi. Blneher stillede sig personligen i Spidsen
for en Bataillon, og styrtede ind paa de Franske med
en saadan Kraft, at de maatte römme den ene Ende
af Landsbyen; ligeledes kom Preusserne igjen i Be,
siddelse af Höiene bagved Byen, som Vandamme havde
tvunget dem til at forlade.

Landsbyen Ligny, , angreben og forsvaret med
samme Raserie og tiforsonlighed, b/ev gjentagne Gange
tabt og tagen tilbage, da man paa begge Sider vexel-
viis fik Undsætning af Infanteriemasser, , opstillede bag
ved den Deel af Byen , som Hver især havde besat,
Adskillige Huse, indesluttede af Forgaarde, udgjorde
ligcsaa mange Bedoutter, , hvilke paa det voldsomste
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bleve angrebne af det ene Partie , og ligesaa haard-

nakket forsvarede af det andet. Det er umuligt at

beskrive det Raserie , med hvilket man fægtede paa

begge Sider. Hver enkelt Soldat syntes at hevne

sine personlige Formrrmelser, og Blodbadet stod

Forhold til den Hevngjerrighed, med hvilken man

fem Timer sloges , Mand imod Mand , i de opfyldte

og snevre Gader af en Landsbye.

• Man vedligeholdt ligeledes en frygtelig Kano-

nade paa begge Sider; men herved var Preussernes

Tab langt betycleligere end 'deres Modstanderes , da

deres Masser stode opstillede, og meget udsatte, paa

den bverste Deel og Siderne af Hoiderne bagved

Landsbyerne, imedens de Franske vare i Ly af Iluul-

veiene og det lavere Terrain.

Imedens denne blodige Kamp vedvarede , syn-

tes Buonaparte at Mistvivle om dens endelige Udfald.

For at sikkre sig Besiddelsen af St. Amand, beordrede

han det lste Infanteriecorps , som stod nærved Frasne,

tilligemed en Division af det 2det Corps , anfort af

Gerard og bestemt til Reserve enten for hans egen

eller Marschal INeys Armee , at trække til Hoire for

at understötte dette Angreb. Over denne Bevægelse

beklagede Ney sig overordentlig meget i et Brev til

Fouche, idet den gjorde alle hans Bestræbelser uvirk-

somme, og havde næsten udsat hans Tropper for en

fuldkommen Odelæc,,else. Hvad den Forstærkning

angik , som det iste Corps ydede , da var samme nu

overflädig; thi henimod Kl. 7 lykkedes det Vandam-

me, efter forskjellige Forsog , at bekjæmpe Preusser-

nes Modstand ved St. Amand ; ligeledes havde Gerar•

taget Ligny i Besiddelse. Ikkun Sombref, paa veu-
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stre Side af Preussernes Linje, blev heldigen forsva-
ret af den saxiske General Thileman imod Marschal
Grouchy ; men endskjondt Preusserne fordreves fra
Landsbyerne, forsvarede de dog deres Stilling paa
Hoiderne, ventende med Utaalmodigbed den hoiligen
fornödne Bistand, enten af Englænderne, eller af de-
res egen 4de Divisjon , under Bfilow. Men Hertu4en
af Welfington var alvorligen beskjæftiget ved -Quatre-
Bras , og BUlow bavde fundet det umuligt at over-
komme de Vanskeligheder , der ledsagede en lang
Marsch paa slette Veie, og igjennem et vanskeligt
-Land. Imidlertid sogte.Bnonaparte at gjore Udslaget
Paa Fægtningen,vd et af hine indsigtsfulde og dri-
stige ManoeuVrer, der saa ofte ved lignende Leifig-
heder havde bidraget iii et lykkeligt Udfald.

Idet han nu var Herre af Landsbyen Ligny,
om laae ligeoverfor det preussiske Centrum, con-

entrerede han den keiserlige Garde, som han hidind-
fil•havde holdt i Reserve, paa dette Punkt. Otte
hatailloner af disse Kjærnetropper, formerede i een
Colonne, understottede af fire ESeadroner RYtterie,
to Regimenter Kyrasserer. og".Gardens Grenaderer

Best, gik 6ver Landsbyen Ligny i Stormskridt,
ka'stedesig i Floden, og begyndte at bestige Ildiderne,
under de rædsomste Salver af den preussiske Mnsket--

.1.Tagtet Virkningen af •denne Ild; rykkede de-
ufOrfærdet. frem itnod den prenssiske Linie,•og gjorde
etsaa voldsomt •Angreb paa de MasSer hvoraf :den
bstôd, at dc nmsten havde :gjennembrUdt Arrneens
Centruin iDg ..saaledes afskaaretForbindelsOu'iMellern
begge Fhbiiene paæ samme-Tid -angreb det franske
CvIkre det Preussiske;- og, dreV det
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dette• eritiske Öieblik havde Europas Sag nær

hidt et vigtigt Tab, ved Helten Blhehers Död, .eller
Tilfangetagelse. Denne gamle Kriger anforte selv et:

mislykket Angreb imod det franske Cavallerie, og

idet hans Hest blev skudt under ham paa Flugten,

blev han saa bedövet ved Faldet, at han blev liggende
paa jorden, og saavel de Flygtende, som Forfolgerne,

satte over ham; en Adjutant kastede sig ned ved Si-
den af sin General, for at dele Skjæbne med ham,

og det förste Brug, Marschallen gjorde af sin tilbage-
vendende Samling, var, paa .det indstaendigste at bedq

denne saa tro Krigsfælie , hellere at skyde ham, end
at tillade, at han faith levende i de Franskes Ilænder.

Men imidlertid havde det preussiske Cavallerie sam-

let sig paa ny og gjentaget Angrebet,. der nu lykkedes
det saa vel, at det kastede de Franske tilbage,

nu atter i fuld Galop satte tæt forbi :MarsehaJlen, der

endnu laae paa Jorden, bedækket med hans Adjutants,
Kappe, Saaledes tindslap han, steg igjert til Hest,

og skred derpaa til at iværksætte Tilbagetoget, der.
nu var blevet en uundgaaeligen nödvendig Forholds-

recrt,el.

Det preussiske Artillerie, der, var fordeelt langs

med Fronten af en udstrakt Linie, kunde ikke lette-
ligen fores tilbage, og adskillige Stykker faldt i de

Franskes Hænder. I sin officielle Rapport anslaaer

BlUeher det Antal Kanoner, der ved denne. Leilighed
tabtes, til 15; apoleon derimod, ifolge sine i Al-

mindelighed overdrevne- Efterretninger, til O. .In-
fanteriet lykkedes det imidiertid at trække sig i f*.

kommen Orden, og i Masser, .der vare nijennem-
tra2Selige. for: Fjenden, tirbage og-_det iagttog_.ogsaa;
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ved denne Leilighed den charaeteristiske Diseiplin,

der saa særdeles meget havde udmærket det i fore-

gaaende Aars Felttog.

Paa Tilbagetoget, som fortsattes hele Natten,

trak det sig .over Tilly, , og meste Morgen fulgte Ge-

neral Thileman efier med venstre Floi , som, efter at

have rommet Landsbyen Sombref, hvilken han havde

forsvaret hele den foregaaende Dag, nu udgjorde Bag-

togten af Blikhers Armee. Efterat det 4de Corps;

under General Bidow, , omsider stOdte til dem, con

eentrerede den preussiske Armee sig endnu engang

i Nterheden af Landsbyen Wawre , 10 engelske Mile

bag det Sted, hvor den havde liidt sit förste Nederlag;

og man gjorde enhver mulig Anstrwngelse for at

Sætte den i en Tilstand, der tillod at begynde Kam-

pen paa ny. i denne Fægtning tabte Preusserne hen-

ved 20,000 Mand , 40 Kanoner og adskillige Faner.'

De franske Bulletins angive et Tab paa deres Side af

3000 Mand; men det sande Antal var i det mindste-

fire Gange saa stort,

Ufortovet bleve de meest overdrevne. Efterret-

ninger sendte til Paris. Marschal Soult siger i en-

Rapport til Davoust : "Det har lykkedes Keiseren at

adskille de allierede Armeer. Wellington og Blikher

ere• med Nod og neppe undslupne. Virkningen var

theatralsk. Ilden ophorte pludseligen , og Fjenden

tog Flugten i alle Retninger."

• I en anden Rapport, hvori der tales om de tvende'

Slag, sigeS: "Den ædle Lord maae være bleven for--

Virret. Hele Skarer af Fangne ere tagne. De vide

ikke hvad der er bleven af deres AnfOrere. Paa denne

Side er Flugten fuldstændig, og jeg, hatffier, at  Vi
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lang Tid ikke skulle hbre noget fra Prefisserne, oni
de endogsaa skulde være istand til at samle sig igjen.
Hvad Englænderne angaaer, da skulle vi nu see, hvad

der vil blive af dem. Keiseren er der !" —
De Begivenheder, , vi nu have udviklet, havde

en væsentlig Indflydelse paa Generalernes gjensidige
Planer. Imedens Hertugen af Wellington havde fattet
den Beslutning , at forfAge sine Fordele ved Qvatre-

Bras , og at angribe Ney ved Frasne , modtog han
om Morgenen den 1.7de Efterretning om Blnehers Ne-

derlag , og at han var i fuld Retirade. Nu havde

Hertugen ikke mere Valget, men var ligeledes nöd-

saget til at trække sig tilbage i en Stilling , der kunde
bevirke bans Forbindelse paa den ene Side med. Preus-

sernes hoire FlOi thi var Wellington forbleven fornd;

vilde dette have frembudet en Leilighed for. Buonaj
parte til, enten at kaste sin Armee imellem den En-

gelske og Preussiske, eller at vende sin bele Styrke

imod Hertugens Armee, der langtfra ikke var saa tal
Den brittiske Anforer besluttede derfor at trække

sig tilbage mod BrUssel en Bevægelse ; han udförte

den fuldkomneste Orden, idet den tappre Jarl af
Uxbridge, der anforte Cavalleriet, dækkede Armeens-

Tilbage tog.
Buonaparte havde ligeledes taget sin Beslutning.'

Preussernes Nederlag satte ham istand til; hvis det

var nOdvendigt, at forfölge dem med sin hele Ar-
mee, Neys Tropper undtagne , der stode imod Her--
tugen af Wellington. Men dette vilde have været at,
udsætte Ney for oiensynlig Fare; thi; havde han fOr-,

ste Dag ikke seet sig istand til at udvirke noget iniod

den .engelske Armees Fortropper var det ikke sand-
F •
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synligt, at han viIde kunne modstaae dem , naar dê

bleve understöttede af Hovedarmeen og erholdt en
betydelig Forstærkning.

Ved at antage det Tilfælde, at Ney skulde
blive slagen, vilde BuonaParte have været udsat for,
at faldes i Ryggen af en seirrig engelsk Armee , ime-
dens det af Erfaring var ham bekjendt, hvor hastigen
Blncher, , sely efter et haardt Nederlag, kunde samle
sine Tropper igjen. Han beshittede derfor, , at vende
hele sin Styrke imod Englienderne, imedens han ikkun
lod Grouchy og Vandamme beholde omtrent 25,000 -
Mand tilbage, for med denne Magt at forfölge Blücher
paa hans Retraite fra Sombref til WaWre, og ved.
saaledes at beskjæftige ham, forhindre ham fra at
tage nogen Deel i den Træfning , han nu havde
isinde at levere.

Det er sandsynligt, at Napolebn forventede, endnn
at finde den engelske Armee paa det Sted, paa hvil-
ket den havde staaet den 16de; men den Bevægelse,
han foretog med Sine egne Tropper, , fra St. Amand.
og Ligny til Frasne , havde medtaget et Tidsrum„
der ikke var blevet ubenyttet af Hertugen af Wel-
lington. Tilbagetoget var allerede begyndt, og Kl. ij
om Formiddagen stod blot endnu en Arrieregarde
Stillingen ved Quatre -Bras , der var stærk nok til

at dække Englændernes tilbagegaaende Bevægelse.
De brittiske Tropper havde neppe begyndt de-

res Marsch, forend .de fiendtlige Masser lode sig til-
syne. Deres Fortogt bestod af Lancierer 6g, Kyrasse-
rer, , hvilke sidste alle vare forsynede med Harnisker.
Den forreste Plade er dannet sôni Brystet af en Due,
Itvilket bevirker, at Musketkugler springe af, mecl
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mindre de afskydes paa 30 Alen. Den bageste Plade
er saaledes gjort, at den-slutter om Ryggen. Vt=egten
Tela hver, er fra 9 til io engelske Pund, efter Man-
dens StOrrelse, og indvendigen ere de forsynede med
Puder. De saromenheftes formedelst et Slags Hage,
hvorpaa ligge Fiskeskad, og kunne tages af og paå
i et Oiebflk. Folkene have Hjelme, ligesom den en-
gelske Hest-Gardes, lange, lige Sværd, og Pistoler,
men ingen Carabiner; ligeledes have de de bedste He-
ste, som kunne tilveiebringes. De ere alle udvalgte
Folk, maae være 5 Fod og 7 Tommer fransk Maal
(omtrent 6 engelske Fod) hOie, maae have gjort tre
Felttog, og været 2 Aar i Tjenesten, samt af god
Charakteer.

I Haandgemæng beskytter Harnisket dem for de-
res Modstanders Sabel, undtagen naar Hugget rettes
efter Halsen, eller Lemmerne; men Dannelsen og
Vægten af Kyradsen Maae nödvendigviiS forhindre
Armens Bevægelse, ,og foraarsage, at de staae langt
tilbage for Englænderne, med Hensyn til det behæn-
dige Brug af Sabelen.

Det var en skrækkelig stormfuld Dag; Regnen
skyllede stråmmeviis ned; Veiene vare næsten iifrein4
kommelige, og den aabne Mark kunde neppe passe-,
res af Cavalleriet. Af denne Aarsag, var det de Fran-
ske umuligt at forurolige Flankerne af den tilbage-
trækkende Hær, og de maatte indskrænke sig til at
virke mod det engelske Centrum, som fulgte Lande,
velen.

Adskillige Skjærmydsler fandt Sted, med for-
skjelligt Held, indtil Bagtogten af den brittiske -Ar-
mee ,vat ankommen -til Genappe. Lord Uxbridg"»

F
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gjorde Holdt paa Sletten ovenfor Byen, og heslunede;

at angribe Fjendens Xseadroner, efterhaanden som de

rykkede ud af samme. Det 7de Husar-Regiment hlev

befalet at begynde Angrebet. Ufortövet gjorde sam-

me et voldsomt Anfald paa de Franske; men, forme-

delst sine smaae Heste og lette Vaaben, var det ikke

istand til at udrette noget imod de svært bevæbnede

Tropper. Det blev drevet tilbage i Uorden og med

betydeligt Tab. Det samlede sig igjen og fornyede

Angrebet; men Fjendens svære Colonner forbleve

uijtur ernbrudte.

Din rnaatte den svære Garde rykke frem; den

blev beordret , at anvende yderste Kræfter, , og at

hugge blot efter Lemmerne. De Franske, bestyrtede

ved denne nye Angrebsmaade, flygtede paâ det iii-

somste.

Eftersom det ikke var Hettucren af Wellincrtons

6nske, at foranledige et Hovedslag , lod han sig noie

med det Tab, han havde tilföiet det fjendtlige Ca=

og fortsatte sin Retirade uden videre For-

hindring til Iudgangen af Skoven Sogne.

Den 16de, om Eftermiddagen KL 5, indlog den

brittiske Armee sin anviste Stilling, idet den besatte

et hOit Terrain, ligeoverfor en ikke ubetydelig For-

dybning. Den yderste Deel af bdire Fl0..stod i

Merbe-Braine. Indhegnet Land og dybe Klövter,

som findes rundt omkring denne Lanclsbye, forsva-

rede dens höive Flanke, og gjorde det umuligt for

Fjenden at omgaae chn. I Centrum af hoire Floi

laae Slottet Goumont eller Hougoumont, en Borg , af

gammel flandersk Bygningsmaade, med Taarn og Tin-

der. Paa dens ene Side var en stor Forpagtergaavt1,-
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og paa dens anden en Hauge; omgiven af en Muu».
Bygningen var forsynet med Skydehuller og stærkt
besat; Hangen var opfyldt med lette Tropper, og
Skoven foran Slottet bley forsvaret af nogle Compag-
nier af. Garden. Fronten af heire Fli, som var
trykket noget tilbage, for at undgaae en Kldvt, der
ellers havde været farlig for den, bestod- af den 2den
og 4de engelske Division, den 3die og 6te Hannove-
ranske og den. iste Yederlandske, under Lord Hills
Commando. Prindsen af Oraniens Corps udgjorde
Centrum, der blev understöttet af de brunswigske
og nassauske Regimenter, samt af Garden, under Ge-
neral Cooke paa hoire, og af General Altens Division
paa venstre Side. Forpagtergaarden la Haye Sainte
laae i Fronten, og var ligeledes besat med en betydelig
Styrke. Landeveien fra Genappe til Briissel l6b midt
igjennem Centrum. Venstre Floi:, indbefattende Ge-
neralerne Pieton's, Kempt's o.g LamberCs Divisioner,
strakte sig lige til La Haye, hvis DefiMer dækkede
dens yderste Side til venstre, og forhindrede den fra
at blive omgaaen. Den störste Deel af Cavalleriet
stod til venstre bagyed Centrum. Adskillige bölge -
dannede Uleynheder fore op til det hoie Terrain,
hvorpaa den brittiske Armee, som allerede er an-
mærket, havde sit Standpunkt.: En Dal, der. afyex-
ler fra til (engelsk) Miil i. Breden, ligger neden-
for dette Sted , og ender sig paa den modsatte Side,
med Ujevnheder, dem lige, hvorpaa den engelske
Armee stod opstillet. Paa disse smaae Hdie ankoin
den fjendilige AVantgarde den 17de om Aftenen, og
nogle ubetydeiige Skjærmydsler fandt Sted imellem
Forposterne.
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Natten var stormfuld og frygtelig; Regnen skyl-

lede voldsomt ned,. og Soldaterne stode i Mudder op

til Knæerne. Mange af vore Officierer, hvilke endnu

ikke bavde havt Tid til at skifte deres Ralklaeder, lagde

sig ned, for aldrig meer at staae op; thi deres Lem-

mer bleve saa stivnede af Kulden og det vaade Veir,

at de vare ude af Stand til hvilkensomhelst Bevae-

gelse, Faa Steder vare saa tilstrækkeligen fri for

Mudder at man kunde antænde Ild paa dem, og der

hvor det lod sig iværksætte, udsluktes den oieblikke-

ligen af Regnen, der uden Ophor oste ned.

Men, var -Natten rædsom for Soldaterne, der

vare hærdede.mod Veirligets Umildhed, var den endnu

gyseligere for Indvaanerne i Landsbyerne bagyed den

franske Armee. Det har bestandigen været Buona-

partes Politik, naar saa Meget var afhængigt af hans

Troppers Mod, at ophæve Strengheden i hans Krigs-

tugt, o.g at•see igjennem Fingre med Udovelsen af de

skjændigsFe .Voldsomheder. De overlode sig nu til

meer end almindelig Grusomhed; ethvert Huus blev

plyndret; Eiendele, som ikke kunde medföres, ijde-

lagdes af Kaadhed, og de forfærdede Indbyggere flyg,

tede i Fortvivlelse til de nærliggende Skove.

Uagtet Regnens voldsomme Nedskyllen og de

bundlose Veie, saae Napoleon sig dog istand til at

trække sin hele Armee sammen, tilligemed 300 Ar-

tillerie -Stykker.
Han .befrygtede, at Englænderne skulde trække

sig tilbage .0111 Natten, og da han ved Daggryet blev

.vaer, at de endnu stode i samme.Stilling, som Afte,

nen iforveien, udraabte han. med Begeistring: "Nu

har jeg da endeligen fat paa. disse Englændere!"
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En Forpagfer, ved. Navn La Coste , som be-

boede Huset, kaldet: Belle - Alliance, blev opsnap-
pet af de Franske og fort til Bnonaparte, der befandt
sig paa en Forpagtergaard, kaldet: Rossomme. Da
han Mey indfort, spurgte Napoleon ham, om han
var neie bekjendt med Egnens Beskaffenhed, og om
han vilde være hans Ledsager ? Efterat La Coste
havde givet ham et tilfredsstillende Syar, sagde Na-
poleon, at han vilde fölge med ham, og
"Tael kun aabenhjertig med mig, min Ven, som Ora
du var hos dine Born.".

Saakenge Keiseren forblev paa Forpagtergaar,
den, bevogtedes La Coste strengeligen af en .Gardist,
der, , medens han gik frem og tilbage med ham, nn

derrettede ham oM den franske Armees Styrke, og
fortalte ham, at da de gik over Grændsen, -havde de
en Armee af hundrede og halvtredesindstyve tusinde
Mand, hvoraf fyrgetyve tusinde var Cavallerie, og
iblandt dette, ni tusinde Kyrasserer, , samt syv tusinde
Mand af den unge, og otte, eller ni tusinde af den
gamle Garde. Denne Soldat roeste hodigen denTap
perhed , Englaenderne havde udviist ved Quatre-Bras,
og beundrede isærdeleshed Bjergskotternes rolige Ufor-
sar,thed.

denne Mellemtid havde Buonaparte ladet La
Coste kalde tre forskjellige:Gange md , for at erholde
Underretning om Egnen efter Kortet , bvilket ltan
ideligen benyttede. :Han udspurgte ham fornemme:
ligen om adskillige brabantske By.ers Afstand .fra Val-
pladsen, og lod ham beskrive dem, han havde seet i
sin Ungdom. La Coste nævnede ,fjorten, hvilket til-
syneladende hehagede Napoleon. LigeledeS syntes han
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at være meget tilfreds over at erfare, at La Coste

var fra Flandern og at han talede Sproget. Han

raadede ham, for Alting at give aldeles paalidelige

Underretninger, , og ikke svare bestemt paa Noget,

hvorpaa han ikke var aldeles vis.

Forinden den franske Hær havde indtaget den

for samme bestemte Stilling, besteg Napoleon en nær-

liggende Hoi, og undersbgte ombyggeligen den omlig-

gende Egn i alle dens enkelte Dele. Ikke en Ujevn-

hed paa Jorden , ikke et Hegn undgik hans Op-

mærksombed. Han beskjæftigede sig med dette Ar-

beide i fire eller fem Timer, og enhver Iagttagelse

anmærkede han n6iagtigen paa Kortet som han holdt

i Haanden.

Det Rum, begge Armeer indtoge i Frontvidde,

var, , med Hensyn til Antallet af de Kjæmpende, det

meest indskrænkede, som nogen Militair kan er-

indre. Den brittiske Linie strakte sig ikke længere

end 11, og- den franske ikke meer end 2 engelske

Mile i Breden. -Dette kan for endeel tilskrives det

uhyre Tab, man led paa begge Sider, og fornemme-

ligen den bdelæggelse, Artilleriet anrettede.

Omtrent Kl. 9 begyndte Regnen at sagtnes no-

get , og Kl. H vare de Franske færdige til Angrebet.

Deres venstre FIöi var under Jeronimus Buonapartes

Befaling; Centrum, under Generalerne Erlon og Reil-

le's, og böire Floi, under. Grev Lobaus Anförsel.

tten keiserlige Garde udgjorde Reserven.

Begge Hærenes Anforere vare erkjendte for at

være vor Tidsalders stiirste Fehherrer. .Buonaparte-

havde ofte tilstaaet,. at Hertugen af Wellington var

den anden. General i Verden , og ahid var denne
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Tilstaaelse ledsaget af den Beklagelse, at ban endnu
aldrig havde været heldig nok til at maale sig med
ham i noget Feltslag. Da han forlod Paris, for at
stille sig i Spidsen for sine Armeer, , vare næsten
hans sidste Ord til hans Venner : "at han nu endeligen
engang skulde pröve Styrke med denne Wellington,
og at han aldeles, ikke tvivlede om, at han skulde
lade höre gode Efterretninger fra sig."

Hertugen havde paa sin Side efterhaanden over—
vundet alle de franske Marschaller, som havde fæg—
tet imod ham, og for förste.Gang befandt han sig nu
ligeoverfor deres navnkundige floyding. Den nyere
Krigshistorie havde endnu aldrig för kunnet frem—
vise et Mode af tvende saa berömte Generaler, paa
Kamppladsen, eller tvende Hærforere, hvis taetiske
Systemer vare saa aldeles forskjellige.

Buonapartes Plan var simpel, men stor. Hele
Vægten af hans Hær var rettet mod et Punkt, enten
hvor hana Modstander syntes at være svagest, eller
hvor Fjendens Tilintetgjorelse maatte fremkalde hel—
dige Fölger. For at sætte en fattet Beslutning igjen—
nem, betænkte han sig aldrig paa at opofre Regimen,
ter, Divisioner, ja hcle Armeer. Mtar et Corps trak
sig tilbage i Uorden, blev ct andet oieblikkeligen be—
ordret at træde i Stedet. "Fremad ! fremad!" var
det eneste Svar, paa enhver Efterretning om 1N-edcr—
lag; og man maa tilstaae , at hans Beregninger, sont
oftest, vare noiagtige, og at han udfOrte sine Planer
med Held.

Hertugen af Wellingtons System var det Hele
ganske modsat. Omhyggelig for at spare sine.Solda—
ters Blod, oppebiede han almindeligyiis Fjeudens An—.
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greb. Intet Held, der blot var bieblikkeligt , eller

partielt, kunde forlede ham til at udsætte sin Armees

Sikkerhed; men hans gjennemtrængende Blik, opda-

gede den förste Feil og den förste Ubestemthed hos

Fjenden, og med en Hurtigheel, ligesaa charakteristisk

som- hans Koldblodighed, drog han Fordeel af det

afgjörende Öieblik og forvissede sig Seiren.

Disse tvende Fehherrer stode nu for fdrste Gang

imod hinanden. Det Navn, hver af dem allerede

havde erhvervet sig ; den Skinsyge , som herskede

imellern dem; det Held, der næsten ligemeget var -

blevet dem til Deel, uagtet deres Systemers Forskjel-

lighed , kunde ikke andet end være de mægtigste

Drivefjædre til de overordentligste Anstrengelser. Hel-

ler ikke skulde de -nn blot stride for deres personlige

Hæder : den Ene skulde sikkre sig sin tilranede Nær-

dighed, den Anden skulde give en blödende Verden

dens Rolighed tilbage.

Napoleon var styrtet frem med alle sine sammen-

dyngede Stridskræfter, til det sidste fortvivlede For-

sög. Ingen nye Udskrivninger vare forhaanden, for

at erstatte hans Tab. Seiren alene kunde forskalfe

ham nye Hjælpekilder; — og skulde han friste et

alvorligt Nederlag i dette Slag , vilde hans ulykkelige

Skjæbne være afgjort for evigt. I Tilfælde derimod,

at hans lykkelige Skytsaand skulde ledsage ham, vilde

det franske Folks Enthusiasme opflammes paa ny ;

Tusinde vilde stöde til hans Fane; -det Land, han

nu hærjede, vilde erklære sig paa hans Side, og han

vilde være istand til at forhale Krigen, enten til Vin-

teren gjorde Ende paa Felttoget , eller til Uenighedens

Swd var udstrdet iblandt de Allierede.
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Imedens begge Armeers Tropper rykkede freru
deres Stillinger, besteg Napoleon et Observatorlinn,

hvilket nyligen, paa Kongeut af Hollands Befalint,
var Idevet oprettet, for at tjene til Brug Ved Landels
Opmaaling. Fra dette Sted kuude han oversee begge
Bæres Linjer. Han blev ismrdelesbed overrasket ved
nogle af de engelske Troppers skjOnne Udvortes,

fast," sagde ban til cii af sine Adjutanter,
"indtage disse Tropper deres Stilling! Hvor skjdut
dette Cavallerie slutter I Giv Agt paa de graae Heste:
(de skoiske Skinder). Er det ikke berlige Tropper?
Alligevel Sahler jeg dem ned om en halv Time."

I,ord Wellington bavde Attenen iforveien affmr-
diget en Coureer til Marsebal Elfieber, hvorved han
underrettede bam om, at han ventede at blive angre-,
ben, og udbad sig, saa mange af baus Divisioner tir
Bistand, som han kunde undvære. Marseballen

at komme personligen, og ttlfdiede det Forslag,
at dersom de Franske skuble sdge at undrige Kam-
pen, 1 kulde de forenede engelske og preussiske
Armeer blive de !‘ogyibende,

Da alle de franske Tropper vare stillede i Slag-
orden paa Hdiderne paa den modsatte Side, udtrykte,
en af Wellingtons Offieierer nogen Bekymring over;
at Preusserne endnu ikke vare ankomne. "Velene ere
tunge," svarede den Itrittiske Helt, "de kunne ikke
være her furend Klekken eller 3, men mine brave
Folk ville indtil den Tid holde en dobbelt saa stor.
Alagt fra Livet."

Omtrent Kl. i begyudte Kanonaden, som snart
bley almindelig paa bele Lnien. Kl. il rykkede de
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Franskes venstre Fl6i imod Slottet Hougoumont. Ba-

taillonerne, som bavde besat Skoven, ligefor Bygnin-

gen , forsvarede sig med megen Tapperbed imod det

langt overlegne Antal, som trængte ind paa dem ;

men efter mange gjentagne Angreb, brdde de Franske

dog igjennem og naaede Huset. Englænderne bleve

nu undsatte af -den 2den Brigade af Garden, som

baade havde besat Slottet og stod langs med Frugt-

haugen og Muren, hvor den gjorde en saa haardnak-

ken Modstand, at ethvert Fors6g paa at jage den tul

derfra mislykkedes. De Franske banede sig imidler-

tid Vei til selve Slottets Dore, men bleve her saa

djærvt modtagne , at de enten vendte tilbage i Uor-

den, eller nedstödtes med Bajonetten. Endne en-

gang gjorde de et Angreb, og endnu engang bleve de

drevne tilbage. I mindre end en haly Time, faldt

femten hundrede Mand i Frugthaugen, der ikke inde-

holdt meer end 3 T6nder Land.

Efter nogen Tid satte man Ild paa Vaanings-
.
buset og Udbygningerne, og nu begyndte et rædsel-

fuldt Optrin. I een Deel af Slottet rasede Kampen

med vedholdende Fortvivlelse, uagtet begge Parter

Vare omringede af Flammer. I en anden Deel vare

Britterne, efterat have drevet Fjenden tilbage, endnu

uvillige til at forlade deres Post, endskjondt Luerne

hvert Öieblik nærmede sig dem oo- Byouin,en truede

med at s6nderknuse dem, ved at styrte sammen. I en

af Udbygningerne omkom, paa den rædsomste Maade,

Saarede af begge Parter, som uden Forskjel hobeviis

vare sammendyngede. Deres gjennemtrængende Skrig

og Jamren kunde hores endog igjennem Skoven; men

de Stridende fægtede alt for heftig til at yde dem Bi-
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stand, og alle dIsse Hjælpeldse forbleve i Huset og
fortæredes tf Luerne.

Af Slottet vare endnu ikkun de udvendige Mure
tilbage, og de Franske kunde nu nærme sig mcd
större Le-thed; men saasnart de tramgte indenfor Mu—
rene, bleve de drevne tilbage med Bajonetten, og ef—
terat liave liidt ct ubyre Tab, trak de sig tilbage til
Hovedarmeen. Englænderne havde Ordre, ikke at
forfOlge dem over en  vis  Afstand, og nOiedes Med

at fw-blive paa den Post, de saa beltemodigen fou—
forsvarede.

Hevde de Fran-eke været lstand til at komme
Besiddelse af denne og at plante
tillerie i Vinkelen, den danner, da yilde de have
kunnet beherske Hertugen af Wellingtons hele Ljniu,
og deres Ild vilde have anrettet uhyre 6delieggelse
paa bele den engelske Avrfiee. Af denne Aarsag ‘fl.
man kunne indsee, hvorfor dette Sted var bestemt ti

det fOrste Angrebspunkt. og hvorfor dette Angerb
fortsattes med en saadan Haardnakkenbed.

Da Buonaparte -var overtydet om, at hain: PLn
paa Ilougouniont var misbvkket, blev Kanon— og

Musketilden endnu frygteligere. Colonner af fransk
Infanterie og Cavallerie, med et ubyre Artillerie i
Spidsen, rykkt_de frem fra alle Sider, bestege DOl—
derne, bvorpaa EngLuderne stode, og styrtede ind
paa deres Quarreer, Forgjæves tilintetgjorde det fran—
ske Artillerie bele Eækker af dets Modstandere. De
ledige Steder lebve Oieblikkellgen udfyldte, og ikke
en Fodsbred La il tabtes. "Hvilke brave Tropper!"
udr!flte Bnonajr:e iii sin Stab. "Det er Skade at

dtt-n;• men tilsidst ri-taae de dog tihntelgjOres.".
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Englænderne brugte den Maade, aldrig at give

Ild, forend Fjenden ikkun var dem faa Skridt nær;

hvorved de paa engang nedstyrtede hele Eseadroner

af de Franske. Men uophorligen trængte friske Trop-

per frem, og Fjenden gjorde alt Muligt for at bevirke

en Kamp i mindre Afstand, og fdlgeligen meer öde-

læggende.
De sværeste frafiske Masser bleve nu befalede

at angribe Britternes venstre Flöi, hvor Generalerne

Pictons og Kempt's Divisioner havde deres Stand-

punkt. Det var Napoleons Hcnsigt, formedelst dette

Angreb at orngaae Englændernes venstre Flöi, og ved

at adskille dem fra Preusserne, afskjære Lord Wel-

lington Tilbagetoget i denne. Retning. De skotske

Regiruenter udviste al det Hehemod, der saa .særdeles

bavde udmærket dem i Slaget den 16de, og maatte

ndholde de beftigste og blodigste Angreb.

En stærk fjendtlig Colonne rykkede, uden at

lösne et Skud, frent under en odelæggende Ild af det

brittiske Artillerie. De naaede Hoiden og trængte

paa Englænderne, fast besluttede, at fortmnge dem

af Stillingen. General Thomas Picton lod sin Divi-

sion uopholdeligen danne en fast Quarre, og gik saa-

ledes de Angribende imöde. Forskrækkede ved dette

dristige Manoeuvre, standsede de Franske, affyrede.

een Salve, og grehe Flugten.

Ved denne Leilighed traf en Musketkugle Ge-•

neral Picton i Tindingen, og i samme Øieblik opgav

han Aanden. Fiirst efterat denne sjeldne Mand var.

falden, opdagede man, at han ved Affairen den t6de

allerede var bleven saaret i Hoften, hvilket han haveW

akjult for Alle, tutdtagen for sin kammertjener, og
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bvilket Saar, af Mangel paa en Leges Hjzelp, tddeels
var blevet farfigt.

Det var paa Hertugen af Wellingtons personlige
og indst,:endige Opfordring, at han havde modtaget
Commandoen oyer en Division i Felnoget i Neder-
landene, hvor han endte stn ligesaa daadfulde som
gliturende militaire LObehane.

I dette hiev man vaer, at en Colonne
af 9000 Mand tog Veien henimod det Sted , hvor det
99de Regiment bavde sit Standpunkt, hvilket Regi-
ment Cormedelst det Tah, det havde liidt den 16de,
saaveisom den dralende lid, for hvilken det bestan-
digen var nu ikkum bestod af 900 Mand. Den,•




bdet Antal, sande fleite, veg ikke tilhage for dcilut:
sdige Strid. De oppehiede ikke engang Angrebet. men
idet de formerede Linje , og dannede en ta4, sanunen-
trykkee frout, styriede de md paa Colonnen med saa-
-dan Azoldsombed, at de gjennembrdde dens Centrum,
I samme Oiehlik benyttede de skotske Skimier sig af
Uordenen, og huggede iisd i Aahningen. Be.gg
gi_menter hilsede nn hinanden med Udraaher: "Skol-
land leve!" og hver Mand ;if det fjendtlige Corps
blev enten siedsalile, eller tagen til Fange. En Co-
lonne fransk Cavallerie, med Kyrasserer i Spidsert,
var insidlerid rykket frem for at komme Infanteriet
til Hjadp; ruen de skotske Skimler erholdt Undsmt-
ning af en Brgade svære Dragoner, og nu hegyndie
en frygtelig FtrgIning. De nigjennemtramgelige Har,-
nisker gave de Franske afgjorte Fordele over Eng-
lmnderne, 5om hlot kunde bugge efter fialsen og
Lemmerne paa deres Modstandere, Desuagtet kunde
Intet modstaae iirnternes uforsagte Tapperhed, og
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efter en lang og blodig Kamp, vendte Kyrasse-

rerne om, og toge Flagten. Nu blev Blodbadet gy-

seligt, men Englienderne havde streng Befaling, ikke

at overskride en vis Linie, og de adspredte Levnin-

ger af de Franske, sögte Frelse bag ved Infanteriet.

I dette Haandgemzeng mistede det 49de og 1.05te fran-

ske Regiment deres etrne.

Paa denne Tidspunkt af Slaget, förte Sir Wil-

Lam Ponsonby sin Brigade imod de poiske Lancierer,

og standsede disses ödelæggende Angreb paa det brit-

tiske Infanterie. Ingensinde var nogen Bistand meer

hetids og mere heldig; men idet to af hans Regimen-

ler med uforsigtig Hidsighed vovede sig for langt bort,

for at forfölge Fjenden, galopperede han, ikkun led-

saget af en Adjutant, efter dem, for at gjöre dem op-

mærksomme paa den Fare, for hvilken de udsatte sig.

ban red ind 1-A en nyligen plöiet Ager, hvor Jorden

var overordentligen Wd, og da han havde en slet

Hest, sank den i, og var ikke istand til at hicelpe sig

nd igjen. I dette Oieblik satte et Corps Lancierer

burtig ind paa ham. Ponsonby saae at hans Skjæbne

var afgjort. Han tog et Portrait og sit Uhr op, og

var i Begreb med at overlevere begge Dele til sin

Adjutant, med Begjæring, at tilstille hans Kone og

Familie dem, da i det samme Lanciererne styriede

ind og dræbte dem begge paa Stedet. Man fandt

hans Legeme liggende ved Siden af hans Hest, gjen-

nemboret paa syv Steder. Mange af dem, hvis For-

vovenhed var Aarsag i deres Anfbrers Dbd, omkom

paa dette Sted; men forend Slaget var tilende, vare

de polske Lancierer næsten aldeles nedsablede af den
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samme Brigadt, som -den tappre faldne OTficieer -havde
feirt imod dem.

Nut havde Buonaparte forandret Angrebspunktet,"
og idet han lod nye uhyre Corps marschere op, be-
falede han dem at angribe Forpagtergaarden La-Haye--
Sainte. Dette var et Punkt af ligesaa stor Vigtighed,
som_ Hougoumont eller Terre-La Haye. Var Napo-
leons Anslag lykkedes her, kunde han have gjennem-
brudt den engelske Linie; og afskaaren Lord Wel-
lington Tilbagetoget ad Veien til Briissel.

Begge Parter indsaae Vigtigheden af denne

ling, og ophede Alt; den ene for at borttage, og den

anden for at forsvare den. Eftersom de forskjellige

Batailloner bleve svækkede, eller tilintetgjorte, traade
nye Forstterkninger Oieblikkeligen i deres Sted; og
Kampen vedvarede næsten henved en Time, uden-
at Noget syntes afgjort. Orasider havde de Allierede-
forbrugt deres Ammunition, .hvorpaa de Franske
trængte ind i Forpagtergaardeu, og tilfige omringede
den. Under  disse  Omådændigheder vedblev desuagtet
den tydske Legion, til hvem denne Post var betroet,'
at forsvare sig med Bajonetten; beller ikke kom Fjen--
den i fuldkommen Besiddelse af deaue Stilling, föI
end alle dens Forsvatere vare

Napoleon drog sig uopholdeligen den Fordeel,
han nn harde erhvervet, til Nytte, og lod ubyre In-
fanterie- ög Cavalleriemasser rykke frem, for at an-
gribe det engelske Centrum, som nu var meget udsat.
Den förste Bataillon, han angreb, blev overmandet,
og veg tilbage. Keiseren, der hu ansaae Seiren for -
vis , alfærdigede en Coureer til Paris; ined 4fteriet-
ninc,b 1 e. at Slaet var vuudet:
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Havde han i dette öieblik benyttet sin hele  In-

fanterie-Reseivc. eller ventet, mdiii de brittiske Quar-

reer vare bragte i Uorden, formedelst Ilden af hans

Artillerie og hans Fodfolks rasende Angreb, vilde

det have været umuligt for Hertugen af Wellington

at oprette denne Dags Tab. Men , ved alt for hur-

tigen at forfölge sine Fordele, og formodende, at

Hertugens Tropper ikke kunde udholde et Angreb

af bans övede Rytterie, beordrcde han dette ufortd-

vet at rykke frem, og hugge iiid paa de Allieredes

Centrum.

Lanciererne og Kyrassererne joge frem i Spid-

sen af Colonnerne, og syrtede ind paa de brittiske

Quarreer. Yogle enkelte Batailloner, som vare lang-

somme eller klodsede i deres Bevægelser, bleve oie-

blikkeligen nedsablede; men overalt hvor Quarreerne

vare vel sluttede, var det fjendtlige Angreb uden-Virk-

ning. Forgjæves rede de franske Cavallerister, be-

skyttede .ved deres Harnisker , rundt om de brittiske

Quarréer, og huggede ind i den mindste Aabning;

fo.rgjæves satte nogle af dem ind paa l3ritterne, fra

en kort Afstand, for at lade sig skyde ned, imedens

Hovedcorpset ventede paa at anfalde Englænderne for-

inden de kunde lade G-eværerne paa ny, eller ud-

fylde de aabne Steder; det allicrede Infanteries

rplige Uforsagtbed tilintetgjorde ethvert Fors,bg paa at

gjennembryde samme.

Andre Escadroncr derimod af det franske Ca-

vallerie trængte sig imellem Quarreerne, og huggedit

ind paa det Sted, hvor Hertugen og hans Stab op-

holdt sig. Det yar öiensynligt deres Hensigt, at ud-

mærke sig ved at dræbe. den .briuiske Helt, eller ved
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at tage bam tilfauge. Hans perso dige Pe(bekuing mr
nùds L; e til uoidMrligen at v;ere yderst opmærksom,
og var flere Gerege i Haandgenn-rng med Fjenden,

Nu r.,kkede det briittb.d,e iyi 0 eie frem. og an-
faldt Kvrassererne, .-Lanererne oJa:gerue. som Vare
tra-qtgte iigjennem Linien (tg ang-rd disse Mp,nd for

.t>›nonaparte -var nu overhevdst om, bave be-
gaaet en .Stor f I og led bele Centrum af sit Infan-




terie rykke frem, for, om hja:d.pe CavalIe-
riet :" .;jep. En sluttet fransk Colonne ilede nu.
fremad, tlimetgjorde enbver iled s teuid og asigreb
Landsbjsen Mont St. Jea IIC I inbagved den. brit-
tiske  Armre.

Herptgen af Weffington bemærkede fnidkom-
ment vel, livor ydeest farligt dette Angreb kunde
blive for -bam, saafremt det og Met hata
selv var tilstede, llvor Faren var meest fruendm, an-
feirte han tillige person7.gen fiere Angreb €fter 1,);(1,-
andre. Naar nogen, af Quarra`x.rtite ss,ides
kastede han s;;,; i lidten af den, og indgjead den Mod
og Kraft, blot ved nogle faa Ord. Tilsidst lvkkedes
det bam at standse l'jel1(liL ieing1 is. og at vriste
samme alie erlivervede Fordele af Ilenderne..

De Franske bleve drevne ned fra en Bakke, de
harde beritaget; Forpagtergaarden La Haye St. idev
gen tilbage, og de Kjzempentle befandt sig igjen i sam-
me Stilling, som ved Slagets Begyndelse, undtagen at
Buonapartes Tropper holdt en liden Hdide besat, paa.
venstre Side af -Veien fra Brhssel. til Cbarleroi, hvor-
fra man ikke kunde forjage dem, fOrend bele den
brittiske Artnee rykkede frem ved Enden af Slaget..

G 2
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Nu fandt Hertugen det •yderst vanskeligt at sætte

Grcendser for sine Troppers Ileftighed. Overalt, hvor

ban lod sig see, blev han modtagen med enthusiasti-

..ske Ldraab, og hans Soldater, , kjede af at staae saa

mange Timer, udsatte for en morderisk Ild, og blot

indskrænkede til at anvende deres Kraft paa at drive

de Ese;,,droner tilbage , som huggede ind paa dem,

forlangte heftigen at blive forte imod Fjenden. "End-

Jau ikke! endnu ikke, mine hrave K[:tomerater!" sva-

.rede I rtncn , "staaer kun fast lidt emlnu , saa skulle

I sr.,-rt faae dem fat!" Angrebet paa Hougoumont

begynche paa ny, og vedvarede hele Daget“ men de

Franske vare ikke istand til at komme, endogsaa blot

bieblikkeligen, i Besiddelse af samme. Imidlertid an-

kom nogle stærke Corps Infanterie og Cavallerie, som

deels omringede Siouet, og deels rykkede hen imod

en ligeover for det liggende Hoide. Her gjennem-

Irröd deres Cavallerie dristigen Quarrerne, ligesom

,forhen i Centrum, og for en kort Tid syntes de at

være Herrer af Stillingen; men nu ankom. de. britti-

ske Dragoner, og en rædselfuld Kamp begyndte. Begge

Bæres Artillerie stod endnu ligeover for hinanden, og

-(1c1spyede uden Ophör en Strom af Kugler og Kartæt-

seher. Pludseljgen drog man Artilleriet bort, og svære

Infauteriecolonner rykkede frem, for at anrette Ode-

iæggelse, eliten ved en i kort Afstand alfyret Musket-

ild, eller ved blodige Angreb med Bajonetten, imedens

begge Armeers Cavallerie fortsatte, en tapper, men

tvivlsom,Strid bagved det allierede Infanterie.

Det dote engelske Regiment udholdt adskillige

- ,Angreb af Kyrassererne. Beskyttede ved deres Bryst-

plader, galopperede disse lie 1). til Infanteriets 13.3J-



jonetter, i Haab om at opdage en fiden Nabning.

hvori de kunde tra,t;e ind: men iugensteds lykkedes

det dem at frembringe ringeste Uorden. Abhig saa-

snart havde flestfolket tilendebragl et Angreb, feirend

Regimentct deployerede i Linje, paa det at dets ild

kunde sprede sig og være mere virksom.

-var denne Evolution fuldfCrt, hirend der igjen biev

eommanderet: "formeer Quarré færdig at modtage

Cavallerie!" Alt kastede sig ned. paa Brystet, og

Artilleriets Kugleregn gaae over sig, men reiste sig.

h;jen i det. C)jeblik Kanonilden ophdrte og at Caval-

leriet buggede

Ikke istaml til at gjennembryde Quarreerne med

Nagt , forsOgte en commauderende Xyrasseer - Of--

ficicer et Krigspuds: han sænkede sin Sabel mod Ge-

neral AdskilligeOfficierer hdraabte: "de over-

give sig:" staaer fast o fyr !" var dvt hurtigen ad-

lydte Svar. Generalen fandt det med Rette mistænke-

at et Cavalleriecorps, der bavde en aaben Slette

bagyed sig tilbud, at vile overgive sig11 t btfan-

terjecorps, der stod fast i en forsvarende Stilling.

Salven gjorde den stedvanlige "Virkning, nemlig, at

Obersten og hans Kyrasserer vendte om, og denne

Gang paafnigte tillige en forhaanende Latter af de-

sely samme Folk 80111 de bayde henkt at nedsable.

Denne tappre Brigade Idev flere Gange bewret

med Hertugens Bestig. Engang adspurgte han dem:

"hvoricles det gik dern?" Sv ar et var: "at to Tredie-

d( le af dem -;.are IMdne, og at de øvrige vare sart

udmattede, ut Inladelsen at. udbvile, blot i kort Tid,

-kide være velkommen de udbade sig tillige,

orrt ikke nogle de fremmede Corps 80/11 endatt
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ikke harde været i Ilden, maatte indtage deres Plads.•
General Halket bley svaret: at Ldfaldet beroede paa
de brittiske Troppers urokkelige Front, og at den
ringeste Forandring af Pladsen vilde 'cære vovelig
denne Yderlighed. Oieblikkeligen svarede han med
Fasthed: "Det er nok, Mylord, vi blives taaende her
indtil den sidste Mand falder !"

Det iste Regiment af Fodgarden var, for exi kert
Tid, adskilt fra den Övrige Deel af Armeen, og om-
ringet af det franske Cavallerie, som uophtirligen
huggede ind paa alle Sider af Quarreen. Dets Tab
yar folgehgen meget betyddigt; men endskjöndt Sol--
daterne hyppigen Styrtede til Jorden, yar dog intet
Oieblik noget aabent Sted blevet ubesat. Rækkerne'
sluttedes nbiagtigen , og Quarreerne fonnindskedes
gradviis; heller ikke vilde det have overgivet sig,
men ladet sig nedsable til sidste Mand. Omsider
ilede det brittiske Rytterie det til I-Ijælp, imedens de
Allierede, ved deres Uforsagthed, fik Overhaand næ-
sten overalt- paa •alpladsen, og dreve de Franske.
med uhyre Tab tilbage i deres forrige•Stilhng.

En uafbrudt Række af Angreb paa hele
men fornonmeligen imod Centrum, tog nu sin Be-
gyndelse, som snart udfiirtes af Fodfolket, snart af
Rytteriet, og hvor Leilighed tilbod sig., af Begge i
Forening; imodens næsten tre hundrede Artillerie-
Stykker uafbrudt spillede paa alle Dele af den en-
gelske Hær. Blodbadet var gyseligt; desuagtet harde
tlet været endnu frygteligere, hvis Jorden ikke havde
været saa aldeles gjennemblödt af Regn. Af denne
Aarsag sprang Kuglerne aldi.ig saaledes op igjen fra
Jord,en, som naar den•mr tOr,. og almindeligviis be-.•



103

gravede Romberne sig; og frembragte ingen anden
Virkning naar de sprang, end at opkaste en Mængde
Mudder.

Slage't havde nu raset uafbrudt næsten i 6
mer, og henved en Trediedeel af de allierede Trop-
per var enten dræbt, eller saaret. Preusserne, som
saalænge havde været ivente , kom ikke, og Lord
Wellington begyndte at frygte for, at de vare slagne
af det franske Corps, der var blevet- tilbage for at
holde bie med dem.

Hertugens hele Reserve var nu i Virksomhed,
medens Buonapartes endnu ikke engang var rykket
frem. De brave skotske Divisioner vare formind-
skede fra 6000 til mindre end 2000 Mand. Den Gte
Division var næsten tilintetgjort uden, at have losnet
en Kanon. Soldaternes Mod begy.ndte at synke, og

Officiererne maatte anvende al mulig Overtalelse,•for
at forhindre dem fra at overlade sig til Fortvivlelse.
De foragtede den blotte Tanke ont at trække sig til-.
bage, og forlangte med Heftighed at fores mod Fjen-
den; thi at blive staaende saaledes paa eet Sted Og
lade sig myrde, ttden selv at maatte angribe, var
mere end de kunde udholde. En saare skadelig Lige-
gyldighed for Livet indtraadte hyppigen iblandt Sol-
daterne, og udbredte sig snart til alle Dele af Armeen.
Den brittiske AnfOrer befandt sig i en yderst spendt
og forventningsfuld Stilling; ogsaa var han overtydet
om, at hvis Preusserne ikke ankom i det sildigste
om en Time, maatte Slaget uumigaaeligen tabes. Ikke
destomindre ar han aldeles rolig og fattet, og saa-
længe han endnu blot havde eet Regiment tilbage,
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vilde han ikke have anseet KaMpen for afgjort. En

Adjutant bragte ham nu den Efterreming : at den

te Division næsten var tilintetgjort, ng at det .var
den umuligt at holde sig lamgere i sin Stilling. "Ieg
kan ikke hjælpe dem," svarede han, "de maae blive
staaende, saavelsom jeg selv, indtii den sidste Mand
falder. Give Gud, at det var Nat, elier at Bliieber
dog vilde komme!"

; Hertugen af Wellington's Person var flere Gange
udsat for den störste Fare. Imedens han opholdt sig
midt paa Landeveien, ligeoverfor Mont St. Jean, bleve
.11ere Kanoner rettede imod ham, da han formedelst
sit Fölge; åg Ved Offieierernes Bevægelser omkring
barn, 'var meget kjendelig. Kuglerne streifede uop-
Igirligen et- Trae, paa hijire Side af Landeveien, hvil-
ket Træ nu bærer Wellington's Navn. "Det kalder
ljeg at have ;;god bvelse," bernærkede Hertugen til sit
FiAge"; "mig synes, de skyde bedre her end i Spa-
nien."

Idet hån red hen til det 95"de Regiment, der
just skulde modsætte sig et völdsomt Cayallerieangreb,
stillede h-an sig for Fronten, og sagde : "Staae fast
5de Regiment! vi maae ikke lade os slaae, hvad

viIde man ellers sige i England ?"

Ved en "anden Leiligbed, efterat mange af de
beaste og tapperste Folk vare faldne, og Iidfaldet af
Slaget syntes tyivisomt for alle dem, der endnu vare
tilbage, sagde han med en Tilskuers Koldsindighed,
der hetragter en vel udfort Kampleg "Det har intet
st betyde, vi ville dog vinde Slaget." — Til et andet
Regiment, som var haardt, angrebet, brugte han et
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almindeligt spdgende Udiryk: "Det er drdie.Puf, mine'
Herrer; lad os see hvem der puffer lamgst*).

Butonaparte forundrede og ærgrede sig ligemege
over de briniske Troppers Modstand. Han tog uop--
hörligen store Priser Tobak af Vestelommen, hvoraf
ban befligen opsnusede en Deel, og bortkastede det
Ovrige. "Disse Englændere ere bjævle," udbrod
han, "ville de da ikke lade sig slaae?" Et Öieblik
derefter tilföiede han: "jeg skal dog faae Bugt med
dem, endskjdndt det næsten er Synd at tilintetgjdre
saadamte herlige Tropper." Derpaa vendte han sig
til Soult. "Hvor beundringsværdigen kjæmpe ikke.
disse Englænd.ere men de maae ilu snart give efter.".
Soult, som bavde nogen Erfaring om de brittiske
Troppers Mod og Standhaftighed, svarede: "at han
tvivlede om, at de nogensinde vilde give- efter."
"Hvorfor?" spurgte Napoleon ham haanbgt. "Fordi;
Sire, de ville hellere lade sig hugge i Stykker." - Kei-
seren fordobblede derpaa sine Angreb, og han be-
gyndte at udsætte sig for den hefligste Ild, endskjondt.
de Fortællinger, som man har udbredt om den For-'
tvivlelse, med hvilken han. sögte -enhver Fare, og-
hans tilSyneladende Beslutning, at ville dbe paa Val-
pladsen, alle ere ugrundede,

Nu betragtede Buonaparte ined en.-barsk Mine
det frygtebge Biodbad, han harde. fo].. 6inene.. Jo
flere Iliudringer han mödte, jo mere syntes hans:

*),t Grundsproget lyder Udtrykket saaledes: "hard pounding'
gentLnen kt's sec who will pound

Saasoni dette er et Nationaludtryk, trodser det
enhver OVerswues-, og kan ikke gives 4den'17ed- Oni-`
skrivnieg.
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Halsstarrighed at tiltage Han blev opbragt over

disse  uforudseete Vanskeligheder, , og langt fra at

frygte, at drive en Armee til det Yderste , der satte

den meest ubegrændsede Tillid til ham , vedblev han

uden Ophör at 6dsle med friske Tropper at give

Ordre til at marsehere fremad — at gribe an med

Bajonetten at borttage med Storm. Man under-

rettede ham gjentagne Gange, fra forskjelfige Steder,

om, at Lykken ikke mere syntes at være gunstig , og

at Tropperne vare geraadede i kjendelig Uorden ; men

hans eneste Svar var : "fremad I fremad !" — En Ge-

neral lod ham vide, at han ingenlunde kunde holde

sig længere i sin Stilling, da han blev frygteligen pla-

get af et Batterie, og udbad sig Forholdsregler om,

hvorledes han skulde undvige denne morderiske lld.

"Lad ham storme Batteriet!" var Svaret, idet han

vendte Ryggen til Adjutanten, som bragte Budskabet.

I dette Öieblik modtoo- han Efterretnino• om,

at Preusserne lode sig  see  paa hans heire Flanke, og

truede med at falde ham i Ryggen. Han satte des-

uagtet ingen Liid til Rapporten, men paastod, at disse

formodede Preussere ikke vare andre eud Grouchy's

Corps ; han spottede endogsaa adskillige Adjutanter,

som bragte ham denne Tidende, bebreidede dem, at

de vare frygtsomme, og affærdigede dem i ondt Lune.

Efter et saa afgjOrende Svar, nærmede sig Mange,

ganske ubekymrede , og skamfulde over deres Feil-

tagelse , de preussiske Jægere, og nagtet disse gave

en skarp Ild paa dem, kom de nær nok, til enten at

blive dræbte, eller tagne til Fange. Men Buonaparte

bragtes snart ud af Vildfarelsen ved et rasende An-

greb fra preussisk Side; endeel af det 6te Corps blev
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afsendt, for at opbolde de nye Angribende, indtil
Marsehal Grouchy's Corps , som forventedes hvert
etieblik , kunde komme til Iljælp. Derpaa befalede
Keiseren General Labedoyere , at anmelde Grouchy's
Ankomst, samt at denne General var i Begreb med at
angribe- Fjenden; ligeledes udspredte Napoleon selv
denne falske Efterretning iblandt Soldaterne, idet han
red langs med

Man kan ingenlunde bebreide Preusserne deres
sildige Ankomst. Fyrst Bhicher havde i Dagbræk—
ningen sat sin Armee i 'Bewegelse. BorsteIs og Bii—
lows Corps vare bestemte til at marschere over St.
Lambers, indtage der en Stilling, der dækkedes af
Skoven ved Frisehmont, og falde Fjenden i Ryggen,
naar etieblikket dertil var gunstigt. - Ziethens Corps
skulde paa samme Tid virke mod Fjeadens hbire
Flanke ved Onain, og Thileman havde Ordre, at fölge
Tangsomt bag efter, og i Nodstilfielde yde Bistand.
Men de tvende förste af disse Corps stode paa den
iistre Side af Floden Dyle , ved Wawre; de maatte
passere en snever Broe , og, for at foröge det Op—
hold, som dette nödvendigviis maatte foraarSage, vare
Ilusene i den Gade, som fiirte til denne Broe, satte

Brand af de Franske. Infanteriet gik derfor over
med stor Besværlighed; Cavalleriet og Artilleriet med
endna större, og Amunitionen var nddsaget til at vente,
indtil Ilden var slukket. Ligeledes var Passagen gjen—•
nern DefiMen ved St. Lambers langt besværligere, end
man havde ventet, saa at -Kl. 4l om Eftermiddagen,-
ikkun tvende Brigader af Bidows Corps vare ankomne
til det dem anviste Standpunkt.



1 08

Det afgfOrende Øieblik var kommet; der var

ikke et Minut at tabe, og Generalen besluttede, uop-

holdeligen at begynde Angrebet med de Tropper, der

vare tilstede. Deres Vei gik igjennem Skoven Sogne,

der udgjorde en Strækning af meer end 22,000 Tdr.

Land. Til Lykke var Bonden, som viste dem Vei,

en Mand af merc end almindelig Skarpsindighed , og

istedet for at fore dem ud af Skoven ved Frischmont,

forCslog han dem, at stige længere ned i Dalen , og

komme ud omtrent ved Planchenoit, lige i Ryggen af

dén franske Reserve. "Saa," sagde han, "sknlle vi.

fange dem Allesammen."

Det Øieblik, i hvilket de ankom, var yderst kri-

tisk, og ikke• uden Gysen kan man tænke paa , hvor

meget der i dette Øieblik beroede paa en eneste Bon-

des Kundskab og Troskab, som, ifald han havde væ-

ret. mindre tilböielig til at tiene de Forbundne, eller

blot mindre vel underrettet, letteligen kunde have

fort dem i en Huulvei, der havde været utilgjamgelig

for deres-Artillerie.

Da Napoleon tilsidst blev overbeviist om, at det

Corps, han saa halastarrigen havde anseet for Marschal

Grouchys, bestod af Preussere, indsaae han den far-

lige Stilling, i hvilken han nu befandt sig; men saa-

som han troede, at den preussiske Hovedarmee ikke

kunde ankomme fdrend om nogle. Timer, smigrede

han sig endnu med et lykkeligt Udfald. Han beslut-

tede derfor, at angribe den svageste Decl..af den en-

gelske Linie-med hele sin forenede Styrke, og saale-

des aftvinge.Wellington Seiren, forinden den tililende.

Hjælp kunde ankomme. Af denne Aarsag lod han

ikkun det fite Corps blive tilbage for at opholde Preus-
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sernu, imedens han hele Cavalleriet af den kei-
serlige Gade rykke frem, og rettede Angrebet imod
det engelske Centrum. For Öieblikket var dette An-
fald nimodstaaeligt de allierede Tropper maatte give
efter; — Hoiderne bleve erobrede, og adskillige Ka-
noner bleve tagne af de Franske. Men nu ilede Her-
tugen til Angrebspunktet, og satte sig i Spidsen for
en Deel Englændere og Brunswigere. Han tiltalede
dem med faa Ord, men som han vel vidste vilde op-
ilamme deres Iver, og forte dem imod Fjenden, der
modigen styrtede ind paa selve de bageste Troppeaf-
delinger af hans Linje. Pludseligen blev Seiren vri,
stet de Franske af Hænderne, just som de havde gre-

bet den. Paa det hurtigste forlode de det erobrede
Artillerie, og toge paa det iilsomste Flugten.

Paa denne Tid var det, at Prindsen af Oranien
blev saaret af en Musketkugle i Skuldren, idet han
atter -samlede en Deel af sine Tropper, der vare vegne
tilbage ved de Franskes voldsomme Indhug.

Imidlertid havde Grev Lobau's Tropper drevet
Yreussernes Fortogt tilbage, ind i Skoven. Tilskyn,
det ved dette Held, og tillige overtydet om Nodven-
digheden at benytte sig deraf, satte Napoleon sig
Spidsen for sin Garde , bestaaende af 15oo Mand, og
.forsögte et endeligt fortvivlet Angreb paa d.et brittiske
Centrum. Han anfOrte den , indtil han kom til en
Hurdvei, hvor han standsede under en Skraaning,

.der dækkede ham for det brittiske Artillerie. Her
tiltalede han sine Tropper. Han mindede dem om,-
hvor ofte han havde stolet paa deres Tapperhed i af-
gj•rende Tilfælde , og at de endnu aldrig havde sve-

, gst hans Forventninger. Han underrettede dem om,
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at Fjenden, hvis Antal betydeligen var formindsket;

ikke kunde gjöre nogen virksom Modstand, og at de

intet havde at gaae imode, uden et Artillerie, der vel

var frygteligt, men som de letteligen kunde erobre

med Bajonetten. Paa disse Bemærkninger svarede de

med et eeristemmigt Udraab : "Keiseren leve!" hvil-

ket tydeligen blev hort paa den hele engelske Linie.

De Allierede formodede nu, at Buonaparte var

ifærd med at angribe dem personligen; men han for-

blev i Ly af den heie Bakke, imedens hans, ham i

Liv og Dod hengivne, Garde defilerede forbi ham,

under Ney's Commando, og hesteg Hoiderne.

Slagets Udfald, Europas Skjæbne, beroede

paa disse Tropper. lle Allieredes Ild begyndte at

tage af, og med Folelser, der ikke lade sig beskrive,

skuede de disse udvalgte Batailloners Ankomst imode,

som i saa lang Tid havde været Europas Skræk, og

endnu aldrig vare blevne overvundne. Pausen varede

ikkun et Oieblik. Paa engang aabnede de Allieredes

Artillerie den rædsomste Kanonild, der bortmeiede

hele Rækker af Fjender. Forgjæves styrtede Front-

tropperne til Jorden; deres Plads udfyldtes ufortOvet,

og med fast og ubrudt Front vedblev Keisergarden at

rykke frem.

Nogle Brunswigere forsögte först paa at mod-,

- sætte sig Angrebet; men efter en haardnakken Mod-

stand og skrækkelig Blodsudgydelse, bleve de jagne

paa Flugten. De Franske trængte nu inden for Li-

njen, og en kort Tid var Seiren meer end tvivlsoM.

I en Huulning, ligeover for de Franske, og i Ly

for deres Artillerie, laae et Regiment -af den'engelske

Garde. Hertugen af Wellington havde stillet sig paa
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Spidsen af en Iloi , bagved det. Idet nu Keisergar-;
den rykkede frem , og havde nærmet sig det omtrent
paa 1.50 Alen, udraabte han pludseligen: "Op Garde
og ind paa dem !" Den uventede Tilsyneladelse af
dette skjinme Corps, forbausede de franske Bataillo-
ner, , og med eet standsede de ; men snart fattede de
sig og fordobblede deres Fremskridt, imedens deres
Artillerie faldt af til Hoire og Venstre. Derpaa naer-
mede de sig omtrent paa 30 Alen , og vare netop i
Begreb med at styrte ind paa Englænderne med Bajo-
netten, da disse i samme Öieblik sendte en Salve
imod dem, der bogstaveligen k a s te d e dem tilbage.
Endna en Salve bragte dem end meer i Uorden, og
forinden de enten kunde deployere, eller ruanoe,vrere,
anfaldt Englænderne dem med saadan llasenhed, at
de uopholdeligen vendte om, og flygtede i yderste
Bestyrtelse. Da Hertugen af Wellington blev de Fran-
skes Uorden vaer, og saae at Preusserne rykkede frem
paa deres heiire Flanke , befalede han ufortåvet de
brittiske Tropper, , at formere Linie, for at virke an-
grebsviis. Hele Linien, flre Mand hoi, underståttet
af Cavalleriet og Artilleriet, ilede nu ned af Bakker-
ne, og besteg Hoiderne paa den modsatte Side, ime-
elens den drev den flygtende franske Armee foran sig,

hvis Forvirring tihog hvert Öieblik. Blinkerne af
den keiserlige Garde gjorde vel et Forsög paa at
dække Flugten; men det brittiske Cavallerie angreb
dem, og nedsablede hver Mand.

Netop i det Öieblik den engelske Armee havde
deployeret i Linie til almindeligt Angreb, brijd Solen
frem, ret ligesom for at nedsende sine sidste Aften..
straaler paa denne saa hoist fölgerige Dags Seirherre,
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Det overordentlige Tab, Udmattelse, ja selv
.8aar bleve forglemte, da hele Linjen, understuet
af Cavallerie og Artillerie, blev befalet at angribe,
.og med Hatten i Haanden, anforte Hertugen af Wel-
lington selv Tropperne, der rykkede. frem yderst
,mtmtre og med udmærket Hurtighed.

De Franske fægtede som Fortvivlede, men alle
Anstrengelser vare forgjæves; deres fdrste Linie blev
strax kastet tilbage paa den anden, og i Forening
grebe de Flagten, der snart blev almindelig og
.1lieste Grad vild og nordentlig. Bagagevogne, Krud-
1“Irrer, omvaltede Kanoner, kort, enhver Gjenstand,
som en iilsom flygtende Armee kan efterlade sig, be-
ehekkede saavel Valpladsen, som Landeveien, for-
uden de tyktstroede dode Legemer, samt de endnu
ynkværdigere Saarede, der forgjæves anraabte om
Aledlidenhed, alt som de Flygtende og ForfOlgerne,

Angstens sidste Aandedræt, eller Seirens Henrykkeise,
styrtede hen over dem. Alle Kanoner, som befand.t
sig langs den franske Linie, og som belöbe henimod

1 50, faldt umiddelbart de Allierede i Hænderne.
Den sidste Kanon, som blev afskudt, var en

fransk Haubitz, der blev vendt imod den flygtende
Armee, og afl-yret af General Adams Adjutant, Capi-
tain Campbell , der saaledes. havde den Ære at ende
slaget ved Waterloo. Idet Preusserne rykkede frem

Angrebet mod de Franske, stödte de netop paa den
brittiske Armees Fortropper ved Forpagtergaarden
La belle Allianee. Her modtes Hertugen af Weiling-
on og Fyrst BlUeher hændelsesviis, og lykonskede

ldnanden til deres fælleds heldige Foretagender. Iler
gave ligeledes begge de seirrige ArIneer binanden mi-
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litaire Honneurs. Preusserne lode deres Musikeorps
gjiire Iloldt , for at spille : "God save the King,"
imedens Enghenderne gjengjeldte Æresbeviisningen
med tre G-ange gjentagne Hurraraab. Derpaa gav
Marsebal BlUcber Ordre: at hver Mand og Hest
hans Armec, der var istand til at marschere, skulde
sætte efter de Flygtende, uden at giVe dem et Öie-
hiik Tid til at samle sig paany. Klokken var
.halv ti om Aftenen. Den prenssiske Fortogt ilede
bestandigcn fretnad, forfulgte de Franske uchn Op-
bijr, og fuldendte Armecns Oplösning. Preusserne
satte ingen Grændser for dercs Ilevn, og ville intet
hOre om Barmhjertighed; det lette Cavallerie, ahid
frygteligt ved slige Leiligheder, anrettede ca rædsomt
Nederlag, som neppe Mcv afbrudt selv ved den Fris-
telse, at plyndre Bagagen, hvormed Veiene vare sFer-
rede, og lod sig ikke standse ved nogensoinhelst For-•
hindring.

Uagtet det brunswigske Bytterie bavde baaret
sin fulde Deel af Dagens Byrder, bad det desuagtet
paa det indsuendigste om, at maatte deeltage i For,
fölgelsen. I dcts Tanker, bavde Ijdelieggelsen paa
Valpladsen endnu ikke udsonet deres elskede FyrSteS
Död. Dc vare altid de Förste til at sætte efter, og
deres Hevngjerrighed var grændsehis. Ikke een Mand,
som de kunde bringe deres Anforers Dod. til Offer,
--bley sparet. Idet de• toge Veien igjehnem Genappe,
-stod General DuchesMe, som paa den Tid comman-
derede den franske Bagtogt, i Porten af en Kro. En
af de brunswigske sorte Husarer, der blev vaer, at
han var en Officieer af höi Rang, red ind.paa hain:
og_ nedsahtede ham bieblikkeligen, trid de Ord,
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"Hertugen faldt i Forgaars, og nu skal du bide
Græsset."

Buonaparte var forbleven i Hunlveien,
han havde været Vidne til sju hidindtil uovervinde-
lige Gardes Nederlag; derpaa ilede han hastig tilbage
til sit forrige Standpunkt, nærved Forpagtergaarden
La Belle Afliance. Her bemærkede han med blandet
Raserie og Fortvivlelse hele den engelske Linies for-
trælfelige Angreb, hans egne Troppers svage Mod-
stand, og den uoprettelige Forvirring, som snart der-
paa indtraadte over hele Armeen. Han havde hele
Dagen været rolig og •attet, undtagen naar han over-
Jod sig til oieblikkelige Aufald af Forbittrelse, over
fizlebriuiske Troppers uböielige Haardnakkenhed, og
.han Jeverede Slaget med ualmindelig Duelighed. Men
.nu syntes han at tabe al Fatteevne, og stod der, et
Billede paa Skræk. og Fortvivlelse. Nogle utydelige
og usammenhængende Uelbrud af Veemod, over bans
saa inderligen hengivne Gardes Skjebne, eller Tegn
paa Foragt over .de ôvrigc Troppers Feighed, viste
endnu ikkun at der var Liv i harn. Forgjæves hen-
vendte Offleiererne sig til hant for at erholde Ordres;
forgjæves adspurgte det ene Elbud efter det .andet
ham, hvad der skulde fOretages paa forskjellige Ste-
der af Valpladsen? — han bemærkede dem ikke, men
udraabte: "Min Garde.! min tro Garde 1" Et Ôieblik
derefter tilföiede han: "Ak! -den drives tilbage i U-or-
denl Spiliet er i Sandhed tabt!" Nu bkv ban om-
ringet, g bortreven med StrOmmen af de Flygtende.

Nogle faa bieblikke tog han, tilligemed nogle
enkelte Offieå.erer, si Tidflugt i en Faarehyrdes Hytte,
ue-t:ved La Belle 41lianoe; men da de preussiske
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sarer havde begyndt at gjennemstreife Valpladsen til
alle Sider, fandt han det raadeligst, at overlade Ar-
mken til sin Skjebne, og soge sin egen Sikkerhed i
den hurtigste Flugt.

Idet Keiseren og hans Fölge forlode Hytten, og
galopperede over Sletten for at indhente en Deel af
sin Bagage, saae de adskillige Partier preussiske Hu-
sarer, ivrigen beskjæftigede med at hevne de Ulyk-
ker, der engang vare overgaaede deres Land. Napo-
leon bemærkedes ikke, og man• f6rte harn til en af

ans Karetber. Han lod kjiire yderst voldsomt imod
Genappe; nten da han ankom der, fandt han Gaderne
aldeles spærrede af en uhyre Mængde Vogne. Alle
vare inidte til at passere over cen Broe, og den Ha-
stighed, bvormed de sögte at iværksætte deres Flugt,
forsinkede den netop, og .tilveiebragte den frygtel-igste
Uorden. I meer end en Time befandt han sig md-
viklet i Trængselen,: hvorigjennem- det var en aldeles
Umulighed at bane sig Vei. Hvert oieblik kastede
sig nye Skarer af Flygtende, Cavallerie, infanterie,
Kanoner, Bagagevogne og andre Slags Vogne, mdi
Byert, foriigede Forvirringen, og gjorde Overgangen
over Broen umulig.

For at gjöre dette skrækkelige Optrin fuldstæn-
digt, nærmede Preusserne sig. -Man hörte tydeligen
deres Udraab, blandede med de Ulykkeliges Iamren,
som fandt Ddden under deres Sahler.

Hurtigen bleve Gaderne forskandsede, og enhver
Forholdsregel, som Fortvivlelse og Skræk kunde,ind-;
give, undlod man ikke at iværksaette til et sidste For.-
svar; men Preusserne tilintetgjorde enhver Mecbtand,
og  i fuld Galop satte de ind j Byen. •

II 2:



Man gjenkjendte snart Buenapartes Kareth og

overfaldt den begjærligen , i Haab om at fanbe Kei-

seren selv. Kudsken og Postkarlen gjorde endua et

fortvivlet Forsög paa at bane sig Vei j;jennnem Trzeng-

selen. Den preussiske Offie;eer, der anforte de forre-

ste Tropper, raabte til Kudsl:en, at han

men denne pidskede ikkun, endnu beftigere paa He-
.stene. Husarerne fældede derpna Postkarien og dræbte

.Forldberne, imedens deres Officieers Sabel , ved eet
Hug, bragte Kudsken ned af Bukken. Nu troede

han sit B-,;tte sikret; men idet han aabnede D•ren,

smuttede 1-apoleon ud paa den modsatte Side, og

förend den preussiske Ofeteieer kunde komme om Ka-

rethen, havde han besteget en Hest og tabt sig i Træng-

sekn. I sin Hast tabte han Sabel, Hat og Kappe, hvil-
ket man fandt paa Landeveien ved Siden af Karethen.

Den Officieer, i hvis Hænder denne Kareth faldt,

bragte den siden efter til England, og den fremvises
nu (1817) i et Museum i

Buonaparte lod denne Vogn forfærdige i Briis-




til Brug paa sit mærkværdige Tog til Rusland.


Den gjorde Reisen med ham lige til loscou, og yar


nzesten den eneste Vogn, som kom tilbage fra hiint

ulykkelige Tog. Siden efter förte den Keiseren til


Dresden , og bragte ham anden Gang i Gjenvordighed

tilbage til Frankrig. Efter.hans Thronfrasigelse, bragte


den ham til Kysterne af Middelhavet, og blev ind-




skibet med ham til Elba, hvor han brugte den paa


alle sine Smaareiser omkring paa ben. Da han havde


fattet Planen paa ny, , at bestige Frankrigs Throne,


var det ingen af hans Tropper tilladt at medtage

enten Equipage eller Bagage, menhans Yud1ingskaret4
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blev omhyggeligen indskibet , og sat i Land ved Can-

nes. Han foi.tsatte Reisen til Paris næsten udeluk-

kende i Samnte , heller ikke vilde han forlade den,

endskjondt man havde sendt ham Hofkaretherne im6-

de; for at före ham i Triumph til Tuilerierne. Da

han afreiste til Armeen i det nordlige Frankrig , led-

sagede hans Kareth ham atter, , og paa hans uheldige

Flugt fra Waterloo faldt den i Seiervindernes Hænder:

Den ligner næsten en nymodens engelsk Beise=

kareth, skjondt af Udseende langt sværere. Dens

Farve er morkeblaae, og den er zirQt med forgyldte

Kanter og det keiserlige franske Vaaben. Lygterne

ere af besynderlig Dannelse; een er anbragt paa hyert

Hjörne foran, og en tredie, i Midten af Bagstykket,

tjener til at oplyse det Indvendige af Karethen. Dette

er i. hoieste Grad fuldkomment, saavel med Hensyn

til Pragt, som Beeivemmelighed, og indeholder : et

fuldstændigt ComptOir, et- Sovekammer, , et Paaklæd-,

ningsværehe, et Spiseværehe og et Kjokken; fuldstmn-

dige The- Caffe- og Chocolddcservieer, , tilligemed en

Spirituslampe , indpakkede paa en særdeles sindrig

Maade; et Bordservice , bestaaende af Tallerkener,

Knive, Gafier, , Skeer, , Saitkar, , Peber- og Senneps-

bOsse, Kander og Glas, en Kasse indeholdende. Alt

muligt, benhorende til Toilettet; en complet

robe og en Seng .med Madradser ; Alt indrettet saa-

ledes, at det oieblikkeligen kan findes._

• Vi ville for en Tid forlade- Napoleon paa hans

Flugt til Paris , og forelægge Læserne de vigtigste

officielle Rapporter, , angaaende dette mærkværdige og

fOlgcrige Feltsl.ag , og hvoraf det Foranforte ikkun

indeholder et Udtog.
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DEN ENGELSKE RAPPORT.

Waterloo den lgde Juni 1815.
Mylord!

"Efterat Buonaparte imellem den 10de og 14de
d. M. havde forsamlet ved Sambre, og iraellem denne
Flod og Meuse, det 1ste, 9det, 3die, 4de, og 6te Corps
af den franske Armee, saavelsom den keiserlige Garde,
samt næsten alt Cavalleriet, rykkede han den 15de
frem, og angreb, om Morgenen i Dagbrækningen, de
preussiske Poster ved Thuin og Lobbes, ved Sambre."

"Jeg erfarede intet om disse Bevægelser, fOrend
den 45de om Aftenen, hvorefter jeg befalede Trop-
perne, ufortövet at gjöre sig marschfærdige; derpaa
lod jeg dem marsehere til Venstre, efterat jeg havde
erholdt overeensstemmende Efterretninger fra flere
Steder, , at Fjenden, med .sin Bevægelse mod Char-
leroi, havde et alvorligt Angreb isinde,"

"Fjenden fordrev den Dag Preusserne fra deres
Stilling ved Sambre, og General Ziethen, som com-
manderede det Corps , der havde staaet ved Charleroi,
trak sig tilbage til Fleurus, iniedens Fyrst Blileher
concentrerede den preussiske Armee ved Sombref
saaledes : at Landsbyerne . St. Amand og Ligny laae
forved hans Stilling."

"De Franske fortsatte deres Marsch ad Veien
fra Charleroi -til Brüssel, og angrebe samme Aften,..
clen 15de, en Brigade af den hollandske Armee, nn-
der Prindsen af Weimar, som stod i Frasne, og trængte.
deu tilbage til en Gaard, kaldet Quatre-Bras."

"Prindsen àf Oranien ilede. ôieblikkeligeu denne
Brigade til Hjælp med et Corps af samme Division,
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under- General Perpoucher, og :ti-dlig om Morgenen

vare de igjen i Besiddelse af den Landstrækning, de

havde tabt, saa at de atter havde tilveiebragt For-

bindelsen med Marschal BlUcher over Nivelles og

Briissel."

"Imidlertid havde jeg befalet hele Armeen at

marschere mod Quatre-Bras, hvor den 6e Division,

under Generallieutenant Thomas Picton, ankom. Ùm-

trent Kl. 2 om Eftermiddagen, fulgt af Hertugen af

Brunswigs Troppecorps, og siden efter af dei nassau-

ske Contingent."

"Paa denne Tid begyndte Fjenden at angribe

Prinds Bliicher med sin itele Styrke , med Undtagelse

af det iste og 2det Corps og et Cavallericcorps un-

der General Kellermann, Med hvilke Tropper N i

bleve angrebne i vdr Stilling ved Quatre- Bras."

"Den preussiske Armee forsvarede sin Stilling

med sin almindelige Tapperhed og Standhaftighed,.

mod et langt overlegent Antal, saasom det 4de Corps

af deres Armce, under General Bidow, endnu ikke

var stodt til den, og jeg ikke saae mig istand til at

understotte den, sora jeg Onskede, da jeg selv var

angreben, og mine Tropper, , isærdeleshed Rytteriet,

der havde en lang Vei at marschere, endnu ikke vare.

ankomne."

"Det lykkedes os ligeledes t forsvare vor Stil-

og at afslaae og tilintetgjöre alle Fjendens For-

sog paa at sætte sig i Besiddelse af samme: Gjen-

tagne Gange hngreb Fjenden os med stærke Infanterie

og Cavallerie-Afdelinger, hvilke bleve understöttede

af et talrigt Artillerie3 Ryueriet gjorde adskillige An-

greb paa vort Fodfolk, som alle bleve afslagne paa
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den meest uforfærdede Maade. Ved deime Leilighed
ndmærkede sig hans Kongl. H6lhed Prindsen af Ora-
nien, Hertugen af Branswig, Generallieutenant Tho-'
mas Pieton,- GeneralmajOr K.empt og Sir Denis Pack,
hvilke alle, lige fra Begyndelsen af det fjeuddige An-
greb , toge Deel i Kampen, saavelsom Generallieute-
nant Baron Alten, Generalmajor Halket, General-
lientenant Cooke og Generalmajorerne Mailland og
Byng, alt som de efterhaanden ankom. Tropperne
af den 5te Division, og ligeledes det brunswigske
Corps , vare længe og haardt angrebne , men forsva-.
rede sig yderst tappert. Tillige bör jeg med særdeles
Tilfredshed nævne: det 28de, 42de, 70de og 92de Re--
giment, samt den hannoveranske Bataillon."

"Vort Tab er stort, som Deres Herlighed vil.
bemærke af vedfdiede Liste, og isærdeleshed maa
jeg beklage Tabet af Hertugen af Brunswig, som faldt,
stridende i Spidsen af sine Tropper."

"Endskjöndt Marschal Blheber havde holdt sig
i sin Stilling yed Sombref, fandt- han sig dog meget
svækket ved den alvorlige Fægtning, han havde maat-
tet udholde, og da det 4de Corps endnu ikke var an-
kommet, besluttede han, at trække sig tilbage, og
coneentrere sin Armee ved Wawre, hviiket Tilbage-
tog han iværksatte om Natten , efterat Slaget var endt."

. "Denne Marsehallens Beyægelse gjorde en lig-
nende fra min Side iiddvend,ig, hvorfor jeg trak mig
tilbage fra Quatre - Bras til Genappe , og derfra til
Waterloo , hvor jeg ankom den 17de Klokken 10 om
Morgenen."

"Fjenden gjorde intet Forsög paa at forfölge Mar-
selial Bliteher. TYertimod fandt en . Patrouille, som
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jeg om Morgenen sendte til Sombref, Alting
og de fjenddige Forposter trak sig tilbage da Patronil-
ku nærmede sig; heller ikke dgte man, endskjdndt.
vi marseherede midt om Dagen , at forurolige os Si-

dere, undtagen ved at lade et stærkt Cavalleriecorps,-
fra den hôire Flöi , fölge efter vort Cavallerie under-
Jarlen af Uxbridge."

"Dette foranledigede Jarlen til .at angribe denne
Troppeafdeling med det iste Regiment af Lirgarden,
idet den rykkede ud af Landsbyen Genappe, ved
hvilken Leilighed Hans Herlighed har erklæret
særdeles tilfreds med dette Regiment."

"Den Stilling jeg tog ligefor Waterloo, kryd-
sede begge Landeveiene til .Charleroi og til
min höire Fidi sttittede -sig til en Kidyt ved Merbe-.
Braine,- som var besat; min venstre Fidi derimod,
strakte sig ben imod en Hdide over Flekken TerreL
La-Haye, som ligeledes var besat. Ligeover for hdire
Fibis Centrum, og nærved Veien til Nivelles, besatte
vi Slottet Hougoumont, saavelsom sammes Hauge, der
dækkede denne Flanke."

"I Fronten af det venstre Centrum laae La-.
Haye Sainte, som vi ligeledes havde besat. Paa vor'
Venstre var Communicationen aaben med Marschal
Bldcher i Wawre, over Onain, og han havde lovet
mig, i Tilfælde vi skulde blive angrebne, at ville
understotte mig .med eet, eller fiere Corps, eftersom
det gjordes fornddent."

"Fjenden samlede nu, Natten imellem. den

og isde saavelsom i Gaar Morges, sin Armee paa en


-Række af Ilijider figeover for os, med Undtagelse af

det 3die CorPs, der var afsendt for at iagttage Blücher's.
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Bevægelser, , og foretog, omtrent Kl. o , et meget
heftigt Angreb paa Hougoumont. Jeg havde besat
denne Post med et Detachement af General Byng's
Gardebrigade, som havde sit Standpunkt bag om Slot-
tet, og som feirst blcv commanderet af Obersdieutenant
Macdonald, men siden efter af Oberst Home; tillige
glæder det mig at kunne tilfoie : at den hele Dagen
igjennem blev yderst tappert forsvaret af  disse  brave
Tropper, uagtet Fjenden adskillige Gange gjentog For-

ved svære Troppeafdelinger, der sendtes imod
den , at bemægtige sig samme."

"Dette Angreb, paa hoire Side af vort Centrum,
blev ledsaget af en -meget svær Kanonade paa hele vor
Linie, som maatte udholde gjentagne Anfald, snart
af Cavalleriet, snart af Infanteriet, og undertiden af
Begge forenede. I eet af  disse  Angreh borttog Fjen-
den Forpagtergaarden La Haye Sainte, .saasom De-
tachementet, der holdt den besat, havde forbrugt al
sin Ammunition, og Fjenden harde bemægtiget sig .
den eneste Communicationsvei, der forte til samme."

" Gjentagne Gange angreb Fjenden vort Fodfolk
med sit Rytterie; men bestandigen lige fragteslöst, og
hvilket forskaffede vort Cavallerie Leilighed til paa
sin Side at foretage nogle glimrende Indhug. I eet
af disse udmærkede Lord E. Somersets Brigade, be-
staaende af Livgarden, den kongl. Hestgarde og det
lste Regiment Gardedragoner,  sig  særdeles mege4
dette var ligeledes Tilfældet med Generalmajor
Ponsonby's Brigade, der gjorde et stort Antal Fan-
ger, , og borttog tillige en Orn. Disse Angreb fort-
sattes isidtil henimod Kl. 7 om Aftenen, da. Fjenden
tflsidst, med Cavalleriet og Infanteriet, og understöttet
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af Artilleriet, gjorde endnu -et fortvivlet Forsog paa
at forcere den venstre Deel af vort Centrum, tætved
La Haye Sainte, hvilket, efter en haardnakket Fægt-
ning, faldt ud til vor Fordeel. Idet jeg nu blev
vaer: at de fjendtlige Tropper trak sig i stor Uorden
tilbage, at General Bfilows fremrykkende Corps, ved
Frisehmont og La Belle Allianee, havde begyndt at
virke, som jeg hemærkede af hans Kanonild, samt
erfarede, at Marsehal Bliicher personligen 'var an-
kommen med et Corps af sin Armee, paa vor ven-
stre Side ved Onain, besluttede jeg at gaae angribende
til Værks, og umiddelbart lade hele Infanterielinien,
underst&tet af Cavallerie og Infanterie, rykke frem
mod Fjenden. Angrebet lykkedes paa alle Punkter.
Fjenden blev fortrængt fra sin Stilling paa Höiderne,
flygtede i yderste Forvirring, og efterlod, saavidt_
jeg kan skjönne, 150 Stykker Skyts, med dertil hb-
rende Munition, hvilket Alt faldt i vore Hænder."

"Jeg forfulgte Fjenden endnu længe efterat det
var blevet m&kt, og standsede ikkun paa Grund af
Udmattelsen hos vore Tropper, der nu havde været
i en 12 Timers Fægtning, og fordi jeg traf sammen
med Marsehal Blüchci, der forsikkrede mig, a.t det
var hans Hensigt at forfidge Fjenden hele -Natten.-
Imorges modtog jeg en Hilsen fra ham, at han i Ge-
nappe havde taget 60, den keiserlige Garde tilhörende,
Kanoner, samt adskillige Vogne, Bagage ect., der til-
hörte Buonaparte."

"Det er min Plan, endnu i denne Morgen, at:
fortsætte mine Operationer ad Velen over IMvelles."

"Deres Herlighed vil hemærke, at en saa yderst
haardnakket Trælniug ikke kan have. fundet Sted,;
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eller saa anseelige Fordele være erhvervede, nden

betydeligt Tab, og det gjör mig ondt at maatte an-

fdre, at vort bar været særdeles stort. I Generallien-:

tenant Th. Picton har Hs. Majestæt tabt en Officicer,

soM hyppigen har udmærket sig i Tjenesten ; han

faldt, idet ban haederligen anfdrte sin Division i ct

Angreb med Bajonetten , hvorved et af de alvorligste

fjendthge Angreb blev afslaaet."

"Jarien af Uxbridge , efterat have lykkeligen

overstaaet denne besværlige Dag, var uheldig nok

til at blive saaret, næsten ved det sid.ste Skud , hvil-

ket jeg frygter for, , vil beröve Hs. Majestæt i nogert.

Tid hans Tjeneste."

"Hans Kgl. Höihed Prindsen af Oranien ud-

mærkede sig ved sin Tapperhed og Aandsnærværelse,

men blev tilsidst nddt til at forlade Valpladsen, for-

medelst et Saar af en Musketkugle igjennem Skul-

dcren." —
"Det glæder mig usigeligt at kunne forsikkre

Deres • Herlighed, at Armeen aldrig ved nogensom

helst foregaaende Leilighed- udmærkede sig mere.-

Garde -Divisionen, under Generallieutenant Cooke ,

der o haardt saaret , saavelsom Generalmajorerne.

Maitland og Byng , foregik med et Exempel, der blev

fulgt af Alle; og der er ikke cen Offieicer, , eller

nogetsomhelst Troppecorps, som ikke opforte sig paa

det roesværdigste."

"Desuagtet kan jeg ikke undlade , isærdeleshed

at anbefale til Hs Kgl. Hoiheds særdeles Naade : Ge-

nerallieutenant H. Clinton; Generalmajor Adam; Ge-

nerallieutenant Baron Alten, haardt saaret; General-

major Halket, .haardt saaret; Oberst Ompteda; Oberst-,
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Mitehele ; commanderende,en Brigade af den 4de Di-

vision: Generalmajorerne James Kempt og Denis Pack;

Generalmajor Lambert; Generalmajor Lord Somer-

set Generalmajor Ponsonby ; Generalmajor Grant;

Generalmajor Vivian ; . G eneralmajor 0. Vandeleur og

Generalmajor D6rnberg. Ligeledes er jeg General

Lord Hill særdeles forbunden for hans Bistand, saa,-
vel ved denne, som ved mange foregaaende Leilig-

heder."

".Artilleriet og Ingenieurcorpset bleve anf6rte, til

min störste Tilfredshed, af Oberst G. Wood og Oberst

Sinyth; ogsaa har jeg al Aarsag at være tilfreds med

Generaladjutanten Generalmajor Barnes, som blev saa-

ret , samt med Generalqvarteermesteren Oberst De-

lancy, som midt under Slaget blev dræbt af en Ka-

nonkugle. Denne Officieers Död er et betydcligt Tab

for Hans, Majestæts Tjeneste, og for mig i dette C ie-

blik. Ligeledes er jeg Oberstlieutenant Lord Fitzroi

Somerset meget takskyldig for hans virksomme Bi-

stand , saavelsom Oiliciererne, der udgjorde min per

sonlige Stab, hvilke have liidt betydeligen ved denne

Leilighed. Obersdieutenant Alex. Gordon, som er

död ,af sine Saar, , var en meget lovende Officieer, og

hans Död er et foleligt Tab for Hans Majestæts Tje-

neste."

"General Kruse, i Nassausk "rjeneste, forholdt

sig ligeledes til min störste Tilfredsbed , saavelsom

General Trip , der • commanderede en Brigade svært

Cavallerie, og General Vanhope, der commanderde

en hollandsk Infanteriebrigade."
"General Pozzo di Borgo, Baron Vincent, saa-

velsom Generalerne Milfiling og Alava, vare i Mar-
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ken, saalænge Slaget varede, og ydede enhver Bistand,
der stod i deres Magt. Baron Vincent er saaret, men
jeg haaber ikke betydeligt; General Pozzo di Borgo
er ljgeledes let saaret."

"Hverken skulde jeg lade min Overbeviisning,
eller Marsehal Bineher og den preussiske Armee ve—
elerfares Ret, bvis jeg ikke filskrev sammes oprigtige
og betimelige Bistand, denne seierrige Dags lykkelige
Udfald."

"General Bidows Opevation, paa Fjendens Flanke,
var af de mt.est afgjorende Folger; og selv i Tilfæl—
de., at jeg ikke havde scet mig istand til at foretage
det Angreb, der bevirkede den endelige Afgjorelse,
vilde den, om endog hans- Angreb var slaaet feil,
dog have nodsaget Fjenden at trække sig tilbage; og—
saa yilde den have forhindret Fjenden fra at erhverve
sig nogen yidere Fordeel, hvis sammes Foretagender
uheldigviis vare lykkedes."

"Med denne Coureer sender jeg tillige tvende af
vore Tropper i Slaget crobrede etrne, som Major
Percy vil have den Ære at nedlægge for hans Kgl.
Hoiheds Fiidder. Ligeledes udbeder jeg mig Tilla—
delse, at anbefale ham til Deres Herligheds Bevaa—
genhed.'

Jeg har den Ære ete. etc.

(Undertegnet)
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DEN PREUSSISKE RAPPORT.
"Den 15de d. M., efterat Napoleon den 1.4de

havde samlet fem Corps af sin Armce, samt de for-

skjellige Corps af Garden , imellem Maubeuge og

Beaumont, toge Fjenddighederne deres Begyndelse.

De fire preussiske Corpsers Foreningspunkter vare:

Fleurus, Namur, Cincy og Flannut; hvilken Stilling

gjorde det muligt, i Löbet af 24 Timer, at forene

Armeen paa et af  disse  Punkter."

"Den 15de rykkede Napoleon frem, paa begge

Sider af Sambre , mod Charleroi. General Ziethen

havde samlet det lste Armeecorps ved Fleurus, og

blev den Dag meget haardt angreben af Fjenden, der,

efterat have taget Charleroi, rettede sin Marsch mod

Fleurus. General Ziethen forsvarede sig i sin

ling, ikke langt fra dette Sted."

"Feltmarschal Bliicher, hvis Hensigt det var

saasnart som muligt at levere Fjenden ct Hovedslag,

befalede, i Overeens.stemmelse bermed, de övrige tre

Corps at tage Veien til Sombref, 41 engelske Milo

fra Fleurus; det 2det og 3die Corps skulde nemlig

indtraffe der den 15de, og det 4de Corps den 1_6de."

"Lord Wellington havde samlet sin Armee imel-

lem Ath og 1Nivelles, hVilket satte ham istand til at

komme Marsehal Blficher til , ifald en Traf-

ring skulde have fundet Sted den 15de."

Slaget ved Ligny, den i6de Juni.

"Den preussiske Armee havde sin Stilling paa

iliiiderne imellem Brie og Sombref, saavelsom .paa
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hiin Side af dette sidste Sted, og havde besat mcd

en betydelig Styrke Landsbyerne St. Amand og Ligny,
der Laae forved dens Stilling. Imidlertid vare ikkun

de tre Armeecorps stödte til hverandre; det 4de, som

stod imellem Liktich og Hannut , var, , formedebt

flere Forhindringer , bleven forsinket i sin Marsch

og endnu ikke ankommet. Desuagtet besluttede Felt-
marschal blncber at levere et Slag, saasom Lord Wel-

lington, for at understtte barn, allerede havde sat

en Division af sin Armee, saar elsom sin hele Reserve,
fler stod i Omegnen af Brnssel, i Bevægelse det 4de

preussiske Armeecorps var ligeledes i Begreb med at

stöde til os,"

"Slaget begyndte Klokken 3 om Eftermiddagen.

Fjenden lod benved 130,000 Mand marsehere op. Den
risussiske A umee var 80,000 Mand •trerk. Landsbyen

St. Amand var det förste Angrcbspunkt, og-blev bort-

taget af-Fjenden, efier en haardnakket Modstand."

•"Derpaa -vendtes Angrebet mod Ligny. Dette

.er en stor Landsbye, stærk bygget, og beliggende
ved en liden Flod af samme Navn. Her var det at

en Kamp udviklede sig , der kan henregnes til en af

de frygteligste, Historien kan fremvise. Landsbyer

ere ofte tagne og igjen crobrede tilbage, men her

yedvarede Fægtn;ugen nafbrudt i 5 Timer i selve

Landsbyen, og Frem- og Tilbagebevmgelserne vare

indskrænkede til et meget snevert Rum. Paa begge

Sider kom ideligen nye Tropper til. Hver af Ar-

meerne havde bagyed den Deel af Landsbyen, som

den havde besat, svære Infanteriemasser , der vedlige-

boldt. Kampen, .og hvilke uophörligen forstærkcdes

ved nye tilstüdende 'Tropper fra den bageste Deel af
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Armeen , saaVelsoin fra tibire og Veustre. Henimod

200 Kanoner vare fra begge Sider rettede imod Lands-

byen , som stod i Lue flere Steder paa engang. Fra

Tid til anden rasede Striden paa bele Linien, saasom

Fjenden ligeledes angreb det 3die Armeecorps med

talrige Troppeafdelinger; men Hovedangrebet var be-

standigen omkring Ligny. Kampen syntes omsider

at tage en beldig Vending for de preussiske Trop-

per, , idet. en Deel af Landsbyen St. Amand blev tagcn

tilbage af en Bataillon, anfört af Fehmarschallen selv,

ifolge hviiken Fordeel vi gjenvandt en Höi , som var

bleven forladt ved Tabet af denne Bye. Desuagtet

fortsattes Slaget ved Bven Ligny med samme Raserie.

Udfalidel syntes at beroe paa de engelske Troppers,

eller det 4de preussiske Armeecorps's Ankomst; især-

deleshed vilde dette sidste Tilfælde have forskaffet

Fehmarsehallen Leilighed til, umiddelbart at gjöre et

Angreb med den hOirc Flöi, hvoraf man. havde kun-

net vente store Fordele; men vi erholdt Efterretning

om, at den engelske Division , som var be,temt til

vor Underst6ttelse, var heftigt angreben af et fransk

Armeecorps , og at den ikkun med. stor Vanskelighed

havde forsvaret sin Stilling .ved Quatre Pet

4de Corps udeblev endnu stedse, saa • at vi vare nij&

sagede, at udholde Kampen ene imod en Hær, höili—

gen overlegen i Antal. Det var allerede langt ud. paa

Aftenen, -og Blodbadet omkring Ligny vedvarede:endnu

med samme fortvivlede Haardnakkenhed og samme

afvexlende Held. Forgjæves sukkede vi efter hun saa

höist. fornddne Bistand; Faren tiltog hver Time .den

udeblev ; alle Divisionerne valse enten i Virksomhed,
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eller havde været det, og der var intet Corps tilstede,

der kunde understötte os."

"En Division fjendtlig Infanterie, som ved Hjælp

af M•rket var gaaen rundt om Landsbyen, uden at

blive seet, idet nogle Kyrasseerregimenter paa samme

Tid foreerede Passagen paa den anden Side , faldt

nu vor Armees Hovedeorps, der havde sit Standpunkt

bagved Husene, pludseligt i Ryggen."

"Denne Overrumpling lykkedes Fjenden fuld-

komment, isærdeleshed da vort Cavallerie, ligeledes

opstiliet paa en Hoi, bagved Landsbyen, paa samme

Tid blev drevet tilbage, ved gjentagne Angreb af det

fjendtlige Rytterie."

"Endskjöndt vort Infanterie ved Ligny var inid-

saget til at trække sig tilbage, tabte det dog ingen-
lunde Modet, hverken ved denne Overrumpling i

Morket, en Omstændighed, der altid tilsyneladende

foröger Faren, for hvilken man finder sig udsat, el-

ler ved Tanken om, at være omringet paa alle Sider.

Formeret i Masser, , afslog det koldblodigt alle Caval-

lerieangrebene , og trak sig i fuldkommen Orden til-

bage paa Hoiene, hvorfra det fortsatte sit Tilbage-

tog imod Tilly. En FOlge af det fjendtlige Cavalle-

ries pludselige Anfald var, at adskillige af vore Ka-

noner, i den hastige Flugt, havde taget en •Vei, der

forte ,dem i Defileer, i hvilke de maatte geraade i

Uorden — paa denne Maade, faidt i5 Artilleriestyk-

ker i Fjendens Hænder. I en Afstand af engelsk

Miil fra Valpladsen, samlede Armeen sig paa ny;

men Fjenden= forfulgte den ikke. Landsbyen Brie

forbley hele Natten i vor Besiddelse, saavelsom Som-
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bref, hvor General Thileman havde fægtet med det
3die Corps, og hvorfra han i Dagbrækningen begyndte
at trække sig langsomt tilbage mod Gemblours , hvor
det 4de Corps, under General Bidow, omsider var
ankommet om Natten. Det fste og 2det Corps trak
sig om Morgenen bag Defileen af Mont St. Guibert7

"Vort Tab af Dræbte og Saarede var stort; imid-
Jcrtid bleve ingen af vore Tropper tagne til Fange,
undtagen en Deel af de Saarede. Vi tabte Slaget,

men ikke vor Ære. Vore Soldater fægtede med en
Tapperhed , som fyldestgjorde enhver Forventning.
Feltmarsehal BlUcher var paa denne Dag selv udsat
for den snirste Fare. Et Cavallerieangreb, som han
personligen anförte, mislykkedes. Idet vort Rytterie
forfulgtes af det fjendtlige, blev Marschallens Hest
saaret af en Musketkugle; men .dette Saar, istedetfor
at standse Dyret i sin Fart, bevirkede, at det satte i

en endnu- voldsommere Galop, indtil det omsider
styrtede dijdt .ned. Fehmarschallen, bedövet ved det
voldsomme Fald, blev liggende under Hesten. De
fjendilige Kyrasserer, , der forfulgte deres Fordeel„
'rykkede frem; vor sidste Cavallerist var allerede flyg-
tet forbi Marschallen; en Adjutant var ikkun forble-
ven hos ham, og var netop stegen af, fast besluttet,
at dele Skjebne med ham. Faren var stor „ men
Himlen vaagede over os. Fjenden, defiridsigen fort,
satte Angrebet, ilede forbi Fehmarsehallen, uden at
blive ham vaer; faa Öieblikke derefter, , da et gjen-
taget Angreb af vort Cavallerie atter drev de Fran-
ske .filbage , droge de igjen paa det iilfærdigste forbi,
ham, ligesom fdrste Gang, uden at blive haM vraer.
Derpaa stigte man,• at drage ham ud fra den 4de Hest,

2.
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hvilket ikke skete uden Vanskelighed, hvorpaa han

uopholdeligen besteg en Dragonhest."

"Den 17de, ont Aftenen, concentrerede den preus-

siske Armee sig i Omegnen af Wawre. Napoleon selv,

gjorde en Bevægelse imod Lord Wellington ad den

store Landevei , som förer fra Charleroi til

Samme Dag maatte en engelsk Division udholde en

meget hidsig Fægtning ved Quatre-Bras. Lord Wel-

lington havde taget en Stilling paa Veien til Brüssel,

saaledes , at hans hoire FIôi stöttede sig til Braine-la-

Leud, og hans venstre Flöi til La Haye; hans Cen-

trum stod ved Mont St. Jean. Han lod Fehmarschal-

Jen skrivtligen vide, at han havde fattet den Beslut-

ning, at levere -et Slag i denne Sifihing, hvis Felt-

marschallen vilde understotte ham med tvende Corps

af sin Armee. Marschallen lovede, at komme med sin

hele Hær, og foreslog tillige, .at, i Tilfælde Napoleon

ikke skulde angribe , de Allierede da den fölgende

Dag, i Forening, skulde gaae angribende til Værks.

Dette kan tjene til Beviispaa , hvor lidet Slaget den

16de havde svækket den preussiske ArmeQ , saavel

physisk , som moralsk Henseende."

Slaget den ISde.

"Ved Dagbrækningen satte den preussiske Ar-

mee, sig igjen i Bevægelse. Det 4de og 2det Corps

marscherede .mod St. Lambres, hvor de skulde tage

en Stilling, dækket af Skoven Frischmont, for, naar

Oieblikket dertil var gunstigt , at kunne falde Fjen-

den i Ryggen. Det iste Corps skulde operere yed
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Onain, paa Fjendens 13.13ireFlanke, Det 3clie Corps
skulde fölge langsomt bag efter, for i Nodstilfælde at
yde Bistand. Omtrent Kl. 10 om Morgenen begyndte
Slaget. Den engelske Armee stod paa Hoiderne ved
Mont St. Jean; den franske paa Hbiderne forved Plan-
chenoit; hlin var 80,000 Mand stærk , denne indbefat-
tede henved 130,000 Mand. Slaget blev snart almin-
deligt paa hele Linien. Det syntes at være Napoleons
Plan, at trykke den venstre Floi ind imod Centrum,
for derved at bevirke en Adskillelse imellem den en-
gelske og preussiske Hær, , hvilken sidste han troede,
var i Begreb med, at trække sig tilbage mod Maestricht.

deue Öieruccd, .1.avde han trukket den stOrste Deel
af sin Reserve i Centrum, henimod den hoire Floi,
og angreb paa dette Punkt yderst heftigt. Den. en
gelske Armee fægtede med en Tapperhed, som det.
er umuligt at overgaae. Den gamle. Gardes gjentagne
Angreb vare alle, formedelst de skotske Regimenters
Uforsagthed, uden Virkning., og i de fieste Cavalle-
rieangreb, fra engelsk Side, kastedes det franske Ryt-
terie tilbage. Men Fjendens Overlegenhed i Antal var
alt for stort; Napoleon lod uden Ophor nye;betyde=.

. lige Masser rykke frem, og med hvor megen Stand-
haftighed Britterne end forsvarede sig i deres
kunde det dog ikke være andet, end at saadanne hel-
temodige Anstrengelser maatte have sine Grændser»

"Klokken var halV fem. De umaadelige Be-
sværligheder , Fremrykningen gjennem Snevret Ved

Lambres frembOd, forsinkede de.  Co-
lonners Marsch , saia at ikkun tvende Brigader -af.:det
4de Corps vare ankomne til dereS Bestemmelsessted.
Det afgjorende Öieblik var kommet::der _ var ingen
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Tid at tabe; heller ikke lode Generalerne •den gaae
ubenyttet hen, men besluttede, uopholdeligen at be-
gynde Angrebet med de Tropper, der vare forhaan-
den. General BUlow faldt nu hurtigen Fjenden i
Ryggen, paa hbire Fli, med to Brigader og et Ca-
valleriecorps. Fjenden tabte ikke sin Aandsnærvæ-
relse, men vendte Oieblikkeligen sin Reserve imod
os , og et morderisk Blodbad begyndte paa denne
Side. Kampen var her længe uvis , imedens Slaget
med den engelske Armee fortsattes med uafbrudt Hef-
tighed."

"Henimod Kl. 6 om Aftenen, erholdt vi Efter-
retning om, at General Thileman, der anfdrte det
3die Corps, .var angreben ved Wawre af et betydeligt
fjendtligt Corps , og at man allerede kjæmpede om
Besiddelsen af Byen; men Feltmarschallen lod sig in-

genlunde forstyrre ved denne Efterretning; han var
overtydet om, at det var paa den Plet, hvor han var,
og intet andet Sted, at Slagets Udfald maatte afgjö-
res. • En Kamp,- uophiSrligen fortsat med samme Haard-
nakkenhed, og vedligeholdt med friske Tropper, kunde
ene sikkre Seiren, og han indsaae fuldkomment vel,
at hvilketsomhelst Yederlag ved Wawre ikkun var af
lidenBetydenhed; -naar han blot seirede her. Colon-
nerne vedbleve derfor deres Bevægelser. Kl. var
haly otte , og endnn .var Slagets Udfald usikkert;
hele det 4do Corps og en Ded af det 2det, under
General Pvieh, vare efterhaanden ankOmne. De fran-
ske Tropper fægtede med et fortviviet Baserie; des
nagtet bentærkede man nogen risilkerbed i deres Be,

.Vmgelser, og man blev tillige vaer, at nogle Kanoner
bleve trukne.tilbage, • I dette Oicblik ankom den fOr-.
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ste Colonne af General Ziethens Corps til Angrebs-

punktet, nærved Landsbyen Smouhen, paa Fjendens

hoire Flanke, og begyndte ufortovet at angribe."

"Denne Ornstændighed bevirkede de Franskes

Nederlag, hvis hoire Floi blev gjennembrudt paa tre

Steder , og hvilke nu pludseligen forlode deres Stil-
ling. Vore Tropper ilede fremad i Stormskridt og

angrebe fra alle Sider, imedens hele den brittiske

Hær paa samme Tid. rykkede frem i Linie."

"Egnen var den preussiske Armees Angreb sær--
deles gunstig. Terrainet lob opad, som et Amphithea,

ter, saa at vi nbehindret kunde lade vort Artillerie

spille fra Spidsen af en stor Hoide, bestaaende af

flere SmaahOie, der reiste sig over hverandre. Ved

Hjælp af disse , stege vore Tropper, , formerede i Bri-

gader og i storste Orden, becivemmeligen ned i SIet-

ten; imedens friske Afdelinger uophOrligen kom frem

af Skoven, og bedækkede den bagved liggende HOide.

Desuagtet fandt Fjenden dog Leilighed, at trække sig

tilbage, indtil omsider Landsbyen Planehenoit, som

ban havde i Ryggen , og som blev forsvaret af Gar-

den , efter adskillige blodige Angreb blev tagen med

Storm. Fra dette Oieblik af forvandledes Tilbage-

toget til en almindelig Flugt, der snart udbredte sig

til hele den franske flær.

"I sin frygtelige Forvirring, kastede den Alt

overende , og lignede en Sværm af flygtende Vilde.

Klokken var nu 9. Feltmarschallen forsamlede alle

de fornemste Offleierer, , og gav derpaa Befaling 1n;

at forfölge Fjenden med den sidste Mand og den sid-

ste Hest. Avantgarden fortsatte sin Marseh paa det

iilsomste , og den fianske Armee, som uden OphOr
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forfulgtes bragtes til fuldkommen OplOsning. Lan-
deveien frembod et Syn, lidet•forskjelligt fra et ubyre
Skibbrud. Den var bedækket med en utaflig Mængde
Kanoner, Krudkarrer, Vogne, Bagage, Vaaben o. s. V.
De af den fjendtlige Armee, der havde forsögt paa,
at udhvile sig nogen Tid, og ikke ventede, at forfOl-
ges saa hurtigt, bleve fordrevne fra fleer end ni Bi-
vouaker. I nogle Landsbyer forsögte cle paa, at szette
sig til Modværge; men saasnart de hiirte vore Trom-

mer, , eller Lyden af vore Trompeter, , toge de enten
Flugten, eller kastede sig ind i Husene hvor de
deels bleve nedsablede og deels tagne til Fanger. Det
var Maanelyst, hvilket hoiligen begunstigede Forföl-
gelsen; ogsaa lignede hele Marsehen blot en vedhol-
dende Sagt, enten i Kornmarkerne, eller i Husene."..

"I Genappe havde Fjenden forskandset sig med
omveltede Kanoner og Vogne. — Idet vi droge
modtoges vi med en heftig Musketild , som vi besva-
rede med nogle Kanonskud og med Hurraraab5
faa elieblikke var • Byen i vore Hænder. Der var
det, at, iblandt Andet, Napoleons Kareth bley gjort
til Bytte. Han havde netop forladt den, for at stige
til Hest, og havde i Skyndingen forglemt sin Hat og
Kaarde. Omtrent fjorten tusinde Mand, i den fuld-
komneste torden, Levningerne af hele Armeen, have
reddet sig, og ere dragne igjennem Charleroi, tildeels
uden Vaaben, fOrende ikkun 97 Feltstykker, , af al
deres talrige Artillerie, med sig."

"1 sin Flugt har Fjenden passeret alle sine Fæst--
ninger, hvilke vore Armeer nu ligeledes lade ligge,
bagved sig."
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"Klokken 3:om Eftermiddagen, afsendte Napo

leon en Coureer fra Valpladsen til Paris, med Efterret-

ning om, at Seiren nu ikke længer var tvivlsom; faa
Timer efter, havde han ingen Armee mecr. Vi kunne

endnn ikke noie bestemme Fjendens Tab; det er
strækkeligt at vide, at to Trediedele af hele Hæren

cre dræbte, saarede, eller tagne til Fanger. Iblandt

de sidste ere Generalerne Mouton, Dubesme og Com-

pans. Jfidtil dette Öieblik ere henimod 300 Ktmoner

og omtrent 600 Krudvogne faldne i vore Hænder"

"Faa Seire have været saa fuldstændige, og der

gives neppe noget Exempel paa at en Armee , to.

Dage efter at have tabt et Slag , indlod sig i en saa-

dan Fægtning, og kjæmpede saa hæderligen. Ære

vorde saadanne Tropper til Deel, der besidde saa

megen Standhaftighed og saadant Heltemod I Mid-

ten af den Stilling, den. franske Armee havde ind-

taget, laae en Forpagtergaard, kaldet: Belle
Imod dette Sted rettede alle de preussiske Colonner

deres Marseh, saasom det kunde sees. fra alle Sider.

Der opholdt Napolcon sig nnder Slaget; derfra ud,
stedte han sine Ordres; der var det, at han smigrede.

sig med Haabet om at seire , og der var det, at hans

Fald blev afgjort. Der var det ligeledes, at et lyk-
keligt Tilfælde forte Feltmarsehal Blücher og Lord
Wellington sammen ved Dagens Ende , og hvor de

giensidigen hilsede hinanden, som Seierherrer."

"Til höitidelig Erindring om det Forbund, sorn.

nu finder Sted imellem den engelske og preussiske
Nation; om begge Hæres Forening og om den

leds Tillid de sætte til hinanden, onsker Feltmar-;,
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schallen at dette Slag maatte bære Navn af: La Belle

Alliance."

Paa Feltmarschal Blüchers Befaling.

Gneisenau,

General.

D  E N SPANSKE RAPPORT.

(Supplementtil Madrider - Tidenden af 13de .Fuli 1815.)

Generallieutenant Don Miguel de Alava , Hs,

Majestæts befuldmægtigede Minister i Holland, har
tilsendt Hs. Excellence Don Pedro Cevallos , fdrste

Statssecretair, fölgende Skrivelse :

"Deres Excellence!

Det korte Tidsrum , som er forIbbet siden Af-

gangen af sidste Post, og indtil Seiren den 18de, har

ikke tilladt mig, at tilskrive Deres Excellence saa ud-

förligt, som jeg havde onsket det; og endskjondt Ar-

meen i dette Oieblik staaer i Begreb med at afmar-

schere, og jeg har bestemt, at afreise til Haag, for at

overlevere mit Creditiv, , hvilket jeg först modtog i

Morges , kan jeg desuagtet ikke undlade, at give De-

res Excellence en udförlig Efterretning angaaende föl-

gende vigtige Begivenhed, der muligen vil gj6re Ende

paa Krigen langt hastigere , end vi havde negensom-

helst Grund til at vente."

"Den 16de d. M., underrettede jeg deres Excel-

lence om, at Buonaparte, efterat have marscheret fra

Maubeuge og Philippeville, havde angrebet de preus.-
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siske Poster ved Sambre, g at han, efterat have for-

drevet dem fra Charleroi, havde den 15de taget denne

Bye i Besiddelse."

• "Hertugen af Wellington forsamlede den 1.6de

sin Armee ved Quatre -Bras , hvor Yeiene, der fore

fra Namur til Nivelles , og fra Brüssel til Charleroi,

krydse hinanden; selv, ankom han til dette Sted Kl. 7

om Morgenen."

"Ved sin Ankomst, fandt han Arveprindsen af

Oranien, med en Division af den nederlandske H2er,

beskjæftiget med al opholde Fienden, indtil-de .övrige

Divisioner af Armeen vare samlede."

"Paa denne Tid var den brittiske Divisjon , som

stod under General Picton, ankommen, og mcd denne

maatte Hertugen udholde en ulige Kamp imod meer

end 30,000 Mand, uden at han tabte en Fodsbred

Land. Den brittiske Garde, adskillige Infanterieregi,

menter, samt den skotske Brigade, gjorde sig paa denne

Dag fortjente til den storste Berörumelse, og Hertugen.

af Wellington sagde mig Dagen derpaa, at han, i de

mange Aar, han havde anfort sine Tropper, ingen-

sinde havde seet dem udmærke sig mere." -

"De franske Kyrasserer .lede et meget betydeligt

Tab; thi, stolende paa deres Brystplader, nærmede de

sig de brittiske Quarreer saa meget, at de. dmble

nogle Officierer af det 42de Regiment mcd deres

Sabler ; men disse tappre Englændere vedligehold4

uden at vige , en saa velrettet Ild, at hele Jorden var

bedækket med Kyrasserer og deres Heste. Nu.aukom

Tropperne efterhaanden, og Natt-en gjorde Ende paa

Kampen."
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"Imidlertid fægtede Buonaparte mod Marsehal

BlUcher, med hvem han Kl. 3. om Eftermiddagen
havde begyndt en blodig Strid, i hvilken han ide-
hgen blev dreven tilbage af Preusserne, med betyde-
ligt Tab paa begge Sider; men et Cavallerieaugreb,
udfort med overordentlig Kraft, gjennembrod de preus-
siske Infanteriebnier, og udbredte en almindelig Uor-
den og Forstyrrelse iblandt dem."

"Hvad enten Bnonaparte ikke blev denne Om-

stændighed vaer, eller han harde liidt et stort Tab,
eller Marsehal Blücher, hvilket er det sandsynligste,
havdc beredt sig til, at begynde Slaget paa ny, vist. er
det, at han ikke drog nogensombelst Fordeel af denne
Affaire og at han lod Preusserne uforstyrrede bele
Nalten til den 17de."

"Lord Wellington, som om Wrgenen den

harde samlet sin hele Hær i Stillingen ved Quatre-
Bras, var netop i Begreb med, at lægge en Plan til
at angribe Fjenden, da han modtog en Courcer fra
MarsehalBliieher, der underrettede ham om den fore-
gaaende Dags Begivenheder, tilligemed det Tilfadde,
der havde revet ham Seiren af -Hænderne; med Til
fbiende, at det Tab, han harde liidt, var af den Na-
tur, at han saae sig tvungen til, at trække sig tilhage
til Wawre, paa vor Venstre, hvor Bidows Corps'
skulde stode til ham, og at han den fede skulde
Være færdig til hvilketsomhelst Angreb, han maatte
onske foretaget."

"Ifolge denne Efterretning, var Lord Welling-
ton ligeledes nddsaget til, ufornivet at trække sig til-
bage, og dette udförte han med saa megen Klogskab,
at Fjenden ikke rovede at forurolige ham. Han.
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tog en Stilling ved Braine=laLeud, ligeover for Sko.

ven Sogne, saaledes som han forud havde bestemt

det. Sit Hovedquarteer forlagde han til Waterloo."

"Samme llags Morgen ankom jeg til Armeen,

endskjöndt jeg i denne Henseende ikke havde mod-

taget nogen Befaling; men jeg troede, paa denne Maade,

at kunne tjene Hs. Majestæt med meest Nytte, og til-

lige fyldestgjore Deres Excellences Onske. Denne

Beslutning har forskaffet mig den Glæde, at have

været tilstede ved det vigtigste Slag, der erleveret i

flere Aarhundreder, saavel nned Hensyn til dets

ger, dets Vedvarenhed og Talenterne hos de Felther-

rer, der commanderede paa begge Sider, solnog, fordi

Freden i Verden og Europas tilkommende Sikkerhed

kunne siges, at have beroet paa dets Udfald."

"Den Stilling, Hs. Herlighed havde indtaget,

var særdeles hensigtsmæssig;. men henimod Centrum

havde den adskillige svage Punkter, hvilke, for til-

strækkeligen at dækkes, udfordrede meget gode Trop-

per, samt udmærket Duelighed og Klogskab hos dett

Overstcommanderende; imidlertid fandtes begge Dele

i tilstrækkelig Grad, saavel hos de briuiske Tropper,

som hos deres navnkundige Anförer; ogsaa skyldes

Sandheden, uden at træde Yogen for nær, at bemær-

ke: at deni tilhorer dem störste Deel, af den paa

denne mærkværdige Dag erhvervede Hæder."

"Til höire Side, og noget fremad, laae et Land-

sted, hvis Vigtighed Lord Wellington snart bemær-

kede, fordi hans Armee ikke kunde angribes fra denne

Side, forinden dette var erobret; man kunde derfor

ansee det som Ni5glentil den engelske Armees

ling."
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"Hertugen betroede denne vigtige POst til tre
Compagnier af den engelske Garde, under Lord Sal-
toun, og lod den, hele Natten til den 18de, befæste
saa meget, som muligt; tillige lod han Haugen og en
Skov, der tjente til Dyrehauge, stærk besætte med
nassauske Skarpskytter."

"Kl. ffg- bemærkedes en Bevægelse paa den
fjendtlige Linie, og man saae en Mængde Officierer
komne fra og gaae til et særdeles Sted, hvor et me-

_ get betydeligt Infanteriecorps befandt sig, hviiket vi
sidenefter erfarede, at være den keiserlige Garde. Her
var Buonaparte personligen, og fra dette Punkt udgik
alle hans Ordres. Imidlertid stillede de fiendtlige
Masser sig i Slagorden, og Alt bebudede den nær-
forestaaende Kamp, som tog sin Begyndelse Kl.
idet Fjenden gjorde et rasende Angreb med eet af sine

Corps, og med sin almindelige Skrigen, paa Land--
stedet til Hbire."

"De nassauske Tropper fandt det nodvendigt, at

forlade deres Post; men i Huset selv gjorde Englæn-

derne en saadan Modstand, at Fjenden saae sig Mid-
saget til , skjondt omringende og angribende det yderst
modigen fra tre Sider, , at afstaae fra sit Foretagende,

efterladende et stort Antal Döde og Saarede. Lord
Wellington afsendte friske Tropper derhen, hvilke
erobrede Skoven og Haugen tilbage, og for øieblik-
ket ophorte Striden paa denne Side."

"Fjenden aabnede derpaa en frygtelig Artille-
ricild fra meer end 200 Stykker, under hvis Bedæk,
ning Buonaparte gjorde et almindeligt Angreb fra

Centrum til Höire , med Infanterie og Cavallerie, i
saadan Mængde, at Haus Herligheds hele Klogskab i
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t postere.sine Tropper, og disses samtlige gode Egen-

skaber udfordredes , for at modstaae Angrebet."

"General Pieton, som stod med sin Division

paa Veien fra Brüssel til Charleroi, rykkede med

fældet Bajonet frem, for at tage imod dem; men blev

ulykkeligviis dræht i det Oieblik da Fjenden, mod-

lös ved denne Modtagelse, affyrede en Salve og tog

Fluoten."

"Na gjorde den engelske Garde et yderst tap-

pert Angreb, hvori saavel det 4gde som det 105te

franske Regiment, tabte deres Orne, samt 2 å 3000

Mand, som bleve tagne til Fange. En Ca;allerieco-

lonne , med K.yrasserer i Spidsen, rykkede derpaa

frem, for at angribe Livgarden og befrie Infanteriet;

men Garden modtog dem med Eftertryk , og den

blodigste Cavalleriekamp, som nogensinde er seet,

fandt nu Sted."

"De franske Kyrasserer bleve aldeles slao.ne til-

bage, trods deres Harnisker, , og tabte tillige een af

deres Örne, der blev tagen af det svære engelske Ca-

vallerie, kaldet: de Kongelige."

"Nu ankom Efterretning om, at det preussiske

Corps, under Bülow, var ankommet til St. Lambers,

og at Fyrst Blücher, med et andet Corps, under Ge-

neral Ziethen, paa det iilfærdigste rykkede frem, for

at deeltage i Striden, efterladende de tvende andre

Corps i Wawre, hvilke havde liidt meget i Slaget

den 16de ved Fleurus. Disse Troppers Ankomst var

uundgaaeligen niidvendig, da Fjendens Styrke nu var

tredobbelt mod Vores, og saasom vort Tab, forme-

delst en fortsat alige Kamp, fra K1.1.11 om Formid-



1 44

dagen indtil Kl. 5 om Eftermiddagcn, Var skræk-.
keligt."

"Bnonaparte, der ikke troede dem saa nzer, og

som havde gjort Regning paa, at tilintetgjöre Lord

'Wellingtons Magt, forinden de kunde ankomme , he-

mærkede nu, at han frugteshist havde anvendt 5 Ti-

mer, , og at der, i den mislige Stilling, hvori han

snart vilde befinde sig , ikke blev ham Andet tilovers,

end at foretage et fortvivlet Angreb paa den svageste

Deel af den engelske Hær, og saaledes, om muligt,

slaae Hertugen, forinden hans egen heiire Fli blev

orngaaen og angreben af Preusserne."

"Fra nu .af altsaa, var det Hele en Rzekke af

gjentagne Cavallerie- og Infanterieangreb, understöt-

tede af meer end 300 Artillerie.stykker, hvilke anret-

rettede uhyre (:)deheggelse paa vor Linje, og dræbte

et stort Antal Oftleierer, Artillerister og Heste, netop

paa det svageste Punkt af Armeen."

"Fjenden, der blev dette vort betydelige Tab

vaer, gjorde et Angreb med sit hele Rytterie af Gar-

den, som erobrede nogle Kanoner, hvilke man ikke

kunde faae Tid til at trække tilbage; men Hertugen,

der befandt sig paa• dette Sted, angreb dem med tre

Batailloner Englamdere og tre Batadioner Brunswi-.

gere, og tvang dem öieblikkeligen til, at forlade dercs

Artillerie, hvilket vi dog ikke vare istand til at fOre

bort,• af Mangel paa Heste ; men de vovede sig ikke

langt nok frem igjen, for at kunne erobre det til-

bage."
"Tilsidst, omtrent Kl. 7 om Aftenen, gjorde Buo-

naparte -den sidste Anstrengelse; satte sig selv iSpidsen

af •-sin Garde,.og -.angreb det ovenwevnte svage Punkt
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med en saadan -Heftighed, at han kastede Bruns-vvi-
gerne , der udgjorde en Deel af Tropperne paa dette
Sted, tilbage, og i dette Öicblik var Seiren uvis , ja
selv meer end tvivlsom. Hertugen, der indsaae, at
dette efieblik var afgjorende , tiltalede Brunswio-erne
kraftigen, opmuntrede dem til a,t vend.e tilbage til

Angrebet, og idet han selv stillede sig i Spidsen for
dem og udsatte sig for enhver Fare, begyndte Kam-
pen paa ny."

"Lykkeligvils bemærkede han i dette Öiebiik

Marsehal Bineher's Ild , soM var ifærd med„ at att-;
gribe Fjendens hOire Fiöi med sin szedvanlige Kraft.
Hertugen salte sig nu i Spidsen for den engelske Fod-

garde , tiltalede dem med nogle faa Ord , som bleve

besvarede med et almindeligt Hurra! og med Hatten
Haanden förte Hans Herlighed Tropperne frernad,

der brændte af Begjærlighed efter; at komme i Haand-
gemæng med den keiserlige Garde; met1 denne tog-
meget snart Flugten, paa en Maade, hvortil endnu.
ingen Militairperson har Næret Vidne. Heie Colon-
ner bortkastede deres Vaaben og Patrontasker, , for
desbedre at kunne undlobe, og i yderste Uorden
flygtede de fra Valpladsen, efterladende næsten 130
Kanoner. Flugten ved Vittoria, er ikke at sammen-

ligne med denne, uden for saavidt, at de Pranske
ligeledes her tabte deres hele Artillerietrain, -deres

Feltmagaziner, , saaveisom deres hele Bagage."

"Paa Landeveien til Charleroi, stödte Hertugen
paa den navnkundige Bliieher, ved en liden GaaTd,
kaldet: Beile Ailiance, hvor begge Heltene omarinede

hinanden paa det venskabeliste.,',"
K.
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"Da Lord Wellington nu befandt sig paa samme
Sted, som Preusserne, og ansaae Hvile for sin Ar-
ince, efter saa voldsomme Anstrengelser, for btiist
it6dvendig, overlod han Fjendens videre Forfolgelse
til Blücher, som ogsaa lovede, ikke at lade de Flyg-
tende nOget Öiebliks Prist. Han sættcr nu efter dem,
og er igaar Middags ankommen til Charleroi, som
han tænker at forlade i Nat, for at fortsætte sin
Marsch."

"Dette er Hovedindholdet af denne mærkvær-
dige Dags Begivenheder, hvis Folger ere alt for ind-
lysende for mig, til at jeg skulde opholde Deres Ex,
cellence med, at anföre dem alle."

"Buonaparte, der nu vakler paa sin tilranede
Throne, uden Penge og uden Tropper til paa ny at
kunne rekrutere sine Armeer, har Eidt et uopretteligt
Tab, og , for at tale med Fangerne, der er intet til-
overs for bam, uden at skjære Halsen af sig."

"Man siger, aldrig for at have seet ham udsætte
Sin Person saa meget, og at han syntes at söge Dö-
den, for ikke at overleve et Nederlag, der uundgaae-
ligen vil have de sorgeligste Fölger for ham."

"Den 16de underrettede jeg Deres Excellenee
om, at Buonapartes Manoeuvre syntes meget voveligt
imod Generaler, som Bfficher og Hertugen. Föl-
gerne have fuldkomment stadfæstet min Spaadom;
men jeg indseer, at de Grunde , der bevægcde ham
til at udföre det, vare Fortvivlelse over, at see sig
angreben af saa utallige Tropper fra alle Sider, og
det Haab, paa sin sædvanlige Maade, at overvinde
Englænderne og Preusserne, forindert Russerne og
Osterrigerne kunde ankomme."
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"Hans militaire fheder er tabt -for stedse, og

her kan Skylden hverken tilskrives ForrzedeHe fra

bans Allieredes Side, eller Broer, som sprapfigtes

for tidligt i Luften; hele Skammen vil falde tilbage
paa ham selv. Overlegenhed i Troppeantal, Over-_
legenhed i Artillerie, Alt var bam gunstigt, og at ban-
begyndte Angrebet, beviser noksom, at han besad

straikkelige Midler til at udföre det."

"Den Talisman, der med sin Tryllekraft i saa

lang Tid virkede paa de .franske Krigere, er aldeles
tilintetgjort, Og Buonaparte har for --evigt .tabt avue
af, at være uovervindelig. For Fremtiden vil dette
tilhore en hædervairdig Mand, der langt fra at he-

nytte denne ærefulde Titel til Europas Forstyrrelse
og Underu.ykkelse, ikkun vil gjore Brug af den, som
et -Middel til dets Lyksalighed, og for at forskaffe.
det den Fred, hvortil det saa höiiigen rænger."

"Englændernes. Tab r overordentligt, og af

hele den militaire Stab, ere Hertugen og jeg de Ene-
ste , der ere aldeles uskadte baade paa vore Personer

og vore Heste."
"Hertugen al Brunswig faldt alletede den 1_6de

og saavel Prindsen af Oranien, som .611.5 Cousin:

Prindsen af Nassau, Adjutant hos Hertugen af WeJ

lington, eré begge saarede. Prindsen af Oranien ud-

mærkede sig isærdeleshed; Men Uheldigviis vil hans
Saar, skjondt ikke farligt; berOve Armeen i nogen
Tid hans Tjeneste, eg muligen yil_ han tabe Bruget a#

sin venstre Arm."

"Lord Uxbridge; Anföreren for Bytteriet, blev
saaret ved Enden af Slaget, hvilket gjorde det nod-

Vendigt, at afsætte hans hoire Been; dette er et
K
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topretteligt Tab; thi det vil være vanskeligt, ijen

ai finde en Mand , der vil kUnne anfbre Cavalleriet

med samme Mod og Klogskah."

"Ved at være Vidne td saa Mange Ög herlige

Mænds Dod , kunde Hertugen ikke tilbageholde sine

Taa=. Intet, uden Seirens Vigtighed, kan erstatte

et saa frygteljgt Tab."
"Imorges er han tykket frem til Nivdlles, og

imorgen fortsætter han sin Marsch til Mons, hvorfra

han umiddelbart gaaer ind i Frankrig. Veirliget kan

ikke være bedre."
"Jeg kan ikke slutte denne Depesehe, uden at

gjöre Deres Excellenee opMærksom paa, for at det

maa komme til Hs. Majestæts Kundskab, at Capitain

Don Nieholas de Minuissir, af Doyle's Begiment, hvil-

ken Officieer jeg allerede forhen har anbefalet til De-

res Exeellenee, viste sig igaar fra en særdeles udmær,.

ket Side. Han blev saaret, da de nassauske Tropper

bleve drevne tilbage af Garden; desuagtet .samlede

han dent igjen, bg förte dent 'paa ny i Ilden. I Sla-

get blev en Hest saaret under ham, og •saavel.hans

foregaaende, som det Forhold, han udviste paa denne

Dag, gjor ham særdeles fortjent til et Beviis paa Hs.

Majestæts Tilfredshed."

"Denne Officieer er vel kjendt i Krigsbureauet;

saavelsom af General Don Josef de Zayas, der bar

at sætte tilbörlig Priis paa hans Fortjenester."

"Herren tage Deres Excellenee i sin hellige

Varetægt 1"(Undertegnet)

"Miguel de Alava."

Artissel, den 20de Juni 1815.
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P. S. "Antallet af Fangerne kan ikke anfores; thi

hvert Öieblik indbringes en betydelig Mamgde.

Iblandt de Fangne findes mange Generaler, og
iblandt andre: Grev Lobau, Adjutant hos Na-

poleon, og Cambronne, som ledsagede harn til

Elba."

DEN FR.ANSKE RAPPORT.

Slaget ved Ligny.

Paris , den 21de Juni.

"Morgenen den 16de, var Armeens Stilling fol-

gemle :"
"Venstre Floi, under Hertugen af Elchingen,

bestaaende af det iste og 2det Infanteriecorps , samt

det 2det Cavalleriecorps, stod ved Frasne."

" Hoire Floi, under Marschal Grouchy, bestaaende

af det 3die og 4de Infanteriecorps samt det 3die Ca-

valleriecorps , havde besat Hdiderne bagved Fleurns."
"Kciseren havde sit Hovedqvarteer i Charleroi,

hvor den keiserlige Garde, filligemed det 6te Corps,

befandt sig. Den venstre FIöi havde Befaling at mar-

sehere mod Quatre-Bras, og den HOire mod Som-

bref. Keiseren, med sin Reserve, rykkede frem til

Fleurus."
"Marschal Grouchy's Colonner bemærkede paa

deres Marsch, efterat have passeret Fleurns , den

.fiendtlige Armce, under Feltmarschal BlUchers Befa-

ling, hvis venstre FlOi havde besat de HOider, hvor-

paa Bussy-Mollen ligger, samt Landsbyen Sombref,
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og udstrakte sit Bytterie langt fremad paa Veicn til

amur; dens venstre Flöi stod ved St. Amand , og
havde tillige besat denne store Landsbye med en be-
tydelig Styrke ; en Klbyt dækkede denne
forfra,"

"Keiseren recognoseerede Fjendens Styrke og

Stilling, og besluttede, ufortövet at gjöre et Angreb.
Det blev nödvendigt, at forandre Front: höire Flöi
nemlig foran, vendt mod Fleurns."

"General Vandamme marseherede mod St, Amand,
General Gerard mod Ligny, , og Marschal Grouchy
mod Sombref. Den 4de Division af det 2det Armee-
corps , under Gerard, marscherede som Reserve bag-
ved General Vandamme's Corps: Garden Stod op-
stillet paa Höiderne ved Fleurus , saavelsom General
Milhaud's Kyrasserer,"

"Kl. 3 oin Eftermiddagen yare disse Bevægel,
ser fuldfdrte. General Lefol's Divisjon , der udgjorde
en Deel af General Vandammes Corps , blev först
angreben, og - gjorde sig til Herre over St. Atnand,
hvorfra den fordrev Fjenden med Bajonetten, Denne
Division forsvarede sig paa sit Standpunkt, paa Kirke-
gaarden og ved Kirketaarnet af St. Amand saalænge
Fgtningen varede; men denne vidthiftige Landsbye
var en Skueplads for de blochgste Optrin , indtil langt

.paa Aftenen; General Vandammes hele Corps var
her i Virksombed , og Mængden af de fjendtlige Trop,
per, , som fægtede her, , yar ligelcdes særdeles .be-
tydelig."

"General Gerard , der, som mældt, udgjorde
,Reserven til Vandammes Corps, omgik Byen paa hiire
Side, og fægtede med sit sædvanlige Heltemod. De
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gjensidige Hære bleve hver især understöttede af ben-

ved 50 Kanoner.

"I Landsbyen Ligny, , som Mey erobret eg ta-

gen tilbage fiere Gange, fægtede General .Gerard at-

ter med den 4de Divi'sion."

"Marschal Grouchy, , alleryderst til Hoire , og

General Pajol, fægtede i Landsbyen Sombref. Fjen-

den lod en Styrke af 80 til 90,000 Mand , tilligemed

et betydeligt Antal Kanoner, rykke frem."

"Kl. 7 vare vi Herre af alle Landsbyerne langs

med Klövten, der dækkede den fjendtlige Stilling;

men endnu holdt alle Fjendens Masser Höiderne ved

Bussy -Mollen besatte."

"Keiseren vendte nu tilbage til Landsbyen Ligny,

og General Gerard lo derpaa General Pecheux rykke

frem med de Tropper, som endnu vare tilbage af

Reserven thi næsten hele Armeen havde været i

Virksomhed i -denne Landsbye."

"Nu rykkede otte Batailloner af Garden , med,

fældede Bajonetter, , ud af Byen, fulgte af fire Esca-

droner Hestgarde , Generalerne Delort's og Milhands

Kyrasserer, samt Hestgardens Grenaderer. Den gamle

Garde angreb de fjendtlige Colonner med Bajonetten,

og i Clieblikket var V4pladsen bedækket med Liig."

"Hestgardens Eseadroner angrebe og gjennem-

brijde en Quarr, og Kyrassererne kastede Fjendert

tilbage paa alle Punkter. Kl, 9 havde vi erobret

Kanoner, adskillige Faner og Krudvogne, samt

endeel Fanger, , og Fjenden sogte Sikkerhed i en haS-

tig Flugt. Kl. 10 var Slaget til Ende, og vi stode

som Seirberrer paa Valpladsen."
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" General Liitzow, en Partiegænger, blev tagen

til Fange. Den skjenineste Deel af den preussiske Ar-
mee er tilintetgjort i dette Slag. Fangerne forsikkre,
at Feltmarschal Bhicher er saaret., Fjendens Tab kan

ikke være mindre end 15,000 Mand. Vort, cr 3000

Deideppg Saarede."

"Paa venstre Side, var Marschal Ney marsche-

ret imod Quatre-Bras med en Division, som nedsab-
lede et derværende engelsk Corps, men da han fandt

sig angreben af Prindsen af Oranien , med fem og
tyve tusinde Mand, deels Englændere, deels Hanove-
rancre, trak han sig tilbage til Frasne. Her fulgte det

ene Angreb paa det andet, og forgjæves gjorde Fjen-
den Forsög paa, at forcere vor Stillg. Hertugen af
Elchingen havde gjort Regning paa det lste Corps;

men dette ankom ikke forend silde om Aftenen, hvor-

for han indskrænkede sig til , at forblive i sin Stih,
ling. I et Angreb, som det 8de Kyrasseerregiment
gjorde paa en Quarre, mistede det 69de engelske In-

fanterieregiment sin Fane, der faldt i vore Hænder,
Hertugen af Brunswig blev dræbt. Prindsen af Ora,
nien er saaret. Vi have Vished orn,. at Fjenden bar

mange Officierer. , af höj Rang, saavel dræbte, som

saarede, og anslaae Englændernes Tab til imellem

4 og 5000 Mand. Paa vor Side er de Dræbtes og
Saaredes Antal meget betydeligt, og belöber sig til
4200 Mand. Natten gjorde Ende paa Kampen. Lord

Wellington har forladt Stillingen ved Quatre - Bras,

og t.rukket sig til Genappe."
"Den fide, om Morgenen, kom Kciseren. tilbage

til Quatre -Bras fra hvilket Sted han foretog et An-
greb paa den engelske Armee; ved af venstre
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Flöi og Reserven, drev han den tilbage til Indgan-
gen af Skoven Sogne. Vor löire Floi rykkede der-,
imod frem over Sombref, for at forfolge Marschal
Blücher , som trak sig hen imod Wawre , hvor han
syntes at ville tage en Stilling."

"Kl. O om Aftenen, havde den engelske Hær
besat Mont St. Jean med sit Centrum, og gjorde Front
imod Skoven Sogne. — Saasom det vilde have udfor-
dret en Tid af tre Timer , for at begynde Angrebet,
blev deue-opsat til næste Dag."

"Keiserens Hovedqvarteer blev, • forlagt til en
Gaard , kaldet Caillu , ikke langt fra Planchenoit.
Regnen öste strommeviis ned. Den 16de havde saa-
ledes altsaa venstre Floi , hoire Fidi, saavelsom Re,
serven, været i Virksomhed, paa en Strækning af om,
trent 6 engelske Mile,"

Slaget ved Mont St. Jean.

"Da Regnen havde begyndt at sagtnes noget
Kl. 9 om Morgenen, satte det lste Corps sig i Bevæ—
gelse, og stillede sig saaledes, at dets Troppeafdelin--
ger til Venstre stode paa Veien til ligeover.

for Mont St. Jean, som syntes at være Centrum af
den engelske Armee. Det. 2det Corps stöttede sin
Höire til Brnsseler-Veien , og sin VenStre til en
den Skov, , omtrent et Kanonskud fra den fjenddige
Hær. Kyrassererne stode i Reserve bagved Armeen:
Garden, der ligeledeS udgjorde et Reservecorps, havde
sit Standpunkt paa Hoiderne. Det 6te Corps, tillige
med General D'Aumont's Cavallerie, under Grev Lo-
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bau's Befaling , var bestemt til at virke bagved hdire

Floi, imod et preussisk Corps , som syntes at være

undgaaet Marsehal Grouchy, og hvis Hensigt det mu-

ligen var, , at anfalde vor hdire Flanke. Saavel vore

Spioner, som et Brev fra en prcussisk General, inde-

holdende en Befaling til Angreb og opsnappet af vore

lette Tropper, röbede os denne Hensigt."

"Den engelske Armees Styrke ansloge vi til

80,000 Mand, og det preussiske Corps, paa vor hdire

Side, antoge vi, at være 15,000 Mand. Den fjendilige

Styrke bestod saaledes af omtrent 90,000 Mand; vores

var langt mindre."

"Henimod Middag, efterat alle Tilberedelserne

vare til Ende, rykkede Prinds Jeronimus, der an-

fbrte en til det 2det Corps henhdrende Division , be-

stemt til at dækkc Corpsets venstre Flanke, imod

Skoven, som Fjenden for endeel havde besat. Ka-

nonaden begyndte. Fjenden und•rstöttede de Trop-

per, , der vare afsendte, for at forsvare Skoven, med

30 Kanoner, l'ara vor Side gjordes ligeledes Artille-

rie-Dispositioner.. Kl. 1 var Prinds Jeronimus -Herre

af hele Skoven, hvorpaa den engelske Armee trak sig

noget tilbage. Grev D1.;rlort angreb derpaa Lands-

byen Mont St. Jean, med 80 Kanoner, hvilket npaa-

tvivleligen maa have tilfolet Englæuderne et betyde-

ligt Tab. En Brigade af Grev D'Erlon's lste Division,

erobrede nu Landsbyen Mont S. Jean; imidlertid an-

grelY et engelsk Cavalleriecorps en anden Brigade, og

tilfdiede den et stort Tab. I samme Ctieblik huggede

en engelsk Cavalleriedivision md paa Grev D'Erlons

Batterie, og demonterede adskillige Kanoner ; men

General Milhaud's Kyrasserer gjorde et Angreb paa
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denne Divislon, af bvilken tre Regimenter bleve gjen-
nembrudte og nedsablede."

"Nu var Kl. 3 om Eftermiddagen. Keiseren
lod Garden rykke frem, for at indtage den Plads paa
Sletten, hvor det iste Corps havde staaet ved Slagets
Begyndelse. Den preussiske Divisjon, hvis Bevægelse
vi havde forudseet, var jmidlertid i negtning med
Grev Lobau's lette Tropper, og udbredte sin Ild meer

og meer paa hele vor hdire Flanke. Det var raade-
ligt, at oppebie Udfaldet af denne Fægtning, forinden
at foretage noget videre; tin fra nn af, maatte hele,
Reserven være færdig til, at understdtte Grev Lobau,.
ifald det preussiske Corps skulde rykke videre frem."

"Efterat denne Beslutning var fattet, var det

Keiserens Hensigt, at foretage et Angreb paa Lands-
byen Mont St. Jean, hvilket vi forveotede, at ville
blive afgjorende. Men, tj1skyndet af en Iltaalmodig-
hedsfölelse, saa hyppigen aumærket i Vore Aarbb-,
ger, og som saa ofte har været os skadelig, styrtede

Cavalleriereserven op paa Höiderne af Mont St. Jean,
og angreb det brittiske Infanterie, der foretog en til-

bagevigende Bevægelse, for at komme i Ly for Vore,,,
Batterier, af hvjlke det havde Iiid.t meget. Denne
Bevægelse , udfdrt i rette Tid og i Forbindelse med.
Reserven, vilde have afgjort Seiren; men iværksat:
paa denne iscderede Maade, og forinden Fægtningen
til Hdire var til Ende, blev den os nu yderst ska,
delig."

"Saasom det var for silde, ved- Contraordre,

standse dette utidige Angreb, da Fjenden ndepp--
hdr lod tairige Cavallerie- 9,g Infanteriemasser rykke
frem, maatte alt Rytterje, som endnu var tiffiage, i.
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eet og samme bieblik ile disse Tropper til Hjælp:

paafulgte en Mængde Angreb , der vedvarede i

tre Timer ; her fandt vi Leilighed til , at gjennem—

bryde adskillige Quarreer, og at erobre sex Faner,

det lette Infanterie tilhdrende , en Ford cel , der ikke

stod i Forhold til det Tab, vort Cav"allerie led ved

Kartætsch— og Musketilden."

"Endnu var det os stedse umuligt , at dispo—

nere over vor Infanteriereserve, forend Preussernes

Angreb paa vor Flanke var afslaaet. Keiseren sendte.

omsider General Duhestne derhen med den unge Gar—

de , tilligemed nogle Reservebatterier. Dette standsede

Fjendens videre Fremskridt. Preusserne maatte trække

sig tilbage, og vi havde intet meer at frygte af dem.

Det gunstige Ôieblik, at foretage et alvorligt Angreb

paa det fjendtlige Centrum, var nu forhaanden. Ef—

tersom Kyrassererne havde liidt meget ved Kartætsch—

ilden, afsendtes fire Batailloner af Mellemgarden, for

at undsætte Cavalleriet , og söge, om muligt, at hjælpe

en Deel af samme nd igjen og tilbage paa Sletten.

" Ligeledes bleve tvende andre Batailloner af—

sendte , for med end mere Eftertryk , at kunne mod—

sætte os den preussiske Division , der manoeuvrerede

paa vor Flanke , og for at være aldeles betryggede fra

denne Side. De övrige Reservetropper bleve beor—

drede , at besætte deels Hoiden bagyed Mont St. Jean,

og deels Skraaningen bagved Valpladsen."

"For saavidt var Slaget vundet; vi havde besat

alle de Stillinger, , som Fjenden var i Besiddelse af

ved Slagets Begyndelse; men da vort Cavallerie var

blevet for tidligen, og tillige siet, anvendt, kuude

vi for Oieblikket ikke gjöre os Haab om et afgjö-.

•I•
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rende Udfald. Marsehal Grouchy, som havde erfa-

ret det preussiske Corpses Bevægelse, sögte imidler-

tid , at falde det i Ryggen, og saaledes vare vi for-

.‘issede om Seiren, den fdlgende Dag. Efter en otte

Timers blodig Kamp , ansaae endelig hele Armeen

Slaget for vundet og Valpladsen i vor Magt."

"Kl. 8 forsögte de 4 Batailloner af Mellemgar-

den, som vare afsendie paa den anden Side af Mont

St. Jean, for at understötte Kyrassererne, at bestorme

nogle engelske Batterier med Bajonetten, hvis Kar-

tætschild plagede dem frygteligen. Men i samme Öie-

blik huggede adskillige -engelske Escadroner ind paa

deres Flanke, og bragte dem i Uorden. Flygtnin-

gerne ilede tilbage over Klövten. Da adskillige Re-

gimenter, som stode nærved dette Sted, saae Trop-

per, henhörende til Garden, hvilke de urigtigen an-

toge for den gamle Garde, i denne Tilstand, flygtede

de ligeledes i TJorden. Paa engang hörtes fra alle

Sider: "Alt er tabt, Garden drives tilbage 1" Sol-

daterne paastaae endogsaa, at ildesindede Personer

udraabte paa adskillige Steder : "Flygte hvo som kan V

Det være som det vil, en panisk Skræk udbredte sig

gjennem hele Slaglinien, og Tropperne kastede sig

paa Foreningslinien; Soldater, Artillerie, Krudvogne,

Alt ilede i stijrste Forvirring til dette Punkt. Den

gamle Garde, som var i Reserve, fulgte Exemplet,

4:byrtog lio-eledes Fluolen. I et Öieblik fremböd den

hele Armee kun en Masse af Forvirring. Soldater af

alle mulige Corps , löbe iblandt hverandre, og det

var aldeles umuligt, at danne et eneste Corps.

den, som med Forundring bemærkede denne plud-

selige Uorden, sbgte at foröge den ved Cavallerie
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-angreb og saa stor var Forvirringen, hvortil det
indtradende Mii•ke ogsaa bidrog meget, at det var
en Umulighed, at samle , i det mindste nogle af Trop.
perne, paa ny, , eller blot at gjöre dem opmærksomme
paa deres Vildfarelse."

"Saaledes endte Slaget. Den Skade, en heel
Dags mislykkede Manoeuvrer havdc forvoldet, var
igjen oprettet, og vi vare forvissede om det heldigste
Udfald, den fölgende Dag; nu derimod, var Alting
tabt, blot ved et 6iebliks paniske Skrak. Selv Liv—

garden , ved Keiserens Side, blev overvældet og op-
lost, og der var Intet tilovers , uden at fOlge den Al-
ting med sig rivende Str.bm. Reserveparken, hele
Trosset, som ikke var gaaet tilbage over Sambre-
Floden, kort Alt hvad der var paa Valpladsen, faldt
i Fjendens Vold. Det var nu ikke mere Tid, at vente
paa Tropperne til Hoire. Enhver veed, hvad der kan
udreues med den tapperste Armee i Verden, naar.den
först er bragt saaledeS i Uorden, og er adsplittet paa
denne Maade."

"Keiseren passerede Floden Sambre ved Char-
leroi den igde Kl. 5 om Morgenen. Philippeville og
AN etines ere angivne som Foreningspunktet. Prinds
Jeronimus, General Morand og flere Generaler have
allerede paa ny samlet en Deel af Armeen. Marsehal
Grouchy trakker sig heniniod. nedre Sambre."

"Fjendens Tab maa have været meget stort, om
Vi kUnne dömme, efter det Antal Faner, vi have ta-,
get, og efter Armeens tilbagevigende Bevægelse. Vi
kunne ikke beregne Vort, forend Tropperne ere
blevne samlede igjen. Kort for Forvirringen, havde
vi • allerede liidt et meget betydeligt Tab , isardeles:
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hed af Cavallerie, der kjæmpede saa tappert, og dog

saa saa uheldigt. Uagtet disse brave Troppers store

Tab, holdt de stg dog urokkeligen paa det Stand-

punkt, hvorfra de harde fortrængt Englænderne, og

forlode det ikke, forend den almindellge Uorden tvang

dem dertil. Omgivne af Nat og af Vanskeligheder,

der gjorde deres Tilbagemarsch besværlig, kunde de

umuligt iagttage den tilborlige Orden."

"Artilleriet har, som sædvanligen,. indlagt sig

særdeles megen Ære. De til Hovedqvarteret borende

Vogne, forbleve paa det dem först anviste Sted, saa-

som man ikk-e ansaae nogen tilbagevigende Bevægelse

for nOdvendig. Ud paa Natten faldt de i Fjendens

Hamder."

"Dette er Udfaldet af Slaget ved Mont St. Sean,

saa ha!derværdigt, -og dog saa uheldigt for de franske

Vaaben."

Saavel med Hensyn til Oplysninger anganende

Slagene ved Ligny og Waterloo, som til de Beskyld-

ninger, man har fremfort mod Marsehal Ney, i An-

ledning af ,Slaget ved Mont St. Sean's uheldige Udfald,

troe vi det ikke overflödigt at anfore:

Marschal Ney's Rapport, i en Skrivelse til


Hertugen af Otranto,

Min Hertug!

"De falskeste og rneest.ærerOrende hygter håve

nogle Dage offentligen været udspredte, angaaende

mit udviste Forbold i dette korte og ulykkelige Felt-

tog. Daghladene have optaget disse forhadte Bag-
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vaSkelser., og synes at give dem Medhold. Efterat
Lave kjæmpet i2:5 Aar forit Feideland, efterat have
udgydet mit Blod for dets Hæder og L'afhængighed,

gjor man et Forsog paa, at beskylde mig for Forræ-
derie , og paa den meest ondskabsfulde Maade udpege
mig for Folket, ja selv for hele Artneen, som Stifte-

ren til det Yanheld, der nyligen har rammet den."

"dsaget til at bryde Tausheden, ihvor smer-

teligt det end er, naar det skeer, for at tale om sig
selv, og isærdeleshed , for at gjendrive Bagvaskelser,
henvender jeg mig til Dem, min Herre, som Præ-
sident for den provisoriske Begjering, for at fore-
lægge Dem en kort og sandfærdig Beretning om de
Begivenheder, hvortil jeg har været Vidne."

"Den lite Juni modlog jeg Befaling fra Krigs-

ministeren, at begive mig til det keiserlige Hoved,
qvarteer. Jeg havde ikke overtaget nogen Comman-
do, og var hverken underrettet om Armeens Styrke,
eller dens Bestanddele. Hverken Keiseren, eller hans
Minister havde iforveien givet mig noget Vink, hVoraf
jeg kunde slatte, at jeg skulde tage Deel i nærværende
Felttog; jeg var altSaa ganske uforberedt derpaa, og
uden Heste, Equipage, eller Penge, saae jeg mig nod-
saget til at gjOre Laan, for at bestride de nbdvendige
Reiseomkostninger. Jeg ankom den 19te til Laon;
den 13de til Avesues og den 14de til Beaumont. I
denne sidste Bye tilhandlede jeg mig , af Hertugen af
Treviso-, tvende Heste, med hvilke jeg begav mig den
1.5de til Charleroi, ledsaget af min förste Adjutautt

som var den eneste Offieieer, jeg havde med mig. Jeg
ankom i det Öieblik, da Fjenden, angreben af vore
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lette Tropper, trak sig tilbage tnod Fleurus og Gos-
selies."

"Keiseren befalede mig uopholdeligen, at over-
tage Commandoen over det j‘te o. g 2det Infanterie
corps , anfOrte af Generallieutenanterne d'Eulon og
Reille; over Gardens lette Cavalleriedivision under
Generallieutenanterne Lefebvre-Desnoueues og CoI-
bert; samt over tvende Cavalleriedivisioner, , under
Grev Vahny, hvilket tilsammentaget udgjorde otte Di-
visioner Fodfolk, og fire Divisioner Rytterie. Med
disse Tropper, , hvoraf ikkun en Deel endnu stod nu,
der min umiddelbare Commando , forfulgte jeg Fjen-
deit, som jeg tvang til , at römme Gossehes, Frasue,
Millet og Heppiegnies. Her samlede jeg om INatten
alle Tropperne, med Undtagelse af det lste Corps,
som endnu stod i Ma-rehiennes, bg om ikke stOdte
til inig, fOrend den fdlgende Dag."

"Den 1.6de blev jeg beordret, t ang4be Eng-_
lænderne i deres Stilling ved Quatre Bras. Vi ryk-
kede imod Fjenden med en Enthusiasme, som ikke
kan heskrives. Intet kunde modstaae Troppernes Hef-
tigbed. Slaget blev almindeligt, og Serest var ikke:
lnger tvivlsom; men hetop i det Öieblik, da det
yar min Heosigt„ at gjöre Brug af det lste Infanterie-
eorps, hvilket jeg havde efterladt somReserve-i Frasne,
erfarede jeg, at Keiseren, ved sit Angreb paa St,
Amand, havde benyttet saavel dette Corps, som
neral Gerard's Division af det 2det Corps, uden at
pnderrette mg ont denne Omstændighed, hvorved
ban styrkede sin venstre Flôi der, var haardt angrej:
ben af Preusserne. Det Indtryk, denne Efterretning
gjorde paa, mig„ bragte. rnig naesten i4_af min Fat-



162

ning. Da jeg nu ikkun havde tre Divisioner under

min Befaling istedet for otte , som jeg havde gjort

Regning paa, saae jeg mig nödsaget til, at opgive

Haabet om at seire, og var ikke istand til, uagtet en-

hver Anstrengelse, og mine Troppers Uforsagthed og

Hengivenhed, at udrette meer, end at holde mig

min Stilling indtil Dagen var til Ende. Omtrent

Kl.9 om Aftenen, sendte Keiseren mig det iste Corps

igjen tilbage, som ikke havde været ham til nogen

Nytte. Paa denne Maade vare 25 eller 30,000 Mand

aldeles uvirksomme, og havde under hele Slaget unyt-

tigen marscheret fra Hoire til Venstre, og fra Ven-

stre igjen til Hdire, uden at lösne et Skud."

"Jeg kan ikke undlade, at afbryde denne min

Beretning nogle faa Øieblikke, for at henvende De-

res Opmærksomhed paa alle de sörgelige Folger af

denne urigtige Bevægelse isærdeleshed, og paa de

slette Dispositioner, der gjordes hele Dagen, i Al-

mindelighed. Ved hvilket ulykkeligt Tilfælde, for

Exempel, ansaae Keiseren, istedet for at vende hele

sin Magt imod Lord Wellington, som uforberedt var

bleven angreben og ikke havde kunnet modstaae ham,

mit Angreb blot for underordnet? Hvorledes kundo

Keiseren, efterat være gaaen over Floden Sambre,

ansee det for muligt, at levere tvende Slag paa een

Dag ? det var, at maale sig med en Styrke, dobbdt

imod vores, og at foretage en Handling, hvis Hen-

sigt de militaire Personer, som vare Vidne dertil,

neppe endriu kunne fatte. Harde han, i dets Sted,

ladet et Observationscorps blive tilbage, for at holde

Öie med Preusserne, og var kommen mig til Hjælp

med sine meest udmærkede Tropper, da var den
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engelske Artnee upaatvivleligen bleven tilintetgjort
imellem Quatre-Bras og Genappe, og naar en Stilling,
som adskilte de tvende allierede Armeer, , först en-
gang havde været i vor Magt, vilde dette have givet
K.eiseren Leilighed til, at omgaae den höire preussi-
ske Flöl, og ligeledes ddelægge denne Armee. Den
almindelige Mening i Frankrig, og fornemmeligen ved
Armeen, var den, at Keiseren vilde have anvendt et-
hvert Middel, der stod i hans Magt, for f6rst at til-
intetgjore den engelske Hær; ogsaa vare Omstændig-
hederne dette Foretagende gunstige; men Skjebnen
vilde det anderledes.?'

"Den 17de marscherede Armeen imod Mont
St. Jean."

"Den 18de KI. 1 begyndte Slaget, og endskjdndt
Bulletinen desangaaende ikke onitaler mig, er det dog,• --
haaber jeg, unödvendigt at erindre, at jeg tog Deei
samme. Generallieutenant Grev Drouet har - allerede
talet om dette Slag i Pairernes Kammer. Hans Be-•
skrivelse er ndiagtig , med Undtagelse af nogle vig-
tige Omstændigheder, som han er ,forbigaaen med
Taushed,• eller om hvilke han var nvidende; sonr •
det nu er min Pligt, at bringe for Dagen Omtrent.-
Kl. 7 om Aftenen, efter det frygteligste Blodbad, hvor-
til jeg nogensinde har været Vidne, -kom General LaL
bedoyere til mig med Bud fra Keisercn, at Marehal-
Grouchy .var -ankommen paa vOr hijire Fb3i, og var i
Begreb med, at angribe den forefiede engelske og preus-
siske Armees venstre Floi. Idet Generalen red-langs-
med Linien , udspredte .han ligeledes denne Efterret-'
ning iblandt Soldaterne, hvis M.od og Standhaftighed
endnu vare nrokkelige , hvorpaa de hvert • oieblik;

L 2
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ttagtet alle de Anstrengelser, for hvilke de havde

været udsatte , gave nye Prover. Men hvor stor var

min Forundring (jeg kunde næsten si.e Uvillie), da

jeg strax efter erfarede, at langt fra at lære Marschal

Grouchy, som kom os til Hjælp, var det derimod

mellem 40 og 50,000 Preussere, som gjorde et An-

greb paa vor hoire Flöi, og tvang den til, at trække

sig tilbage."
"Hvad enten Keiseren havde taget Feil med

Hensyn til Tiden, naar han kunde forvente Mar-

seballen, eller dennes Ankomst, formedelst Fjendens

Modstand, var bleven forsinket længere end man

havde gjort Regning paa, vist er det, at i det Oieblik

hans Ankomst blev mældt os, var han först i Wawre

(ved Dyle-Floden), hvilket var det samme, med

Hensyn til os, som om han havde været hundrede

Mile fra Valpladsen."
"Kort Tid derefter, bemærkede jeg fire Batail-




1.oner af Mellemgarden, som rykkede frem, med Kei_.


seren i Spidsen. Med  disse  Tropper var det hans


Hensigt, at fornye Angrebet, og at gjennembryde det


engelske Centrum. Han befalede mig, at stille mig


i. Spidsen for dem. Generaler, Officierer og Solda-




ter, alle udviste en höi Grad af Uforsagtbed; men


dette Troppecorps var meget for svagt imod den


fiendtlige Styrke, det skulde angribe, og snart saae


vi os tvungne tii, at opgive Haabet om dette Angrebs


lykkelige Udfald, hvormed vi nogle. faa Oieblikke


tilforn havde smigret os. General- Friant blev skudt


ved min Side, og selv havde jeg en Hest dræbt under


De tappre Mænd, der have overlevet dette fryg,


tçlige Slag, vill,e, haaher .jeg, lade mig vederfares
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Ret, og bevidne: åt de have seet mig til Fods hele

Aftenen, med Sabelen i Haanden og at jeg var en af

de Sidste, som forlod denne blodige Scene, i det

6ieblik , da Retiraden ikke meer kunde forebygges.

Paa samme Tid fortsatte Preusserne deres angribende

Bevtegelse, og vor hoire Flöi veg mærkeligen tilbage

Englænderne rykkede nu ligeledes frem. Endnu vare

fire Quarrer af den gamle Garde blevne os tilevers,

for at dække vort Tilbagetog. Disse tappre Grena

derer, , Armeens skjönneste Tropper, tVungne lidt

ter lidt at vige tilbage, strede, som Fortvivlede, fOr

hver Fodshred Land, indtil de omsider; overvældede

ved Mængden, næsten aldeles bleve tilintetgjorte. Fra

dette Öichlik af var Tilbagetoget afgjort, og hele Ai-

meen frembiid Synet af en forvirret MenneskemaSSe.

Alligevel var det intet fuldkomment Yederlag; heller

ikke hörtes Skriget: "flygte HVo soM kan," saaledes,

som bagtalerisk anföreS i BnIletinen. IlVad mig iï—

gaaer, da fulgte jeg naRadeligen til Fods med Bagttig-

ten (efterdi alle mine Heste Vare dræbte), aldeles ud-

mattet og bedækket med Contusioner, og saasöm jq;

ikke mere havde Kræfter til at gaae , er jeg mit LiV

en Corporal skyldig, der ydede Mig a mulig

paa Marschen, og ikke forlod mig paa hele Retiraden.

Kl. 11, om Natten, inödte jeg Generallieutenant Le-

febvre Desnouettes , og en af hans Offieicrer, ,• Major

Schmidt, havde den Ædelmodighed, at give mig dert

eueste Hest, han havde tilbage. I denne Tilstand an-

kom jeg til Marehienne -an -Pont , KI. 4 "om Morge.L

nen, ganske ene, uden hogeh Officieer af min Stab,

ttidende om Keiscrens Skjebne, som jeg havde tabt

af Syne, fOrend Slaget var til Ende, og som jeg havde
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.Aarsag at troe; enten at være dræht , eller ta gen til
Fange. General Pamphile Lacroix , Chef for Staben
af det 2det Corps , som jeg fandt i sidstnævnte Bye,
underrettede mig derimod om,. at K.eiseren var i Char-
leroi, og jeg formodede derfor, at det var Hs. Majes-
tæts Hensigt, at sætte sig i Spidsen for Grouchy's
Corps , for at dække Floden Sambre , og gjore det
muligt for Tropperne, at samle sig paa ny ved Aves-
nes. I denne Overbeviisning begav jeg mig til Beau-
mont; men flere Cavallerieafdelinger forfulgte os Skarpt,
og da Veiene til Manbeuge og Philippeville alleredo
vare afskaarne , blev jeg fuldkomment overtyd.et om
Umuligheden af, at samle Tropper paa dette Sted, til
at standse on. seirende Fjendes Fremskridt. Jeg fort-
satte altsaa min Marsch til Avesnes, hvor jeg ikke kunde
erholde nogen Underretning angaaende Keiseren."

"I denne Sagernes Tilstand, uden Underretning
om Hs. Majestæt, eller om Stabsgeneralen , tiltog For-
virringen hvert C iebllk , og hver Mand, med Und-
tagelse af nogle Kjærnetropper af Garden og Linie-
regimenterne, fulgte sin egen Tilbbielighed. Jeg be-
sluttede derfor ufortövet, at begive mig til Paris , over
St. Quintin, og saa hurtigt, som muligt, gjijre Krigs-
miniSteren bekjendt med Sagernes sande Sarnmenhæng,
paadet at han kunde sende Armeen friske Tropper
imöde , og uopholdeligen gribe de Forhohlsregler,
sOm Omstændighederne udkrævede. Ved. min An-
komst til Bourget , ni (engelske) Mile fra Paris , er-
farede jeg imidlertid , at K.eiseren var passeret igjen-
nem denne Bye , allerede Kl. 9 om Morgenen."

"Denne , min Hertug , er dette sOrgelige Krigs-
togs sande Historie."
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" Og nu adspOrger jeg dem, der ere tilbage af

denne skjönne og talrige Armee, hvorledes man kan

tillægge mig Skylden for det Vanheld, der har truf-

fet den, og hvorpaa vore militaire Annaler ikke kunne

fremvise noget Exempel. Jeg har, , siger man, for--

raadt mit Födeland — jeg, som, for at tjene det, har

udviist en maaskee for vidt dreven Iver; men denne

Bagvaskelse er ikke beviist, og kan ikke bevises, ved

nogensomhels.t Handling, eller Mistanke. Hvorfra

hidröre altsaa disse forhadte Rygter, udspredte med

en saa frygtelig Hurtighed ? Dersom jeg ikke, i de

Undersögelser, , jeg i denne Anledning har anstillet,

næsten havde frygtet ligemeget , at opdage og at være

uvidende om Sandheden, skulde jeg erklære: at alle

Omstændigheder bevise, at jeg paa en skjændig Maade

er bleven bedragen, og at man forsöger paa, at dække,

under Forræderiets Slör, , de Feil og Yderligheder,

der have ledsaget dette Felttog; Feil, som ikke ere

omtalede i de bekjendtgjorte Bulletiner, og imod hvilke

jeg forgjeves oplöftede denne Sandhedens Stemme,

der dog endnu skal gjenlyde i Pairernes Kammer.

Jeg forventer af Deres Excellences Retfærd og af De-

res Bevaagenhed for mig, at De vil foranledige denne

Skrivelse indrykket i de offentlige Blade, og give den

den störst mulige Publicitet."

"Jeg beder Deres Excellenee ect."-

"Marsehal, Prinels af Moskwa."

Paris, den 26de Juni, 1815.
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Til disse officielle Rapporter, , skulle vi endnu
foie fOlgende:

Beretning, af en fransk Offieieer,
som Digteren Walter Seott har erklæret: "at være en
uforlignelig Beskrivelse, og en fuldkommen tilfor-
ladelig Fortælling af alle Omstændigheder angaaende
Slaget ved Waterloo," —

"Efterat Nordarmeen var ankommen til Beau-
mont, forenede den sig med Ardennesarmeen, under
Vandamme, hvis Hovedqvarteer var i Fournay. Mo-
sellearmeen, under General Gerard , forlod tilhige
Mets, kom i lilmarscher paa samme Tid ud ved

og stödte ligeledes til Hovedarmcen.
Saaledes; udgjorde Nordarmeen fem Infanteriecorps,
under Generallieutenanterne D'Erlon's, van-
damme's, Gerard's og C4ey Lobaq's Befaling.• .Mar-
schal Grouchy havde Overbefalingen over Cayalleriet,
som var inddeelt i fire Corps, der stode under Gene-
ralerne Pajol, Excelman, Milhaud og K.ellerman."

"Den keiserlige Garde , bestaaende af tyve tu-
sinde Mand, udgjorde Kjærnen af denne skjönne Ar-
mee , der ledsagedes af et meget betydeligt Artillerie,
fuldkomment vei. forsynet, og i den bedst mulige Til-
stand, saavelsom af en stor Mamgde Pontons, For-
uden det til hver Division henhorende Skyts, havde
hvert Artneeeorps sin egen Reservepack. Isacrdeles-
hed havde Garden et skjont Artillerie, næsten alde-
les bestaaende af nye Kanoner."

"Disse udvalgte Tropper bel;jbe sig til benlmod
1,50,00G Mand Tjenstdygtige, hvoraf 20,000 var Ryt-
teri.e , ng ledsagedes af aoo. Kanoner, svært Kaliber...
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Men allerede i det Indre af deres eget Land, udviste
Tropperne en , i enhver Henseende saa særdeles ska-
delig, Mangel paa Krigstugt."

"Uden at tage Hensyn til deres ulykkelige Lands-
mænd , der gjorde Alt4 hvad sem stod i deres Magt,
for at forskaffe enhver Ting til dercs Underhold, be-
handlede de franske Soldater dem med grnsom Streng-
hed, ansaae Plyndring, sop en af deres meest afgjorte
Forrettioleder) og tillode sig derfor enhver Yder-
lighed."

"Allevegne randsagede de Husene , og under
Paaskud, at sege om Levnetsmidler, , .sprængte de D•re.

, brode md i Værelserne, mishandlede Bonderne,
og bemægtigede sig hvadsomhelst de forefandt. "Nu
vare de i Felten," sagde de, "og. Krigen kunde ikke
fores uden dem ;" fölgeligen vR], Alt dem tilladt,
hvoraf • de beher ikke forglenate, at benytte sig; de
streifecle fra Huus til Huus , fra Loft til Loft, fra
den ene Kjelder til den anden , og vendte tilbage til
deres Lcir, , belæssede med riov, , efterat have ödelagt,
hvad cle ikke kunde fore med sig. lmindeligviis
ansaae Bonden sig for særdeles lykkelig , naar han
undgik deres Hevngjerrighed, efterat have været ud-
sat for alle Slags Mishandlinger, , og for Nödvendig,
heden af, at have overladt Alt hvad han eiede til de,
res Raadighed." .

"Den störSte Deel af Officiererne satte sig kun
Iidet imod denne Plyndring, ja, de saae endegsaa igjen
nem Fingre med den, idet de freMforte til Undskyld-
ning ; "Vi maae ikke være ah for steenge; Soldaten
skal jo leve;" og imedens denne havde sit Underheld,
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kan man kt slutte sig til, at Officieren levede i Over-

flod, og var kun forlegen ved Valget."

"Gjenkjende vi her, kunde man sporge, den fran-

ske Officieers frie og oprigtige Characteer ? visseligen

ikke! Men lad ikke det franske Navn besmittet over-

Ieveres til Efterkommernes Erindring , fordi alle Buo-

napartes Officierer ikke vare Turenne's og Villeroi's.

Midt iblandt denne Horde af Lov og Ret krænkende

Voldsmænd, gaves mange Ædle , som besadde sand

Æres- og Retskaffenhedsfölelse, og bcklagede dette

frygtelige Uvæsen , men sögte , at overtale sig til at

troe det deres Pligt, at forsvare deres Födeland un-

der hvilkensomhelst Anförer. En krigersk Ære.s-

grundsætning bandt dem til deres Post. Napoleon

var dem ligegyldig, men de vare Frankrig hengivne."

"Maaskee var det heller ikke muligt, at-udrydde

biint Misbrug , hjemlet ved tyve Aars Sædvane og

Exempel , og vist er det, at det tildeels ved dette

Plyndringssystem var lykkedes Napoleon, at indtage

Soldaten for sit Navn og sin Sag."

"Den Deel af Landet, som Tropperne droge

igjennem, var besaaet med Hvede, som allerede be-

gyndte at modnes , og lovede en riig Host; men for-

gjeves var denne Overfiod til. Vee de Marker, over

hvilke Armeen lagde Veien, og tifold Vee de Agre,

hvorpaa en Leir blev opslaaen I i faa Oieblikke var

hele Aarets moisommelige Arbeide, tilligemed sam-

mes Afgr6de, nedtraadt af Mennesker og Heste, eller

med Roden oprykket til Hestefoder."

"I det Indre af Hæren herskede Uenighed og

Anarchie. Det syntes, som om de forskjellige Corps

besjæledes af indbyrdes Had, og förte aabenbar Krig
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rnod hverandre. Fremfor Alt, var der ingen Enig-
bed iblandt Armeecheferne."

"Naar Anföreren for en Colonne, eller et Regi-
ment ankom til et Sted , for at hesætte samme, be-
mægtigede han sig hvadsomhelst han forefandt, uden
at tage Hensyn til dem , som kom efter ham. En
Skildvagt blev sat for det Huus, hvori Levnetsmid-
ler, , eller andre Fornödenheder fandtes, og uden no-
gen anden Rettighed, end den, at være den förste
egenmægtige Besidder deraf, negtedes enhver Deling.
tlyppigen overfaldtes derfor Skildvagterne, hvoraf
fulgte vanærende Stridigheder. Paa denne Maade
bleve mange Folk saarede , og nogle endogsaa virke-
ligen dræbte."

'3 "Den keiserlige Garde opförte sig hovmodigen
imod de andre Tropper, , og var derfor almindeligen
hadet af dem. Ligeledes tilföiedes Infanteriet alle
Slags Fornærmelser af Cavalleriet; hiint truede igjen
dette med sine Bajonetter, , og gjorde sig Umage for,
at vise det al mulig Foragt. Saaledes var Tilstanden
i denne Armee, der nu rykkede mod Grændsen, for
at forsvare og beskytte Statens Borgere, og saaledes

. drog den frem i Idmarscher. Endskjöndt Veiret be-
standigen var graat, var det dog temmeligen behage-
ligt , og Veiene forhindrede ingenlunde Artilleriets
Marsch. Alle Bevægelserne bleve udforte med en
Hurtighed, der grændsede til Overilelse. Det var
umiskjendeligt Hensigten , at overrumple Fjenden ved
en uformodet Tilsyneladelse, og disse iilfærdige Mar-
seher gjorde et pludseligt Indfald i Belgien hi5ist sand-
synligt."
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"Den 14de befandt hele Armeen sig forenet

een Linie paa den yderste Grændse , og den Uvisbed,

der hidtil havde funclet Sted , med Hensyn til Ma-

noeuverne, foranledigede en Proelamations Bekjench-
gjorelse, som blev indrykket i den Dags Parolbefa-

ling , og oplæst for Fronten af et ethvert Regiment."

"Denne Proclamation blev modtagen med lyde-

lige Glædesyttringer af den uvidende Soldat, kvem

nogle hoittravende Ord, som han ikke forstaaer, sy-

nes at være den hOieste Grad af Veltalenhed. Pro-

damationen selv, bærer samme Stæmpel, som Napo-,

leons övrige Taler, og er kun forskjellig fra dem,

Ved endnu storre Svulst. Imidlertid forögedes den

offentlige Bekymring, i ForlIold , som man betnær-

kede alle de Farer, hvilke Buonaparte nu havde be-

sluttet at trodse. Hærens Anforere derimod, iagt-

toge med Beundring Noiagfigheden af deres Marsch-

router, , og gjenkjendte den store Mands Nærværelse,

hine videnskabelige Combinationer, formedelst hvilke

Armeens talrige Masser, efterat have krydset hveran-

dre i alle Retninger, paa engang syntes at komme

frem af Jovden, og ligesont ved et Trylleslag, at finde

1dg forenede i een
"Den 15de i Dagbrækningen brod Hæren op til

det belgiske Territorium, Den 2den Division angreb

de preussiske Forposter, , og forfulgte dem lige til

Marchienne- au -Pont; Rytteriet, henh•rende til dette

Corps, angreb imidlertid adskillige Gange flere preus-

siske Infanteriecorps, drev dem tilbage og gjorde nogle

hundrede Fanger, hvorefter Preusserne maatte gaae

tilbage over Floden Sambre. Deto lette Cavallerie åf
Centrum , fulgte efter den 2den Division ad Veien



1 73

til Charleroi, og i forskjellige Angreb lykkedes det

ligeledes dette, at drive alle de fjendtlige Tropper,

paa hvilke det stödte, over paa den anden Side af

Floden. Imedens talrige Skarpskytter sogte, at dække

Overgangen over Broen, gjorde Preusserne sig Umage

for, , at gjdre den utilgjængelig, for at forsinke vor

Marsch, og derved forskaffe sig Tid til at rijmme

Byen; men saasom de heftigen bleve angrebne, vare

de ikke istand til aldeles at iidelægge den. Vore

Folk udbedrede den snart igjen, og henimod Middag

passerede det lette Cavallerie over den og tog Char-

leroi i Besiddelsc."
"Det 2det Corps , som imidlertid havde iværk-

sat Overgangen over Flode.n, længere nede ved Mar-

chienne, rykkede derpaa frem imod Gosselies, en

stor Bye paa -den anden Side af Floden, hvorigjen-

nem lober en Landevei til BrUssel. Hensigten med

denne Bevægelse var,. at forhindre Preusserne fra, at

trække sig tilbage til dette Punkt, naar de bleve for-

drevne fra Charleroi i den Fægtning, som nu fandt,

Sted. Preusserne, der saaledes pludseligen fandt sig

angrebne forfra, og ikke vare istand til, at udföre

nogen Bevægelse tiI Siden mod Gosselies, trak sig

tilbage til Fleurus, hvor de begyndte, at coneentrere

deres Armee."
"Imed.ens de vare beskjæftigede hermed, maatte

dc forsvare sig mod vore Divisioners gjentagne

greb, hvilke uophorligen foruroligede deut, imeden

de indtoge deres Stilling."
"Buonapartes Nærværelse havde gjort et Sa.ad4gt

Indtryk paa vore Tropper, at Divisionerne, ligesaa

hurtigt som dc ankom, styrtede sig imod rjenden,
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med en Heftighed, der syntes at tilintetgj6re enhver
-Modstand. Neppe gave de sig Tid til at affyre Ge-
værerne, men med fældede Bajonetter trængte de ind
i Fjendens tykkeste Masser."

"Escadronen af Napoleons Livgarde gjorde ad-
skiflige Angreb paa det preussiske Infanterie, i eet af
hvilke-, General Letort, Oberst af Gardedragonerne,
blev dödeligen saaret. Omsider lykkedes det vore
Tropper, at fordrive Fjenden fra sin Stilling ved
Sambre."

"Ved Nattens Indtrædelse ophorte Kampen, og
Buonaparte vendte tilbage til sit Hovedqvarteer i Char-
leroi, efterladende det 3die Corps, som marscherede
imod Nainur, samt det 2clet Corps i Gosselies, paa
Veien til Brüssel. Den ovrige Deel af Armeen be-
satte de omkringliggende Landsbyer. Fölgerne af disse
forskjellige Fægininger vare: 1000 Fariger, Overgan-
gen over Sambre, og Indtagelsen af Charleroi med
sammes Magaziner."

"Men en endnu mere afgjorende Fordeel var
det, at Tropperne ved disse Erobringer besjæledes af
nyt Mod. Napoleon undlod heller ikke, ifölge sit
sædvanlige System, at benytte sig deraf. Fangerne
bleve opstillede paa samme Maade, som er brugelig
paa Theatrene, hvorvecl bevirkes, at nogle faa Corps;
der "gjentagne Gange omhyggeligen fdres ind i syste-
matisk Orden, synes at udgjöre en heel Armee. Saa-
ledes marscherede.Fangerne, i forskjellige DivisionerS
Paasyn, frem og tilbage; Luften gjenlöd af Udraabet:
Keiseren lev e! og Solclaterne betragtede allerede,.
ved denne Fattogets lykkevarslende Begynclelse, Al-.
ting for afgjort. Da Slaget begyndte, stod den preus
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siske flær, der udgjorde fire Corps, langs med

den Sambre; den maatte nu trække sig tilbage til sine

Foreningspunkter: Fleurus, Namur, Cincy og Hannut,
Det betydeligste preussiske Corps , som fægtede imod

os, var General Ziethens. Denne General stod i Fleu-
rus, hvor han heldigen forsvarede sig."

"Bliicher blev om Eftermiddagen underrettet

om disse Begivenheder, og gav ufort&et Befaling til
de tre andre Corps (nemlig de i Namur, Cincy og

Hannut), at rykke frem i IiImarseher til Sombref,

omtrent fire (engelske) Mile fra Fleurus, hvor det

var hans Hensigt, at sætte sig i Spidsen for dem, og

levere os et Slag den folgende Dag."

"Den hele franske Armee var nu paa det

giske Territorium, midt iblandt Kongeriget Hollands

nye Undersaatter, der modtoge os, som deres
friere, med Fryderaab, og forsikkrede os, at de ik-

kun havde ventet paa vor Ankomst, for at gjöre

en almindelig Opstand og forene sig med os."
"Rigtignok fandt vi ved Indgangen af Lands-

byerne, hvorigjennem vi skulde passere, nogle faa

Bonderklynger, der mödte os med Udraabet:

seren lev e!" imidlertid syntes de just ikke at ud-
trykke den oprigtigste Enthusiasme, og, aabenhjer-

tigen takt, syntes de snarere at være betalte Skrigere,

end Indvaanere, der af Hjertet yttrede deres sande

"De modtoge os som Seiervindere, hvis Yndest

det var nödvendigt, at erhverve sig; eller rettere

sagt, de vare Venner af det stærkeste Partie, og de-
res Glædesskrig vilde biensynligen• sige saa meget

tom: Vi ere beredvillige til at blive franske Un-
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dersaatter, kvis I foreskrive os denne Lov med Bajo-




netten. Udplyndrer os ikke ; odelægger ikke vore

Marker; men behandler os, som Eders Landsmænd."

"Disse BOnner bleve imidIertid kun iidet agtede,
oc, trods den Tillid, som vore Soldater satte til deres
venskabelige Forsikkringer, behandlede de dem al-
ligevel, som deres afsagteste Fjender; Ödelæggelse og
Rov betegnede Armeens Marseh. Ikke saasnart havde
Tropperne indtaget en blot oieblikkelig Stilling i
Naboelauget af nogle Landsbyer , fdrend de, ligesom
en rivende Strom , styrtede los paa de ulykkelige
Huse. Levnetsmidler, Drikkevarer, Bohave, Klæder,
Alt forsvandt i .et Öieblik. En Landsbye, i Nær--
heden af det Sted hvor de havde havt en Leir, frem-
bod, endog om de allerede brOde op den fOlgende
Morgen, Synet af en Hob Ruiner, , om hvilke alle til
HIlsene hOrende Menbler laae adsplittede."

"Landet rundt omkring , som for störste Delen
var besaaet med al Slags Sæd syntes odelagt af Ha-
gelbyger..; og paa alle de Steder, hvor Bivouakilden
havde været antændt, efterlod den sorte Pletter, hvor-
med viddatige Strækninger paa .Enge og Kornmar-
ker vare bedækkede, og som ,gave dem Udseende af
Steder, , paa hvilke Lynilden var slaaen ned."

"Neppe vare Tropperne dragne bort, förend
de af Skræk forjagede Indbyggere, med Koner og
Börn, disse halvnogne, hine svtimmende i Tuarer, ska-
eviis kom frem fra deres Tilflugtsteder; og ude af
ig selv af Angst, lobe de over deres Odelagte Mar,

ker, for at opsamle de tilbageblevne og adsplittede
Dele af deres- Huusgeraad, som nu udgjorde deres
hele hiendom.".
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"Vi erfarede nu ; at de preussiske Forposter,

trods deres Aarvaagenhed, vare blevne overrumplede,

samt at de Allierede , langt fra at vente et saa

aeligt og alvorligt Angreb , havde isinde , om nogle

faa Dage at gaae ind over den franske Grændse."

"Selv Indvaanerne vare ligesom lynslaaede ved

vor Ankomst, paa en Tid, da de troede os beskjæf-

tigede med, at sikkre vore egne Grændser mod et

Indfald."
"De forskjellige Efterretninger, som vi imid-

lertid modtoge, vare ingenlunde tilfredsstillende, og

Enhver havde sin særegne Mening angaaende Feluogets

Udfald. I Almindelighed troede man, at saasom de

forbundne preussiske og engelske Hære endnu ikke

vare forenede, vilde de nu ikke mere kunne bevirkt

dette, og at de særskilte Corps, skarpt forfulgte, og
omgaaende paa alle Sider, , ikkun vilde gjOre en• svag

Modstand; at Lord Wellington vilde - blive aldeles

forvirret ved denne uventede Bevægelse, og at alle

hans Planer vilde være uanvendelige i dette Felttog."

"Desforuden satte Tropperne saa megen Tillid

til Buonaparte, hvis Planer de betragtede for ligesaa

ufeilbare, som beundringsværdige, at de ikke gjorde

sig andre Tanker, end Englændernes Undergang; eh-

ler, i det mindste, deres hurtige Indskibning, samt

en ufortövet Ankomst til Rhinen,midt under Bel-

giernes Glædesskrig , der havde gjort en almindelig

Opstand, og som brændte af Begjerlighed efter, at

forene sig igjen med deres gamle Vaabenbri5dre."

"Den 16de, Kl. 3 om Morgenen, satte de Co-

lonner, der vare forblevne 'paa den- hdire Side

Sambre, sig i Bevægelse og gik over Flodeui- hvor-
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paa hele Armeen rykkede videre frem. Commandoen
over venstre Floi, bestaaende af lste og 2den Infan-
teriedivision og fire Corps Cavallerie, var over,ivet
Marschal Ney, , som foregaaende Aften var indtruffen
i Hovedqvarteret, med hvilken Styrke han havde Be-
faling, at begive sig over Gossefies og Frasne , ad
Veien til Bryssel."

"Centrum, bestaaende af den 3die , 4de og 6te
Division, Reserven, samt et betydeligt Cavalleriecorps,
som udgjorde den ovrige Deel af Armeen , vendte sig

mod Fleurus. Marschal Grouchy, , med. Pajol's Caval-
lerie og nogte Batailloner Fodfolk, manoeuvrerede mod
Landsbyen Sombref, ad Veien til Namur."

• "De fik snart den preussiske Hær isigte, hvis
betydeligste Masser stode opstillede i tæue Colonner
paa den dverste Deel af det Bjergland, der omgiver
Bussy Mdllen, og hvilket strækker sig amphithea-
tralsk over hele Længden af en meget vidtloftig og
'steil Landstrækning, forved hvilken befandt sig en
Klbvt, bevoxet paa Siderne med tykt Buskværk, hvil-
ken lob langs med hele den fjendtlige Linie. Dens
hdire Fldi stiittede sig til Landsbyen St. Amand, dens
Centrum stod i Ligny, , og dens venstre Fli strakte
sig , saa langt diet kunde naae , mod Sombref, Gem-
blours og Namur-Veien. Alle disse Landsbyer, , som
ere-af betydelig Storrelse, og byggede paa et ujevnt
og couperet Terrain, vare stærkt besatte med Fodfolk.
Efterat Buonaparte filborligen havde undersögt Stil-
lingen, gjorde han de nödvendige Dispositioner til
Angrebet. I et saadant Öieblik funklecie hans 6ine,

hele hans Væsen var Fyr og Flamme."
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"Det förste Corps, som udgjorde ei Deel af
vor venstre Floi , tilligemed to Divisioner svært Ca-
vallerie, stod i Landsbyen Frasne , noget til Höire
paa Landeveien til Brhssel, saaledes , at det var istand
til at bevæge sig hen , hvor dets Dtrærværelse var
nödvemlig. Det 3die Corps , inddeelt i Angrebseo-
lonner, , blev befalet, at angribe St. Amand."

"Det 4de Corps rykkede mod Ligny, , med en
Reserve , bestaaende af Garden •af det 6te Corps og
et talrigt Cavallerie. Marschal Groueby, , med Divi-
sionerne til Höire, rykkede frem imod Sornbref. Det
3die Corps begyndte Fægtningen, ved at angribe Lands-
byen St. Amand, hvor det miidte en haardnakken
Modstand; desuagtet bley den tagen med Bajoneuen,
men igjen angreben af Fjenden, og vore Tropper
tvangne til at forlade den."

"Imidlertid styrtede det 4de Corps imod Ligny„,
og en fortvivlet Kamp tog sin Begyndelse paa dette,
Sted. Begge Parter fægtede med Störste Forbittrelse,,
og i lang Tid syntes man ikke at tænke paa , at vige
paa •nogen af Siderne."

"1 samme Öiehlik kjiripede begge vore FlLiie

imod begge de fjendtlige. Vor Hoire vendte sig nem-
lig mod Sombref, imedens vor Venstre rykkede imod
Frasne."

"Alle Dele af Armeen (med Undtagelse af vor
Reserve) var saaledes i Virksombed3 Fægtningen var
derfor almindelig , og Kanonaden, som tiltog hvert
Öiebiik rullede med frygtelige DriM langs henad
Linien."

"Kampen fortsattes paa begge Sider nied lige
Forbittrelse. Det er nmuligt, a sjOre sig,‘ Begreb

2
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om. det Raserie , med hvilket Soldaterne kjzempecle
inmd hverandre ; det syntes, som om enhver af dem
havde personlige Formmnelser at hevne , og fundet
i sin Modstander sin uforsonligste Fjende. De Fran-
ske vilde Intet höre om Pardon. "Prensserne ," sagde
de, "havde giort det Loyte, at nedsable enhver Fransk-

som faldt i deres Hænder, og at denne Trudsel
isærdeleshed gjaldt Garden, til hvilken de -bare et
udödeligt Had." Vist er det, at Blodbadet var i
hoieste Grad gyseligt."

"De Landsbyer, soni udgjorde Krigsskneplad-
sen, bleve tagne og erobrede tilbage med en frygter.
iig Blodstulgydelse; fornenritteligen kjæmpede man om
Besiddelsen af St. Amand og Ligny mcd en uover-
vindelig Haardnakkenhed."

"Det lykkedes imidlertid dog vore Tropper, , at
sætte sig i Besiddelse af Kirkegaarden i St. Amancl,
og at holde sig der, , trods Preussernes gjentagne For-
sög paa at fordrive dem fra samme. I eet af disse
rasende Anfald var det, at Kampen syntes saa tvivl-
som paa dette Sted, at Buonaparte iilsomst sendte ef-
ter det Iste Corps, med Befaling, ufortovet at komme
til Undsætning."

"Den venstre Flöi, som paa denne Tid fægtede
imod den engelske Armee, over hvilken den havde
erhyervet sig nogle Fordele, saasom deri havde for-
drevet samme fra Hoiderne af Frasne , til en Gaard,
kaldet Quatre -BraS, hvor Englænderne indtoge en
fast Stilling; fandt sig betydeligen svækket; men den
Uforsigtighed af Buonaparte , ikke at underrette Mar-
schal Ney om, at have trukket en Deel af hans Trop-
per .til sig, havde nær foraarsaget hele Slagets Tab."



"Det iste Corps havele omtrent marseheret en
Time imod St. Arnand, da den engelske Armee, til
hvilken Prindsen af Oranien havde medbragt betyde,
lige Forstærkninger, begyndte paa sin Side , at gaae
angribende tilværks, og drev vore Jægere, saavelsom
de Angrebseolonner, der fulgte bagefter disse, vold-
somt tilbage. Det engelske Rytterie, som stod langs
zned Brüsseler -Veien, havde besat hele Udkanten af
en vidtlöftig Skov, paa venstre Side af Veien."

"Langsmed hele denne Udkant er en Huulvei,
der har Udseende af en Klövt; Sletter, hvorpaa _stod
temmelig hoi Rug, ligge imeliei Landeveien og Sko--
ven. De franske Tropper besatte en vis Deel af Veien
paa hoire Side. I et esieblik vare disse Sletter be-
dækkede med talrige Batailloner, formerede i Quar-
reer og understöttede af et frygteligt Cavallerie, som
rykkede frem med Uforsagthed, hvilke truede med,
at gjennembryde vor. Slaglinie. Vore Tropper bleve
betagne af Angst, og vege tilbage af et Slags panisk
Skræk."

"Oieblikket var afgjdrende, og det var nodven,
digt, at paaskynde Reservens Ankomst. Desuagtet
foruroligedes Marschal Ney kun lidet ved disse Fjerh-
dens Anstrengelser, saasom han stolede paa det /ste
Corps , til hvilket han oieblikkeligen sendte Befaling,
at rykke frem og angribe Fjenden. Men hvor stor
var hans Forundring og Forlegenhed, da ban fandt-,
at Buonaparte allerede havde gjort Brug af dette
Corps."

".Han befalede nu det 8de og ifte Regiment
Kyrasserer, som just vare vedhaanden, .at hugge ind
paa de nærmeste Batailloner. Dette Angreb blev ud
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fdrt .med stO"rste Uforsagthed; men rataillonerne, der
bleve understöttede bagfra af Fodfolk, hvormed Sko-:
ven var opfyldt, saae sig istand til at give en saa
frygtelig Ild paa os, at vore Kyrasserer vare nöd-
Sagede til at vende om, og, hvilket altid hamdes i
slige-Tilfælde, trak sig tilbage i stor Uorden."
' "Det var i dette Angreb, hvilket, skjondt uhel-
digt, bler Udfört med- störste Tapperhed,- at en Ky-
rasseer af det lite Regiment erobrede en Fane, det
64deengelske Regiment tilhôrendc. Tilbagetoget, som
int mærkeligen begyndte, og Mængden af saarede Sol-
dater, der kastede sig bagved Armeen, opvakte en
almindelig Skrsek blandt Tropperne."

"Trainkudskette, Retjentene. hele Trosset, Alt
greb hurtigt Flugten, og udbredte deres paniske Skræk
til alle Sider, hvorved Veien til Chaeleroi meget snart
blev tilspærret. Paa dette Punkt begyndte -Flugten
Sandhed at blive fuldstændig; -Alt flygtede i Uoeden,
6g Skeiget Fjenden kommer.! var almindeligt."

"Ulykken var imidlertid vist nok ikke saa stor;
snitt den "syntes; hvorfor dert -OgSaa blev afhjUlpen.
Marschal iNey, -den Tapperste blandt de Tappre, mi-
stede ikke .sin Fatning ved-•et ringe Vanheld. Han
led General Rousel sprænge ind med sin Kyrasseer-
division paa de engelske FronurOpper, , hvorved han
iridgjöd de til Flut-beredte Soldater nyt Moci, og
betydeligen bidrog til igjen -at tilveiebringe Orden."

"Vortinfanterie tog derpaa sin Stilling paa Höi-
derne ved Frasne, og saae sig nödsaget til, at opgive
erthver Tarike ern at rykke widere fremi. det md-
krænkede .sig .derfor,'Ided, til at .holde sig i denue

Stilling, sont ngsaa lykkedes-det.".



1.83

"Dette var Fölgen af Buonapartes Manoeuvre :
at unddrage Marschal Ney • det fste ,Corps, for at„
trække det til sig. Disse Tropper vare desuden lige-
saa unyttige for Keiseren, som de vilde have været
brugbare for Ney, og bleve kun anvendte til at mar-
schere frem og tilbage."

"Imidlertid fortsattes Kanonaden med foröget
Heftighed paa hele Linjen, fornemmeligen henimod
Ligny, hvor den störste Deel af begge-Armeer Var,
samlet, hvorfor begge Parter vendte deres fieste Strids-_
kræfter mod dette Punkt. Vort: Artillerie anrettede;,
saavidt jeg kunde skjonne af hvad jeg saae, frygtelig
Odelæggelse iblandt de preussiske Colonner, , der stode
i Masser, , paa de ligeover for os liggende Hoie saa-
velsomr-paa Sletterne lige under vore Batterier, , paa
mindre end et halvt Kanonsktids Afstand."

"Vore Tropper derimod, omhyggeligen stilled
Fordybninger, som Terrainet fremböd, og ved FQ-

den af Hoiene, Vare forhöldsmæssigen mindre udsatte
for det preussiske Artillerie"

"Omtrent Kl. 7 om Aftenen .vare .vi Herrer. af
Landsbyerne, men endnu holdt PreusSeme
res Stilling. bag.Movten. ..Buonaparte havde uafbrudt
manoeuvreret .saaledes , at han- saae- sig istand til, at
foretage en pludselig- Bev4else bagonaT.dertne_Klovt;
han bemærkede.nu, at Oieblikket dertil var forbaan,
den , og befalede ufortovet sin 0.arde,. saavelsom sin
hele Reserve,..at rykke:•frem Mod Landsbyen

- ??Det var Hensigten, ved . denne .dristige og ind.7
sigtsfulde -Bevægelse,- .at .afskjære„ .Preussernes hOire
Floi fra ,den övrige Deel af Armeen, og derved,for-
hindre den fra, at trække sig tilbage innd .;Narnur."
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"Garden, under Bedækning af Stærke Cavallerie-
og Artillerieafdelinger, ilede imod Kliivien, som de
gjorde ryddelig under en Regn af Kugler. Intet
kunde modstaae de franske Grenaderers Heftighed,
hvilke hanede sig Vei under et rædsomt Nederlag;
paa samme Tid angreb vort Rytterie fra alle Sider.
Omsider bleve Preusserne, efter det meest haardnak-
kede Forsvar, , drevne tilbage, og overlode os Val-
pladsen , bedækket med Döde , Döende , Saarede og
nogle Feltstykker. Uopholdeligen tog Garden Hoi-
derne i Besiddelse, imedens vort Cavallerie forfulgte
de Flygtende. Paa samme Tid, som vi tilfægtede os.
denne afgjörende Seir ved Ligny, beskjæftigede det
3die Cerps Preussernes höire Flöi, for at fjerne
sammes Oprnærksomhed fra hvad der var foregaaet
paa dette Sted. Men de bleve meget snart vor Hen-
sigt vaer, og iværksatte deres Tilbagetog til Gem-
blours og Namur."

_ "Den franske Armee beredte sig til at forfölge
sine Fordele; men den indtrædende Nat og Dagens
Besværligheder forhindrede den derfra. Man nbie-
des med , at fortrænge den preussiske Armee aldeles
fra alle dens Standpunkter, og Kl. 10 havde Ilden
Oph6rt paa hele Linien:"

"Man udspredte e Mængde urimelige Rygter
vor Armee angaaende dette Slag; imidlertid er det
vist, at Marschal Blneher havde en Hest dræbt un-
der sig, var bleven bedövet ved Faldet og omringet
af franske Kyrasserer; ikkun Mörket havde han at
takke •for sin- Frelse. Men endskjondt Preusserne
maae have Iiidt betydeligt, have -vi dog aldrig erfaret
deres Tab; beller ikke har man desangaaende givet
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mindste Vink i Vore Parollefalinger. Til Venstre;
hvor vi havde fægtet mod Englænderne, forbleve
begge Parter i deres Stillinger."

"Man antnældte os Hertugen af Brunswigs Död;
han dræbtes -ved den Divisions Ild, der anfortes af
Jeronimus Buonaparte; vi erfarede ligeledes General

Död."
"Alle vare nu enige om, at Buonaparte haVele

opnaaet sin Hensigt, at adskille Preusserne og Eng-
lænderne , og at han nu, ved betydeligen at have
svækket hine, ikkun havde at modstaae disse."

"I det Haab altsaa, at tilintetgjOre Englænderne,
var det, at Buonaparte den 17de i Dagbrækningen
satte .sig i Bevægelse mod Quatre -Bras , ledsaget af
sin Reserve og det 6te Armeecorps. For at holde
Oie med Preusserne, lod han det 3die og 4de Corps,
tilligemed Pajols Cavallerie, under Marsehal Grouehy!s
Befaling , blive tilbage."

"Englænderne syntes at indtage samme Stilling,
som Dagen iforveien. Den franske Armee maatte,
indtil Kl. fl om Formiddagen, oppebie Tropperhe.
fra Hoire, hvis Ankomst blev forsinket ,ved stærk
Regnskyl og ved Bivele, der næsten vare ufremkom-
melige. Denne Tid blev benyttet, til at iagttage den
fjendtlige Armee."

"Man gjorde Tilberedelser til Angreb, imedens
de forskjellige fjendtlige Corps bevægede sig i Slag--
orden langs henad Hoiderne af ;Frasne, men nu
mærkede man, at dette Manoeuvre ikkun havde til
Hensigt, at maskere deres Tilbagetog. De Tropper,
vi saae paa Sletten ved Indgangen til Skoven og: paa.
Landeveien, vare hlot en stærk Arrieregarde,: for at
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dkke Tilbagetoget. Buonaparte forfulgte dern -rneel
sit Cavallerie, og hele Armeen paaskyndte sin Marsch
mod Briissel."

"Paa denne hnrtige Marsch var Troppernes Fy-
righed utroelig; de saae ikkun i Englændernes Til-
bagetog, en fuldstændig Flugt, som maaue ende sig
med deres Indskibning. De smigrede sig allerede
med, at de irigensteds meer vilde holde Stand ; men
at de, overladte til deres egne IIjælpemidler, , iilsorrist
vilde forlade Briissel, og med muligste Hastighed tye
tilbage til deres Skibe."

"Artilleriet, Fodfolket og Trosset, Alt drog.
med stdrste Besværlighed, dog • temmeligcn hnrtigt;

een Række, langs henad den tykt mnddrede Lande-
vei; medens Rytteriet marscherede paa Siderne , over
Kornagrene , hvorpaa stod særdeles skjon Szed, der i
samme Öieblik forvandledes til Gjodning." -

"Hestene sank lige op til Maven i Mudderet,
som klæbede sig- overordentligen fast, og hvorfra de
kun med yderste AnStrengelse kunde losgjore sig:
Dette var en væsentlig Forhindring- i Marschen, og
gjorde den særdeles besværlig.- -Paa -Veiene fandtes
adskillige engelske Krudkarrer, der vare blevne sid-
dende , saavelsom Vogne med sonderbrudte Hjul."' -

"Vi droge over Valpladsen ved Quatre-Bras,
hVilken- var bedækket med dOde Legemer og alle-
haande odelagt Gods tillige forefandt vi et temme-
ligen Stort Antal saarede Franske, som ikke vare
bragte bort. Her kunde vi iagttage, hvor Odelæg-
gende Kampen havde været paa begge Sider; men
tilsyneladende havde Englænderites- Tab- været langt
betydeligere end voreS. Sleuerne, der adskille-Sko-
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ven • fra Landeveien, men .isærdeleshed Ud-kanten af
Skoven og Huulveien, som for er omtalt, skjultes for
Oiet af store Ilobe dode Legemer, hvoraf störste De-
len var Skotlændere. Deres Klædedragt tiltrak sig
fornemmeligen de franske Soldaters Opmærksomhed,
som kaldte dem: sans-culottes.

"Buonaparte forfulgte Englænderne med sin For--
togt indtil Nattens Frembrud, og-gjorde Holdt ved Sko-
ven Sogne, hvor de satte en Styrke imod barn, som
ban tvivlede om, at kunne fordrive endnu Samme Dag.'
Efterat have kanoneret paa dem, og foruroliget dem
saa lamge som Daglyset tillod det, lod han Armeen
indtage en Stilling, og forlagde sit Hovedqvarteer til
en Gaard, kaldet Caillu, i Nærheden af Planchenoit.".

"Den'betydeligste Deel af Armeen laae i Ge-
nappe og i sammes Omegn. Natten Var -skrækkelig:.
en -uophorlig Regn öste striimmeviis ned., hvorved•
Tropperne, der- maatte bivouakere nildt i Mudderet
og paa -de under Vand staaende Kornagre, uden at
have •Tid tit at bygge sig noget Skjul led paa det
grusomste. Men endnu rædsommere Var denne Nat.
for de ulykkelige Landhoere, som af Frygt havde,
forladt deres Hose, hvilke nu vare udsatte for -den.
siejændigste Plyndring."-

"Man formodede almindeligwi, at.-Englæritlerne '
vilde benytte Natten til deres videre Tilhagetog, • og.
Ingen nærede mindste Tvivi ont, at ankomMe til
Brnssel den fiflgende Dag.. Saeledes morede de sig
med, at ansee Felttoget som tilendebragt, idet de_
lerede troede sig Herrer Over denne Bye, som oga
Marsehal Grouchy, , hveni de formodede endnu sem-
me Nat •at være ankommen til Nantur, • ufeilbavligen
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maatte indtriefre i Liittich paa smm Tiel, aorn Buo-
naparte drog ind i den nederlandske Hovedstad."

"Til vor storste Forundring bleve vi derimod
vaer, da det begyndte at dages, at Englænderne, iste-
det for at trække sig tilbage, havde indtaget deres
forrige Stilling, i hvilken de syntes at ville sæue sig

Modværge. Buonaparte, som om. Natten ikkun
yttrede Frygt for, at de skulde unddrage sig- den
Revselse, han havde tiltænkt dem, kunde ikke til-
bageholde de meest levende Glædesyttringer, da han
endnu fandt dem paa samme Sted, som foregaaende
Aften. "Bravo," sagde han til de Omkringstaaende,
"Englændern.el" — "Nu har jeg da endeligen fat pa.4
disse Englændere!"

"Den franske Hær, som bestod af fire Corps
Infanterie, Garden iberegnet, og tre Corps Cavallerie,
udgjorde en Styrke af 120,000 Mand. Omtreent Kl. 1.0
om Morgenen (den isde Juni) var hele denne Magt
samlet foran Planchenoit, og havde sin Stilling paa
en Række af Hoider, der lobe paralelt med tvende
liguende Rækker paa den modsatte Side, noget foran
Skoven Sogne, hvilke vare besatte af den engelske
Armee."

"Neppe vare alle de franske Tropper samlede,
fOrend Buonaparte, i Nærheden af det Sted, hv'er
han havde tilbragt Natten, beliggende paa hoire Side
af Veien, tætved Gaarden La Belle Alliance, besteg

. en Hoi, hvorfra han kunde oversee alle Bevægelserne.
Herfra afsendte han Befaling til Angreb. Han gik
alene frem og tilbage, med Armene krydsviis lagte
over Brystet, i kort Afstand fra sin Stab, som holdt
i Række bagved ham. Dagen var stormende, og af
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og til fahlt nogle Stærke Regnhyger, som dog ikke

vare af Varighed. Dette Veir vedvarede hele Dagen."

"Det 2det Corps, som stod til Venstre, marehe-
rede imod Hougoumont. Det iste Corps sti5uede sin
venstre Flanke imod Landeveien til Brüssel og strakte
sig henimod Centrum. Det 6te Corps udgjorde hoire

Garden forblev i Reserve paa Hoiderne. Ca-
valleriet var fordeelt paa forskjellige Punkter, , men
de stærkeste Afdelinger vare paa begge Flöiene, og
isærdelesbed paa den höire."

"Henimod Middag löd den förste Salve fra dem
franske Linie, og en Mængde Skarpskytter udsendtes,
for at begynde Slaget. Vor venstre Flöi angreb Hou-
goumont , i hvis Bygninger man overalt havde an-
bragt SkydehuHer, , og hvilke vare stærkt besatte med
Infanterie, som forsvarede sig yderst haardnakket.
Paa samme Tid marseherede vore Batailloner og Es-
cadroner imod de fjendtlige Masser, bagved Slottet,
hvilke hvert Öieblik erholdt friske Tropper til Und-
sætning."

"Snart tog ogsaa Fægtningen en alvorlig Ven-
ding paa höire Floi; og idet vort Centrum gradviis
rykkede frem, for at fölge begge Flöienes Bewegelser
og virke i Overeensstemmelse med dem, tog en Tæd-
som Kanonade sin Begyndelse langsmed hele Linien.
Slaget var nu blevet almindeligt, og tegnede fra Be-
gyndelsen af, til at blive yderst blodigt."

"Efter en Times morderisk Kamp, i hvilken
Tid saavel Artilleriet som Infanteriet, paa begge Si-
der, sögte at overgaae hinanden i Tapperhed, syntes
det, som om Englænderne trak sig lidet tilbage, hvor-
for den franske Armee gjorde eu fremrykkende Be-
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.vægelse: Artilleriet i Fronten, og fulgt af alle Co-
lonnerne."

"Paa derme Maade bleve alle vore Tropper ef-
terhaanden indviklede i Slagets Hede, ikke uden be-
tydeligt Tab, og kjærnpende imod Besværlighederne
af en hoist ujevn Jordbund: bakket, fuld af Fordyb-
ninger, , dvbe Grövter og Kltivter; hvor de ved et-,
hvert Skridt standsedes af nye Masser, , hvilke de,
formedelst det couperte Terrain , ikke bleve vaer,
fiirend de allerede faldt ind paa dem."

"Hver Fodsbred Land blev gjort stridig, og
man veeg ikkun. paa en af Siderne, naar alle Midler
til Modstand vare udtömte. Den mindste Höi, den
ubetydeligste Fordybning, blev ofte tagen, og flere
Gange erobret tilbage; blodige Cavallericangreb bleve
ofte gjentagne; Valpladsen var bedækket med Dynger
if döde Legemer, og Kanonilden, istedet for at af-
tage i mindste Maade, forögedes tvertimod med stedse
tiltagende Heftighed."

• "Striden fortsattes paa begge Sider med lgc
Hidsighed; Forsvaret var ligesaa haardnakket, som
Angrebet var voldsomt. Man mældte os nu, at en
stærk Colonne var befalet, at marsehere, med fældet
Bajonet, imod Mont St. Jean, idet Cavalleriet paa
Flöiene til samme Tid skulde angribe de fjendtlige
Batterier, der kun syntes svagt besatte Denne store
Bevægelse, af hvilken man kunde love sig saa Meget,
saaes med almindelig Utaalmodighed imöde; men den
nboielige Haardnakkenhed, hvormed Englænderne for,
svarede sig i Landsbyerne.,, sona dækkede deres Floie
j,-MaRii,erne,.forsinked.eHden."



.I91

".Uophrlig afsendtes nye Batailloner imod Hou.
goumont og La Haye Sainte , hvilke ligesaa ofte blev¥
drevue tilbage ved vort Cavallerie; desuagtet forsva,
,rede de sig paa disse Punkter med lige Tapperhed,
skj6ndt haart angrebne af et langt overlegent Antal.
Begjerlige efter, , at fordrive Fjenden fra Hougoumont,
sorn paa dette Punkt ikke syntes tilboielig til at trække
sig tilbage , besluttede vi, at sætte Ild paa dets Byg
ninger. Tillige afsendtes nye Troppeafdelinger irnod.
La Haye Sainte, som blev taget efter en yderst Mo-
dig Kamp."

.'Det engelske Artillerie anrettede frygtelige öde..-
Iæggelser i vore Rækker, , og vi vare saa aldeles
satte , at dets Raketter mageligen gik igjennern vor
Linie, og faidt midt iblandt Equipagen, der stod langt
bagved os paa Landeveien, og i Nærheden af samme.
Ligeledes sprang en Mængde Bomber imellem Tros-
set, som gjorde det aldeles n6dvencligt, at lade de
trække sig tilbage i en större Afstand. Dette kunde
ikke iværksættes uden megen Uorden , som uden TvivI
tydeligen bemærkedes af Englænderne."

" Vort Artilleries Ild begyndte igjen at spille
med samme Heftighecf, som tilforn; men sandsynlig,
yiis med langt mindre Virkning , -saasom Fjendens
Masser næsten aldeles vare maskerede ved Terrainets
Ujevnheder. Den uafbrudte Torden af meer end.
600 Kanoner. Bataillonernes og de lette Troppers
Ild; idelige Explosioner af Krudkarrer, , som. spræng7
tes i Luften ved Bomber; Kuglernes. og Kartætschernes
Hvinen; de forskjellige Vaabens Raslen; Angrebenes
frygtelige Drön og Soldaternes bedövende Skrig,
alt dette frembragte en Virkning, soM Pennen for-.
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gjeves vilde soge at beskrive, og foregik paa et meget


indskrænket Rum, hvor Armeerne stode tæt op til


hverandre, i saa korte, som muligt, sammentrukne

Trods alle disse Vanskeligheder og Farer,

vandt den franske Armee mærkeligen Terrain."

"Efterat have erobret begge de brittiske Flöies

Stöttepunkter, gik vi over Klövten, og rykkede frem

under en Hagel af Kugler og Kartætseher. En stærk

.Colonne nærmede sig imod Mont St. Jean, fra hvis

Batterier udstrommede en rædsom Ild, Paa samme

Tid styrtede det franske Ryuerie frem, for at borttage

endeel Kanoner paa Sletten, men angrebes atter af

Fjendens Rytterie, .som sprængte frem fra et Baghold

og mi blev Myrderiet græsseligt. Paa ingen af Si-

derne vilde man vige et Skridt; nye Colonner send-

tes til Undsætning, og Angrebene fornyedes. Tre

Gange vare .de Franske nærved at faae Overhaand,

.og tre Gange bleve de kastedc tilbage."

"Disse idelige Anfald, udfOrte med al den Hef-




tighed , •som er de Franske egen, foraarsagede Fjen-




den betydelige Tab, og gjorde det nödvendigt for


samme, at anvende det Yderste til sit Forsvar. Lord


Wellington udsatte sig særdeles meget, og for at gjöre.


Alt hvad der stod i hans personlige Magt, kastede han


sig hyppigen midt i Kampens Hede, for at vise sig


for Soldaterne; og ved sin Nærværelse indgydc dem


Mod. Prindsen af Oranien, som commanderede paa


hOire Floi, blev saaret, i Spidsen for sine Tropper."


"Dersom man imidlertid kan fæste Liid til tra-

væraige Vidners Udsagn, var Englændernes Stilling

nogen Tid hoist •betænkelig. Man har ligeledes

-anfOrt, at den .störste Uorden i nogen Tid herskede



.1 93
bagved Armeen, og at deres Tros blev beordret, hur-
tigt at trtekke sig tilbage ad Brüsseler -Yeien, hvilket
skete i stor Forvirring , foraarsaget • ved en panisk
Skrkek,"

"Det være Soln act vil , saa er det ikke mindre
vist, at de tilintctgjorde Ined en uovervindelig Stand-

. haftighed alle vore Anstrengelser, , og vare saa hel-
dige , at en Uorden, der vistnok stundom indtr2eder,
hvor saadanne rasende Angreb gjentages saa ofte og
med en saadan Haardnakkenbed, undgik vor Op-
mærksomhed."

"Paa samme Tid udbredte sig ligeledes i den
franske Hær en vis Standsning og Uroe: nogle slagne
Batailloner trak sig tilbage; en stor Mængde Saarede
traadte ud af Colonnerne, udspredte Begrebet om det
hoist Uvisse ttf Slagets Udfald, og dyb Taushed fulgte
paa Soldaternes Gicedesskrig, der allerede bavde an-
sect Seiren for vis."

"Med. Undtagelse af Gardens Infanterie , vare
samtlige Tropper nu udsatte for den meest ödelæg-
gende Ild; Slaget fortsattes endnu med samme Hef-
tighed, men uden afgjörende Folger.

"Klokken var nu .fiæsten 7. Buonaparte, sont
hidtil var forbleven paa sit förste Standpunkt, betrag-,
tedc med ct vildt Aasyn det gyselige Skuespil af disse
oprbrende Mordseener, I samme Forhold , som Van-
skelighederne forögedes, tiltog ogsaa hans Halsstar-,
righed; uophörligen afsendte han friske Tropper, med
Befaling at angribe med Bajonetten; at borttage
Alt med Storm, ()g hans eneste Svar paa alle•Spörgs-,.
maale var ; fremad!- fremad!"
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"Man bragte en saaret engelsk Officieer for harn.
Han sdgte at faae nogen Underretning af ham, og er-
kyndigede sig iblandt Andet, om den brittiske Ar-
Inees Styrke? Officieren sagde ham, at den var me-
get betydelig, og at Hertugen nylig havde faaet en
Undsætning af 6000 Mand. "Saameget desbedre,"
avarcde han, "jo flere Folk, jo flere skulle vi slaae!"
Han afsendte adskillige Idbud med Depecher, , hvilke
ban seIv dicterede en Secretair, og gjentog flere Gange:
"At han endeligen ikke forglemmer at sige overalt,
at Seiren er min!"

"Paa denne Tid var det, og netop i det Oicblik
da alle hans Forsög aldeIes vare mislykkede, at man
mældte ham, at nogle preussiske Colonner havde la-
det sig see til Höire, og truede med, at falde os i
Ryggen; men han vilde ikke fæste nogen Liid til
denne Efterretning, og gav. adskillige Gange til Svar,
at det som man paastod at være Preussere, ikke var
Andet, end Colonnerne af Grouchy's Corps. Men
saare snart bleve vi overtydede om Sandheden, da
disse Colonner, , saasnart de vare ankomne, gjorde et
voldsomt Angreb paa vor höire Floi. En Deel af
det 6te Corps blev afsendt, for at modsætte sig dette
nye Anfald, i Haab om, at Marschal Grouchy's Divi-
sion snart skulde ankomme; man udspredte endogsaa

Arnteen, at han allerede var. stödt til os."
"Det er indlysende af Rapporterne, at en Deel

af Marschal Bliichers Hær, som efter Slaget den 1.6de
omhyggeligen concentrerede sig i iNærheden af Wawre,
havde skjult sin Marsch for Marschal Grouchy, samt,
efterat have forenet sig med det 4de preussiske Corps,
under General Bidow, hayde pa3 ny og i st6rste Ila§t
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nærmet sig Eriglænderne, for at virke i Forbindelse
med Hertugen af Wellington."

"Marschal Grouchy havde rigtigt nok forfulgt
Preusserne skarpt paa deres Retirade imod Wawre,
angrcbet nogle Afdelinger af deres Armee, som vare
forblevne i denne Bye, og fægtede, paa samme Tid,
som vi kjæmpede ved Mont St. Jean, imod nogle
smaae Corps, men som han antog for den storc preus-
siske Haer, og over hvilke han erhvervede sig afgjo-
rende Fordele."

"Ikke destomindre gjorde disse Corps, begun-
stigede ved de Fordele, som et bjergfuldt Land frem-
hyder, en Modstand, om ikke tilstrækkelig til at standse
hans videre Fremgang, saa dog til at foraarsage bam
et betydeligt Ophold; og .saaledes lykkedes det denr,
at beskjæftige ham i en Afstand fra det Sted, hvor
Hovedslaget stod, der var stor nok, til at•fothindre.
ham fra at tage nogen Deel i samme. Af denne
sag, kunde han ikke yde os nogen Bistand, og der=
yed erholdt Englænderne en Undsætning, der satte
dem istand til, at betragte vore voldsomste Anstren-:
gelser uden Frygt, at gaae angribende frem imod- o.
og tilsidst aldeles at overmande os, De fattede det-
for nyt Mod, og idet de toge Forholdsregler, der
vare beregnede paa den heldige Ornstændighed, sorrt
nu indtraf, opbode de alle deres Kræfter, og kjam-
pede med en stedse tiltagende tver."

"Desuden er det iensyniigt, at denne Opera,
tionsplan havde været aftalet hnejlem begge de överst-
commanderende Feltherrer, og at Englænderne gjorde
en saa standhaftig og novervindelig ModStand, Mot
for at give Prensserne riid til at udfOre, denne com-_

N 2,
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binerede Bevtegelse, hvorpaa Slagets heldige UdfaM

var beregnet."

"Alt dette uagtet, syntes Buonaparte ikke at tvivle

om Marsehal Grouchy's snarlige Ankomst, og sögfe

at indbilde sig, at han forfulgte den preussiske Hær

af alle Kræfter. Ifölge beraf, ansaae han nu Oie-

blikket at være kommet, der skulde afgjore Slagets

Udfald. Han iod formere en Angrebseolonne, for

stbrste Delen bestaaende f Garden, og efterat have

afsendt Befaling til alle Punkter af Armeen, at nu-

derstötte denne Bevægelse, lod han Mont St. Jean

angribe i Stormskridt."

"Disse bærdede Krigere styrtede frem paa Slet-

ten med al den Uforsagthed, man kunde vente af

aem; hele Armeen oplivedes af nyt Mod, og K.ano-

naden begyndte atter paa hele Linjen. Garden gjorde

adskillige Angreb, hvilke ideligen afsloges ved Hjælp

af et frygteligt Artillerie, som altid syntes at foröges."

"Snart saae  disse  nevervindelige Grenaderer de-

res Rækker adsplittede ved -Kartætsehilden; desuagtet

guttede de Gelederne paany med. megen Koldblodig-

hed, og rykkede modigen frem. Intet uden Död og

svære Saar kunde standse deres Fremskridt; men Ne-

derlagets Time var kommen. Uhyre Infanteriemasser,

dækkede af et overordentligt stærkt Rytterie (mod hvil-

ket vi ikke kenger kande stille noget, saasom vort

eget var tilintetgjort), styrtede imod dem, omringede

dem paa alle Sider og opfordrede dem til at over-

give sig. "Garden overgiver sig aldrig" löd Sva-

ret, "den döer hellere!" Fra nu af gaves ingen

Pardon; næsten hver -Mand faldt, kjæmpende til For-
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tvivlelse , enten under -Sabelen, eller Rajonetten, og
dette rædsomme Blodbad ophOrte ikke, förend med
deres Modstand; men overmandede omsider ved en
langt overlegen Magt, og desuden modlose, ved for-
gjacves at modsætte sig den visse Unclergang, oplöstes
Gelederne, og i Uorden ilede de tilbage til deres fOr-
Ste Standpunkt, uden Tvivl i den Hensigt, at samle
fiig paany."

"Imedens dette foregik i Centrum, varc de preus-
iske Colonner ankomne paa vor hoire FlOi., rykkede

bestandigt længere frem, og kastede de faa Tropper
tilbage, der befandt sig paa dette Pinkt. Paa engang
hörtes bag vor Linie en Kanonade og en levende
11.1usketild, som nærmede sig meer og meer; — vore
Tropper udholdt Kampen saa længe. som muligt, men
Maatte tilsidst give efter. Den hoire Floi trak sig
derpaa mærkeligen tilbage, og Preusserne, som om-
gik den, vare netop i Begreb med at styrte frem paa
Landeveien, da man pludseligt udspredte det Rygte:
at Garden var slagen, og at man havde scet flere Ba-
tailloner adsplittede, og i stOrste Hast, at trække sig;
tilbage.: En panisk Skræk, der udbredte sig til alle
Sider> tog nu Qverhaand i hele Armeen, og Enhver
sögte sin Frelse i en hurtig Flugh Forgjæves sam-
lede Buonaparte nogle faa Batailloner, der endnu vare
tilbage, for at gjore det sidste Forsog; han forte dem
selv endnu engang imod Fjenden, som allerede havde
forladt sit Standpunkt og som rykkede frem med sin
hele Styrke; men alt udcn bytte; betagen af Skræk,
ved alt det, der foregik rundt omkring den, blev
denne svage Reserve suart overmmdet og jaget paa
Flugten."
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"Ligesom tilskyndet ved eet og samme Indtryk,
forlod hele Armeen nti paa engang sit Standpunkt
og styrtede, som en rivende Strom, tilhage ; — Kon-
stablerne forlode deres Kanoner; Trainkudskene over-
skare HesteUnerne; Infanteriet, Cavalleriet, alle Slags
Tropper sammenblandede og i yderste Forvirring,
frembode ikkun Synet af en uhyre Menneskemasse,
som In4et kunde standse, og som flygtede, i hoieste
Grad af Uorden, ad den store Landevei og over Mar-
kerne. En uoverseelig BtaIke af Vogne fulgte sam-
me Bevægelse paa begge Sider af Landeveien , som
opkjörtes i den Grad, at den bley aldeles ufrem-
kommelig,"

"Desuagtet h6rte man Ingen skrige "Flygte Hvo
som kan!" men denne almindelige Oplösning var Föl-
gen af en frivillig BevægeIse, hvortil Aarsagen er
ubekjendt, og som det vilde være meget vanskeligt at
angive, dersom det ikke var naturligt, at tilskrive
samme den farlige Stilling, hvori Soldaten indsaae,

han befandt sig."

Den franske Soldat forholder sig alMg , som
andre Nationers, aldeles passiv; han iagttager, ban
gjOr Slutninger, og i intet Tilfælde adlyder han blindt
Ben sin Chefs Befaling saaledes, at han ikke först un-
derkaster den sit eget .0mdomme, Intet Samlingssted
var angivet og ingen Commando hörtcs Lenger; Ge-
neralerne og andre Chefer adskiltes fra deres Corps,
tabte sig i Trængselen og reves bort med den; der
var ikke en eneSte Bataillort, bag hvilken de kunde
4ande Tropperne paa ny, og saasom ingen Forholds-
regler jforveien varo tagne, der kunde sikkre et plan-
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mæssigt Tilbagetog, hvOrledes skulde det da være

at modsætte sig en saadan Flugt, hidtil endnu
nbekjendt i den, allerede ved saa mange Gjenvordig-
heder provede, franske Armee?"

"Garden, denne urokkelige Phalanx, som altid
i de störste Vanheld havde været Armeens Forenings-
punkt, som saa ofte havde været dens sidste Stotte;
Garden, denne Fjendens Skræk, var dreven tilbage,

og flygtede adspredt iblandt Mængden. Meer og min-
dre talrige Hobe fulgte uvilkaarligen efter hverandre,
uden noget andet FormaaI, end at soge deres Frelse.
Frygten overdriver enhver Fare, og Natten, som nu
indtraadte, bidrog, uden at være meget mork, til at

forOge Uordenen."

"Fjenden, som bemærkede denne vor Armees.

lorvirrede Flugt, afsendte ufortövet. et stærkt Caval-
leriecorps, for at forfolge den. Adskillige Karether,
Napoleon tilhOrende, bleve, • tilligemed en Mængde
anden Bagage, gjorte til Bytte, i Nærheden af den
Gaard, hvor Keiseren havde opholdt sig. Alle Ka-
uoner stode batterieviis, med deres tilhörende Krud-
vogne, endnu paa de samme Steder, hvor de vare
blevne brugte, hvilket Alt faldt i Fjendens Hænder:
I mindre end en halv Time vare de væsentligste Dde

vor Hær forsvundne."

"Efterat Englænderne og Preusserne harde til-
veiebragt deres fuldkomne Forening, mödtes Hertn-
gen af Wellington og Marsehal Bliieher ved Gaardenz
La Belle Allianee, og aftalede her Maaden, paa hvil-
ken de agtede at fortsætte Forfölgelsen. Englæn-
derne havde 1iidt et betydeligt Tab i Slaget; isærde-
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leshed vilde det have v.,:elet besværligt for Cavalleriet,
som var yderst udmattet, at forfölge vore Tropper
med tilstrækkeligt Eftertryk , for at forhindre dem
fra at samle sig paany. Det preussiske Bytterie der-
imod , som nyligen var ankommet, forfulgte os iii-
somt, og lod os ikke noget Öiebliks Frist."

"Den flygtende Masse ilede hurtigen over den
Strækning af sex engelske Mile, der adskiller Ge-
nappe fra Valpladsen, og Störstedelen ankom til denne
lille Bye , i Haab om, at kunno forhlive der om Nat-
ten. Til den Ende skyndte de sig, at spærre Veien
med en uhyre Mængde Vogne, for at hindre Fjenden
fra at trænge ind i Byen; ligeledes forskandsede de
Indgangen til Hovedgaderne."

"Nogle Kanoner bleve opstillede i et Batterie;
Bivouaker bleve oprettede i Byen og i Nærheden af
samme, og Soldaterne fordeelte sig i HuSene, for at
sijge Ly og Föde. Men neppe vare disse Forholds-.
regler tagne, förend Fjenden lod sig see. Nogle faa
Kanonskud, affyrede mod Cavalleriet, som nærmede
sig, udbredte en almindelig Bestyrtelse. UfortöVet
ltr  5d Leiren op, Alt tog Flugten, og Tilbagetoget
begyndte paany, med foröget Skræk og Forvirring."

"Imedens Alt dette foregik, var Buonapartes
Skjebne ubekjendt. Nogle paastode, at han var fal-
den i Slaget; Andre derimod, at idet han gjentagne
Gange satte sig i SpidSen for sin Garde, var han styr-
tet af Hesten og tagen til Fange. Samme Uvished-
fandt Sted angaaende Marschal Ney, Stabsgeneralen
og den störste Deel af de fornemste Offleierer."

• "Ney, som havde havt Commandoen over iste
og 2elet Corps,, havde personligen anfort de forskjel-



20I

lige Angreb mOd. Centrnm og uophdrligen været
Slagets Hede."

"Det synes, som om han merede Haab om et
lykkeligt Udfald, lige indtil det ()ieblik , da han fik

Vished om, at det ikke var Grouchv's Corps, som-
rykkede frem paa vor Wiire; men da han desnagtet
blev vaer, at Napoleon, imod al Sandsynlighed,
blev sin Paastand, at det var Grouchy der nærmede-
sig, og at han lod denne falske Efterretning udsprede

i hele Armeen, beskyldte han ham for ,• at ville be-
drage sine Tropper og at ville indgyde dem en Til-
lid, som kunde være dem fordærvelig."

"Fra dette Öieblik af, forandrede han sin Me-
ning, og han handlede nu ikke meer med samme
Koldblodighed og Aandsnærværelse; man maa allige-'
Vel -tilStaae, at Armeen selv ikke -har mindste Grund
til at bebreide ham Noget, med Hensyn til dette for-I
andrede Forhold, og ingensinde var hans Tapperhed,
tvetyclig; han deelte blot den almindelige Uroe og
Forsagthed. Rigtignok kunde man tydeligen Inærke,
at han, lige fra Felttogets Aabning, syntes hodigen.
misfornöiets men offentligen undertrykkede han disse;
Fölelser."

"En vis Misforstaaelse herskede imellem ham og•

Buonaparte, som og et Slags gjensidig Mistillid, meget.
vanskelige at udgrunde, men derfor ikke mindre he-
mærkelige. Man har ligeledes god Grund til at troc,
at han nærede Skinsyge mod Marchal Grouchy. En
saada.n- Uenigibed iblandt de vigtigste Anförere, maa' .
nödvendigen have indskrænket Operationernes Frem--
gang og forstyrret den Overeensstemmelse, hvormed

deres Planer burde udf.ores."
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"Mange paastode,- at have seet Buonaparte midt
i Trængselen, og fuldkomment vel at have kjendt
ham paa hans graae Overkjole og skjoldede Hest."

"Denne Efterretning var den sande. .Da den
sidste Bataillon af Garden blev dreven tilbage, bort,
reveS han med StrOmmen af Flygtende, og ankom,
paa alle Sider omringet af Fjender, , i en Frugthauge,

Nærheden af Cailla. Her traf han to Hestgardere,
der fOrte ham igjennem ficre •preussiske Streifparfier;
men som, til Lykke for ham, vare beskjæftigede
med, at standse og udplyndre hans Equipager. Paa
mange Steder blev han kjendt, og ofte h•rte han
hviskes: "Keiseren: Keiseren: — Ulykkesord, som
foraarsagede , at han ufortOvet begav sig bort fra det
Sted, hvor de hörtes."

"Efterat vor Armee havde tilbragt hele Natten
paa Flugten, under Fjendens nophorlige Forfölgelse,
ankom dens sorgelige Levninger, , henimod Dagbræk-
ningen, deels til Charleroi og deels til Marehienne-
au-Pont, hvor de paa det hurtigste gik tilbage over
Floden Sambre. Hærens tilbageblevne Equipage,
standset ved sammes gradviis tiltagende Mængde, som
opfyldte Veiene, der före til Broerne af Charleroi og

-Marehienne, blev indhentet af Preusserne, og saaledes
faldt den sidste Kanon og Trainvogn i Fjendens IIæn-
der; .som tillige gjorde et betydeligt Antal Fanger."

"Da den tilbageblevne Deel af vor Armee havde
passeret Sambre, forventede vi at kunne gjöre Holdt,
og Bivauaker bleve oprettede i Frugthaugerne og paa
Engene; men snart gjordes Alarm, at Preusserne vare

Nærheden. Uden at oppebie Ordre , uden at for-
soge paa at Odelægge Broerne, uden at foretage nogen-
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sombeist UndersOgelse, begyndte Flugten paany i hele
sin Uorden; Alt foer afsted paa engang, og hver en-
kelt Mand tog sin egen Vei, uden seh at vide hvor-
hen."

"Ikke langt fra Charleroi findes tvende Veie,
hvoraf den eue förer til Avesnes og den anden til
Philippeville. Saasom Armeen manglede al Under-
retning angaaende Veien, den skulde tage, ei heller
havde nogeu Anforer, som kunde lede den, deelte
den sig nu i tVende Dele, hvoraf den störste fulgte
den Vei „ ad hvilken den var kommen- og som forte
til Avesnes; den anden Deel marseherede mod Phi-

ad hvilken Vei Buonaparte ligeledes sögte
ein Frelse."

"Et meget stort Antal skilte sig fra den dvrige
Deel af Hæren, i ingen anden Hensigt, end at und-
gaae det fjendtlige Cavallerie, og flygtede ind i de
nærliggende store Skove. Paa denne Maade bley Ar-
meen meer og meer adskilt og forsvandt næsten
aldeles."

"Vandrende hvorhen Tilfældet f jrte dem, styr-
tede hele Skarer af omstreifende Soldater i tusindviis
frem af Skovene droge over Markerne, og förte
Skræk og. Forbauselse med sig."

"De ulykkelige Indbyggere vare ude af sig selv,
ved næsten i eet og samme Øieblik, at erfare den
franske Arrnees Seir og sammes fuldkomne Neder-
lag, samt, ved at.see sig givne til Priis for en Fjende„
hvem en Seir udreven af Modstanderens Hænder, i
höi Grad havde gjort overmodig, og alt dette. netop
paa en Tid, da de gl;edede sig ved , at see Krigsskue-.
pladsen foeflyttet i nogen Afstand fr4 dem.."
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"De befæstede Stæder lukkede allevegne Por.

tene, og afviste med Magt do Flygtende, der fordrede

at indlades , hvorover de saae sig niidsagede til , at

tve tilbage til Naboeegnene, hvor de udövede alle

Slags Voldsomheder."

"Som en anden Flygtning kom ogsaa Buona-

parte og begjerede Adgang til Philippeville. ITan

si.igtc; Beskyttelse under denne Byes Volde, mod Preus-

Sernes virksomme ForfölgeIse; thi allerede vare tal-

rige Streifpartier afsendte mod denne Egn, der saa-

ledes vare paa Spor efter ham, at han frygtede at

faIde i deres Hænder." .

"Ved sin Ankomst til Porten maatte han un-

derkaste sig den Ydmygelse, at udspörges af en Skild-

vagt, for hvem ban gav sig tilkjende, men som dog

ikke vilde indlade ham, forend han omsider kjend-

tes af Commandanten, som man sendte Bud efter,

for at anstille en Undersgelse. Saasnart han var

indladt, tilligemed sit lidet Fölge, bleve Portene at-

ter lukkede."

"Kort derefter udstedtes Befaling, at adsprede

den Hob Soldater, , som hvert Öicblik, i tiltagende

Mængde , samlede sig omkring Byen. Da man mum-

lede om at Keiseren omsider var funden, og at han

befandt sig i Fæsiningen, ansaae de det for deres

Pligt, at leire sig rundt om ham, idet de tillige smig-

rede sig med , at man tilsidst ligeledes skulde aabne

Portene for dem."

"Buonaparte, som meget vel indsaae, at en saa-

dan Samling af ,Tropper let kunde tiltrække sig

Fjendens Opmærksomhed og forraade hans Tilflugts-

Sted, afsendte Befaling til dem, at fortsætte deres.
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Marseli. Men da han, som duelig General, tilfulde

vidste, hvor lidet han, efter et saadant Nederlag, var

istand til at virke paa sine Tropper, fra den moral-

ske Side, gjorde han Brug af en List, hvorved han

var vis paa, at opnaae sin Hensigt."

"Nogle Emissarier udsendtes fra Byen, Idbe

imod Leiren, i tilsyneladende stor Forvirring, med

Udraabet: "hurtig afsted, Kosakkerne komme! Ko-

sakkerne komme1" Man kan let tæuke sig, at mcer

behövcdes ikke, og at Tropperne öieblikkeligen vare

ude af Sigte."

"Det var ligeledes denne Hob af Uslinger, soin

med Fortvivlelsens Udtryk, og aldeles betagen af

Skræk, udspredte den Efterretning, at Keiscren var

bloqueret i Phibppeville. Man ansaae dette for en

afgjort Sag, og intet Menneske, paa hele Veien fra

Mezieres til Laon, havde Skarpsindighed nok til at

slutte, at det Hele ikke var andet, end. en vel over -

lagt Plan af Napoleon, for at dække sig den Vei , ad

hviken han med mcest Sikkerhed troede, at kunne

iværksætte sin Flugt."

"Lykkeligviis foruroligedcs det Offentlige ikke

længe ved Rygtet om en saa uheldig Begivenhed.

Buonaparte forlod Philippeville, efterat have udhvi-

let sig nogle Timer, og fortsatte Veien til Mesières.

Ved Nattens Frembrud passercde han forbi Rocroi;

hvor man havde troet, han vilde forblive. Et stort.

Antal Indvaanere bestege Voldene, og han havde den,

i hans Stilling farlige, Ære, at höre sig huset af tu-

sinde Stemmer, med Udraabet: "Keiseren leve1" saa

længe han var isigte; han troede det derfor forsig-

ligst, at benytte sig af Natten og•at fottsætte sin vi-
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dere Beis saa -hastig som muligt Ikkun nogle faa
Officierer ledsagede ham, tilligemed det ringe Antal
af hans Fölge , •som havde overlevet Llykken. Af
Heste havde Keiseren endnu ikkun to, eller tre til-
bage; alle Vogne, uden Undtagelse, vare faldne i
Fjendens Ikender."

"Den betydelige Deel f Armeen , som bavde
taget Veien ad Avesnes og Laon, var höist nrolig
over deres Keisers Skjebne, saasom de, fornemme-
ligen paa denne Kant, vare aldeles uvidende om, hvad
der var tilstodt ham. Overtydede om, siden han ikke
befandt sig iblandt dem, at ban maatte være falden
paa den Ærens Mark, paa hvilken han havde fört
saa mange brave Folk til Döden, siirgede de over
Tabet af en Mand , paa hvem de satte saa megen
Priis. Men da de horte om hans Ankomst til Paris,
i fuldkommen Sundhed og Velbefindende, evige
Skjændsel: hvorledes beskrive den Uvillie, som
denne Tidende ufeilbarligen maatte opvække?" —

"Siden Slaget ved Ligny, havde al Forbindelse
med höire Fldi af Armeen været afskaaren. Vi vare
altsaa aldeles uvidende om dens Skjebne, og de meest
foruroligende Rygter vare desangaaende i Omlob»

"Saaledes var det ikke vanskeligt, at forudsee
dette ulykkelige Feltslags Folger, og Ingen bar mind-
ste Tvivl om, at de Allierede, om meget kori Tid,
jo vilde befiude sig i Frankrigs Hovedstad. Intet
kunde læhgere standse deres Fremskridt. Den fran-
ske Armee, skjondt for en Deel samlet paany ved
Laon og Rbeims, holdt ingensteds mere Stand, og
s.11,art befaudt de fjendtlige Ilære sig under parise
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Mure, hvor bnidlertid det. Corps var ankommet, som

havde udgjort den franske Armees liöire Flöi."

"Disse Tropper, som man ansaae for tabte ,

havde været beldige nok at retirere gjennem Namur,

og efterat have marscheret oue Dage midt imellem de

Allierede, havde de, imod al Sandsynlighed, iværk-

sat deres Forening med den övrige Deel af Hæren,

uden noget betydeligt Tab."

"Hahfjerdesindstyve tusinde Mand vare paa

denne Maade samlede udenfor Paris, og truede med,

at forsvare denne Hovedstad. Men efter nogle faa

Dages Forhib, som Indvaanerne tilbragte i yderst

spendt Forventning, formildedes Troppernes hals-

starrige Beslutning, at forsvare sig til det Yderste;

og idet man lidt efter lidt sögte, at formaae dem til

at antage en Capitulation og til at rinnme •Paris,

vandt Frankrig derved, i det Væsentlige, en afgjiirende

Seir, hvis velgjörende Fölger ere uberegnelige. Ef-

ter al Sandsynlighed var det ligeledes disse Forholds-

regler, som frelste Hovedstaden fra Ödelæggelse."

Endnu tillade vi os, efterat have forelagt vore

Læsere , saavel de vigtigste officielle Rapporter, som

andre paalidelige Efterretninger, angaaende dette saa

mærkværdige .og fölgerige Feltslag, at vedföie nogle,

fra en vis Synspunkt, interessante Skrivelser, i Ud-

tog ; samt en speciel Oversigt af Valpladsen ved Wa-

terloo.
"Ostende, den 15de August, 181.5'."

"Smakken forer Dem herfra til Gent, for

emtrent 1.0 Shilling (engelsk); -Deligencelt tiprfra til
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Brilssel, for 7-1- Shilling; en Leiekareth. Cli heel I)ag
til Waterloo og tilbage igjen, for 20 Shilling, Lige-
over for Værtshuset, ved en Hytte, hvorhen man.
bragte Jarlen af Uxbridge da han blev saaret, viser
man Dem en smuk Haugc. Midt imellem fire Gange
er opkastet en liden Höi, livorpaa er plantet en Blomst,
hvilket er Stedet, hvor man 'har begravet hans Her-
ligheds afsatte Been. Noget bagved denne Hytte, fin-
des en Indhegning, hvor adskillige engelske Officierer
ere begravede. lkknn Een, nemlig Oberst Fitzge-
rald , af Livgarden, har en Steen over sig, hvorpaa
er anbragt en Indskrivt. Mange cre optagne og forte
til England. Herfra kommer De til Waterloo , hvor
Jean Baptiste La Coste bocr, , af hvem jeg erholdt
fOlgende omstændclige Undervetuing :"

" Omtrent Kl. 4 om Morgenen blev han tagen
Fange , for at tjene til Yei-viser, , og•med Hænderne

bundne paa Ryggen (paa det ban ikke skulde undlobe,
som en anden Mand forhen havde gjort) , fort til et
andet, ham ligeledes tilhorende, Huus, ligeover for
hvilket Buonaparte havde sovet. Da han saae de
franske Soldater udplyndre og &lelasge dette Huus,
kunde han ikke tilbageholde sine Taarcr. Buonaparte
spurgte ham, hvorfor han græd? "Fordi Deres Sol-
dater filintesjore min hele Eiendom." "Veed du
ikke," sagde Buonaparte , " at jeg er Keiser, og kan
erstatte dig, om det var hundrede Gange saa meget?" —

"La Coste blev sat paa en Hest umiddelbart
imellem Buonaparte og hans fOrste Adjutant , idet
man tiilige bandt hans Sadel til en Cavalleristes Sadel
bagved ham, for at være sikker paa hans Tilstede-
blivelse. Noget forbi • La Belle Alliance holdt de
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stille,.og Boonaparte valgte sit Standpfinkt paa en
Jiden Hoi, hvorfra han kunde oversee begge
Et Slags 1..vværn, bestaaende af 12 Kanoner, ortigav
'dem i en via Afstand. napoleon ndspurgte La Coste
paa det omstændeligste bm enhver Gjenstand; -som
øiet kunde opdage; intet Huus. intet Træ, ingen
Skov; ingen Hiii undglk hans Opmærksonthed, og
han syntes at Være særdeles vel underrettet: Under
hele Slaget beskjæftigede hatt sig nafladeligen Med, et
Landkort,- som han holdt i den venstre Haand, og
tog nophörligen, af Vestelommen, store.Priser SnuS--;
tobak, hvoraf han heftigt opsnusede omtrent det Halve,
og bortkastede det andet Halve med en stærk 113evæ--
gelse af Armen, Tommel-, og Pegefingeren. Dette
var den eneste Forfriskning, han nöd. Han lagde.
nfte sin Haand paa Halsen af La Costes Hest, for at
tale til Adjutamen paa den anden Side: Da han b13V
vaer, at La Coste trak sig noget tilbage, •af Frygt for
Kuglerne, der susede omkring dem, sagde han til
ham: "Bliv kun holdende min Ven; et Skud dræber,
eller saarer dig ligesaa godt bagfra, som forfra, og
mere vanærende." Omtrent Kl. hortes Prens-:

sernes Kanoner bagved den franske hbirc Flöi; Bun.-
naparte stiittede sin Haand paa Halsen af La Costes
Hest, og da han bemærkede, at det brittiske llytterie,
baade fra hoire og venstre Flanke, gjorde et frygte-
ligt Angreb, som lod til at ville nærme sig Stedet,
hvor han personligen opholdt sig, trak han sig, med
sin hele Staly, omtrent 60 Skridt tilbage ad Lande-
veien; henved 30 Skridt fra Huset La Belle Alhance
Standsede han, og her.blev han igjennem Klkkerten
taer, hvorledes det briniske Cavallerie adsplittede og

0
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nedsablede hans skjOnneste Tropper. Da han saae,
at Alting var tabt, satte han tilligemed hele sin Stab

Galop, mdiii de vare komne ni (engelske) Mile paa
buin Side Charleroi, hvor de gjorde Holdt og op-
sloge, omtrent . Kl. 9 om Aftenen, et Telt paa en
Græsplet. Man antændte 3/41d og satte nogle For-
friskninger paa en •Stol for Buonaparte, hvilket var
det förste han nod- i 14 Timer. Med Ilænderne lagte
paa Ryggen, stod han.foran Ilden, og underholdt sig
med et Antal af 9 Personer, hvis Heste La Coste var
bleven beordret at holde, indtil de, omtrent Kl. 2 om
Morgenen, brOde op, og idet Enhver tog sin Hest,
gav den sidste Persons Tjener La Coste en Napoleon-
d'or, som han vexlede, for, efter en Faste af 24 Ti-

at vedertivæge sig og sin
"La Coste er en meget fornuftigt Landmand,

boer i Nærheden af det odelagte Huus, Belle Alhance,
foreviser Stedet, hvor Fyrsten af Waterloo og Bbieher
gave hinanden Haanden, og ledsager Reisende over,

idet han tillige beskriVer dem Alting paa det
nbiagtigste. Observatoriet, sagde han, var opsat for-
end Slaget og stod ikke i Forbindelse dermed. Jor-

den er nu for stOrste Delen opploiet, og Omegnen
bar ingenlunde det gyselige Udseencle, som nogle Ste,
der, jeg har seet i Spanien efter et Slag." —

I en anden Skrivelse fra en engelsk Officieer
liedder det

"Den sande brittiske Udholdenhed, saavel
Itns Offielererne snm Soldaterne, blev belonnet med
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et lykkeligt Udfald , af saamegen mere VærdZ, sont-
vi i lang Tid desangaaende svæVede i den skrkkc-
ligste Uvished. "Aldrig for," sagde Hertugen af Wel-
lington, "kostede Seiren mig saa megen Umage at er-
hverve , og aldrig for var jeg nærmere ved at bIive
sla gen."

"Utallige Indvaanere fra Rrüssel og dens Om-
egn, vare saa begjærlige efter at see Slaget, at de til-
sidst blandede sig imellem Soldaterne, og derved væ-
sentligen hjalp til de ulykkelige Saaredes Lindring.
Næsten alle Folk i Brüssel ha-vde godvIlligen forladt
deres Huse, for at overlade dem til Saarede. Imod
Enden af Slaget, trtangte Jarlen af Uxbridge , i Spid-
sen for iste Regiment af Livgarden, sig frem. indtil
5 Alen fra selve Ehonapårtes Person. I dette Oieblik,
netop idet han tilraabte sine-Folk, at bestige Hoien,
blev han saaret: Han bragtes uopholddigen bort.
Og kunde ikke. meddele sine Folk det ærefulde For7
sæt, han havde isigte, der ellers var „blevet udRirt..
I den paaf;i1gende Forvirring undslap Buonaparte nhel-
digviis."

Saa sikker var Ruonapatte paa at kornine til
13rlisSel, at mah, iblandt hans Bagage, fandt àdskil-
lige Pakker med Prodatnationer, datei:ede fra "Vort
Pallads Laeken," et kbrigellgt Slot iiNkerheden af
Staden»

" I Slaget den 1.6de, tragies en fangen engelsk
Officieer til IktOriaparte; for åt udspbrg. Ptta Spörgs
inaalet Hvo ebittinanderer CaValleriet?" svatede
han: "Lord Uxbridge." "Nei, Paget," gjentog Bo
naparte, Offideren bernærkede derpaa at de talede
Om eerf og sainme PersOn hvorpaa Keiseren

0 2.
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kede ham Bekræftelse. Han Llet, derpaa adspurgt:

"Hvo der commanderede en Chef?" hvortil han sva-

rede: "Hertugen af Wellington." "Det kan ikke

vare," sagde Buonaparte, "han er jo syg," — Det

er sandsynligt, at man havde herettet ,Buonaparte

hans Durehlauchtigheds Upasselighed, hidrdrende fra

den Omstændighed, at han den 14de var saa uheldig,

at styrle med en Hest. Paa denne Maade fortsattes

Samtalen i temmelig lang Tid, hvorved Buonaparte

lagde en nöiagtig Kundskab for Dagen, om de for-

skjellige forbundne Hæres Styrke og Stilling, saavel-

som om deres mangfoldige Anforeres Navne. Efter-

haanden, som de bleve nævnede, bemærkede ban

leilighedsviis: "Oh ja denne Division kan ikke an-

komme tidsnok." "Denne Division kan ikke an-

komme forend om en Dag," og saa fremdeles."

"Da Buonapartes iiareth förtes ind i Brüssel,

Modtog en stor Deel af Almuen den med Hurraraab,

inindst ventende, at den ankom som en Deel af Byt-

tet, men formodende, at han selv sad i den som

Seirherre. Kort efterat man havde opdaget Felltagel-

sen, fremstillede sig en Karethmager, som tilbod sig,

at vise en hemmelig Skuffe, der muligen kunde inde-

holde Ting af Værdi. Oieblikkeligen opdagede han,

paa Bunden af satnme, en Æske, indeholdende en

betydelig Sum i Guldmont."

"Den isde, Kl. 2 Oirt Eftermiddagen, fortalte

man og troede, som en fuldkommen "Vished i Haag,

Antwerpen, Brüssel og flere Stæder i Belgien og Hol-

land, at de Allierede aldeles vare slagne, og at Buo-

parte hayde yundet en afgliirende Seir. Dette foran-
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ledigedes ved overeensstemmende Aftale imellem hans

Spioner og hemmelige Agenter, i den Hensigt , at

stemme Gemytterne til hans Fordeel, i Tilfælde , at

Lykken skulde være ham gunstig. Det var ligeledes

ved disse Agenters Foranstaltuing, at Landeveien fra:

Valpladsen til Brüssel, under Slaget den isde, 1)1eV

spærret med Vogne, svært Skramlerie og andre For-

hindringer, , saa at vi, da Veien var aldeles ufrem-'

kommelig, havde maattet lade vor hele Bagage og:

svære Artillerie blive istikken, ifald vor Armee var

bleven slagen og nödsaget at trække sig tilbage." - •

"Sletten ved Waterloo er af en skjön Beliggen--

hed, og et saadant Slag fuldkomment værdig. De

Franskes Stilling var omgiven af Skov; de Allierede

stode for störste Delen paa Korn•arker. Rugen voxer

her til en saadan Höide, at et skotsk Regiment, ved:

at rykke frem, under Slaget den 16de, over en

Kornmark, næsten aldeles blev tilintetgjort, uden at;

have seet en Fjende. De Franske bemærkede deres

:NærmeIse ved Spidsen af Geværerne , der blinkede

Sæden, hvorefter de toge deres Sigte , imedens vore

Tropper blot kunde skyde i blinde. Alle ere enige

om de store Fordele , som Harnisket forskaffer den

franske Kyrasseer;. tillige cre deres Sabler tre Tom-

mer længere end noget Sidevaaben som bruges i de

Forbundnes llære. I Tillid til disse Harnisker, nær-

mede de sig ubekymrede vore Tropper paa 30 Skridt,

saasom en Geværkugle ikke kan gjennemtrænge Pla-.

derne i dennc Afstand. I Haandgemæng, vare v-ore.

Sabelhug uden Virkning, undtagen naar de traf over

Halsen. Imidlertid er Harnisket dog forbundet med

een Ubegvemmelighed. Rytteren kan Haand--
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gemæng, ikke bevæg& Armen.rned. fuldkommen Let-

bed til alle Sider; han stoder for det meeste og hug-.

ger kun med Besværlighed."
"Uagtet al mulig Virksombed og Omsorg, som

anvendtes, bleve mange af de Saarede tvende Dage

liggende paa Valpladsen, forinden deres Saar bleve

forbundne og förend de kunde bortfores. Vore egne

tappre Helte bayde naturligviis Fortrniet, og en streng.

Befaling udstedtes med Hensyn hertil. Mange Dage

efter Slaget vare Markerne ved Waterloo oversvöm-,

mede af talrige Fattige, for største Delen Fruentim-

mer, sont gik ad paa Plyndring. Deres almindeligste

J3ytte .yar ornene, der bæres af nogle franske

menter foran paa. Kaskerne! Disse blevø afbrudte,

og solgte i Brüssel for omtrent to Franes Stykket.

Imellent de döde og saarede Franske, bernærkede man

en uhyre Mængde Breve fra, Venner, , Slægtninger og.
£iskede, som nu begrcle deres Tab."

Oversigt af.Yalpladsen ved Waterloo,


faa Uger efter Slaget.

"I July Maaned, begave tre Englændere

sig fra Brkissel, for at tage den navnkundige Valplads

ved Waterloo i Øiesyn. Afstanden fra Briissel til

denne Landsbye er otntrent :11) (engelske) Mile, og

Udsigten, naar man forlader Staden, megel bçlage-

lig. Snart bernærker man Skeven Sogne, som har et,

ntörkt, skurnmelt Udseende, og- forbøier betydengen..

det Interessante i Landskabet... ,Denne Skøy indtager.
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eri uhyre Landstrækning fra bst mod Vest, men ei.';
paa det Sted hvor Veien 16ber igjennem den til Wa
terloo , ikkun 7 (engelske) Mde bred."

"Vognen holdt sig paa den brolagte Nidte af
Landeveien, saasom begge Siderne vare muddrede og6'
bundlose, ligesom paa den Dag da Slaget forefaldt.
Veiens hele Brede, Siderue iberegnede, Synes at være
omtrent 50 Fod. Træerne, der grændse til begge-
Siderne, ere hoie, og •.holdes bestandigt klippede;
som en .Hække; . Udenfor disse begynder Skoven
Naturens hele Uregehnæssighed; Herhen vare
Saarede kravlede, for at findg et sidste HvileSte(t,
berhen havde hele .Omegnens Volkemængde begivet
sig, for at söge Sikkerhed. Adskillige opkastede
Jorddynger -viste de Steder, hvor man havde begra-
vet Mennesker og Heste. Hvad der-isterdefeshed bi-
drog til at give disse et sörgeligt Udseende, Niar den
hyppige Tilsyneladelse af Hestehove,- Lemmer og Ba-
jonetskeder, som ikke tilstryekkeligen. vare bedækkede:
Paa Siderne af Veien bemærkede man utallige Skoe,
Chacots og Stumper af Klæder, hvilke nu næsten
vare ukjendelige fra Mudderet. Efter nogen Tid faaer
man Landsbyen Waterloo med sin Kirke , isigte sOn£
ligger paa en Slette i Skoven. En (engelsk) Miii lam-
gere fremad, udeufor -Skoven, ligger Flækken Mont
St. Jean, hvortil man fores ved en gradviis opad---
lobende Landevei, paa hvis hoire og venstre Sider
den engelske Armee hivouakerede Natten for Slaget."-

"Indvaanerne af deune Flække kom ud af HU-
sene, ved enhver ny Bes6gers Ankomst, for at tilhyde-
Reliquier af Slaget til -Salg. Hele Harnisker, præg-
tige Karabiner, kostbare Sabler og de skj6nneste Pi-
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stoler fremviStes efter hverandre, saavelsom Breve,,
Bibler, Sange militaire Klædningsstykker og selv
Knapperne, revne af de Faldnes Troier." -

"Idet vöre Reisende her kastede Oinene til alle
Sider, og betragtede de talrige Grave, som man her
overalt hlev vaer, fOlte de, at disse Jordboie gjorde
et endun gyseligere Indtryk , end selve Synet af
lOse Legemer i Tusindtal. j Almindelighed vare disse
Gravhoie opkastede i lange Rækker, tæt ovenpaa hver-,
andre, blandt hvilke en sort Runddeel udviste, at 11-
den havde fortæret de sidste. Levninger af det, der-
engang havde været Gjenstanden for Forældres Om-.

Inte, Vetmevs Astelse og Omme Egtefællers Kjær,
lighed."

"Den forbifarende Blæst, som rystede Træernes
Grene, Inedhragte en frygtelig Stank, og Vand.rerens
Fod, idet den opskrækkede Fuglen fra sin Hvile
Kloveren, forstyrrede, som oftest, tilhige de tilbage,
blevne yukelige pele af et menneskeligt Væsen."

"Fra Mont St. Jean lober Veien opad, og fo-
rer til den Række af Hoider, paa hvilke Hertugen af
Wellingtons Fodfolk stod opstillet i
wiet havde i Begyndelsen af Slaget sit Standpunkt hen—
imod St. Jean. Opgangen er betivem, og naar man
naaer Spidsen, har man paa engang hele Valpladsen
liggende for sg.".

"Det Sted, hvorfra man saaledes nyder den
fOrste fuldkomne Oversigt af denne Yaturseene, er.
hOist tiltrækkende. Det er den Overste Spidse af
Strækningen tætved Landeveien, beskygget af et æld-
gammelt malerisk Træ, der udstrækker nogle enkelte.
Qi4p fra siu ærværdige Stamme,"
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"Den brittiske- Artnee havde under Slaget  ahi
Stilfing paa hoire og venstre Side af Landeveien, og
ndstrakte sig to engelske Mile paa en uafbrudt Række'
af Bakker; Ligeover for,  i  en Afstand af til
engelsk Miil, havde den franske Armee indtaget sin

paa en lignende Række af lidie, i en Stræk--
ning af nwsten tre engelske Mile. Den mellemlig-
gemle Slette og Skraaniugen opil St. jg.in danne
Valpladsen."

"Ovennævnte Trte, paa den hole Bakke ved Veien,
der forer fra Brnssel til Charleroi, hetegner Centrum:
af den engelske Armee, og saasom Hertugen af
lington forblev den stOrste Deel af Dagen i Nærheden.
af samme, har man givet det Navn af: We 11ing-
tons Træ. Grenene og Stammen vare meget splin-
trede af Kugler; desuagtet syntes dets Frodighed ikkc.
at have liidt noget derved, og sandsynligviis vil det:
endnu i mange Aar staae som et Mindesmærke om:
Seiren ved Waterloo."

"I en kort Afstand fra dette Trae ligger Gaar-'
den La llaye Sainte, hvorhen vore Reisende nu be-.
gave sig.- Haugen frembod Synet af den skreekkelig-
ste Odelæggelse. Hækkerne vare nedtraadte og
rene nedhrudte. Doren var gjennemboret af alle Slags;
Kugler, og gav et frygteligt Beviis paa Angrebets Ba-
senhed og Forsvarets Standhaftighed. Efter den

tapperste Modstand, blev denne Post foreeret af
Franske, og hver Mand, som befandt sig i Bygnin-
gen, nedsahlet. Kom man ind paa Gaardsrummet,..
blev man endnu storre. Spor vaer af den blodige,
K.amp , som her harde fundet Sted. Tagene paa

aanings, og Vdhusene vare gjennembrudte med store
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Hidler af BoMber eg Kanon.ktigler;" Vinduerne vare
sijnderslaaede paa en græsselig Maade: Glasset var
knust, Rammerne overbrudte, og Stykkerne hængta
adsplittede i den elendigste Tilstand."

"Dernæst besogte de det mærkværdige Hougou-
mont, saa tapperligen forsvaret ved det iste, 2det og
3die Regiment af den engelske Fodgarde, tilligemed
et Detachement Brunswigere, imod det fortvivlede og
vedholdende Angreb af 30,000 Franske."

"Hougeumont er et Landgods med vidtlöftige
11dhuse og nydelige Hattger, anlagte i hollandsk Smag.
En liden Skov ligger i en kort Afstand fra Hauge-
muren , som er af Muursteen, og i to Trediedele af
hvilken er anbragt Skydehuller til Geværer, , hvor-
hos den er meget ijdelagt ved de fjendelige Kanon-
kugler. Ovennævnte tre Regimenters lette Compag-
nier vare posterede i denne Skov, og bleve derfra
fordrevne ind i Bygningerne."

"I Haugen, hvor Fruguræerne og Buskene vare
iidelagte, og de skjönne Alleer af. Stikpalmer og
lbentræer frygteligen mishandlede, talede vore
sende med Gartneren, som under hele Slaget vat
forbleven i sin Hauge, fordi, som ban aabenhjer-
tigen tilstod, han ikke vovede sig ud af -den„ efterat
Fjenddighederne vare begyndte."

yor Beretning om Slaget, have vi allerede
anfört Vigtigheden for Fjenden,_ af at sætte sig i Be-
siddelse kf denne Post, saasom den beherskede en
stor Deel af den brittiske Hær, Buonaparte anforte
endog i egen Person nogle Angreb af den franske
Garde intod dette Sted; men selv fægtenda under de-
res Keisers Öine bkve de adsplittede og drevue til,
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bage af-deit -engelske Garde.
kcr spillede nophörligen over
stotte Forsvaret, imedens de
stærkeste Ild imod samme."

Tredive Artilleriestyk-
Skoven, for at under-
Franske rettede deres

"Alle Træerne i Skoven ved Hortgoumont vare
gjennemborede af Ktigler, og undertiden fandt man
tyve i een Stamme, hvorved de desuagtet-ikke syntes
at have liidt noget; • thi endskj6ndt Stammerne vare
fulde af Kugler og Grenene afbrudte og sönderslagne;
var Lövet endnu fuldkomment frisk. Endnn voxede.
vilde Blomater og vilde Hindbær i deres Skygge;
imedens oprorende store Hobe af 1§Jeuneskeaske, var
alt hvad endnu var tilhage af de Helte, der fægtede-
og faldt paa denne ulykkelige Plet."

"Slottet, imod hvilket Angrebet först foretoges
åf de Franske, ligger umiddelbart bagved Skoven;
tætved Veien, som fOrer til Nivelles, og tilhorer en.
belgisk Privattnand, Under Slaget satte man Ild paa•
det ved Bomber, , og gjorde derved dets tbdelæggelse;
fuldkommen ? 1 Haugen, bagved Bygningen, frem-
byder Orangetræer, Boser og Geranium i fulde Blom-
ster, , en afstikkende Contrast imod Slottets nögne Rui-
ner, i Forening med hele den Ovrge forstyrrede oni-

givelse,"

"Vore Reisende skraaede nu over til La Belle.
Afflance, som de fandt at være en særdeles ussel-
Hytte, bestaaende af fire Værelser ved Jorden og
nogle elendige• Huller under Taget. Ligeledes fore,„
fandt de nogle odelagte Udhuse og çn BrOnd, hvori.
adskillige, dede. Legemer vare nedkastede. • Paa Ru-
sets Gavl , som er Jvidtet , bar Eieren malet mtd
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store , grove,- sorte Bogstver: "Hotel de la Belle
Albance." ---I Nterheden af dette Sted mödtes Wel-
lington og Blneher, og Beboerne fremvise en Stol
med Straasæde, paa hvilken de fortælle, at den For-
ste udhvilede sig; i ethvert Tilfælde , var det Buo-
napartes Hovedqvarteer under Slaget,"

"En betydelig Strækning langs ad Landeveien,
betegnes som det Sted, hvor Cavalleriereserven af
Napoleons gamle Garde stod, med hvilken han gjorde
det sidste Forsog paa at fornye Kampen, Af de
utallige Spor af Hestefödder i deu blöde Jord, som
Du igjen var bleven haard, kunde man gôre sig et
temmeligen rigtigt Begreb om de umaadelige Strids-.
kræfter, her havdo staaet."

Vore Tagttagere vendte nu tilbage til Belle Al-
hianee, og bestege den, omtrent 200 Skridt fra
set liggende, hoie Bakke, paa venstre Side af Lande-
veien, hvorfra Napoleon havele en fuldkommen Over-
sigt af Valpladsen."

"Det Sted, hvor Keisergarden led det sidste af-
gjörcnde Nederlag, siges at være et tusinde Fransk-
rnænds Gravsted; ogsaa udviste Mautgden af Pistol-
bylstere , Fanegreb, Tommestumper, , Læderremme,
Hestegjorde ect., som endnu laae adsplittede rundt
omkring, at en frygtelig Cavalleriekamp her harde
fundet Sted. Af de vel bekjendte Grenadeerhuer,
som bæres af den franske Garde, blev man endnu
en betydelig Mængde vaer, saavelsom Stykker af de-
TC5 Uniformer; higeledes bemærkede man, alle Slags
Levninger af skotske Munderingsstykker og sönder--
brudte Strudsfjær3 et stirgeligt Nidne om Tilintet
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gjOrelsen af de tappre Milændere, som ber 1:

kjæmpet og opofret sig for Europas Tjafhængighed."

Efterat vi saaledes have gjort Vore Læsere be.,‘

kjendte med alle særegne Omstændigheder, betræf-,

fende dette saa hoist vigtige og mærkværdige Feltslag,

skulle vi nu henlede deres Opmærksomhed paa

mes nærmeste Fölger, for saavidt disse bevirkede Nd—

poleens Thronfrasigelse anden Gang, og hans For—

viisnng til 'ben St. Helena.

I Buonapartes Fraværelse fra , havde

forskjellige Partier, hvori Ministrene og Kantrene.

allerede for hans Afreise til Armeen, havde deelt sig,

været me,Tet virksomme: Tairic,e Sammenkomster

havde hemmeligen fundet Sted, og i ethvert Regje—

ringsdepartement viste sig en Tilbbielighed til Partie..

aand. Alle Faetionerne indsaae, at dersom Buona—

parte skulde seire i Felttogets Begynelelse, vilde hans

Indflydelse paa Armeen og Folket vorde saa stor, at

ethvert Forsog paa at modsætte sig hans Dynastle,

vilde være forgjæves. De Vare derfor redebonne tI

at staae ham bi med tilsyneladende Iver og tmder—

stötte ham tned forenet Kraft. Nationens Selvstæn—

dighed vilde saaledes vedligeholdes; freMmedt Ind—

flydeIse, saa ydmygende for fransk Stolthed, vilde

tilintetgjOres, og de smigrede sig med, at i det mind—

ste nogle af alle de Lovter, som Napoleon havde gi,

vet, om at ville agte national Frihed og ikkun tage

Hensyn paa Frankrigs sande Vel, vilde blive over

holdte.
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Mange, som derimod ja deri anden Side an-
.toge at hans fOrste Foretagende inuligen kunde led-
sages af Vanheld, havde i dette Tilfælde besluuet,

afkaste bans Aag, og tvinge hana til at frasige
sig den Throne , han dog kun havde tilvendt sig.
Nogle haabede, at forekomme Frankrlgs Ödelæg-
gelse, ved at gjiire Fred med Ludvig den isde; An-

dre, som indbildte sig, at de Allierede vilde tillade
dem selv, , 31 welg-e deres Overhoved,- foresloge , at
tilbyde Ilertugen af Orleans Kronen; den eneste af
Haset Bourbons Prindser, , som syntes at være besjæ-
let af hine maadeholdne Grundsætninger, , hvilke Kon-
gen rigtignok i hni Grad besad, men som han, ef-
ter deres- Mening, ikke havde Fasthed nok til at'for
plante paa Regjeringen, som dens stadige Ledsagere,.
Endnu et andet Partie, i hvis Spidse Lafayette stod,
haabede, at Frankrig omsider skulde komme i Be-
siddelse af en Statsforfatning, der n.rmede sig det
gande, saa anpriste, MOnster af den republikanske.,

Disse forskjellige Partier havde erhvervet
afgjOrende Overvægt i Repræsentanternes Kammer og
for en stor Deel ligeledes i Pairernes; og det var ty,
deligt, at de Alle, i paakommende Tilfælde, oprig-
tigen vilde understötte hverandre , for at fuldhyrde
Napoleons Thronafsættelse:

Keiserens sande Tilhtengere vare derimod for-
holdsmæssigen meget faa. De bestode enten af Saa
danne, som havde•ham at ta.kke for deres Æresposter
og Indtægter, eller af Personer, hvis Forbrydelser,
begaaede. paa. hans Regning, lode dem, befrygte Bour.
'bonnernes Hevn:
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Napoleon. var fuldkomment vel underrettet,
vel om disse Partiers Tilværelse, som om deres Hen,,
sigter, og• mange Sammenkomster fandt Sted, i Paris,
imellem ham, hans Broder Lucien og nogle fortro.,,
lige Venner, angaaende de Forholdsregler, det var
ham raadeligst at tage. Lueien, som syntes at have
forglernt, eller tilsidesat sine fordums republikanske
Grundsætninger, gjorde det dristige Forslag, at der-
som Felttogets Aabning skulde tegne uheldig, skulde
Napoleon uopholdeligen oplose Kamrene, og saaledes
berove hans Fjender Leiligbeden til at forhaane ham..
Han tilfoiede, at de paatrængende Omstændigheder
og Nödvendigheden, til Nationens Forsvar, at anvende
Midler, der forte hurtigere til Maalet, end de, Con-
stitutionens: langsommere Form tillod, vilde tilbyde
et Meer .end tilstrækkeligt Paaskud dertil og retfær-
diggjore ham hos Folket. buonapartes Forfængelig-
bed og den Kjærlighed til Despotisme, som endnu
bestandigen laae skjult hos ham, gjorde ham tilhoie- -
lig til at bifalde hans Raad ; desuagtet nærede han
nogen Tvivi om Udförelsen af et saa dristigt Fore..
tagende, og indsaae, at det meget let kunde have
farlige Fölger for ham selv. Intet blev derfor be-
sluttet, og han afreiste til Armeen i Flaab om, at et
eller andet glimrende Foretagende skulde gjore en saa
lidet tilraadelig og vovelig Plan aldeles un&lvendig.
Han vidste alt for vel, hvormeget der beroede paa:
Felttogets Aabning, og dette forklarer den Ileftighed,
med hvilken han sögte at benytte cle Fordele, han
Begyndelsen erhvervede sig Man fortæller; at idet
han tog Afsked tned en af .sine fortrOlige Venner,
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Nare hans sidste Ord: "Eengang har jeg tabt Sptllet;

.men mi. gaaer det qvit, eller dobbelt,"

Efterretningen om Slaget ved Charleroi, for.

.skalfede Napoleons Tilhamgere en Triumph, som in-

-gen Gramdser kjeudte, Den sindigere Deel af Folket,

:glædede sig ligeledes ved denne Begivenhed, da sam-

me nu ansaae Frankrigs Weder og Uafluengighed sik-

Iret. Den folede ingen Uvillie mecr imod Butona-,

parte, men var rede til at understötte ham med samy.

lige Landets Hjælpekilder. Næste Dag bekjendtgjor

des endnu en Bulletin, i Napolcons sande Stiil: "Fjen-=

den var kastet tilbage paa alle Punkter; Preusserne

vare • adsplittede og vilde ikke foraarsage nogen vi-

dere Uleilighed, og Englænderne trak sig hurtigen

tilbage mod Brhssel , eftertrykkeligen forfulgte af de

seirrige franske Colonner. Seirene ved Marengo,

Jena og Austerlitz, kunde ingenlunde sammenlignes

med disse ved Quatre-Bras og Ligny."

Derpaa forlob tvende Dage i spændte Forvent.

ninger ; da man den 20de om Eftermiddagen begyndte

at mumle om, at. Armeen havde ltidt et betydeligt og

•opretteligt Nederlag at Jeronimus Buonaparte var

,saaret, Napoleon drtebt. og Wellington og Bliteher

fuld Anmarsch imod Paris. Nu udviklede Staden sin

uhyre Befolkning. Trrengselen i alle Gader var over.

ordentlig. Alt ilede imod Tuilerierne, og tengst.4

ligen forskede man til alle Sider efter Nyheder. B1104

napartisterne haabede , at Napoleon, paa sin sædvan-,

iige Maade, forudsendte tvivlsomme og ugunstige Ef-=

lerretninger, for med desto stijrre Virkning, at kund.,

zjore en eller anden glimreude Seir; men enhvcr ny

Ankomst af Reisende og Courerer Nord fra, svækkede
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man omsider ymtede om, at Napoleon selv var an-
kommen, var Sagernes sande Sammenhæng tilstræk-
keligen oplyst. Hans Ankomst var det ufeilbarlige,
Kjendetegn paa et uerstatteligt Vanheld.

Omtrent K1. 9 om Aftenen, kjörte 3 Karether,
bedækkede med Stov, , ind paa den Palladset Elyste
hörende Gaardplads, og afort6vet lukkedes Portene
efter dem. General Drouet, som steg ud af den f8r-
ste, gik hen imod en Ven, som stod noget fra ham,
tog ham ved Haanden, og stammede: "Vi ere alle
idelagte." Da den tredie Kareth kj8rte frem, behö-

vedes ingen videre Forklaring. Den blev aabnet, og.
langt tilbage laae en Person, bleg, ndmattet, med
Armene slyngede i hinanden. lla han langsomt steg
ud af Vognen, stödte Napoleon, som var bagved
ham, voldsomt til ham, focr op ad Trappen og ind
i Værelserne, uden at slaae Oinene op eller tale med
noget Menneske. . Hans Folge ilede efter ham. Idet-
han nærmede sig Ddren til den store standsede
han pludseligen, og kastende et ængstligt Blik paa,
Drouet , udbriid han: "vanæret ! beskjaemmet!"
Derpaa styrtede han til sit Værelse, hvor han kastede
sig paa en Sopha, og bedækkede sit Ansigt med Hæn-
flerne. Disse vare de f8rste Ord, han havde talet
1 de sidste 24 Timer.

Kort d.erpaa stod han op, og gik ind i sit Ca-
binet. Nogle Depeeher bleve ham forelagte, hvoraf
een var fra hans Stifdatter Hortensia. Han gjenkjendte.
Haandskrivten, greb hurtigen efter Brevet og tryk-
kede det til sine Læber. Efterat have, gjennemlæst
det,. besvarede han det öieblikkeligen, hvorpaa han

P
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forlangte nogen Forfriskning. Man bragte hamBouil-
lon, som han begjerligen nedslugte. Derpaa befalede
han sin Seeretair, at skrive til Hertugen af Bassano
(Maret) og til Grev Regnault de St. Jean d'Angely,
med Begjering, om deres ufortovede Indfindende. Han
tog derefter sine Stövler af, befalede en af Pagerne,
at vække sig, naar Ministrene vare komne , og ka-
stede sig paa en Sopha, hvor han faldt i en dyb Sovn.

Det var allerede temme.ligen langt ud paa Natten,
da man, formedelst Ministrenes Ankomst, vakte Napo,
leon. Met Secretairen (Hr. St. Didier) nærmede sig
Bordet, for at sætte sig til at arbeide , sagde Kei-
ieren, som beinærkede hans Bleghed og Nedslagenhed:
"Hvad! Drouet har underrettet Dem om Alt? Et
Onde , som kan afhjælpes , betyder ikke meget , og
selv om man ikke kan det, maa man dog underkaste
sig med tilborlig Resignation. Sæt Dem ned og skriv."

Bulletinen angaaende Slaget ved Mont St. Jean,
Mev derpaa opsat og givet til Regnault for at gjen-
fiemgaaes. NaPoleon gik imidlertid med stærke Skridt
omkring i Værelset , bed sig i Neglene og tog .uop-
hiSrligen Tobak. Maret syntes kold og tilbageholden;
Regnault var mere nedslaaen; han stod ved Bordet,
6g malede i Tanker Streger med en Blyant paa Bul-
ktinen , som laae •for ham. • Af og til slog han Öi-
nene op , og betragtede Napoleon med et Blik, der
fidtrykkede en Blanding af Ængstlighed og Medliden-
hed. Keiseren vedblev at gaae omkring i Værelset
tned endnu stæAere Skridt3 tilsidst standsede han
pludseligen, og udbröd: " Nu! denne Bulletin?"

Her er den, rettet," svarede Greven. "Lad
hbre ," sagde Buonaparte, Regnault begyndte• at
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læse den. Hvert Öieblik afbriid Napoleon ham, med.
.Udraabet: "Det. 1.ar vundet! Det var vuudet! Seiren
var min !" Da Bulletinen var oplæst, tilfoiede bao
,med. et Suk. "Slaget er taht , og min Hæder med
det !"

Gr ev R eg n a ni t. "De kan sætte halvtrede-
sindstyve Seire imod eet Nederlag."

Hert u g en af Bassano. "Men dette Neder-
lag er afgjorende, Keiseren har Ret."

Ru ona part e. "De ere .ikke vante til at
erobre; de ville misbruge Seiren."

Hertug en. "De Feige, som Wellingtons Tap-
,perbed nu har forskaffet en Tritunph, er langt mere
Deres Fjender, end baade Englænderne og Prens-
serne." —

Gr er en. "Republikanerne ville sGrge, over Be-
.givenbederne, men ikke forglemme at benytte deM."

nonaparte. "De Ville gjöre vel deri; i det
. mindste vil Statens Hæder og Lafhængighed derved
forblive ukrænkede. Skulde Royalisterne faae Over:
haand, kan dette kun skee 'ved fremmedt Bistand."

Her tug en '"Royalisternes Mod siddeP i Wel-
lingtons Hoved og i BRiehers Arm." ,—

Grev en. "Det vigtigste for öieblikket er, , at
standse Wellington og -Elfieher."

er t ugen. "Hvorledes? 1fren er ikke læn-
ger til.,. og Grændserne ere blottede."

Gr e v en. " Grændserne ere blottede, men Ilær
ren er endnu til; man bebover kun, at sande deri
igjen."

P 2
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Buonapart e. »Armeen vil saMle sig af sig

selv; vi- r»aae organiserc den paa• ny og erstatte dens

Tab."
Hertuge n. "Kan de stole paa Soult og

-Grouchy ?"
Buonapart e. " Grouchy er en retskaffen,

men svag, Mand; Soult har stillet Sikkerhed."
Greve n. "Armeen vil ordneb af sig sely-

men Brigaderne ere ufuldstændige."
Bu onap a r te. "Lad Ministrene nfortovet træde

sammen. Jeg önsker Kamrene endnu i denne Nat
underrettede om Alt."

e r tu g en. "Partierne begynde at blive urolige."

Gr eve n. "Partierne have allerede for længe

siden været i Bevægelse; de ere nu heskjæftigede med.
at udforske hverandre, sammenligne deres Styrke og

færdige til at gjöre Forsög."
Buonapart e. "Saa meget desto bedre; dc—

res Masker ville falde af, og det Offentlige vil lære

at kjende dem; hvad mig angaaer, da har jeg alt for

lænr,e siden kald Ministrene sammen. En Beret—

ning maa •sættes op. Sandheden maa siges. Saafremt

al Fædrelandskjærlighed, saafremt al Æresfolelse endnu

ikke ere uddöde, ville da Kamrene vel kunne afslaae
mig Folk og Penge?"

Her tug e n. "De ville tale om' , at spare Spröi—

ten og Vandet, siden HUset staaer i lys Lue."
Gr e v e n. "Man har været daarlig nok , til at

gjoilE Indvendinger imod en Dictatorværdighed. Det

er den eneste Forholdsregel, som nu kan frelse det

-fiele.".
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Bu onaparte.. '.1eg bar begyncit et constitu--
tionelt Monarkie kald Ministrene sammen."

Her t ti g e n. "Ingen Dietatorværdighed ; men
heller ingen Beskjæmmelser! dersom man angriber
os, ville vi vide at forsvare os."

Buonapar te. "Ak, min gamle Garde! ville•
de forsvare sig ligesom da ?"

Regnault tog derpaa Afskeed, men Maret for-




blev hos Buonaparte, :som, uagtet sin Træthed, gav.

Audients til Deer6s, Cambac&es, Caulaineourt og Car-




not, hvilke, saasnart de havde erfaret- hans Ankomst,

ilede til ham , for, at tubyde ham deres Tjeneste.

Dietatorværdigheden bley igjen bragt paa. Bane; men

Buonaparte frygtede, at give .sit Samtykke dertiL

Man gav Vink om, at han stod Fare for, at Kamrene

vilde skride til Yderligheder imod ham,- ja endogsaa

beriive ham Kronen. Herom vilde han imidlertid al-




deles intet höre. Han paastod, at dette var en ,umu-




lig Ting; de kunde ikke saa hastigen forglemme den

Ed, de havde svoret ham.. I ethvert Tiffielde skulde

de erfare Sandheden; han vilde sætte deres Hengiven-




hed og Fædrelandskjærlighed paa Pröve, og han tviv-




lede ikke om , at han siden efter skulde see sig istand

til, at tilintelgjore ethvert af deres ForsOg imod ham.


Napoleon havde aldrig sat uindskrænket Tillid

til nogen af sine Ministre. Politiet i Frankrig •havde

alt i rtan Tid staaet under Bestyrelse af Fouche. Den

Fuldkommenhed , det havde opnaaet under ham, var

i hoi Grad beundringsværdig. Man har antaget, at

ban beskjæftigede henimod tre hundrede tusinde Men-




nesker — hviIke indbyrdes vare hverandre ubekjendte,

og som ugentligen , og næsten dagligen; meddeelte
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ham de deste Individuers Handlinger over bei.e

serdemewt, selv deres indbyrdes Sam!aler.

Man fortæller, at Buonaparte engang yttrede

nogen Tvivl om iNeiagtigheden af baus Underretning

og om Muligheden, at komme til Kundskab orn me-
get af det„ han paastod at vide. Ministeren blev stedt,

og forbandt sig at forttelle ham enhver Handling,


ban fnretog sig, samt enhver af bans Sanualer, i Le-

bet af hele den paafelgende Dag. JNapoleou

tog den yderste Forsigligbed, for at fovbindre Mu-

lighecien af at blive seet, eller beluret, Han ktk-




1«:de siginde i sit Cabinet. Han tristædte ikke nogen
Tjener Adgang til s;g, hvis Troskab .fld(e var prOvet

ved mange .Aars Tjeneste. Han skrev adskillige

peeber med egen Haand, som bau kou betroede

til Sendebud, om hvis Paalidelighed Erfaring havele
evertydet bam.

.1),teste 1\lorgen traadte Fouelnr:: ind bans Cabi-

net, og forelagde ham en omstænddig Beretning om.
foregaaende Dag. Han. MeVnede enhver Person , som
Keiseren havde tilstwdlAdgang til sig, og fortalte de

vmsentligste Dele af deres Samtaler. Yogle af Con-

krentserne havde fundet Sted uden -Viduer, og vare

af en bOist debeat Natur. Han augav bam Indhoblet
af enbver Depeche, og anferte adskillige smaaa Kuust-
greb, som 1"Napoleon bayde anvendt, for at madgaae

EfterforsknMg; men ban tilstod, at efter en vis Ti-

me, var han ubek;endt med bvad han videre bavde
foretaget sig; at ban ihke kunde aftv-inge sine .Ageu-

ter nogen Underrete;ng herom; men at de vare vil-

lige at meddele ham selv deres I.agttagelser, der-

som ban vilde adsperge dem. derom. Keiseren sVa—
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rede hastigen at de,t var unödvendigt, • og tilföiede,

at han var fuldkomment vel tilfreds med Forsoget.

Denne Anekdote være nu sand, eller opdig-

tet *), vist er det derimod, at foruden dette

lige Politic, under Fotteln, bavde Buonaparte opret-

tet et cget-Privatpolitie, ved hvis Hjælp, han var istand

til at udforske Ministrenes Sindelag imod sig og at

komme paa Spor efter mange af deres Handlinger,

hvilke de ellers havde sögt at holde skjult for ham.

Efterat de ovennævnte Ministre havde begivet sig bort,

Mev en Agent af dette Politie fOrt ind til ham, og

overleverede ham en Beretning, angaaonde de for-

skjellige Partiers Forhold i bans Fraværelse; tillige

angav den deres nuværende Styrke og Hensigter.

Strax derefter ankom Foncbe. Han bevidnede

sin dybe Sorg over de forefaldne Begivenheder samt

sin uforandrede Hengivenhed. Han sögte at berolige

sin Keiser, ved at forsikkre ham, at Skaden ikke var

noprettelig, at Partierne vare aldetes rolige og at

han kunde gjore Regning paa deres kraftige Bistand.

ved Armeens Organisation paa ny til Nationens For-

svar. Af disse Grunde modsatte han sig Kamrenes

Oplösning og Forslaget om Dictatorværdigheden, som

Forholdsregler, der i og for sig selv vare uM5dven-

dige, og som upaatvivieligen vilde foranledige megen

Misfornoielse.

Buonaparte hörte paa ham med Tvivl og For-

legenbed. Han haabede, at Politieministerens lidsagn

var paalideligt; men.han havde hemmelige •Grunde til

at drage det i Tvivi. Efter nogen Betænkning .gav

Oversætterens Anmagkning.
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han sin Beslutning tilkjende, t ville holde sig tiL
Constitutionens Form og respeetere Kantrenes For-
rettigheder ; hvorpaa han kort affærdigede Ministeren,
idet han fastsatte Raadets Mode til samme Dags Mor-.
gen Kl. 8.

"Ved at gaae frem paa denne Maade," siger en
agtet Forfatter, "handlede FoueN med megen For-
stillelse. Alt henge tilforn havde han besluttet, at
forlade Napoleons Partie, ifald Lykken skulde være
ham ugnnstig , og at træde over paa Bourbonnernes.
Han kjendte Napoleons bestemte og heftige Charakteer,
samt hans skjulte Tilboielighed til Despotic , og be-
frygtede , at han - skulde antage Dictatorværdigheden
og oploSe I;.amrene, forinden de nbdvendigste For-
anstaltninger, til at modvirke ham, vare trufne. Men
saaledes haabede han at vinde Tid, paa det at Kam-
rene kunde tage de fornödno Forholdsregler, — om-
give sig med tilstrækkelige Forsvarsmidler, og der-
ved tilintetgjore Napoleons, eller hans Raadgiveres ær-
gjerrige Planer. Dette lykkedes ham. Det gunstige
Oicblik til at• indföre Dictatorværdigheden var tabt
og Frankrig reddet fra en fuldkommen Ödelæggelse.
Heri udviste Feuteht megen Klogskab ; men det vit
være vanskeligt at negte, at han frivilligen og med
Overlæg forte den Mand bag Lyset, hvem han engang
havde svoret, at ville tjene huldt og tro."

Da FoueW var tagen bort, hensank Napo-
leon i clybe Tanker. "Alt," sagde han til sig selv,
"er efter hans Mening roligt, og jeg behOver blet at
tale , for at erholde hvadsomhelst jeg bnsker. Hvil-
ket er da det Rigtige, denne Indberetning, eller hans
Udsagn ? Ah Fouche er trolos. Jeg har længe
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havt bana mistærlt. Jeg maa troe denne Indberet-
ning , som stemmer saa aldeles overeens med mine
Ahnelser, , der endnu aldrig have bedraget mig:"
Ban befalede derpaa sin Seeretair, , at tage tre Af-
skrivter af Indberetningen, hvoraf ban sendte ecn til
Carnot og een til Regnault, idet hau tillige forlangte-
deres Raad. Den tredie beholdt han selv, og Origi-
nalen brændte han. Doeumentets vaesentlige Indhold
var folgende:

. "En vis Urofighedsaand er den herskende; trien-
skjales i samme Forhold, som den tiltager. Hem-
melige Moder boldes næsten hver Nat hos
af de Confoedereredes fornemste Agenter. Andre
Möder hos L— bestaae aldeles af Royalister. Disse.
sidste ere imidlertid paa ingen Maade farlige, og
ville beller Ikke kunne blive det , Med mindre de
Allierede skulde seire. Repræsentanterne ere dri=
stigere. Igaar foreslog Een af dem, at en Commis-
sion skulde udnævnes i Keiserens Fraværelse , be--
staaende , enten af Medlemmer af Kamrene, eller af
andre Personer, for hvilken Commission saavel PrindS
Joseph som Regjeringsraadet skulde være pligtige at
aflægge Regnskab. Man vil gi6re et Forslag desan-.
gaaende ved de förste gunstige Efterretninger fra
meen, under det Paaskud, at Keiseren vil gribe denne
Leilighed, for at udvide sin Myndighed. Royalisterne
og Republikanerne ville omsider blive enige. De ville.
blive det end mere , i Tilfælde at nye Omveltninger
skulde finde Sted. Man har Formodning om, at
Royalisterne ville foranledige flere Saadanne, hvilke

tilregnes Keiseren, hvis Mod, sige de,
begynder at falde. Det samme sige de om Carnot,r.
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paa Grund af bans nylige Kundgjörelse. Patrioterne

Onske imidlertid ingen uheldige Begivenbeder; men

skulde saadanne indtræffe, da have de besluttet, at

benytte dem."

denne Rapport var den offentli.ge Tamkemaade

temmeligt noiagtigen skildret, og Napoleon kunde let-

teligen have forudseet, hvad snart efter indtraf; ,men

bans Forfacngelighed tillod. ham ikke at formode, at

Kamrene endogsaa blot tænkte paa hans Afsættelse,

Ban kunde ingenlun de overtale sig til at troe, at

Frankrig, eller de kunde bestaae uden ham, og han

indbildte sig derfor, at nogle opskrnede Fordringer,

sigtende til Frihedens Begunstigelse, kun 'vilde vorde

Prisen, for hvilken de vare sindede, at• yde ham

Bistand.

Imedens Buonaparte overveiede denne vigtige

Gjenstand, mældte man hans Stifdauer Hortensia.

Hun havde bestandigen været særdeles yndet af Na-

poleon; dog er det bekjendt, at hun aldrig gjorde

Brug af sin Indflydelse hos ham, for enten at skade

det Offentlige, eller enkelte Personer.

,Da hun havde sat sig, kunde hun ikke længer

undertrykke den heftige Sindsbevægelse, hvori hun

befandt sig, og var nærved at falde i Afmagt. Med

al den Veltalenhed, hun besad, trængte hun paa,


ham, og sögte at formase ham til, at tilveiebringe en

Fred. Hun gjorde en s6rgelig Skildring af de

ker, der svævede over Frankrig, og af de Farer, som

truede ham selv; hun besvor ham, ved hans Hen—

givenhed for hende og ved det Hensyn, han burde_

tage paa sin egen Sikkerhed, at afstaae fra ethvert

ærgjerrigt Foretagende • og frelse, forend det var for
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sildigt. baaele Staten og sig selv fra Undergang. Med
Vrede og Utaalmodighed h6rte han paa disse indstæn-
dige Btinner. Gjentagne Gange gik han med store
Skridt op og ned Værelset, satte sig derpaa plud-
seligen; ,,sprang öieblikkeligen op igjen og svarede
bende kun ved afbrudte og usammenhængende Ord.
Ofte gjentog ban med Heftighed: "Bourbounerne I
En,dænderne1 Vanare:" indtil ban omsider., ligesont

et Anfald af Raserie, i det han stampede med Fo-
den og voldsomt slog med Haanden paa Bordet, ka-
stede nogle Boger ned paa hendes Fod, hviiket for-
aarsagede hende en heftig Smerte.
• Uden at kegge Mærke om dette skete for-,
sætteligen, eller -tilfældigt, fordobledes hendes Taa,
rer, og kun med Besværlighed kunde bun holde sig
opreist. Keiseren var dybt bevæget. Han tog hen-
des Haand med tjmbed, udtrykte sin Sorg over Föl-
gerne af sin Heftighed, og lovede, at ban, saavidt
Fraukrigs Velfærd og bans egen Ære tillode det,
vilde sige at opfylde hendes Ønske. Ufortovet op-
klaredes hendes Aasyn; hendes Frygt og Smerte syntes•
glemte, og de mOrke Skyer, som svævede paa Napo,
leons Pande, adskiltes nogle faa Öieblikke, imedens
ban med en kjærlig Afskedshilsen formaaede hende•
til at begive sig bort.

Klokken slog nu otte, og Ministrene forsamlede
sig i Plaadet. Yapoleon bivaanede Forsamlingen i en
roligere Sindsstemning, end han havde fölt sig i siden
Slaget ved Waterloo. Forslaget om Dietatorværdig,
heden var paa ny Gjenstanden for Forhandlingerne.
Lucien paastod med Heftighed, at den var.den eneste
Udvei, hans Broder endnu harde tilbac,e til at und-!•.
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drage sig den Vanære , • soM hans Fjender p6nsede

paa at- udsaeue ham for, , og det eneste Middel , hvor-

ved Staten muligen kunde frelses. Fouch modsatte

sig dette, paa Grund af, at Kamrenes redelige og pa—

triotiske Tænkemaade, gjorde saadanne Forholdsreg-

ler aldeles unödvendige. Carnot talede ligeledes imod.

Samme, som nærmende sig alt for mcget den despo-

tiske Form, hvoraf Napolcons foregaaende Regjering

havde baaret Præg, men tilfolede: at saasom han.havde

erklæret sig for en Tilhænger af Buonaparte , vilde

han forsvare ham til det Yderste, .og hellere see ham

antage Dietatorværdigheden og Kamrene oploste, end

taale, Statens Roer at vristes ham af Hændeme, enten

ved. udvortes , eller indvortes Tvangsmidler. Reg-

nault, Decres og Davoust understottede derimod For,

slaget angaaende Dietatorværdigheden. Cambae&es

traadte over paa Fouche's og Carnot's Side. Napo-

leon horte opmærksom paa begge Partiers Grunde,

og tilkjendegav ornsider sin Beslutning aldeles at

ville overlade sig til Kantrenes Retsind og komme

overeens mcd dem om de Forholdsregler, , som Lan-

dets nuværende farlige Stilling maatte fordre.

• Imedens Medlemmerne af Raadet toge i Over-




velelse, hvilket FoYslag man skulde tilsende Kamrene,

forsamlede Repræsentanterne sig , og Buonaparte befa-

lede een af sine betroede Agenter, at tilsende ham

hvert Qvarteer en Bulletin angaaende deres Forhaml-

linger. Allerede den forste Efterretning kunde ikke

andet end forurolige Napoleons Tilhængere. Lafayeue

var staaen frem, og havde gjort det Forslag, at Kam-

renes Moder skulde erklæres permanente , samt, at

ethvert Forsog paa at oplOse dem, skulde ansees sOW
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Forræderie imod Fædrelandet. _Talen kunde nu
kenger være om Dictatorværdigheden, med mindre.
Buonaparte vilde beslutte sig til, at forge de Elen-
digheder, , for hvilke Rigets Grændser vare udsatte,
med alle en Borgerkrigs Rædsler.
• Denne Bulletin satte Raadet i yderste Bestyr-
telse; men den næste gav dem deres Fatning tilbage,
og viste dem, saavel deres egen som deres Keisers,
farlige Stilling i hele dens Omfang. Efter denne
opfordrede man Ministrene til at fremstille sig for
Repræsentanternes KaMmer og svare paa de Spiirgs-
maale, man vilde forelægge dem. De vare i Begyn-
delsen uvisse , om de skulde efterkomme en saa uven-
tet og dristig Opfordring. Napoleon blev yderst op-
bragt over Fornærmelsen, og paastod fOrst, at de
ingenlunde skulde begive sig derhen. Han talede
'endogsaa om, at stille sig i Spidsen for de faa Trop-
per , som vare i Paris og paa hvis Troskab han kunde
stole, for at marschere til Saien og oplöse Kamrene

.med Magt. Ingen uden Lucien var imidlertid kjæk,
eller ufornuftig nok til at give dette vovelige Forsæt
Medhold. Ministrene dadlede med Varme et saa
litisk Skridt , hvilket, i Tilfælde at det ikke faldt
deles heldigt ud, maatte drage de sörgeligste FöJgo
efter sig, og bad ham om, i det mindste at opsætte
'ethvert afgjörende Foretagende , indtil kammerets
sande Hensigter vare . lagte for Dagen og PartierneS
gjensidige Styrke tilstrækkeligen oplyst;..— et Forslag,
hvori han fandtes meget villig at saMtykke.

Raadet heuvendte derpaa sin Opmærksomhed
paa Formen af den Meddelelse, som Napoleon skulde
oversende Kamrene, saavel angaaende de fOrefaldne



238

Begivenheder, , som om hans nærværende Önske og
Hensigter, , da en endnu kraftigere Opfordring ankom,
hvorved Ministrenes ufortöv ede Indfindende i Re-
præsentanternes Karumer .forlangtes. Raadet bröd op
med Uvillie, udert at have taget nogen endelig Beslut-
rling; derimod blev et overordentligt Mtide fastsat til
om Aftenen, bestaatinde af.Ministrene, begge Kam,
renes Præsidenter og Seeretairer, samt de fornemste
eivile og -militaire Autoriteter.

Vilr;ve aflerede aufort, at Repræsentanterne for-
sam lede sig, 1rttedens Ministeriehaadet fortsatte sine
Forhandlinger. Lafavette havde faaet Nvs- om den
Gjenstand, som nu beskjæftigede det og som saa ofte
havde væref paa Bane i de private Audientser hos
Keiseren. hlan var tilstrækkeligen bekjendt med re-
volutionaire Tider Manoeuvrer , for at.vide, at
gen Tid var at spilde og at Aii beroede paa det för-
ste bultryk. Han indbod derfor Kammeret, at mode
tidligere end sædvanligt, og saasuart Præsidenten havdo
indtaget Sæde, fremstillede han sig paa Talerstolen.
Han havde hidtil ikke befattet sig med noget Partie,
men holdt sig tilbage. under Buonapartes hele Regje-.
ving, uden at tage Deel i Noget, der angik samme.
Han opvakte derfost.- stor Forundring, ved at træ-de
frem paany, , og dyb Taushed herskede i Forsamlingen,
imedens han tiltalede den paa fölgende Maade:

"Mine Herrerl

For tirs te Gang, efter mange Aars Forlob, IM-
rer De atter en Sternme, som Frihedens gämle Ven-
ker endnu ville gjenkjende."
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• ?'De sörgeligc Rygter, som i disse tvende sidste

Dage have været i Ondob, findes uheldigviis bekræf-

tede."

"Öieblikket er nu kommet, at forsamles

kring vor Nationalfane — den trcfarvede Fane fra

1789 — denne Frihedens , Liighedens og den  almin-

delige Ordens Fane. Denne alene er det, • som nu.

kan beskytte Fædrelandet for udvortes Angreb. Denne

alene er det, som kan sikkre Frankrigs Uafhængighed

og 'Ære."

"Tillader en gammel Kjæmper for Frihedens

hellige Sag og hvem al Partieaand er fremmedt,

bringe nogle Forholdsregler i Forslag, hvilke Faren
af nuværend.e Crisis fordrer. Jeg er overbeviist om.

at De ville indsce Nodvendigheden af at antage dem:

"Kammeret erklærer, at Nationens Uathaen_

gighed er i hoi Grad Fare underkastet."

"Kammeret erklærer dets Möder for perma-

nente. Ethvert Forsog paa at oplose det, skal ansees

for Landsforrædcrie, og Hvosomhelst skuIde gjöre sig

skyldig, ved at -fors6ge derpaa, skal ansees som en

Forræder imod Fædrelandet og dommes som en

Saadan."

"Linietropperne og Nationalgarden, som

have fægtet og endnu fægte for vor Frihed, vor Selv-

stændighed og det franske Territorium, have gjort

sig fortjente af Fædrelandet."

. 1V) "Ministeren for det Indre bör opfordres til

at forsamle de fornemste Officierer af Nationalgarden,

og raadslaae med disse om Maaden , at væbne og

fuldstændiggjiire dette Borgercorps, påa hvis prövede
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..FavirelandskjærI,ighed man kan stole, og hvis be-
-kjendte Tjeustiver tilbyder en sikker Borgen for Fri7
bed , Orden og Rolighed i Hovedstaden og for Natio-.
nens Repræsentanters Ukramkelighed."

N') "Krigsministeren, Ministeren for de ndvor-
_tes Forhold, Politieministeren og Ministeren for det
Indre skulle indbydes, at begive sig i nærværende
J''orsamling."

Disse dristige og forurobgende Forslag fandt
ingen Modstand. Hofpartiet blev overrasket og sat i
vderste Bestyrtelse. Dets virksomste Medlemmer vare
bos Keiseren, og de andre fattedes Mod til at trodse
det overhængende Uveir.

Efter en Bemærkning, fremfOrt af Hr. Flauger-
gues: "at Krigsministeren skulde opfordres til, uop-
holdeligen ,2t mide fOr Kammeret, for at meddele
det- alle særegne Omstændigheder angaaende Armeens
Nederlag, samt Napoleons sande Hensigter," — og en
endnu dristigere Anmærkning af et andet Medlem : "at
Kananeret muligen om faa Clieblikke vilde blive op-
löst og -ethverf Ophold maaskee bevirke Xabet af en
Leilighed, soM ikke saasnart vilde vise sig paany," —
bleve• Forshigene" eenstemmigen antagne, med Und-
tagelse af det fjerde. Dette udsattes indtil videre;
saasom derved kunde hentydes til en individuel For-
skjel iniellem Linietropperne og Nationalgarden.

Denne, sidste havde ikke saasnart faaet Nys om
den fjerde Artikel af Lafayette's Forslag , forend den
benyttede, Vinket.. Den ilede Oieblikkeligen til sine
forskjellige Samlingssteder, og afsendte Piquets fra
alle Distrikter, for at forrette Tjeneste i de Depute,
rgdes Sal _og beskytte Nationens Repræsentanter..
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..De•Deputeredes Beslutninger overleveredes der--
.paa til Pairernes Kammer, og bleve af dette, efter en.
kort Debatte, antagne uden Forandring.

Det snarlige Ophiir af Napoleons llynastie, var
nu indlysende for Enhver tmdtagen for ham selv.
alle disse Forholdsregler, saae han ikkun fremlyse
•Reprmsentanternes Frygt for, at han skulde ophise
dem og paany indföre sit forrige Despotie; tillige
troede han, at naar denne Frygt var fjernet, vilde de
-være rede til at undersWtte hans Bestræbelser for
Landets Frelse.

Dagen gik hen, uden at noget Vigtigt forefaldt.
Kamrene aftvang Ministrene de helligste Forsikkrin,
ger om, at man ikke pönsede paa noget Anslag
.imod dem; isærdeleshed saae K.rigsministeren sig gjen,
tagne Gange nödsaget til at benegte, at Tropperne
havde faaet Ordre, at omringe og oplöse Forsandin—
<reh. De modsatte Partier betracqede hinanden med
Mistro, samlede indbyrdes Kræfter, og hvert Ole—
blik saae man et Udbrud

Pariserne -forventede med Ængstelighed Udfal—
det af denne indvortes Kamp, Talrige Skarer for-,
samlede sig paa Spadseregangene, Broerne, Quaierne
og Boulevarderne. Ved Politiets Nærmelse adspredte
de sig; men stimlede uophorligen sammen paany. De
Forbigaaende saae mistroisk paa hverandre; de tilta—
lede hverandre med Forsigtighed, og svarede kun
almindelige Udtryk. Ingen vovede, at give sit
sin Frygt, eller sine Forventninger tilkjende. Taus—
hed og Ængstelighed herskede iblandt de fleste Hobe,
som havde samlet sig af en uimodstaaelig Nysgjerrig—
hed- skjouth indvortes adskilte ved en vis
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•fuld Völelsc. Længsel efter Underretning Og den
Deel, de toge i Begivenhederne, löste omsider deres
Tunge. Nogle Enkelte vovede , at give Vink oM
Thronfrasigelse, et Forhör, ja selv om Keiserens Dod.
Andre forudsagde , med Gliede deres• retmæssige
'Souverains Tilbagekomst, og undertiden hörtes Ud-
-raabet: "K o n en leve!" men Udraabet : "K e
seren leve !" var det almindeligSte og overdövede
,ethv ert andet Glædesskrig. De Confoedererede -og
Indvaanerne af Forstæderne , vare de lvdeligstc i de-
res Yuringer. Der opstod mange Tvistigheder og
Blod blev udgydet; men ved Nationalgardens Virk-
sombed , forebyggedes alle alvorlige Optrin.

De offentlige Fonds, sont- siden Napoleons Af-,
reise til Armeen bestandigen Vare faldne , og ved de
förste Efterretninger om Nederlaget ved Waterloo
ikke stode hoiere end 50 pCt., begyndte pludseligen
at stige , i Forhold som Visheden tiltog, at ct Forsiig,
paa at kuldkaste den keiserlige Regjering, var i Gjære.

Om Aftenen forsamledes det keiserlige Raad, be-

staaende af Ministrene for de forskjellige Departements,
Statsministrene , Præsidenten og .fire Medlemmer af
Pairernes Kammer, , Præsidenten og fire Vicepramiden-
ter for Repramentanternes Kammer,- de fornemste ci-
vile og militaire Antoriteter i Paris , samt nogle Stats-
raader, , Pairer, Repræsentanter og Borgere, som vare
indhudne af Napolcon.-

De samme Scener, , som forefaldt i Gaderne,
saae man her fornyede, efterhaanden som Medlem-
merne forsamlede sig og ventede .paa Buonapartes Are,
komst. Nögle vare tause og indesluttede i sig
Andre derintod- s(:igte snedigen at udgrunde: deres



243

•ollegers Planer, og Alle s6gte de oznhyggeligen, at
skjule deres sande Sindelag. •

Efter nogen Tid anmældte en Seeretair Keise-
rens KoinMe. Han ledsagedes af hans tre Brödre, og
hilsede Forsamlingen, der ved hans Indtrædelse rei-
ste sig, med Ærb6dighed, men tillige med nogen For7-
legenhed. Enhver indtog derpaa igjen sin Plads.
nden at oppebie Tilladelsen dertil, og en dyb Tans-
hed paafulgte.

Napoleon fors6gte paa at tale; men hans Stem-.me qvaltes yed indvortes Sindsbeyægelse, og hans
Haand, som han udstrakte paa Bordet, var mesten
convulsivisk. Kummeren, under bvilken kan arbei-
.dede, ber6vede ham endog H6relsen i en vis Grad;
men gjorde iövrigt ingen ufordeelagtig Virkning paa
hans udvortes Væsen.

Han talede i Begyndelsen svagt og næsien ufor,
staaeligt; •ætningerne vare usammenhzengende og.af-
bradte; . men efterhaanden blev han roligere. Han
vedgik det Vanheld, som havde rammet Armeen,
hele dets Omfang. Han talede med Henrykkelse om
Troppernes Mod og Hengivenhed. Han negtede ikke
de Feil, • han havde begaaet, saavel ved .Feittogets
Aabning, som paa.den ulykkelige Dag ved Waterlock
Han -roeste Englændernes uovervindelige Tapperhedi
deres Felthexres uforlignelige .Talenter, og sltït-
tede med den Tilstaaelse, at Folkets Hengivenhed og.
Troskab nu „vare det ,eneste Middel, .han havde tik
bage, saMt udbad sig , at Committeen vilde :raade
ham, hvilke Forholdsregler det nu vilde være
veridigt at. gribe

Q 2.
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En BifaldsmUrnlen lob gjennern hele Forsam-

lingen, og mange af hans Tilhörere, der havde begi-

vet sig fjendtligt sindede til MOdet, fölte nu en Til-

béielighed til at træde over paa hans Side. Grev

Regnault aabnede Debatten:

"Frankrigs Hæder," sagde han, "grunder sig

for en stor Deel paa Armeen, og dens Ære beroer

Paa Erstatningen af de Tab, den har været underkas-

tet. Statens Frihed og Selvstændighed staae i ndieste

Forbindelse med Antallet af dens Forsvarere; Landets

Sikkerhed er afhængig af deres militaire .Orden og Be-

drifter. Stor Modgang er, for ophoiede Sjæle, ikkun en

velgjorende Advarsel. Lader os, vore Grnndsætnin-

ger til Ære, benytte de Gjenvordigheder til vor Hæ-

der, , hvirke ved forste 'Öiekast maatte synes at staae i

Modsigelse med samme. Hvis Seirvindinger have op-

hört at bekrandse vore Faner, , skulde der ikke gives

andre Palmer end de, der ere besprængte med Blod?

Fredens Oliegreen vil endnu kunne blomstre paa vore

truede Grændser; men, paa det at den vedvarende

Skal kunne bære Frugter, maa den plantes ved Hel-

tens Haand. Allerede begynder Armeen at samle sig

paany; men vor forbausede Orn, sorgende over saa

mange af dens Bt.;kytteres Fraværelse, fordrer, at vi

skulle erstatte Tabet af de af dens Forsvarere, som

uhorte Opofrelser have udrevet af Armeens Rækker.

Ville vi kunne undslaae os for, at forsyne paany

aenne tappre Hær med Helte? Ved at forstorre Ba-

taillonerne, eller i det mindste udfylde dem med

prävede Mænd, ville vi foröge den offentlige Enthu-

siasme, ville vi krone Nationens Önsker. Langt

fra os være imidlertid enhver Tanke om Hevn. Den
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eneste Erobring, vi nn attraae, er Fredens. Men, for
ei at være udsatte for den Ydmygelse, at tiltrygle os

den paa vore Knæ , er det nodvendigt , at vore Kri-

gcres Antal staaer i Forhold til deres Mod. En
undertrykket Nation, men som aldrig fuldkomment

vil kunne undertvinges , burde kun tilbyde Freden.s

Ax, hvilende sig paa. den grundfaste Stotte af dens
Seirvindinger. Jeg ender med det Forslag, at Kam-

rene skulle tage Tilflugt til fransk Tapperhed , ime-
dens Keiseren, paa en hensigtsmæssig og fuldkommen

værdig Maade, underhandler om Freden."

Napoleon var heftigen bevæget; men han fattede

sig snart, og paatog sig en ubekymret Mine.

Derpaa reiste Lafayette sig. Alles 6ine vare

heftede paa ham, og Forsamlingen iagttog den dybeste
Taushed.

"Af Kjærlighed for mlt, Fædreland,"  sagde  han,

"og af brændende Attraae efter, , at frelse det fra de

Farer, som true med at overvælde det, kan jeg ingen-
lunde samtykke i den ærede Talers Forslag. Ikke er

jeg tilbdielig til at drage hans Fædrelandskjærlighed
Tvivi; men jeg holder det for Pligt at sige, at de

Forholdsregler, han foreslaaer, vilde fremskynde og
forstdrre de Elendigheder, vi alle önske fjernede

Den skjönne Armee, som endnn for kort siden dæk-

kede vore nordlige Grændser, er ikke mere. Den
kan ikke længer med nogen Virksonthed, modsætte

sig de fremmede Skarer, , hvilke allerede have over-.
skredet vore Grændser, og hvis Skridt ere betegnede

med Blod og Ödelæggelse. FOrst under Parises Mure
vove adspredte Tropper knnne samle sig igjen,
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dømmets Hovedstad."

"Med Hensyn til Kampens Udfald, da kUnde'
jeg ingensinde ansee det for tvivlsomt. Paa Regjerin-
gens OpfOrdring,- og til Forsvar for sit. Fmdrelands
Frihed og Selvstændighed, vilde enhver Franskmand
grihe til Vaaben, og med Skjændsel vilde Voldsmæn-
dene blive drevne tilbage fra vore Enemærker. Men
endskjondt Seiren Vilde være vis, vilde Kampen blive
bmgvarig og skrækkelig. Vore frugtbare-Agere vilde
blive lagte ode og vore Floder farvede med Blod:
Er det »odvendigt, at udsætte vort Land for disse

Gjenvordigheder ? Er det nödveudigt, at opfylde det
med Enker og Faderlöse? Gives der intet Niddel for
os at erholde Freden øden paa vor Lvksaligheds Be-

"Taleren har foreslaaet: at fredelige Underhand-.
linger skidde aabnes med de Allierede; at, medens
man tog Tilflugt til fransk Tapperhed, skulde Keise-
ren underhandle om Freden, oaa en fuldkommen
værdig Maade. Men, hvilket Haab kan han nære, om
at underhandle med Held ? Have ikke vore Fjender
hbitideligen forpligtet sig til at fOlge Grundsætninger,
Sont de antoge -,- medens Kampens Udfald endnu var
nvist, øg medens hele Frankrig syntes at være for-_ -..
samlet trindt om sin selvvalgte. Behersker ? Skulde
de vel nu være tilhöielige til at forlade hine Grund-_ .
sætninger, da Seiren har kronet deres Bestræbelser?"

"Underdanigheds og Hengivenheds Foleiser

4ade mig ikke, at udtrykke mig tydeligere. Eet MM-

han tilovers, _Som kan frelse Staten, og saa-
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fretrit Kcis'erefis Ministre ikke ville raade ham at gribe

dette, vil hans store Sjæl sikkert tilsige ham det." •

Denne Tale opvakte megen Mumlen iblandt Hof-
, .

partlet og !ydeligt Bifald fra andre Sider. Da den

var tilende, heftede Napoleon Öinene paa Jorden,

Men slog dem strax derpaa op igjen med et foragte-

ligt Smiil.

Hertugen af Bassano syntes höist opbragt. Han

foreslog, med lidet Omsviib, at Alle o Enhver,' sOM

i de sidste tolv Aar havde hört til .nogen af de for-

skjellige Factioner, og hvis Hovedbiemed var, at kuld,

kaste Napolcons Dynastie, skulde -sæues ,under streng:

Opsigt af et særdeles Politie. "Man straffe," vedblcv,

han, "disse Factionister, som fra Paris , fra Lille, fra

fa Vendee, fra Marseille, fra Toulouse Og fra Bottr^-:.

dcaux bestyrke Hoffet i Gent i dets Forhaabninger og:

opflamme Europas Had imod os. Man udelukke fra

offentlige. Forretninger dem af deres Medskyldige,

som have st6rst Indflydelse; man vaage noiere over

deres underordnede Agenter, , og man vil derved ikke

alene forstyrre Fjendens Planer , men endogsaa knytte

alle dem, der cre Monarkens Sag hengivne, fastere

til hverandre. Havde man for grebet ti1 disse Mid-..
ler, skulde en. vis Person, som nnhorer mig og fuld-

komment vel forstaaer mig, ikke krtnne smile ved

Fasikrigs Ulykker, _ ei heller skulde Wellington

dette Oieblik marsehere mod Rigets Hovedstad."

Disse Udladelser modtoges med 1ydeligt Mis

hag:, hvilket selv NapoleonS Nærværelse ikke tundi

forhindre; og da .Hertugen af Bassano vikle soge- at

forkfare, hvad han harde sagt, overd6Vedes hans
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Stemme ved Hyssen og de heftigste Udtryk af Mis-
fornoielse.

Lanjuinais og Benjamin Constant vare af La-
fayettes Formening, og endnu et andet Mediem ta-
lcdc om en nödvendig Forandring i Regjeringsformen.
"Naar Sporgsmaalet," sagde han, "cr om at vedlige-
holde Nationens Selvstændighed, da skulde dens r i-
h e d ikke være en Chimaire , og Ordet: Re tti gh e-
dc r , ikke aldeles betydningslost."

Saasom det republikanske Formaal af denne Tale
var fuldkomMen tydeligt, optog een Deel af Forsam-
lingen .den med ligesaa meget Bifald, som en anden
Deel af samme dadlede den. Napoleon , som blev
urolig over den•Vending, Debatten begyndte at tage,
tilvinkede sin Broder Lueien og Carnot, med hvilke
han talede sagte nogle faa Minuter. Den Sidste hen-
vendte sig derpaa til Forsamlingen, af hvilken han
alvorligen udbad sig: Tilsidesættelse af alle upas-
Sende Yttringer, og forsögte paa, -at stifte Forlig imel-
lem Partierne. Han foreslog tillige, at Kamrene
skulde indbydes til at træde i Underhandlinger med
de allierede Souverainer, ved en Embassade af deres
eget Valg, og at inan uopholdeligen skulde skride
til at udskrive Folk eg bæve Penge.

. Det Uudfdrlige i denne Plan var indlysende for
De Allierede havde formeligen erklæret: at de

tinder ingen Omstændigheder vilde underhandle hver-
ken med Napoleon, eller hans Familie; det vilde
derfor være uriMeligt at antage, at de skulde lade sig
forlede af et blot Ordspil , og underhandle med

gensomhelst Deputatiow fra Kamrene, saalænge ,han
var i Besiddelse af den hoieste Myndighed. Ligeledes
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haVde de erklæret: ikke at ville nedlægge dere Vaa:
ben, fOrend Napoleon var sat ad af Stand til at for-
styrre Europas Rolighed; hvilken Hensigt naturligviis.
ikke kunde opnaaes , saalænge han forte Keisertitelen
og havde alle Frankrigs fljælpekilder i sin 111agt.

Ved imidlertid at gribe til dette Middel, td-
fredsstilledes , i en vis Henseende, begge Partier.
Dem manglede hver især Tid til at udfiire cet eller
andet afgjorende Foretagende, hvorpaa endnu ingen
af dem var fuldkomment forberedt.

Forinden Raadet skiltes ad, sagde eet af Med-_
lemmerne, som ikke havde taget nogen Deel i Debat-,
ten, med en Stemme, der iiiensynligen var beregnet
paa. at skulle naac Keiserens e!Ire: "Hr. Lafayette har
rykket ved Roden .af Ondet. Jeg beundrer Napoleon;
men paa det at hele Frankrig og Efterkommerne og-
saa skulle kunne tænke saaledes, mangler endnu -een
stor Handling. Gives der Ingen, hvem vor Lyksalig-;.
hed og Hæder ligge nær nok om Hjertet, for at give
ham tilkjende, hvorledes han enduu kan bidrage sær-.
deles Meget til Begge.?" Forsamlingen brod derpaa
op med kjendelige Tegn paa gjensidig Utilfredshed
og Mistro.

Adskillige Partier af den. ved Waterloo slagne
Armee, begyndte nu efterhaanden at ankomme til
Paris ; men, endSkjondt Ærgrelse og Fortvivlelse
havde nedslaaet deres Mod, udbrode de desuagtet,
med. vedvarende Begeistring, i deres Yndlingsudraab :
"Keiseren leve!" • Forstædcrnes Indvaanere begyndte
tillige at komme i Bevægelse, og syntes at ville mod-
sætte sig Kamrenes liafbængighed. Deputationer .bleve-
endogsaa afsendte til Palladset Elysée, for-.at forlange
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Vaaben o tilkjendegive-:' -at de ̀ Vare beredte til.at .for=
samle sig paa Keiserens Befaling øg fornve hine Ræd-
selsscener, som havde udmærket den forrige Revolu-
tions blodigste Perioder.

Man indsaae derfor Nodvendigheden af, at gribe

til alvorlige Forholdsregler forinden fiere Tropper
ankom og förend Forstædernes uroligste Hoveder saae
sig istand til åt virke paa hele denne frygtelige Men-
neskemasse. Nationalgarden var allerede corpseret
og havde offentligen tilkjendegivet sit Forsæt, at ville
forsvare Nationens Repræsentanter; og, for saavidt
Modstanden ikke blev alt for overlegen, kunde man
stole paå deres Fædrelandskjærlighed. •

•Repræsentanterue begave sig næste Morgen fid,

ligt i Mödet. Allerede den forste Debatte var .saa
stoiende , at Prmsidenten var nodsaget til at erklærel
at han maatte udsætte Mödet, hvis man ikke viide
iagttage Orden. Dagen iforveien havde man udnævnt
en Committee, som skulde komme overeens med Mi

nistrene om Forholdsregler, angaaende den offenthge
Sikkerhed. To Timer hengik, uden -at denne kern
filbage med, sn Beretning„ .Vist er det, åt saahengo
Napoleon undslog sig for, at tage Tilflugt til det ene,
8 te MiddeT , sem med ViShed kunde redde Staten, og

aalænge ethvert Forsög paa at t v inge ham til at

nedlægge Regjeringen sandsynhgviis .vdde have havt
de .alvorligste Fölger, grændsede -det næsten til en
Umulighed, at kunne give noget Raad, •der, efter
Rimelighed, vilde have havt et heldigt

Committeens Udohlivelse, opvakte infidlertid den
yderste Utaalmodighed i Kammeret. Eet- af Medlera,
merne erklærede; Repræsentanterne at være Nationen
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ansVarlige-for den Tid ,. de'r gik til pflde, og et
det Medlem foreslog, uden videre Indledning, at Kam-:
meret nfortövet skulde skride til de Forholdsregler,
som Statens farlige Stilling udkrævede. Bevægelsen
og Larmen tiltoge hvert Öiehlik , og nogle Voldsom—
heder vilde upaatvivleligen have fondet Sted, hvis
ikke General Grenjer, Committeens Afsending, plud"-,•
seligen havde fremstillet sig. Han gjorde den Erkla;
ring: at Committeen, efter fem Timers Raadslagning,
hayde besluttet: "At Statens Sikkerhed fordrede, .at
Keiserenskulde give sit Samtykke til en CommissionS
Udnawnelse ved begge Kamrene, hvilken det •skulde
paaligge, åt trade i umiddelbar Underhandling med
de forbundue Magter, for af disse blot at betinge sig.t-
Nationens Uafbængighed erkjendt, Territoriets Ukræn-
kelighed og den Rettighed, der tilhorer ethvert Folk
ht vælge -den Statsforfatning, som maatte synes.det
passende, og at disse-Underhandlinger skulde under.;
stöttes, -ved en hurtig Udvikling. af Nationens'indvor—
tes Stridskræfter."

Lydelige Tegn paa Mishag gjenlOde öieblikke
ligen fra• alle Sid.er3 men Generalen, som forudsaaei
de,Modsigelser, man var i Begreb med dt: fre~tte;
vedblev saaledes: "Denne. Beslutning, mine Herrer;.'
Arekommer mig utilstrækkelig, ci beller fyldestgj«
den Kammerets Forventning, fordi det er muligt,..at
en saadan Commission ikke vilde blive thodtagen.'
.1reg skulde derfor heller• ikke raade til denne Fort
holdsregel, saafremt jeg ikke havde al Grund -til at
formode, at-De snart ville modtage en Erkhering fra'.
Keiseren, hvori han udtrykker det Onske 'Tnan
först skulde forsOge detm Middel, og i Tilfælde at
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hans Person da skulde frembyde en novervindelig

Hindring for Nationens Underhandlinger angaaende

dens Selvstændighed , vil han vise sig ,redebon til

hvilkensomhelst Opofrelse, man maatte fordre af bam.

Her udbrOd Forsamlingen i de heftigste Util-

frcdshedsyttringer. Fleerheden af Medlemmerne saac i

dette Forslag ikkun et Kunstgreb af Buonaparte, for at

vinde Tid, og.for at forlede Kamrene til en Fremgangs-

maad e, som han meget vel indsaae vilde være uvirksom,

Haab om, at finde en Leilighed til at styrte md paa

dem, og opreise sit forrige despotiske Herredomme

paa deres Uafhængigheds Bekostning. Ved foregaaende

Erfaringer, , troede de sig berettigede til at give dette

Napoleons Forhold imod dem denne Udtydning , og

den Fare, •som truedc Staten, var alt for overhæn,

gende , for at tillade nogen Opsættelse i Fjernelsen

al den eneste Forbindring, der kande lede til den

Frelse.
Efter megen Stöien fremstod Hr. Duchesne, og

talede saaledes: "Jeg seer mig ikke befoiet til at troe,

at det Middel, Committeen har foreslaact, er istand

til at bevirke den tilsigtede Nytte. At vor Ulykke

har naaet en höi Grad, kan ikke negtes; den er til-

strækkeligen beviist, ved vore Hæres AnfOrers Nær-

værelse i Hovedstaden. Om endog Nationens Kraft

ingen Grændser kjender, , ere dens Hjælpekilder, for

Oieblikket, dog kun faa. Kamrene kunne ikke til-

byde de allierede Magter, , at træde i Underhandling

med dem. De Documenter, hvilke ere os meddeelte,

udvise , at de eenstemmigen have afslaaet, at indlade

sig i de fredelige Nærmelser, man har tilbudt dem;

tillige have de erklæret: at de ikke ville underhandle
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med Fr'ankrig , saalænge Keiseren bekheder den höie-
ste Værdighed."

Her afbrdd Præsidenten Taleren, for at frem-
f6re den Forsikkring, at de saare snart vilde modtage
en saadan Erklæring fra Keiseren, som Committeens

Afsending havde berort. — Denne Afbrydelse, netop
i det Oiehlik da Taleren var kommen til det Punkt,
man saa forventningsfuld havde seet imode, foran-
ledigede nye stöiende Optrin. "Det er en aftalet Plan,"
udraabte blot for at trække Tiden ud." "En.
Sammenrottelse er i Gjære," skrege Andre. "Bliv
ved I bliv ved!" ndbrode de fleste Stemmer, "der er
ingen Middelvei!"

Duchcsne vedblev : "Det er nödvendigt, at vi

Udviklingen af vore indvortes Stridskræfter skulde
finde et Værn, tilstrækkeligt til at understötte vore
Fredsforslag og for at sætte os istand til at under-

handle med Held angaaende vor Ære og Selvstæn
dighed. Men kan denne Magt udvikles med fornodeu
Hurtighed? ville Tidsomstændighederne ikke paany
fore seirrige Hære imod Hovedstaden? under deres
Varetægt vil da atter den gamle Kongefamilie
finde sig." ("Aldrig! aldrig!" udraabte adskillige
Stemmer.) "Jeg vil aabenhjertigen give min Mening
filkjende. Hvilke ville Fölgerne blive af disse sorge-
lige Begivenheder ? ikkun eet sikkert Middel have vi
endnu tilbage, og som bestaaer deri, at Keiseren over-
tales til, i StatenS Sikkerheds Navn, i vort Fædre-
lands Lidelsers hellige Navn at erklære: sin Regje
ring nedlagt.

Hele Forsamlingen reisie sig pludseligen. "Bi-
faldet! bifaldet!" gjenlod fra alle Sider. Larmen-

1:41
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ophi:irteikke, og Præsidentens Klokke bleV hverketk
IMrt, eller paaagtet. Tilsidst sagde Præsidenten, idet
en kort Pause indtraf: "Jeg Maa opgive Haabet , om
at .komme til noget endeligt Resultat, saafremt For-
samlingen ikke iagtta.ger den fornOdne Rolighed. Sta,
tens Sikkerhed beroer paa denne Dags Beslutning,
Jeg beder.imIstmndigen om, at Kammeret vil oppebie
Keiserens Erklæring."

"Og jegiigeledes !" udraabte General Solignae.
. •ed Lyden af hans.Stemme, tilveiebragtes tifor-
tOvet Orden igjen. Hans Mod, Ubdielighed og Fædre-
landskjærlighed vare erkjendte af alle Partier, og Er-
indringen om det Had, med hvilket Napoleon havde,
forfulgt håm o med hvilket han i de sidste fem Aar
begjerligen havde grebet enhver Leilighed til at yd.H
4,n_yge og fornærnie barn, fordi han stadigt havde und-,
slaaet sig for, -at være hans Ærgjerrigheds tjenstv&
lige Redskab, opvakte den störste Nysgjerrighed efter
.a.t.höre„. til hvilke Forholdsregler han vilde raade. ,

."Og jeg ligeledes," sagde Generalen. "Jeg de-
ler den ærede Talers Uroe, som nu nyligt forlod
denne Talerstol. Ja 1 vi bör tage strengt Hensyn til

.Keiserdömmets Sikkerbed og til Haandhævelsen af
vor Friheds. Grundsætninger; men saalænge Regjerin-
gen er tilbOielig til àt foreslaae os saadanne Forholds

der sigte til dette Öiemeds Opnaaelse, synes
det vigtigt, at den Ære forbeholdes Kammeret,, ikke
at have bragt en. Handling i Forslag, .som burde være
Monarkens frivillige Samtykke underkastet. Jeg fore-
slaaer derfor, , at en Deputation af fern.Medlernmer.
skal udnæynes-og begive sig til Keiseren, for at til-
kjendegive ,Hans Xlajestæt den höist trængende
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:vendighed. -afbaris enftlige Beslutning. Denne Depn,
lations Beretning vil; som jeg haaber, fyldestgjdre
.saavel ForSamlingens som Nationens Onske."

Dette Forslag fandt almindeligt Bifald, og Præ-
sidenten var i Begreb med at oplage det til Votering,
.da Generalen atter fremstillede sig. "Jeg Cinsker at
Toreslaae en Forandring i . mit Andrag. Adskillige
.Personer have givet mig at forstaae, at vi snarligen

underrettede om Hs. Majestæts Beslut-
ning; jeg finder det desaarsag passende, at vi endmit
cen Time oppebie denne Erklæring, hvilken, som
det synes , skal stiles iii Kamrene. Ieg bringer .der-
fOr.i Forslag, at i ajournere indtil den Tid er- for,
loben. (Her yttredes lydeligt Mishag.) "Mine Her-
rer 1" ..vedbley Gcneralen,, "vi önske alle , at frelse
Fædrelandet; men skulde denne vor fælleds
lighed ikke kunne forenes med det Inederlige -Onske,
at Kammeret maatte bevare Regentens ../Ere ?"

'"Visseligt! visseligt!" udraabte de fieste Med,
lemmer.

"Hvis jeg forlangte, at vi skulde töve til. i Af•-•
ten, eller 411 i Morgen, vilde man med Grund kunne
fremsætte nogle Indvendinger men een Tim e!"

"Nu vel til Voteringen!" udbKid man alinin-.-
deligen; hvorpaa Kammeret ajournerte.

Vi- henvende nu .atter vor Opmaerksomhed paa
Napoleon, hvis Thronfrasigelse , i dette Öieblik,
stemmede ligemeget overeens med Bourbonnerues Til-
hængeres, de Maadeholdne Constitutionellisters og de
confoedererede Republikaners C)nske.

Efterat.Raadet.den foregaaende Aften var brudt
forbleve. Ministrene paa Palladset, og mange af
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dem opfordrede Keiseren i de alvorligste, skjoudt
:underdanigste , Udtryk, til at nedlægge Regjeringen.
De skildrede med. levende Farver de Odelæggelser,
for hvilke Landet vilde udsættes ved en forlamget
Modstaud, og sOgte at overtyde ham om Umuligheden
af, at modsætte sig de Seirendes Fremskridt. De
stöttcde sig paa den af de allierede Magter offentlig-
gjorte Beslutning • aldrig at ville underhandle med
bam, eller nedlægge deres Vaaben , saalænge den
hoieste Magt var i hans Hænder. De anförte: at de
havde tjent ham med ubrodelig Troskab; — at de
havde stillet alle Frankrigs Hjælpekilder til hans frie
Raadighed; at deres varmeste 6nsker havde led-
saget ham. til Valpladsen; men siden Lykken saa
afgjOrende havde været ham imod, bod Pligt imod
Staten dem , skjont deres Hengivenhed og Ærefrygt
for ham endnu stedse vare de samme, ikke længer at
dolge, at hans Person frembod den eneste Hindring
for Frankrigs Frelse.. De talede om den Hæder, der
vilde ledsage et saa stort og ædelmodigt Offer; de
mindede ham em, at hans Navn vilde af de sildigste
Efterkommere udtales mcd Taknemmeligheds Fölel,
ser, og yttrede den Overbeviisning, at han vilde hen,
leve sit tilkommende Liv i usigelig Lyksalighed, ved
at være Vidne til , eller h•re om de Velsignelser, hans
hönriodige Selvfornegtelse vilde fremkalde; — en Lyk-
salighed, som aldrig vilde kunne forenes med den
langvarigste og meest glimrende Regjering, saafremt
denne skulde kjobes med franske Undersaatters Rlod
og Taarer.

Alle disse Bevæggrunde fremfortes imidlertid
inden mindste Nytte. Napoleons herskende Lidenskab
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,•ar eti umættelig og forfængelig Stræben efter udhredt
Herrechimme. For at sætte sig paany i Besiddelse af
den Throne fra hvdken han var nedstyrtet, og for at

holde sig i den•Værdighed , han nu for • anden Gang

beklædte, havde han vovet meget. Det var endeligen

lykkedes ham at naae det Maal, paa hvilket hans iv-

rigste Bestrzebelser vare henvendle: :og nu at skulle

give Slip paa den Gjenstand, der forenede alle hans
Önsker? — dette var meer end han kunde overtale

sig til.
Natten hengik med Forhandlinger, og först om

Morgenen, da Kamrene forsamiede sig, samtykkede
Buonaparte i, at saafremt disses Underhandlinger skulde

falde uheldigt ud, vilde han underkaste sig det Of-

fer, , man forlangte af ham.
Napoleon begav sig nu i sit Cabinet, hvor han

i spændt Forventning oppebiede Kamrenes endelige
Beslutning. Han skrev .en Mængde Billetter til Mmi-

strene , hvori ban snart tilbagekaldte sit givne Lovte,
og snart igjen bekræftede det. I eet Öiehlik fauede

han den Beslutning, at gjöreEnde paa det Hele, ved.
at oplöse Kamrene; i et andet gj6s han blot ved Tan-

ken om dette vovelige Forsög. Hver Billet blev sijn-

derreven, og hele Gulvet var overströet .med Papiir-

stumper. Hvert Qvarteer bragtes regelmæssigen Bul-

letiner fra Kamrene , og hans Aasyn opklaredes, eller
.mörknedes, alt ifolge Efterretningens Beskaffenhed.

Adskillige Ministre., Statsraader og andre fungerende

Embedsmænd , traadte ind i Værelset; 'men han var
altfor beskjæftiget med sig selv , til enten at hdre paa

dem, eller tale med dem.. Han begyndte derpaa at
underskrive nogle af den uhyre Mængde Papirer, 80111

B.
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bedækkede ,Bordet. Isærdeleshed undertegnede hau
mange Meddelelser otn Optagelse i Æreslegionen,
hvilke skulde uddeles blandt dem, der havde ud,
mærket sig ved Waterloo; og af den bele Hob Docu-
menter uds<:igte han alle Benaadningerne, som han
undertegnede, uden at gjennemlæse. •

Man hiirte nti Lyden af en Kareth, som kom
hurtigt kjorende til Palladset, og Prinds Lucien bley
mældt. Han alene, tilligemed Bertrand, havde dris-
tigen modsat sig Napoleons Thronfrasigelse, og naf-
ladeligen opfbrdret ham til at oplose Kamrene, for
paa cengang, at sonderknuse hans Fjender. Det stöiende
Optrin som havde tildraget sig om Morgenen i Kam-,
rene, var kommet ham for Öre, og han indsaae, at
man snart vilde gjöre den Motion: at hans Broder
havde forbrudt Kronen. Han kom nu for at gjore et
endeligt Forsg, imedens det endnu var Tid. Saa-
snart Napoleon saae ham, gjettede han Hensigten af
hans Besög , og idet han pludseligen blev bleg , greb
han Lucien ved Armen, og ilede med ham i en skyg-
gefuld Allee i Haugen, paa det at deres Samtale
kunde gaae uforstyrret for sig. Napoleon var meget
rört, og Luciens Stemme forraadte ligeledes en heftig
Sindshevægelse, der syntes frembragt saavel af Kjær-
lighed til hans Broder, som af Yrede over dennes
Haardnakkenhed.

Lucie n. "Hvor er Din Fasthed ? — Giv dog
Slip paa denne Vankelmodighed — Du veed hvad det
vil. koste ikke at vove."

Nap oleo "Jeg bar allerede vovet formeget."
Lucie t. "Formeget og forlidet vov bl


denne sidste Gang."
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"11Vad : endnu- entgde Brumaire
L u eien. "Paa ingen Maade — et aldeles consti,

tutionelt Dceret. Constitutionen giver Dig Ret
. Na pol e on. "De holde ikke.af Constitutionen;.

de kalde den gammelt, beklakket, ubrugbart Papiir.
Og dersom de modsætte sig Decretet?"

Lueien. "I dette Tilfælde ere de Oprikiere, og
bvad der endnu er bedre, man adSpreder dem desto.
lettere."

Napol eon. "De have taget Tilflugt til Natio–
nalgarden, som ikke er mig hengiven;. den vil il
dem til Hjælp."

• I, u i e n. "Nationalgarden forstaaer • kun at
sætte sig til Modvaerge: opfordrer man den til An--

greb, ville 'K~unerne tænke paa dures Koner og

deres Handel." •

Nap o 1 eon. "En 18de Brumaire Vilde muligen.
fore, dersom den slog feil, til en iStle,Vendemaire,".

Lucie n. "Du overlægger, naar Du skulde
handle; de handle, og overlægge ikke."

Napoleo n. "Hvad kunne de gjore? de snakke-1
hiot om Tingen."

L ucien. "Den offentlige Mening r paa der«.
Side; — de vilJe. afsige den Dom, at Thronen er
forbrtult."

Napol eo n. "Forbrudt! det. tör • de ikke."
Lucie n. "De ville vove Alt ! dersom Du,

Intet vover."
. Napoleon havde aldrig tænkt, at Kamrene en,L

ten 'vilde have Dristighed nok til at foresiaae, eller
Kraft nok til at udföre .den Forholdaregel , hvortil.
Lucien sigtede. Han formodcde, at .det blot vilde

R 2
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Være nödvendigt, med Standhaftighed at modsætte

sig Thronfrasigclsen, og naar de saae, at deres Hen-

"sigt ikke kunde opnaaes, vilde de i Forening med

ham, bestræbe sig for at opreue de Tab, det sidste

ulykkelige Felttog havde foranlediget. Desuagtet op-

irrechi Vinket om den mulige Erklæring: at han havde

forbrudt Thronen, ham indtil Raserie, og i störste

Hast sendte han Bud efter Davoust, som var Krigs-

minister, og adspurgte ham med Heftighed, hvor stor

en Magt, han kunde före imod Forsamlingen, dersom

han var nödsaget til at skride til Yderligheder. Da-

voust, overbeviist om, at det gik tilbage med hans

Keiser og at enhver- voldsom Forholdsregel .ikkun

vilde fremskynde hans Fald, studsede i Begyndelsen,

men svarede omsider, , at han var altfor vel bekjendt

med Napoleons fædrelandssindede Hensigter, til at

troe, at han for Alvor var betænkt paa nogetsomhelst

Angreb mod Nationens Repræsentanter, og at ingen

Magt, som han muligen kunde organiscre, vilde i

Lænerden være istand til at seire over Frankricrs Uaf-

hængighed.

"Jeg forstaaer Dem," gjentog Napoleon, "min

Sol er dalet!" hvorpaa han iilsomt forlod Værelset.

I det Lueien, heftigen bevæget, steg op i sin

Kareth igjen, sagde han til en Seeretair : "Hvad skal

man gjiire? Rdgen af Slaget ved St. Jean har gjort

ham ör i Hovedet: Han er en ulykkelig Mand!"

Napoleon lukkede sig nu inde i sit Cabinet,

hvor han forbiev en heel Time, uden at Nogen vo-

vede at forstyrre ham. Man hörte ham uafiadeligen

gaae omkring i Værelset med stærke Skridt og bryde

vtd i lydelige Udraab. Tilsidst ringede han, og far-
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langte Caffee, som en Karnmertjener sernite op til ham
ved et Barn,, for hvilket Napoleon bay særdeles me-
gen Godbed, og hvem det ofte blev overdraget-at op-

varte barn, naar hans .Tjenere ikke vovede, at ud-
sætte sig for hans lidenskabelige og uregjerlige Sinds-

stemning.
Keiseren sad i dette Öieblik i en ubevægelig

Stilling, med Hovedet stöttet paa Armene. Han be-

mærkede • ikke at Barnet traadte md , og i nogle Mi-

nuter blev det staaende ligeover for harn, uden at

turde forstyrre ham. Omsider nærmede det sig, og
sagde i en godmodig Tone: " drik lidt! •rik Udt

Sire ! De vil have godt deraf!."
Napoleon saae stivt paa ham uden at svare.
Barnet tilböd igjen Forfriskningen, som han nu

modtog.
"Er du ikke fra Gonesse?" spurgte Buottaparte.

"Nei, Sire! jeg er fra Pierre-Fete."
" Hvor dine Forældre eie en Hytte og nogle faa

Tönder Land ?"
" Ja, Sire !"
"Ak! de ere lykkelige !"
Napoleon vendte derpaa tilbage til Andience-

værelset, hvor han fandt to Secretairer, der aahnede
Depeeher.

"Er der noget Nyt?" spurgte han.
"Her er et Brev," sagde een af Secretairerne,

som kom under- Couvert, og er•adresseret til Deres
Majestæt."

.Napoleon tog Brevet, og gjennemlæste det. Hau

fandt i samme en kort Fremstilling af hans hele po-
litiske Löhebane, ledsaget af de meest bidende Be-
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inærkninger; samt de bilterste Behreiddser over den
Ringeagt, han stedse havde flilt og endnu föhe for
sin Tidsalder. Med en dristig Pen fandt han her
skildret de store Forhaahninger, hvortil hans givne
Lövter herettigede Nationen, saavelsom d.e grændse-
löse Elendigheder, for hvilke bans umætteljge Ær-
gjerrighed nu udsatte den, og til Slutningen de Ord:

"Forbehold Dem selv den Ære at nedstige fra
en Throne, paa det at man ikke skal stode Dem
.ned fra samme. Dette er en oprigtig Fjendes Raad,
som ofte beundrede, men aldrig frygtede Dem, og
som med Glæde -skulde have udgydet sit Blod, for 4
Dem at- skue en Frelser for den Verden, hvis Svobe
De har været.- Denne Fjende kan ikke -skilles fra d.en
Mand, hvem eget Snille og Folkets V411ie have op-
hbiet til Regent, uden at nedskrive de Ord , som en
Ven (saafremt han eudnu har een tilbage) ikke burde
fortie: "Nedlæg Regjeringen.

Philadelphin."
"Jeg nedlægge Regjeringen ;" udraabte Napoleon,

idet han bed sig i Læben og knuede Brevet sammen
Haanden. "Hvad synes Dern?" sagde han til to af'

sine Ministre, som just traadte, ind. Disse vare Hr.
de Boulay og Regnault de St. Jean d'Angely.. — Den
förste iagttog Taushed.

"Jeg forstaaer Dem," vedblev Napoleon, "De
er af den ubekjendte Brevskrivers Mening."

Boulay stod endnu stedse taus. "Og De, Grer
Regnault, hvad er Deres Raad?"

"Med Folk.og Penge vil Deres Majestæt endnu
lunne gjöre Modstand3 men uden dette, er Dem.vel
-noget andet Middel tilovers, end at give efter ?"
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"Jeg kan gjöre Modstand

"Den offentlige Mening er paa Kamrenes Side,

og Kamrene mene, at en Opofrelse bör finde Sted."

Idet samme mældte man Generallieutenant So-

lignae, Medlem af Repræsentanternes Kammer. -

"Solignae!" udbrod Keiseren, "jeg har ikke ta-

let med ham i fem A.ar ; hvad vil han mig?" Mi-

nistrene forlode Værelset og Generalen traadte

Solinnae forklarede ufortövet Hensiglen med hans

Komme. Han udviklede den herskende Stemning

Kamrene, samt Maaden, hvorpaa det havde lykkedes

ham, at erholde een Tim es Opsættelse i den ulyk-

kelige Deeision, og bönfaldt Napoleon o ved fri-

villigen at nedliegge Regjeringen, at forebygge den

vanærende Forkyndelse: at have Thronen forbrudt.—

• Ordet: forbrudt, opvakte paa ny Ruonapar-..
tes hele lidenskabelige'Vrede. Han overbSte saavel

Kamrene som Generalen med alle optænkelige

nærmelser. Men Solignae var fast besluttet, ikke at

blive fornærmet. Han lod derfor Uveiret drage over,

og gik derefter igjen ids paa bam. Han erindrede

ham om, at han ved en frivillig Thronfrasigelse ikke

alene vilde bevare sin Hæder, men endogsaa tillægge

samme en forhöiet Glands; hvorimod Deeretet om .at

have Thronen forbrudt, for evigt vilde udslette sam-

me. Han beraabte sig paa hans Fölelser som Bro-

der og Fader. Ved at opofre sin. egen Storbed for

Landets Frelse, vilde han for stedse sikkre sig Frank-

rigs Taknemmelighed, soM aldrig vilde kunne yttre

sig paa en værdigere Maade, end ved de ÆresbeviiS-

ninger, hvilke upaatvideligen vilde blive hans Fami-

lie til Deel; hvorimod Solignae paa den -anden Side



264

mindede bam om. at der vare ham dyrebare,
vilde dele hans Vanære og drages ned med bam i For-
dærvelse. Alle disse Bevaeggrunde vare imidlertid uden
Virkning, og Buonaparte syntes urokkelig i den Be-
slutning , at ville trodse sin Skjehne.
• Denne Modstand , som vedvarede henimod en

halv Time, bragte Solignac paa den Tanke , at fore-
slaae ham , at resignere til Fordeel for hans Son.
Han vilde da ikke aldeles unyttigen (vedblev Genera-
len) have bestræbt sig for -at erholde en Throne

som han cengang tilforn havde frasagt sig i Fa-
veur af Bourbonnerne, og han vilde endnu kunne
virke og regjere i sin Sons Person. Om han endog i
Begyndelsen skulde udelukkes fra at tage Deel i Re-
gjeringen , var det dog naturligst, at hans Brödre
vilde blive den mindreaarige Regents Formyndere, og
efterhaanden vilde Sönnens Kjærlighed og Taknem-
melighed atter kunne aabne Faderen Ildsigter, , om
ikke til den keiserlige Værdighed , saa dog til en of-
fentlig LObebane, og, endskjondt ikke den synlige,
vilde han desuagtet bIive Frankrigs virkelige Styrer.

Disse Ideer, , der fremstillede sig levende for
Buonapartes Indbildningskraft, i Forening med den
farlige Stilling , hvori han begyndte at indsee , at han
befandt sig, bevirkede hans Samtykke til at resignere •
til Fordeel for sin Son. Overeensstemmende hermed
bIev en Secretair indkaldt og folgende Erklæring
ufortovet opsat

"Franskmænd Da jeg begyndte Krigen, for
at haandhæve 1Nationens Selvstændighed, gjordc jeg.
Regning paa Foreningen af AlIes Anstrengelser , paa
Alles gode Villie, paa alie National-Autoriteters Med-.
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virkuing. Jeg kunde med GrUnd vente mig -ct Jyk—
keligt Ldfaid deraf, og jeg havde trodset alle Mag-
terues Erklæringer imod mig."

"Ornstændighederne synes nu at have foran-
dret sig. Jeg opofrer mig til Frankrigs Fjenders Had.
Maatte de yise sig oprigtige i deres Erklæringer, og
maatte disse alene have været rettede imod mig. Mit
politiske Levnet er til Ende, og jeg prociamerer min

Frankrigs Keiser, Yunder Navn af Napoleon
den Anden."

"De nuværende Ministre ville udgj6re Regent-
skabets provisoriske Regjering. Den interesse, jeg
fOler for min Sön, gjör mig det til Pligt, at indbyde
Kamrene til, ufortövet ved en Lov at indsætte Re-
,,, entskabet."

"Forener Eder alle for det alrnene Vel og for
at blive en utafhængig Nationl"

(Undertegnet)

Den 2.2de Juni 1815.
'''Sapoleon."

Med denne Erklæring ilede Solignac nu til For-.
samlingen, som modtog den med alle Tegn paa den
dybeste Ærbodighed. De Medlemmer, der allermeest
harde paaskyndet Napoleons Thronfrasigelse, vare mt
de förste til at bevidne deres Taknemmelighed for
det Offer, han havde bragt. Lafayette foreslog, at
hans Person og tilkommende Skjebne, skulde sættes
under Nationens Beskyttelse, hvilket antoges med al—
mindeligt Bifald. Regnault, som allerede havde lagt
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sin Fadrelandskjærlighed for Dagen , ved det Raad,
ban for kort siden bavde givet paa Palladset, var nu
begjerlig efter at vise, at forandeede Omstændigheder
ingenlunde kunde svække hans Hengivenhed for hans

fordums Beskytter.

"Mine Herrer," sagde han, "jeg er ikke længer

Minister, men Folkerepræsentant, og foler mig beret-

tiget til at bære dette Navn; thi jeg har viist mig som
Saadan, selv i den Regents Cabinet, mod hvem vi
endnu have Pligter at opfylde; og jeg föler mig over-
tydet om, at Ingen vil misbillige det Forslag, jeg nu

bnsker at turde fremsætte."
"Vi have havt en Mand i Spidsen for os, hvem.

vi engang have tillagt Benævnelsen: stor. Denne
Mand vil Efterslægten domme. Folket havde indsat
ham i den bbieste Myndighed. Denne har han ned-

lagt uden Forbeholdenhed og uden Hensyn til
Person. Kammeret burde derfor ikke undlade, at
tolke de Erkjendtlighedsfölelser, Nationen er ham
skyldig, og fOr stedse vil bevare for ham. Jeg fore-

slaaer altsaa, at Præsidenten og hans Bureau skulle
begive sig til Napoleon, for i Nationens Navn at be-

vidne ham den Taknemmelighed og Ærbodighed, med
hvilke den modtager bans ædelmOdige Offer for det
franske Folks Uafhængighed og Lyksalighed."

Dette Forslag bley eenstemmigen .antaget, og

Præsidenten Lanjuinais, ledsaget af Vicepræsidenten
ttg Secretairerne, hegave sig derpaa til Palladset Ely-
see. Buonaparte modtog dem, omgiven af alle sine

forrige Ministre, alle Stor-Officiererne af hans Liv-
garde, samt et stærkt Corps -de-Garde; ligesom otn-,

tyggelig for, endnu engang at vise sig solD Sonverain,
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forinden han .for stedse trak. Sig tilbage til Privatlivets
ukjeudte Vandel. Han var bleg og • afinattet ved de
nyligt udstandne Sjælslidelser; men hans Anstand var
fast og utvungen.

Lal)juinais nærmede sig med meer end sædvan-
Iig Ærbbdigbed , og var dybt rort. De Deputerede,
sagde han , havde overdraget ham, at bevidne den
Taknemmelighed, de samtligen fOhe ved hans ædei-
modige Eftergivenbed for Omsnendigbedernes tnnge
Bydende. Saalamge bans Throne skjenkede Frankrig
Hæcier og Lyksalighed, og saalænge den kunde be=
staae, uden at udsætte Fædrelandet for fuldkommen
odelæggelse, bavde de været rede til at forsvare ham
til det Yderste; men det ulykkefige Nederlag ved Wa-
terloo , forte nu atter imod Landets Grmndser en
Million bevæbnede Fremmede, hvis Anforere havde
svoret, aldrig at gjore Fred med Napoleon; men
derimod hditideligen lovet , at garantere Frankrigs
Uafkengighed, saafremt Nationen valgte en anden
Regjering. Napoleons Resignation var det eneste Mid-
del til at afværge Fjendernes Hevngjerrighed, hvilke
ikke længer vilde have gyldig Grund til Krigens
Fortsættelse, naar den Gjenstand var fjernet, mod
hvilken de haVele erklæret, ene oi alene at have dra-",
get Sværdet; og i samme Forhold, som det Offer,
han havde bragt Frankrig, var det vigtigt, maaue
dets Erkjenchligbed mod ham tiltage. Endskjbndt
han, ifOlge sin egen ædehnodige Thronfrasigelse, ikke
længer var deres Behersker, elskede og ærede de ham
desuagtet, som den fOrste og ypperste af deres Med.4
borgere.. Hans Sikkerhed og Alt hvad der var ham
dyrebart, vilde blive Gjcnstanden for deres andlygge,,
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ligste Omhue og for stedse ansees , som en dem be-

troet Ifelligdom.

Paa denne Adresse svarede NapoIeon : "Jeg

takker Dem for de Folelser, De bevidne mig. Jeg

anbefaler Kamrene, at forstærke Armeen. og sætte den

bedst mulig Forsvarstand. Hvo som onsker Fred,

bOr ruste sig til Krig. Udsæt ikke denne store Na-

tion for Fremmedes vilkaarlige Behandling , saafremt

den ikke skal skuffes i sine Forventninger. Hvilken-

somhelst min Stilling end maatte vorde, skal jeg være

lykkelig , naar blot Frankrig er frit og uafhængigt.

Idet jeg overdrager den Ret, som Frankrig har gi-

vet mig , til min Sön , tager •jeg ikkun Hensyn paa

Nationens Velfærd og paa den Interesse, jeg fbler

for min Sön, som jeg derfor udnævner til Keiser."

Præsidenten bemærkede: at Kammeret ikke havde

raadslaaet angaaende dette Punkt, ei heller befuldmæg-

tiget ham til Noget i denne Henseende.

"Jeg sagde Dig det forud," hviskede Buona-

parte til Lucien , "jeg tænkte nok , de ikke vilde

gji5re det." "Siig Kammeret," vedbkv han til Præ-

sidenten , "at jeg anbefaler det min Sön , at jeg kun

resignerer til Fordeel for min Sbn." —

Kamrenes forste Beskjæffigelse var nu , at ud-

nævne en Committee, som skulde overtage den 6ver-

ste Bestyrelse. Denne Committee bestod: af Hertugen

af Otranto (Fouche), Politieminister; Hertugen af Vi-

cenza (Caulaineourt), Minister for de udenlandske

Sager ; Carnot, Minister for det Indre; General Gre-

nier og Baron Quinette. Af disse vare tre valgte af

Repræsentanternes og to af Pairernes Kammer.
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Idet denne midlertidige Regjering traadte i Virk-

somhed ndstedte den en Proclamation til det franske

Folk, hvori det hed :
"Et stort Offer syntes nddvendigt, saavel for

Eders , som for hele Verdens Fred, og Napoleon fra-

sagde sig den keiserlige Throne. Med hans Resig-

nation endes tillige hans . politiske Bane. Hans Sön

er ndnævnt til Keiser!"
Denne sidste Sætning foranledio-ede mange hef-

tige og hbirbstede Dcbatter i begge Kamrene, og

Larmen tiltog i den Grad, at Præsidenten tilsidst be-

dækkede sig, hvorpaa Rolighed atter tilveiebragtes.

Grev Cornadet reiste sig derpaa , og sagde:

"Vi stride blot om Ord. Kammerets Forhand-

lingsprotocoller udvise Napoleons Resignation. Vi

ville i samme ligeledes finde antegnet Prinds Luciens

Paastand, at Napoleon den Anden, ifolge Constitutio-

nen og de Vilkaar paa hvilke Keiseren har nedlagt

Regjeringen, bor proclameres til Frankrigs Souveri.n.

Disse Forsigtighedsregler erc tilstrækkelige, for at sik-

kre Napoleon den Anden hans Rettigheder; men for

er han ikke i Frankrig, og for at tale

tydeligt: han er en Fange. Under disse Omstændig--

heder, hvad fordrede den offentlige Sikkerhed og

Nationens Lafhængighed? Indsættelsen af en provi-

sorisk Regjering, der var istand til at gribe de For-

holdsregler, , som den offentlige Sikkerhed maatte ud-

kræve."
Efter en langvarig og stöiende Debatte, gik

Cornudet's Forslag igjennem, og Spörgsmaalet an-

gaaende Napoleon den Andens Succession, bley hen-

viist til Dagens Orden.
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Den liden OpMærksornhed, Kamrene viste imod

det Vilkaar, paa hvilket Buonaparte harde resigneret,

fornroligede og opirrede bam ligemeget. Da man

berettede ham Udfaldet af Debatterne, brod han ud

i•de beftigste Vredesyttringer, erklærede sin Resigna-

tion for tilbagekaldt, og foreslog, ufortovet at mar-

sehere til. Kamrene og adsprede dem med Magt.

I dette Forsæt bestyrkedes han ved den Gjæ-

ring der fandt Sted blandt Forstædernes Indvaanere,

hvilke vare ophidsede til et Slags Afsindigbed, ved

Efterretningen. om Napoleons Thronfrasigelse. De

iiede, hastigen tilsammen, idet de med Rasenhed ud,

raabte: "Keiseren leve!" Forgjeves svarede man'

dem, at der ikke-meer var nogen Keiser. "Han er

vor Keiser — ban skal være vor Keiser," skrege de„

"og vce dent, der forurette, eller vanære ham!"

Skareviis lObe de til Palladset Elysée , og forlangte

med. Heftighed,. at Napoleon skulde stille sig i Spid-

sen for dem- og fOre dem imod Fjendeu. Bertrand

traadte u frem, og takkede dem i Buonapartes Navn:

for, den. trofaste Hengivenhed, dc bevidnede, samt

forsikkrede dem, at saafrernt det skulde gjores for-,

nodent, vilde Napoleon gjore Brug af deres Bistand

og overlade. sig til-. deres Beskyttelse. Imidlertid

udbad ban sig af dem, at de for Øieblikket vilde:

skilles ad, og lovede, naar dercs Hjælp udkrævedes,

skulde han ikke undlade at underrette dem derom.

Ved denne Tale undgik Bertrand at paadrage Buona-

parte noget. Ansta“ Kamrene kunde ikke sige, at

ban pOnsede paa nogen Modstand, og han bavde sik-

kret sig. de Confoedereredes Understottehe, ifald han
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siden Onskede at gjore Brug af deres Medvirkning,
eet eller andet øiemed.

Af stèrre Vigtighed derimod, var de faa LiMe-
troppers Opforsel , hvilke befandt sig i Hovedstaden,
saasom man af denne kunde slutte sig til Armeens
Stemning. Soldaterne og selv Offielererne vare alde-
les uregjerlige. lle tilfoiede alle dem Fornnrmelser,
som de formodede at staae i Forbindelse med Kam-
renes virksomste Medlemmer, og tvang hver Person,
de mOdte, til at udraabe: "Keiseren leve!" Man
lukkede hastigen alle Boder, en pindselig Skræk tog
Overhaand, og man saae almindeligt de rædsomste
Optrin imOde.

Da 1Napoleon paany blev underrettet om Pairer,
nes UtilbOielighed til at proelamere hans Son, steg
hans Forbittreise til det hOieste. Han befalede. at
Vaaben og Penge skulde uddeles iblandt de Confoe-
dererede, som uden OphOr strOmmede imod Palla&
set, idet han tillige mOnstrede den liden Styrke, som
for 6ieblikket udgjorde hans Livgarde, fast beslut-
tet, at afgjore Alt med Magt. Mange af hans oprig,
tigste Venner bade ham imidlertid paa det indstæn-
digste og alvorligste om, ikke at fremskynde sin
ulykkelige Skjebne ved et saa voveligt Foretagende.
Det hæderlige Offer, han havde bragt imorges , sagde
de, -vilde sikkre ham Frankrigs Taknemmelighed og
Europas Bifald; hvorimod denne upolitiske og ufor-,
nuftige Fremgangsmaade, ufeilbarligt vilde ledsages
af de meest odelæggende Folger.

"Jeg resignerte," udraabte han med Heftighed,
"jeg resignerte til Fordeel for min SOn1 Have de
prociameret ham, eller ville de proclamere ham?
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Jk brycie deres Troskab iMod mig, og min Resigna-

tion er ikke meer i Kraft. — Har jeg ikke Hæren,
har jeg ikke de Confoedererede til min Befaling? —

Kan jeg ikke sönderknuse dem i et 6ieblik? og

jeg skal taale, at see min Familie forraadt og ned-

værdiget ?" —

Man sVarede ham herpaa, at han visseligen

vilde kunne udföre sit Forsæt, at adsprede Kamrene,

og at Nationalgarden vilde være utilstrækkdig til at
modstaae ham; men at det ingenlunde var sandsyn-
ligt, at hans Magt vilde være af længere Varighed

end tre Dage. -"Desuden," sagde een af hans Ven-

ner, , "Pairerne udgjöre kun eet Kammer. De veed

ikke, hvilken Vei de Deputerede vælge. De har i

Sandhed al Aarsag til at vente stbrre Eftergivenhed

af dem, og deres Exempel vil hastigt blive fulgt af

Pairerne. Oppebi i det mindste Udfaldet af Debatten
Morgen, og gjör Dem ikke skyldig i den Uretfær-

dighed, at have brugt Vold imod Repræsentanternes

Uafhængighed, saalænge De sanasynligviis ikke vil
have Aarsag til Klage over dem."

Disse Forestillinger havde den forönskede Virk-

ning. Napoleon foer sammen ved den Bemærining,

at hans Magt ikke vilde være af længere end tre Da-

ges Varighed, og han syntes at henfalde i dybe Tan-

ker derover.

"q‘Itt vel!" sagde han efter et kort Ophold, "jeg

vil oppebie Kamrenes Forhandlinger i Morgen; men
lad dem vogte sig for, hvorledes de spille med mig,
eller glemme det Vilkaar, paa hviiket jeg resig-

nerte
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Natten hengik, uden at synderlige urolige
wegelser forefaldt. Henimod tredive tusinde Mand af
Nationalgarden vare under Vaaben paa deres forskjel-

lige Alarmpladse, og stærke Patrouiller holdt störste
Orden i alle Gaderne. De adspredte enhver Hob,

tvang enhYer Noler til at gaae ‘-idere, og arresterede

alle dem, som forsögte paa at forauledige Uordener.
Tidligt den paafolgende Morgen forsamlede de

Deputerede sig igjen, og efterat baye bestemt Dagens

Orden, fremkom Hr. Berenger med det Forslag , at

samtlige den provisoriske Regjerings Medlemmer skulde

erklæres ansvarlige, Een for Afle og Alle for Een.

Hr. Defermon besteg nfortoyet Talerstolen. "At
Nationen bor kunne kræve samtlige den midlertidige

Regjerings Medlemmer iii Ansvar," sagde ban, "kan
ikke være nogen Tvivl underkastet3 men i Rvis Navn

handler denne Regjering ? erkjende vi, eller erkjende

vi ikke en fransk Keiser ? Ikke Een af Forsamlingen
svarer: vi bave en Keiser, , uuder Navn af Napoleon
den Anden."

"Jo vist! jo vist!" udraabte de fleste Med-

lemmer.

"Jeg er Folkerepræsentant, og foler varmt for
mit Fbdeland. Min.Mening er : at Constitutionen bör

være vort Foreningspunkt. Hvorledes skulle vi frem-
staae for Frankrigs og- Europas Öine, ifald vi ikke

med Trofasthed overholde vore Grundlove? Napo-

leon den Förste regjerede i Kraft af disse Love; Na-

poleon den Anden er derfor vor'Souverain."
"Ja vist ! ja vist!" gjenlöd fra alle Sider.

"Naar :man bliver vaer ," yedbley han, "at vi

med Standhaftighed vaage over, at haandhæve yor
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Constitution, og at vi, ifidge denne, ansee os beret-
tigede til Valget af vor nye Behersker, vil man ikke
lautger kuune indbilde Nationalgarden, at vi yaadslaae,

fordi vi. forventeLudvig den 18des Ankomst. Lader
os berolige Hæren, som nnsker, at vi skulle vedlige-
holde vor Statsforfatning. Spörgsmaalet om at op-
retholde Napoleons loymæssige Dynastie, bnr ikke
tænger frembyde en Gjenstand, som er Tvivl un-

derkastet,"

Denne Tale bley modtagen med de meest levende
Bifaldsyttyinger. Alle Repræsentanterne reiste sig, og
svingede Hattene, med Udraabet: "Keiseren leve !"
Siden efter gjordes det Forslag, som ogsaa antoges, at
det almindelige Bifald , man ved denne Leilighed
fiavde yttret, skulde indfnres i Forhandlingsprotocol-
terne. Adskillige Medlemmer fremstode derpaa, o'g

gave deres Meninger tilkjende. Hr. Manuel endte om-
sider Debatten med fölgende Tale:

"Mine Herrer ! Meningerne angaaende det Spörgs-.

maal, som beskjæftiger yor Opmærksomhed, synes at
være deelte. Nogle ansee det for nödvendigt, at vi
ufortövet proclamere Napoleon den Anden. Andre
have bemærket, at. politiske Omstændigheder fordre
et Ophold i denne Henseende og at Kammeret ikke
btr,:de give sin ,Mening tilkjende , forinden Lnder-
handllnger have gjort os bekjendte med vor sande
Interesse. De Magter, som allerede eengang have er-
klæret , ikke at ville Underhandle med Napoleon, eller
med hans Familie, ville s.andsynligYiis ikke gise
deres Samtykke til, at hans Sön. overtager Regjerin-

sen. Disse ere de Vanskcligheder, der frembyde sig."
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"Men idet vi lægge denne vor Tv'M for Dageu
for bele Europa, i en Forhandfing, som er hefist be-
klagelsesværdig, lære vi det ikke netop derved at af-
fordre os ct saadant Offer? — Er det ndvendigt at
udvikle dette Punkt n6iere ?"

"Jeg nærer det Haab, at samtlige denne For,
sarnlings Medlemmer ikkun bave eet Øiemeed, nem-
lig: Statens Frelse; men tillige bör man fjerne al
Mistanke om, at Frankrig er deelt imellent fiere Par-
tier. Skulle vi vel tillade, at Ilere Factioner, bver
for sig, smigre sig med Fuldendelseu af deres hem-
melige Arbeider? Skulle vi vel Onske, at forskjel-
lige Partier, idet vi tragte efier at afgji4re ovennævnte

vigtige SpMsgsmaal, behse deres Faner og samle de-
res Tilhængere? hvad vilde i dette Tilfælde blive af
Statens Sikkerbed?"

"Mine Herrer siden dette Spörgsmaal nu en-
gang er opkastet, er det nOdvendigt, er det paatræn-
gende nOdvendigt, at erkjende Napoleon den Anden
som vor Keiser; men paa samme Tid udkræves
at Frankrig skulde kjende de Bevæggrunde, der bavn
foranlediget os til Fduævnelsen af den eecutive N.-,-
gjeri“gseorumission, og at det tillige var vor Hensigt,
formedelst denne, at indsætte etRegentskab, bestaaende
af duelige og retskafne Mænd,"

"Jeg vil slutteligen benvende mig til dem, der
synes at staae i den Formening-, at pofitiske Om-
stændigbeder kræve Opsættelsen af dette vigtige Skridt.
Jeg vil sige dem, at Forhandfingen angaaende denne
Gjenstand,.. har udviist vor urokkeligek3eslutning,- fra
11u af at tage Hensyn paa Frankrig og ikke paa en en-
kelt Familie. Saafremt de forbtunine 11bgterisdslaa

S
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sig for at erkjende Napoleon den Anden, vil der emlnu

være tilstrækkelig Tid til at tage en anden Beslut-
ning, og Valget vil ikke falde vanskeligt , imellem

eet Menneske og imellem tyve Millioner Mennesker."
"jeg foreslaaer desaarsag, at vi skride til Dagens

Orden paa fOlgende Grunde :
"At Napoleon den Anden er udnævnt til

Frankrigs Keiser, , formedelst Napoleon den FOrstes

Resignationsact og i Kraft af KeiserdOmmets Consti-

tution."
II) "At begge Kamrene, ved deres Decret af

Gaars Dato , og formedelst den derved udnævnte

provisoriske Regjeringscommission, have onsket og

attraaet, at forskaffe Folket en, under nærværende

overordentlige Omstaendigheder for dens Frihed og

Sikkerhed nodvendig, Borgen."
Man bragte siden efter i Forslag, at en Depu-

tation skulde afsendes til Buonaparte , for at meddele

ham den tagne Beslutning, samt at den provisoriske

Regjerings Medlemmer skulde afiægge en LydighedS-

og Troskabsed, saavel til Keiscrdommets Constitu-

tion, som til Napoleon den Anden. Dette sidste mod-

satte man sig imidlertid, som nfornodent; hvorpaa

Kammeret ajournerte,
De saaledes af Kamrene tagne Forholdsregler,

vare blevne mmdgaaeligen nödv.endige, ved Napoleons

bestemte Forsæt, ikke at ville resignere uden til For-

deel for sin Son. Var Napoleon den Anden ikke ble-

ven erkjendt, vilde Buonaparte have tilbagekaldt sin
conditionelle Afstaaelse fra Thronen, adspredt Kam-

rene og antændt en Borgerkrig; eller ogsaa, med For.

tvivlelsens hele couvulsiviske Kraft, have forlænget
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Kampen med de udvortes Fjender, , mdiii Hovedsta-

den var forvandlet til en Askehob og hele Frankrig

fuldkomment Odelagt. Men imedens Repræsentanterne

sögte at, undgaae dette Onde, udsatte de sig for et an-

det, Oiensynligen af lige Omfang. De Allieredes be-

stemte Erklæring : ikke at ville underhandle med Na-

poleon, eller hans Familie, gjordc det lidet sandsyn-

ligt, at de vilde indlade sig i Underbandlinger med

en executiv Committee, som fOrte Regentskabrt i Na7

poleons Sons Navn. De vildc naturligviis formode,

at Napoleons Thronfrasigelse blot havde til Hensigt,

at afværge nærværende overhængende Fare og at ud-

stroe Uenighedens Sæd iblandt de Allierede. Under

Barnets nominelle Regjering, eller under Moderens

.Regentskab, vilde Magten desuagtet forblive i Napo-

leons Hænder, og •saalænge han, styrede Frankrigs

Anliggender, , var Anledningen til Krigens Fortsæt-

telse endnu bestandig den samme. Verden vilde

endnu .stedse have hans ubegrændSede Ærgjerrighed

.4at befrygte, og den af de Allierede , efter det mod-

neste Overlæg, hditideligen indgaaede Pagt, aldrig at

nedlægge deres Vaaben, forend Buonaparte paa det

fuldkomneste var sat ud af ;-,tand til at forstyrre  Eu-

ropas Rolighed paany, . vilde da være aldeles frug-

teslos.
Kamrenes BeslUtning, at proclamere Napoleon

den Anden, havde altsaa det Onde til Fölge, at den

fjernede Udsigterne til Fred. Man indsaae dette me-

get vel, og til den Ende forsynedes de til de Al7.

lierede afsendte Befuldmægtigede, der skulde indlede

Underhandlingerne, med den meest udstrakte Fuld-

.magt, for at udvirke saadanne Vilkaar, som nærmest
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stemmede overeenj med Frankrigs Hader og Selv-

stæmlighed , uden Indskrænkning til noget særdeles
Overhoved, eller nogen enkelt Familie.

Det er alligevel hdist rimeligt, at Buonapartes

Ub6ielighed frelste Landet fra de meest ubegrændsede
Elendigheder. Havde han nedlagt Regjeringen uden

Forbeholdenhed, og bavde Kamrene udnævnt en exe-

eutiv Committee, som midlertidigen skulde regjere
Nati one s Navn, vilde enhver af de forskjel lige Fae-
tiOner have grebet til Vaaben, tragtet efter Overberre-
dörnmet, og Frankrig være hlevet et Rov for ræd-

somme indvortes Stridigheder, imedens fjendtlige Ar-
meer havde sigt udenfra at fuldende dets Under-

gang. Om Regjeringen endog havde været kraftfuld

nok til at undertrykke Factionerne, vilde desuagtet
Underhandlerne, som sendtes til de Allieredes Ho-

vedqvarteer, , dog ikke være hleven Modtagne. De

coaliserede Souverainer havde besluttet; ikkun inden-

for Parises Mure at ville underhandle om Fred; Lud-
vig den lgde selv, Var bleven en virksom Deehager
Forbundet, og Monarkerne havde gjort sig ansvarlige
for, at indsætte ham paany i sine Reuigheder. De

Allierede derfor have sögt, al rykke frem uden

videre Ophold'ög bemægtige sig Hovedstaden.- Nu

derimod toge Sagerne en blidere Vending.

Efterat den midiertidige Regjering havde er-




kjendt Napoleon den Anden, var Buonaparte nu he-




rövet ethvert, videre Paaskud -til at tilhagekalde sia

Resignation. Han fandt sig derfor, tilsyneladende


i sin Skjelme, og afskedigede de Confaedere-




rede fra Forstæderne. Men den skadelige Virkning,

foregaaende Aftens -Opmuntring havde frembragt patt-
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dem; var ikke let at unaertrykke. De-harde damvet

sig i regulaire Corps, forskaffet sig Vaaben, og stode,

Yallen til den 93de, opstillede i Gaderne, hvor de

tilföiede de rolige Borgere allehaande Fornærmelser

'og angrebe nogle Piquets af Nationalgarden. De

overmandede endogsaa eengang et betydeligt Detache-

ment af disse Tropper; men formedelst den hastigt

tililende Bistand, lykkedes det at paagribe Anforerne

og adsprede Hoben.

Officiererne og Linietropperne odviste derimod

et roligere Forhold. Siden Napoleon havde bekræftet

sin Fratrædelse, gaves .der intet tilstrækkeligt Paaskua

til aabenhar Utilfredshed. Men deres morke og vade

Ldvortes gav tydeligt nok takjende, at de vare fær-

-dige .at adlyde, paa förste Vink til Opstand. End,

skjondi de hoiligen bebreidede Napoicon., at have for-

ladt dem paa Valpladsen, vare de yderst oph.ragt,e

over, , at han havde frasagt sig Thronen., og erklæ-

rede eenstemmigen, at det vilde være hans egen Skyld,

.hvis han ikke fremdeles. forblev .deres Reiser, saasom

de vare redehonne til at samle sig paany omkring

.ham og forsvare ham til sidste Blodsdraahe.

Den Provisoriske Regjering bemærkede demre

indvortes Gjæring med störste Bekymring, og ktm

altfor vel bekjendt- med Buonapartes Ærgjerrighed crg

Ubdielighed, befrygtede den, ikke uden Grund, at

hans frivillige Thronfrasigelse kunde skjnle eet

andet snedigt Forehavende, eller åt han skulde,givt

efter for de slette Raadgivere, af hvilke endnn mange

omgave ham, for at ..gjore et Forsog paa -at tilvende

sig Kronen paany.
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Et snadant Foretagende indsaae de mcget vel.
ikke at kunne modsætte nogen virksom Magt. Her-
tugen af Otranto begav sig derfor til ham i Commit-
teens Navn, og idet han forestillede ham, at hans
1-ærværelse i Paris vedligeholdt en farlig Stemning-
iblandt alle Partierne, sögte hall tillige at formaae
ham til, at vælge sit Ophold paa ct Pallads i nogen
Afstand fra Hovedstaden. Hertugen gav ham lige-
ledes at .forstaae, hvor hoist gavnlig en Proclamation,
udstedt af ham til Flæren, vild.e være, i hvilken hans
Resignation end ydermere bekræftedes, og hvorved
han overdrog Armeens Lydighed mod sig, til den
midlertidige Regjering.

Buonaparte kunde ikke vægre sig ved, at give
sit Sanuykke hertil. Han begav sig derfor til Mal-
maison, efterat have tutstedt folgende Proclamation
til Armecn:

Soldater!
"Idet jeg adlyder den N6dvendighed, der fjer-

ner mig fra den franske Hær, medtager jeg den lyk-
kelige Overheviisning, at den, ved de udmærkede
Tjeuestcr, Fædrelandet forventer af den, vil retfær-
diggjore de LOvtaler, som vore Fjender selv ikke
have kunnet negte den. Soldater! endskj6ndt fravæ-
rende, skal jeg fölge Eder Skridt for Skridt. Jeg
kjender ethvert Corps, og ikke eet af dem vil kunne
erhverve sig den ringeste Fordeel over Fjenden, uden
at vorde mig dyrebart, for det Mod, det derved har
lagt for Dagen."

som jeg have været udsaue for Bag-
vaskehe. Mænd, kun lidet skikkede til at sætte Priis
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paa vore Arbeider, have ; ,Eders Heng;venhed for

mig ikkun seet en Iver, for hvilken jeg ubetinget ud-

gjorde Gjenstanden."

"Lader Eders fremtidige Bestrzebelser overtyde

-dem om, at det var Fædrelandet, fremfor Alt, hvis

Hæder I siigte at befordre, idet I adlOde min Stem-

me, og at det var min brændende Kjærlighed for

Frankrig, vor fuelleds Moder, jeg havde at takke for

det Gode, at være deelagtig i Eders Hengivenhed."

"Soldater blot endnu nogle Anstrengelser, og

Coalitionen vil være oplöst. Napoleon vil gjenkjende

Eder i de Bedrifter, som I nu ville udföre. Redder

den franske Nations Ære og Selvstændighed forbli-

ver fremdeles de samme Mænd, som disse sidste tyve-

.Aar have viist mig Eder, og I ville være uover-

vindelige!"
(Undertegnet)

"Napoleon."

- Den midlertidige Begjerings Medlemmer vare

ingenlunde tilfreds med denne Proelamation. Den

indeholdt ingen formelig Bekræftelse af Thronfra-

sigelsen; tvertimod talede den hiot om en Fjernelse,

som de nuværende Omstændigheder •gjorde ni;dven-

dig, men som muligen kun var midlertidig. Og

naar han talede om, at være bleven bagvasket, samt

at man tilregnede ham Soldaternes Hengivenhed som

en Brdde, kunde hans Hensigt neppe misforstaaes.

For saavidt den imidlertid stadfiestede hans nærvæ-

rende Fjernelse, svarede den i en vis Henseende no-
genlunde til Öiemedet, og den provisoriske Regjering

foranledigede dens KundgjOrelse.
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Man forventcde 1111, at Napoleon vilde have

forladt Frankrig , og valgt sit Opholdsted i eet eller

andet langtbortliggende Land, da det ikke var sand-

synligt, at de forbundne Souverainer vilJe under-

bandle med nogensombelst Regjering, der maatte være

indsat i Frankrig, saalæuge hans Nærværelse i Lan-

det vilde være Kilden til mange snedige og farlige

Planer, til idelig Mistanke og grundet Frygt.

Havde Buonaparte; ved sin Resignation blot hand-

let i patriotiske Hensigter, vilde han ufortövet have

fjernet sig fra en Stat, hvis lykkelige Skjebne stod i

'Modsigelse med hans Ophold i samme. Men end-

skjöndt han havde frasagt sig Thronen, og syntes at

have opgivet enhver Tanke om,- atter at tilvende sig

samme , enten ved List eller Magt, var dog den al-

lersidste Gnist af Haab, om dens endelige Besiddelse,

endnn ikke udslukket hos ham , og han overtalede sig

troe, at om han endog ikke meer skulde kunne

fire det keiserlige Scepter, vilde dog hans militaire

Talenter. og Armeens • Hengivenhed for ham,- 'bevæge

-Regjeringen til at ansætte ham som Overanf•rer ,fOr

Han undlod derfor heller ikke, at henvende

sig til den provisoriske Comnaittee med Begjering om,

det maatte tillades ham, igjen at stride i Spidsen

for Tropperne, ikke længer som Keiser, men som

General; men tænkte kun lidet paa, hvor utilbtiielige

de, der kjendte hans Charakteer, maatte være til at

.betroe ham en saa frygtelig Magt.

Dette -forklarer den Uvillie, hvormed han for-

lod Malmaison, nagtet nogle af hans Raadgiveres

Vink om, at han endnu befandt sig altfor nær ved

Hovedstaden , og uagtet flere af -hans Venner indstæn-
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digcn had ham , at sirge for sin egen Sikkerhed,
förend det maaue være for sildigt.

Imidlertid strömmede hele Skarer af de fra Wa-
terloo Flygtende til Paris, og i Forhold som Antallet
forgedes, lagdes deres sande Sindelag for Dagen.
Deres Forbittrelse over Napoleons Resignation, kjendte.
ingen Grændser. De yurede lydeligen deres Beslut-
ning, at tvinge ham til at stille sig i Spidsen for dem.
Mange Voldsomheder tidövedes, og næsten hver Nat
forefaldt blodige Optrin Parises Gader.

Nogle af Regjeringens Medlemmer begave sig
derfor til Buonapartc, og tilkjendegave ham den höist
paatrængende Nödvendighed af hans Afreise til Roche-
fort. Her begyndte en heftig Ordstrid. Buonaparte
beskyldte dem for, at bryde deres L6vte: at respec-
tere hans Person og Alt hvad der var ham dyrebart.
"Kunde det," spurgte han, '-'forenc.; med deres for,
hen yttrede Forsikkringer, at forjage ham af Riget,
ilig en forviist Misdzeder? Var det den Taknemme-
lighed, de saa hoitideligen havde lovet ham, saaledes
at adskille ham for evigt fra sin Familie og sine Ven-
ner, og ni4de ham til at siige et usikkert Tilflugtsted

et fremmedt og fjernt Land ?"

Disse Bebreidelscr, fremförte med meer end
hans sædvanlige Heftighed, bevægede figeledes de De-
puterede til paa deres Side, at behandle ham med.

liden Skaansomhed. Man afbröd .tilsidst Conferent-
sen, uden at være kommen til nogen venSkabelig
Overcenskomst, og de Afsendte toge bort med deni
Erklæring: at saafremt han vedbley at modsætte sig
de Forhoidsregler, hvortil de raadede, saae .de sig
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uopholdeligen niidsagede til at gribe til saadanne Mid-

ler, som Statens Sikkerhed krmvede.

Denne Trudscl havde den forönskede Virkning,

.og Napoleon affærdigede, kort efter deres Bortgang,

en Courcer til dem, for at lade dem vide, at han

samtykkede i deres Forlangende, og at han vilde

fuldende det Offer, ban havde hegyndt. Han tiltraadte

nu Reisen til Rochefort, med et Fidge af Officierer og

Betjente, som udgjorde et Antal af benved 40 Perso-

ner, der syntes at have besluttet, at ville dele Skjebne

med ham.

Kamrene havde imidlertid udvalgt en Deputa-

lion af fem Personer, bestaaende af Greverne Pontecou-

lant, Sebastiani og Laforet, samt de Ihrrer Lafayette

og d'Argeron. Benjamin Constant skulck fungere som

«Secretair. Denne Deputation afsendtes derpaa til de

allierede Magters Hoved.qvarteer, for at unde4:bandle•

om Fred. Samtlige Nationens Anliggender vare dem

overdragne uden Forbeboldenhed. Det Unyttige i al

videre Modstand, var almindeligen erkjendt; Under-

handlernes Fuldmagt indskrænkede sig derfor blot

til: " at erholde Fred paa saa fordeelagtige Vilkaar,

som muligt, uden at træde Frankrigs Ileelhed for

nær, eller udsætte Statens Ære." —

Imedens dette foregik i Paris, fortsatte Fyrst

Bliichers Tropper deres Marsch imod denne Stad.

-Levningerne af den franske Hær, under Sonit og

Grouchy, ilede ligeledes i paralel Retning og lilmar-

scher mod Hovedstaden, for at bidrage til dens For-

svar. Ved Villers-Cotteret stodte begge Armeerne

sammen. Efter en -heftig Fægtning, bleve de Franske
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drvne tabage med et Tab af sex Kanoner og eet tu-

sinde Fanger.

De forsigte derpaa at naae Paris ad Landeveien

til Meaux; men ber traf de Birlow's Corps, som

tvang dem til at trække sig tilbage med et Tab af

fem bundrede Fanger. Omsider lykkedes det dem

dog, at trænge frem til Hovedstaden, og Grouchy

medbragte den störste Deel af det ArLillerie.ban

havde havt ved Wavre. Preusserne rykkede bestan-

digt videre frem, og den 29de Juni vare de ankomne

Nærheden af Paris.

Lord Wellington gjorde Holdt i Cbåteau-Cam-

bresis, for at oppebie Aukomsten af Pontonerne og

nogle uundværlige Krigsredskaber. Den 26de angreb

han Fæstningen Peronne. Horaværket, som dækker

Forstaden, paa den venstre Bred af• Floden Somme,

biev taget med Storm, uden synderligt Tab, hvoref-

ter Bgen overgav sig, paa Betingelse, at Garnisonen

skulde nedlægge Vaaben og tilstædes fri Afmarsch.

Den 28de var Hertugen i St. Just, den 29de passerede

han Oise-Floden, og den 30te indtog han en fast

Stilling, med höire Flöi i Rochebourg og venstre Flöi

stöttet til Skoven Bondy.

De Befuldmægtigede, udnævnte til at under-

handle om Freden, indfandt sig nu i Marscbal Bhichers

Hovedqvartcer, hvis Armee var to Dages Marsch forud

for Hertugen af Wellingtons, og forlangte en Vaaben-

stilstand, imedens de begave sig til de allierede Mo-

narkers Hovedqvartcer med Fredsforslagene. Dette

afslog Marsehallen ubetinget. De forestillede ham, at

den egentlige Gjenstand for Krigen ikke var mere til;

at de besadde uindskrænket Fuldmagt og iiare berrAb.



286

villige til at underhandle om hvilkesomhelst Forslag,

der maatte gjöres dem, samt at de vare redebonne til

at stille den ineest forbindende Sikkerhed for deres

Hensigters Reenbed; men Alt forgjeves. Ikke en Ti-

Ines Vaabenstilstand vilde han tilstaae dem; tvertimod

underrettede ban dem om, at han ikkun vilde laane

Ore til Fredsforslag indenfor Parises Mure. Efter

ubehagelig Ordstrid forlangte de derfor de-

res Passer, og reiste videre til Hagenau, hvor de

forbundne Souverainer nu vare indtrufne.

De allierede 'Ionarker modtoge dem ined til-

syneladende Flöflighed , og Conferentserne toge uden

Ophold deres Begyndelse. De franske Befuldmeeg

tigede udviklede, de nyligen i Frankrig' .forcfaldne

Begivenbeder. De anfbrte, at Buonaparte ikke blot

havde frasagt sig Thronen, men at Regjeringen bavde

taget saadanne Forholdsregler, som for stedse hindrede

hans •ndflydelse paa Frankrigs Anliggender. Her al=

brOdes de,- ved 'den engelske Gesandts Paastand: at

Napoleon ubetinget skulde Overleveres i de Alliere-

des Hænder. Dette Forslag vakte i lige Grad deres

Forundring eg hvorfor Lafayette svarede

ham: at saasom Napoleon frivilligen havde givet Slip

paa Kronen, for ikke at frembyde nogen Hindring

for Frankrigs Velfævd, havde Nationen, tilskyndet af

Taknemmeligheds- og Æresfblelser, sat ham under

sin Beskyttelse, og. at det franske' Folk aldrig vilde

samtykke i at begaae en saa uhOrt forrædersk Haudling.

Monarkerne folte det Upassende i Fordringen,

eg afstode bieblikkeligen fra samme. Desuagtet var

det ikke deres Onske, at indlade sig i nogen Under-

bandling, eller give deres sande Hensigter
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De udsatte derfor Conferentserne under adskillige Paa-

skud;. ogsaa havde de virkeligen besluttet, at fölge en

•Fremgangsmaade, som de troede endnu at burde holde -

hemmelig. Det var ikke alene deres llensigt, at sætte.

Ludvig den Attende igjen paa Thronen, men tillige

skulde fransk Forfængelighed ydniyges og Frankrig

Magt betydeligen indskrænkes. Ned at lægge dette

Øiemed for Dagen, vilde de have opvakt en alminde-

lig Uvillie over hele Landet, som muligen kunde

have havt de skadeligste Fölger for do Allierede

isærdeleshed og for Europa ialmindelighed.

To Conferentser fandt imidlertid Sted, dog uden,

at fore til noget Besultat, eller endogsaa Mot at gjore

de Befuldmægtigede bekjendte med de Allieredes On-

sker og Fordringer. De indsaae, at et længere Op-

hold kunde blive Staten farligt, saasQm de fjendtlige

Bære stedse rykkede fremad og Ludvig umiddelbart

fulgte efter disse. I en tredie Conferents opfordrede

de derfor de Allierede paa det indstændigste til, at

meddele dem et Ultimatum, med Tilfölende, at

de være beredte paa og befuldmægtigede til, at under-

handle angaaende hvilketsomhelst Punkt, med Ben,

syn til hvilkensombelst Gjenstand og hviikensorahelst

Person. Denne Erklæring syntes vistnok beregnet

paa at foranledige eet eller andet endeligt Svar; men

nu opkastede man den Vanskelighed, at den engelsk‘;

Gesandt ikke var forsynet med Fuldmagt til at un-

derhandle med den provisoriske Regjering, af hvilken

Aarsag det vilde være unyttigt, fremdeles at indlade

sig i Underhandlinger, der ikke vilde fre til nogeu

afgjorende Bestemmelse.
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Denne Forhindring gjorde ethvert videre Skridt

overfhidigt, og Underhandlerne afreiste, aldeles uvi-

dende om de Allieredes Fordringer; kun modtoge de

den bestemte Forsikkring: at de fremmede Magters

Paastand ikke gik ud paa, at blande sig i Frankrigs

Regjeringsform.

Paris var imidlertid mere roligt, end.man kunde

bave ventet. Napoleon var fjernet i en temMelig Af=

stand, og hans Tilhængeres Eænker og Uroligheds-

-aand vare betydeligen aftagne. Den provisoriske Re-

gjerings Forholdsregler vare kraftige og maadeholdne,

og de forskjellige Partier syntes at sætte Tillid til

dens Klogskab og Fædrelandskjærlighed, imedens de

i.spændt Forventning oppebiede Kampens Udfald.

De Fæstningsanlæg, som Buonaparte havde be-

gyndt, bleve nu hurtigen fuldendte. Levningerne af

Armeen, under Soult • og Gronehy, vare ankomne;

andre Trepper fra det •Sydlige strinnmede ligeledes

Nationalgarden gjorde Tjeneste som Volontair-

corps; .de Confoedererede grebe ivrigen til Vaaben;

og uagtet nogle af Indvaanerne udviste megen Lige-

gyldighed, vægrede dog Ingen sig ved at efterkomme

Regjeringens Befalinger. Denne forsomte paa sin Side

intet for at afværge det overhængende Uveir

og for at tilveiebringe en Fred, som Omstændig-

-hederne gjorde saa hoist attraaelig, i hvilken Hensigt

gjentagne Forslag gjordes saavel Blheher som Wel-

lington, for at bevirke en Vaabenstilstand; men som

dog alle vare uden Virkning.

Imidlertid havde Bliteber fortsat sin Marseh ad

den lige Vei fra Senlis til Paris, og den 301e Iuni

angreb han Landsbyen Aubervilliers, hvor de franske
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Tropper gjorde en haardnakket Modstapd.

byen Llev flere Gange tagen og erobret tilbage, indtil

det omsider lykkedes Preusserne at sætte sig i Besid-

delse af samme.

Marsehallen benyttede hurtigt de erhvervede

Fordele. Hans fdrste Plan var, at vende sig mod

Hiiiderne af Montmartre og Belleville, ligesom i det

forrige Felttog; men saavel disse, som Parises hele

nordlige Omgivelse, vare stærkt befæstede, og ikkun

med betydeligt Tab, paa de Allieredes Side, vilde

det have været muligt at indtage dem. Man havde

ligeledes anbragt Sluser paa de smaa Floder Rouillon

og -Mar , hvilke lObe ove,nfor St. Denis, hvor-

ved man saae sig istand til at sætte Egnene Norden

for Paris under Vand. Den Haardnakkenhed med

hvilken Landsbyen Aubervillers var bleven forsva

ret, gjorde det ligeledes betænkeligt at angrihe Paris

fra denne Side.. Den gote om Eftermiddagen, vendte

Preusserne sig derfor til HOire, og gik over Seinen

ved St. Germain, for at angribe Hovedstaden fra den

sydlige Side, som næsten var aldeles ubefæstet.

Adskillige Militairpersoner havde. gjort Buona-.

parte opmærksom paa det Urigtige i at indskrænke sin•

hele Opmærksomhed til det Nordlige af Paris, som

allerede var af Naturen temmeligen stærkt befæstet,

og derimod aldeles ikke at tage Hensyn paa Sleuerne,

der omgive den sydlige Deel af Staden. Men med

sin sædvanlige Halastarrighed paastod han, at den

aldrig vilde blive angreben fra denne Side, og hvis.de.

Allierede igjen skulde -trænge frem til Hovedstaden,

vilde de angribe Byen paa samme .Punkter-, som i-

forrige Aars F.elttog. Derfor Leordrede han, förend
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han afreiste til Armeen, ikkun at anLegge nogle ube-

tydelige Forskandsninger ved Meudon, hvilke imid-

krtid aldrig bleve fuldförte.

Saasnart Blücher var gaaet over Seinen, ryk-

kede han frem imod Versailles. Her mochoges ban

af den franske Armee, som, ved at gaae igjelmem

Bven, havde begivet sig til dette Punkt, og nu be-

gyndte en yderst blodig og haardnakket Fægtning..

Hele Dagen igjennem var Byen Versailles afvexlende

i • Preussernes og de Franskes Magt; men omsider

bleve de Sidste tvungne til at römme den, og det
lykkedes Blücher, at sætte sig fast med sin hdire

Flöi paa Hoiderne af Meudon, med venstre Fldi i

St. Cloud og med Reserven i Versailles.
• De Allierede fandt nu ikke blot Modstand af

den franske Armee; talrige Batailloner af National-

garden blandede sig med Linietropperne, og sögte at

overgaae disse i Mod og militair Orden. De Gonfoe-

dererede fordgede ligeledes Armeen med syv tusinde

Mand, hvilke fornemmeligen gjorde Tjeneste sem

Skarpskytter, , og tilfdiede Preusserne, formedelst

deres ndie Kjendskab til Omegnene, overordendigt

megen Skade. Krigen syntes nu at faae Lidseende af

en NatiOnalkrig. Parises Forsvarere vare ikke mere

ndelukkende Napoleons Tilhængere; men alle Par-

tier, selv Royalisterne, sögte i deres Harme at und-

drage sig den ubetingede Lydighed, de aiiierede Ge-

neraler fordrede; i hvilket 6iented de forenede sig,

fast Lesluttede, at forsvare sig til det Yderste.

Wellincrbton ocr Blileher havde ikke ventet denne

Modstand; desuagtet vare de ingenlunde tilbdielige

til at forandre deres Plan, da de stolede paa deresc
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Overlegenbed i• Antal og paa den snarlige Ankomst

af en mægtig Bistand. De gave der"for til Svar, paa.

den franske Begjerings gjentagne Fredsforslag, "at de

kun vilde underhandle inden for Parises INI.ure, eller

om Stadens ufortiivede Overgivelse." Saasom de,ikke

desto mindre önskede, saa meget som muligt, at af-.
værge unyttig Blodsndgydelse, vilde de ikke strax

forsoge en Storm, ihvor •andsynligt det heidige Ud-

fald. af samme end vilde have været; men vedbleve, lidt

efter lidt, at indslutte og omringe Ftovedstaden. De

bemægtigede sig de fornemste Yderposter, og syntes

at ville oppebie de talrige Troppers Ankomst, hvilke

stodte til dem .fra alle Sider , for at gjOre al videre

.Modstand unyttig.

Imedetis Blneher indtog Stillingen ved Meudon

og St. Cloud, vendte Lord Wellington sig til Hoire,

og idet han slog en Broe Over Seinen ved Argenteuil,

lod han et Corps rykke frem mod Broen ved Neuilly.

NR var Paris fuldkomment indsiuttet, saasom et lidet

Observationseorps iforveien var blevet afsendt mod

den nordlige Deel af Byen, deets for at holde 6i

med Garnisonen paa denne Side, og deels for at vech.

ligebolde Forbindelsen med de Tropper, der stödte

til de Allierede. Forundrede over denne Fjendens

vaersomme Fremgangsmaade, begyndte Pariserne, sont

havde formodet et ufortövet Angreb paa Byen, igjen

at aande frit. Deres Frygt forsvandt lige saa hurtigt,

som den var opstaaen, og de, som ikke personligen

deehoge i den krigerske Yirksomhed, overlode sig

til .den- dem egne Letsindighed. Spadseregangen

vare ligesaa opfyldte, som i Fredstider, og erulskji-indt

man nafbrudt horte Kanoutordenen. og lange Tog med
T
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Saarede byppigen droge gjemlem Staden , vare Skue-
spilhusene dog hver Aften propfulde.

Tanken om en nærforestaaende Hungersndd be-
gyndte mi at udbrede sig, og en utallig Folkemamgde
.strommede til alle Torvene, for at indkjobe saa mange
Levnetsmidler, som de vare istand til at tilveiebringe.
I faa Timer var hverken Bröd eller Kjod at erholde
til nogen Prlis derimod vare dc fleste Indvaaneres
Huse opfyldte med det indsamlede Forraad. Den
fidgende Morgen undrede man sig derfor ikke lidet,
ved at erfare Ankomsten af den sædvanlige Tilförsel,
som Hertugen af Wellington, med den Menneskekjær-
lighed, der i saa hoi Grad charakteriserer ham, havde
tilladt, uden mindste Forhindring, at passere igjen-
nem den engelske Leir.

Den 2den Juli begyndte Kampen paany. De Fran-
ske angrebe Forbundstropperne med en saa nimod-
staaelig Forbittrelse, at Preusserne maatte trække sig
tilbage i Uorden. Versailles blev atter erobret til-
bage , og adskillige af Indvaanerne, som Aftenen ifor-
veien havde heiset det hvide Flag , bleve paa det gru-
somste mishandlede, og een Indbygger blev bogstave-
ligen sonderreven. Et lignende Sindelag yuredes i
Paris af en Pobelhob, der truede nogle af Bourbon-
nernes ivrige Tilhængeres Liv og Eiendomme, fordi
de, noget for overilet , havde givet deres Hengiven-
hed for Kongehuset tilkjende. Fyrst Blücher ud-
stedte i denne Anledning en skarp Proclamation,
hvori han forkyndte , Uddvelsen af den strengeste
Gjengjeld mod Enhver , der gjorde sig skyldig i saa-
danne Forbrydelser.
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Prensscrne samlede sigtsnart igjen , og de Fran,.

ske tahte ikke alene. det tilbagevundne Terrain , men

bleve endog trængte, giennem Landsbyen Issy, ind

under selve Parises Mure. Nu tilsagde den franske

Regjeriug et stort Krigsraad, hvori alle Marsehaller-

ne og Divisionsgencralerne bleve indbudne at möde.

Spörgsmaalet om Nytten af en længere Modstand,

Mcv paa det alvorligste taget i Overveielse, og næsten

eenstemmigen var man af den Formening , at den

vilde være frugteshis. Soult (Hertug af Dalmatien)

og Massena (Prinds af Eszlingen) talede længe, og

raadede afgjdrende til fredelige Forholdsregler. Den

Sidste bemærkede: "at hans Forsvar af Genua kunde

afgive et Beviis paa , til hvilken Yderlighed han kunde

holde sig paa en ham betroct Post; men at Pariscs

nuværende Stilling var saadan, at det syntes ham en

Umulighed, at forsvare sig længere i samme, og at

han ikke indsaae, man kunde gjore noget andet Skridt,

end paany anholde om en Vaabenstilstand."

Flere Officierer anmærkede hertil, at man alle-

vede gjentagne Gange havde sögt at udvirke en Vaahen-

stilstand, men at man lige saa ofte havde modtaget et

afslaaende Svar desangaaende, og at de nu troede,

ikkun at bave Valget imellem, at overgive Byen paa

Naade og Unaade; samt Armeen, som Krigsfangne,

eller at begrave sig nnder Hovedstadens Ruiner. Til-

sidst blev det besluttet, ifidge Carnot's Raad, at man

skulde forsdge endnu et Slag, og saafremt dette faldt

uheldigt ud, skulde BefuMmægtigede ufortövet afsen-

des til de Allierede , med det Forslag, at overgive

Paris , under Betingelsc, at der udstedtes et alminde-

ligt AnInestie , samt tilstodes Hteren, ubehindret at
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tr.ckke sig bag -Loire. „Skulde dcue ikke antages,

maatte Armeen vove det Yderste, for at lingge sig
igjennem og trække sig bag Loire, imedens den pro-.
visoriske. fiegjering og Municipalitetet skulde over-
give -Hovedstaden paa de bedst mulige Vilkaar.

Da Stadens Overgivelse saaledes endeligen var
besluttet, opstod en ny Anledning til Debatter. Fon-
che og Caulaincourt foresloge nemlig, at Overgivel-
sen skulde skee til Ludvfg den 18de, saasom man
paa denne Maade sandsynligst vilde forsone en Fami-

under hvis Herredomme de upaatvivleligen maatte
vende tilbage. Carnot og Quineue modsaue sig dette

paa det heftigste. Grenier syntes uenig med sig selv
om, hvilket Partie han skulde tiltræde; omsider be-
stemte han sig for Carnot og Quineue, og nu blev
det vedtaget, at tilbyde de Allierede Stadens Over-.

givelse, ifald denne skulde finde Sted, som en blot.
militair Overeenskomst, uden Hensyn til nogetsom-

Itelst politisk Spiirgsmaal.

Tidligt om Morgenen den 3die Juli toge altsaa
Fjendtlighederne paany deres Begyndelse. Tropperne
fægtede med Fortvivielsens Raserie, men bleve des-
uagtet fordrevne fra alle Punkter og forfulgte lige til
Indgangen af Paris. Vinduerne, Tagene og Murene

vare opfyldte med.Tilskuere, som med usigelig iEngst-
lighed betragtede denne sidste Anstrengelse for Ho-

vedstadens frelse. 1\-rogle Persouer vovede sig over
Jena -Broen i deres Karether; men man -Mjelsagede
dem iiieblikkeligen til at stige•ud, og deres Equipa-
ger bleve satte i Requisition, for at fore de Saarede
til Hospitalerne.
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samme öieblik, Tilskuerne bemærkede, at de

franske .Tropper vege tilbage , og bele Skarer af

Flygtende ilede igjennem Barriererne , forlode de de-

rs Pladser, og hibe ind i Byen. Her udspredte de

det Rygte , at deres Landsmænd flygtede, og forfulg

tes skarpt af Preusserne, som vare overmodige af

Seiren og begjerlige efter Hevn; samt at baade de

Forfölgende og de Forfulgte, blandede imellem hver-

andre, vare i Begreb med .at trænge ind i Byen; og

havde Nationalgarden ikke ber viist sg yderst virk-

som, vilde dette Rygte have foraulediget frygtelige

Uordener og Voldsomheder.

Den almindelige Skræk , som nu var stegen til

det HOieste, satte sig imidlertid noget derved, at man

pludseligen,. omtrent Kl. 2 om Eftermiddagen, holdt

inde med Skydningen. Saasnart Regjeringen bemær,

kede, at Fægtningen tog en uheldig Vending, afsefkate

den en Herold til de allierede Generaler, , med Begje,

ring om nogle faa TimersVaabenstilstand, for at kunne

ndnævne Befuldmægtigede, der skulde underhandle

angaaende Stadens Overgivelse. Hertil gave Wellirtg-

ton og Blijeber deres Samtykke, og Befuldmægtjgede,

udnævnte af begge de forbundne Artneers Överst-

commanderende , mödte ligeledes

St. Cloud. Sammenkomsten fendt Sted i Buonapat.-.

tes Yndlingspallads ; og i det selv samme Værelse,

i hvilket Europas Undertrykkelse og Englands Fald

sa a ofte bav de været Forb a ndling sgjens tand.en , under,

bandlede nu engelske og preussiske Commissarier on

Parises Overgivelse, og gave fransk Herskersind det

sidste SiOd.
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• Underhandlingerne toge deres Begyndelse med
megen Alvor paa begge Sider. Det var de allierede
Generaler meget om at gjore , at komme i Besiddelse
af Paris , forinden Factionerne , i deres fortvivlede
Raserie, harde begyndt at fuldbyrde Stadens Ode-
læggelse, og derved tvunget dem til en ikke mindre
fordærvelig Modstand. Paa fransk Side ilede man
ligeledes med at bringe Underhandlingerne til Ende;
f6rend Byen blev tagen ved Storm.

Fölgende Convention blev derfor ufort6vet op-
sat og undertegnet af de forskjellige Commissarier:

"Idag den 3die Juli, 1815, ere de af de respec-
tive Armeers OverstcomManderende udnævnte. Com-
missarier, nemlig: Baron Bignon, Minister for det
udenlandske Departement; Grev Guilleminot, Chef
for den franske Generalstab og Grev Bondy, Præfect

Seinedepartementet, ifolge Fuldmagt af Hs. Excel-
lence Marschal Prinds af Eckmiihl, Ove-rstcomman-
derende for den franske Armee, paa den ene Side,
og Generalmajor Baron Müffling , ifolge Fuldmagt af
Marschal Fyrst Blücher, Overstcommanderende for
den preussiske Armee , .og Oberst Hervey, ifolge
Fuldmagt af Hertugen af Wellington, Overstcom-
manderende for den brittiske Armee, paa den anden
Side, komne overeens om f61gende Artiklcr:

1) "En Vaabenstilstand sluues imellem de al-
lierede Armeer, under FyrSt Blitchers og Hertugen af
Wellingtons Commando, og den franske Armee ved
Paris."

"Den franske Armee skal i Morgen sætte sig
i Anmarsch, for at tage en Stilling bag Loire. Paris
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skal være aldelcs rammet om: tre Dage, og Bevægel-




sen bag Loire skal fuldbyrdes i Lobet af otte Dage."
"Den franske Armee medtager sine Effeeter,

sit Fehartilleric, sine Bcgimentscasser, sinc Heste, sit

Regimentstilbelnir, Intet undtaget. Alle Personer,
henh6rende til de forskjellige Depôts, skulle ligeledes

begive sig- bort; saavelsom de, der staae i Forbindelse

med Armeens forskjellige Bestyrelsesgrene."
"De Syge og Saarede, samt de dem for-.

nödne Feltlæger,- skulle staac under de engelske og
preussiske Armeers Överstcommanderendes særegne

Beskyttelse."
"Det Militair og de Employes, som fore-

gaaende Artikel omtaler, , skulle det staac frit for,
umiddelbart efter deres Helbredelse, at begive sig til

deres respective Corps."
"Alle Koner og B6rn, hvis NEænd og Fædre

tjene i den frariske Hær, skulle tillades at forblive

Paris. Ogsaa skal det staae Konerne frit for, at for--
lade Paris, for at fölge Armeen, og at medtage saa-.

vel deres egne som deres Mænds Eiendele."
"De Officierer af Linietropperne, sont ere-

ansatte ved de COnfoedererede, eller ved Tirailleu-

rerne af NationaIgarden, overlades Valget, enten at

begive sig til Armeen; eller at vende tilbage til deres..
Hjem eller Födestæder."

"Imorgen, den 4de Juli, Kl 12 , skulle St.

Denis, St. Ouen, Clichy. og Neuilly; Overmorgen,

den 5te, samme Klokkeslet, skal Montmartre, og tre-
die Dag , den 6te, skulle alle Barriererne rommes."

Nationalgarden og Municipal - Gensd'arme-

rkt skulle vedblive.at besætte Vagterne i Paris."
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"De bverstcomuum(lerende .for -de engelske

og preussiske Armeer, forpligte sig til, at respectere

og lade respectere de nuværende Övrigheder, , saa-

kenge de bestaae."

"Fremdeles skal al offentlig Eiendom , .den

undtagen, som hbrer til Krigsvæsenet, hVad enten

den tilhörer Regjeringen, eller staaer under Municipa-

litetets Bestyrelse , respecteres; heller ikke skulle de

allierede Magter blande sig i sammes Bestyrelse eller

For valtning."

"Private Folks Personer og Eiendom, skulle

tilstædes lige Sikkerhed. Indvaanerue og overhovedet

alle Personer, der opholde sig i Paris, skulle forblive

uforstyrret Nydelse af deres Friheder og Rettigheder,

uden at drages til Ansvar for Embeder, de enten be,

klæde eller have beklædt, for deres Handlinger eller

deres politiske Meninger,"

• "De fremmede Tropper bdr ikke lægge

nogen Hindring iveien for Hovedstadens Forsyning

med Levnetsmidler; men derimod vaage over de Föde,

varers sikkre Ankomst og frie Fordeling, som maatte.

yære bestemte for Byen." -

"Nærværende Convention skal iagttages

og tjene til Rettesnor • for gjensidige Forhold, mdiii

Freden er sluttet. I Tilfælde af Brud, da bOr Op-

sigelson skee paa sædvanlig Maade og 10 llage forud."

"Hvis Vanskeligheder skulde opstaae ved

• Vdförelsen af nogen blandt :denne Conventions Ar,

tikler, skulle de• udlægges til Fordeel for den fran-

ske Armee og Staden Paris."

"Nærværende Convention erklæres gjel-

dende for samtlige de forbundne Hære, forudsat, at
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den bekræftes af de Magter, af hvilke disse Armeer•
ere athamgige."

X'111) "Ratificationerne. skulle udvexles imor-
gen, den 4de Juli, KL 6 om Morgenen, paa Neuilly-
Broen."

XVIII) "Commissarier skulle gjensidigen
mevnes, for at vaage over nærværende Conventions
rigtige Udförelse."

"Skeet og undertegnet paa St. Cloud, i Tripli-
eat, ved ovennævnte Commissarier, ovenstaaende Dag
og Aar."

"Baron Bignon.
"Grev
"Grev Bondy.
"Baron Mliffling.
"F. B. Hervey, Oberst."

Anta,et og bekræftet nterværende .Vaabenstil-
stand, i Paris, den 3die Juli, 1.81.5."

"Marsehat, Prinds af Eckmühl."

Saaledes var nu altsaa de oversteommanderende
allierede Generalers Hovedbierned opnaaet, paa eR

Maade, der efter al Satldsynlighed maatte hevirke
Ludvigs Thronbestigelse paally og tillige sammes Va-.
righed.

Ealdnu om Morgenen, havde Pariserne folt alle,
eii spændt og qvalfuld Forventnings Pinsler. Alle
Boder vare lukkede; Trængselen i Gaderne var stor;
Mange havde indpakket 4res kostbareste Eiendele,.
for at være heredte paa at flygte for den truenk.
Fare, og da Krigslykken erklærede sig imod de
Franske, overlode Alle sig tij det udslukte Haab
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Fortvivlelse ; men aldrig 'saasnart forkyndtes det, at
de Allierede harde samtykket i en Vaabenstilstand

og at Staden var sikkret for Plyndring og Ödelmg-
gelse, forend Boulevarderne iehlikkeligen vrimlede

af Mennesker, , dandsende Groupper opfyldte alle

Spadseregangene og Borgerne yttrede den afsindigste

Gkede.

Armeens Tænkemaade var derimod aldeles den
modsatte. Man havde holdt den i Uvidenhed om

dens Generalers Beslutning , at aftræde Fjenden en

Stad, som den ikke længer kunde forsvare. lla den

derfor erfarede,. at Byen skulde overgives uden TIO-

gen videre Modstand, overvældedes den af Bedro-

'velse, som snart fortrængtes af den mcest lidenska-

belige Uvillie. Den erklærede, ikke at ville respee-

tere en Convention, som paa en forrædersk Maade

igjen overleverede Frankrigs Hovedstad i frenimede

Magters Hænder. Adskillige Batailloner styrtede ud

imod de Allieredes Forposter, angrebe dem i hdieste
Grad af Forbittrelse, og hele Yatten, samt den paa-

fölgende Dag, h•rtes Kanonilden fra adskillige af de

nærliggende Hoider; men de Allierede havde forud-

seet dette Udbrud, og tilfredse med de franske Offi-
cierers Forsikkring, at disse Voldsomheder snart vilde

ophore, noiedes de med, at drive de Angribende til-

bage med saa liden Blodsudgydelse som muligt.
lle fornemste franske Officierer opbode imidiertid

Alt for at berolige Tropperne. De forestillede dem,

at den afsluttede Convention var særdeles ærefuld for

dem; at deres nærværende Opförsel ikke vilde have

gode Folger, men blot udsætte Staden for nye Farer.

Ved at trække sig bag Loire, med Armeens hele Til-
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behdr, vilde de derimod paany kunne frembyde en

frygtelig Modstand og være deres Fædreland til den

væsentligste y tte.

Lidt efter lidt fölte Tropperne Vægten af disse

OvertalelSesgrunde, og deres utidige Angreb ophorte;

desuagtet vare Gaderne , hele Dagen den 4de , op-

fyldte med berusede Soldater, , der tilfbiede Alle og

Enhver Fornærmelser, , som de antoge at kunne have

havt Deel i Conventionen, og truede Enhver med

Dbden, der undslog sig for at udbryde med dem i

deres Afsindiabedsraab : "Keiseren leve!"

Man foiede nu de fornbdne Anstalter til Con-

ventionens Fuldbyrdelse, og de forskjellige Regimen-

ter begyndte at sætte sig i Bevægelse, for at römme

Staden. Den keiserlige Garde drog igjennem Forsta-

den uden at fremfdre et Ord; men Soldaternes vilde

Ansigtstræk viste, hvor dybt de fölte sig ydmygede,

og med hvilken Begjerlighed, de længtes efter at ud-

slette deres Vanære, ved deres Fjenders Tilintetgjd-

relse. Skingrende lode nogle andre Regimenter deres

Yndlingsudraab: "Keiseren leve gjennemtrænge-Luf:

ten, og i deres kaade Bitterhed gave de Ild paa de

preussiske Forposter, hvilken lykkeligviis ikke gjorde

megen Skade, og ci heller blev besvaret.

Uden Hensyn til Parises Capitulation, fortsatte

Repræsentanterne deres Forhandlinger angaaende Con-

stitutionen, som skulde forelægges den nyvalgte Re-

gent , og endskjöndt fremmede Tropper vare i Begreb

med at tage Staden i Besiddelse; endskjdndt Kongen

ikkun endnu var 20 engelske Mile borte, og henved

en Million Soldater ilede til fra alle Sider, for paany
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t. stette ham paa Thronen og tilintetgre enhver Mod-
stand, hörtes desuagtet ikke et eneste Medlem, i no-
get af Kamrene, at fremfdre noget Forslag , angaaende
Ludvig den Attendes snarlige Tbronbestigelse, eller
endog Mot at bentyde til samme; og i Parises Gader
yttrede neppe en enkelt Stemme 6nsket om hans
Tilhagekomst. Lubver satte Tillid til Regjeringens
Klogskab, og Almuen oppebiede Udfahlet af Begiven-
heder , som den rkke kunde gjennemskue, og der-
for betragtede med Ligegyldighed, uden at ltegge dens
Auraae, paa -nogen oprörsk Maade , for Dagen.

Den -midlerddige Begjering udstedte en Proela-
mation, hvori de Bevteggrunde udvikledes, der havde
formaaet den til Stadens Overgivelse, og i hvilken
den Tiltro atter anfijrus, som man kunde sætte til de
Allieredes Liivter, samt dens Overbeviisning, atFrank-
rigs Frihed og- Alt hvad der var Nationen helligt,
ingenlunde vilde vorde opofret; hvorhos den tillige
opfordrede Borgerne til Fred og Enigbed; men talede
i de meest ubestemte Udtryk ont Regjeringsformen og
om Fyrsten, som skulde regjere.

Overecussternmende med Conventionens Artik-
ler, .bleve de allierede Tropper, Dagen efter Capitu-
lationen, satte i Besiddelse af Stadens Yderposter, og
den 6te overleveredes Barriererne, hvorefter de Al-
lierede droge ind i Hovedstaden. De militaire Poster
overgaves ligeledes uden Uorden. De engelske og
preussiske Piquets modtoge Feltraabet af National-
ftropperne med saa megen Orden, som om det blot
havde været„Vagternes Aflösning, Og efterat  de gjen-

sid igen havde huset hinanden mr d Militair - Honneurs,
Vendte Nationalgarden roligen bjem. •
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En stor Deel af disse Tropper havde yttret det

Forsæt, at vilIe begive sig til St. Denis, for at be-

vidne Kongen sin Underdanighed, og man forventede

almindeligen, at de vilde vende tilbage, ledsagede af

nogle af Hs. Majestæts Livgarde, og besætte Tuile-

rierne i Ludvigs Navn. rfdlit om Morgenen, den.

4de, indfandt sig nogle Detachementer af National-

garden , hvilke omtrent .udgjorde et Belob af to ta-

sinde Mand, ved Barrieren St. Denis, og begjerede

al udlades. Dette tilstod- man dem villigert, men for-

langte först, t de skulde nedlægge deres Vaaben.

Begyndelsen vilde de ingenlunde samtykke heri, og

beredte sig til at trænge igjennem med Magt; men

da de fandt et• talrigt Corps Gensd'armer belavet paa

at gjdre dem Veien stridig, nedlagde de deres Vaa-

ben, og marscherede til St. Denis.

Efterat have aflært deres Forsikkritwer om Tro-

skab imod deres Souverain, anmodede man dem om,

at vende tilbage til Paris, med den Bemærkning, at

de vilde kunne bevise Hs. Majestæt en væsentlig Tje-

neste, ved at formaac deres Kammerater til, ligelecks

at byde ham velkommen til hans Tilbagekomst. Ifolge

denne Opfordring droge de tilbage om Aftenen; men

bleve, paa Massenas Befaling, paa det eftertrykkeligste

negtet Adgang. Han havde tillach Enhver, som ön-

skede dety at forlade Paris, og haabede derved, at

befrie Staden fra de fleste af Bourbonnernes Tilhæn-

gere; paa denne Grund afvistes. Enhvery der, under

hvilketsomhelst Paaskud, onskede at indlades

Samme Aften havde Fouché en Sammenkomst

med Hertugen af Wellington. Ved denne Leilighed

synes den Sidste at have tilkjendegivet de Allieredet.
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Onske, at respeetere Nationens frie Valg; men at

Europas Rolighed yar en langt helligere og vigtigere

Gjenstand. Saafrentt Ludvig paauy besteg Thronen,

vilde de Forbundne lade sig noie med den Sikker-

hed , om hvilken de allerede vare komne overeens

med ham, og som paa ingen Maade vilde sætte Frank-

rigs Rolighed i Fare; at, hvis Nationen derimod

yedholdende vægrede sig ved at antage Bourbonnerne,

og disses Indsættelse paany skulde foraarsage en be-

tydelig Blodsudgydelse, havde de Allierede besluttet,

at opbyde Alt, for med Magt at sætte Ludvig paa

Thronen; og saasom Hovedstaden nu engang var i

deres Vold og de saae sig istand til at tilintetgjöre

ethvert Forsög paa INIodstand, troede de, at Nationen

robgen vilde hdge Hovedstadens Exempel. Tillige

bekræftede Wellington, at .det var Ludvigs oprigtigste

Attraae, at opofre sig for Frankrigs Lyksalighed, og

betragte Europas og Verdens Rolighed, som uadskil-

lelig forbunden med hans Thronbestigelse.

Fouche beklagede .sig over, at man bröd de

Allieredes hOitidelige og gjentagne Löv ter; desuagtet

maatte han tilstaae, at det eneste Haab om en varig

Fred, i Frankrigs og Europas nuværende Stilling,

beroede paa Bourbonnernes Tilbagekomst, og siden

kun denne alene kunde betrygge Frankrigs Heelhed,

lovede han, at ville bidrage til dette Oiemeds Op-

naaelse.

Han begjerede derpaa, at Ludvig hoitideligen

skulde -erklære: at ville antage den Constitution, med

hvis Udarbeidelse Repræsentanterne nu vare beskjæf-

tigede; men herpaa gav man til Svar: "at der ikke

gaves nogen.Middelvei; hvis Ludvig tiltraadte.
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Regjerin gen paany, formedelst de Allieredes Bistand,

skulde denne Tiltrædelse skee ubetinget, og hans

skræukning turde kun._yære en Folge af egne Erklæ-

ringer, , eller af hans ophOiede Tænkemaade. Her-

imod havde Fottehe meget at indvende; men da Lord

Wellington lod ham forstaae, at man tillod ham at

forblive, under Ludvigs Regjering, i samme

som under 1Nrapoleons Dynastie, tilsidesatte han alle

videre Betænkelictheder.

Klokken 4 om Morgenen var Qmferentsen til-

ende, og det var nu besluttet, at den provisoriske

Regjering offentligen skulde kundgjore de allierede

Magters Hensigter, og derefter oplOse sig. Fouehe

tvivlede ikke om, at begge Kamrene roligen vilde

fdlge dens Exempel og at Kongen, den fölgende

Dag, uhebindret vilde kunne .drage ind i Hoved-.

staden.
Saasnart Kamrene atter vare forsamlede, erholdt

de fdlgende Meddelelse, fra den provisoriske Regje-

ring , oversendt:
"Herr Præsident!"

"Vi havde hidindtil formodet, at de Allieredes

Hensigter ikke udelukkende indskrænkede sig til Val-

get af den Fyrste, som skal regjere i Frankrig,"-

. "Ikkedestomindre erklærede de allierede Mag-




ters Ministre og Generaler, i den Conferents, de

gaar havde med Commissionens Præsident, at alle

Souverainerne .havde forpligtet sig til, at •sætte Lud-

vig, den Attende igjen paa Thronen, og at han laften

eller imorgen vil holde sit Indtog i Hovedstaden."

"Fremmede Tropper have i dette Oieblik be-

sat Tuilerierne„hvor Regjeringen har sit Sæde."
U •
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"1 denne Sagernes Stilling, er os Intet tilovers;

nden at nære de Oprigligste Onsker for Fædrelandets

Vel, og saasom vore Forhandlinger ikke iænger ere

frie , troe vi det vor Pligt at adskilles."

"Det er overdraget Marschallen Prinds af Esz-

lingen og Seine - Præfecten, at vaage over den ofieut-

lige Orden , Sikkerhed og Rolighed."

"Hertugen af Otranto.

"Grev Grenier.

"Quinette.

"Garnot.

"Caulaincourt, Hertug af Vicenza."

Denne Efterretning -opyakte i Pairernes Kammer

den yderste Bestyrtelse og Misfornoielse. Medlem-

merne betragtede hverandre tause nogle faa etieblikke;

derpaa reiste de sig alle pludsehgen, ligesom grebne

af een og samme Tanke, og forlode Salen.

I Repræsentanternes Kammer modtoges den paa

en aldeles forskjellig Maade. Efter et kort Ophold

besteg Herr Manuel Talerstolen, og foreslog, at Kam-

meret skulde fortsætte detS Mdder og oppebie IJdfal-

det. "Mine Herrer ," sagde han, "denne Begivenhed

var ikke forudseets men den bör ikke foranledige no-

gen Forandring' med Hensyn til Vort Forhold. Een

af tvende Ting vil skee: enten respecterer Fjenden vor

Uafhængighed, — og saafremt Kongers Lovter ikke ere

tomme Ord, er alt Haab endnu ikke forsvundet , —

eller de forglemme hvad de have erklæret, og ville

forjage Nationens Repræsentanter fra dette Sted. For

derfor at vise os vore Medborgeres Tillid værdige,

lader os forblive paa vor Post, og overlade, fremmede
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Hænder det forhadte Værk, at adsprede Frankrigs

Repræsentanter. Lader os atter gjentage en Yttring,

som allerede eengang fOr har forbauset Frankrig og

Europa: "Vi ere hidsendte af vore Constituenter, og

Intet uden Bajoneuer skal drive os bort herfra!"

"Bravo bravo!" gjenlöd fra alle Sider.

Grev Regnault fremstod derpaa, og talede saa-

ledes:
"Vi have nyligen betroet vor Forsvar til Natio

nen. Denne Erklæring fordrer nu en Modification.

Vi ere beskyttede af en Haandfuld brave Rorgere, og

om det tfflades os, om det paalægges os at dne i vort

Kald, da b6r Disse ingen Fare være underkastede.

Erklærer derfor, at den Vagt, som er sat ved Ind-

gangen til dette .vort,Pallads, Mot er en Æresvagt,

og at den skal befales, ikke at gjöre Modstand, ifald

nogen bevæbnet Styrke skulde indfinde sig."

Dette -Forslag Mev eenstemmigen antaget, og

efterat Forsamlingen var skredet til Dagens Orden,,

begynche man med megen Rolighed at omhandle det

Sporgsmaal, om Pairernes Værdighed skulde tillæg-

ges Arverettighed i den under Arbeide værende nyr<

Constitution, og idet de skiltes ad, paa sædvanlig

Tid, udsattes Mndet indtil Kl. 8 næste Morgen.

Henad Aftenen udstedte den nye Commandeur

for Nationalgarden fölgende Ordre:

"Til Chefen for den ellevte Legion!"

"Min Herre!"

"Jeg underretter Dem om, at det er Kongens

Restemmelse, at de ulovlige Forsamlinger, som have

været holdte i hans Fraværelse, ikke mere skulhh.
U 2



308

finde Sted. Hans Majestæt overdrager Dem derfor

Commandoen over Palladset Luxembourg. Saasuart

det bliver Dag, vil De der udstille Vagter og tage en-

hver nödvendig Forholdsregel, for at hindre For-

samlinger."
(Undertegnet)

"Grev Desolles."

Tidligt den fdlgende Morgen begyndte B.epræ-

Sentanterne at forsamle sig ved Indgangen til Salen;

men Piquets af Yationalgarden negtede med Bestemt-

hed , skjdndt ærbddigen, Enhver Adgang til samme.

En Mængde Mennesker havde ligeledes samlet sig ved.

Indgangen, og med den, det franske Folk egne,_Cha-

rakteerforanderlighed, morede sig nu de seIvsamme

Personer, som Dagen iforveien, skjöndt omgivne af

engelske og preussiske Bajonetter, havde udraabt:

"Repræsentanterne leve!" over den Forundring og

Uvillie, de Deputerede udviste, efterhaanden som de

ankom til Salen. Hvert Medlem hilsedes, ved sin

Ankomst, med Frydeskrig, og med Skoggerlatter, ved

hans Bortgang , saafremt hans Mine forraadte mindste

Ydmygelse.

Endskjdndt de Deputerede ikke vare istand til

at modsætte sig den kongelige Befaling, ved hvilken

deres Forsamlingssal var tillukket for dem, beslut-

tede de dog, ikke .at skilles ad, uden at have protes-

teret imod det Uretfærdige i denne Frem,,ban,s-maa-

de. Overeensstemmende hermed, indfandt sig omtrent

hundrede Medlemmer i Lanjuinais's Huus, og opsatte

fdlgende Erklæring:

"I Gaars Mddet skrede Repræsentanternes Kam-

mer til Dagens Orden, efterat have modtaget den af
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den provisoriSke Regjering meddeehe Anmældelse: at

den havde opinirt med sine Forretninger. Det fort-

satte derefter sine Forhandlinger angaaende den Cou-

stitution, det •harde paataget sig at udarbeide , (-).g

. ajournerte, da MOdet udsattes, til idag, den 8de Juli,

Kl. 8 om Morgenen." •

"Efter Forlöbet af denne Udsættelse, begave

Medlemmerne af Repræsentanternes Kammer sig idag

til deres almindelige Forsamlingssted; men saasom

de fandt Portene lukkede, Indgangene besatte med

liIitair og de commanderende Officierer paa det stren-

geste beordrede, ikke at tilstæde noget Medlem Ad-

gang, saa have Undertegnede, Kammerets Medlem-.

mer, forsamlet sig i Herr Lanjuinais's Huns, hvor de

have opsat og personligen underskrevet nærværende

Fremstilling, for hiiitideligen-at bekræfte ovenstaaende

Kjendsgjerning."
Juli, 1815." Undertecmet ete.

" Over denne Forholdsregel," siger en samtidig

Forfatter, , " havde Kammeret ingen væsentlig Grund

til Klage. Ved dets fortsatte Forsamlinger, efterat

den provisoriske Regjering havde oplöst sig og efter-.

at Pairernes Kammer ligeledes var ophævet, nöd-

sagede det Kongen til en alvorlig Fremgangsmaade;

thi det var uimodsigeligt, at naar han atter besteg

Thronen, kunde han ingenlunde samtykke i en For-

samlingsTilværelse, som Napokon havde sammen-

kaldt, og som havde udmærket sig, ved saa afgjö-

rende at modsætte sig sin retmæssige Souverains Til-

bagekomst. Ved i Stilhed at give efter for den nund-

gaaelige Nödvendighed, vilde den ikke have kunnet
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trhverve sig logen Ret, ei kunde oVenanfdrte

trodsige Handling bevirke nogell egentlig 1\)-tte. Af
mod Ludvig skylder man endnu at tilfdie,

.at han valgte den mindst anstädelige Maade at oplose

den paa. Det var mindre fornærmeligt, at forhindre

Kammerets Forsamlinger ved at lukke Dorene, end
ved at sende en Hob Soldater til det, med Ordre : at

adsprede det ved Magt."

Paa Kamrenes Oplösning fulgte bieblikkeligen

det trefarvede Flags Borttagelse, i hvis Sted Bourbon-

nernes hvide Fane udhængtes fra alle Taarnene i

Den Sde Juli aabnedes tillige Barriererne, og det for-

kyndtes , at Kongen vilde holde sit Indtog om Efter-

middagen.
Pludseligen kom Parises hele uhyre Folkemasse

Bevægelse. Enhver der eiede endog blot det uselste

Kjoretoi, ilede til St. Denis, for at betragte og foröge
Toget; imedens en utallig 111ængde Fodgjæugere for-

aarsagede en overordentlig Trængsel i alle Gader fra

Tuilerierne til Barrieren St. Denis og derfra til La Cha-
pelle; og næsten lige til St. Denis var Landeveien saa

opfyldt med Mennesker, at man var nærved at qvæ-

les. Ingen Tropper vare befaIede at holde Veien ryd-
delig, eller vedligeholde Orden; desuagtet indhib in--

tet stiiiend.e Optrin, og den eneste Ulempe var, den.

tilsyneWende Umulighed for det kongelige Tog. at

komme igjennem.

Klokken 2 forkyndtes Hans Majestæts Ankomst;

hVorpaa Folkemængden, som for syntes sammentryk-

ket i den Grad, at den ikke var istand til nogensom-
helst Bevægelse, aabnede sig til Hoire og Venstre, og

dannede en snever, men tilstrækkelig, Gjermemgang,
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Forst kom Pariser -Nationalgarden, fjorten tusinde

Mand stærk; efter .denne fulgte den kongelige Liv-

garde , som havde ledsaget Ludvig, da han forind

Paris, eller som efterhaanden var stödt til ham me-

dens .han opholdt sig i Gent. Derefter kom Kongen,

omgiven af sine Ministre, Greven af Artois og Her,

tugen af Berry. Derpaa fulgte et Officieerregiment,

hvis Hengivenhed, midt under Armeens yanærende

Frafald, var forbleven urokkelig. Enhver bar sin

særegne Uniform som Oberst, Major, , Capitain etc„

men havde tillige et Gevær paa Skuldren og en Tor,

nyster paa Ryggen, ligesom en almindelig Soldat. En

lang Række af Karether, Kahrioletter og alle mulige

andre Slags Vogne, sluttede Toget, og forst henimod

Klokken 6 var hele Folget kommet ind i Paris.

Ved Barrieren St. Denis modtog .den nye Præ-

fect i Seinedepartementet, Grev Chabrol, ledsaget af

Municipalcorpset, Hans Majestæt med en zirlig Tale,

som Kongen besvarede saaledes :

• "Da jeg forlod Paris , fölte jeg mig dybt ned-

bdiet af Sorg og Bekymring. Beviser paa- min gode

Stad Parises Troskab ere blevne mig forebragte. Gjen-

nemtrængt af Medlidenheds Folelser, vender jeg til-

bage til den. Jeg forudsaae de Gjenvordigheder, som

truede den, og det er nu mit oprigtigste Önske at

forebygge og lindre .dem."

Toget gik derpaa igjennem Forstaden St. Denis

og over Boulevarderne, og Kongens Kareth var deels

cungiven af Municipalcorpset, deels af Rigets Mar,

schaller. Under Folkets hoie Jubelraab ag hilset fra

aJle Vinduer med vaiende Törklæder, ankom Hans

Majestæt,. Klokken 5, til Tuilerierne, midt under
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ligesaa lvdelige og almhidclige. orn.

de, der yttredes yed Napoleons Indtog , -hundrede

Dage iforveien.

Hele Eftermiddagen var Tuileriebangen opfyldt

med en talids Mængde Mennesker, og Frvderaabene

syntes denne Gang virkeligen at komme fra Hjertet.

Paa alle Spadseregange og paa alle GrOnninger saaes

dandsende Partier, og hver omvankende Musikant

fandt tilstrækkelig Beskjæftigelse. Efter nogen Tid

kom Kongen ned i Haugen; men Ahnuen trængte sig

saa beftigen omkring ham, og yttrede deres Glæde

med saa megen Frimodighed, at han saae sig n6d-

saget til at gaae tilbage til Palladset. Han viste sig

derpaa; fra een af Balkonerne, og lod sig see for Fol-

ket i meer end. en halv Time. Om Aftenen var hele

Staden illumineret, og Indvaanerne syntes at kappes

med hverandre om Forskjelligheden og Pragten af De-

eorationerne.

Samme Dag som Paris overgav sig til de Allie-

rede, ankom Buonaparte til Rochefort, for at ind-

skibe sig til Nordamerica. Den midlertidige Regjering

havde stationeret to Fregatter uden for denne Stad,

for at indtage ham og .hans Fdlge, og havde han ikke

spildt Tiden, vilde han sandsynligviis meget let have

kunnet iværksætte sin Flugt. Men, til Lykke for

EurOpa, ndlede han i Roebefort, i den Tanke , at

Armeens Hengivenhed , eller Regentskabets farlige

Stilling muligen vilde bevirke hans Tilbagekaldelse,

for igjen at overtage den hdieste .Myndighed.
Fra den 3dic til den lode Juli forblev Napoleon

Præfectens HunS, ivrigen heskjæftiget med Reisetil—
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beredelser: Hver Dag ankom Vogne fra hans Pal-

lads, i Paris , belæssede med alle Slags kostbare Sa-

ger ; han forlangte endogsaa, og erholdt, fra adskil-
lige offenthge Indretninger, hvadsombelst han ansaae

at kunne være nyttigt paa Reisen, eller nödvendigt

til at indrette sig begvemt paa sit tilkommende Op-

holdssted.

Præfecten og Generalen, hvem den provisoriske

Regjering harde overdraget, at sirge for hans ind-

skibning, tilkjendegave bam Nödvendigheden af hans

ufortövede Afreise, og Baade laae til enhver Tid i

Beredskab for at sætte ham ombord ; alligevel kunde

han ikke bestemme sig, og syntes at lide af en sted-

sevarende amgstlig Uroe og Forlegenhed. Snart be-

sluttede han, at vende tilbage til Paris og kraftigen

opfordre Tropperne til Lydighed; — snart henvendte

han sig tii Regentskabet med Begjering om, at erholde

en Commando i Armeen; — pludseligen udstedte han

Befaling til Indskibning, som ban gjenkaldte faa Ni-

nuter efter, under det Paaskud, at hans hele Bagage

endnu ikke var ankommen. Saaledes forkb cen Dag

efter den anden, indtil omsider de engelske Krydsere,

underrettede om bans Ophold i Rochcfort, srengt

blokkerede Havnen, og gjorde hans Flugt umulig.
Nu opgav Buonaparte enhver Tanke om at


skihe sig; men forblev i Bochefort, ubestemt hvad•


han videre skulde foretage sig, og i urolig Forvent-.


ning om Efterretninger fra Paris. Den lode ankom

disse Efterretninger,. der satte ham i yderste Bestyr-:.


telse. Paris var overgivet til de Allierede, den pro-




visoriske Regjering oplöst, og Ludvig forventedes hver.

Dag i Bovedstaden. Han fortrijd nu, .at have ladet-
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forbigaae en saa gunstig Leilighed til at fjerne sig,

og en kort Tid overlod han sig til grændselös For—

tvivlelse.

Hans Ven Bertrand anvendte Alt, for at gjOre

ham opMærksom paa de Farer, der omgave ham, og.

da han kom til sig selv igjen, lagde han tusinde Pla—

ner, , hvilke han igjen opgav lige saa hurtigt som de

vare fattede. Tilsidst beslnuede han , al hefæste den

lille Oc Aix og forsvare sig der til det Yderste.

dette 6iemed gik han, med hele sit Fdlge, .ombord

paa Fregatterne, og steg i Land paa Oen. Efterat

han havde ladet Sdetropperne og saamange af Skibs—

mandskabet, som han kunde overtale til at fOlge sig,

sætte i Land, monstrede han sin lille Hær, , besaae

Fæstningsværkerne, og lod ufortdvet hegynde paa de—

res Istandsættelse; men allerede fdrend den fölgende

Dag var tilende, indsaae han det Urimelige i denne

Plan, og opgav den. Nogle faa Linieskibe vilde uden-

Vanskelighed have ddelagt Oens Fæstningsværker, og

en kort Blokade vilde, ved at forhindre Tilfdrsel af

Levnetsmidler, have nddsaget ham til at overgive sig.

Han forsögte nu paa at aabne en Samfærsel med

et dansk Skib, og gjorde sig færdig til at flygte om—

bord paa det i to •Dæksbaade, som han havde kjat

i Rochelle ; men denne Plan frafaldt han ligeledes,

som altfor farlig, om ikke aldeles uudförlig.

Derefter var han betænkt paa,, at iværksætte sin

Flugt paa et lidet fransk Fartoi, hvormed han haa—

bede i Nattens .Mdrke at skuffe Krydsernes Aarvaa—

genhed. Otte Officierer, klædte som almindelige

Matroser, skulde udgjore Skihsmandskabet, og han
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sely skulde forkWe sig paa en Maade, der, som


han haabede, skuldc gjdre ham ukjendelig for Alles

denne Beslutning kjöbtes og udrustedes

Fartbiet, og allerede vare alle Forkhudningerne far-

dige, da Bertrand og bans Konc kastede sig for Buo-

napartes Fddder, og besvore ham med Taarer, ikke

at udsætte sit Liv ved et saa farligt Foretagende. Ne-

blikkeligen holdtes et Raad, og da han erfarede, at

det var Officierernes eenstemmige Mening, at Planen

sandsynhgviis vilde mislykkes, opgav han den ogsaa,.

skjdndt ikkun med

Da enhver Udvei til Flugt nu var afskaaren,'

greb han til det urimelige Middel, at sende en Par-

lementair til den engelske Escadre, med Begjering,

at det maatte tillades ham at afseile, im6it at han ved

sit Æresord forbandt sig til, at begive sig til Nord-

amerika. Dette blev ham nbetinget afslaaet, og deU

engelske Commandeur, Capitain Maitland,

at h'an vilde angribe den franske Eseadre i det Oie-

blik den forlod Havnen.

Nu var Buonapartes Stilling fortvivlet. Ludvig

havde igjen besteget sin Throne, det hvide Flag vaiede'

Roehefort, og enhver af hans Ledsagere, han selv

isærdeleshed, undrede sig hdiligen over, at der ikke

ufortövet udstedtes Befaling til hans Arrest. Ndlcde

han endnu en Dag , maaskee blot enduu en, Tinle,

vilde en saadan Befaling muligen ankomme; og i den

franske Regjerings Ihender vidste han, ikke at have

Ret til at vente nogen mild Behandling.

Under denne Tingenes Stilling fattede Napoleon

den Besintning, at tage Tilfingt til den engelske Na-
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tions lEdelmodigbed. Overeensstemmende hermed,

bleve to af bans Offleierer atter afsendte til Capitain

Maidand, for at foreslaae ham Buonapartes Over-

givelse , paa Vilkaar, at hans Person og Eiendom

skulde respeeteres og at det skulde tillades ham, ved

hans Ankomst til England, at leve som Privatmand,

hvorsomhelst han attraaede. liertil svarede Capitain

Maidand, at ban ikke var -bemyndiget til at indgaac

noget Slags Vilkaar med ham, og at Alt hvad han

bavde at gje;re, vilde være , at fore ham og hans

Fölge til England, for der at modtages paa den

Maade, som Prindsregenten maatte finde det passende.

Dette Svar var ingenlunde efter Buonapartes

einske; men saasom han ikke havde noget andet Valg

tilovers end det, med Magt at forsoge paa at hane sig

en Yei igjennem den fjenddige Eseadre, og udsætte

sig selv tilligemed Fregatternes Mandskab for den

visse Undergang , maatte han hukke under for Nod-

vendigheden. Han steg altsaa i en Parlementairbaad,

og gik ombord paa Bellerophon den 11-ide Juli om-

trent Kl. 8 om Morgenen. Idet han steg op paa Dæk-

ket, gik han hen imod Capitain Maitland, og sagde,

med fast Stemme, paa Fransk: "Jeg er kommen, for

at fordre Deres Fyrstes og deres Loves Beskyttelse."

Capitain Maitland modtog ham med al den Ærhödig-

hed, der skyldtes hans forrige Værdighed, saasom

.han endnn ikke havde modtaget nogen Ordre om at

handle modsat.
Fölgende Brev, skrevet af Buonaparte til Prinds-

regenten, blev derPaa sendt til London med de De-

pecher, der anmældte hans Overgivelse til Capitain

Maitland.
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"Deres Kongelige-Hiiihed,"

"Et hov for de Factioner, som dele mit Land

og for Europas snirste Magters Efterstræbelser, har

jeg endt min politiske Lobebane, og, en Themistoeles

liig, kommer jeg, for at optages som Gjest i Britta-

niens Skjd. jeg giver mig ander dets Loves Beskyt-

telse, og fordrer denne af Deres Kongelige Hôihed,

som den mastigste, den standhaftigste og den hoi-

modigste af mine Fjender *)."

"Napoleon."

Det er mærkværdigt, at dette Brev til Prinds-

regenten var undertegnet: Napoleon; hvilket afgiver

et talende Beviis paa, at han endnu stedse betragtede

sig som en Potentat, nagtet han tilkjendegav det On-

ske, at leve i England som Privatmand. -Herom vid-

nede tillige den dybe Ærbbdighed, som hele hans

Omgivelse iagttog imod ham: Ingen vovede at nærme

sig ham, uden paa bans Opfordring, eller at tale til

ham uden med blottet Hoved.

Da Bellerophon lettede Anker, og gik under

Seil til England , forbley Buonaparte paa 'Dækket.

Han var isærdelesbed opmærksont paa Maaden , de

I Originalsproget lyder det saaledes :

"Altesse Royale,"

"En butte aux factions , qui divisent mon pays et
des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai

tcrminé ma carriere politique, et je viens, comme The-
mistoele , m'asseoir sur les foyers du peuple Britanni—
que. Je mc mets sous la protection de ses lois , que

je reclame de V. A. R. comme le plus puissant , l.

Flus constant et le plus gem;reux de mes ennenns."

"Napoleon."
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satte Seil til, og bemærkede: at dette Manoeuvre ud-

fOrtes

talede meget

yttrede flere'

Navn.. Han

Spiirgsmaale

og Mærsseil.

Såasnart Bellerophons Ankomst var anmældt

Torbay, hvor Capitain Mai tland oppebiede Regjerin-

gens nærmere Ordre, ilede Alt derhen, hegjerligt

efter at see den nyere Tids meest uclmærkede Mand;

hvorfor en uhyre Mængde Mennesker satte ud til

Skibet i Baade; og endskjimIt det ikke var Nogen

tillach, at lægge til det paa Siden, regner man dog,

at ikke færre end tusinde Mennesker dagligen gjorde

denne Lystfart.

Ifilge den Telegraphefterretning, der meddeel-




tes Capitain Maitland, efterat han var ankommen med


Bellerophon ved Plymouth, befaledes han, at forbyde


al Samfærsel med Kysten, samt at holde sig ni en-




gi.ske Mile ude i Sben, og oppebie. Admiralitetets

De tvende Oberster Fraser


af Arehibald Maedonald og


kom som Passagerer ombord

aldeles. forskjelligt paa franske Skibe. Han
om Slagene .ved Nilen og Trafalgar, , og

Gange megen Agtelse for Lord Nelsons

gjorde ligeledes Officiererne adskillige

angaaende de forskjellige Braser, Fald

nærmere Bestemmelser.

og Ponsonby, en Sdn

flere andre Offleierer,

paa BelleroPhon.
Buonaparte tilbragte imidlertid den störste Deel

af Dagen i Galleriet, hvor han enten spadserede op

og ned, med Hænderne paa Ryggen, eller betragtede

de forbiseilende Skibe og Kysten igjennem en Kik-

Han holdt sig almindeligviis for sig selv; Lalle-

mand og Bertrand for det meeste i nogen Afstand'hag-

ved ham.- Med Capitain Maitland underholdt han sig



319

oftere end med Nogen af sit Fölge, og viste derme

Officieer megen Opmærksomhed. Ved Middagsbordet,

hvor han ikkun tilbragte kort Tid, drak han spar

somt og udbragte, som man siger, , regelmzes.

sigen Prindsregentens Skaal. Man fortæller ligeledes,

at da han saae Land ved Torbay, udbröd han i de

Ord: "Enfin, voilå ce beau pays!" (Der er da

omsider dette skjönne•Land) og tilföicde, at han al-

drig havde seet det uden fra Calais og Boulogne, og

da ikkun skjelnet Dovers höie, hvide Klipper. Hans

Klædedragt var Sædvanligen en simpel Overkjole, uden

nogen Decoration , og trekantet Hat.

Den vigtigste Gjenstabd, der nn beskjæftigede

det engelske Cabinet, var den, hvorledes man, ved

ædelmodigen at lage"Hensyn paa hans personlige Be-

qvemmelighed, tillige bedst kunde -sörge for Europas

Sikkerhed. Han havde forlangt, at det maatte til-

lades ham at nedsætte sig i England, og han smigrede

sig med, at denne Bdn vilde blive ham tilstaaet. Der

udfordredes imidlertid ikke et 6iebliks Overveielse

til at imhsee Umuligheden af at opfylde denne Be,

gjering.
Ved at tillade Buonaparte, at opholde sig i

England, vilde hverken hans personlige Beqvemme-

lighed , eller Europas Sikkerhed have været bevirket.

Der vilde han ubehindret kunne have underholdt en

Skadelig Brevvexling med Frankrig, og man vilde

ikke have været istand til, paa nogen optænkelig

Maade, at forebygge, med fuldkommen Sikkerhed,

at han vendte tilbage til et Land, der vrinllede ar

hans Tilhængere. Kunde man derimod udlinde et

fjernt og eneliggende Sted , hvorhen Faetionens Ariart
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aldrig kunde naae, og hyorfra Flugten var en Umu-

vilde hans personlige Fribed derved skaancs

tnr mange trykkeude Indskramkninger, og Europas

Vrygt og Mistanke derved hæves.

6en St. Helena frembdd et saadant Opholds-

sted. Tolv bundrede engelske Nile fjernet fra det

nærmeste Fastland: hele Oens Omkreds tilbydende

ikkun een Havn, med et vanskeligt Indhib; stærk

af Naturen, og end stærkere ved Kunst, trodser den,

i lige Grad, enbver pludselig Overrumpling og en-

hver rege1mwssig Beleiring; — og i en Afstand af

tredsindstyve engelske Mile overskues det altid op-

rörte Ocean i enhver Retning , fra dens steile .Klip-

per; denne Öe syntes at besidde alle de auraaede

Egenskaber, -og valgtes derfor Lii Buonapartes frem-

tidige Opholdssted; men tillige vidne de Forholds-

regler, , der fulgte med fälgende officielle Brev til

Admiralen, der skulde overföre ham, om den engel-

ske Regjerings OMsorg for, at bidrage saa meget som

muligt til at gjore hans Stilling mindre trykkende,

viden at tabe Hovedbitmedet af Sigte.

-Jarl Bathurst's. Brev til Admiralitets-Lorderne.

"Downinu Street, Juli• 30."

"M r ds!"

"Jeg udbeder mig den Godhed af Deres Herlig—

heder, , at meddele Contra-Admiral Sir George Cock-

burn en Copie af medfidgende Mcmorial, som skal

tjene til at underrette ham om hans. Forhold, saa-

længe General Buonaparte forbliver under hans Op-

sigt."
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"Idet Prindsregenten• betroer hrittiSke Officierer

en Sending af saadan Nigtighed, foler han tillige, at

det vil være uniidvendigt at tilkjendegive dem sit

.alvorligste Onske, at ingen st4birre personlig Ind-

skrænkning maa finde Sted, end höist nödvendigt

udkræves, for troligen at opfylde de Pligter, hvilke

Admiralen, saavelsom Gouverneuren paa St. Helena,

aldrig bdr tabe af Sigte, for at bevirke den fuld-

komne sikkre Forvaring af General Buonapartes Per-

son. Alt, hvadsomhelst maaue kunne indrömmes som

en Eftergivenhed, uden at være Hovedformaalet mod-

stridende, er Hans Kongelige Hoihed overtydet om, at

ville blive Generalen tilstaaet. Prindsregenten stoler

ligeledes paa Sir G. Coekburn's velbekjendte Iver og

bestemte Charakteer, saa at han ikke vil lade sig mis-

Jede, eller uforsigtigviis afvige fra de ham paalig—

gende Pligter." "B athurs t."

Sir Henry Bunbury var den Person, hvem det

blev overdraget, at meddele Buonaparte Regjeringena

Beslutning , at sende ham til Oen St. Helena med

fire af hans Venner, som han sely kunde vælge, og

tolv Betjente. Han modtog Budskabet tilsyneladende

rolig; men modsatte sig denne Forholdsregel i de

kraftigste Vdtryk. Han sagde, at have seet sig nöd-

saget til at forlade Öen Elba, formedelst de .allierede

Souverainers Overtrædelse af den Traktat, de havde

sluttet med ham; at han havde hestræbt sig for,

at hindre Fjendtlighedernes Fornyelse; men da disse

vare blevne uundgaaelige, og Krigslykken havde væ-

ret ham ugunstig, maatte han bukke under for Over-

magten; og efterdi de offentligen harde erklæret, 4.
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.det var imod ham alene de bavde grebet til Vaaben,

frasagde han sig Frankrigs Throne, i den faste Over-

beviisning , at de Allierede vilde blive deres Erklæ-

ring troe , og overlade det franske Folk selv, at

vadge sin egen Begjeringsform; -at bans förste Önske
havde været, at begive sig til Amerikas fjerne Siater,

for der at hellige sig videnskabelige Arbeider; men
siden dette Haah var slaaet feil , barde han fuLtet den

Beslutning, at söge Beskyttelse i England, og harde
derfor, uden Frygt, giret sig i den engelske Regje-

rings Vold. I Kraft af disse Grunde, troede han sig
berettiget til at protestere imod den ham .nu tilkjen

degivne Fremgangsmaade.
Han indlod sig derefter i viddatige Udyiklin-

ger, for at bevise , at Regjeringen, overeenssternmende

med den -engelske Constitutions Grundsætninger, ikke
saaledes kunde dömme ham til evicwarende Forviis-

ning, uden Anklage, eller Forhör.
Sir Bunbury svarede, at han ikkun var befuld-

mægtiget til at underrette ham om Regjeringens Be-_

slutning; men at han ikke skulde undlade, nöiagtigen

at berette de Indvendinger, han havde fremfert.
Bellerophon afseilede nu fra Torbay, , for at

möde Nerthumberland, der var bestemt til at före

Buonaparte til St. Helena. Da Lord Keith og Sir

George Cockburn gik ombord paa Bellerophon, stod
Buonaparte paa Dækket for at tage imod dem, iklædt:

en gron Kjole med röde Rabatter og prydet med Æres-

legionens Stjerne, Epauletter, hvid Vest og Beenklæ-

der, , SilkestroMper og chapeau- bas med den tre-
farvede Cocarde. I Overeensstemmelse med de be-

falede Forholdsregler, ophate nu de Ceremouler, man
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hidtil havde iagttaget imod ham, og- idet AdmiraTe.n

nærmede sig ham, tog denne sin Hat af paa alminde-

lig Maade, mcd de Ord: "Hvorledes befinder De

Dem, General Buonaparte?"

Forundret, studsede han et Öjeblik, og gav der-

paa et koldt og lakonisk Svar.

Derefter fulgte en kort Pause; hvorpaa Buona-

parte begyndte at nedrive den engelske Regjering for

den Maade, hvorpaa den behandled.e ham..

Lord Kcith og Admiral Cockburn gave batn

intet Svar paa disse Yttringer; mcp. en Officieer, som

stod tætved ham, gjorde den Bemærkning: at hvis

han ikke var bleven sendt til St. Helena, vilde man

have udleveret ham til Keiseren af Rusland.

"Gud bevare mig fra Russerne!" sagde han,

idet han trak paa Skuldrene og kastede Öinene be- .
tydningsfuld paa Bertrand.

Sir Coekburn afbröd en Samtale, som ikke-




kunde ende sig paa nogen behagelig Maade, Ved at


adsporge ham, til hvilken Tid han maatte vente ham


ombord paa Northumberland. Buonaparte betzenkto


sig et Oieblik, vendte sig derpaa pludseligen ti Lord,


Keit, og spurgte ham med Heftighed, hvad hau raa-.


dcde .ham til? denne svarede: at -ban befrygtede, in-




tet andet Middel at være ham tilovers, end at gaae  sin


Skjebne roligt imode. Buonaparte bestemte altsaa Ti-




den til Kl. 10 næste Morgen, men tilbagekaldte strax


derefter denne Bestemmelse, og udbKjd i endnu bittrere


Bebreidelser, end forhen, imod den engelske Regjering:


En anden Officieer, som stod ved ham, sagd.


derpaa: "Hvis De var forbleven endnut blot een Time


i Rochefort, vilde man have grcbet Dem og sendt Dein



til Paris." Bnonaparte kastede et foragteligt Blik paa

Officieren, uden at svare ham. Benævnelsen af G e-

neral, ophragte ham imidlertid snart paany. "Eders

Nation," udraabte han, "har sendt mig Arnhassadeu-

rer , som en sonverain Potentat, — den har erkjendt

mig som fOrste Consul; har man valgt denne Time

for at forhaane mig?"

Attraaende at ende en Underholdning, som traede

med at foranledige eet eller andet ubehageligt Optrin;

paamindede Sir Cockhurn Buonaparte om, at Baaden

fra Yorthumberland vilde afbente ham den folgende

Morgen Kl. o , og idet han bakkede for ham, begav

han sig bort tilligemed Lord Keith. -

De Personer, , som 'ikke skulde ledsage ham i

hans Landflygtighed, bleve nu satte ombord paa Fre-

gatten Eurotas. De yttrede Alle megen Uvillie over

Skilsmissen, isærdeleshed de polske Officierer, , med

hvilke Baonaparte personligen tog Afsked. Isærde-

leshed udviste en polsk Oberst, Ved Navn Pistowski,

megen Attra.we efter at forblive hos ham. Han havde

faaet sytten Saar i hans Tjeneste, og forsikkrede, at

ville tjene i hvilkensomhelst, endog meget underord-

net, .Stilling, naar det blot maatte tillades ham, at

folge med til St. Helena. Ordren, at afsende de pol-

ske Offleierer fra Skilet, var imidlertid meget streng,

hvorfor ogsaa han sattes over paa Eurotas.

Grev Bertrand , hans Kone og .B•rn, Grev og

Grevinde Montholon, Grev Las Casas og General

Gourgaud , samt ni Tjenere og tre Opvartersker for-

bleve derimod hos Buonaparte; men hans Læge und-

slog sig for at ledsage ham; i hvis Sted Lægen paa'

Belleropho, blev ansät.



325

Tidligt om Mandag Morgen gik Admiral Cock-:

burn ombord paa Bellerophon, for at have Overop-.

sigten med Buonapartes Bagage, der bestod af tvende

Sdlvservicer, adskillige Sager af Guld , et kostbart

Toilette af Sölv, Böger , Senge etc., hvilket Alt send-

tes  ombord paa Northumberland benimod Kl. 11.

Klokken halv tolv gik Lord Keith ombord pam.•

Bellerophon, for at modtage Buonaparte tilligemed

hans Ledsagere. Fdrend Lorden ankom til Skibet,•

tog Buonaparte Afsked med Capitain Mailland og de•

ijvrige Officierer, og da han var kommen ned i Baaden,

hilscde han dem atter, ved at tage Hatten af for dem.

Buonaparte bar den Dag en meget slidt trekantet

Hat med trefan,et Cocarde; hans Kjole (grön med röd-

Krave) var knappet tæt om bam; bgeledes bar han

tre Ordener : to Kors, og en stor Sölystjerne, med

indskrivt: Honneur ct Pa tr i c, Silkeströmper c)

Guldspænder i Skoene.

Savary og Lallemand bleve tilbage paa Belle-

rophon. Savary syntes meget frygtsom for at blive

udleveret til den franske Regjering, og yttrede gjen-,

tagne Gange, at Englands Ære ikke vilde kunne til-

lade, at han sattes i Land i Frankrig.

Omtrent Kl. 12 naaede Baaden Northumberland.-

Bertrand steg forst op paa Dækket; efter ham fulgte-

Buonaparte, som hili op af Skibstrappen med en Söe-

mands Hurtighed. Marinerne stode under Gevær, for,

at'modtage ham; dog kun med Generalhonnenrs.

Saasnart han traadte paa Dækket, sagde han til

Sir Cockburn: "Je suis å vos ordres." (Nu er jeg til

Deres Befaling.) Han hilsede derpaa Lord Lowther

og Hr. Lyttleton som stode ved Admiralen, og ta-
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lede nogle- faa Ord til dem, hvilke de besvarede. Ef-

terat have taget Afsked med Officiererne, som led-

sagede ham fra Bellerophou, og omfavnet Josephine's

Neveu, gik han ind i Kabytten, hvor han, foruden

sine fornemste Ledsagere, fandt Lord Keith, Sir .Coek-

burn, Lord Lowther, Hr. Lyttleton o. f. A. for-

samlede.

Madame Bertrand syntes hOiligen LedrOvet, og

sagde, at hun havde været nOdsaget til, i stor Hast at

forlade Paris , uden at kunue medtage Klæder, , eller

audre nödvendige Sager. Hun talede med megen Om-

bed om sin Mand; sagde, at K.eiseren var for Stor

til at lade sig nedtrykke af Skjebnen , og yttrede det

45nske, at erholde nogle Pariserblade.

-Grev Montholon talede om de mangfoldige For-

bedringer, , som Paris havde Buonaparte at takke for,

og berorte hans galdeagtige Tilfælde, der udfordrede

megen Bevægelse.

- I .en interessant Samtale, som sidenefter fore-

faldt imellem Buonaparte og nogie tilstedeværende Per-

soner, sagde han, iblandt andet, med megen Heftig-

bed, ved at tale om sin sidste Landgang i Frankrig:

"Jeg var dengang Souverain. Jeg var herettiget til

at fore Krig. Kongen af Frankrig havde ikke holdt

sine Lovter!" og tilfOiede, idet han rystede med Ho-




vedet og loe: "Jeg forte Krig mod Kongen af Frank-




rig med sex hundrede Mand, og slog ham endogsaa!"

"Ved at- indspærre ham, handlede England,"

sagde han, " som en liden aristokratisk Magt og ikke.

som et stort frit Folk."

. "Jeg kjendte Fox," sagde han, "jeg har seet ham

i Tuilerierne. Han havde ikke Eders Fordomme,"
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"Fox ," svarede man ham, "var en--ivrig Pa  -:

triot og tillige en •Verdenshorger."

" Han Önskede oprigligt Freden," gjentog han,

" og jeg ligeledes ; hans Dod forbindrede Fredsslut-

ningen , og de Andre have ikke været opriglige."

' Yoget derefter bernærkede han: " jeg siger ikhe

at jeg i tyve Aar ikke har stræbt at odelægge Eng-

land ," og tiMiede strax derpaa , ligesom for at rette,

hvad han af Vanvare kunde have sagt mere end han

onskede: "det er at sige, at hoie Eder; j,t.g .ifiskede

at tvinge Eder til at være billige, — i det mindste

mindre ubillige!"

Paa Spdrgsmaalet, "hvad hans Mening var om

det engelske Infanterie?" svarede han:

"Lange Krige danne gode Soldater; begge

Yationers Cavallerie er fortræffeligt, — men Eders

Artillerie har taget mange Forbedringer efter det

Franske."

Angaaende Ludvig den fsde, sagde han: "Han

er en skikkefig Mand; men holder for meget af et

godt Bord og gode Indfald. Han passer sig ikke

for det franske Folk. Hertuginden af Angot&me er

den eneste M.Md i Familien. Det franske Folk maa

have en Mand, som mig."

Ved at tale om St. Helena, -yttrede han ikke blot

Uvillie men tillige Forundring over, at man sendte

ham derhen.

" jeg vilde have givet mit Æresord paa, at være

forbleven rolig, og _ikke at have knyttet nogen Brev-

vexling med Frankrig. Jeg vilde have forpligtet mig

til, ikke at forlade det mig anviste Opholdssted, men

at leve paa samme som Privatmand."



f\lart gjorde ham opmærksom paa, at detteneppe
ildc være hleven ham muligt; thi rel barde bau

bavt megen Modgang, men han vilde dog aldrig tabe
Erindringen, om hvad han bavde været, i den Grad,
at Privatmandens Stilling ikke iTiden vilde være ble-
ven bam trykkeude.

"Men hvorfor ikke," gjentog ban, 'lade mig
forblive i England, paa mit Æresord ?"

"De forglemmer," syarede man ham, "hvor
triawt-e franske Offieierer have brudt deres Æresord,

at. , Jstedet for at vise dem Foragt, bar mod-
laget dem nied særdeles I dmærkelse — Leldivre Des-
nonettes tjener til Evempel derpaa."

Paa denne Bemærkning svarede Baonaparte In-
fet• og Samtalett endtes.

Forinden Northumberland afgik til sin Bestem-
.mulse, overleverede Buonaparte Lord. Keith fOlgende
Protest imod sin Forllyttelse til St. liciena hvorpaa
dog, som bekjendt, den engelske Regjering imet Hen-
syn tog:

"Jeg •protesterer bOitideligeu , for Gud og Men-
nesker, imod mine bellige Bettigbedevs Kramkelse;
idet man med -Vold har bentægliget sig min Person
og bertivet mig min Fritted. Frivilligen kom jeg
ombord paa Bellerojdion; jeg ev ingen Fange; jeg er
Englands Gjest. Idet OieMik , jeg yar ombord paa.
Relleropbon, vav jeg under det engelske Folks Be-
skyttelse. Saafremt dets Begjering har befalet Com-
mandeuren paa Bellerophon, at modtage mig og mit
FnIge, blot for at bilde mig i en Snare, bar den for-
spildt sin Ære og vanæret sit Flag. .Dersom man.
fuldbyrder denne Handling, vil den engelske
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forgjeves være stoh af sin Trofasthed, sine Love og
sin Frihed. Brittisk Oprigtighed vil fordunkles ved

Gjestfrihedens Overtrædelse paa Bellerophon. Jeg be-

raaber mig paa Historien, om nogensinde en Fjende,

der, , efterat have fört Krig i tyve Aar, som jeg med

det engelske Folk, omsider i sin Gjenvordighed og

med modent Overiæg ,sger et Tilflugtsted i det fjendt-
lige Land og Beskyttelse under dets Love; har givet

et mere overtydende Beviis paa sin Agtelse Og
— men hvorledes har det engelske Folk gjen-

gjeldt e saadan Tiltroe og Sjælsstorhed? det ud-
. <

strakte en tilsyneladende venlig Haand imod denne
Fjende, og da han stolede paa dets Oprigtighed,

blev ban et-Offer."

"Ombord paa Rellerophou,
den 4de August, 1815,"

. Endnu ventede Northumberland nogle faa Dage,

for at indtage Munition og Proviant,- lettede derpaa
Anker, og gik under Seil. Efterat -være passeret

Linien med de sædvanlige Geremonier, fik man den

14de Oetober, ved Solens Nedgang, St. Helena's, ar
Oceanet fremragende, himmelhOie Klippespidserisigte,

og den fölgende Morgen forkyndte Indbyggerne paa

ben, deres navnkundige Gjests Ankomst til samme.

"Napoleon."



Ret.telser.

Side Linie Istedetfor kes

19 21 vil

26 15 skulde skulle.

30 20 udst2edte udstedte.

40 24 Gaardsplads Gaardplads.

42 10 fyrigte fyrigste.

42 22 bleve forestillede blev forestillet.

59 13 Ære , og Lyksalighed Æreog tyksalighed.

98 13 syrtede styrtede.

141 25 tillidrer dein tilhOrer den.

216 30 Strækningen Skraaeningen.
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ellaa bigfe berømte biftoriffe Crb, font
ftai Mere faIbne unber ZtagetDebBater.
1411, er foM faa Maitge aribre bidget
dr- beri nrieb kitftotiefotftitin'a. fter bar
S'Ittctj' 4in.W.IttVe; ben freritragenbe albrer
af 9triDoleon.3 fibfte Regieringkar, nDlig --
fotføgt at Debile, at bige Crb atbrig. er
blebet fagt, Og Zambronne, i »i Runb
be bieb 14f, benegtebe attlb energ.iff at Dco5e
ubfalt

faW tout" et" ber intiblettib of.
føriffiggiort en 2Ittitef af R3ictor SoerborD,
Dbrtbige prb tittiege$ *Zherft Wartenot

Zsaron be aorboux, og efter benne WrtiteI
ftal Sammenbcengen tere følgenbe

elaget Sdfdtbb mertffie fig fin
firibe og ben franfte *er bar i fulbfttenbig
CD1o§ning. 43aa et opbøiet 131ateau ftob
Neferben, fammenfat af ben urige Sarbe
og aribit Sienabeiregitnerit unber ebeift
altarteribt be (iorboul'D ROMMarilw, og bib
-t4ebe 'Dgfaa,alefterneaf be opriffite Zatat;,

ioner og meb bem SeneraIerne aambronne
trg

orgiceDe#3 anfalbtd be sang Daa Sang
af bet engeifte gtabafferi, font anførte af
Senirigton felb ; Sarben Deg itte en &børeb.

Ingelftnrienben63 9.Infører raabte uoD.
børlig : „Cbergib Cber, obergib aber">.

&rinbronne fbarebe meb en traftig Col.
batereb. •5rittrolA berfor fenbte Setrington
en ,af fine Kbiutanter til earon be arboux
meb Cpforbting tit bam om at obe4ibe fig.
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