Da spaniolerne kom

Årene efter Den Franske Revolution i 1789 var en urolig tid for Europa, og også de neutrale
lande blev ramt af følgerne. I 1800 indgik Danmark-Norge et væbnet neutralitetssamarbejde
med Sverige, Rusland og Preussen. Det blev i England opfattet som en fjendtlig handling,
og 2. april 1801 kom det til et søslag ud for København, idet England ønskede at tvinge
Danmark ud af samarbejdet. I 1807 blev Danmark endnu engang angrebet af England.
Denne gang gjaldt det flåden, og København blev bombet til overgivelse, hvorefter flåden
blev ført til England. Herefter indgik Danmark den alliance med Napoleon, der bragte de
godt 33.000 franske, belgiske og spanske soldater til Danmark.
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Den danske konges riger omfattede Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, af
hvilke Slesvig fra gammel tid var dansk, mens Holsten altid havde været en del af det tyske
rige. Den danske konge var desuden konge i Norge og over Island og Færøerne. Grønland
var endnu en koloni, og havde derfor samme status som Trankebar og Serampore i Indien,
de tre vestindiske øer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix samt en række forter i det
nuværende Ghana i Afrika. I kernelandene var loyaliteten over for kongen stor, men da
Norge var dybt afhængig af samhandelen med England, var opbakningen til den danske
udenrigspolitik i krigsårene mindre her end i andre dele af riget.
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I begyndelsen af 1800-tallet fandtes der ikke kasernebygninger uden for København. Som
det var sædvane, blev de spanske soldater derfor inkvarteret privat hos byens borgere, og
i landsbyerne på gårdene. Bestemmelserne vedrørende indkvartering var fastlagt i særlige
reglementer. Kvaterværterne skulle ikke blot stille en seng til rådighed, men også bespise
de indlogerede soldater. I byerne kunne de større købmandsgårde have 10-12 mand
indkvarteret, og de mindre håndværksmestre 2-5 mand. Udgifterne hertil blev efterfølgende
fordelt på byens indbyggere, således at de, der havde indkvartering, fik en del af udgifterne
dækket.
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Med tropperne fulgte en større oppakning af våben, ammunition og private ejendele. Nogle soldater medbragte kvinder og børn, og alt skulle transporteres. De danske myndigheder udskrev
derfor vogne og trækdyr fra bønderne i de landbyer, hæren skulle igennem på sin vej. Efterhånden som de fremmede troppers ophold trak ud, vakte det irritation hos bønderne, der selv havde
brug for mandskab og udstyr til markarbejdet. Spanierne medbragte også selv vogne, æsler og
mulddyr - et eksotisk syn for de danske bønder, der også må have beundret de fyrige spanske
rideheste. Dyrenes forplejning var nøje planlagt. Således var dagsrationen for heste sat til ½
skæppe havre, 5 pund høj og 5 pund halm.
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De spanske troppers ophold skulle have været kort, men det kom til at trække ud. Ventetiden
fordrev de bl.a. med sang og spil. Danskerne stiftede bekendtskab med ukendte instrumenter
som den spanske guitar, og i byerne underholdt militærorkestrene med musik på pladser og
torve. Spanierne var også glade for boldspil og spydkast, og de var lidenskabelige kortspillere. Danskerne bemærkede en vis spænding franskmænd og spanierne imellem, men
generelt opførte de fremmede tropper sig eksemplarisk og var tilsyneladene meget vellidte af
deres danske værter. Efter deres afrejse savnede man de livlige spaniere og det liv, de for en
kort bemærkning havde tilført land og by.
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Forplejning af de fremmede tropper krævede planlægning. Hovedparten af spanierne blev
indkvarteret privat, og værterne stod selv for størstedelen af forplejningen mod kompensation
fra myndighederne. Efterhånden som tropperne blev samlet på Fyn, forestod et stort arbejde
med at skaffe de fornødne mængder proviant. Rationerne bestod af brød, oksekød, grøntsager, øl og brændevin. Imidlertid viste de sig hurtigt at være for små, og gæsterne ønskede
også kaffe og vin. Spanierne skulle vænne sig til øllebrød samt byg- og boghvedegrød, mens
de danske værter med forundring så på de fremmedes smag for salat af mælkebøtter med
olie-eddike dressing og stegte snegle tilberedt med peber, eddike og løg.

Oprøret i Spanien brød ud i Madrid 2. maj 1808 i protest mod bortførelsen af kongefamilien.
Det blev slået ned, og Napoleon installerede en regering med sin bror som konge. Oprøret
bredte sig dog til alle spanske byer og medførte en alternativ statsmagt baseret på lokale
revolutionskomitéer og guerillakrigsførelse. 1808-1814 rasede Spaniens Uafhængighedskrig,
der huskes for sin voldsomhed og ordet guerilla - den lille krig, der blev ført af militsgrupper overfor en overlegen hær. Fra 1809 stod Napoleon overfor en situation, han ikke kunne
vinde. Kun de større byer kunne kontrolleres ved hjælp af en enorm hærstyrke. Den folkelige
begejstring blev båret af ønsket om stemmeret, borgerrettigheder og en jordreform. Spaniens
første grundlov blev vedtaget 1812 af parlamentet, der samledes under engelsk beskyttelse i
byen Cádiz.

I maj og juni måned blev to spanske infanteriregimenter, Asturias og Guadalajára, overført til
Sjælland under kommando af den franske general Fririon. De i alt ca. 4.000 soldater blev efter fransk ønske samlet i og omkring Roskilde. I slutningen af juli skulle de spanske soldater
i Danmark aflægge troskabsed til den nyindsatte kong Joseph, Napoleons bror. I Jylland og
på Fyn blev edsaflæggelsen gennemført nogenlunde roligt, men i Roskilde blev den årsag
til et regulært mytteri rettet mod de franske officerer. Oprøret fandt sted den 31. juli, hvor én
fransk officer blev dræbt. Det blev dog hurtigt nedkæmpet, og 113 mytterister blev straks
udleveret. I de følgende dage afvæbnedes hele styrken, og soldaterne blev anbragt i fangenskab i København, indtil de i oktober udleveredes til franskmændene.

9

10

Efter den engelske flådes erobring af den dansk-norske flåde beherskede englænderne de
danske farvande. Danmark var nærmest værgeløst. Det blev skyndsomst bygget kystbatterier. For at genere fjendens mange konvojer i Storebælt og Øresund, hav kongen tilladelse
til kaperi, dvs. lovligt sørøveri. I marts 1808 blev det sidste danske linjeskib, Prins Christian,
nedkæmpet af fire engelske orlogsskibe ved Sjællands Odde. Skibet var på vej til Storebælt
for at sikre de spanske troppers overfart fra Fyn til Sjælland. Hertil kom kanonbådene. De
kunne i stille vejre angribe fjendens orlogsskibe, og så længe krigen varede, generede de den
engelske flåde og handelsskibene.
11

12

Det aftaltes, at alt skulle foregå i ro og orden. Danskerne skulle hjælpe med proviant og vand
til skibsrejsen. Spanierne skulle opretholde streng justits og forhindre plyndringer. Man samlede de spanske tropper på Langeland for at få tid til at fremskaffe tilstrækkeligt med skibe og
proviant, men ret længe kunne de spanske soldater ikke blive på øen. Der var ikke forsyninger nok. Den 21. august marcherede de 9.000 mand til Spodsbjerg strand, hvor både førte
dem ud til skibene. Da hele flåden lettede, så man fra land Storebælt fyldt med skibe - 95 i alt.
På Langeland åndede man lettet op. De ubudne fremmede gæster var borte.
13

14

Den danske flåde, monarkiets største aktiv i udenrigspolitikken, gik i 1807 tabt ved det engelske angreb, og forbindelsen til Norge blev afskåret. I 1813 gav England sit tilsagn til Sverige
om en svensk erobring af Norge. Krigen gik de franske våben imod - de alliereder magter
Rusland, Preussen, England og Sverige - havde overtaget. Ved freden i Kiel i januar 1814
måtte den danske konge afstå hele Norge, og englænderne beholdt den danske flåde.
Politisk blev udgangen af napoleonskrigene en styrkelse af monarkiet i de europæiske lande.
Det danske monarki blev dog ikke styrket. Tværtimod måtte Frederik 6. notere, at han, og ikke
Frankrig, var den største taber. Territorialt gik to tredjedele af kongens landområder og godt
en tredjedel af befolkningen tabt.
15

16

Der findes flere beretninger om danske piger, der blev kærester med spanske soldater, og
som også blev med barn, men vi kender af gode grunde ikke meget til de nærmere omstændigheder i disse kærlighedsforhold. Samtiden så ikke mildt på børn født uden for ægteskabet, så pigerne er sikkert gået stille med dørene, men på den anden side havde de pligt ti at
opgive faderens navn. Fra Roskilde berettes om den unge bagerdatter, der var utrøstelig, da
soldaterne drog bort. Hun var meget ulykkelig over, at hun ikke ville komme til at forstå sit
eget barn, da hun havde så svært ved det spanske sprog. På Langeland er der stadig bevaret
enkelte kærestegaver som nålehylstre og vindepinde lavet af spanske soldater og foræret til
danske piger.
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Mange familietraditioner beretter om en spansk soldat blandt forfædrene, og træk som sort
hår, brune øjne eller et ilteret temperament tilskrives det spanske blod. Kirkebøgerne er stort
set de eneste kilder til at fastslå faderskabet, men spørgsmålet er, om alle kvinder, der var
blevet gravide med en spansk soldat, ville indrømme det. Samtidig er en del af kirkebøgerne
gået tabt. Det vil derfor ofte være en trossag, om man har spansk blod i årerne eller ej.
Vi har inviteret slægtsforskere i Danmark til at deltage i projektet for at kunne afdække omfanget af spansk-danske børn. Kun få, hidtil ukendte, verificerede efterkommere er dukket
op.
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