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D e t  er bekjendt, at Hoisalig Kong Christian den Ottende var 

særdeles villig til at hore Andres Meninger, selv om de strede 

lige mod hans egne, naar han blot troede, at de udsprang fra 

en levende og varm Folelse for Fædrelandets Vel. For et 

Decennium siden hørte ogsaa jeg  til dem, hvem den nu hen- 

sovne Konge beærede med flere Sam taler, og hvori jeg  

søgte at udvikle den Tanke, at man ved enten offentlig eller 

privat at bringe Medlemmerne fra de fire Stænderforsamlinger 

til at samvirke bedst sikkrede Rigets Sammenhold og Udele

lighed under muligt optrækkende Uveir. Hans Majestæt var 

dengang ivrigt sysselsat med at tilveiebringe Udeleligheden 

ad en heel anden Vei. Det var Frugten af disse Bestræbel

ser, der nedlagdes i det kongelige aabne Brev af 8de Ju li 

1846, men som foranledigede den uhyggelige Forbnndsbeslut- 

ning af 17de September samme Aar. Jeg  havde paa det 

indstændigste fraraadet Hans Majestæt Høisalig Kongen at 

gaae denne V ei; men med en Velvillie, som altid skal blive 

mig i kjær E rindring , havde Hans Majestæt søgt at afvæbne 

mine Betænkeligheder. Da jeg  hverken var uddannet til eller 

havde bestemt mig for Em bedscarrieren, og da der samtidigt 

med disse Begivenheder tilbod sig en Stilling for mig i Ud

landet, uden at dog dermed Forbindelsen med Fødelandet 

var mig afskaaren, forlod jeg  Danmark omtrent paa samme



Tid i Efteraaret 1846, som hiin Forbundsbeslutning begyndte 

at tegne til foruroligende Eftervirkninger.

Det var saaledes ingenlunde med lyse Forhaabninger for 

mit Fødelands V el, at jeg  for en T id forlod Hjemmet. Det 

heldige Øjeblik for min P lans Iværksættelse var forbleven 

ubenyttet, og skjondt jeg  desangaaende endnu vexlede et P a r  

Breve med de Deputerede, ved hvem Sagen skulde været 

indledet, overbeviste jeg  mig dog snart om, at der In tet var 

at gjore ad den Yei.
Aaret 1847 hengik desuden for mig temmelig hurtigt, 

da mine nye Forhold optog min meste T id ; og saaledes kom 

da Aaret 1848 ogsaa bag paa mig. Som Privatm and var 

der intet for mig at udrette for Fædrelandet, og jeg  havde 

den ingenlunde misundelsesværdige L od, at see de danske 

Forhold skildrede i Udlandets Blade paa en ofte hoist ube

hagelig Maade. Imidlertid vedligeholdt jeg  stadigt mine F o r

bindelser med de M ænd, der efter mine Anskuelser saae 

Sagerne med det meest uhildede Blik, og saaledes var jeg  

trods min Fraværelse ofte istand til at folge Begivenhederne 

nok saa godt, troer jeg , som flere af de Nærmerestaaende.

Den Udviklingsgang, som mit Fødelands Statsforhold i 

nu snart et Decennium har tagen, h a r , det tilstaaer jeg , 

stillet sig langt gunstigere, end jeg  ved min Bortreise kunde 

have ventet. Den K raft, hvormed Kongerigets Beboere ere 

optraadte mod en langt overlegen M a g t, maatte aftvinge 

Europa Agtelse for det hidtil saa lidet paaagtede Folkefærd, 

der ogsaa ved næstforrige sørgelige K rig havde mistet noget 

af den Selvbevidsthed, hvormed det hilsede det nittende A ar- 

hundredes Begyndelse. Men ogsaa den Modstandsevne, som 

de oprørske Dele af Staten vidste at udfolde, hvor de paa 

egen Haand maatte maale Styrke med de kongelige Tropper,
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m aatte bibringe alle Europas Statsmæncl den vistnok over

raskende Tilstaaelse, at den danske Stat snarere indtog anden 

end tredie Rang i de europæiske Staters Række, og at Til- 

sikkringen af denne Stats Integritet var en god Gjerning til 

Opretholdelsen af den europæiske Ligevægt, i det mindste for 

de ostersoiske Magters Vedkommende. Saa vidt var man da 

nu kommen tilbage fra den T anke, der skal have havt ikke 

faa Talsmænd paa W ienereongressen og som den hannove- 

ranske Gesandt Grev M ünster engang har udtalt, „at et dansk 

Monarchie jo  slet ikke behøvede at existere.“

F ra  det Øieblik af, at de lysere Udsigter atter begyndte 

at vise sig paa Horizonten, skjærpede jeg min Opmærksom

hed for alle Tidens Tegn i denne Retning, og, skjondt et 

stygt Nationalhad imellem Danske og Tydske har adskilt for 

en Tid de „Danske og H olstenere“, som Indfødsretten om

slynger med et Broderhaand, saa gjenoptog jeg  ufortovet mine 

private Forhandlinger med nogle af de Mænd, der med mig 

vare fuldkommen enige om , at trods al fremkunstlet Animo

sitet imellem de forskjellige Statsdeles U ltraer, saa vare de 

eiendomsbesiddende Folkeklasser dog ikke i den Grad be

rø rte  af den intelligente Verdens F eberphantasier, at jo  Be

vidstheden af, og Følelsen for, et naturligt socialt Baand 

imellem samtlige Beboere af den cimbriske Halvo fra Skagen 

ned til Elben laae paa Bunden af Hvermands Sjæl. I mit 

Contoir hænger et fuldstændigt Danm arkskort og ved Siden 

deraf det af Schouw og Olsen udgivne, ved Eideren afdeelte, 

og da nu den nye „danske“ Idee om en saakaldet Eiderpolitik 

blev mig i Breve nærmere beskreven, stillede jeg mig ofte 

hen foran disse tvende K ort, og spurgte mig selv: „Hvad 

gaaer der dog af mine kjære Landsm ænd, at de virkelig 

kunne finde paa saa forrykte Id ee r?“ — „Indsee de ikke, at
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in,‘tn hverken ved Eidergrændsen eller ved Delingsplanen op- 

naaer det formeentlige Gode af et eensartet Sproglegeme, 

men at man tværtimod derved paadrager den lille ,.grændse- 

lose“ Slat langt storre Farer end dem, man vil undgaae?u 

Men fremfor A l t : „er det Ret mod vore M edundersaatter i 

de sydligste Statsdele at give dem til P riis for splinternye 

Statsspeculationer og Landefordelinger, medens de, forenede 

med Danmark, kunne skride frem paa den Udviklingens Bane, 

der i social Henseende staaer aaben for et agerdyrkende 

frugtbart Land med gode H avne?“ — „E r det Ret at unddrage 

disse Landsdele for Goderne ved en Forbindelse med en fri

sindet S ta t, og istedetfor give dem til P riis for de sociale 

Omvæltninger, der tidligt eller sildigt komme til at hjemsøge 

det ulykkelige Tydsklands arbeidende Befolkninger?“ —  „Skulde 

saamange danske og holsteenske Statsmænd have afløst hinanden 

forgjæves kjæmpende for eet og det samme M aal, det gamle 

Riges Opretholdelse i dets H eelhed?“ — „Skulde den moderne 

Danskheds Høidepunkt virkelig være et glodende Had til en 

N ationalitet, som har gjort sig saa høilig fortjent af det aan- 

dige og materielle Livs vigtigste Cultursporgsm aal? “

Saadanne Spørgsmaal opkastede jeg  mangengang for mig 

selv, idet jeg stirrede paa det mig saa dyrebare Fødeland, 

der, seet fra Siden, seer ud som en gylden Blomster-Skaal, 

hvis Blomster og F rugter er den deilige Ø gruppe, om hvilke 

Skagens Horn og W agriens Spidse beskyttende runde sig.

Og naar da mit Øie faldt paa et b e s t e m t  S t e d ,  saa 

forstod jeg , hvorfor Europas M agter ikke kunne ønske nogen 

mægtigere Stat end Danmark en saadan H avn; men derimod 

forstod jeg  ingenlunde, at der kunde gives Mænd i Danmark 

selv, hvilke gave sig ud for at være Statsm ænd, men kunde
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give den Tanke Rum , frivilligt a t aftræde et saadant Punkt 

til en fremmed, næppe meget venligsindet. Magt.

Jeg  beroligede mig derfor i denne Henseende, saa meget 

mere som man fra paalidelige K ilder forsikkrede m ig, at de 

saakaldte nationale Organers høirostede Eiderpolitik, Delings

politik, Udsondringspolitik, o. desl. langt fra hyldedes af den 

egentlige Befolkning, men a t, mærkeligt nok, visse kun altfor 

tydskdannede Professorer og tydskhandiende akademiske Bor

gere ved Kjøbenhavns Universitet, tilligemed adskillige Mo- 

sa ite r, der siden Religionsfriheden trængte sig frem allevegne, 

i Pressen, i skandinaviske Optoge, ved Valgmoder, o. desl. vare 

de egentlige utilregnelige Bærere af en saa mærkelig udansk 

Politik, som den ovenfor berørte.

Derhos saae jeg  vor udenrigske Diplom atie, styrket og 

opmuntret ved den danske Hærs fortrinlige T apperhed, at 

gjenoptage de før Krigen afbrudte Underhandlinger om euro

pæisk Anerkjendelse for den danske Statsheelhed. Efterat 

der var famlet, snart i engelsk (?) snart i oldenborgsk Retning, 

for at finde en passende Thronfolger, saafremt den mandlige 

Linie efter Kongeloven skulde uddoe, og saaledes den qvinde- 

lige Arvefølge i de fleste, den mandlige Arvefølge i nogle 

enkelte D istric ter, idetmindste med legalt Skin om ikke ved 

dynastisk M agtsprog, kunde indtræde, slog man ind paa den 

eneste naturlige og eneste legitime V ei, ved Renunciationer 

fra begge Sider at sikkre en enkelt blomstrende Linie T hron

folgen i det Monarchie, hvis I n t e g r i t e t  nu første Gang i 

H istoriens A arboger anerkjendtes af Europas M agter, efterat 

det indtil 180G kun faktisk havde bestaaet som et H ele, geo- 

graphisk arronderet efter de naturlige sociale Fællesinteresser 

for den hele cimbriske Halvø med hosliggende Øer. Istand- 

bringelsen af den eensartede Thronfolge maatte derfor, afseet fra



de scrupuløse Indvendinger, som altid kunne reises ved ethvert 

saadant Arrangement, nodvendigen fylde mig med en ublandet og 

—  vore Diplomater maae tilgive m ig, at jeg  siger det reent 

ud — uventet Glæde; thi sandt a t sige havde je g , da jeg  

forlod Fæ drelandet, ikke seet G rund til at vente saadanne 

diplomatiske Kræfter og saadanne diplomatiske Resultater som 

dem , der nu fuldtrustede som M inerva sprang ud af det 

rustede Danm arks Pande.

Jeg  forbigaaer de indre K jævlerier, som den saakaldte 

A rvesag foranledigede paa den danske Rigsdag; th i, hvor 

sørgelige de forresten vare med Hensyn til den Dom, Europa 

fældede over Folkets Optræden i F reden , stik modsat den 

Beundring, man ydede dets Tapperhed i Felten, blev jo R e

sultatet dog det samme, at den saakaldte Kundgjorelse, der 

bærer Iloisalig  Kong Frederik den Sjettes Fødselsdatum , i sine 

Folger sikkrede den danske Stat Udelelighed ved fælles 

Thronfolge, fælles H æ r, fælles Finantsvæsen og fælles Uden- 

rigsrepræsentation. Efter at Europas M agter saaledes havde 

paa en Maade forebygget Gjentagelse af Forbundsbeslutninger 

som den af 17de September 1846, idet Indgreb i Statsheel- 

heden nu ikke er et blot tydsk Sporgsm aal, nød Danmark i 

lang T id en glædelig diplomatisk Fred, og kunde vistnok lienlevet 

endnu flere A ar i hæderlig diplomatisk Ubemærkethed, hvis 

ikke det kjobenhavnske og lollandfalsterske Publicum , efter 

hvad jeg  som Udenforstaaende har kunnet stave og lægge 

sam m en, havde skaffet os nye diplomatiske Bryderier paa 

Halsen ved en planløs og uforsigtig Modstand imod den for

fulgte Forordning af 26de Ju li 1854.

At jeg  fra mit S tandpunkt, som Yen af det størst mu

lige selfgovemment og den størst mulige Selvvirksomhed fra 

Befolkningens Side, ikke kunde sympathisere med det ringe
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Maal af Spillerum , der var ydet Repræsentationen i denne 

saakaldte Forfatning, saavelsom i den slesvigske og i den 

holsteenske Provindsialforfatning, det fremgaaer vistnok til

strækkeligt af mit principale Udgangspunkt til Statsdelenes 

Samvirken som sluttet Heelhed. M en, det maa have været 

Nærheden, der g jorde, at Nærstaaende ikke kunde see, hvad 

je g ,  den Fravæ rende, oieblikkelig saae, at deels kunde F o r

ordningen af 2Gde Juli ikke have indeholdt mere positive 

Rettigheder uden at krænke Kongerigets Forfatning af 5te 

Juni 1849, og deels vilde man forbeholde selve det forelobige 

Rigsraad af 20 Mænd, der alle havde havt Sæde i de for- 

skjellige Landsdeles repræsentative Forsam linger, at udvikle 

den givne Forfatning efter Tidens og Ledighedens Tarv . Dette 

viste sig ogsaa strax i det den 1ste September 1854 sammeri- 

traadte forste R igsraad; og uden Tvivl skulde Forhandlin

gerne over dette Rigsraads Adresse til Hans Majestæt Kongen 

have havt en gavnlig Indflydelse paa Ministeriets Sammen

sætning og Sam arbeiden, hvis ikke den ophidsede Folke

stemning havde bragt Hans Majestæt til at modtage dette 

Ministeriums Demission, og omgive sig med Mænd, der stode 

i et saadant Forhold til Stemningen, at de istedetfor at be

tragte Forfatningssagen som tilendebragt ved Forordningen af 

26de Juli 1854, hvilken de kun behøvede at udvide og ud" 

v ikle, lod falde Ord om „Forfatningssagens Tilendebringelse 

ved Rigsdagens Tillid og imødekommende M edvirkning,“ 

hvoraf da Følgen blev en heel ny, saakaldet constitutionel, 
Fællesforfatning af 2den October 1855.

Hermed opruller Tæppet for et nyt Dram a i det unge 

Monarchies Forfatningshistorie. Den diplomatiske F red , der 

nu havde varet i næsten tre A ar, var forbi, og nye Forvik

linger true nu med mørke Skyer paa Horizonten.
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Den nye Forvikling kom ogsaa mig ubeleiligt; thi jeg  

vilde ju st have gjenoptagen min Yndlingsplan til social Sam- 

arbeiden af fædrelandsksindede Privatm ænd fra samtlige Lands

dele, da en ny Misstemning atter syntes ved Hjælp af Tydsk 

og Dansk at skulle skille Medborgeres H jerter fra hinanden.

Men det blev ikke ved en Gjentagelse af det Gamle: 

Forbundsklager, schleswigholsteinske Sym pathier og eider- 

danske Grublerier. Ligesom til T rods for Vanskelighederne 

ved at consolidere M onarchiet, valgte man netop dette T ids

punkt til at bringe de hidtil uskyldige skandinaviske Studenter- 

moder over paa det politiske Gebeet. Og i Rusen af skan

dinaviske Skaaltaler, hvor man ligesom par force fik Nordens 

gjæstfrie Kongehuse til at billige tvetydige Hentydninger, der 

vare tilbørligt satte paa Skruer, gik man saa vidt, at man 

selv lod haant om det saa heldigt tilvejebragte Thronarrange- 

m ent, og hilsede de af Udlandets Blade, der af hoist for- 

skjellige Grunde ønskede den Danske Statsheelhed atter 

brudt, Velkommen!

Under saadanne Omstændigheder maa det være mig, som 

Fraværende og staaende udenfor Begivenhederne, tilladt at yde 

mit B idrag til Bedømmelsen af Oieblikkets kritiske Stilling. 

O g, skjondt jeg  jo  vel ikke fra først af har seet Rigets 

Udelelighed sikkret grundigst ved Arve-Eenheden, saa kan jeg  

dog ikke negte, at dette P unkt nu har faaet en saadan Vig

tighed, at kun den allerhøieste Grad af Letsindighed kan ville 

bortkaste det saaledes vundne Grundlag.

Jeg  har derfor samlet de Bemærkninger, jeg  har at gjore, 

omkring dette P u n k t, og beder den fyrstelige P erson , hvis 

Navn staaer øverst paa disse Blade, men af hvem jeg  selv 

ikke har den Æ re  at være k jendt, ligesom jeg  heller ikke 

har den Æ re  personligt at kjende ham, om at tilgive, at jeg
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benytter dette i Danmarks Historie nu saa vel kjendte Navn til 

at hendrage mine Landsmænds Opmærksomhed paa nogle Be

tragtninger over Øieblikkets Alvor.

Forst maa jeg  da fremhæve det Ubetimelige i ,  n u  at 

fremdrage Skandinavismen. Man skulde have troet, at 

Monarcliiets tilbørlige Consolidation maatte have lagt Beslag 

paa alle danske Politikeres T anker, og at man havde havt 

saa megen Indflydelse over de unge Studerende, at man havde 

bedet d e m, i det mindste et P a r  Aar at udsætte deres ung

dommelige Vikingetog, da jo  en Universitetssammenkomst i 

Norden, uden at Kiels Studenter vare med, ikke ju s t egnede 

sig til at læge de langtfra endnu sammengroede Saar. Man 

veed jo  desuden, hvor hensynsløst Ungdommen spiller Boldt 

med Muligheder og Virkeligheder, med Dichtung und W ahrheit, 

og hvorledes den selv igjen er en Spilleboldt for dem, der 

vide at speculere i Ungdommens Sorgløshed. Jeg  vil ikke 

tale om, at en Regjering, der oprigtigt ønskede Staten en 

rolig og varig Frem tid , maatte sørge for, itide at vænne de 

tilkommende Embedsmænd til en uboielig Respect for P ligt 

og R et, istedetfor at tillade endog Universitetslærere at fore- 

gjogle de unge Mennesker nogle Fremtidsformaal, hvis Iværk

sættelse kun kan skee ved Brud paa P lig t og Ret. Sligt 

kan man kalde at demoralisere fra Grunden af. Regjeringen 

har dog sikkert fra først af betragtet det Hele blot som ung

dommelige Løier; men Enden har da viist, at Regjeringen 

har maattet antage en anden Synsmaade; og den antiskandi- 

naviske Circulair-Note er desværre kun eet Indicium mere for, 

at Regjeringen ikke mere tæller Mænd, der under en europæisk 

K rig kunne afslutte en skandinavisk Neutralitetsact, uden der

for at behøve i en Note at frigjore sig for Mistanke med 

Hensyn til saakaldet politisk Skandinavisme. Den anti-
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skandinaviske Note har derfor ikke hos mig,  som hos E nthu- 

siaster, vakt overstadig Glæde og Jubel, den har tværtimod, 

da de skandinaviske Befolkningers livlige Samfærdsel med de 

germaniske ogsaa ligger mig særligt paa H jerte , ikke andet 

end afpresset mig en Tilstaaelse i Retning af Ordsproget qui 

s’excuse s’accuse.
F ra  den skandinaviske Side ventede jeg  naturligviis stor

mende Artikler. Men at disse skulde ville fremdrage de 

dynastiske Forsog fra Kong Frederik den Sjettes T id , kom 

mig rigtignok hoist uventet. A t Besidderen af Norge gjerne 

paakaldte folkelige Sympathier for en Forening med Sverrig, 

er jo  meget begribeligt; og at senere Besidderen af Sverrig 

onskede Foreningen med N orge, om end vistnok helst i det 

provindsielle Forhold, det stod i til D anm ark, er jo  lige saa 

begribeligt. Men at de foienede Kongeriger S verrig -N orge, 

efter saa at sige at have bragt deres paa det Tørre, skulde for 

Alvor attraae en unielt ligeberettiget Forbindelse med et Land, 

hvis Led endnu ikke rigtig er kommet i Lave og maaskee vilde 

komme af Lave igjen netop ved en saadan Forbindelse, det 

er lige saa politisk ubegribeligt som geographisk unaturligt.

Det kan kun forklares af følgende rigtignok utroelige 

Omstændighed. De Personer og Organer, som fra dansk Side 

beile til en politisk dynastisk Forbindelse imellem „Nordens 

trende Broderlande“ , gjore det ingenlunde til en conditio sine 

qua non, at h e l e  den danske Stat i sin nuværende Udstræk

ning skulde indtræde i „Unionen“. Meget mere bringe de 

Eiderpolitiken i Forbindelse med Skandinavismen, saa at 

Skandinaverne ligefrem arbeide paa Holsteen-Lauenborgs U d

sondring af det danske Statslegeme, enten som selvstændig 

S tat, en A rt af Appanage til vor præsumptive Thronfolger

familie, eller dog i et løsere Forhold til M onarchiet end
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hidtil. Man værger sig feberagtigt mod den Tanke, at et 

Stykke af Slesvig gik med i Lobet; men i Virkeligheden ar- 

beide Skandinaverne Haand i Haand med Sehleswigholsteinerne. 

En saadan Udstykning af den danske Stat ender med ganske 

andre Resultater end skandinavisk Trefoldighed; den vækker 

Tanken om, hvorvidt Danmarks Stilling som selvstændig Stat 

er holdbar, og den miinsterske Hypothese vil ikke sydfra 

savne Forsøg paa Virkeliggjorelse.

Med særlig Tilfredshed har man gjentaget de poetiske 

Vendinger, som Diplomaterne fra 1810 anvendte til Fordeel 

for det skandinaviske Project og som dengang ingenlunde 

fandt Anklang i Befolkningerne. J a ,  ganske vist, ogsaa 

Diplomatiens Sprog lyder stundom poetisk, og ligesom Ludvig 

den Fjortende udraabte: ingen Pyrenæer mere! havde Berna- 

dotte vistnok tænkt sig: ingen Kjolen mere! Imidlertid er 

der dog en, og var den der ikke, vilde det saakaldte broderlige 

Sindelag næppe have slaaet saa dybe Rodder.

N aar nu den danske Statsmand Andreas Peter Bern- 

storfs Navn atter ved denne Lejlighed nævnes til Gunst for 

skandinaviske Sym pathier, saa glemme man ikke, hvor langt 

man dengang var fra virkelig at lempe sig efter saakaldte 

Folke-Onsker, ja, at der kom danske Patrioter, som Fr. Guld- 

berg, der for Alvor tamkte paa ganske at danisere endogsaa 

Ilolsteen. Vi skulle ingenlunde fremmane saadanne fortvivlede 

Ideer paany, og vi billige ganske Tydskeres Harme og Spot 

derover; men de vise dog, at Datidens danske Sværmere 

tænkte paa Danskhedens Vel forst og fremmest, forend de 

lyttede til en Forbindelse, hvori Danmark dengang kunde 

være indtraadt som den M ægtigere, medens Danmark nu 

vilde komme til at trække det korteste Straae. Men saa langt 

er man nu fra hine Landsmænds danske Synspunkt, at man
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reentud foragter enhver dansk Politik , der ikke tillige er 

skandinavisk. Man har allerede gjort sig fortrolig med den 

pikante Tanke, at regjeres fra Stockholm af.

Hvad angaaer min Betragtningsmaade af Sagen, da troer 

jeg  rigtignok, at der maa andre sociale Baand end ungdomme

lige Universitetssympathier til at knytte Riger sammen. Lige 

saa overbeviist om, som at Sverrig-Norge aldrig kunde onske 

sig en bedre europæisk Stilling end den, det nu indtager, lige 

saa overbeviist er jeg  om, at Danmark ikke selv kunde være 

tjent med den Union; Danmarks Yee og Vel beroer paa at be

nytte sin Jordbunds Rigdom og sin Beliggenhed for Sofart til 

at hævde en selvstændig Stilling ved Ostersoe og Vesterhav, 

og til at knytte de beslægtede Stammer mod Nord og Syd 

og Vest sammen til een stor gothisk-germanisk-angelsaxisk, 

protestantisk, Confederation midt imellem de udlevede roma

niske Folk paa den ene, og de giærende slaviske Stammer 

* paa den anden Side, midt imellem den romersk-katholske og 

den græsk-katholske Religions omsiggribende Repræsentanter. 

Man undres ikke over, at jeg  her i nogen Afstand fra Fædre

landet tager en noget videre Synskreds, end visse af mine kjære 

Landsmænds, hvis Sympathier have det tilfælles med Mag

neten, at de blot trække til mod Nord, men stede fra mod Syd.

Man vil af min Betragtning see, at det ingenlunde derfor 

er min Mening, at »det danske Statsskib skal kaste Anker i en 

russisk Havn«. Men maaskee frygter man,  at jeg  vil gjore 

Danmark til en tydsk Admiralitetsstat. Ingenlunde! Ivan mit 

Fædreland, uden at odelægge sig selv, vedligeholde Lidt af 

sin fordums Glands som A dm iralitetsstat, saa seer jeg  intet 

hellere; kun onsker jeg  ikke, at det skal vække Naboers 

Jalousie ved militaire Overanstrengelser, men at det skal be

nytte sin heldige Stilling som Kornland og Kystland til at



15

blive stærkt og rigt og at lokke Ivjobere til ved at foregaae 

det øvrige Europa med Exemplet paa den meest frisindede 

Toldtarif.

„Men Nationaliteten, vil man sagtens indvende mig, den 

glemmer du ganske; du, der har forladt dit Fædreland, kan 

ikke tale med herom “. Jo  netop! F jernt fra Fædrelandet 

lærer man netop at skjønne paa Nationalitetens gode Sider, 

om man rigtignok tillige seer sit Folks Misgreb i skarpere 

Afrids; og skjondt jeg  ikke kan rose mig som Stilist, troer 

jeg  dog at kunne uden Selvroes sammenligne mig med flere 

af U ltraernes dansk-germ aniske Skrivem aade; thi ogsaa det 

læren* man paa Afstand: at skjelne imellem Dansk og Hoitydsk.

„E r du dog ikke bange for, at hele Jylland tilsidst 

bliver tydsk?“ saaledes kunde En spørge m ig, og dertil vil 

jeg  svare, at jeg  ikke nærer den F ryg t, deels fordi Sproget 

har langt dybere Rødder, end man troer, og deels fordi 

Skriftsprog og Folkesprog ere to aldeles forskjellige Ting, saa 

at man ved at reise langsomt fra Skagen til Elben næppe 

mærker Overgangene i Folkedialekten. J a  saa stor er For- 

skjellen imellem de Lærdes Talesprog og Almuens Dialekter, 

at en dansk Professor fra Kjøbenhavn og en tydsk Professor 

fra Kiel omtrent vilde være lige nær, naar de pludseligt hen

sattes i Sverrig-Norges afsides Egne. Desuden behøver man 

ikke at frygte for et saa kraftigt og rigt Sprog, som det 

danske, naar man seer det hollandske t. Ex. kjæmpe heldigt 

imod Germanismens Overgreb, skjondt endeel nærmere be

slægtet dermed, end det danske; j a ,  naar man endog seer 

Belgiens Folkesprog i Begreb med at afryste de franske 

Lænker og hæve sig til Skriftsprog igjen. N ei, det danske 

Sprog behøver ikke kunstige M idler, for at bestaae. Man 

kan i saa Henseende fuldkommen berolige sig.
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Der har ofte været talt om Nødvendigheden afH olsteen- 

Lauenborgs Udsondring af det tydske Forbund. Jeg  skal her 

ikke indlade mig paa det Sporgsm aal, hvorvidt Danmark er 

bedst tjent med at have et Ord med at sige paa Forbunds

dagen. eller med at staae som Hersker af reent tydske Lande 

udenfor Tydsklands Omraade. Men det staaer klart for mig, 

at IIolsteen-Lauenborgs egne velforstaaede Interesser knytte 

dem til Danmark og ikke til de tydske Nabolande, samt at 

Kongeriget Danmark kun behover at vise et broderligt Sindelag 

mod disse Landsdele for derved at knytte dem varigt til Lan

det Danmark. Men saa maa man t. Ex. vogte sig for at 

stramme Baandet imellem Kongeriget og Slesvig paa samme 

Tid, som man losner Baandet imellem Kongeriget samt Slesvig 

paa den ene, og Holsteen og Lauenborg paa den anden 

Side. En saadan mistænksom Politik passer sig ikke for 

Statens Hovedland, og man kan godt være sig de Tjenester 

bekjendt, som ogsaa liolsteenske Statsmænd have ydet det 

fælles Fodeland, og som M alling ogsaa omtaler iblandt sine 

„store og gode Handlinger af Danske, Norske og H olstenere“ . 

Fordi man en Tid lang, naar der er trang T id paa indfodte 

danske Statsmænd, maa tye til indfodte holsteenskes Dyg

tighed, behøver det ikke at udlægges derhen, at visse Personer 

skulde „ponse paa at opbygge Holsteens Forherligelse paa 

den danske Nations Underkuelse og U ndergang“ — en 

hoist massiv Ivraftyttring. Men rigtignok maa det ikke i den 

danske Stat hedde en Forbrydelse at være fodt i Holsteen, 

være Tegn paa politisk Upaalidelighed som Modersmaal at tale 

H øitydsk, eller kræves som et afgjorende Indicium paa ægte 

Danskhed, at man hader og forsager Tydskland og alle dets Gjer- 

ninger og alt dets Væsen, som t. Ex. de H errer af den grundt

vigske Skole gjore, der endog tyde den nordiske Mythologies
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Kamp imellem A ser og Je tter som en Kamp imellem 

„Danskere“ og „Tydskere“. Ja , man tilgive mig det, men paa 

Afstand have virkelig gamle Grundtvig og gamle Arndt en 

forbausende Lighed med hinanden, ligesom i det Hele mange 

af vore antitydske Landsmænd bære et P ræ g af en næsten 

tydsk Opdragelse, saa at de maae skjule det Tydske ved en 

forceret dansk Nationalitetsiver. Dog, det maa staae fast, at 

i den danske S ta t, som den bestaaer hverken fra igaar eller 

fra idag, er det uanstændigt at hengive sig til et blindt Tyd- 

skerhad, hvormeget man end med Værdighed kan og bor af

vise alle Tydsklands Overgreb.

N aar mån endeligen idelig og altid fra dansk Side om

taler den tydske Presses Ukyndighed i og Overdrivelser af 

danske Forhold, saa maa man virkelig betænke, at det er en 

Svaghed, alle store folkerige Nationer, saasom Frankrig, Eng

land, N ordam erika, ja  selv mindre Nationer have tilfælles 

med Tydskland, at de kun hore, hvad de selv sige, og troe, 

at alle Mennesker ogsaa hore det. De læse derfor ikke 

danske Blades Berigtigelser, men leve selvtilfredse i deres 

egen rummelige Læseverden. En stor Deel af de tydske 

Overdrivelser ere heller ikke forsætlige, og det er derfor en 

Forskjel med flere Uqvemsord, der falde fra dansk Side mod 

Tydskland, thi disse have stundom Characteer af Hævn og 

Vredesudbrud og kunne ikke undskyldes med fornem Uviden

hed. Tydskland har desuden ingen Hensyn at tage til danske 

U ndersaatter, hvorimod D anm ark, selv uden at tænke paa 

IIolsteen-Lauenborg, har Hensyn at tage til tydsktalende og 

det endda meget loyale Medborgere, som til Exempel F lens

borgs Indvaanere altid h a te  været. Hvad gjor man ikke for 

godt Naboskab? kunde vi sige ligeoverfor hele Tydskland.
2
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Hvad gjør man ikke for Huusfreden? kunde og burde vi sige 

ligeoverfor tydsktalende Medborgere.

Alle disse Betragtninger ere gjenopvakte i Anledning af 

det sidste A ars skandinaviske Rørelser. Især vare den unge 

norske Vicekonges Nærværelse i Kjobenhavn og Fakkeltoget, 

til Tak for Studenternes gode Modtagelse i Stockholm, Sig

nalet til et storartet Opkog af alle de Invectiver imod Tydsk- 

land, hvortil den sidste Borgerkrig havde givet kun altfor 

rig Anledning. Man sagde: gjemt er ikke glemt.

Da kom man iblandt andet frem med den sindrige Be

mærkning, at i 1848 havde man ladet det gunstige Øieblik 

til en dynastisk Union i Norden slippe sig ud af Hænderne. 

Og til samme Tid opkogte man alle Angrebene paa den nys 

tilveiebragte Arvefolgelov for det danske Monarchie. Til 

disse Angreb foiede man eet, som var hoist uventet. Under

den saakaldte Arvesag havde man nemlig, af skrømtet lvjær-

lighed til „Kongelovens Arvefolge“ , yttret sig særdeles vel

tilfreds med de P ersoner, hvem Thronfolgen dreiede sig om, 

men kun villet sikkre dem Thronfolgen i en om muligt endnu 

videre Udstrækning, end det kongelige Budskab desangaaende 

formeentlig hjemlede. Det var Taktiken dengang. Nu kastede 

man sig med sorgløs Ugenerthed tilbage paa de Tanker, å la 

M örner i P aris at bortgive Kroner uden Hensyn til bestaaende 

Rettigheder og uden at tænke paa, at man giver et Exempel 

paa at afsætte og indsætte Dynastier efter Øieblikkets Behag.

Uden at kjende den danske M and, der er præsumptiv

Thronfolger i D anm ark, skal jeg  ikke negte, at den nævnte

Taktik var det stærkeste Stykke, jeg  endnu havde seet 

Exempel paa, siden jeg  gjennem den frigivne danske Presse 

dagligen fik at see, hvad denne formaaede at bringe tiltorvs.
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Jeg  har heller ikke den Æ re at kjende Hans Kongelige 

Hoihed Kronprinds Carl af Huset Bernadotte, men den brugte 

Taktik  forleder ogsaa mig t i l , i min Fjernhed fra Begiven

hederne at anstille en Sammenligning imellem ham og Hans 

Hoihed Prinds Christian, idet jeg  dog forud maa værge mig 

imod den Misforstaaelse, som om jeg  troede, det kunde beroe paa 

Udfaldet af en saadan Sammenligning, hvem af disse fyrstelige 

Personer der skulde succedere i mit Fædreland. Jeg  har 

aldrig havt anden Tanke, end her som andetsteds at bygge 

Folkets Velfærd paa en streng Iagttagelse og Haandhævelse 

af bestaaende Rettigheder. Jeg  veed kun altfor vel, at Rettig

heders Tilsidesættelse saavel i det Storre som i det Mindre 

udstrøer en Sæd, der avler Splid og Tvedragt i mange Fold.

A ltsaa: jeg  sammenligner kun for at følge et givet 

Exempel. Og da skal jeg  villig indrømme Huset Bernadotte 

det Lov, at det hidtil paa en roesværdig Maade har styret

de forenede Kongeriger og at det har vidst ved en værdig

Holdning at bevare sin Anseelse i det europæiske Statssam

fund. At Vicekongen i Norge er optraadt noget vel frem

trædende, kan sikkert skrives paa Ungdommens R egning; men 

selv om „Tilbudene fra dansk Side“ vare nok saa fristende, 

vil han vistnok holde fast ved sin Families næppe halv- 

hundredaarige Traditioner, og ikke, ved at gribe til, bortvende 

de europæiske Fyrsters Deeltagelse, vække de oldenborgske 

Fyrstehuses Uvillie og de tydske Magters Skinsyge, og frem

kalde en Forvirring uden Nytte i det Naboland, hvor et lidet 

P arti paatager sig ukaldet at handle paa hele den øvrige 

Befolknings Vegne. Han v il, det er jeg  overbeviist om, 

aldrig forskjertse det broderlige Forhold , der nu i flere A ar 

har fastnet sig ikke blot imellem begge Staters Befolkninger, 

men ogsaa imellem begge Fyrstehuse. Han vil derimod
2*
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sikkei'lig foragte den Side af den danske politiske Presse, 

at den for at behage Nabofyrsten næsten forhaaner sin egen 

nys saa hæderligt omtalte Thronfolger; og han vil igjennem 

Ministre, Consuler og Gesandter derhos vide, at det ikkun er 

* en ringe Deel af den danske Befolkning, der har kunnet hen -- 

give sig til en saa troløs Handlemaade.

Jeg  begriber meget vel, at de Paagjældende sige til sig 

selv, hvad Josephs Brødre sagde efterat have solgt ham , at 

de ikke have noget Godt i Vente, hvis den forliaanede Fyrste 

virkelig engang besteg T hronen; og derfor benytte de vel den, 

saa vidt jeg  kan skjonne, fordringsløse Mands Færd og H old

ning til at udslynge de barnagtigste Beskyldninger imod ham. 

Jeg  troer, de kunne bei’olige sig; ligesom jeg  troer, at den 

Fyrste maa være meget heldig stillet, imod hvem en aldeles 

tøileslos Presse under slige Forhold ikke har kunnet opdrive 

andre Beskyldninger.

At hans H ustru , der under den saakaldte Arvesag var 

populair i høi G rad , hører til den hessiske Fam ilie, er nu 

ogsaa bleven en Forbrydelse, skjøndt Hendes Høihed er en 

saa indfødt dansk Prindsesse som nogen. A t Hans Høihed 

i sin T id lod sin Søn freqventere en H err Mariboes F o r

beredelsesskole, men tog ham ud, fordi Kammeraterne nok 

ikke forstode at behandle ham som Ligemand, tværtimod hans 

Iloiheds Ønske, lægges ham maaskee til Last af samme 

Grund som, at hans ene D atter er opkaldt efter Dronning 

Dagm ar: det skal formodentlig være en falsk Beilen til 

Folkegunst! Men netop fra samme Side bebreides ham , at 

han ikke beiler til Folkegunst, idet han nemlig forsømmer at 

hore —  en „svensk“ Sangerinde, men istedetfor bivaaner en 

Beriderforestilling, og tilfældigviis gaaer sin Vei, ju st som der 

skulde spilles en skandinavisk M arsch, jeg  erindrer ikke
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rettere. See, det kan man kalde grove Forbrydelser! Men 

nu kominer det Værste. Hans Svigerinde har formælet sig 

med en dansk-svensk Godseier; denne horer rigtignok til de 

liberalere Godseiere, men det fritager ham ikke for at hore 

til A ristokratiet, Junkerpartiet; og Junkerpartiet staaer atter 

i Forbindelse med dét holsteenske Ridderskab, altsaa borer 

Hans Hoihed selv til Junkerpartiet, ja  endog til Schleswig- 

holsteinerne; thi Schleswigholsteinere og Ridderskabet er i 

denne Beviisforelse accurat Eet og det Samme. Hvad Ridder

skabet angaaer, da har det jo  ifolge Forfatningen sine ikke- 

politiske sociale Rettigheder, cg dem maa da enhver Mand, ikke 

blot F yrsten , respectere, forudsat de ikke misbruges. Hvad 

Junkerpartiet i Kongeriget angaaer, da seer jeg  ikke rettere, 

end at det nu ikke liar andre Forrettigheder end dem, som 

Rigdom og Velstand altid giver en Klasse Mennesker. Men 

jeg  troer, det havde været ret godt, om mange danske Adels- 

mænd havde brugt deres Ungdom saa godt, som de fleste 

holstpenske; thi saa havde vi ikke behovet væsentligt at 

rekruttere vort Diplomatie fra den Kant, hvilket jeg  dog ikke 

holder for nogen saadan Fare, som fra adskillige Sider synes 

antaget. D et kan maaskee vække en gavnlig Kappelyst hos 

Kongerigets titulaire Adel, skjondt jo  Bluhmes Exempel viser, 

at D iplomater lade sig finde udenfor det adlede Personale. 

Men jeg  troer rigtignok ogsaa, at Pressen i Danmark har 

været uretfærdig imod, hvad den kalder A ristokratiet, og 

at det er noget utaknemmeligt af det studerte P artie , saa- 

ledes at vrage en heel Klasse Medborgeres politiske Bistand, 

især i T ider, hvor man kunde trænge haardt om ikke til 

andet, saa idetmindste til deres Navne.

M en, fordi Hans H oihed, hvis private Liv nok har 

været stille og indgetogent, som faa Fyrsters, ialfald forend
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hans Høiheds Kaldelse til Thronfolgen og derfra hidrorende 

forogede A ppanage, har maattet soge sin private Omgang i 

saadanne K redse, er det derfor afgjort, at han som Konge 

vil begunstige disse K lasser paa de andre Undersaatters Be

kostning? Hans Majestæt Kong Christian den Ottende syntes som 

Kronprinds snarere at begunstige Videnskabsmænd og Literater, 

og dog gik han endog et Skridt videre, end sin Forgjænger, 

med Hensyn til at fremdrage Adelspersoner. Slige Prognostica 

ere hoist upaalidelige.

Min Mening om Thronfolgeren Prinds Christian er, saavidt 

jeg  kan skjonne og hvad jeg  uforbeholdent vil udtale, den, 

at han netop horer til de Charaeterer, der for Øieblikket godt 

kunne egne sig til Regenter i Europa. Jeg  troer om ham, at 

han er en retfærdig og redelig M and, der vil gjore Ret og 

Skjel til alle S ider, uden i mindste Maade at beile til Folke

gunst eller Adelsgunst og uden at  ̂henfalde til subjective 

Statsexperim enter, der ere hoist fax-lige for vore Dages Fyi-stei-.

„Han er stok M ilitair,“ har jeg  engang hørt sige. Ja , 

militair er ikke blot hans Stand som Fyrste her som alle

vegne i vore militaire S tater, men Militairetaten var hans

Levebrød her i Landet. Og han var sin Troskab imod

Danm ark bekjendt, da han som M ilitair drog over til Hæren. 

Men at han seer ud som en M ilitair, bor dog ingen Anklage

være imod ham ; og heller ikke deraf tor man slutte, at han

som Konge vil ode Landets Penge paa militaire Projeeter, 

prunkende og ustadige Uniform er, o. desl.

„Han har viist Mangel paa T akt ligeoverfor den nu 

regjerende Konge.“ D et er ogsaa en Bebreidelse, jeg  engang 

har hort fremsætte af en reisende Landsmand og som sagtens 

ogsaa sniger sig om derhjemme, uden at jeg  dog erindrer at 

have læst den paa Prent. Men det bei-oer upaatvivlélig paa en
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fuldkommen Misforstaaelse. Den nu regierende danske Konge 

har jo ved sit morganatiske Æ gteskab tydelig v iist, at det 

ikke er H ans Majestæts Hensigt at fore noget egentligt Hof, 

m en, som jo  ogsaa Residentsen paa det afsides Frederiksborg 

viser, helst at leve et mere tilbagetrukken Familieliv. At 

der ligeoverfor saadanne Forhold naturligviis kun kan være 

T ale om indbyrdes Omgang imellem Kongehusets mandlige 

Medlemmer, det synes mig dog at fremgaae klart idetmindste 

for dem, der i Privatlivet kjende til slige Forhold.

Men, hvem er saa den Mand, mod hvem slige haartrukne 

Beskyldninger skulle gjælde for Grunde, til at onske ham fjernet, 

til Fordeel for en Prinds af Bernadottes Huus? Han er ikke 

blot en Agnat i lige nedstigende Linie fra det oldenborgske 

Huses Stifter, og, da dette atter var beslægtet med de tidligere 

danske K onger, en Slægtning af Svend Estridsen; men han 

er i lige nedstigende Linie Agnat af Kong Christian den 

T redie, medens hans Gemalinde Prindsesse Louise v a r , næst 

sin Broder, en nær Arving til næsten hele Monarchiet.

Dernæst træffer her sammen, hvad saa yderst sjælden
\

er Tilfældet, at begge P arte r ere saa godt som fodte og baarne 

i det Rige, i den Hovedstad, hvor de ere bestemte til engang 

at reg jere ; og, hvad netop maaskee er den værste Beskyldning 

imod dem, de maae jo  begge til Punkt og Prikke kjende alle 

de Personligheder, som i det lille Danmark have noget at 

sige i Henseende til Statens Styrelse og gavnlige Reformers 

Iværksættelse. De ville derfor ikke behove at indføre og 

appanagere et udenlandsk Folge af Fortrolige, men bruge 

Landets egne Born til Statens Styrelse.

„M en, siger m an, han er tydsksindet“ ; og Ordet „lydske 

P rindser“ erindrer jeg  etsteds a t have læst som Overskrift 

for en af disse væmmelige Smædeartikler. I  mine Øine er det ingen
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Forbrydelse, men netop et Fortrin hos ham , hvis han har 

Hjerte for Landets tydsktalende U ndersaatter, saa at disse 

kunne være fuldkommen sikkre paa Nydelsen af deres lovlige 

Rettigheder. Men skulde den Fyrste, der dagligt har maattet 

see, hvilken Feberangst endeel af den kjobenhavnske Presse 

har for alt Tydsk, ikke have lært Forsigtighed med Hensyn 

til Anbringelsen af saakaldte „Tydskere“ i Statens Embeder? 

Og til den T id , da P rinds Christian ifolge Naturens Orden 

kan komme til at bestige sine Fædres Throne, vil, haaber jeg, 

de fleste fra Oproret compromitterede Mænd være afløste af

en ny Slægt, der oprigtigt vil tjene Fædrelandet.

Skjøndt jeg  paa G rund af de menneskelige Tings Ufuld- 

kommenhed nok kan tænke mig, at somme Mænd kunde speculere 

paa at blive Eet og A lt i Landet under en Fyrste, der tildeels 

havde deres Transactioner at takke for sin Ophoielse, saa troer jeg  

dog, at det danske Folk som Heelhed kan være ret vel tjent 

med den Ordning af Thronfolgen, som nu er tilsikkret Monar- 

ch ie t; o,g jeg  maa tilstaae, at det endog undrer mig, hvor 

liden Paaskjonnelse denne Ordning har funden i Forhold til de 

næsten uoverstigelige Vanskeligheder, der for over et Decen

nium siden optaarnede sig i denne Retning.

At Danmark kan see det sørgelige T idspunkt imøde, da 

Frederik den Tredies mandlige Descendenter uddøe, uden dog

at frygte for udenrigske Arveprætensioner og uden at tye til

fremmede Fyrstehuse, og derhos see Rigets Dele samlede og 

bevarede som et udeleligt Hele, det er dog virkelig, hvad man 

i borgerlige Forhold vilde kalde at have beskikket sit IIuus 

paa en ret tilfredsstillende, ret hyggelig og hjemlig Maade; 

men slige Goder burde man dog være meget vaersom med at 

ville forspilde, ved at benytte endeel af Pressen til at give 

Europa den Formodning, at det danske Folks Ønsker egent-
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ligen gaae i en heel anden Retning, at man nemlig ønsker 

at incorporeres i Sverrig og at blive Holsteen-Lauenborg qvit. 

Faren ved dette politiske Taskenspillerie staaer næppe saa

klart for mine passive Landsmænd, som den burde.

Hvorledes er Stillingen nemlig nu, i Aaret 1857’s forste 

Halvdeel? Danmark er atter i Conflict med Tydskland og

dets tvende Stormagter. Om Grunden hertil bemærker jeg

blot, at den fra dansk Side kunde være undgaaet; og det er 

allerede slemt nok. Dernæst har Regjeringen felt sig endög 

opfordret til officielt at imodegaae Skandinavismen; og sluttelig 

paa en Maade har man appelleret til en ny europæisk Congres 

angaaende Danmarks indre Anliggender. Det er noget tidligt, 

atter at give M agterne Leilighed til at tage Danmark for, 

atter at gjøre dem Uleiliglied med vort lille Fædrelands An

liggender, medens Broderkrigens Saar ikke blot ikke ere

læ gte, men snarere paany oprippede.

Jeg  skal her ikke gaae i Rette med dem, der formeentlig 

bære Skylden for, at det er kommen saa vidt. Jeg  veed, at 

det kun er altfor le t, bagefter at vise, hvorledes man skulde 

have handlet under visse forviklede Forhold, og jeg tilstaaer 

villigt, at jeg  staaer for fjernt fra visse finere Traade i Begiven

hedernes Væv, til at jeg  skulde kunne folge enhver af dem 

i det brogede D rapperie , mit Fædrelands seneste Historie 

er iført.

Im idlertid kan jeg  ikke komme bort fra den Anskuelse, 

at saavel det saakaldte Orstedske som det nuværende faktisk 

Scheeleske Ministerium hvert paa sin Maade have ladet det 

mangle hiint paa Klogskab indadtil dette paa Klogskab udadtil; 

thi hvor megen Andeel end Befolkningerne selv have i A n

svaret for Sagernes heldige eller uheldige G ang, saa paahviler 

dog vistnok Hovedansvaret selve Regjeringen. I  denne Hen
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seende kan det nu ikke negtes, at det saakaldte Ørstedske 

Ministerium ufornodent synes at liave tirret Kongerigets 

Befolkning og især en saa lidet politisk indexcrceret Hoved- 

stad, som Kjobenhavn endnu er. Ved lidt mere Klogskab

og ved lidt mere Disciplin i Ministeriet selv havde sikkert
\

alt Væsentligt været at opnaae overeensstemmende med dette 

Ministeriums aabenbar velmeente om end hoilig misforstaaede 

Hensigter. At det bragte Riget den tabte Roe og udvortes 

Anerkjendelse tilbage, er og bliver altid en særdeles stor F or

tjeneste. I  denne Retning har det Scheeleske Ministerium 

ikke været saa heldigt, og, skjondt en stor Deel af den tydske 

Animositet imod Danmark er bleven skreven paa Hans Excel

lence Udenrigsministerens egen Regning, ligesom Velvillien 

i sin Tid paa Udenrigsminister Bluhmes, saa er der dog Eet 

og Andet i den sidst emanerede Fællesforfatning af 2den 

October 1855, som unegtelig kunde været affattet med mere 

Omsigt og F iinhed, og navnlig havde det været godt, om 

Regjeringen aldeles havde undgaaet at give nogen ny F o r

fatning. A t Ridderskabet vilde benytte ethvert Feilgreb af 

Hans Excellence, for at g jore ham lians ministerielle Stilling 

precair, det kunde man forud vide, naar man blot kjender 

det mindste til Hans Excellences Lobebane lige fra Kieler- 

universitetet af. At maatte hente borgerlige Ministre fra det 

borgerlige Kongerige fik vel at gaae, men at det fuldblodige 

Adelskab i Holsteen skulde overflyves af en Mand af tvivl

sommere Adel, det var endog horribelt!

Imidlertid veed man jo  ogsaa, at Geheimeraad Scheele 

ikke blot har maattet bære Byrden af sin egen ridderskabelige 

U popularitet, om man saa maa kalde de holsteenske Ridderes 

Antipathier, men at ban ogsaa ved Hofferne har maattet være 

Syndebukken for en ganske anden Persons Upopularitet i
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Hofverdenen. Og naar det under saadanne Omstændigheder 

er lykkedes Hans Excellence, om end ved den forrige Uden

rigsministers kloge Bistand, at bringe Sundtoldsagens bræn

dende Sporgsmaal til en ret heldig Besvarelse, saa har ogsaa 

denne Holstener et Krav paa danske Mænds, paa den danske 

Stats Taksigelse, uagtet hans Noter ikke taale Sammenligning 

med de Bernstorfske eller flere Andres.

Kun det forekommer mig idetmindste k lart, at ingen af 

de sidste Regjeringer i Danmark er optraadt med en saadan 

personlig Sikkerhed og Fasthed, at den Deel af Nationen, som 

ellers har maattet billige den fulgte Fremgangsmaade og 

Politik , altid i selve Regjeringen har funden det fornødne 

Holdepunkt. Dertil kræves ikke blot, at selve Regjeringens 

Personale idetmindste udadtil staaer som en tæt sluttet Heelhed, 

enig i alle væsentlige P unkter, men at Regjeringen navnlig 

over sine egne O rganer, Embedsmændene, haandthæver den 

samme Disciplin, som enhver Privatm and er berettiget at fordre 

paa sit Comptoir.

Jeg  skal her ikke dvæle ved det mindre Heldige i ,  at 

Geheimeraad Scheele iblandt sine Colleger optog to entledigede 

Embedsmænd, men jeg  maa atter her minde om det D e

moraliserende, der ligger i at begunstige og lefle med de 

Studerendes Ungdom sphantasier, ligesom der i det Hele taget 

ikke er faa Symptomer, hvoraf det lader sig slutte, at man 

derhjemme har indrømmet den studerende Ungdom et for 

den selv i Fremtiden saare farligt Spillerum.

Jeg  seer nu nok, at det allevegne, England dog vel 

undtagen, er Studenter, der give Tonen an ved Adresser, 

Petitioner o. desk, men jeg  seer ogsaa, at man allerede andet

steds har faaet Øinene op for et Uvæsen, der desuden ikke 

er paa sit S ted, hvor det er B o r g e r n e ,  Befolkningen selv,
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livis Anskuelse det kommer an paa. Ilv is man derfor ikke 

itide viser Studenten igjen til sin Bog og gjør Forældre og 

Værger ansvarlige for den Umyndiges tiltagne Myndighed, 

turde det blive en kommende Regjering nødvendigt at tage 

sine Embedsmænd andetstedsfra, uden at være bunden til 

Universitetet. Lige saa uforsigtigt det muligen var af Nordens 

kronede Hoveder at tillægge en Studentersammenkomst nogen

somhelst Vigtighed, lige saa ubetænksomt var det maaskee af 

en dansk Minister her at optræde som Skaaltaler for „Nordens 

fire U niversiteter.“ Saa ubetydeligt disse Omstændigheder 

nærved kunde synes og saa uskyldigt det Hele seer ud , saa 

alvorligt i sine Følger for selve Regjeringen kunde det dog 

vist i Tiden vise sig at have været.

Thi det maa dog vel Alle indrømme, at Regjeringens 

Værdighed og Anseelse beroer i høi Grad paa den Aand, 

der gaaer igjennem Regjeringspersonalet, lige fra Ministeren 

af indtil den først vordende Embedsmand, og at det for alle de 

sociale Tjenesteforholds G rader er en god M aalestok, hvorledes 

selve Statstjenesten varetages, med hvilken Følelse for Embeds

pligt og Embedseed. A t Regjeringen i Danmark bør være 

dobbelt aarvaagen i denne R etning, da den skal lade sine 

civile Embedsmænd uddanne ved to forskjellige Universiteter, 

imellem hvilke hidtil i n t e t  Broderforhold bestod, det behover 

jeg  vel næppe videre at udvikle.

Og nu kun saa meget til Slutning: paa Regjeringen kommer 

det an. Pressen kan boltre sig nok saa hensynsløst; Be

folkningens Fleerhed venter, at Regjeringen gjor sin P lig t 

og er paa sin Post, og saa er et frit Folk strax rede til at yde 

en kraftfuld Regjering sin Anerkjendelse. Men kan Regjeringen 

ikke engang magte sine umiddelbare U ndergivne, hvorledes 

skal den da kunne skaffe sig Befolkningens Agtelse? A ltsaa:
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Embedsdisciplin er en absolut Fornodenhed; men dertil 

hjælper et indskrænket Embedspersonale, og fri Raadighed for 

Regjeringen til at tage administrative civile Embedsmænd, der 

ikke skulle være Dommere, hvorsomhelst den troer at kunne 

finde dem , samt da ogsaa at have uindskrænket Myndighed 

over dem.

N aar Folket saa ved Siden deraf seer en alvorlig Villie til 

at afhjælpe Misbrug, fremme Almeenvelstand, sørge for Lovenes 

Overholdelse, befordre Comunication og andre sociale Frem 

skridt, da er intet Folk saa utaknemmeligt, at det ikke paa- 

skjonner og understøtter en saadan Regjering. Men er man 

i denne Retning tilfredsstillet m ed, hvad der er skeet? Jeg  

troer det ikke. Her maa vistnok Mere til.

Jeg  har nu, under Forudsætning af, at det optrækkende 

Uveir ogsaa denne Gang drager over mit Fædrelands Hoved 

uden at knuse det, troet at burde give min ringe Skjerv til 

Belysning af Tilstanden, saaledes som den stiller sig for mig. 

Maaskee vil den med Tilstanden mere Fortrolige mene, at 

jeg  ikke har skildret Faren med stærke F arver nok — jeg  

har havt min G rund hertil.

Imidlertid troer jeg, at ikke faa Medborgere ville forstaae 

en Landsmands bange A nelser, naar Stormen drage hen over 

Fædrelandet, og at han da kan fole sig opfordret til at give 

sit H jerte Luft ved at henvende et P a r  oprigtige sandelig vel- 

meente Ord til sine Medborgere i et vigtigt Øieblik for hele 
Statens Existents.

Jeg  drog bort under ingenlunde gunstige V arsler, men 

Lykken kom uformodet; gid det ikke nu maatte blive omvendt 

af hvad der dengang foregik! Saafremt jeg  i denne Hen

vendelse til Medborgere skulde personligt have saaret En eller 

Anden af dem, med hvem jeg  i det Hele deler Anskuelser
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med Ilensyn til Danmarks Styrelse og Frem tid, da beder jeg  

ham gjerrie om Tilgivelse. Men ikke uden Bedrøvelse ind

rømmer jeg  at have Landsmænd hjemme, hvis Tankegang 

er saa stik modsat m in, at jeg  mindre frygter deres aaben- 

bare Fjendskab end deres mulige Venskab. Imidlertid troer 

jeg  uden mindste Skade for Sagen at kunne fortie mit Navn.

2den April  1857.
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