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·9de Artikel.

..

, . Al engelsk Eyendo.ai, 'som maatte have været ·~questrertt
i, Folge

~

4e

stedhavenile ,Fientlig:Jieder ,' ·skal tilstilles Eyerne.

Denne .•C ap.itulation .s kal stadfæstes

ved de respecti.ve 1-fiys-

commanderen<le.,, -og Stadfæstelserne ikulle udvexles forend Klo~ .

· Capitulationsartiklerne for Stijden Kiobenhav,n og sammes- Ci-

tadel,,, ,.v edtagne imell~,m GenrcralMajor Walt~rst9rff,
Ridder af
,
,

ken tolv, . denne Dags Middag.

Dannebroge, _Hans Kongelige Ma · cJStæts Kammerherr•~, ,o g Oberst

. Givet i ~Gobcnhavn den ·syvende. Dag.af Septemue~ 1So7 •.

.

.

· af det N0rdre Siellaml:ske R~gi, e}Jt ;Landeværn; Contreadmiral

Brnst,Frederik Waltersto,ff.
Q. Lu.tken.

I. -H" K irchhqff.

Arthur lf"el!esl::y.· '
.

~

Home P op ham.
Gr:orge Murray. ·

l,-ij1ken, · ,<>g -I. ~- Ki_rchhoff, Hans P anske Majesra::ts General-

•

'

. 4.;.hans Exccl-

Adjutan _, :som .derlil ,bchorig ere a1Jtoriserede v

lence General-Major P ymann, Ridder af DanneLrogsordenen og
Hoystcommanderende over. !fans M ajestæts. Krigsmagt !Jaa 0 ,m

Stad(æstet og. .bekræftet ved os" i det britiske Hov-eJkvar-

• Siell,and"

paa den ene ~i,1 ; og ve~ General- Major:, hoyvel.
baame Sir Arthur \ Vellesley, Ridder af Bad-Orclenen; Sir ffome
,

.leer p~ Helle_!u p., denpe fornævnte syvende Dag .af Septem b 0r I go7.

I. Gambier. ·

Popham, Ri,dder af M ~lth a .. og Captejn ·af Flaaden; ·o g Oberst-

Cathcart.

Lieutnant George Murray, . Vice. Gene.ral 'Quarteermester for den
brittisk e Krigsmatt ~

behorig autorise.r ede _ved James Gambier,

E sqr., Ad miral af d et hlaa, oe . ~oystcom-mand~renJe over hans
.

...., ~

(_

' ~

· br itanniske Majest:J2ts Skibe og Fartojer i .Oster~oen; og ved Ge•

n erallieutn ant, H o jvelbaarne Lord

t

,;icart, R idder af Tidselen,

Hoj tkom na uJ cren d • · f hans bri ~npiske ,. M,1jestæts Krigsmagt i

5icllaud og i Nor den af Euro_p as fastland, paa den amk'u:

..
1'

•·

'

Iste Artikel.

muligt, skulle hans britanniske Majestæts Tropper overantvorde

N aar denne Ca pitulation bliver underskreven 6g stadfæ-

H~ns Dan.ske Majestæts Tropper Citadellet; i den Tilstand, hvori

stet, ·skulle hans britanniske Majestæts Tropper _~&.ættes i Besid,.

.

det vil befindes, naar de besætte samme.

delse af Citadellet.

jestæts Tropper skulle ligeledes ~den f~rommelte Tiid, eller sna-,
2den · Artikel.·

rere

t

En

Hl:lnS britanniske Ma..:•

I

'

_om

muligt, jgien indskibes fra 6e~ Sielland.

Vagt af Hans britanniske Majestæts. Tropper skal ·lige-

6te Artikel.

ledes besætte Holmen~

Fra -denne Capitulations Dato skulle Fie:ntlighederne ophore .
3dfo Artikel.·
over hele Sjellaifd~.

at enhver Benæ-vdelse, tilli.

Skibene, samt Krigsfartoierne

'

gemed alle Hans Danske M~jest~t tilhi:irende Skibs-Sager · og

7de Artikel. ·

So-

Inventarium, skulle overgives i de Personers Værge, som blive J

/

•

udnævnty ved de Hi::iystcommanderende for hans britanniske Majestæts Krigsmagt ; og de skulle ufortcivet sættes i l3esiddelse

ar'

Hplmene, samt alle de dertil horende Rygninger og Forraadslmse: ·
4de Artikel ,

og al Eiendom, offentli g eller 'privat, un~tagen de f~rommelte
Hans Danske ·Majestæt tilhorende Skibe og · Krigsfartoier, samt
Skibs.:sager ·og Soinventarium, skal respecteres; og ~Ile civile og
'
militaire Betientere i Hans Danske Majestæts Ti eneste, skulle

.

,

'

De sig i hans brit'anniske Majestæts Tieneste hefindende
For:raads.:. og Fors~lsskibe·, skulle tillades, hvis fornodent gio~cs,
at.

Ingen Person, være sig hvo det 'er, skal vorde molesteret;

'

komme ind i Havnen, for ·at igien indskibe hvad Skibssager

hele Sielland; og · alt skal anvendes, som kan sigte til at fremme
I

•

-Enighed og, god Forstaaeise irnellem , cle ·tvende Folk.
Sde Artikel.

og Tropper de have hidbragt til denne 6e~

Alle paa begge Sider tagne- Fanger, skulle ubeting~t tilba-

e Artikel.

.,

Saasna.rt Skibene skulle være udbragte fra Hol~en, eller
·inden ,~ex Uger fra denne Capitulatious , Dato, ell~r

.

vedblive i den fulde t:dovelse af deres Embedsforretninger over

fo~,

om

gegives; og de - Offiserer, som ere Fanger . pa~ Æresord' i skulle
be.fries f:ra sammes Forpligtelse.

r"'

Iste Artikel.

muligt, skulle hans britanniske Majestæts Tropper overantvorde

N aar denne Ca pitulation bliver underskreven 6g stadfæ-

H~ns Dan.ske Majestæts Tropper Citadellet; i den Tilstand, hvori

stet, ·skulle hans britanniske Majestæts Tropper _~&.ættes i Besid,.

.

det vil befindes, naar de besætte samme.

delse af Citadellet.

jestæts Tropper skulle ligeledes ~den f~rommelte Tiid, eller sna-,
2den · Artikel.·

rere

t

En

Hl:lnS britanniske Ma..:•

I

'

_om

muligt, jgien indskibes fra 6e~ Sielland.

Vagt af Hans britanniske Majestæts. Tropper skal ·lige-

6te Artikel.

ledes besætte Holmen~

Fra -denne Capitulations Dato skulle Fie:ntlighederne ophore .
3dfo Artikel.·
over hele Sjellaifd~.

at enhver Benæ-vdelse, tilli.

Skibene, samt Krigsfartoierne

'

gemed alle Hans Danske M~jest~t tilhi:irende Skibs-Sager · og

7de Artikel. ·

So-

Inventarium, skulle overgives i de Personers Værge, som blive J

/

•

udnævnty ved de Hi::iystcommanderende for hans britanniske Majestæts Krigsmagt ; og de skulle ufortcivet sættes i l3esiddelse

ar'

Hplmene, samt alle de dertil horende Rygninger og Forraadslmse: ·
4de Artikel ,

og al Eiendom, offentli g eller 'privat, un~tagen de f~rommelte
Hans Danske ·Majestæt tilhorende Skibe og · Krigsfartoier, samt
Skibs.:sager ·og Soinventarium, skal respecteres; og ~Ile civile og
'
militaire Betientere i Hans Danske Majestæts Ti eneste, skulle

.

,

'

De sig i hans brit'anniske Majestæts Tieneste hefindende
For:raads.:. og Fors~lsskibe·, skulle tillades, hvis fornodent gio~cs,
at.

Ingen Person, være sig hvo det 'er, skal vorde molesteret;

'

komme ind i Havnen, for ·at igien indskibe hvad Skibssager

hele Sielland; og · alt skal anvendes, som kan sigte til at fremme
I

•

-Enighed og, god Forstaaeise irnellem , cle ·tvende Folk.
Sde Artikel.

og Tropper de have hidbragt til denne 6e~

Alle paa begge Sider tagne- Fanger, skulle ubeting~t tilba-

e Artikel.

.,

Saasna.rt Skibene skulle være udbragte fra Hol~en, eller
·inden ,~ex Uger fra denne Capitulatious , Dato, ell~r

.

vedblive i den fulde t:dovelse af deres Embedsforretninger over

fo~,

om

gegives; og de - Offiserer, som ere Fanger . pa~ Æresord' i skulle
be.fries f:ra sammes Forpligtelse.

r"'

#•

•

____________.,.,.,t...,_..,._
..._ _ _ _ ..._ _,,..
♦ ---------·-----

·9de Artikel.

..

, . Al engelsk Eyendo.ai, 'som maatte have været ·~questrertt
i, Folge

~

4e

stedhavenile ,Fientlig:Jieder ,' ·skal tilstilles Eyerne.

Denne .•C ap.itulation .s kal stadfæstes

ved de respecti.ve 1-fiys-

commanderen<le.,, -og Stadfæstelserne ikulle udvexles forend Klo~ .

· Capitulationsartiklerne for Stijden Kiobenhav,n og sammes- Ci-

tadel,,, ,.v edtagne imell~,m GenrcralMajor Walt~rst9rff,
Ridder af
,
,

ken tolv, . denne Dags Middag.

Dannebroge, _Hans Kongelige Ma · cJStæts Kammerherr•~, ,o g Oberst

. Givet i ~Gobcnhavn den ·syvende. Dag.af Septemue~ 1So7 •.

.

.

· af det N0rdre Siellaml:ske R~gi, e}Jt ;Landeværn; Contreadmiral

Brnst,Frederik Waltersto,ff.
Q. Lu.tken.

I. -H" K irchhqff.

Arthur lf"el!esl::y.· '
.

~

Home P op ham.
Gr:orge Murray. ·

l,-ij1ken, · ,<>g -I. ~- Ki_rchhoff, Hans P anske Majesra::ts General-

•

'

. 4.;.hans Exccl-

Adjutan _, :som .derlil ,bchorig ere a1Jtoriserede v

lence General-Major P ymann, Ridder af DanneLrogsordenen og
Hoystcommanderende over. !fans M ajestæts. Krigsmagt !Jaa 0 ,m

Stad(æstet og. .bekræftet ved os" i det britiske Hov-eJkvar-

• Siell,and"

paa den ene ~i,1 ; og ve~ General- Major:, hoyvel.
baame Sir Arthur \ Vellesley, Ridder af Bad-Orclenen; Sir ffome
,

.leer p~ Helle_!u p., denpe fornævnte syvende Dag .af Septem b 0r I go7.

I. Gambier. ·

Popham, Ri,dder af M ~lth a .. og Captejn ·af Flaaden; ·o g Oberst-

Cathcart.

Lieutnant George Murray, . Vice. Gene.ral 'Quarteermester for den
brittisk e Krigsmatt ~

behorig autorise.r ede _ved James Gambier,

E sqr., Ad miral af d et hlaa, oe . ~oystcom-mand~renJe over hans
.

...., ~

(_

' ~

· br itanniske Majest:J2ts Skibe og Fartojer i .Oster~oen; og ved Ge•

n erallieutn ant, H o jvelbaarne Lord

t

,;icart, R idder af Tidselen,

Hoj tkom na uJ cren d • · f hans bri ~npiske ,. M,1jestæts Krigsmagt i

5icllaud og i Nor den af Euro_p as fastland, paa den amk'u:

..
1'

•·

'

