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S Ü t  vigtige Begivenheder, for hvilke Als, Sundeved og Fre

deriks i de to sidste Aar have været Skuepladsen, lokkede i 

Sommer en stor Mængde Reisende fra alle Kanter af Riget 

hen t i l disse Egne. Ogsaa jeg onflede at see de Steder, hvor 

vore Krigere saa mandigen have kjæmpet for Danmarks Wre 

og gode Ret, og ved Betragtningen af Kamppladsen erhverve 

en anffnellgere Forestilling om Tildragelserne end de trykte 

Beretninger og selv mundtlig Fortælling havde givet mig. 

Tillige var det min Hensigt at gjore en Udflugt til det Sles- 

vigste for paa Stedet at gjore mig bekjendt med den Stemning 

og de Forhold, som for Oieblikket hersie hos den danffe Be

folkning.

Als havde jeg tidligere flere Gange besogt, navnligen 

ogsaa tflor. Jeg fik nu Lejlighed til at betragte de betydelige 

Forogelser, som vore Forsvarsværker i det sidste Aar have faaet. 

Lige fra tæt sonden for Byen indtil Arnkiels Ore, hvor den 

smalle Deel af Alssund horer op, ligger det ene Battene i 

ringe Afstand fra det andet, tættest nærmest ved Sonderborg 

lige overfor Dyppelbanke, alle besatte med Skyts af det svæ

reste Slags, hvis krydsende I ld  maatte anrette en forfærdelig 

Odelæggelse, tt nar en Fjende forsogte en Overgang. Synet

Dansk Tidsskrift. 3. 53, 4. ]9
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af disse Værker, i Forbindelse med de i Sundet
• .. .* v3T

nonbaade og Krigsfartoier, frembringer den OverbevkiSning, 

at det maa betragtes for saa godt fom umuligt, at indtage 

Als ved et Angreb fra den lige overfor liggende Side, i alt 

Fald ikke uden med Anvendelse af en Styrke og Opoffrelse af 

Mennestcliv, hvormed en Fjende ikke let kan antages at ville 

kjobe Erhvervelsen af et Punkt, hvis Besiddelse v il være lige- 

saa vanskelig at bevare, naar Angriberen ikke har en Somagt 

til sin Raadighed, som Indtagelsen deraf var kostbar.

Skytset var allerede bortfort fra Skandserne paa Dyp- 

pelbanken, men Barkerne selv stode endnu. Hele den store 

Skraaning, hvor der tidligere stode flere Bondergaarde, og 

som var gjennemstaaren af en Mængde tætte levende Hegn, 

var nu aldeles ode og bar. Selv Dyppelmolle, der stod ifjor, 

sijondt dygtig forskudt, var nu jævnet med Jorden. Vore 

Kugler og Granater og Fjendens Haand have været lige gode 

om Ddelæggelsesværket: hvad der til een Tid var et Værn, 

blev til en anden Tid en Hindring, og maatte vige. Forun

derligt var det imidlertid at see enkelte dyrkede Agre paa denne 

til ødelæggelsen indviede Plads, selv midt imellem vor og den 

fjendtlige Vedelkjede; det var Vintersæd, nedlagt i Efteraaret; 

de Marker derimod, som vare bestemte til Vaarsæd, laae na- 

turligviis ganske ode. Alvorlige Tanker paatrænge sig Betrag

teren paa denne Plet, der har vundet en evig Mærkværdighed 

i Danmarks Historie, hvor saa mangen blodig Dyst er holdt 

med de fjendtlige Skarer, og saa mangen Tapper med det 

Blod, hvormed han vædede Jorden, afgav Vidne om, at Fæ

drenes gamle Heltemod er gaact i Arv til Sonnerne. Skner
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m a n  frem for sig, seer m an forsi de forladte fjendtlige S t a n d 
ser, længere frem til begge S id e r  outer m an  en M æ n g d e  for- 
sijellige P unk te r ,  Landsbyer,  G a a rd e ,  Skovstrog. i hv is  N æ r
hed hidsige T ræ fn inger ,  altiv hæderlige og ofte seirrige for de 
danffe V a ab en ,  i de tvende sidste S o m r e  ere forefaldne; ven
der m a n  Blikket tilbage, ligger A ls  smilende og fredelig for 
D ie t ,  med sine frugtbare M arker ,  snart  modne til Hosten, sine 
Skovpletter,  spredte rundt  omkring p a a  D e n ,  og F jorden,  der 
fkovbevoret p a a  begge Bredder bugter sig ind f ra  S u n d e t .  
Nærmest ligger det smalle, dybe værnende S u n d  med sit klare 
næsten altid strommende V a n d ,  vort nye Dannevirke. Skade  
at  det ikke flod ved det gamle, som n u  trampes af  fjendtlige 
Fodder. Længere borte fæster Blikket sig ved S lo t te t  Augusten
borg ,  O p ro re t s  Rede, hvor faa  mange falske og ryggeslose 
P l a n e r  udklækkedes a f  en ærelos Fyrste. K rigens  Offre  mod
tage nu  Helbredelsen p a a  det S te d ,  hvorf ra  Fordærvelsen udgik.

Skandserne stode ligesom Fjenden havde forladt dem. V i  
gik gjennem vore Forposter hen og betragtede et P a r  a f  disse stærke 
J o rd v æ rk e r ,  der beftode af  en hoi V o l d , bag hvilken Skytset 
v a r  opstillet, foran vare  de dækkede ved flere Lobegrave; bag
til havde de været aabne,  men efter S la g e t  ved Frederi ts  havde 
m an  fundet det raadelig t  at  lukke dem i R yggen  ved tæt fam# 
menstaaende P a l i s a d e r ;  dette Arbeide v a r  dog p a a  flere S t e 
der ladet ufuldfort,  da VaabenstiIstanden kom imellem. E f te ra t  
vi i M a g  havde bcseet to saadamte Væ rker,  vilde vi begive 
os til det tredie; men her modte os to G e n sd a rm er ,  som viste 
o s  tilbage. D e n  ene a f  disse v a r  et yngre Menneske, Friser 
af Fodsel ,  i hv is  Ansigt K um m er og Nedflagenhed over det

19*
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sidste Nederlag kjendeligen var malet. Et saadant morkt og 

siummelt Udtryk havde overhoved alle de flesvigholstenffe 

Militcere, jeg senere stodte paa. M an syntes i deres Ansigt 

paa eengang at lcese Udtrykket af en ond Samvittighed og en 

nedboret Folelse over Nederlaget ved Frederits. Den Anden 

havde et frækt og modbydeligt Physionomi; han talte flydende 

D anfl med kjobenhavnfl Udtale og havde tidligere været Leje

tjener eller saadan Noget i Kjobenhavn.

Det var fornoieligt at lægge Mærke t i l,  hvilken munter 

og livlig Stemning vore Soldater paa Als, uagtet det kjede- 

lige og i flere Maaneder uvirksomme Feltliv, have vidst at be

vare. De fordreve ofte den ledige Tid med at l ege S o l d a 

t e r ,  og deres selvvalgte Officerer parodierede da efter Sigende 

meget heldigen og med ftor komifl Virkning en og anden Svag

hed, som de havde afluret deres Foresatte. Opfindsomhed og 

Skjonhedssands hore ikke til de Egenskaber, som man i Almin

delighed er tilboielig til at tillægge vor Landalmue. Ikke des

mindre fremtraadte begge meget stærkt t den Maade, hvorpaa 

de have forskjonnet deres Barakker. I  Barakkerne ved Kjær, 

ikke langt fra Sonderborg, havde de indrettet en ftor Grotte, 

der udenfra saae ud som en halvdeelt Kjæmpehoi; indvendig 

var den opsat af Kampesteen og udvendig bedækket med Gron

sværd ; Jordranden ved Indgangen var indlagt med sorte, rode 

og hvide Stene som Mosaik. Det Hele var giort saa net, at 

denne Grotte kunde være en Prydelse for den smukkeste cugelfle 

Have. Udenfor Grotten stod paa en Kolonne et Perspektiv

glas. Hertil havde man benyttet en stor kugledannet Flafle 

af blaat Glas, hvis Hals var nedsat i Kolonnen. Saa
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simpel Indretningen var, opfyldte den dog godt sin Bestem

melse og afspejlede smukt alle Anlæggene og hele Egnen. Län

gere hen havde man med brogede Stene indlagt paa Jorden 

en stor Stjerne, der siulve tjene til Solviser; den havde blot 

den Feil, at den kun paa een Dag viste Tiden rigtigt. Over

alt vaiede Dannebrog med sine livlige Farver. Barakkerne 

ved Arnkiels Ore vare forsijonnede paa lignende Maade. Her 

var et Minde for O laf Rye og for de ved ved Frederits 

Faldne, en Tilsirift til Kong Frederik den Syvende omgiven 

med Figurer og Zirater; Vandspringet i Kongens Have med 

Svanen og den lille Nytter var ogsaa afbildet her. De M id

ler, som disse Kunstnere havde at virke med, vare Gronsvcerd, 

Muslingesialler, sorte, hvide og rode Stene. Skandinavisie 

Sympathier lode sig heller ikke her uden Vidnesbyrd. Et sian# 

dinavisi Vaaben, bcstaaende af de tre dansie Lover, den nor- 

sie Love med Oren og de svensie Trekroncr, fandtes udlagt i 

Mosaik. Saaledes have Tiderne forandret sig. For nogle 

Aar siden vilde et saadant Arbeide, udfort as Soldaterne for 

Officerernes Orne, vel vcrre blevet betragtet som hoist forma

steligt og grcendsende ncer til Landsforrcederi. Der var endnu 

et Minvesinoerkr i en anden S tiil og udfort ved andre Hjcelpe- 

midler. Det lnstod af en Pyramide af Kampestene, hvis Mel

lemrum vare udfyldte med visne Blade, overst sad en Steen, 

der nogenlunde havde Formen af et Mandehoved, paa Issen 

sad en Tidselkrone, om Halsen et Halmreb; nedenunder var 

malet med sorte Bogstaver: „Her krones Hertugen af Augu

stenborg." Naar en Bataillon afloser den anden i Barak

kerne, overgive de Bortdragende disse Ting til de Nyankomne
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med det Paalæg at holde A lt ordentligt og ved god Hævd. 

Desuden efterlades et Brod, en Flaste Brcendeviin og en Deel 

Kaffe, for at de Nye kunne have Noget at begynde Huus- 

holdningen med.

Den samme livlige og tillidsfulde Stemning, der herstede 

hos Soldaterne i Barakkerne og ellers hos Bescetningen paa 

A ls , gsentog sig hos de Saarede paa Lazarettet paa Augu

stenborg. Selv de, der havde lidt meest, svarede bestandig, 

naar man gjorde dem Sporgsmaal i den Retning, at de langt 

hellere vilde have været med ved Frederits, end have fluppet 

for Saar og Smerte uden at tage Deel i dette Slag. De 

onstede intet mere, end snart at komme afsted igjen for at tage 

Deel i Kampen. Det var ogsaa mærkværdigt at see, hvor 

hurtigt selv store og farlige Saar vare lægte. Udentvivl har 

den frodige Stemning og Seirsglæden havt sin væsentlige 

Deel i Helbredelsen. Den Godmodighed, som er et Grund

træk i den danste Charakteer, yttrede sig ogsaa hos vore Saa

rede i deres Forhold til de enkelte flesvigholstenste Saarede, 

som laae paa Lazarettet. De omtalte Oprorerne med megen 

Mildhed: „De kunne jo ikke selv gjore ved det; de ere forforte 

af deres Overmænd, og tvungne dertil, saa man maa ikke 

regne dem det saa meget til Onde." Og dog vare disse Sles- 

vigholstenere nogle haarde Knubbe, som ikke vilde svare Lægen 

paa hans Sporgsmaal, end sige Andre.

Nu har vor Hær snart i to Aar ligget i Sonderborg, 

og dog er den tydste Skoleunderviisning, mærkværdigt nok, be

holdt i Byens Skoler. Endnu den Dag i  Dag komme Drenge 

og Piger, som ikke forstaae et Ord Tydst, i Skole i denne
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danste By for af en tydst Skolemester at Icere at fremplappre 

det fremmede Sprog. Jeg faae en lille Dreng sidde udenfor 

en Gadedor og lcrse paa sin Lectie. Jeg tog Bogen og faae 

i  den: det var en t y d s k Katechismus, som han faa ivrigen 

lceste i. Og dog kalde Tydsterne os Propagandister! De 

burde efter flige Kjendsgjerninger snarere benævne de Danste 

med et andet just ikke meget hædrende Tilnavn. M an kan 

under disse Omstændigheder ikke undre sig over, at der i Son

derborg herster stor sproglig og national Ligegyldighed; man 

horer Fortællinger om danstsindede Familier, hvis Medlemmer 

meget godt kunne tale Danst, men desuagtet i Familiekredsen 

bruge det tillærte tydste Sprog, og naar man sporger dem 

om Grunden, give til S va r: „ja  vi have vel tænkt paa at 

gjore en Forandring heri, men nu ville vi dog ferst see, om 

vi blive Danste eller Tydste." Dog lagde jeg Mærke t i l ,  at 

der i Aar vare færre tydste Skilter i Sonderborg end ifjor.

A f Krigens Odelæggelser findes der, naar man undtager Fre- 

derits og Kolding og Beien mellem disse to Stæder, kun faa Spor. 

I  Sonderborg maatte man lede efter det, for at finde Spor af 

den Skade, som de fjendtlige Kugler havde anrettet. En Deel 

a f Frederiks er ilde tilredt, og hvad der vækker nicest Harme 

er, at denne Odelæggelse er anrettet, uden at Fjenden kan 

have venret derved at opnaae nogetsomhelst militært Oiemed, 

altsaa imod al hæderlig Krigsbrug. Paa Beien mellem Fre- 

dkrits og Kolding modes Oiet af Ruinerne af flere nedbrændte 

Gaarde, Huse, Moller, afbrudte Broer, ligesom der ogsaa 

findes flere nylig opkastede Forstandsninger og Brystværn. I  

Slesvig felv derimod (naar man undtager den Deel af Sun-
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deved, som ligger ligeoverfor A ls) har Alt Udseendet af en 

uforstyrret Fred, Markerne ere vel dyrkede og love en rig 

Host, og Velstand synes at herske. Men Veiene ere eensomme 

og lidet befarede, og det varer ikke længe, inden man opdager, 

at der under den tilsyneladende Ro og Velvære skjuler sig en 

dyb Elendighed, en Befolkning, saa nedkuet og fortrykt, som 

man sjelben seer Erempel paa, sijælvende og bævende for en 

lille Skare af brutale væbnede Voldsmænd. Det er en bog

stavelig Sandhed, at de Dansksindede i Slesvig ikke vove at 

rale hoit paa alfar Bei. Jeg talte til en Kone paa Gaden 

i  Haderslev for at sporge om Noget; men hun afbrod mig 

snart og sagde hviflende: „tys, tys, tal savt', for her boer 

saa manne af det falste S lavs, der boer jen, og der boer jen/z 

Tillige pegede hun paa et andet Huns, hvor der boede en 

Borger, som hun fortalte nylig var bleven kastet i Fængsel, 

fordi det var blevet angivet for den „politiste" Politimester 

J e ns e n ,  at han havde brugt nogle frie M ringcr. Ligesaa- 

dan gik det flere Borgere, som tidligere vare bortjagne, men 

nu i T illid  til Vaabenstilstanden vendte hjem til deres Fa

milie. Det er nogle faa Hundreder saakaldte Gcnsdarmer og 

nogle Snese fanatiste flesvigholstenste Embedsmænd, der ty

rannisere den Deel af Slesvig, hvorfra Preusserne have truk

ket deres Tropper tilbage, og mishandle dens stræmmede Be

folkning. De ville ikke gjælde for Soldater; sporger man dem, 

om de ere flesvigholstenste Militære, svare de: „N e in ! w ir 

sind Gensdarmen"; men t Virkeligheden er det Soldater af 

9de Bataillon og Holsteenste Dragoner, som man har givet en 

anden Uniform og et andet Navn. Preusserne maae have
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fundet denne Udflugt antagelig, da det etters havde vceret de

res P lig t, at ffaffe alt flesvigholstenfl Militcer ud af Slesvig, 

saafremt Vaabenstilstanden flu (de troede i Kraft. Disse Gens- 

darmer husere saaledes, at man kan sige, at fra den Dag 

Preusserne trak bort, gives der ikke mere uogen Sikkerhed for 

Person og Eiendom. Om Natten eller tidlig om Morgenen 

drage de ud paa deres Rovertog, komme uventet til en B y og 

bortfloebe hvem de finde for godt; er Vedkommende flikket tik 

Soldat, fores han til Rendsborg; ellers kastes han i Fcengsel, 

eller i bedste Tilfcelde fores til Grcendsen af Jylland. Vcegre 

Venderne sig ved at betale det tvungne Laan, tages deres 

Heste fra dem; cu Mand i Fjelstrup havde vceret saa forsynlig 

at sende sine Heste op i Jylland, i Haab om saaledes at flippe; 

men han havde gjort feil Regning; man opbrod hans Cha

tol og udtog deraf efter Sigende 190 Mark Kourant; da han 

satte sig til Modvcrrge mod dette Roveri, fik han et svcrrt 

Hug i Hovedet. Lignende Optrin forefaldt i disse Dage i 

Thystrup og Aller. Bonderne i Hammelev havde hidtil vcrg- 

ret sig ved at betale, men ventede hver Dag Gensdarmerne; 

i  Robbing var der endnu fem Gaarde, som holdt ud i Haab 

om Svenskernes snare Komme.

M an maa undre sig over Nordflesvigerncs Taalmodighed, 

at de finde sig i saaledes at tyranniseres af nogle hundrede 

Rovere. Men Befolkningen i disse Egne har overhoved aldrig 

viist nogen Energi i Charakteren, fljoudt megen Udholdenhed; 

og den Lyst til Modstand, der kan have vceret, er bleven me

get dcempct ved de sidste Aars uheldige Begivenheder. De ere 

vante til at lide Uret, og frygte for Folgerne af at gjore Mod-
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stand. Ved en Udflugt paa Landet talte jeg med en Deel 

Bonder og spurgte dem, hvorfor de ikke satte sig til Modværge 

mod disse Rovener af Menneffer, Gods og Penge, og forenede 

sig om at flaae Voldsmændene ned. Men de trak paa Skul

drene, talte om, hvorledes det gik ved det sidste Forsog i V in 

ter; de vare visse paa, at naar de rorte sig nu, vilde det ikke 

gaae bedre, men de tidlig eller sildig blive et Offer for Sles- 

vigholstenernes blodige Hcevn. Dersom det kunde lykkes for

klædte eller ukjendte at overfalde en Deel af Gensdarmerne, 

vare de ikke uvillige; men til aaben Modstand havde de ikke 

Mod. De spurgte, hvorfor ikke den danske Regjering ligesaa 

godt som Oprorsregjeringen kunde give nogle hundrede Jægere 

og Dragoner en anden Uniform paa og sende dem ind i Sles

vig, for at befrie Borger og Bonder fra denne skrækkelige Un

dertrykkelse. Sporgsmaalet satte mig i nogen Forlegenhed; 

thi min Bemærkning, at hvad en oprorfl Regjering, der satte 

sig ud over alle Forhold, kunde gjore, derfor ikke sommede sig 

for en ordentlig Regjering, der havde Hensyn at tage og maatte 

agte sin egen Værdighed, vilde de ikke lade gjælde; thi sagde 

de, eet var det at begynde paa noget S lig t og i den Hensigt 

at gjore Uret, et Andet at bruge det til Gjeugjæld og for at 

afværge Uret. Jvrigen spurgte de, om de Svenffe dog ikke 

snart kom og befriede dem fra „dette tyrkisk Folk"; efter Sand

synligheden af deres tidligere eller senere Komme, maatte de 

indrette deres Forhold med Hensyn til Betalingen af det tvungne 

Laan. „N aar kommer dog de Svenffe? Gid de Svenffe dog 

snart vilde komme!" var det evige Omqvæd. Jeg har næsten 

ikke talt med en eneste danffsindet Maud, som ikke gjorde dette
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Sporgsmaal. Jeg modte Bonder paa Landeveien,' som kom 

langveis fra for i Haderslev at indhente Underretning om 

Svensternes Komme. De bleve meget forundrede over at træffe 

cit Kjobenhavner, og betragtede det som et godt Varsel. Jeg 

trostede dem det bedste jeg kunde og forsikkrede dem, at Sven- 

sterne upaatvivleligen vilde komme en af de allerforste Dage. 

Desværre har Udfaldet gjort mine Ord til Skamme. De He

ste, som vare rovede rundt omkring, stode i Haderslev og stulde 

sælges ved Auktion, men forst om 5 til 6 Dage; Bonderne 

yttrede det Haab, at Svenfferne dog vel nok vilde komme 

inden den Tid, hvilket jeg ikke kunde andet end bekræfte. Men 

det har viist sig, at de slesvigholstenste Embedsmænd have 

havt et rigtigere Begreb om de Svenffes Hurtighed og den 

preussiste Regjerings Chikanerier, end Bonderne. *)

Om et godt danst Sindelag hoS Hovedmassen af den 

nordflesvigste Befolkning saavel paa Landet som i Kjobstæ- 

derne, kan der aldeles ingen Tvivl være, og om de ikke for 

vare danstsindede, saa have Slesvigholftenerne i den sidste Tid 

lært dem at blive det; men under de nærværende Forhold maae 
de nodvendigviis tabe Tilliden til den danste Regjerings Evne 

til at bestytte dem, og Tilliden til sig selv have de for længe

*) Forst hed det sig, at Regjeringskommissionen ikke kunde indsoetteS, 

fordi de svensie Tropper ikke vare komne. Omsider komme de, og 

man troer nu, at Regjeringskommissionen v il blive indsat. Men 

pludselig opdager m an, at der er en lille  Formfeil i en af Kom- 

misscerernes Udncevnelsesdiplom. Dette tages t i l Paaffud for en 

ny Udscrttelse, og imidlertid vedbliver Slesvig at plyndres af fles- 

vigholstenffe G-nsdarmer.
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siden tabt. Det danste Sind lagde sig for Dagen ikke blot i

Samtaler, men ogsaa i mange Smaatrcek. I  Lazaretlet i 

Kristiansfeldt laae siden 23de April en eneste Haardt saaret 

Danst. Opvarterne i Lazarettet (de talte, mcerkeligt nok, danst 

paa dette Lazaret i en tydfi Koloniby) sagde, at han var ble

ven „en rig M a n d "; thi alle fra Omegnen, som kom og be

søgte Lazarettet, gave ham Penge; men de tydste Saarede fik 

ingen. Lignende sagdes at vcere Tilfcrldet med de danste 

Saarede paa Lazaretterne i Aabenraa. Jeg gjorde en Be

mærkning til Postillonen, som kjorte for mig fra Haderslev til 

Aabenraa, om den nye blaa Uniform, han havde faaet. „J a  

vi have faaet en ny Uniform," var hans Svar, „men," t il

føjede han med en snu M ine, „v i have den gamle hængende 

endnu."

I  Aabenraa herstede det samme danste Sind som i Ha

derslev, men ogsaa den samme fortrykte Stemning og samme 

Længsel efter Svensternes Komme. Heller ikke her vovede man 

at tale frit med en Fremmed paa Gaden; først naar de kom 

ind i Huset, gave de deres Hjerte Luft. I  Aabenraa saae jeg 

første Gang den sortrødgule Fane vaie paa Torvet ved Siden 

af Vandspringet, og stikke frem fra et og andet Huns. A f 

mange Uttrillger og Sm aatræk fandt jeg bekræftet, hvad B la 

dene have fortalt om de preussiste Troppers velvillige Stem

ning mod de Danste og deres Forbittrelse mod Slesvigholste- 

nerne. Naar de laae indqvarterede hos en dansksindet Fami

lie vare de høflige, forekommende og let tilfredsstillclige; naar 

de derimod kom i Qvartecr hos en stesvigholstenst Familie, 

vare de grove og ustyrlige. De sang jævnlig den tappre
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Landsoldat, og ikke, som jeg havde troet, med lydske O rd, men 

paa Danst. Preussernes Maade at udtale Sangens danste 

Ord paa, som man gjengav for mig, klingede heel underlig: 

„Den janck jecb broth afstedt" osv. A f alle de fremmede Trop

per rostes dog meest de sachsiste for deres bestedne og venlige 

Opforsel.

Jeg gjorde under mit Ophold i Nordflesvig en Erfaring, 

som aldeles afgjorende bestyrkede mig i den Overbeviisning, 

at det er den tydste Skole, som i hoiere Grad end nogetsom- 

helst andet udkloekker og befæster Slesvigholstenismen, og i den 

tidlige Alder giver Sindet en Retning, som vanstelig siden 

forandres, selv om den Paagjceldende senere bringes ind under 

Forhold, som man skulde synes maatte egne sig til at udflette 

de forste Indtryk. Jeg besogte en Præst i et Sogn i  Nord

flesvig, som jeg ikke nærmere vil betegne. Han havde gaaet 

i Haderslev Latinstole, men tog sin forfte Eramen i Kjoben- 

havn, fortsatte derefter sine Studier ved Kjobenhavns Univer

sitet, og tog der thellogist Embedseramen; derefter var han i 

nogle Aar geisilig Embedsmand i en af de danste Provindser 

og forst for et Par Aar siden blev han Præst i Slesvig. 

M an stulde efter alt dette vente at finde en dansksindet Mand 

i ham; men intet nindre: han var en af de meest fanatiske 

Slesvigholftenere, jec nogensinde har truffet paa, og sogte ved 

alle Overtalelsens Midler at bevæge sin dansksindede Menighed 

til at betale det tvungne Laan, og de unge Karle til at melde 

sig til den flesvigho ftenste Session.

I  Graasteen hcvde jeg Leilighed til at see nogle af Her

tugens berygtedeHa«ndlangere, blandt andre K r o g h ,  som nu
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er bleven stemplet ved Udgivelsen af de augustenborgfte Papi

rer. Jeg betragtede dem med samme Blanding af Nysgjær- 

righed og Modbydelighed, hvormed man betragter et giftigt 

Kryb, som man ikke for har feet, men hvorom man har læst

og hort en Deel. Om Prcesten B r a g  horte jeg saadanne

Fortcrllingcr, at den Foragt, jeg fik for ham, ikke siden har 

kunnet foroges ved at læfe hans Breve. —  I  Graasteen havde 

man travlt med at opreise en ZErespon for de forventede

fleSvigholstenste Fanger. Det traf sig imidlertid faaledes, at 

vore Fanger, som samme Dag kom fra Flensborg, til ikke 

liden Wrgrelse for dem, der havde reist Wresporten, forsi kom 

til at kjore igjennem den. Det vifte sig ved vore Fangers

Gjennemreise gjennem Graasteen og nærliggende Byer, hvor 

vidt Gensdarmerne tor gaae i deres Mishandling af den dan

ste Befolkning. Enhver, der robede den mindste Deeltagelse 

for de danste Fanger, fik P u f og Slag. I  Rinkenæs for

talte man, at en Mand, som vilde give en af Fangerne Haan

den, fik flere Sabelhug, saa at han blodende maatte bringes 

ind i sit H uus; hans Kone traadte siden frem i Vinduet med 

den blodige Skjorte og viste den til de Omkringstaaende og 

Forbikjorende, at de kunde see, hvilken Behandling de her maatte 

lide. En lille Pige i Graasteen, som kom med en Blomster

kurv for at stro Blomster paa Veien, fik et Sabelhug i Ar

men, og en gammel Mand, som vilde tage sig af hende blev 

stemt mishandlet. Anderledes gik det med en danst Matros, 

som forte en Dannebrogsfane med sig. En Gensdarm rev 

den fra ham; men Matrosen var ikke feen med at springe af 

Vognen, og gav derpaa, som Beretterne udtrykte sig, Gens-
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darmen en saadan „Skalle", at han segnede baglangs om. 

Matrosen tog dcrpaa sin Dannebrogsfane og satte sig op paa 

Vognen, som kjorte videre, uden at Gensdarmen fik nogen 

Opreisning.

Forventningen i Graasteen var meget spandt paa de 

flesvigholstenste Fangers Komme. Store Skarer tilvogns fra 

forskjellige Byer i Slesvig vare dragne dem imode til Dyppel, 

vel forsynede med Krandse og Blomster til „de moralffe Seir- 

herrer" ved Frederits. Hertugen selv, som vore Fanger siden 

fortalte, var tilstade paa Dyppel, ledsaget af en aldre og yngre 

Dame, efter Sigende hans Kone og Datter, og paa Graa- 

steens S lot var alt indrettet til et pragtigt Gilde for 50 af 

de udverlede Officerer. Henimod Aften kom imidlertid en 

prenssisk Officeer sprangende, og sirar udbredte sig det Rygte, 

at der blev ikke noget af Udverlingen den Dag. Ikke lange 

efter kom ogsaa en lang Rakke af Vogne med flesvigholften- 

fke Familier, som vendte tilbage, uden at have fundet nogen 

Brug for deres Krandse. Mangt spottende Ord faldt nu 

naturligviis af de Dansksindede. Da det var blevet merkt, 

kom en Deel af vore Fanger, meeft Sefolk, som vare blevne 

stilte fra deres Kammerater og ingensteds havde kunnet finde 

Qvarteer, til Indkjerselen til Graasteen, tat ved den omtalte 

Mresport. Da de kom uventede, vare der ingen Anstalter trufne 

til deres Modtagelse; men der blev heller intet gjort, esterat 

de vare komne. Der blev vel sendt Bud til en saakaldet „B il

lettor", der ellers havde at forge for Jndqvarteringen; men 

han vagrede sig ved at komme, eftersom han ingen Ordre havde 

fra Ovrigheden. Dog meente man, at hvis det havde varet
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lydste Fanger, vilde han ikke have havt saa megen Betænke

lighed. Et Par preussiste Husarer, som ledsagede Fangerne, 
vidste hverken ud eller ind; Officeren, som kommanderede Be

dækningen, var ingensteds at finde, og Ingen kjenbte Beiene. 

Saaledes holvt Toget til over Midnat. Fangerne klagede over, 

at de havde kjort den hele Dag uden at faae Spise eller Drikke, 

og man kan ikke undre sig over, at devare noget mismodige: 

de havde vcrret Sonderborg saa nær, at de saae de danste 

Soldater, og oinede Flaget, som vaiede fra vore Krigsstibe, 

de ventede hvert Oieblik Befrielse fra det lange Fangenstab; 

nu maatte de vende om igjen som Fanger, uden at vide, naar 

de kom fri. Dog fornægtede den danste Somands gode Lune 

sig heller ikke i denne mislige S tilling; af og til hortes i 

Morket en hoirostet Latter, hvormed de Nærmeste belonnede et 

godt Indfald af en af Kammeraterne. Jeg lagde Mærke 

til en gammel Matros, som selv sagde han var 46 Aar gam

mel, men hvis fuldkommen staldede Isse syntes at tyde paa 

en meget hoiere Alder. Han var uudtommelig i lystige In d 

fald. Kun naar han kom til at tale om de flesvigholstenste 

Gensdarmer, som ved Dyppel havde drevet ham og flere af 

hans Kammerater tilbage med Slag af Klingen, blev han 

ærgerlig. „Jeg veed nok, hvad der er min P lig t /  sagde han; 

„det er min Pligt at lade mig styde ihjel for Kongen; det er 

ogsaa min Pligt at lade mig sprænge i Luften, som jeg ogsaa 

har gjort; men at lade mig fugtle af flesvigholstenste Gensdarmer, 

det gaaer videre, end jeg troer min Pligt strækker sig." Udentvivl 

havde de kommet til at tilbringe Natten paa Vognene under aaben 

Himmel og gjentagne Regnbyger, hvis ikke en Apotheker Hen-
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ningsen, der ved flere Lejligheder har udmærket sig ved et virk

somt dansk Sind og ved Trods imod de flesvigholsteenfle Em- 

bedsmænd, der hade ham som Doden, havde taget en Deel 

ind i sit Huns, hvor de fik Spise og Drikke, og flaffet andre 

Plads i en Lade og Stald. Da han er Byens eneste Apo

theker, og derfor ikke kan undvceres, har dette i Forbindelse 

med hans S tilling  som svenfl-norfl Vicekonsul, hidtil sikkret 

ham for Fcengsel, som han dog eengang har vcrret paa 

Veien til.

Jeg flap heldig ud af Slesvig ved Hjælp af Færgemanden 

i  Ballegaard — Veien over Dyppel, som jeg havde tænkt at 

gaae, var spærret af Gensdarmer — og i en god T id ; thi 

kort efter horte jeg, al Reisende fra Danmark bleve optagne 

af Gensdarmerne, og maatte prise sig lykkelige, om de bleve 

forte nordpaa til Jylland og ikke sydpaa til Rendsborg.

Dansk Tidsskrift. 3. SB. 4. 20
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I S

Om FredSprceliminarierrie.

Af

U c-a c te u ren .

S e  nysasffuttede Prcrliminarier til eti endelig Fred man le

vende sysselsætte det danske Folks Tanker, deres uklare Affat

telse ntaae vække Tvivl, Uro og AZngstelse; hvad deraf udle

des kan asgiøre Danmarks Skicebne.
Strar efter Præliminariernes Bekiendtgiørelse gav „Preuss. 

Staats Anz." en Fortolkning af dem, hvorefter Slesvig kun 

siulde have Fyrste og Diplomatie fælles med Danmark, men 

derimod i øvrigt ftaae som en selvstændig Stat med egen Krigs

magt, Finaulser, lovgivende Forsamling, Statsraad, udeluk

kende slesvigske Embedsmæud; det blev derhos ogsaa uddraget 

as disse Præliminarier at Slesvig og Holsteen ffulde kunne 

have endeel as de vigtigste Institutioner tilfælles, deriblandt 

Toldvæsenet. Denne Tidende sætter det endog i Tvivl om 

Slesvig ffal beholde Danmarks Arvefølge.
Det lader sig ikke nægte, at Præliminarierne, i al Fald 

med nogen Grad as Fortolkningsfrihed, kunne sorftaaes paa 

denne eller lignende Maade. Imidlertid er det ligesaa vist at 

de kunne tydes paa en meget sorffjellig, ja næsten modsat 

Maade, og vi skulle her strar anføre en Autoritet, som vi 

ellers ikke let ville faae Anledning til at paaberaabe os, nem

lig det saakaldte flesvigholstenffe Statholderffab. I  en Cir- 

culairnote til de tydffe Regieringer af 18de Ju li siger nemlig
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Statholderstabet: „Ved den forste Artikel af Protokollen af 

10de d. M . indrommes alle de banste Paastande, soin Dan

mark fremsatte den 24de Marts 1848 og til hvis Afvargelse 

Krigen imod Danmark begyndtes" osv. I  en nys udkommen 

Piece udtaler Prof. Waitz i Kiel sig paa lignende Maade. 

Men denne Anstuelse understottes vistnok ved en ncermere Be

tragtning af Prcrliminariernes Indhold. At fortolke Udtrykket 

„ l’union politique“ blot om Forening i Henseende til Forhol

det mod Udlandet, er vistnok vilkaarligt; „politique“ in a a vel 

vcere ligebetydende med „statsretlig" og ved en statsretlig For

bindelse har man jo ogsaa det Indre for L ie ; saavel paa 

franst som engelst taler man jo om ydre og i nd r e  Politik, 

og har saavidt jeg veed ikke andet Udtryk for statsretlig. Men 

hertil kommer den Omstandtghed at Praliminarierne krave: 

at Forbindelsen med Danmark stal forblive u r o r t ,  hvorved 

man altsaa synes at vare gaaet nd fra at den for Oproret 

bestaaende Forbindelse stal vedblive; men for Oproret havde 

jo Slesvig falles med Danmark: Krigsmagt til Lands og 

Vands, Finantser, Statsgield, Andeel i Oresnndstold, flere 

administrative Autoriteter og Indretninger, giensidig Indfods- 

ret, falles Statsraad og falles lovgivende Magt (forsaavidt 

Kongen da havde den allene). At en saadan Bibeholdelse af 

den davarende Tilstand er meent, synes ogsaa allerede deraf 

klart, — at der ikke skionnes at vare nogen Grund tilstede, hvorfor 

Slesvig stulde erholde en storre Selvstandighed end hidtil. At 

nogle landsforraderste Prindser, Avelsmand, Embedsmand og 

Andre i Herlugdommet havde gjort Opror, kan dog ikke give 

nogen saadan Net. At Slesvig efter Praliminarierne stal have

20*
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en scerskilt Forfatning (constitution separée) f o r s a av i d t  Lov

givning og Forvaltning angaaer, udelukker jo ikke at Constitutio

nen i andre Henseender stal vcere fcelles, ja Ordene vise jo tvert- 

imod den modsatte Forudsætning. At den ikke politlste Lovgivning 

stal være særstilt, medforer ingenlunde at den lovgivende Magt 

(Kongen og Rigsdagen) stal være det. I  det brittiste Parla

ment gives jo Love særstilte for Ir la n d ; og i den forrige roes- 

kildste Stænderforsamling forelagdes Love særegne for Island, 

Bornholm, Kiobenhavn. Et andet er at der kan gives Sles

vigerne garanterende Bestemmelser mod at overstemmeS af 

Kongerigets Udsendinge. Hvad de materielle Interesser an

gaaer, som man vil soge at bevare fælles for Slesvig og 

Holsteen, da er det jo forbeholdt at de ikke maae have nogen 

politist Indflydelse; men det er jo baade i og for sig og af 

Erfaringen klart, at f. Er. Universitetet og Overappellations

retten ere af politisk Indflydelse. Desuden bemærker Stathol

derstabet ni ed Rette, at de materielle Interesser ikke kunne være 

fælles naar Forfatning og Forvaltning ere adstilte, og Waitz 

yttrer ligeledes med Grund, at en Overdomstol ikke kan være 

fælles naar Lovgivningen ikke er det, at et fælles Universitet 

ikke kan finde Sted naar ingen fælles Landsforsamling kan 

bestemme Midlerne til dets Vedligeholdelse, ingen fælles Admi- 

stration udnævne Lærerne. — Saaledes vil neppe andet Fæl

lesstab kunne blive tilbage end Adgang til Klosterne og lig

nende reent personlige Forhold.

Det er saaledes indlysende, at Præliminarierne kunne 

forklares i det væsentlige overeensstemmende med Kongens Er

klæring af 24de M arts ; og denne Fortolkning synes den na-
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turligste og bedst grundede. Men om de v i l l e  blive fortol

kede saaledes eller mere i Samklang med de i Preuss. Stats 

Anz. angivne Anskuelser, det v il beroe paa den Maade hvor- 

paa Preussen vil optrcrde under Fredsunderhandlingerne, de 

Anskuelser som den mceglende M agt og de ovrige Stormagter 

ville hylde, paa Verdensbegivenhederne, men fremfor alt paa 

vort Ministeriums Valg af de bedste Kræfter til Underhand

lingerne, Krcefterne tagne hvor de kunne findes, samt paa 

Ministeriets egen Indsigt, Klogskab og Fasthed.

Det er af Flere og deriblandt af mig selv,*) bleven ud

viklet, hvorledes den Omstcrndighed, at Jntelligentsen i Sles

vig næsten udelukkende er tydst, fordi man har forholdt den 

danste Befolkning dens Krav paa Anerkjendelse af Sprog og 

hinere Læreanstalter, og hvorledes Erfaringen fra de flesvigste 

Stænderforsamlinger, samt Oprorets Historie for og under 

Vaabenstilstanden, give os Vished for at det fanatiste slesvig- 

holstenste Partie, naar det beholder Magten, vil vedblive at 

undertrykke den danste og den troe tydsttalende Befolkning, at 

den fra Holsteen og Tydstland vil faae Bistand og holde 

Slesvig i en bestandig Uro og Oprorsbevægelse, indtil Lejlig

heden kan gives at naae det M aa l som nu ei er opnaaet: 

Staten Slesvigholsteen; — og at altsaa hvis Slesvig faaer 

en saadan Grad af Selvstændighed, som ovenfor er antydet: 

egen Krigsmagt, egne Finantser, afsondret Jndfodsret, egen 

Rigsdag og Ministerium, saa v il det flesvigholstenste Partie 

faae Overmagten, Slesvig være tabt for Danmark, den dan-

*) Dansk Tidsskrift 12te Heste: Slesvigö fremtidige S tilling .
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ffe Nationalitet om kortere eller længere Tid tilintetgiort. Det 

er overflødigt at forfølge dette videre; kun Erempelviis v il jeg 

anføre, at nacir under denne Forudsætning Slesvigholstenernc 

atter reise sig, saa vil Oprorets Begyndelse ikke blot være Be

sættelsen as Rendsborg, men ogsaa af A ls ; og at alle danste 

Embedsmænd (selv flesvigfodte) ville om kort T id være for

drevne fra Slesvig. Dette maa nu staae klart for Folket og 

Regieringen. *)

Men de svære O  ffere as Liv og Lemmer, og Formue som 

det danste Folk har giort, det kiække Mod og den udholdende 

Taalmod, fom det har viist, de ere ydede for at redde de D an

ste i Slesvig fra Undergang, for at bevare Slesvig for Dan

mark; men ikke for at bevare Danmarks Konge en næsten 

tom Titel. **) Skal de Danstes M aa l naacs, da maa Sles

vig og Danmark vedblive at staae i conftitntionel Forbindelse; 

de mane have fælles Krigsmagt og Finantser, * * * )  fælles

*) Det sorstaaer sig, der indtræffer undertiden mirakellignende Begi

venheder, og Ordsproget siger: at Vorherre er Daarernes For

mynder ; men en klog og samvittighedsfuld Statsmand bestemmer 

ikke sit Fædrenelands Skiæbne efter Forventning af M ira k le r; og 

h iin t Ordsprog turde neppe indeholde den christelige Opfattelse af 

vort T illid  t i l  Forsynet.

**) V a r det blot herom at giere, da vilde Palmerstons Delingsforflag 

jo være det bedste, thi efter dette vilde jo Kongen foruden Hertug 

af Holsten og Lauenborg, blive Hertug asSydflesvig (forbundet med 

Holsteen) og Hertug af Nordflesvig (forenet med Danmark), alt- 

faa faae en Hertugkrone til. Men jeg tænker, at hvad T itle r au- 

gaaer, har Kongen allerede nteer end han kan have Fornøjelse af.

* " )  Dette udelukker ikke at en vis Deel af Indtægterne kunde bestem

mes t i l Anvendelse for Slesvigs Fornødenheder-
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Indfodsret, fælles Rigsdag og Statsraad. At den Regiering, 

som indsatte Prindsen af Augustenborg til Statholder over Sles

vig og Holfteen, Grev Reventlov-Criminil til Cancellipræsident 

og Conmussarius, og som ved fortsat Eftergivenhed styrkede 

Oprorspartiet, at den Regiering havde den graa Stcer, derom 

ere nu alle enige; men en Regiering der nit gik i samme Ret

ning, maatte jo have den sorte Stcer.

Da den sidst afholdte Rigsforsamling blev aabnet, er

klærede det davcerende Ministerium, „at Grundlaget for dets 

Politik indeholdtes i Kongens Svar til de slesvigholstenste 

Udsendinge. Imod den oprorste Paastand om en flesvighol- 

stenst Stat og om Slesvigs Indlemmelse i det tydste Forbund 

stilledes den Erklæring: at Holsteen som tydst Forbundsstat 

stulde erholde sin egen Forfatning og egen Forvaltning, under 

noie Tilflutning til Tydstlands Stræben efter større politist 

Enhed, og at Slesvigs Forbindelse med det ovrige Danmark 

stulde sikkres ved en fcelles Constitution, men at ved Siden 

deraf dets provindsielle Selvstcendighed stulde udvikles ved sær

egne Institutioner."

Da det ny Ministerium den 17de November f. A. forste 

Gang modte i Rigsforsamlingen erklærede del: „at dets Virk

somhed, hvad Retning og Formaal angaaer, vilde blive en 

Fortsættelse af det Regierings-System, der hidtil var fulgt af 

det tidligere Mittesterium og havde fundet sin Anerkjendelse og 

Understøttelse i Folket." Samme Dag erklærede Ministeriet: 

„at det vedkiendte sig Forfatnings-Udkastet i dets Helhed." 

Dette var et Udkast til en Grundlov for „ D a n m a r k  og 

S l e s v i g "  og den vedfoiede Valglov bestemte hvormange
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Medlemmer af Folkethinget og Landsthinget, der siulde mede 

fra Slesvig. Denne, for begge fcelles, Grundlov tilligemed 

Valgloven, er efter nogle Forandringer af samme Ministerium 

anbefalet Hans Majestæt til Antagelse. Betragte vi nu disse 

Erklæringer, saa er det for det nærværende Ministerium eit 

moralsk Umulighed at slutte en Fred, hvorved Slesvigs For

hold væsent l i gen forandres fra det som ndtaltes i Marts 

1848; saa sandt Ministeriet bestaaer af Mænd af Ord og 

Mænd afAZre. NogenZEndring kunde vel nok, med R i g s 

dagen s  S a mt y k k e ,  finde Sted, naar Ministeriet antog 

det for gavnligt; men at det samme Ministerium, hvis Pro

gram gik ud paa at bevare Slesvig for Danmark, skulde fore- 

flaae en Fred, hvorved Slesvig i Virkeligheden blev tabt, om 

end et Skin vedligeholdtes, det er umuligt. Denne Umulighed 

gielder ikke blot om Ministeriet som en Helhed, men om 

hvert enkelt Medlem; det vilde være en Fornærmelse at an

tage, at de ikke alle vare at henregne til de ærekiære Mænds 

Classe.

Altsaa for at en Fred, der meer eller mindre nærmede 

fig den, som er antydet i Prenss. Stats Ang., eller som 

overhovedet losnede Slesvig fra Danmark, stulbe sluttes, 

maatte vi have et aldeles nyt Ministerium. Foruden at 

der nu, som Erfaringen har lært, i Almindelighed gives 

betydelige Vanskeligheder for hos os at danne nye M i

nisterier, saa foroges disse overordentligen ved de særegne 

Forhold, under hvilke et saadant Ministerium, som v i, da 

Sammensætningen er ubekiendt, ville kalde Ministeriet x, 

siulde dannes. For det Forste vilde det vel falde haardt at
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finde det tilstrækkelige A nta l  a f  nogenlunde duelige Personer,  
n a a r  de skulde besidde den ovenomtalte Starblindethed med 
H ensyn  til Folgerne af  en saadan Fredsflu tning. Derncest 
vilde en saadan strive mod G r u n d lo v e n ,  og altsaa ikke kunne 
afsluttes uden at have vcrret forelagt R igsforsamlingen, og det 
a f  en dobbelt G ru n d .  F o r  det Forste vilde den stride mod 
§ 2 3 ,  thi n a a r  venne byder, ikke at  afstaae nogen Deel af R i 
get uden R ig sd a g e n s  Samtykke, da m aae jo denne ogsaa efter 
tilstrækkelig Analogie udkræves, n a a r  en Deel a f  Landet sættes 
i et aldeles ny t statsret l ig t  Forhold til R ig e t ,  saameget mere 
n a a r  der er al  Udsigt til a t  Landet vil være udsat for aldeleS 
a t  tabes .  J a  selv om m an  vilde see bort fra denne Analogie, 
saa bestemmer jo § 23  a t  der behoves R ig sd a g en s  Samtykke 
for ved en T r a c t a t  „ a t  raade over nogen S ta t s in d tæ g t , "  men 
ved den omspurgte Fred vilde man jo raade over S t a t e n s  
I n d t æ g t  as S l e s v i g ;  dernæst kræves det samme „ n a a r  der 
paa d rages  S ta t e n  nogen anden bebyrdende Fo rp l ig te lse ;"  men 
en Adskillelse af S le s v ig s  F inantser fra K ongerige t ,  vilde jo 
vist giensidigen foranledige bebyrdende Forpligtelser. F o r  det 
Andet er jo G rundloven  givet for „ D a n m a rk s  R ige",  hvilket 
efter alle Forhandlingerne sees a t  betyde D a n m a rk  og S le s v ig .  
D e n  udgivne Valglov forudsætter S le sv ig e rn e s  Deeltagelse i 
begge den danste R ig s d a g s  T h i n g ;  kun Antallet a f  M edlem 
merne fra S le s v ig  er her forbeholdt nærmere Bestemmelse.

Historien afgiver jo vel Erempler  p a a  afnodte hoist ode
læggende F redss lu tn inger ,  indtrufne efter store N e d e r lag ,  efter 
at  et Land er odelagt, dets K ræfter aldeles udtomte. M e n  ingen 
vil vel for A lvor p a a f ta a e ,  a t  D a n m a rk  nit befinder sig i en
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saadan S tillin g , eller at en Fortscettelse af Krigen overgaaer 

vore Kræfter. Fienden har jo selv tilstaaet, hvor vanstelig 

Krigen uagtet den store Overmagt var for ham at fore, og 

at Jylland ikke kunde besættes meb hans daværende Styrke, ja 

at selv om Jylland blev taget, kunde Danmark ei tvinges, 

saalænge man ingen Somagt havde imod det. Nordtydsklands 

Tab ved Blokaden har været saa stor, at man vist nodig ud

sætter sig for en Gientagelse deraf; og fremfor A lt vore Freds- 

underhandlinger ere begyndte, ikke efter et stort Nederlag, men 

efter en glimrende Seier.

Selv om det var givet, hvad der er ugrundet, at 

Danmark ikke havde Kræfter til at fortsætte Krigen, var der 

ikke tilstrækkelig Grund til at slutte den forudsatte Fred; thi 

der var jo ogsaa et andet Alternativ at vælge som et mindre 

Onde. Jeg overseer ikke de Indvendinger der kunne giores 

mod Forflaget om SleSvigs Deling, det Betænkelige ved at 

opgive en urokkelig begrundet, statsretlig Grændse, det Mislige 

i  stategifl Henseende ved at give flip paa Kieler- og Ekern-Fior- 

de, — det Ubehagelige i at handle mod Noget som udentvivl 

er mange troe Slesvigeres Anskuelse*), men jeg antager ikke 

destomindre at en Sondring af Sydslesvig s. E r. efter Linien 

Slesvig-Husum , vilde være langt at foretrække for en Fred

*) Det kunde vel være, at Slesvigholftenernes Undertrvkkelser have 

forandret Meningen i Nord- og Mellem-Slesvig endeel i denne 

Henseende, saa at de ville foretrække uden Syd-Slesvig at flutte 
sig til Danmark, især naar man lod dem beholde deres særegne 
Institutioner.
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paa Grundvold af Slesvigs fuldstcrndige indre Sondring fra 

Danmark. Den danste Befolkning i Slesvig vilde dog da 

vcere reddet. Mellem disse Alternativer maatte Folket have 

Valget. **) At nu det omtalte Fredsforflag vilde mode den 

stcerkeste Modstand paa Rigsdagen, derom holder jeg mig over

bevist. T il de ovrige Modstandere vilde flu tte sig flere Med

lemmer af det ncervcerende Ministerium, der naturligen vilde 

sele sig fortrinsviis kaldede til at forsvare de Anstuelser, de 

have hyldet og som hidtil ere blevne fulgte. Da nu Ministe

riet x neppe heller vilde kunne glcebe sig ved Audest i Folket, 

faa er der al Sandsynlighed for at det vilde blive styrtet, in

den det erholdt Leilighed til at bringe Ansvaret før Danmarks 
Ulykke, rimeligviis dets Tilintetgørelse, over sig.

*)  Jeg erkiender tilfulde det M islige der er ved at forhandle en Freds-

tractat paa Rigsdagen; det er meget bedre, at Sagen afgieres af 

et M in isterium , som nyder Folkets fulde T i l l id ; men det er det 

netop, som Ministeriet x v il savne.
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13.

Californiens Guld.

( E f t e r  I .  H o p p e  C a l i fo r n ie n s  G e g e n w a r t  und Z u k u n f t ,  nebst B e i t r ä g e n  
v o n  A .  E r m a n  über die K l im a t o lo g ie  von  C a l i fo r n ie n  nnd über  
die geographische V e r b r e i t u n g  des G oldeS .  B e r l i n  1 8 4 9 . )

Ä J e t  er ister ved C aliforn iens nylig opdagede G uldrigdoin  a t  
dette hidtil saa sieldent besogte, saa lidet kiendte, Land, er ble
ven Gienstand for stor Opmærksomhed. V i  ville her lade 
Gam m el- (eller Nedre) Californien, der som en meget lang  i S y d 
havet udgaaende med M erico parale llobendeHalvoe, ligge uden
for B etrag tn ingen  og kun sysselsætte os med N y-  (eller O vre)  
Californien, der, stiondt en Deel a f  det Nordamerikanste Fast
land, dog danner  et velafsondret Land med ejendommelige Træk. 
Ved den meget hoie Biergkiæde S ie r r a  N evada  adstilles C a 
lifornien mod O st  fra  den store orkenagtige S træ kning  i det 
I n d r e ,  mod Vest begrændses den af  Sydhavet ,  l a n g s  Kysten 
og nær ved samme ligge Kystbiergene der kun afgive forholds- 
viis  smaae Floder, *) med Undtagelse a f  B ugten  S t .  Francisco 
der modtager de to store Floder R io  del S a c ram en to  og R io  
del S t .  J o a q u im ,  der giennemstrpmme to store og brede, hoist 
frugtbare, Længdedale eller S le t te r  mellem S ie r r a  N evada  og 
Kystbiergene; S a c ra m e n to  kommende fra N o r d ,  J o a q u im  fra 
S y d .  Nordgrændsen for Californien kan, saalænge vi ikke

* )  K lam akfloden kommer dog fra det I n d r e  og g ien nem bryder  Kyst
b iergene .
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kiende Naturforholdene notere, sættes ved Columbiafloden. Nye 

Californien ftræffer sig saaledes fra 32°—46° N. Brede. 

Biergenes Hoide er endnu meget ufuldfomment befiendt. Bier- 

get Hood, tf fe langt fra Columbiafloden, angives til omtrent 

15,500 Pariser-Fod, og at Sttebiergette (Sierra Nevada) have 

en anseelig Hoide ogsaa i de sydligere Dele, er ffart deraf at 

de, stiondt paa lavere Brede, den storfte Deel af Aaret, tildels 

endog hele Aaret, hane Sne. * ) Kystbiergene derimod ere af 

langt ringere Hoide og stige maastee neppe over 4—5000 Fod.

Efter 4-aarige Iagttagelser, giorte i Fort Ross (tidligere 

en russist Colouie) der ligger paa 38£°, altsaa omtrent f  

Grad Norden for San Frmtciseobugten, er dette Steds aar- 

lige Middelvarme iffe hoiere end 9,°3 R. Middelvarmen er 

efter Ermans Mening derfor her lavere end noget andet Sted 

paa samme Brede, eftersom ifolge ham den samme Middel

varme træffes i det vestlige Europa ved omtrent 4 8 ° , i det 

oftlige ved 43£°, i det ostlige Asien ved 40^ 0 og det ostlige 

Nordamerifa ligeledes ved 4 0 |° . Men desuagtet er Klimatet 

faa langt fra at være ugunftigt for Dyr- og Planteverdenen, 

at netop det omvendte er Tilfældet. Denne sydlige Deel af 

Nordamerifas Vestfyst har nemlig, ligesom den nordligere Deel 

af samme, i hoi Grad De- eller Kyftklimatet, det vil sige en 

meget ringe Forstiel mellem Aarstiderne og derfor vel ingen 

varm Sommer, men en meget mild Vinter, Vaar og Host. 

Efter de i Fort Ross giorte Iagttagelser er nemlig Midvel- 

varmen for de fire Aarstider folgenve:

* )  Sammenlign Freemonts Reise og uavnligen Kortet, Danff Tidsskrift 
2dkt Bind S .  384.
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Vinter +  7.5 

Vaar 8.5

Sommer 11.3 

Host 10.0

Forffiel mellem Vinter og

Sommer. . . . . . . . .  3.8

Vinteren svarer altsaa til Neapels eller Palermos, Sommerens 

Middelvarme er lavere end i Kiobenhavn.*) Den koldeste Dag
°  o

har en Middelvarme af 6.9, den varmeste af 11.7, alfaa er 

der mellem disse kun en Forffiel af 4 8, medens f. Er. i Ber

lin Forffiellcn mellem den varmeste og koldeste Dag i Aaret er 

16.5. Sne og Riimfrost ere derfor ved Kysten, hvor Ther- 

mometret ikke falder under +  3 0 , ukjendte; og Vegetationen 

har ikke den sædvanlige vinterlige Afbrydelse, thi i de to 

koldeste Maaneder er Middelvarmen den samme som den 

er i Berlin i sidste Halvbed af April og forste Halvdeel 

af M ai. Forsi naar man fierner sig nogle Mile fra Kysten, 

kan Temperaturen ved Jordens Overflade undertiden synke 

ned til — 1 eller — 1.5, og Riim vise sig, som dog forsvinder 

kort efter Solens Opgang. Med Hensyn til Aarstidernes 

Fordeling ligner Klimatet saaledes Maderas.

Hvad Regnforholdene angaaer, da ere Ju li, August og 

September uden Regn, **) hvorimod Regnen fra September af

* )  Kisbenhavns Sommer +  13.8, V inter — 0 .4 ; derimod Edinburghs 
+  11.7 og +  3.0, Penzance i Cornwallis +  12.7 og +  4.5.

** )  E rm an anscer dette fo r noget Scrregent, men den regnlese S om 

mer forekommer jo ogsaa i N ordafrika og det sydligste Europa.

R e d .
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stiger og cr ft or ft t Januar, da hver 3b te Dag er ett Regn

dag; efter Januar aftager Regnen igien. Led Enden af den 

torre Aarstid antager Vegetationen et vinterligt Udseende. Fra 

Midten af M ai til Midten af October er NV. Vinden alde

les herskende, i Regntiden kommer Vindene fra det sydlige 

Hiorne S V . S . S O ., som medbringe Dunster. Sieldent er 

Vinden lige Vest, den er da endnu rigere paa Vanddunfter, 

og bringer de electriffe Haglbyger, der nordligere, f. Er. ved 

Sitcha, ere saa hyppige. I  Ross var der i 4 Aar kun 11 

Gange Lynild og Torden og 9Hagelbyger, hvoraf de allerfleste 
indtraf om Vinteren.

I  den ringe Forstiel, som Aarstiderne frembyde, maa 

man fornemmeligen soge Aarsagen til at de tropiste Former 

af Planter og Dyr i Ovre-Californien, iscer i Forhold til Middel

varmen, gaae saa langt mod Nord, de nordligere Former langt 

mod Syd, og at saaledes de forstiellige Klimaters Produkter blan

des eller nærme sig til hinanden. Endnu ved St. Antonio 

paa 36 0 Brede dyrkes (dog noget begunstiget af Localforhol- 

dene) Oranger, Bomuld og Daddelpalmen; i de sydligere M is 

sioner finder man Bananer, Sukkerror og Indigo, samt den 

amerikanste Palme Oreodoxa regia. Det er bekiendt at Olie

avlen ofte mislykkes i Provence, stiondt Middelvarmen er 

høiere der end ved Fort Ross, og dog ndgior Olie eit ikke 

uvigtig Udforselsgienstand fra alle Californiens Havne; men 

her ere Olietræerne ikke som i Provence udsatte for Frost; det 

samme gielder om alle Orange-Arterne. Paa den anden Side 

dyrkes de nord- og fydenropæiste Frugter og Kornsorter til 

Fuldkommenhed; Figener og Ferstener saavclsom Blommer, 

Wbler og Pærer, Hvede, Byg og Havre ligesaavel som den
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oprindelig amerikanske Mais. Hveden kan give 100 Fold uden 

konstig Tilberedning af Jorden. Blandingen af de sydlige og 

nordlige Former viser sig ogsaa i de vildtvo.rende Planter; 

Naaleffove, der dannes af Træer, hvoraf nogle naae en Hoide 

af 300 Fod, findes samlede med Laurbærtræer.

Mærkeligt er det at Viinavlen her finder Sted ved lavere 

Sommervarme end i Europa; thi det antages i Almindelighed 

at den kræver en varm Sommer og mislykkes ikke fordi V in

teren er kold, hvorfor den i Europas Indre gaaer længere 

mod Nord end ved Vestkysten. *)

Hornqvæget, Hesten og Faaret trives fortræffeligt i dette 

Klima, og de to forste formere sig stærkt naar de forvildes. 

En K o lib ri-A rt opholder sig hele Aaret igiennem i Qvre- 

Californien.
Da Erman i December 1829 besogte St. Francisco skrev 

han i sin Dagbog: „Den herværende Talkfteen som ved For- 

vittring gaaer over til en guul jordagtig Masse og den hyp

pige Magnetsand minde om Gulvets Forekomst i Nral, og 

naar man hertil foier de giennemsættende Quarts-Gange og 

Ind lag , saa bliver Forholdenes Analogie endnu større, og 

sortiente i det mindste et Udvastnings-Forsog. Jeg foreslog 
Capitain Chramtschenko (i det russisk-amerikanske Handelssel

skabs Tieneste) at foranledige et saadant Forsog, thi da man 

vel nok med Sikkerhed knnde antage, at de geognostiffe For

hold i S t. Francisco og Ross maatte være de samme, saa

* )  Erman antager at dette maa tilsirives den varme B in ter og det 
varme F oraa r; mon ikke snarere den sorholdSviiS varme Hest og 

den terre klare Sommer?
R ed.
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