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DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

I 1817 – i år for 200 år siden - optrådte 
Dronningens  Soldater ærefuldt i Frankrig

Vidste I, at Dronningens Livregiment har haft besættelsestropper i 
Frankrig efter Napoleonskrigene? 
Gyldenløve har bladet i arkiverne og fundet denne bemærkelsesværdige 
artikel.

Dronningens Livregiments soldater var 
godgørende , da de i 1817 var indkvarteret 
i Frankrig:
Ved at blade i Den Vestsjællandske Avis,  
"Slagelse Ugeblad" af ll. januar 1817, finder 
man følgende indenlandske efterretninger:

Der står:
INDENLANDSKE EFTERRETNINGER.
Blandt nogle ubetydelige Uenigheder, 
som nyeligen ere forefaldne mellem 
vore i Frankerige værende Militaire og 
Indvaanerne, er ogsaa følgende:
I Bondebyen Novelle-sous-Bellone 
havde en Indvaaner vist sig uartig mod 
sin Indquartering, som bestod af 2 Mand 
af Dronningens Livregiment, og var af 
den Aarsag, efter Mairens Begjæring 
(Borgmesterens Begæring), til Straf ble-
ven belagt med andre 2 Mand. Opbragt
herover, havde han overøst de Indquar-
teredes Senge med Vand og slaaet en Sol-
dat med en Ildskuffe m.v. Herfor bleve, 
foruden de forige, endnu 8 Mand ind-
lagte hos ham; og da Sagen var anmeldt 
for General-Procureuren i Arras, under 
hvis Jurisdiktion han stod, lod denne 
ham straks afhente ved Gensd` armes, 
forhøre og dømme. Ved Dommen blev 
han, foruden en Arreststraf, tilpligtet at 
betale 36 Francs til de Fornærmede, i hvis 
Paahør dommen blev afsagt; men straks 
forlangte de 4 fornærmede Soldater 
eenstemmigen, at disse dem tilkjendte
36 Francs maatte uddeles mellem Stedets
Fattige; hvilket tilbud af Dommeren blev 
modtaget med Tak. - Da Overstaaende er 
bleven indberettet til Hs. Majestæt, saa 
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har Allerhøjstsamme behaget at lade de 
paagjæ1dende 4 Soldater tilkjendegive 
Sin a1lernaadigste Tllfredshed med de-
res Handlemaade ved denne. Lejlighed.

(Stats-Tidende)

Samme år bringes følgende om 
besættelsesmagtens danske soldater:

Der står:
INDENLANDSKE EFTERRETNINGER.

Skrivelse fra Hs. Exeel Hertugen af 
Richelieu til Hs. Exe. Generalløjtnant 
v. Walterstorff, HS. Maj. Kongen af 
Danmarks Minister i Paris, dateret den 
l0’ende Marts 1817.

Hr. General !
Da en dansk Soldat ved en Ildebrand, 
som for nogen Tid siden fandt sted i
Sognet Angres, har udsat sig for stor 

fare, ja endog, ved at vove sit eget liv, 
reddet en af Statens Indbyggere, som 
var kommen midt ind mellem Luerne, 
saa har Præfecten i Departementet 
Pas de Calais ikke undladt at tilmelde 
Ministeriet denne skjønne Daad, og 
Indenrigs-Ministeren har, paa bemeldte 
Øvrighedspersons Indberetning, be-
sluttet at skjænke den brave Soldat en 
Sølvmedailje.
Det er mig en stor Fornøjelse , Hr. 
General! at bringe denne Sag til Deres 
Kundskab, da slige Exempler ikke 
kunne andet end bidrage til at behæfte 
den gode Forstaaelse og de Gjensidige 
Velvillighedsfølelser, som Regeringen 
ønsker maa herske allevegne mellem de 
fremmede Militaire og Indbyggere i de 
besatte Departementer.

(Undertegnet Richelieu)

Baggrunden for Dronningens 
Livregiments tilstedeværelse i 
Frankrig:
Under Napoleonskrigene 1807-14 
kæmpede danske styrker, tvunget af 
omstændighederne,på fransk side. Efter 
slaget ved Sehested, l0.december 1813, 
hvor I/Dronningens Livregiment og IV/
Holsteenske havde slået sig igennem
en overlegen fjende bestående af svenske 
og russiske styrker for at nå
fæstningens beskyttende mure i Rends-
borg, blev fæstningen den 5. januar 1814 
overradskende overgivet til fjenden, 
skønt den næsten ingen tab havde haft, 
havde levnedsmid1er nok til 6 måneders 
belejring, nok af krudt og kugler og en 
udmærket garnison; blot havde hverken 
fæstningen eller bataljonerne særlig  



3

DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

gode chefer. Havde kommandanten blot 
holdt ud i otte dage mere, var fredsslut-
ningen kommet, og fæstningen været 
reddet.
Nu sluttede krigen i Slesvig- Holsten 
den 14. januar, og som en konsekvens 
af Danmarks deltagelse i Napoleonskri-
gene på fransk side, blev vi tvunget til 
at afstå Norge og erklære Frankrig krig.
Til at kæmpe mod Frankrig måtte vi stille 
to hjælpekorps, i hvilket I/bataljon af  
Dronningens Livregiment var med . Det 
første korps nåede 1815 kun til Bremen, 
da slaget ved Waterloo den 18. juni 
gjorde dets ti1 stedeværelse overflødig, 
hvorfor det marcherede hjem igen.
Det andet korps skulle efter freden i Paris 
1815 deltage i grænsevagt i Frankrig  som 
besættelsestropper i fem år, men allerede 
om efteråret 1818 vendte det tilbage igen.
Regimentet samledes nu atter i Glück-
stadt, hvor det meste af fæstningen, 
hvor III og IV/Dronningens Livregiment 
havde været garnisoneret, var blevet 
sløjfet som et led i fredsslutningsbestem-
melserne.
Ønsker De at studere disse begivenheder 
mere detaljeret, findes der i regimentets
jubilæumsskrift ”Dronningens Livregi-
ment 1657 - 1957” og i regimentets ”Rige 
og Regiment” en mere gennemarbejdet 
beretning omde begivenhedsrige år før, 
under og efter Napoleonskrigene.


