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Onsdag 2. september 1807
kl. 19:30

Solen var lige gået ned, vejret var tørt og luften var dejlig lun

af sommeraften. Selv om kalenderen sagde, at det blev

efterår i går.

 Mange mennesker var på vej hjem igen efter en gåtur. Jeg

var lige blevet færdig med dagens arbejde som overgraver

ved den tyske menigheds Sankt Petri Kirke og leder af

kirkens pigeskole.

    Klokkespillet hos naboen Vor Frue Kirke lød meget smukt

og gjorde mig glad.

 I det øjeblik jeg var på vej hjem til mit hus på den anden

side af kirken, begyndte det at brage og suse højlydt og

konstant rundt omkring udenfor voldene.

 Engelskmændene* begyndte at bombe vores by med

kanonkugler*, mortérgranater* og brandraketter*. Straks

stivnede jeg ved kirkegårdsporten til Sankt Peders Stræde.



3

Jeg kunne høre, at Gud bad mig om at blive, for hans hus

skulle beskyttes.

 Imens kanonkuglerne, mortérgranaterne og

brandraketterne bare regnede ned på livet løs med

øredøvende brag, farede jeg rundt på den gamle urtegård*

for at samle spandene. De skulle bruges til slukning af de

ueksploderede mortérgranater samt brande i kirken, i

gravkapellet og på den gamle urtegård.

 Efter jeg havde samlet alle den gamle urtegårds spande,

løb jeg frem og tilbage mellem kirken og Caritasbrønden på

Gammeltorv for at fylde spandene op.

 Løbeturene var det rene helvede. Kanonkuglerne,

mortérgranaterne og brandraketterne faldt om ørerne på

mig. Selv om der kun er lidt over 325 alen* mellem brønden

og kirken, føltes løbeturene som en evighed.

 Tilbage ved kirken, efter kun min anden løbetur, var

menighedens mænd og graveren, til min store overraskelse,

mødt op med deres egne spande. De ville også være med til

at redde kirken og jeg bestemte mig for at ville lede arbejdet.
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 Jeg delte mine hjælpere op i tre grupper:

Gruppe 1: Den gamle urtegård

Gruppe 2: Kirken

Gruppe 3: Gravkapellet og den nye urtegård

Det jeg var mest optaget af, var det smukke rokokospir.

For Guds skyld måtte det ikke ødelægges.

 Da klokken havde passeret 12 og det var blevet midnat,

havde vi alle sammen kæmpet med de engelske

kanonkugler, mortérgranater og brandraketter uafbrudt.

 Mine hjælpere og jeg havde hældt spandevis af vand og

kastet tæpper på de mortérgranater, som ikke eksploderede

ved landingerne.

 De ueksploderede mortérgranater som var længe om at

eksplodere, skruede jeg lunterne af, i stedet for at hælde

vand på og dække med tæppe.

 For mig handlede det også om at spare på vandet, for

engelskmændene kunne finde på at lukke for byens

vandforsyning.




