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^ o s Alle, fem tilbragte S o m m e re n 1846 i K jsben havn,
m a a ben 13de J u l i have efterladt et uudstcttestgt Zndtryk.
D e t v a r den D a g , da Kongen a f N o r g e og S v e r ig e ankom
der. D e t v a r cn a f de D a g e , som in d tr a f temmelig ofte i
hiint A a r , men som ellers cre sjeldne i en nordisk S o m m e r ;
en a f de ualm indelig klare, stille, varm e D a g e , der synes a t
være komne med B u d sta b fra S y d e n . K jobenhavn b a r alle
rede lige fra den tidlige M orgenstund h iint N olighcdcns,
h iint S tilh e d e n s Prceg, der synes a t vidne om en af de større
H ellig dage: ingen Trængsel, ingen S t o i e n i G a d e rn e. B o u tikkerne vare tildeels lukkede; i G a d e rn e vandrede rolige, føndagsklædtc F odg jæ ngere, ncrsten Alle i den samme R e tn in g ;
o g s a a D r o s k e r saaes hist og her med festligklccdte Kjorcnde,
der rullede under Hestenes almindelige S ø n d a g S tr a v nedover
mod de G a d e r , der fore mod T oldboden. 2 Nccrhcden a f
denne, fornem m elig y a a "lange Linie", v a r Trængselen uhyre.
Næsten Alle stirrede hen over S u n d e t s F la d e , der p a a denne
D a g laae blank og skinnende og ncrsten sølverhvid. og ikkun
rifledcs hist og her af et fagte P u s t; de stirrede fo rv e n tn in g s-
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fuld c mod Landet, der hoiner sig p aa den anden S i d e . O g
d a m an omsider langt henne p aa V and flad en oinede en mork
P l e t p aa den og en lille mork S k y over den. der begge vorte
og kom ncermerc, da tiltog Forventn ingen paa alle Ansigter
og blev til Lcrngsel. O g da den morkc P let. der efterhaanLcn var blevcn til et Dampskib mcd sin lange og brede Flor*
V im p e l bag sig, nærmede sig L a n d . cg K anonerne begyndte
at puste deres R o g fly er til H i l s e n , da blev Længselen til J u 
bel i R olig h ed en , som nu havde hersset, var forsvunden; Alle
ilede hen m od T oldboden og mod den G a d e , der sorer til
A m a lie n b o r g , for at kaste et B lik p aa de hoie Gjæster. M e n
dette var ikke faa ganske let. thi havde Trocngselcn tidligere
verret stor, medens M a s s e n dog havde havt P l a d s til at ud
vide sig, da Gjenstandcn for dens Forventning endnu bevægede sig la n g t henne i det Fjerne, blev den nu uhyre, da den
ene, ikke m eget lange G a d e ssulde optage M a s s e n næsten heel
og holden. U agtet Polilistokkene arbeidede a f ru lk Kræfter,
va r det vanskeligt i M id te n af G a d en at holde tilstrækkelig
P l a d s aaben for de kongelige V o g n e . Polilistokkene vare
endnu en M a g t i K jsb c n h a v n , en M a g t af ikke ringe L e 
ty d n in g , der hos P o b e le n repræsenterede baade K rone og
S c e p te r . Ligeoverfor P o b e le n vare Polilibetjenterne C h r i
stian den O tten d e s egentlige G arde, der ogsaa uafbrudt vare
p a a V a g t og arbejdede utrættelige i hans Tjeneste. -jOg hvor
ledes de have arbeitet p a a denne D a g , kan m an let indser,
n uar m an betænker, at deres egen kongelige Herre og M e 
ster snart ssulde være V id n e til A r b eite t, -og vist ikke vilde
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u nd ladt, a t m isbillige og tilsidesætte, om det havde vccrct for
lidet, og a t belønne, om det havde været stort. D e t v a r for
nemmelig cn lille, undersætsig F y r , som udmærkede sig under
Arbeidet. H a n v a r blussende rød i Ansigtet, og S v e d en løb
i S m a a s tr ø m m e ned over det, som om det netop havde været
R egnskyl; men ligcmeget, han arbeidede utrættelig. S t r ø m 
men lukkede sig vel undertiden ru n d t h am ; men h a n s f r y g 
tede S c e p te r vedblev a t svinge over Hovederne og bragte den,
atter til a t vige. Først, da de kongelige V ogne og de konge
lige G jæ ster vare komne forbi, begyndte ogsaa han s A rbeide
a t blive forgjcvcs: Stokken v a r fremdeles i Luften og be
vægede sig lidenskabelig; den lille Corpulente kjæmpede som
en S o l d a t , der kjæmper for sin F a n e ; men S t r ø m m e n ved
blev a t flyde lige forbi h am : E n h v er vilde endnu engang til
juble den l)ø i c Gjæst, og Ju b e len v a r rigtignok uhyre!
H v a d v a r A arsagen til den? K ong O s c a r s P e r s o n lig 
hed? D e n h a r udentvivl bidraget til, a t give den V a rm e ,
men neppc fremkaldt d en , tbi hvad m an kjendte til K on g
O s c a r , v a r A lt vist nok agtvcerdigt; men neppc af den B e 
skaffenhed, a t det ho§ et fremmed Folk kunde fremkalde den
høicste G r a d af E nthusiasm e. M a n vidste om ham, a t h an
v a r en M a n d af In d s ig t og af de bedste G ru n d sæ tn in g er;
det V a lg s p ro g , som ban ved sin Regjeringstiltrædelse havde
udk aaret, og som han hidindtil havde fu lg t, talte for disse
G ru n d sæ tn in g ers R eenhed; men alligevel kunde en saad an
E nthusiasm e umulig forklares derved. H va d v a r A arsag e n
til den? A arsagen v a r , a t han blev betragtet som R e p r æ -
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fentant for de tvende F o lk , der stode forenede under hans
S cep ter; det var disse tvende B roderfolk, som man længtes
efter, at bringe en varm H ilse n , og man bragte dem den
igjennem deres agtværdige K onge.
D en Tilnæ rm else imellem Folkene i det skandinaviske
N ord en , som n ylig havde yttret sig, truedes igjen ved C hri
stian den O ttend es Bestræbelser, og M a n g e ønskede, at lægge
for D a g en , a t deres skandinaviske Tilbøjeligheder vare dybt
fø lte; at D e t , de tidligere med faamegen Hjertelighed over
O resundet havde tilraabt B rødrene længer oppe mod N ord en ,
var mere end M u n d sv eir. D a det skandinaviske Selskab oprette
des, og senere under de norske og svenske Stud enters O phold
i K jsbenhavn, havde man befrygtet, at Christian den O ttende
vilde modarbeide aabenbart; men han forstod sine A ffairer
bedre! S a a la n g t fra at træde aabenbart hæmmende Uveien,
gav han sig M in e a f, at de skandinaviske Længsler ogsaa
vare h a n s; han tillod ikke alene, men opmuntrede endog
M a n g e af hans O m givelse, M a n g e med høitkiingende N a v 
ne. og M a n g e , der nøde Anseelse blandt Em bedsstanden, til
at tage D ee l i h in e.S k an d in avism en s M anifestationer, og
netop derved gjorde han dem uskadelige. T il den varme, be
gejstrede M a s s e , som først fremstod med Skandinavism en til
Løsen, fatte han fagm eget (Sam m elt, K oldt, fornemt L igegyl
d igt, at al V arm e og B egejstring fordeeltt sig og løb ud;
han forstod faa g od t, at sætte tilstrækkelig Jæ vning til. den
oprindelige K raflertrakt. at det H ele blev til en aldeles usta
delig S u p p e, a f hvilken E nhver i Landet kunde tage ..til sig
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af Hjertenslyst, uden a t m an bchsvede a t befrygte det rin gr fte O n d e deraf. M e n der gaves M a n g fo ld ig e , der ikke
lede sig noic med denne S u p p e , og der netop vilde lægge for
D a g e n , a t deres skandinaviske Dilboieligheder trængte til cn
langt, kraftigere Kost, for a t kunne tilfredsstilles. D e r Linedes til samme D id ogsaa Foran led nin g er, der netop bavdc
b ra g t hine D ilboieligheder til igjen at stige hoS hele Folket,
tbi vist nok forholder det sig ikke. som det hist og her h ar
været paastaaet, a t den hele skandinaviske eller, om m an hel
ler v il, flandinaviftifle Bevægelse i D a n m a r k flriver sig fra
et P a r t i e af unge, herffesyge politiske D ro m m c rc. der gaae
omkring med ludende H o v e d , med sammcntrukkct B r y n . og
gruble over M id le rn e til a t gjcnncmfore D a n m a r k s S u p r e 
m a ti i N o r d e n ; vist nok h a r der i de fra D a n m a r k udgaacde
S t r i n g e r af skandinavisk S in d e la g a a b e n b a rrt sig ligesaamcgct m u t H je rtelig t, som kold politist B e r e g n i n g , hvilket
saavcl de norste og svenstc S tu d e n te r s som K on g O s c a r s
M od tag else i K jobenhavn bærer tilstrækkeligt V id n esb y rd om.
S k u ld e alle S t r i n g e r , som da aabcnbarcde sig. ikkun have
deres R o d i Bestræbelsen efter at tilrive sig S u p r e m a tie t i
N o rd en , da m a a tte hverc K jo n , hver Alder, hver S t a n d have
været taget med i K om p lo tten , Unge og G a m l e . R ig e og
F a t t i g e , F ornem m e og R in g e , M æ n d og Q v i n d e r , og m a n
kan ikke næ gte, a t de S a m tlig e , under denne F orudsæ tning,
jo have u dfo rt deres R oller til Fuldkommenhed, fornemmelig
D a m e r n e — hvorledes de have spillet til Perfection! N r i ! der
h a r udentvivl blandetsig meget reent H jerteligt i Le fra D a n -

mark udgaaede ffandinaviffe »Ijttringcr; men pa a den anden
S id e er det baade aabenbart og let begribeligt, at det egent
lige jjDnffe om, at Danm arks Fremtid maatte knyttes til den
ffandinaviffe Halvøes med politiske B a a n d , fornemmelig er
bleven fremkaldt ved en politisk Betragtning, ved en politisk
Selvbeskuelse, ved at opregne Farerne, der truede, og ved at
sige sig, at der ikkun var ringe Udsigt til at beflire dem, der
som man var kastet tilbage paa sine egne ringe K ræ fter; det
er baade aabenbart og let begribeligt, at dette Onffe er ble
ven bragt til at stige og igjen at spinde, altsom Farerne erc
traadte nærmere eller erc vegne tilbage.

O g Farerne vare

netop traadte ligefrem i Forgrunden 1 D et aabne Brev. som
Christian den Ottende netop havde ladet udgaae om Arve
følgen i Hertugdommerne, havde allerede virket som en Stok.
man stikker i en M yretue: det begyndte allerede at myldre
og bevæge sig uroligt hist over; det var let at forudset, at
en voldsom Bevægelse forestod.

D e t er den Bevægelse, som

da begyndte, og som senere er bleven fortsat med saamegen
S ty rk e , som vi ville skildre og undersøge. V i have knyttet
den til en Skildring af Danmarks skandinaviffe Tilbøielighcder, fordi den i'taacr i nær Sammenhæng med den; vi agte
ogsaa senere ben at vise, hvorledes den fremdeles har ind
virket paa dem; men forend vi kunne begynde paa nogen af
disse Skildringer og Undersøgelser, maae vi føre Læseren
igjennem en Udvikling af SleSvigS historiske Forhold til
Danm ark.
. ■*! > 6
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Slesvigske Forhold.

CkJi ville strive om S le sv ig s Forhold til D anm ark,

og vi see os nodsagede til, at undersøge, ikke alene
hvorledes disse Forhold ere; men ogsaa hvorledes de,
lige sra deres Begyndelse as, have væ ret; vi see os
nødsagede til, at stille os ved S id en af dem i de
res Oprindelse, og folge dem paa hvert T rin af de
res Udvikling, thi paa hvert af disse T rin, lige me
get om langt nede eller hørt oppe paa den historiste
S tig e , have disse Forbold i den senere Tid, n aar der
ikkun aabnedes en behagelig Udsigt for P artiin teresferne, været grebne og behandlede som endelige. D en
tydske P resse har bemægtiget stg enhver Begiven
hed, fjern eller n æ r, der lovede Held for den tydske
S a g , og med den i H aanden har den trukket en
tyk S tre g over den hele sildigere Historie og har
bemist N utid og Frem tid a f den, ja, den har under
tiden forandret Begivenheden, naar den ikke var gun-
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stig nok, udstyret og udmalet den, naar den var for
fattig, for lidt lokkende. Men, for at de Forhold, vi
agte at skildre, flulle paa den Maade, vi agte at flildre dem, kunne holde stg ligeoverfor det saaledes Be
handlede, bliver det nodvendigt for os, at fremvise
dette i sin rette Skikkelse, i sin rette Belysning, vi
maa derfor begynde lige fra Begyndelsen :
Den historiske Tid finder det Slesvigfle i en
noget mindre Udstrcekning, end det senere har havt;
mod Syd var det ikke Cideren, men Dannevirke, der
dannede Grcendsen: en Bold, der paa den ene Side
lob fra Slie-Fjordens sydligste Bugter mod Vesten
til Treen-Aaen; paa den anden Side, under Navn
af Dstervolden, mod Dsten t il Eckernforde - Fjord.
Om det Strsg, der laae imellem denne Vold og
Slesvigs nuvcerende Grcrndse, tidligere har tilhort
Danmark og er bleven det aftvunget; om det har til
hort det, og frivilligen er bleven opgivet af det, for
at erholde et til Forflandsning gunstigere Terrain,
eller om dette Strog oprindeligen tilhorte Tydskland,
er Alt uvist. Dog tale flere Omstændigheder forden
forste Formodning: denne Landstrcekning, medens den
i politisk Henseende var adskilt fra Danmark, tilhorte
det dog i geistlig; den blev senere afstaaet til det, uden
at Afstaaelsen var bleven fremkaldt ved nogen Uvigtig
Begivenhed: Tydskland havde ikke ligget under, me
dens Danmark var flirende. Danmark besad ved

3
denne Leilighed vist nok en dygtig Talsmand i den
store Knud; men selv han vilde, uden at han hav
de havt en tidligere Ret at støtte sig til, neppe med
det blotte Ord, med den blotte Forestilling have kun
net fremkalde et saadant Resultat. Dog hvad der sy
nes at tale endnu allerstcrrkest for denne Formodning,
er den omtalte Forflandsnings, er Dannevirkes Til
blivelse. Thi hvorfor forskandse sig? hvorfor udhule
Grave og opfere Volde og Taarne? Tyder ikke netop
Dette paa, at Trykket paa den Tid er kommet fra
tydst Side, og ikke fra danst? thi hvo er det,
som seger sin Sikkerhed bag Forflandsninger? D e t
er den Svage. Det er saaledes sandsynligt, at
Danmark ved et stcrrkt Tryk fra tydst Side er ble
ven presset tilbage fra sin sydlige Grcmdse, og er
bleven tvungen til, længer oppe mod Norden, at
fljule sig bag Vand og Jord og Stene; er bleven
tvungen til, at gribe efter Naturen, for at scette den
imod den overmcegtige Fiende. Men selv efter at
dette var steet, opherte ikke Trykket; det var underti
den ftcerkt nok, til at aabne.Dannevirke, og tillod da
lidt Christendom og lidt Civilisation at trcenge igjennem, for at udbrede sig over det vide, kolde Norden.
Men saavel Christendom som Civilisation qvaltes
snart igjen; dog havde de efterladt en Spire, der
efterhaanden udbredte sig og omsider indtog den hele
Strækning. Saaledes i Gorms og Harald Blaatands
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Tid: den germaniste Green havde Overvægten over
den standinaviste; Norden maatte vige tilbage for Sy
den. Men nu erholdt igjen Hedenskabets gamle ener
giske Dildhed, der havde begyndt at give efter, at ta
be sig, en værdig Repræsentant i den tveffsæggede
Svend: atter holdtes Dannevirke lukket; ingen Skatskyldighed, ingen Underkastelse fra danst Side, — og
i hans Sons Tid, vendte Bladet sig igjen fuldkom
ment! Nu var det Danmark, der drog igjennem Dan
nevirke og skred tilbage til Cideren. Hos Knud var
det ikke længer, som hos Faderen, den hedenske Dildhed, der gjorde sig gjældende; tvertimod, det var de
nyere Synsmaader, der havde trængt Hedenstabet i
alle sine Forhold tilbage, som bos ham arbeidede sig
igjennem og erholdt Fasthed; det var det vidtstuende
Blik, de store Planer, de store Midler og Hensigts
mæssigheden i disses Anvendelse, som en begunstiget
Natur og Erobringen af flere Kongeriger satte ham
istand til, at tilegne sig og betjene sig af, der forte
til hans Regjerings vigtige Resultater, og iblandt
disse ogsaa til Indrømmelsen af det omtalte Landstrog ved Danmarks Sydgrændse. Dette Landstrog
blev, som vi have seet, ikke taget med Daaben i Haand;
det blev frivilligen afstaaet, og Knud maa rimeligviis
have havt en tidligere Ret at stotte sig til; men den
ne Ret vilde alene, uden igjen at have havt Knud til
Talsmand, neppe have frugtet: det var ikke alene, at
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Knud havde Retten at ftotte sig paa; men denne
maatte ogsaa have Knud, for at det for Danmark
heldige Resultat kunde fremkomme. Det er rimeligviis i Aaret 1027, at Danmark saaledes erholdt Ci
deren til endelig, til blivende Sydgrændse.
Det Slesvigske udgjorde endnu ikkun en Deel
af Jylland; dog fremtræder det efterhaanden under
en egen Benævnelse, Svnderjylland, t Modscetning til
den nordligere Deel af Halvsen. I statsretlig Henseende
var det imidlertid endnu Eet med Norrejylland saavelsom med Fyen; for dem Alle var Diborg Middel
punktet: ikkun her bleve Kongevalgene stadstestede;
men sit eget privatretlige Middelpunkt besad allerede
Svnderjylland: Urnehoved-Landsthing var i privat
retlig Henseende for dette, hvad Viborg-Thing var for
ben nordlige Deel. Det fremtrceder ogsaa nu under
tiden under en særskilt Administration, om vi tor
udtrykke os stråledes. I Knud den Helliges Tid ncevnes den som Konge senere bekjendte OlufHunger som
Jarl i Svnderjylland; under Niels's Regjering om
tales en Eilef som saadan. Disse Jarler vare kon
gelige Statholdere, som sorte Regjeringen i Kongens
Navn, imod at oppebcere en bestemt Deel af In d 
tægterne. Dil man, saaledes som det undertiden
steer, endeligen tildele dem Navn af Lehnsmænd, maa
man see vel til, at denne Benævnelse ikke kommer at
stjule sig i et urigtigt Begreb; at man tager Ordet

6
i dets skandinaviske Betydning, og ikke i dets germa
niske, thi disse Jarler vare endnu ikkun Lcendermamd,
ikke "Lehnsmänner." Senere forandrede Forholdene
sig. Det var netop en af de for Danmark saa sorgelige Tendentser, der efterhaanden i Sonderjylland
begyndte at arbeide hen mod Tydskland, at hine
Lehnsmamd vilde vcrre Lehnsmcend i Ordets tydske
Betydning: hvad der ikkun var Temporairt, flulde
gjores til Arveligt; hvad der i Udelse var Bestemt
og Aarligt, skulde forandres tit Understøttelse, til Biftand ikkun i vanflelige Tider; hvad der tidligere var
Afhcengigt, skulde gjores til Selvsicendigt, en Commandostav skulde forvandles til et Scepter. Disse
dansk-tydske Tendentser see vi snart skinne frem og
gjore sig gjceldende: det vil netop blive en af vore
Bestrcebelser, at fremvise dem i deres Oprindelse og
Udvikling.
Senere hen i Niels's Regjeringstid erholdt Knud
Laward Statholderskabet over Sønderjyllands Det be
rettes, at han for sine Penninge har tilkjobt sig denne
Stillings Forholder dette sig saaledes, er det rime
ligt, at Statholderskabet er blevet ham overdraget paa
Livstid. At imidlertid selvstcmdige fyrstelige Rettighe
der endnu ikke have vceret forbundne med denne S til
ling, synes at fremgaae temmelig tydeligt af de An
klager, der senere paa en Forsamling i Ribe bleve
reiste mod ham. Han udover, hed det, Regjeringsret-
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tigheder i eget Navn; han holder cn Skare af Mænd,
som have tilsvcerget ham Troskab. V i see heraf saavel hvilke Rettigheder, der tilkom Statholderen, som
og, at han rimeligviis har tilegnet sig Rettigheder,
som ikke tilkom ham; vi see heraf hans Stillings
saavel juridiske som faktiske Begrccndsning.. Hvad der
ogsaa i denne Tid er mærkeligt, er, at Knud Laward
ikke længer benævnes Jarl, men Hertug.
Han var
forovrigt en udmærket Mand, denne Hertug, tapper
i Krig og viis i Freden, og fortjente udentvivl at
blive Fader og Bedstefader til Danmarks storste Kon
ger; men hans Tapperhed og Dygtighed, som baadede
Sonderjylland og Danmark, baadede ham selv mindst:
de rettede Snigmordervaabnene mod ham, og lagde
ham i en tidlig Grav. Hans udmærkede Egenskaber
skabte ham Misundere, og farlige, mægtige M isun
dere, iblandt dem hans egen Fætter, Kongens Son,
Magnus, der selv allerede forte Kongenavnet over Sve
riges Vestgother. Knud Laward blev indbuven tit at
feire Julen i Roeskilde.
Efterat have gjæstet nogle
Dage i Kongeborgen, drog han til Haraldsted ti! Jarl
Erik af Falster. Her modtog han Bud fra Magnus,
der forlangte en Sammenkomst under fire Dine i den
nærliggende Skov. Uden at ane Uraad, drog Laward
did, hvor Magnus allerede forefandtes, siddende paa
en Træstub; han sprang op, omarmede den Ankom-mende og gav ham Judaskysset, thrbevæbnede Mænd
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viste sig nu overalt rundt cm i Skoven, og Magnus
forandrede da pludselig Mine og Adfærd, og tilraabte
Laward nred Vildhed i Betoningen: "nu gjælder det
Thronfolgen i Landet, Knud!" og klovede dennes Hjer
neskal, inden han havde havt Tid til, at fccttc sig til
Modværge.
V i have fremstillet denne Begivenhed,
thi hunt Hug, som fældede Laward, rammede ikke
alene ham, det rammede hele Sonderjylland, og bi
drog til, at træffe dette fra Danmark, til at aabne
den dybe Klost, der endnu ikke er bleven udfyldt.
Han havde været elsket af sine Sonderjyder, denne
Knud; hans Dod aabnede et Saar, som længe ved
blev at smerte; som til forstjellige Tider brod op igjen,
og greb da forstyrrende i Blodet lige i Danmarks
Hjerte. V i ville netop faae det at see. Det varede
ikke længe, forend hiin Magnus, Kongens Son, som
selv havde ovet Morderværket i Harrestedskov, erholdt
sin Lon ved Fodvig. Kongen selv, N iels, maatte
flygtende forlade dette Slag, og begav sig over til
Jylland. En Sonderjyde raadede ham til, at begive
sig til Slesvig, for at sikkre sig denne vigtige Stad.
Kongen drog ogsaa did; men paa Veien blev han ad
varet mod, at begive sig ind i Byen; Gildebrodrene
der, bed det, havde Ondt isinde; de vilde hævne Lawards Dod. "Skulle vi være bange for Skomagere
og Garvere!" udraabte Kongen foragteligt, og vedblev
sin Vei. Men ikke for var Han kommen ind i Byen,
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forend Portene lukkedes bag ham, og fra Gildehuset
begyndte Klokken at kime. Gejstligheden nærmede sig
allerede i Procession, for at modtage Kongen, da styr
tede fra en anden Gade Gildebrodrene frem, hine
Skomagere og Garvere, som Kongen fandt det faa
upassende, at være bange for; de styrtede frem med
Vaaben i Haand, og tvang ham til, at tage sin T il
flugt til Slottet; men Garverne og Skomagerne fulgte
ham did, trængte ind, og, efterat have nedlagt hans
Folgesvende, myrdede de ham selv. Dette var forste
Gang, at hiiiit Saar brod op. V i ville snart see det,
igjen at vise sig. Da Magnus's Son, Niels's Son
nefon, Knud, var bleven keiset til Konge af Norrejydcrne, underkjendte Sonderjyderne faktisk dette Valgde ndkaarcde tilligemed Sjellænderne og Skaaningerne
Emunds Son, Svend, i ft cdet. Allerede noget tidli
gere finder man rigtignok et Exempel paa, at Son
derjyderne have tiltaget sig selvstændige politiske Ret
tigheder; at Urnchoved-Landstbing, dette tidligere blot
privatretlige Middelpunkt, tillige er bleven gjort til et
Middelpunkt for politiske Bevægelser, idet Harald Kesia der blev udvalgt til Konge; dog er der Grund
til at antage, at dette Valg blev bragt paa Bane og
gjennemfort af et ikkun ubetydeligt Partie.
Hvorle
des det imidlertid ogsaa maatte forholde sig hermed,
er det tydeligt, at hvad der nu skecte, idet Sonderjyderne i lige Modsætning til den ovrige Deel af

Halvsen, ndkaarede sin egen Konge, sinn de mod denne
Landsdeel forsvarede med Vaaben i Haand, fornem
melig maatte bidrage til, at splitte Halvsen ad; at
gjore Kongeaaen ikke alene til en Grcrndfe imellem
Distrikter; men til en politisk Grcrndfe, der, hvor svag
den ogsaa er blcven antydet i Naturen, efterhaanden
arbeidede sig saa dybt , sita uudsletteligt ind i Histo-rien. Hvad der nu skeete i Jyllan d,. skcete rigtignok
til samme Tid norsken overalt i Danmark: Provind
ferne reve sig los fra hverandre; vi besinde os netop
ved det sorgelige Tidspunkt, da den nationale Eenhed, som det havde kostet Strsmme afBlod at bringe
tilveie , maatte vige for en falst arveretlig Grundfcrtning, der igjen optog flere Mennestealdere; hvis Be
handling igjen fordrede Offers i Tusindviis. Saa dyrekjobte cre Historiens Lcerdomme: mn Rcekke af Ge
nerationer hos forskjellrge Folkeslag, der tabe sig un
der Trykket af nationale Ulykker for en eneste Grundscetning! Bcen, hvad der stråledes steete paa andre
Steder i Danmark, var ikkun en Gjentagelse af tid
ligere Tildragelser; i Jylland derimod var det noget
N yt; der var det et hidtil ndeelt Legeme,, des blev
fonderrcvet, og det simre Uheldige herved bestod for
nemmelig i, at der vare faa mange Bestrorbelfer paasirrde, der arbeidede paa, at holde de Dele,, fom sitaledes vare blevne skilte ad, for bestandig fra bunanden.
Af disse Bestræbelser have vi allerede omtalt enkelte,.

fom virkede fra d a n s k S id e ; vi maae nu omtale
een, den stærkeste, der fra ty d sk S id e arbejdede til
det samme M aa l:
Bed D anm arks Sydgræ ndse havde et n y t H un s,
det skovenbvrgske, allerede arbeidct sig frem til M agt
og Anseelse. Skovenborgevne vare b levne gjorte til
G rever af H o lsten ;, men ved S id e n af deres nord
lige Nabo vare de endnu smaae og svage; det var et
Grevskab ved S id en af et Kongerige, et lille H in ts
ved S id en af et stort. D og Skovenborgerne udgjorde
en kraftig S tam m e. S to d e de ogsaa længe tilbage i
ydre M ag t, saa besade de til Gjengjæld, igjennem et
langt T idsrum , en afgjort O vervæ gt af den indre, og
denne er det, som omsider vil spille M ester! den vil
omsider tilegne sig hiin og forme den efter sin Billie.
Skovenborgerne udgjorde en dygtig S ta m m e ; de indsaae det Farefulde i deres S tillin g lige ved S id en af
en overmægtig N a b o , derfor vare de uafbrudt paa
deres Post: stedse aarvaagne, og Enigheden holdt, i et
hvert Tilfælde i de vigtigste P erioder, ligeoverfor D a n 
m ark deres hele M ag t famlet,. Skovenborgerne f{endte
deres S tillin g , de havde et godt B lik: de indsaae
snart, at D anm arks S tyrke var deres S v ag h ed , og
at deres S ty rk e ikkun var at soge i D a n m a rs S v a g 
hed, deres hele Bestræbelse gik derfor lo s p a a , at
svække deres- mægtigere Nabo. D e vare im idlertid i
deres forste Frem træ den, for at uærm e sig dette M aal,

m indre heldige, — det havde været vel for D anm ark,
dersom den hele V andring havde været som det forste
S k rid t. D et var medens S v en d og K nud fjæmpede om
Landet, at de holsteenske G rever for forste G ang Mandede
sig i D anm arks indre Anliggender. S onderjylland havde
kaaret S v en d , intet Under altsaa, at Holstenerne nnderstottede K nud imod D enne. D eres Greve, Adolf,
rykkede med fire tusinde M and tnod S le sv ig ; han
skulde der forene sig med K n u d , og de haabede, at
knuse S v en d ; nren Holsteneren nraatte denne G ang
ile tilbage med uforrettet S a g ; af sine sire tusinde
Krigere sorte han ikkrnr sire Hundrede igjen med sig
over Cideren. S aaled es var det forste S k rid t. O g
m i begyndte M odvinden i nogen Tid fra D anm ark af
at blæse alt stærkere og stærkere over Holstcen; det
flovenborgfle H u n s m aatte endog en Tid lang vige
for dens Vælde: det blev igjen kastet langt tilbage
over Elben, og næsten havde det været nde med det.
I dette "næsten" ligger D anm arks Skjebne. S k o 
venborgerne kom igjen tilbage, og nu gik det u af
brudt fremad for dem , indtil de naaede deres Holde
punkt under den kullede G reve. D enne M odvinds
Periode er den store W aldemarske Tid, som vi nu skulle
omtale.
K nud Laward efterlod sin Viv frugtsom m elig,
der, ottende D agen efter H ertugens M ord, under Ä u
gest og T aarer nedkom med en S o n , W aldem ar, saa-

ledes kaldet efter fin hedengangne Morfader t Rusland. Ester aldre Beretninger stal Waldemar have
tilbragt sine forste Aar hos sine Paarorende i det
netop ncrvnte Land; men disse Beretningers Rigtighed
er bleven dragen itvivl af nyere Historiegrandstere.
Senere erholdt han Faderens Hertngdomme, Slesvig.
B i see allerede Arvefolgen i dette Lehn, uagtet den
fremdeles juridisk bencegtes, dog faktisk at have ind
stillet sig. I en anden Henseende er ogsaa Walde
mars Stilling, som Hertug, mcerkelig. Denne S tilling
udviklede sig under ham, ved det Seeregne i Tidsforboldene, til en Magtfylde, til en Grad af Uafhængighed, der maatte indeholde et lokkende Exempel for alle
kommende Hertuger.
Waldemar var en af de nær
mest Berettigede til den danske Krone, og netop her
ved maatte han erholde en Frihed i sine Bevægelser,
som ingen tidligere Hertug eller Statholder havde havt,
der endnu maatte stige betydeligt ved den fortvivlede
Forfatning, i hvilken Danmark befandt sig. Det var
paa denne Tid, at Knud og Svend kjannpede sam
men om Landet: Provinds mod Provinds, den hele
Styrke tagen i Beflag af de indre Bevægelser. Hvo
kunde under disse Omstændigheder holde et vaagent
Oic med Waldemar? N ei! faa langt fra at blive
bevogtet og holdt i Ave, blev han tvertimod paa alle
mulige Maader smigret for af begge mod hiinanden
kjeempende Konger: de sogte begge at lokke ham; begge

vilde trække ham, hver over til sig, ft)i det var rime
ligt, saalcdcs som Udgangen ogsaa viiste, at W alde
m ars S væ rd vilde komme at gjore Udslaget i den
indbyrdes Kantp. Forst holdt W aldem ar med S ven d
imod Kntld. O g m i gik det ilde for Knud. Han
blev slagen, maatte vige Landet, kom igjen tilbage,
blev atter slagen; anden G ang ved V iborg fornemmelig ved W aldem ars personlige Tapperhed. S ven d
spillede Mester. M en S ven d var en mindre end
god N atur. Han var cu af hine havesyge, gjerrige
S jæ le, der aldrig fole sig tilfredsstillede ved Besiddel
sen a fen stor D eel, men ville have det H ele; der tragte
efter det Hele med deres S jæ ls hele Længsel, stræbe
efter det med ethvert M iddel, ^
S ven d
holdt næsten hele D anm ark; men W aldem ar havde sit
Hertugdøm m e, og dette var S ven d for meget. W a l
demar havde tidligere været hans fornemste S tø tte ;
m en denne S to lte stod ham nu iveicn i D anm ark:
han vilde have den bort. H an vilde have W aldem ar
hensendt til sin Svigerfader i Tydskland. D en n e an
modede han om ,, at kaste ham i Fængsel, og lukke
v e l i for ham. M en Svigerfaderen var af en bedre
S la g s , end S vigersønnen; han udbrod, at han heller
vilde see sin S vigersøn paa G algen, end bryde Tro
og Love. O m S v e n d s Forræderi blev W aldem ar
underrettet. Han forbandt sig nu med Knud, øgfan
trukket hen mod ham ved sit unge, stærke H jertes

Längster, thi Knuds Halvsoster, Sophie, vinkede Ham
med sin Unde og Skjonhed. C g itu font M odgan
gens Time for Svend. C gfaa han maattc flygte
Lattdet. F o rt tilbage ved fremmed Hjalp., blev hatt
igjen tvungen til, at vige over G randsen, han og
hans tydste Understottere. M en han korn atter engang
til Danm ark, og itu blev et Forlig bragt istand:
Danm ark skulde deles i Tre, W aldem ar skulde have
Jyllan d, den hele Halvse til Cideren, Knud Derne
og Svend Provindserne paa den anden S ide af S u n 
det. D og, denne Cvereenskomst blev ikke af lang
Virkning. S vend havde nylig I n te t havt, og havde
netop faaet en D eel; men ctt Deel var, fom vi have
stet, for lidt for S vend : han vilde have det Hele.
Han var imidlertid for svag til, at ttaac sit M aal med
Vaaben i Haand, han greb derfor igjen til sit tidli
gere Middel,, F o rrad en . M en denne G ang havde
han forefat sig, at -lade Forræderiet udfores under eget
umiddelbart Tilsyn: han havde for ikke lange siden
erfaret, hvor lidt man kan stole paa Andre, selv paa
sine Narmeste, Han havde ligeledes erfaret, at F an gsel, at B aand og J e rn ikke m filtre M idler; han
sagde til sig selv, det er kun de Dode, som ikke kom
me tilbage, og han besluttede denne G ang, at gaae
lige til Hjertet. D et var, medens alle tre Konger,
nasten umiddelbart efter det omtalte Forlig, gjastede
stimmen hos Knud i Roeskilde, at han besluttede, at

udfore fit Forsoet. D er blev drukket udad Aftenen,
og Lugerne vare blevne skudte for V induerne i H al
len: m an vilde holde S am m ern atten s S kum ring ude.
S v en d var underlig, urolig. H an talte til forskjellige
Tider om sin Landflygtighed. D a traadte en af hans
Folgesvende, D itlev ind, saae sig hemmelighedsfuld
om, gik igjen ud, traadte efter kort T ids F orlob
atter ind, og gav et Tegn med Hovedet til S v en d , der
sad indesluttet i sig selv, og derfor ikke mærkede det
givne Tegn. K nud m aatte gjore ham opmærksom
derpaa. H an reiste sig, og traadte hen til D itlev. D e
talede sagte sammen. H an s ovrige Folgesvende reiste
sig efterhaanden ogsaa, klyngede sig sammen om de
Talende, lyttede til deres O rd, og hvidskede indbyrdes.
K nud blev greben af bange Anelser, han omarinede
W aldem ar og kyssede ham . I dette Dieblik gik
S v en d ud, og O verfaldet begyndte. M en W aldem ar
opdagede med sit frie, stærke Blik strax en Vei til
R edning; han skyndte sig at kaste Lysene om, saa at
A lt blev m ørkt i H allen; derpaa viklede han h u rtig t
K appen om den venstre Arm , borede denne over H o
vedet til Beskyttelse, og træ ngte sig ud. M en paa
G angen blev han opholdt; en H aand greb ham i
S v æ rd b æ ltet; dog bragte et kraftigt Nyk ham igjen
lo s. O g nu var han ude. S e e n t hen paa N atten
in d traf han saaret paa Finneslovlille hos Absalons
M oder. H an blev der N atten over. Næste D a g blev

han paa en B aad fort over til Jy lla n d . N u var
han reddet. I Jy llan d samlede han en S kare, og
modte sin M odstander Paa G ratheheden, for at opgjore
Regnskabet med ham. S ven d blev flagen. E fter
S la g e t finde vi ham , siddende næsten afmægtig paa
en Træstub. H an gjor det samme modbydelige I n d 
tryk paa os, som hine stimede K rybdyr, en overstor
F ro f. Ex., der paa en F o raarsd ag klamrer sig m ag
teslø s til R anden af vor S ti .
E n B ondes Dxe
gjorde omsider Ende paa ham. O g nu var W alde
m ar Enekonge i D anm ark. D e t var en svær Byrde,
der her var bleven lagt paa et P a r S ku ld re; men
heldigviis havde W aldem ar stærke Skuldre til at bære
den med. A lt i Landet befandt sig, efter de m ange
indbyrdes Kampe, i en næsten oplost T ilstand : den ene
P ro v in d s stod fremdeles fjendtligsindet mod den anden,
den lange Kamp havde paa mange S ted er sat ondt
B lo d ; Blodet havde efterladt m angen P le t, som igjen
vilde udvaskes; der havde, uden a t nogen Frem m ed
havde viist sig inden Grændserne, i Landet selv været
S e ire og N ederlag: den ene P ro v in d s hoverede, og
vilde fremdeles opretholde sin O vervæ gt, den anden
stirrede paa sin Ulykke med flum m elt Blik, og vente
de ikkun paa en Lejlighed, for at gjenvinde sit gamle
gode N avn. D e S to re i Landet, der for længe siden
allerede have begyndt at reise sig til en betænkelig
Hvide, havde været sig selv overladte; medens T hro-

nerne ftobc paa S p il, kunde de S to re ikke holdes i
Ave; de havde tilranet sig m angen fremmed R ettighed,
som saavel deres M ag t, det lange Erem pel paa S tra s loshed, som og den Uboielighed, den Stivsindighed,
der laae saa tyk i deres kraftige nordiske B lod, bragte
dem til at omarme, for at forsvare til det Uderste.
O g nu udenfor? Hvilken M agtesloshed! Vendiske
Snekker nænnede sig daglig Landet, og bortforte ustraf
fede B vndeus Ciendom m e; den gamle O vervæ gt tilsoes var forsvunden: de Danske vovede ikke længer,
at gaae Venderne under D in e n e ; de flygtede, naar
de saae deres Snekker. M en til æt æaade B od paa
alt det Sorgelige i denne Tilstand, egnede W aldem ar
sig fuldkommen. S tæ rk paa Lesten« som paa S jæ l.
Ved en Sam m enkom st i Lübeck med den tydske Keiser,
kunde Keiserens Krigsfolk ikke noksom beundre denne
nordiske Helteskikkelse. N aar de tv Fyrster vandrede
sammen henigjennem Leiren, vendte alt Folket sigom,
og stirrede længe efter de tvende hensvindende F ig u 
rer ; det blev ikke lidet forbauset over at bemærke, at
dets egen stærke, rodstjæggede Frederik ikkun saae nb
som en P u slin g ved Siders af den lange Danske.
O g Charakteren var som Legem et?) T il denne C ha*) W ald em ar gjor i H istorien om trent det sam m e I n d tr y k
paa es som i F olkeviserne: stærk ost fa s t; kun at han
i Folkeviserne undertiden frem træ der med a lt for rocstea
M 'iim h ed . M e n denne Grunched er ingen historist 3 : n i*
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rakterens Kraft sluttede sig t Almindelighed ogsaa
megen Rolighed i Overveielsen, megen Forsigtighed i
Udforelsen. Og intet Under.! Hans Fjed havde, ligesiden hans forste Fremtråden, nasten uafbrudt været om
givne af mange og truende Farers han maatte see sig
for, og see sig vel for, vilde han ikke styrte i Afgrun
den. Derfor blev han vant til, at skride varsomt af
sted. Og paa denne Maade naaede han ogsaa Maalet: da han omsider gik til Hvile i Ringsted, var Dan
mark svulmet langt ud over sine tidligere Grandser,
og Folket havde gjenvundet en Selvfolelse, og udenfra eit Anerkjendelse, en Anseelse, som det lange ikke
havde varet i Besiddelse af.
Waldemar satte igjen
Stotter under det vaklende Danmark; han opforte
igjen Staten paa. starke Piller, og fortjener udentvivl
det Tilnavn af den "Store", som er bleven ham givet.
Bed at rette Blikket uafbrudt og stärkt paa det N ar
meste og Vigtigste, og forene sin hele Kraft, for at
skride til Udforelsen af hvad der skulde udfores, ind
virkede han magtigt paa sin Samtid og tillige paa den
narmeste Fremtid.
Men vigtig og stor, som hans
fcitbn.; det er tydeligt, at den ikkun er bleven frem fort,
for at tjene til Piedestal; det er Gevandtets haarde F o l
der, igjennem hvilke Figuren ff a l frem tråde stärkere.
D en store M asse, en raa T id s a ld e r sammenblander faa
let Begreberne, G rum hed og Fasthed. SaaledcS f. E r .
B iten om liden Kirsten.
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hele Virksomhed var, vilde den være bleven det i en
endnu langt hoiere G rad, dersom det havde været
Mennesket givet, med samme Sikkerhed, med hvilken
det skuer om sig og bag sig, tillige at flue foran sig;
dersom Fremtiden var at overfltte som Nutid og F o r
tid. M eu det er neppe faldet i Nogens Lod, at blikke
med Klarhed langt ind i den; at opfatte den paa en
lang Strækning i dens vigtigste Ejendommeligheder,
saa sandt er det, at Historiens Mitsc rigtigst burde
have været afbildet b liu d f o r t i l og seend e b a g 
til. W aldemar havde under den S tillin g, i hvilken
han tidligere stod til Slesvig og senere til hele D a n 
mark, havt det i sin M agt, igjen at ordne, hvad Tiden
allerede havde begyndt at sammenblande og forvirre;
den Lawardfle Stam m es Arveprætensioner, som alle
rede have begyndt at vise! sig hvad S lesvig angaaer,
havde han uden Vanskelighed igjen kunnet udrydde
fra Grunden af; men W aldemar var med Hensyn til
Forholdet imellem Kongeriget og Hertugdommet ligesaa blind, som Nogen paa hans Tid, og ligesaa bedaaret af Fordomme; han, ligesaavelsom enhver anden
Sam tidig, ansaae S taten ikkun som en M ark og et
B ytte for den kongelige Fam ilies Arverettigheder. D en
fordærvelige Grundsætning, der saa længe har vedli
geholdt sig, at S taten er til for M onarkiets, forden
kongelige Fam ilies Skyld, og ikke omvendt, havde
indprentet sig hos ham, som hos enhver anden S a m -

tidig, —
istebetfor at forsoge paa at Ur^e S a a rct, font allerede havde begyndt at vise sig, lod han
det uforstyrret gribe om sig ; det er dette, der har
teeret stankest paa D anm arks K rast; der har forbærvet dets bedste S after.
Ester W aldem ar kom S o n n en , K nud, til Negjeriiigen, en alvorlig, værdig, vel noget langsom t, men
dog ei tideit K rast indskridende Herre. I hans hele
Fcerd udtaler sig tydeligt den Folelse as Sikkerhed,
som Bevidstheden om, at staae i S pidsen for et kraf
tigt, energisk F o lk ; at stolte sig til en i sine S a m m enfoininger igjen befæstet S ta tsb y g n in g , m aatte gi
ve. Næsten en Menneskealder var henrunden under
K am p og S eire. E n G eneration var fremvoxet, der
havde næ ret sin unge In d b ild n in g sk raft ved S kild rin 
ger af Landsm æ nds netop udforte B edrifter paa næ 
sten alle Dstersoens K yster; der senere selv bavde
havt D eel med i V æ rket; der havde hærdet sine M usk
ler, styrket sin Arm , sit M od, sin ^F D 's t ved det ra 
ske, men mvisommelige Liv i Krig. D e t var til en
saadan Vaabenstyrke, at K nud kunde stolte sig, og
at han folte dens Værd, viser hans hele Negjering.
H an havde ikke siddet længe paa T hronen, for en
vigtig Anledning frembod sig for ham, til at lægge
for D agen, af hvilke Folelser han i faa Henseende
besjæledes. H os de tydske Keisere havde efterhaanden
F ordringer paa et Universalherskab udviklet sig : lige-

font Paven var Overhoved for alt Gejstligt, skulde
Keiseren være det for alt Verdsligt. For at gjeunemfvre disse, havde Keiserne, fornemmelig de as den
Hohenstauffifle Stamme, med Snildhed vidst at be
tjene sig as alle Forviklinger i Nabostaterne. Under
de mange indre Uroligheder i Danmark, medens Pro
vinds kjcempede nrod Provinds, hver med sin egen
Konge, vare enkelte as disse sidste blevne lokkede til,
at give Keiseren deres Hylding. De haabede udentvivl,
paa denne Maade, ogsaa i deres Undergivnes Dine,
at erholde en retlig Forrang for deres Modstandere.
Men at denne Hylding fra bcii juridiske Side var
uden Betydning, vil man let indsee, naar man be
tænker, at den blev fordret og given paa en Tid,
da det i Danmark endnu var Grundsætning, at Fol
kets Stemme udfordredes ved Ordningen af ethvert
Statens Forhold: Folkets Samtykke paa Thingene
havde ligesaamegen Vægt, som Kongens Stemme paa
Thronen, og det er en Roes, som tilkommer det dan
ske Folk paa den Tid, at det idetmindste aldrig har
indvilget i, at Danmark boiede Knæ sor Tydskland.
Denne Hylding var uden juridisk, riben reel Betyd
ning ; den var ikkun nominel, en Klang, en Lyd og
Intet mere. At den alligevel med Begjerlighed blev
efterstræbs maæ forklares derved, at Keiserne, uagtet
dens Tomhed sor Dieblikket, haabede, at kumte lægge
en Spire sor Fremtiden i den. Den blev uafbrudt

og tncb Bogjorligheb efterstræbt. D et (aber ogsåa til,
at banste Konger, siben Svend Estribsens Tib, hyphigcn have inbvilget i, at anerfsenbe Tybsklanbs O ver
herrebomme. S elv W albemar ben S to re antog, at
han ikke knnbe nnbbrage sig herfra. D a Knnb W albeinarfen var kommen haa Thronen, blev fra Keise
rens S ib e igjen forbret Hylbingseeb. D en blev næg
tet. Fordringen blev gjentagen og Trnbsler tilsat et:
Keiseren vilbe tiltvinge sig meb M agt, hvad man ikke
gobvilligen vilde ybe ham. D a nbbrob Knnb ligeoversor Keiserens S en bebn b : "Troer D u , at D a n 
mark er ligesaa let at erobre som Thüringen? H ils
bin Keiser og si i g ham, at be Danskes Konge ikke vil
iubtabe sig haa ben ringeste H ylbing!"*) D en samme
*) V i have antaget, at burde om tale dette de danske K o n 
gers F orhold til Keiseren, da det i den senere T id ikke
fj eidc.tr er bleven frem sogt igjen fra tydsk S i d e , og
det er da stedse bleven dvælet ved med en Forkjærlighcd:
som synes at tyde paa, at det ikke faainegct er et F o r 
hold fra F ortiden, ni an bar villet skildre, som en F o r 
dring for F rem tiden, m an har haabet at kunne begrunde.
O g lad blot ikke Urimeligheden i denne F o r d rin g bringe
os til, at stede den netop fremsatte F o r m o d n in g tilside,
— n e t ! U rimeligheden er bleven dreven endnu la n g t
yderligere! M a n har ikke indskrænket sig til, at soge
sine B e viser i historiske- B e g iv e n h e d e r ; m an e r gaaet.
endnu la n g t v i d e r e ; m an er gaaet lige til F orh old et im ellem Zord og S t e n e : det er i den senere T i d ikke sjelden.
Sleven frem fort i den tydste P resse, a t den jydste H a lv o o
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Fasthed, som udtaler sig i dette S v a r, fremtræder
som et Hovedtræk igjennem h an s hele Negjeringstid.
K nud W aidem arsen havde vistnok neppe kunnet ud
rette, hvad Faderen, den store W aldem ar, havde ud
rettet ; den energiske S tyrke, der var egen for D enne,
tilhorte ham neppe; det skarpe, geniale Blik og den
K rast og den Udholdenhed, der udfordredes for igjen
at bringe Fasthed i en ludende og vaklende S ta tsb y g 
ning ; for igjen af R uinerne, af de adsplittede Lev
ninger af en ældre B ygning at opfore en ny, der
var stor og anseelig, og, idetmindste for Dieblikket,
fast og stærf, — disse Egenskaber fattedes K n u d ;
men dog besad han priisvæ rdige Egenskaber, ja saare
priisvcerdige Egenskaber, saadanne som Folkene, onr
de ikke netop maac onske dem in c e s t hos deres K on
ge, dog m aae onske incest hos de f l e s t e af deres
Konger. D e t havde været en Lykke for D anm ark,
dersom disse Egenskaber igjennem et længere T idsrum
havde kunnet raadc for dets S k je b n e; men faalcdes
blev det ikke. Knud bortkaldtes i sin kraftigste M an dom salder. K un fyrgetyve A ar gammel blev han al
lerede fort til Ringsted, hvor det Law ardske H in ts
havde sit Hvilested. H an s D od aabnede Adgangen
i politisk Henseende burde forenes med Thdskland, — oa
hvorfor? — Z o ! fordi den i denc geognostiske Forheld
ligner mere det nordlige Thdskland, end den øvrige D eel
af D a n m a r k !

25

for en yngre, fto n e og mere energisk K rast. Cm ung
D rn naaede op til den danske T h ro n e, der flog sine
brede V inger seierrig paa saam angen en fremmed
K y st; der forte D anm ark under fine stærke Vingeslag
til en Hvide, som det hidtil aldrig havde n a a e t; men
fra hvilken det desværre saa snart igjen fluide styrte
ued, for atter at sønderknuses, atter at sonderlemmes.
H a n , som nu satte sig paa den danske T hrone, var
en af hine villiestærke og phantaststærke Helteskikkelser,
af hvilke Historien fremviser enkelte; ved hvilke alle
senere Tidsaldere dvæle med Forkjærlighed; mod hvilke
de vende sig, til hvilke de fornem m elsen fee hen,
n aar de klage over Lykkens Ustadighed, over Skjebnens
Vankelmodighed; thi Skjebnen synes at have udkaaret
D isse til sine M d lin g e ; men den smiler ikkun til dem i
deres Ungdom, for senere spottende at kunne vende dem
R y g g en ; den smiler til dem i deres Ungdom, smiler
saa indtagende, saa uafbrudt, at de omsider begynde
at troe paa dens Uforanderlighed, og derfor ikke kun
ne sinde sig i M o d g an g en ; ikke kunne ansee den uden
som noget h u rtig t Forbigaaende, uden som en enkelt
S k y , der drager over S o le n , og derfor heller ikke
vide at gjemtemflride den med Rolighed, med Overlæg.
Knud bode, uden at efterlade Livsarvinger, det
var derfor h an s yngre B roder, W aldem ar, som ar
vede D anm ark efter ham. W aldem ar havde tidligere
væ ret H ertug i S ønderjylland. H an s S tillin g der
3
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cr af danske Historieskrivere bleven fremstillet som fnldkommen afhængig: man har tænkt sig Hertugmyn
digheden paa denne Tid ligebetydende med Simboldermyndigheden i tidligere Dage.
Hvidtfeldt siger
saaledes: "Aar i 188 blesi Hertug Waldemar stagen
til Ridder, og blesi hand hans Broders Mand oc
Tjener osiver Slesvig Hertugdomme." Men det er
saagodtsom utvivlsomt, at denne S tilling ikke længere
var, hvad den bavde været, Waldemar selv betragtede
Slesvig som sin Fædrenearv.
Den fordærvelige
Maxime, som nu gjor sig gjældende, at give Sles
vig i Arv til den næstældste Kongeson af det Lawardske Hints, havde allerede begyndt at udove sit Her
redomme : Waldemar den Store var den Forste, som
lod sig beherske af den; Sonnen, Waldemar, den
Waldemar, med hvilken vi netop beskjeftige os, fulgte
senere hans Exempel. Tvende Gange vinkede Skjebnen; den aabnede Adgang til, at faae den Kloft, som
allerede viste sig imellem Kongeriget og Hertugdøm
met, igjen udfyldt; men begge Gange lukkedes Dinetie i for dens Bink. Endnu engang, som vi senere
ville see, vinkede den atter; men nn gik det ikke læn
ger som med de sibyllinske Boger: beller ikke denne
Gang forstod man at agte paa dens Vink, o g — Dan
marks Ulykke var afgjort.
Som Hertug i Sonderjylland havde Waldemar
fuldt op at bestille. Hans Huus's og Danmarks gamle
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Fjender begyndte snart at rore sig S o n d en sor (rideren. N aar en Lejlighed frembod sig, vare de strar
rede til, at gribe den, enten Holsteneren alene, eller
D enne i F orening nred M arkgreven af B randenburg,
Erkebiskoppen af B rem en og de andre fjendtligsindede
nordtydfle H errer. F orst var det, for at understotte
H ertugens Fcetter, en anden W aldem ar, som havde
tiltaget sig K o n g en av n et; nren D enne blev snart lok
ket hen til B ro n d lu n d , tagen til Fange og sendt tit
S o b o rg .
D erp aa gjennemstreifede Holsteneren og
B randenburgeren D anm arks slaviske Lande. D e miste
sig senere, u ersten S am tlige, i V aaben ved Cideren,
S lo tte t R endsborg blev igjen opbygget af den hol
stenske G reve. M en S traffen udeblev ikke lamge.
W aldem ar rykkede ind i H olsteen, slog G revens
T ropper, og forjagede ham selv fra H am burg. H an
m aattc ile flygtende over M e n . O g da han senere ved
V intertid igjen var vendt tilbage, og havde atter fat
sig fast i den samme S ta d , nænnede W aldem ar sig
uformærket, omringede H am burg, og G reven um atte
love, at ville overgive S lo tte t Lauenburg, han st'nlde
da selv komme fri; men da Besætningen i dette S lo t
nægtede at esterkomme h an s Lofte, blev ogsaa han
sendt tit S o b o rg . Lübeck havde allerede overgivet sig
til D anm ark, og Ratzeburg netop aabnet sine P o rte,
da (efterretningen in d traf til W aldem ar, at hans B ro 
der rmr dod og at D anm arks Krone var b an s. H an
3*

skyndte sig derfor hjem, et for at hvile sig og tabe sig
midt i Thronens G la n d s; men ikkun for at sikkre sig
Thronen, og atter ile tilbage, for igjen at fortsætte sin
afbrudte Seiersflugt, som han nu efterhaandcn udstrakte
over en stor D eel af Dstersoens Kyster. Holsteen,
som allerede var bleven erobret, blev fremdeles holdt
i Afhængighed, indtil det omsider paa en Thingdag i
Metz af Keiser Frederik den 2den blev afstaaet fra
Tydskland til Danmark. D et var nu et dansk Land,
og Danmark gik lige til Elben. M en paa denne
Tingenes heldige Udvikling; paa al denne G lands og
Storhed gjorde ikkun altfor snart et oprorende For
ræderi Ende*).
Kongen anvendte de forste, smukke Foraarsdage
til at jage paa Sm aaoerne i Neerheden af Fyen. En
D a g havde han drevet Jagten paa den ved Faaborg
liggende Ly o. Natten tilbragte han, adskilt fra de
fleste af sine Folgesvende, i et Telt i Skoven. D a
nænnede Greven af Schwerin, den so r te Henrik,sig
uformcerkt, langsom og lydlos midt i N attens S til*)

T i't f a n iffc undre e s , a t en d og d en n e forræderiske H a n d 
lin g i v o r T i d , da ncrsten alle B e g r e b e r ta b e deres tid 
lige re F a r v e og v e n d e s e m . ikke h a r fav n et sine F o r 
sv a re re ; m en h va d der im id le r tid tn a a u n d re oS, er, at
en a f v o r T i d s dygtigste H isto r ie sk riv e re , D a h l m a n n ,
h a r sluttet sig til disse F o r s v a r e r e .
H a n undskylder
H a n d lin g e n m rd, "at List og h e m m e lig e P l a n e r cre den
S v a g e r e S B a a b e n !"

hed; han nærmede sig paa sin Snekke, den han Da
gen over havde holdt skjult under Land i Ly af de
store Boges tætte Lov. Han lagde til Land; sneg sig
med sine Svende til Kongens Telt; trængte ind, og
Kongen blev, efter forst at være bleven saaret, over
mandet, og tilligemed sin ældste Son, Waldemar,
bortfort, og i al Skyndsomhed bragt fangen til Schwe
rin. V i maae her udbryde med Folkevisen:
"O Danmark, om Du D in Skade forstod.
Da maatte du græde det bare Blod.
For Sandhed vi sige kan. Alt for tidt
Har Danmark sigjaget til liden Profit."
Waldemar blev nu
holdt i Fangenskab i mere
end to Aar; erholdt forst sin Frihed igjen, esterat
have underskrevet og aflagt (ied paa en Overeenskomst, der horer til de ufordelagtigste, som en Konge
er bleven tvungen til at indgaae. Men Paven, som
denne Gang trak paa samme Toug med Kongen, tog
ikke i Betænkning, at lose ham fra hans Eed, og W al
demar besluttede nu, endnu engang at lade Vaabnene
afgjore imellem ham og hans Fjender. Det var den
22de Juli, da Nordens Skjebne saaledes igjen skulde be
stemmes for længere T id ; da Tærningen skulde kastes om
Danmark eller Nordtydskland, om Elben eller Cideren.
Waldemar og hans Skare floge som i tidligere Dage,
med den samme Kjækhed, med den samme Tapperhed;
men det gik som ved Leipzig. Tydske Tropper, D itt-
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marskerne, som horte til den danske Hccr, benyttede
selve Slagdagen til, at ove Forræderi paa deres egne
Kampfæller: de gik over under selve Slaget; faldt
de Danske, bag hvilke de vare blevne opstillede, plud
selig i Ryggen, og afgjorde stråledes Dagen til disses
Skade. Hvad der senere forefaldt i Waldemars Re
geringstid, kunne vi her ikke dvæle ved.
Der hen
randt endnu en Række Aar, i hvilken Krigens Hæder,
soin havde vendt den store Konge Ryggen, ombyttedes
ured Fredens Hceder. V i have ikkun at omtale eet
Moment i denne Aarrcekke, den svare Sorg, som traf
Danmark og Kongen, da hans haabefuldeste og ældste
Son, den yngre Waldemar, der for længere Tid siden
var bleven kronet, dode som Folge af et Saar, han
ved Uforsigtighed havde modtaget paa Jagten. Her
tugen af Sonderjylland, Erik, blev nu kronet i den
Hedengangnes Sted, og hans yngre Broder, Abel,
igjen tildeelt Slesvig som Hertugdomme.
V i have
allerede benpeget paa denne Act, som vi maa ansee
som det storste Misgreb, Waldemar Scier under sin
hele lange Negjeringstid har gjort. Om ogsaa Wal
demar havde skjenket det hele ovrige Danmark som
Lehn til Sonner og Paarorende, burde han ikke have
bortgivet Slesvig. Dette burde han under alle Be
tingelser have forbeholdt sig selv og Kronen.
Dan
marks 'Kongekrone burde han have lagt lige paa
Bredderne af Cideren, og heller være gaaet tilgrunde,

end at have beqvemmet sig til, at flytte ben et eneste
Skridt længere mod Norden. Der fortælles ogsaa,
at Waldemar selv i sine sidste Aar, naar han blikkede
nedover mod Sonderjylland, ofte bedrovet har rystet
ined Hovedet.
Hertugen der, Abel, havde ægtet en
Datter af Danmarks Arvefiende, dets ældste og ufor
sonligste Fiende, Greven af Holsteen. T il noget egent
lig Udbrud fra Abels Side kom det imidlertid ikke,
saalænge den gamle Konge endnu levede; men Walde
mar den 2den fortes til Ringsted i 1240.
Nu blev Erik Konge i Danmark.
Men Erik
var ikke Waldemar. Hos Waldemar havde Fordrin
gerne rettet sig efter Midlerne; de havde voxet tillimed dem; men havde ogsaa aftaget, da de begyndte at
aftage. Hos Erik derimod vare Fordringerne de sam
me, som de havde været i Waldemars stærkeste Tid:
han vilde igjen fore Danmark tilbage til Elben. Men
Midlerne, de indre saavelsom de ydre, hvor ganste
anderledes vare ikke de!
Waldemar besad en stedse
svulmende Kraft, under hvilken Alt i Landet nvilkaarligen samlede og ordnede sig. Erik var i sin Regjeringstids vigtigere Momenter vel ikke ilden Kraft:
flere krigerske Foretagender bleve udforte af ham med
Hurtighed og Bestemthed; men Kraften var hos ham
afbrudt; de stærke Dieblikke verlede med de svage;
han havde i sin Ungdom fort et letsindigt Liv, der
mi tærede paa hans Manddom. Tiderne vare heller

ikke lamger de fam m e; de ydre M idler vare ogsaa
ganske anderledes. D en Eenhed, som det lykkedes
bans tre Forgjcengere under heldige Tidsom stændig
heder at tilvejebringe, tabte stg igjen, og havde uden
tvivl, selv rned de bedste og stærfeste Konger, tabt
stg, thi Tiderne vare ikke længer de samme. N ye
Kræ fter havde udviklet stg i S ta te n , og disse Kræfter,
iftedetsor at underordne stg det Hele, for at styrke det
Hele, arbejdede enhver i sin egen R etning, og sogte
hver at tilegne stg Alt, sor ikkun selv at kunne trives.
Nye Bestanddele havde dannet stg, der stade ligeoverfor hverandre uden Slægtskabsforhold, uden fælles
M iddelpunkt, den ene rned sit M iddelpunkt langt
udenfor bandets Grændser, de ovrige, hver rned sit
eget M iddelpunkt, hvilket ikkun bragte dem til fjendt
lige Sam m enstod, og fjernede dem fra hverandre.
Hvad vi her omtale, horer fuldkomment hjemme i
vort Arbeide, thi ogsaa D ette har bidraget meget til,
at fjerne S onderjylland fra D anm ark; til at losne
det fra sin Rod, og danne et S lesv ig af det. Af
disse deels egenraadige, deels hiinanden indbyrdes fra
stødende Bestanddele, vare Adelen og Gejstligheden de
vigtigste. D en store, tidligere næsten eneherskende
Klasse af frie B onder, der hidindtil havde givet N o r
den dets B etydning og K raft; der havde forskaffet
N orden dets A delsdiplom , som det til evig Tid vil
bevare fuldgyldigt i ben europæiske Historie, denne
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store og tidligere faa mægtige K lasse kunde ikke ud
fylde de nye Fordringer, font allerede havde begyndt
at gjore stg gjældende overalt i E uropa; den havta
fuldendt fut R olle og fvandt fra S cen en igjen tilbag
bag C oulisferne. D en fremtræder fra nu af ikke of
tere i stn gamle Selvstæ ndighed; den bliver alt mere
og mere passiv, indtil den omsider ligger heustrakt,
et fovende Legeme, paa hvilket de tvende, faakaldte
priviligerede S tæ nder ark id e lo s ; der tjener dem til
B y tte, hvilket de ogfaa omsider ganske tilegne sig.
D en ringe B etydning, som ikkun var Borgerstanden
forbeholdt t de nordiske R iger, havde den endnu ikke
uaaet. For Dieblikket var det, foruden Kongehuset
felv. Adelen og Geistligheden, der forte O rdet i D a n 
mark; fra hvilke næsten enhver Bevægelse, ethvert
Livstegn fremgik.
Gejstligheden horte med Liv og
S jæ l hjemme i R o m ; det var ikke Danm ark, der var
den danske G ejstligheds F odeland; det var R om .
Hvad der steete i R om , blev efterlignet i Danm ark:
de famine Bestræbelser for at rive den geistlige M ag t
lo s fra den v erd slige; for at hæve hitit over d en n e;
for at lægge Krumstaven paa selve Kronen.
D isse
Bestræbelser begynde allerede under Erik P lovpenu iu g;
m en frem træ k dog forst senere i deres hele Styrke,
da Jacob Erlandfen, Peter B a n g og J e n s Grand,
hine hovmodige, men stærke og dygtige Prælater,
bleve deres Talsm æ nd. F or disse Præ later og deres
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hele S læ n g var D anm ark, som vi have feet. In g e n 
ting; Otom og Gejstligheden var dem Alt. I en Tid,
da D anm ark stod lige ved A fgrunden; da Undergan
gen truede det fra alle K an ter; da ikkun Enigheden
havde kunnet redde det, fogte Gejstligheden, hint
Gejstlighed, hvis fornemste R epræ sentanter vi netop
bave n æ v net, tvertim od ikkun a t fremme Uenighed:
med Enigheden frygtede den for, at faae et s tæ rk t
D anm ark med en s v a g Gejstlighed; den foretrak et
s v a g t D anm ark med en stæ rk Gejstlighed. D et var
netop paa denne Tid, at O inene hos de danske K on
ger vare blevne aabnede for alt det Uheldsvangre, der
opdyngede sig ved S ø n d erjy llan d s Adskillelse fra D a n 
m ark; da m ange Forsog bleve gjorte for igjen at for
ene H ertugdom m et med Kongeriget. M en da var
Gejstligheden, den oprorske Gejstlighed, stedse rede til,
at strække H aanden hjælpende til den foruroligede
H ertug, — og alle Forsog m aatte stran d e! O g Ade
len handlede som Gestligheden. H os den var det
beller ikke for D anm ark, at H jertet slog: det var for
Adelen. I n t e t har, næst Geist igheden, bidraget mere
til at svække D anm ark i denne for det saa orgelige
P erio d e, end netop dets Adel. N aar den frem træ 
der som Legeme, enten igjennem sine R epræ sentanter i
R igsraadet eller paa Herredagene, er det som oftest
ikkun for at fravriste Kongemagten nogle af dens
R ettigheder, som den derpaa tilegner sig og deler bro-
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derligen indbyrdes.
Dens Bcstrcebelser paa denne
Tid ere i hoicste Grad statsoplosende: de gaae ud
paa at splitte Danmark ad, og af den tidligere Statseenhed at danne et Samfund af saamange smaae R i
ger, som der fandtes adelige Familiebesiddelser i Lan
det. Ogsaa den er stedse rede til, at paakalde og op
retkolde enhver indre og ydre Fiende; Slesvig faaer
Understøttelse af den, og af Holsteen modtager den
selv Understottelse. Den har saa aldeles forglemt sin
Oprindelse og de Forpligtelser, der knytte sig til den,
at den ved Christopher den Andens Hylding endog
lader indfore i Haandferstningen: "Item de (Ridderne)
skulde ei nodis til at fare i S trid uden Oiugct, ve
naar som de fare effter Kongens Bud, enten ndcu
Riget eller inden, vorder der greben, da skal Kongen
lose dennem aff Fcengsel inden it Aar, oc giffve denem igjen det som de haffue mist, for end de fareranden tid, oc skal deris Frihed alligevel vcrre beva
ret, om de ey fare." Dette blev fastsat paa en Tid,
da Holsteen allerede oftere var optraadt fiendtligt mod
Danmark; paa en Tid, da den "kullede Greve" allerede
havde begyndt at rore sig Sondeli for Cideren. I
den omtalte Haandfoestning sindes en anden Artikel,
som nok ved et flygtigt Blik kunde fore bag Lyset.
"Itenr ingen Tydske skal hafve Slotte, Ferste, Len
eller Jord, oc ingenlunde vcrre i Kongens Raad,"
hedder det ogsaa der. Man troe blot ikke, at det er
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et P u st af patriotisk Uvillie, der aabenbarer sig i denne
Artikel, Uvillie mod Tydskland og Tydskerne, af hvilke
D anm ark allerede paa den Tid mere end een G ang
havde taalt Ulempe, nei! det er ikkun M isundelsen,
som taler: den danske Adel forbeholder sig selv A lt;
den vil ogsaa have de faa K rum m er, der tidligere
vare faldne paa tydske Riddere. V i have betragtet
Adelen og Gejstligheden. M en selv den tredie af de
vigtigste Bestanddele, af hvilke D anm ark da bestod.
Kongehuset, bidrog paa denne Tid ikke lidet til at
svække Landet. V i have tidligere gjort opmærksom
paa, at den fordærvelige G rundsæ tning, der vil, at
S ta te n er til for M onarkiets, for den kongelige F a 
m ilies S kyld, allerede for lang Tid siden havde gjort
sig gjældende. M en denne G rundsæ tning, hvor for
dærvelig den ogsaa ellers m aa ansees for at være,
behover, saaledes som den senere europæiske Historie
tilfuldc har godtgjort, dog ikke at virke fladeligt paa
S ta te n s Genhed, n aar kun den kongelige Fam ilies
Rettigheder til een og samme Tid concentrere sig i en
enkelt Person. M en paa hiin Tid i D anm ark betrag
tede hvert enkelt Lem af det kongelige H u n s Landet
fcmt et retm æssigt B y tte, af hvilket H an ogsaa skulde
have sin Deel. S o m vi have seet, havde W aldem ar
givet Abel S lesv ig til Lebn; K nud, en n aturlig S o n ,
blev H ertug over Bleking, og Christopher over Lol
land og Falster.
D a Erik var kommen paa T hro-
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neu, Mßtebe disse Brodre, disse Hertuger, at aflcegge
Hyldiugseed: de vilde have deres Lehn betrag
tede som P a t r i m o n i a l g o d s .
I de indre Uro
ligheder, der fremkaldtes som Folge heraf, viiste Erik
atter hine Spor af Hurtighed, Kraft og Bestemthed,
som undertiden charakteriscrede ham: han tvang om
sider Brodrene til, at foie sig efter hans Billie; de
maattc aflcegge den forlangte Hyldiugseed. B i kunne
ikke indlade os videre paa hans Regjeringsforetagender; det er bekjendt, hvorledes han omsider fandt en
sorgelig Dod i Eltens Bolger.
Ester ham kom hans Broder, Abel, denne Cain,
paa den danske Throne. Abel havde i de paapegede
Stridigheder med Broderen alt for vel laert at ind
ste, hvad Slesvig havde at betyde, naar det stod
fjendtligt lige overfor Danmark, til at han, da han
nu selv havde erholdt dette, skulde igjen ville skille hiint
fra det: han trak Hertugdømmet ind under Konge
riget, og Danmark vilde vcrre bleven sorstaanet for
Stromme af Blod og for sine største Ulykker, derstm
hine smaae Uheld og hine smaae Misgreb, der, uag
tet deres Lidenhed, dog flcebe paa en heel uoverskue
lig Fremtid, ikke igjen havde viist sig. Abel havde
paa en Herredag i Nyborg bevceget sin Broder Ebristopher tilligemed Andre af Rigets Naad til, at til
gende hans Born Thronfolgen i Landet stråledes, at
om den Wldste døde uden Afkom, den Anden skulde
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arve R iget. P a a denne M aade vilde, naar S lesv ig
kun igjen ikke var bleven bortgivet fom Lehn, F rem 
tiden have været sikkret. M en da denne O vereenskomst til Nyborg fandt S te d , fad den LCldste af Abels
S s n n e r, W aldem ar, i Fangenskab i C olln, hvis (ær
kebiskop havde ladet ham gribe paa hans Tilbagereise
fra P a ris , og da Faderen, Kong Abel, A aret efter
blev ihjelslagen paa et Tog mod Friserne, vedvarede
dette Fangenskab endnu, hvilket maaskee ikke har væ
ret uden Indvirkning paa Tingenes G ang. T hi kort
efter Abels D od blev him Overeenskomst til N yborg
faktisk underkjendt, idet B roderen, Christopher, blev
udnæ vnt til D anm arks Konge. Landet havde, ikke
meget længe tilbage, i W aldem ar S e le rs T id, lært
at kjende B etydningen af, at regjeres af cit K on
ge, der hensad i Fangenskab; det havde ved den Leilighed vundet en E rfaring, som nok kunde indvirke
afskrækkende paa dets Frem tid. D et kan derfor m aa
skee ikke have været uden In d v irk n in g paa Tingenes
G an g , at Thronfolgeren efter N yborger-O vereenskom stctt netop holdtes fangen; dog m aae vi tilstaa e, at
det forekommer os rim eligt, at denne Overeenskomst
fornemmelig er bleven b ru d t, fordi dens Bestemmel
ser strede imod gamle V edtæ gter, der saa ofte vare
b levne gjorte gjældende; der havde indprentet sig ta a
dybt hos G am m el og Ung, a t de omsider m aae have
erholdt den samme G y ldighed, som ældgamle Love.

og, uagtet deres Skadeligbed, omsider m aae være bievne
o m arin ed e med den famme Forkjærlighed og I n t e r 
esse som disse. E fter S v en d Estridsen havde Arvefolgen i lang Tid bevæget sig til S id en , istedetsor at
gaae direkte nedad; hans S o n n e r havde, den ene B ro 
der ester den anden, igjennem et langt T id sru m re
gieret D anm ark. S enere havde W aldem ar S eler fulgt
efter B roderen, K nud, paa T hronen, og ganske nylig
var Abel kommen efter Erik. Bed begge disse sidste
Kongeskifter var rigtignok den direkte nedadstigende
Arvefølge ikke bleven offret for den til S id en gaaende,
thi der fandtes i begge Tilfælde intet m andligt Af
kom ; men Kjendsgjerningen alene m aatte dog indvirke
m ægtigt paa den i Forholdene Uindviede, og drage
selv den m indre Hildede med sig hen mod den gamle
Vedtægt. Hvorom al Ting er, faa blev paa denne
M aade det slesvigske S p o rg sm aal igjen til et aabeut
og levende S p o rg sm aal, et S p o rg sm aal, der igjen
nem mange Menneskealdere forgjeves fogtes lost, i
R igsraadet, paa Herredagene, ved internationale O vereenskomster og ikke fjelden paa K am ppladsen; med
O rdet, med P enn en og med S v æ rd e t; men længe
forgjæves, indtil det omsider, næsten uden menneskelig
Bistand, faa godt som loste sig selv. S lesv ig erholdt
igjen sine H ertuger, og det vil nu blive vor O pgave,
under E et at om tale disse H ertuger af det Abelske
-idn u s's S tillin g , der har været faa forsti elligt aingi-
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vet; der ligesom Alt, der vedgaaer S lesvig, er -leven
sect og fremstillet i Partiinteressernes Farvefljæ r; der
har antaget et ganske andet Udseende, alt eftersom det
er -leven betragtet ovenfra eller nedenfra, fra D an 
mark eller fra Tydskland.
Vi have tidligere gjort opmcerksom paa, at W al
demar Seier ansaae S lesvig som sin Fædrenearv;
i det Law ardske H uns vedblev man, at betragte Hertngdommet vel som et Lehn af D anm ark, men dog
som et Familielehn, der efter bestemte Pegler skulde
gaae i Arv i Familien. M en denne B ctragtningsmaade var uden retlig B asis; den var en Tilsnigelse,
en S lu tning , til hvilken man havde sogt Præ m isser
ne i tydsk Lehnsret. Thi efter danske Begreber vare
danske Lehn ikke arvelige. D ette er Pegelen, som i
Tidens Lob rigtignok faaer sine Undtagelser; men
disse Undtagelser have alle været retlig begrundede;
de cre -levne stottede til fuldgyldige Overdragelsesbreve: et saadant Overdragelsesbrev, som tilsikkrede det
S lesv ig som Arv, besad det Lawardske H uus ikke.
M an har rigtignok, for at gjore det tvivlsomt, om
ikke danske Lehn ogsaa vare arvelige, nævnet en dansk
Institution, i hvilken Arveligheden fremtræder. M an
har gjort opmærksom paa, at Styrem ændene paa
Krigsstanden indtog deres S tilling, fordi de vare i
Besiddelse af et S la g s arvelige Lehn; en G aard af
cm vis Storrclse var bleven hver af dem udviist, og
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G aardcn tilligemed Styrm andsbestillingen gik »ver fra
Fader til S o n . D et er imidlertid klart, at den
ne In stitu tio n ikke maae blandes sammen med den
almindelige Lehnsinstitution: det er ganske afvigende
Hensigter, der have gjort sig gjaldende ved hver af
dem ; et eget Diemed skulde opnaaes ved den forstncevnte, og hertil betjente m an sig af egne M idler.
D et er desuden ligesaa klart, at de Skribenter, som
have fremfort dette Argument, maae i det samme
Dieblik, da de have flottet sig til det, enten selv ha
ve lidt af en Begrebsforvirrelse eller ogsaa have havt
til Hensigt, at fremkalde en saadan hos Laserne, thi
de lægge til selvsamme Tid ikke Skjul paa, at de al
mindelige Lehn efter danfl Lehnsret ikke vare arveli
ge; de indromme saaledes stiltiende, at de tvende om
talte Institutioner i N atur og Vasen ere aldeles
afvigende. Argumentet vilde ikknn i deres M und ha
ve Gyldighed, dersom de havde godtgjort, at Hertugmyndigheden var, ogsaa i O rdets egentlige B etyd
ning, en Styrm andsbestilling; men at bevise Dette,
har dog In g en af dem sorsogt. D a Christopher
den 1ste var bleven keiset, var, som vi have jagt, det
Lawardske H u u s's Arvefordringer paa Hertugdommet,
udm retlig G rundvold; men disse Fordringer havde ikke
alene indprentet sig hos Lemmerne af dette H u u s;
men ogsaa hos M ange ribcnfcr det. D ette gvdtgjores tilfnldc af den formummede M aade, paa hvilken
4
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Christopher frem treed er, da Han forste G an g strikker sin
A rm ltd, for fremdeles at holde H ertugdøm m et under
Kongeriget. Christopher den 1ste havde ganske sceregne
G runde, til at soge at bevare H ertugdøm m et. D e t
var ikke alene de m ange skadelige Folger, font dettes
Adskillelse fra D anm ark allerede under tidligere Regjeringer havde fremviist, der m aatte bevcege ham der
til; det Sceregne ved h an s S tillin g m aatte desuden drive
h am : den D eel af det Lawardfke H u ns, der itu for
drede S lesv ig som Arv, var den samme, hvem T h ron 
folgen i D anm ark efter N yborger - Overeenskomsten
var bleven tilkjendt; det var Kronprcrtendenter, som
h an , ved at gjore stanke i H ertugdom m et, tillige
vilde gjore starke i K ongeriget; i S lesv ig vilde de
kunne finde Veien til D anm ark; han m aatte derfor
soge at fratage dem S lesv ig . M en, som vi allerede
have antydet, for a t naae dette M aal, frem trader
han i Begyndelsen form um m et. Ikke lange efter sin
Thronbestigclse fordrer han H ertugdom m et; m en den
ne G an g paa Abels B o rn s Vegne, idet han udgiver
sig for deres V arge. D en M aade, paa hvilken C hri
stopher ved denne Leilighed havde maskeret sig og sine
Hensigter, var m indre klogt valgt, thi hanind ro m m er
her faktisk, hvad han dog vilde benagte, at A bels
B o rn virkelig havde Arverettighed til H ertugdom m et.
M en snart lader han Masken falde, og h an s Hensig
ter vise sig da i deres hele Nogcnhed. C fterat han

var fremkommen med sin Fordring, gjorde G reverne
af Holsteen, der vare Abels B o rn ncrr paarorende.
M odforestillinger; men bcmte G ang paa en saa peen
Dlaade, at den nok fortjener at anfores som et C nriosnm . E fter Hvidtfcldt "flreffve de Kongen v e n li
g e n til herom" — det er ikke ofte at Hotsteens G rem have valgt denne Frem gangsm aade — "og fcnde
til hannem deres Sendebud, som dette skulle med
hannem forhandle, at Abels B o rn , deres S o ste rs
B o rn , m aatte nyde deres Faders Arffvedeel, S lesv ig
for P lic t oc Tjeneste, oc som andre Forster oc Herrernyde deres L an udi d e t R o m e r s k e R ig e ." M en
Kongen, som ved denne Leilighed viser sig langt m in
dre hoflig, end G reverne, svarer dem tilbage: "at de
haffve icke at bekymre dennem med form fsnde Loen,
som forlamtes icke af dennem, men her aff Otiget:
hand vilde dermed gjore som hand vilde forsvare.
B ilde de S andingen vide, da haffde dette Loen icke
saadan N atu r som andre Loen udi det Romerske R i
ge ; det haffver ingen tid tilforn voeret forloent bort
til Arffve, uden h l K ongernes B o rn deris Lifts tid,
eller ad gratiam . D e ris F ader K onning W aldcrnar
oc andre K onger, stnndum at haffve forloenet det en
af deris S o n n e r, stnndum en anden, saa det icke
var nogen Arffve: hans B rodreborn der foruden
at haffve deres Patrom onialia, det er Foederlig Arffvegods."
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E n K rig udspandt sig nu i denne Anledning, i hvil
ken Holsteen som sædvanlig understottedes as Lübeck
vg forskjellige nordtydske S ta te r, iblandt disse ogsaa
B randenburg, der stedse har villet have en F inger mcd
i de danske S ager'; men heldigviis for D anm ark, u n 
dertiden, som i W aldem ars S e ie rs Tid, er bleven
brændt paa den hele H aand. Omsider, da begge P a r 
ter havde flaaet sig træ t, kom en Fredslutning istand,
ved hvilken det fastsattes med Hensyn til Abels B o rn ,
at Kongen vel i deres M indreaarighed skulde beholde
H crtugdom m et; men, efterat de havde opuaaet den
myndige Alder, forlehne dem dermed. D enne F o rlehning fandt senere S te d under de sædvanlige Cere
m onier, iblandt hvilke Overleverelsen af en F ane i
H ertugens H aand spiller den vigtigste Nolle. M en i
det Lehnsbrev, som ved denne Leilighed ogsaa blev
udfærdiget, er det ikke bleven sagt, om Lehnet skulde
være arveligt eller ei. D enne Undladelse forekommer
os im idlertid at m aatte forklares til Fordecl for H er
tugens P aastan d e; thi, da Kongen ved dette Lehns
brev ancrkjender den samme som H ertug, hvis R et
tighed til H ertugdom m ct han tidligere havde benæg
tet, m aae m an, dersom han ikke i B revet ndtrykkcligen har gjort opmærksom paa, at det er H ertugens
P erson og ikke h ans paastaaede Rettighed, som har
fremkaldt Forlehningen, m aa m an, sige vi, nodvendigviis antage, at det saavel er Personen som N et-
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tigheden, fom ved denne ere dlevne anerkjendte. H er
tugen havde fordret S lesvig , fordi han, som han an 
gav, antog, at have Arverettighed d ertil; men K on
gen benægtede denne Arverettighed og nægtede at
overantvorde ham H ertugdøm m et; senere forlehnede
han ham derm ed; dersom han nu ikke havde villet, at
m an skulde antage, at denne Forlehning fandt S ted ,
fordi han omsider havde overtydet sig om A rverettighedspaastandens Retmæssighed, m aatte han, som det
forekommer os, udtrykkelige« have udtalt, at han frem 
deles, nagtet H ertugens Forlehning, benægtede h an s
Arverettighed.
A t S ag en ogsaa paa de Tider, ved
hvilke vi dvæle, er bleven opfattet saaledes, selv af
det kongelige H u n s i D anm ark, synes Historien at
levere Beviser for. K ort efterat Christophers S o n
og Esterm aend, Erik G lipping var kommen paa T h ro 
nen, dode S le sv ig s H ertug, W aldem ar, uden m and
lig Afkom, og h an s B roder Erik tiltog sig H ertngmyndigheden, font det lader, uden den ringeste I n d 
sigelse: han var den Arveberettigede dertil. S en ere,
d a Kong Erik var bleven kronet, forlangte H ertugen,
a t blive anerkjendt i Lehnet. N u forst gjorde m an
In d v end in g er, dog paa en M aade; som godtgjor, at
H ertugens Arverettighed ikke er bleven dragen itvivl.
Enkedronningen og den unge Konge paastode nemlig,
at han havde tabt sin Rettighed til Hertugdøm m et,
fordi ban ved en tidligere Leilighed havde indgaaet

Jö_
Forbund in ed 9tigets oprorste Bisper og dets uden
landske Funder: de vilde kun indlade sig paa en Forlehning atl vi tam eller ad gratiam. En Krig ud
brod iglen, som imidlertid snart fik en for Danmark
saare uheldig Udgang. Det var paa Loheden i Nær
heden af Slesvig, et Punkt, der synes at vcere uheld
svangert for de danske Daaben, at Skjebnen denne
Gang veiede i sine Skaaler:
Det danske Fodfolk
kjcempede, som scedvanligt, med Mod og Raskhed,
men, saaledes som det ogsaa undertiden er gaaet det,
et uheldigt Tilfalde bragte det i det meest afgjorende
Dieblik i Forvirring, og fravristede det Seieren, som
det allerede holdt i sin Haand.
Det siendtlige Fod
folk havde begyndt at give efter paa alle Punkter;
men da grebe de danske Ryttere, som det -lader, ved
Anforernes Forraederi pludselig Flugten, og Fodfolket,
som bemcerker dette, folger oieblikkeligen efter. Saavel Kongen som Enkedronningen bleve tagne til Fan
ger. En Tid hengik nu med Underhandlinger om
deres Frigivelse.
Omsider blev denne indvilget, til
deels ogsaa som en Folge as den af Slesvigs Hertug
i denne Anledning udviiste Virksomhed. Saavel paa
Grund heraf, som og fornemmcligen fordi den hele
Krig, som havde faaet et for Danmark saa uheldigt
Udfald, var bleven fort for hans Skyld, maatte den
attraaede Anerkjendelse i Lehnet nu snart finde Sted.
Saavidt os bekjendt, er det Document, som i denne
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Anledning blev udfæ rdiget ikke bleven offentliggjort
dog er det neppe vanskeligt, at slutte sig til, hvorledes
det i dets vigtigste Bestemmelser har været affattet.
A t Forlehningen, ester D ocnm entets Udtryk, ikke har
været ad vi tam eller ad gratiam , ligger i S a g e n s
N a tu r. D enne M aade, at indrette Forlehningen paa,
havde været Kongens Paastand for Krigen og havde
givet A nledning til den. D en m aa altsaa have været
det første O ffer, han maae have b rag t,, sor at saae
Freden og sin egen Frigivelse udvirkede. P a a den
anden S id e er det heller ikke rim eligt, at det Abelste
H n n s's Arverettighed til S lesv ig er bleven udtrykkeli
ge« udtalt. Havde D ette været T ilfæ ld et, m aatte
det, under de senere Stridigheder om Arverettigheden,
fra S le sv ig s S id e være bleven frem fort fom et alde
les afgjsrende A rgum ent; dog herom nævner Histo
rien In te t. D er er al Sandsynlighed for, at D o cumentet aldeles har undladt, at omhandle dette P u n k t.
A t im idlertid det Abelste H u n s's Arverettighed ved
denne Taushed, har erholdt cu ny Anerkjendelfe, vilde
forekomme os at være utvivlsom t, felv om det ikke
tilstrækkeligen blev beviist ved hvad der senere hen i
Erik C lip p in g s Regjeringstid tildrog sig. H ertug
Erik dode, og nu gjorde Kong Erik intet F orfog paa,
at inddrage Lehnet under Kronen, hvilket han uden
tvivl vilde have gjort, om der havde været antagelig
G ru n d stor ham til at paastaae, a t Forlehningen ikkun
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havde gjceldt Hertugens Levetid. Net! han fatte sig
rigtignok i Besiddelse af Hertugdommet; men kun
som Værge for den asdode H ertugs umyndige B orn,
idet han asgav det bestemte Loste, at S lesvig, naar
de vare blevne myndige, skulde tilfalde dem. Senere
blev W aldemar, den ældste as dem, virkelig sorlehnet
dermed. I det i denne Anledning udfærdigede Brev
om taltes Arveligheden heller ikke. I Erik Menveds
Tid blev denne W aldem ars S o n , Erik, igjen sorlehuet med Hertugdommet. Hidindtil havde man med
O m hu sogt at undgaae, at onttale det egentlige
S tridspunkt. I dette Lehusbrev, forekommer det
os derimod, at Arveligheden i den hertugelige Linie,
hvad S lesvig angaaer, er bleven anerkjendt med ty
delige O rd. Hvidtseldt siger om dette B rev: "Aar
1312, sjette D agen ester S . Peders og P anels Apo
stelsdag, til Verneminde, forlænte Kronning Erik til
Danm ark, nærværendis mange Forster, samt flere got
Folef, H r. Erik Doldemarson, det Hertugdomme S o n der-Judlaud, effter hans Herresaders dod med Fane
og slig Rettighed, som hans Forsædre, Hertuger aff
S on der-Iu dland , det hafftie hasst aff hans Forsædro:
haitd gjorde derimod Kongen sin Troskabs Eed. Oc
forbeholdt Kongen sig intet uden Kronens G ods;
Bisper oc Adelen dens, som de med Breff oc S egl
kand bevise deri s at være". D et kan neppe være
nogen Tvivl underkastet, at disse Hvitseldts O rd :
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"og slig Rettighed, som hans Forfcedre, Hertuger aff
S on der-In dland det haffue hafft aff hans Forfcedre," ere
Meinte tagne lige ud af Lehitsbrevet. Hvad der, forudett andre Omstændigheder, godtgjor dette, er, at
ncesten de selv samme O rd sindes i et skriftligt Forlig,
som, efter længere Tids Stridigheder mellem Kongen
og Hertugen, i 1317 blev indgaaet paa en D ag til
Nyborg. D et hedder i dette Docum ent: "vi skal nyde
all den Ret vore Forfcedre haffue jhafft aff Arrilde:
Forsten skal oc nyde all den Diet hans Forfcedre haffue
hafft." M en ved disse O rd, forekommer det os, at
Arveligheden i den hertugelige Linie er bleven bestemt
anerkjendt. Id e t der, for Hertugens Vedkommende,
sees hen til de Diettigheder, hans Forfcedre have havt,
synes man stiltiende at ville udtale, a t disse R ettig
heder ogsaa ere hans, fordi hans Forfcedre have be
siddet dem, at de ere gaaede i Arv fra dem over til
ham. Havde man blot villet udtrykke, at den hertu
gelige Myndighed fremdeles skulde blive ligesaa ubefkaaren, som hidindtil; fremdeles skulde beholde samme
Fylde, samme Om fang, havde man, efter al Rimelig
hed, vogtet sig for at omtale, med hvilke Diettigheder
H ertugens F o rfc e d re havde besiddet Hertugdommet^
m an havde, efter al Rimelighed, ikkun seet hen til og
havde ikkun omtalt de tid lig e r e H e r tu g e r s R ettig
heder. D et sidstanforte Document vilde, efter alDiimelighed, da have udtrykket sig saaledes: "Forsten

skal oc nyde all den Ret, som andre Forster haffve
nydt udi Forstendommet." D et kunde synes, at
-Sandsynligheden as den Paastand, som V i her have
fremfort, bliver svækket ved den Omstændighed, at
Kongens Rettighed i det sidst om talte Document ogsaa henfores til hans F o r fæ d r e s Rettighed, "vi skal
vc nyde all den Ret vore Fvrfædre haffue hofft aff
Arrilde", hedder det jo. M an vil maaskee erindre sig,
a t Danm ark var et Valgrige, og deraf drage den S lu t
ning, at Kongens Rettigheder paa Thronen bleve ham
givne, ikke i Arv efter Forfædrene, men ved Valgacten Paa Herredagen. M en imod en saadan S lu tn in g
maae vi dog fremfore, at, vel var Danm ark et Valg
rige; men det var dog tilligeet Arverige; V alget ind
skrænkede sig til de faa Arveberettigede, til Lemmerne
af det kongelige H u n s; man har aldrig forsogt paa,
at fore Valgrettigheden udover denne Grændse, heller
ikke har man nogensinde antaget, at m an havde R et til,
at fore den længer: et indskrænket, et arveligt V alg
rige, vm vi tor udtrykke os paa denne M aade. D en
fremsatte Indvending, om den skulde blive gjort, an
tage vi, saaledes at have imodegaaet.
V i ere nu færdige mcb dette Punkt. Vi haa
be at have godtgjort, at Arveligheden i det Abelske
H uns, hvad S lesvig angaaer, hvilken vi selv, da dette
H uns, efter Kong Abels D od, for forste G ang for
drer Hertugdømmet, maae ansee for.m ere end tvivl-
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som, for ubegrundet og uforsvarlig, omsider saavel ved
den historiske Ret som ved det gyldigt skrevne O rd or
bleven det uimodsigelige« tilkjendt. F or de Lcesere,
som m aatte synes, at vi have dvælet forlænge ved det
te Punkt, maae vi bemærke, hvad vi allerede tidligere
have antydet, at det er etmeget omtvistet Punkt, om hvil
ket sra dansk og sra tydsk S ide saa ganske sorskjelligeDom
me have dreiet sig. D et forekommer os ikke at være noget
vanskeligt Punkt, og dog er det bleven betragtet med faa
forfljellige Blik; Partiinteresserne have ogsaa her blæn
det og forvirret, stråledes har ogsaa Hvidtseldt lahet sig
forvirre. H an giver alle nodvendige Præ m isser; han
meddeler Documenterne med en Noiagtighed og S an dbedskjærlighed, som han udentvivl har antaget at
skylde sig selv som Historieskriver; men da har maaskee
Blikket, idet det har streifet nedover, truffet ffaa Svæ rd
hæftet, der betegner Adelsmanden, eller er faldet paa den
samme store Skuepenge, som paa hans P o rtrait hvi
ler ven tung Kjede paa hans Bryst, og der maatte minde
ham om, at hans Sæ de var i Raadet, og om m angt
et vigtigt Hverv, udfort i offentlige Anliggender, og
Adelsmanden, D iplom aten og S tatsm anden og frem
for akt P atrioten har lempeligen trængt Historieskri
veren tilside, og har med Fripvstighed fremfort en
urigtig S lu tn in g af de as Historieskriveren saa naivt
meddeelte Documenter.
B i gaae nu over til et andet P int
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har toæret mindre omtvistet, til ben saakaldte consti
tutio Waldemari og hvad dermed staaer i Forbindelse:
Erik Menveds Regjeringstid havde været som
en Veirhvile for Danm ark. Storm ene, Uveiret, som
havde truet Riget med Undergang, lægge stg igjen,
vel ikke uafbrudt igjennem den hele Regjeringstid, net,
Geistligbeden og Adelen kunde ikke forblive saalænge
i 9kolighed! men dog i Mellemtider. D en gamle
Bygning skjuler stg ikke i M ulm og Morke, og skjælver i alle stne Sam m enfoininger, n et! vel fare under
tiden Skyerne hen over den, og af og til endog ret
morke og ret skyndsomme; men faa fordele de sig
igjen, og Bygningen smiler atter værdig og rolig i
S o len s Guld. Erik Menved havde, med famme Ret
som Een af hans Efterkommere, fortjent Navnet „Atterbag", thi i hans Regjeringstid blev der igjen D ag
i D anm ark; den imponerende Klang, som det banstc
N avn havde erholdt i Norden i W aldemarernes T id ;
men som senere var gaaet tabt, begyndte det nu at
faae igjen; man lyttede atter, naar det blev nævnet,
med Opmærksomhed og Alvor. Erik Menved forenede,
som det laber, megen Forsonlighed i Charakteren med
megen Bevægelighed i Tem peram entet; han var en
Fredsstifter i Norden. Ikke at det bestandig tykke
des ham at fu tte Fred, nci! men halts Bestræbelse
var, at forene og udjævne, og mange Stridigheder
mellem Nabofyrster har det ogsaa lykkedes ham at
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udjævne. M en den G lands, som under Hain i M el
lemtider atter faldt paa Danm ark, tabte sig snart
igjen aldeles. H ans Negjeringstid var, som vi have
sagt, cn kort Veirhvile; cn Veirhvile, saaledes som
den i N aturen, midt i Storm enes Tid, seenhostes eller
om Vinteren, undertiden viser stg, naar den næsten
stedse ikkun er et Forbud paa uoget endnu langt
V ærre; naar de stærke S torm e, som netop have lagt
sig, snart flulle overtræffes af langt stærkere S torm e
fra cn anden Kant. Erik Menved dode uden mand
lig Afkom. D en, som var ham nærmest i Blodet
og som, hvis Arverettigheden alene havde fort til den
danfle Throne, maattc have erholdt denne efter ham,
var hans Broder, Christopher. M en der gaves Noget
i D anm ark, som hed Kongevalg, Noget, hvis N atur
vi tidligere have bestræbet os for at forklare ved nogle
faa O rd, og Erik raadede selv paa stn Sotteseng sin
Omgivelse fra, at vælge Christopher. Han havde
lært denne tilstrækkeligen at fjende, fornemmelig i sine
sidste Regjeringsaar. In g en Vanskelighed havde han
da havt at gjennemgaae, som Broderen ikke havde
gjort endnu vanskeligere; ingen Sammensværgelse, uden
at Christopher var deelagtig i den; intet O pror, uden
at ogsaa h a n havde grebet Vaabnene mod sin Konge
og sin B roder; han var desuden ustadig i hoi G rad.
Erik forudsaa derfor klarligen, hvad der ventede D a n 
mark, dersom Christopher kom at fore dets Scepter.
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M en den doende" Konges O rd havde klinget upaaagtebe; Christopher blev valgt og kaaret; dog snart
folte næsten Enhver i Danmark, at den doende M enved havde havt 9iet: det hele Rige stod ester nogle
faa A ars Forlob i fuld Flamme. P a a denne Tid
dode Hertugen af Sonderjylland, Erik, og nu vilde
Christopher ogsaa sætte sig i Besiddelse afH ertngdom met, og bestyre det, som Form ynder, for den unge
W aldem ar,, Eriks S o n . Han beleirede allerede G ottorp, der af alle faste Pladse i Hertugdommet endnu
ikkun holdt sig; men da fremtraadte paa Scenen en
M and, der var bestemt til igjennem et længere T ids
lob at have den allervigtigste Indflydelse paa de danske
Anliggender; en Ntand, der hele fjorten Aar holdt
D anm ark i sin Haand, holdt det i sin Haand og for
mede det efter sit Godtbesindende eller, rettere sagt,
oploste det; en M and, der igjennem denne lange Tid
var D anm arks Svobe, dets Djevel, det meest æng
stende M areridt, det har havt at udstaae igjennem dets
hele lange H istorie; der længe har levet i Folkets
M unde, i S agnet og i Bisen, hvo fjender ham ikke?
"den kullede Greve", Grev Geert, Holstenernes G er
hard den S to re. H an havde udentvivl allerede længe
siddet paa Luur efter cit saa gunstig Leilighed som
den, der nu frembod sig for ham. Han var det her«
tugelige H uus i Slesvig nær paarorende, han havde
altsaa det allerbedste Paaskud til at blande sig i Her-
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tugdommets Anliggender. Han stormede over (si?
deren, modte Kongen og hans Skare ved G ottorp og
— knuste dem. O g tut steg Flammen, der, som vi
have feet, allerede brændte i Danmark, endnu langt
høiere, og miste sig paa alle Punkter, og Adelen og
Gejstligheden traadte frem midt i den, og opsagde
Christopher Huldskab og Troskab. Christopher maatte
forlade Dattmark. H ans S o n , den unge Erik, som
allerede var kaaref til Konge, havde vel sorsogt paa
at samle de faa Tilhængere, der endntt stode paa Kon
gehusets Side, og fore dem imod O proret; men han
blev snart forladt as sine Egne, tagen til Fange og
sendt til Haderslev. G rev Geert indkaldtes nu som
Rigsforstander, og til Viborg udkaaredes den unge
W aldemar af S lesvig til Danm arks Konge. R igs
forstanderen og den nye Konge gjennemreiste derpaa
Provindserne og indtraf omsider til Nyborg, hvor en
Rigsdag skulde holdes. D ette var i 1326. Til denne
Rigsdag i Nyborg havde Grev Geert feet hen, for at
hoste Frugterne af sin Seier over Christopher og
sin Indflydelse i Danm ark. Han sorlehntes der af
den unge Konge, hvis Værge han var, med Hertug
dømmet S onder-Jylland, og denne Forlehning var
arvelig, og han sorlehntes med alle kongelige Rettig
heder. D et Forhold, i hvilket han som Formynderstod til Kongen, kunde gjore Gyldigheden af denne
Handling tvivlsom, Danm arks Riges Raad maatte der-
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for stadfæste det i denne Anledning udfærdigede D o 
cument. Og foruden dette Document, der indrommede
Grev Geert faa meget, skal endnu et andet Document —
den saakaldte constitutio Wal dem a ri — være bleven ud
færdiget til Gunst for Greven, i hvilken folgende Bestem
melse stal have været indeholdt: H e r t n g d o m m e t
S o n d e r - I y l l a n d m a a fo r F r e m t i d e n a ld r ig
ig je n f o r e n e s s a a le d e s med R i g e t og K r o n e n
D a n m a r k , at en og sa m m e H e r r e k o m m e r at
beherske begge. Dette er den bekjendte constitutio
Waldemar], der har været saa ofte og til saa forstjellige Tider paaberaabt og omtalt, og endnu ganske
nylig paa en Maade, der maa bringe til at antage,
at De, som igjcn have paaberaabt sig den, ganske
maae have forglcmt, i hvilket Aarhnndrede, vi netop
besinde os; maae have antaget, at vi, istedetfor atvære
midt i det nittende, endnu ikkun have naaet op i det
fjortende Aarhnndrede, thi de synes af dette Docu
ment at ville udlede, at den Forening under een
Hersker, som itu saalænge har fundet Sted imellem
Kongeriget og Hertngdommet, og som flotter sig faavel paa den traktatmæssige som historiske Net, er
uretmæssig og uforsvarlig. Alt paa G rund af hitut
Document fra 1326. M en det er ikke disse latter
lige Forsog paa, at trække Fortiden hen over N uti
den og skjule denne under hitn. — Forsog, som blive
faa meget mere besynderlige, som de tildeels tilbore

dt P a rti, der benægter Gyldigheden af al traktatm æ s
sig og historisk Net, det er ikke disse latterlige F o rfog, som kunne bevæge os til, at dvæle ved dette
D ocum ent; det er derimod, for at udfinde og frem 
vise B etydningen cif det paa den Tid, da det skal
vene bleven affattet, og hvor lcenge denne B etydning
ikkun kan have varet — P unkter,om hvilke M eningerne
ogsaa have vceret saa forskellige — det er derfor, at vi
ville opbolde os nogle Dieblikke ved det.
D i sagde tidligere, at Paa hun R igsdag til N y
borg sk al endnu et andet D ocum ent — den saakaldte constilntio W aldem ar i — være bleven udfcerdiget, og denne er den forste In d vending mod
d et: m a n h a r d r a g e t d e t s L E g th e d , d e t s Au t h e n t i c i t e t i t v i v l . O g hoist besynderligt m aa det,
selv om m an holder paa dets Gyldighed, indrom m es
at v are, at det forst over hundrede A ar, efter at det
stal være bleven affattet, nævnes i Historien, medens
dog i dette Tidslob saa m ange vigtige Anledninger
frembyde stg, der, som det synes, m aatte have bragt
det frem for Lyset. Hverken da W aldem ar Atterdaa,
kort for sit Endeligt, bestræbte sig for, at sætte sig i
Besiddelse af H ertugdøm m et, heller ikke under de mange
S tridigheder med de holstenffe G rev er i D ro n n in g
M arg areth as Tid, ligesaalidt da Erik af Pom m eren
med D aabenm agt vilde tilegne stg S lesv ig , horer m an
ym te om det, nei! forst om trent 120 A ar efter 1320.

58

D og vi ville, for Beviisforelsens Skyld, jætte denne
Indvending tilside, hvor berettiget den ogsaa fore
kommer os at være; vi ville, for Beviisforelsens Skyld,
virkelig antage Documentets Authenticitet, og vi sporge
da om,. af hvilken N atur det var, da det blev oprettet?
og hvorlænge dets Gyldighed har vedvaret?
D et er ikke vanskeligt at indste, hvad der maa
have givet Anledning til det; vi have allerede tidligere
udtalt dette, idet vi sagde, at Documentet skal være
bleven udfærdiget til G u n s t for Grev Geert. Og
D ette maa mistes for at være utvivlsomt, at, dersom
den Waldemarske Constitution nogensinde har existeret som et uforfalsket Document, Hensigten mcd det
ikkun kan have været, at begunstige Grev G e e rt; at
bringe ham til at føle sig sikkrere i Besiddelsen af
S lesvig, med hvilket han netop var bleven forlehnet;
det kan ikke have havt anden Hensigt, end at gjore
Grevens Forlehningsbrev endnu gyldigere, at give
Forlehningen Styrke. Hvorledes det altsaa maa be
tragtes, er derfor tydeligt: ikkun som en Deel asF o rlehningsbrevet skrevet paa et andet Stykke P ergam en t;
et Appendix, et Tillæg til det; hvad man lvo rc D age
vilde benævne en hemmelig Artikel til samme. M en
er dette rigtigt, hvis Sandsynlighed m an neppe vil
kunne omstyrte, da er ikke alene dette D ocum ents
N atu r dermed bestemt; men ogsaa Varigheden af dets
Gyldighed. D a Christopher den 2den igjen var kom-
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mon tilbage til Danm ark, vg omsider et Forlig mel
lem ham og Grev Geert blev istandbragt i 1330,
renoncerede Grev Geert paa Sonderjylland, som igjen
tilfaldt W aldemar, imod at han erholdt Fyen i arvelig
Forlehning, dog saaledes, at han tillige forbeholdt sig,
igjen at forlehnes med Sonderjylland, om W aldemar
dode uden rette Arvinger, i Tilfcelde af hvilket han
forbandt sig tit, igjen at afstaae Fyen. At Grev
Geert, om Sonderjylland atter kom at tilfalde ham,
igjen skulde have det paa samme Betingelser, paa
hvilke det var bleven ham overdraget i 1326, er i
Forliget fra 1330 ikke bleven udtrykkeligere udtalt;
der siges kun "at hand stal hafue S on der-Iudland
Fanelcensvis for sig oc hans Arffvinge", dog forekom
mer det os rimeligt, at saa maatte vcere. A f det
her Anforte, maa det vcere klart, hvorlcenge constitu
tio W aldemari er vedbleven som et fuldgyldigt D o 
cument: dets Gyldighed blev suspenderet ved Forli
get as 1330, og ophorte endelig da W aldemar af
Slesvig dode, efterladende sig en S o n , som efter
ham beherflede Hertugdomm et; fra den D ag maa det
betragtes som et dodt og magteslost B rev, hvis
P lad s ikkun er i Archivet.
Di gaae nu videre i vor historiske Udvikling af
Forholdet mellem S lesvig og D anm ark:
Christopher den 2den erholdt ved dette Forlig
af 1330 vel igjen Fodsirste i D anm ark; han blev
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igjen K o n g e i dette Land; men fra n u af var han
ikkun Konge af N avn; han havde i sit hele Rige saagodtfom I n te t at herske over; neppe Nogen d e r
mere m agteslos end han, som efter N avnet var i B e
siddelse af den hele M agt, og faaledes forblev F o r
holdet til hans D odsdag. D a han i 1332 hensov i
Nykjobing, som det paastaaes, fom Folge af den
dybeste Krænkelse, fom kunde vederfares en Konge,
havde dette D anm ark, hvis Krone og Scepter han
bar, allerede for længere Tid siden i Virkeligheden
h ort op at existere; det var bleven deelt og splittet
ad : M ag n u s af S verige besad hvad der paa den
Tid af det nuværende S verige horte til D anm ark;
W aldem ar herskede over S onderjylland, og de to hol
stenske Grever, G eert og J o h a n , havde næsten det
hele D vrige inde; disse Tvende, n aar F yen og F e
ineren undtages, med hvilke de vare Meinte forlehnede, deres D ele vel ikkun som P a n t, men deres H erre
domme over dem var dog idetmindste lige faa fuld
stændigt som baade W aldem ars Herredomme over
S lesv ig og M ag n u s's over S kaane, og deres Bestræ
belse gik udentvivl ud paa, at forvandle hvad der
endnu ikkun var P a n t til et Herflab i O rd ets fulde
statsretlige B etydning. D ette gjælder fornemmeligen
G rev G eert, der med hver D a g trykkede tungere paa
D anm ark.
M en et historist Legeme, der har levet
længe, kan ikke oplofts i et D ieblik; der boer en kor-
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underlig sammenbindende Krast i det, der som oftest
trodser baade Erobrerens Sværd og hans Magtsprogs
det gaaer det som det gaaer med hine Fabeldyr i
Eventyret, der oieblikkeligen igjen voxe sammen, ester
at de ere blevne overhuggede, og stirre atter i deres
fulde Krast med det kamplystne Blik paa deres- Fiende. Dette viiste sig nu i Danmark. Et Opror be
gyndte i Jylland, og Grev Geert rykkede med en
heel Skare Leiesvende, som hans fyldte Skatkammer
havde gjort det let for ham at bringe sammen, ind i
Halvoen; men han kom ikkun til Randers. Det er
bekjendt nok, hvad der modte ham der; hvorledes
Niels Ebbcsen ined sine Folgesvende sneg sig over
Randers Bro i Nattens Morke; sneg sig igjennem de
tomme, stille Gader; trængte ind hvor Grev Geert
laae syg, og "vog den kullede Greve", en Handling,
som vi langt fra ville forsvare, men som dog blev
modtaget med den hoieste Jubel i Danmark, om hvil
ken Folkevisen bærer tilstrækkeligt Vidnesbyrd i sit
naive Billedsprog, hvor det hedder om Niels Ebbe
sen, efterat han igjen er redet tilbage over Randersbro:
"Niels Ebbesen gjæsted' sig en Kjærling,
Hun havde ikkun to Leve,
Den ene gav hun Nids Ebbesem
Han flog den kullede Greve/
Og nu blev det snart aabenbarst at det endnu ikke
var glemt, at Danmark var eet. Alles Blik vendte
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sig mod Tydskland, hvor Christophers anden Son,
Waldemar, opholdt stg; denMdste, Otto, sad sangen
i Segeberg. Man havde ikke Tid at vente, indtil
Denne kunde erholde stn Frihed igjen; man maatte
flynde sig, sor igjen at bringe Danmark under een
Krone og eet Scepter, Alles Blik vendte sig derfor
lcrngselsfuldt mod Waldemar. Og Waldemar havde
mange og mcegtige Venner! Ved deres Bistand lyk
kedes det ham omsider, at bringe det til et Forlig
med den slesvigske Hertug og med Grev Geert's
Sonner. Dette Forlig fandt Sted til Spandan: det
blev senere stadfcrstet i et Mode til Lübeck. Det var
i Aar 1370. I hiint forste Mode til Spandau er
det Grev Geerts celdste S on, Henrik, der paa holsteensk og siesvigsk Side er den fremtrcedende Figur;
bag ham forsvinder ikke alene hans yngre Broder,
men ogsaa den flesvigske Hertug ncesten aldeles. Naar
det i Forliget bestemmes, hvorledes de Summer, for
hvilke Jylland stod i Pant, stnlle afbetales, er det
ikkun Grev Hemik, som omtales ; det er til ham.
Pengene skulle erlcrgges; Lehnsmcendene i Jylland ere
Grev Henriks Lehnsmamd; Slottene ere Grev Henriks,
og skulle af ham overantvordes, altsom Pantesummerne
bleve tilbagebetalte. Denne Forsvinden as den slesvigste Hertug bag den nnge holstcenfke Greve, maa
forekomme saa meget mere besynderlig, som ikke alene
en Deel af den Sum, for hvilken Jylland var bleveu
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Pantsat, synes at maatte tilkomme Hertug Waldemar,
men ogsaa, og der fornemmelig, som Waldemar sy
nes, efter de forhaandenvcerende historiske Documenter, at vcere den Eneste, der her havde havt Ret til
at tale; den Eneste, til hvem man, naar man vilde
bestemme om Jylland, netop maatte have henvendt
sig. Nogle Maaneder fvrend Grev Geert blev fceldet, var nemlig en Overeenskomst bleven bragt istand
imellem ham og Waldemar, efter hvilken denne Sidste
stulde overantvordes Grevens Pantelehn i Jylland,
imod at udbetale en Deel as Pantesnmmen i klin
gende M ynt eller i Varer, og imod at stille, for den
vorige Deel, Slotte og Distrikter af Hertugdvmmet
til Pant. Det lader til at vcrre ntvivlsomt, at en
Deel af denne Overeenskomst allerede er bleven fuld
byrdet; at Waldemar allerede havde erlagt Dcerdi for
to tusinde Mark. Men da Grev Geerts Livstraad
saa uventet var bleven overflaaren i Randers, maa
Waldemar have frygtet for, at den stolte Bygning,
som Greven ved ualmindelig Rastloshed og Krast
havde opfort og hidindtil holdt sammen, nu, da hans
mcegtige Arm var bleven afladet, snart vilde lose sig
i alle Sammenfoininger og styrte om, han har der
for udentvivl anseet det for klogest, at tage sin T il
flugt til en Anmcrrkning, der var vcdfoiet Overeenskomsten, i hvilken det hedder: "vaar det oc at hand
(Waldemar) heller vilde bliffve ved sit Land, oc icke
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lose N o n e - I udland, der om maa hand have tid at
beraaflaa sig k . til denne Anmærkning har han uden
tvivl taget sin Tilflngt, for at sige sig fra him. D ette
maa man, fom det synes, udlede af S pandauer-F or
liget. M en den Om bytten af Pantelehn i Jylland
mod Pantelehn i Hertugdøm m et, som Overeenskomsten mellem W aldemar og Geert bestemte, havde væ
ret til alt for stort og ioinefaldende Garni for det
Holsteenste H u u s, til at det ikke senere stulde gjore
Forfog paa at fremkalde den igjen. Vi have feet, at
Grev Geert havde erholdt Fyen til arveligt Lehn; ved
Overeenskomsten mellem W aldemar og ham havde han
forbeholdt sig, af hvad han havde at raade over i J y l
land, det halve Brystherred, der ligger ved Middelfartfund. P a a denne M aade var Fyen bleven knyttet
sammen med S lesv ig , og ved nu at erholde P an te
lehn udviiste, fom strafte sig igjennem hele Hertug
dømmet, vare ogfaa Fyen og den netop anførte Deel
af Jylland ved S lesvig blevne knyttede til Holsteen,
der var den egentlige Basis for Grevens M agt, hans
K rafts Muskel. Hvad hans stærke Arm og hans
S tjerne havde underlagt ham , strakte sig n u, ifølge
Overeenskomsten, den ene Deel umiddelbart ved S i 
den af den anden; det strafte sig fom en Kjæde, det
ene Led i det andet, det ene Led sammenholdt ved
det andet, og det Hele fæstet til hans K rafts egent
lige Oting, Holsteen. Vytten af denne Overeenskomft

var følgelig altfor stor og uuncfaltenbc, til at det
Holsteenste H u n s ikke fenere skulde have gjort Forfog
paa, igjen at fremkalde den O m bytten af Lehn, fom
den bestemte. D ette Forfog blev gjort ved hiint
M ode i Lübeck, og senere gjemtemført ved en O vereenskomst til S o nderborg. Ved den Stadfæstelse af
S p an d au e r - F o rlig et, fom der fandt S te d , blev det
bestemt, at H ertugen skulde overantvorde G reverne
Lehn i H ertugdøm m et, mod af dem at modtage Lehitene i Jy llan d . H vorledes G reverne have bevæget
H ertugen tit. at gaae ind paa denne Bestemmelse, er
neppe vanskeligt at fa tte; de have udentvivl ængstet
hatn med de samme S y n e r og lokket hant med de
samme Blændværk, som G rev G eert allerede tidligere
havde frem m anet for hans svage Blik. D e have uden
tvivl indbildt h am , at han faavelsom de, at alle Tre
ikkun paa denne M a a te vilde kunne modstaae den
danske M agt, de Forsøg, som fra D anm ark vilde blive
g jorte, for igjen at trænge dem tilbage, og i M el
lem tider have de hen i Frem tidens M o rte ladet hun
Kongekrone glim te lokkende, som H ertugen allerede
havde baaret om sin Tinding, og som synes at have
efterladt et uudsletteligt In d try k d e r; — de have uden
tvivl betjent sig af te famine Lokkemidler, som m an
oftere har betjent sig a f, for at fore P rindser af det
danske H u n s b o rt fra deres P lig t; for at bringe dem
til at vende Fædrenelandet R yggen, at blive F orræ -
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t>crc mob bet og ben S ta m m e , fra hvilken be vare
iibfynnugne. Bestemmelsen om Lehnenes Ombytten,
ber veb M ob erne til Lübeck og Sonberborg blev til
foret S panbarier- Forliget, var en T rium ph, fom bc
holsteenfle Grever feirebe. D og Disse synes ikke at
have vcrret be Eneste, som crrbeibebe paa, at berebe
sig Triumpber veb hirnt M obe til Lübeck. D en unge
W albem ar, hvem Danm arks Krone netop var bleven
tilsikkret, synes ogsaa at have arbeibet berhen; synes
ogsaa at have villet berebe stg Triumpher, og bet paa
Grevernes egen Bekostning. H an synes allerebe ber
at have aflagt P rover paa ben S lu h eb , som senere
viser stg i hans Livslob som et Charakteertrcek. I
Lübeck blev veb et scerstilt Document Forliget mellem
Korrgerr og Greverne stabscestet. I bette Document
omtales Fyen ikkun som et Pantelehn; bet hebber:
"yber mere bekjenbis hanb (Kongen), at haffue sat
bennem Fyen oc alle be O er ber tilligger til Unberpant for 41000 M ark Solsf. P a a bet P a n t vil hanb
ingen Hinber gjore bern, icke heller paa A rre, for
forneffnbe P a n t bliver loft". Ikke rncb et eneste Orb
omtales Fyen som et i Grevernes Fam ilie arveligt
Lehn. M an behover ikke engang at ty til be Binkelflrivermibler, af hvilke man paa hiin Tib i Alminbeligheb betjente stg veb Fortolkningen af alleslags
Documenter, for as hine Ubtryk at ublebe, at G re
verne frivilligen havbe asstaaet fra ben Arveret til
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Fy en, fom deres Fader rinder heldige Tidsomstændig.
heder havde udvirket til Grinst for sin Familie. D et
maa synes besynderligt, at Greverne, der paa den
Tid, da M odet trl Lübeck sandt S ted, vare langt
moegtigere end Kongen, vare i Besiddelse af langt
siø m materielle Ressourcer end han, have indladt sig
paa at understrive en faa usordeelagtig Bestemmelse;
men Greverne maae enten ikke have overveiet Overeenskornstens Udtryk og de S lutninger, m an var be
rettiget til at drage af dem, eller ogsaa maae de have
havt en faa ringe M ening om Kongens pecunraire
Hjælpemidler, at de have antaget, at dette P an t, som
forsi kunde tilbagesordres ester at 41000 Diark S olv
vare blevne erlagte, var ligesaa sikkert som en arvelig
Forlehning; de have rnaastee solt en indre Tilfreds
stillelse ved, paa denne forblummede M aade, at kunne
lcegge deres ringe Tanker om Kongen og hans S til
ling for D agen; det har rnaastee været den samme
Forhaanelse, der her har villet give sig Lust i Udtryk,
som den Stæ rke faa oste betjener sig af mod den
Svage, men som heldigviis ogsaa ofte straffer sig selv.
Hvorom alting er, faa have Greverne senere fortrudt
at have undertegnet, hvad de undertegnede i Lübeck,
og have bestræbet sig for, at rette paa denne Feil faa
godt, som det har ladet sig gjore. Ikkun paa den
netop udviklede M aade lader, som det forekommer os,
den Uderhandling sig forklare, som Aaret efter Lü-
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becker-Modet under K»ng M agn us's M ægling pleredcs
til Helsingborg. M en hvad Greverne havde tabt i
Lübeck, formaaede de ikke at gjenvinde h e r; istedetfor
en Fugl, som de havde holdt i Haanden, m aatte de
lade sig noie med en Fugl, som floi i Luften: ifolge
Overeenskomsten til Helsingborg skulde Greverne be
holde Fyen til Arv og Eie ikkun under den B etin
gelse, at Kongen ikke erholdt Livsarvinger. D a en
S o n blev ham fodt i 1344, tilintetgjordes for G re
vernes Vedkommende Arveretten til F yen; Fuglen i
Luften floi bort, og kom ikke mere igjen.
Ved de til S pandau og Lübeck iudgaaede Trak
tater havde W aldemar erholdt Titel af D anm arks
Konge; men ikkun en ringe Deel af Landet flod un
der hans umiddelbare Herredomme: den nordlige Deel
af Jylland blev ham indrom m et, da han ægtede den
flesvigfle H ertugs Softer. H an maatte altfaa begynde
forfra; men heldigviis vare hans Egenskaber af den
A rt, at de fornemmelig m aatte komme ham tilpas i
hans Bestræbelser efter, igjm at bringe under sit
S c e p te r, hvad der efter Navnet og efter Historien
borte derunder. D e meest penible Vanskeligheder,
som han nu maatte have at bekjæmpe, vare uden
tvivl de p e c u n ia ir e : den storste Deel af hans Land
var bleven bortgiven som P a n t ; med S e lv vilde han
kunne gjenlose d et, og vinde det for sig selv; men
hvorledes fluide han, medens den storste Deel af hans

Land var i fremmede Hoender, af den ubetydelige Deel,
som stod under hans umiddelbare Herredomme, kunne
forskaffe stg Midler til at indlose hiin med? Dog
her synes Waldemar fornemmelig at have været paa
sin Post. Ingen Pengemand i Lombardstreet eller i
rite Lasitte eller ved Indgangen til Frankfurther I n dingasse har, som det synes, forstaaet 'bedre, at drage
Fordeel af, at dække Laan ved Laan; at tilfredsstille
den dyrere og mere paatrængende Creditor ved at op
tage Penge paa bedre Betingelser paa et andet Sted.
Den samme Sluhed , paa hvilken vi, ved at omtale
Forliget imellem Kongen og de holsteenffe Grever til
Lübeck, have fremfort et Exempel, synes ogsåa stadigen at have gjort stg gjældende, den samme Sluhed,
ved alle skriftlige Overeenskomster at boie Ordet til
bans egen Fordeel, og man vil let indsee, hvor meget
der kunde bringes ud af denne Egenflab i en raa
Tidsalder, da det skriftlige Ord sjelden, naar det skal
anvendes, veies og undersoges med Noiagtighed. Og
viiste han Sluhed i at vælge, anvende og stille O r
det, saa viiste han den udentvivl ikke mindre i at ud
lægge, i at fortolke det; heri er han neppe bleven
»vertrusten af nogensomhelst dristig Vinkelflriver. Og
bavde han ved en eller anden velberegnet Sopbisme
bragt Ordet til at tale til hans Fordeel; havde ban
ikkun det svageste Skin af Net at beraabe stg paa,
lader det til, at han sjelden har betænkt stg paa, at
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gribe til de materielle M idler, han havde at raade
over, for strax at tiltage sig, hvad han tidligere ved
sin S ophism e havde tilraifonneret sig. Saaledes sy
nes han at være gaaet frem mod Enkeltm and, og
omtrent paa famme M aade mod sine egne og sit
Lands Arvefjender. Ogfaa her vidste han under den
lange og meer end tilstrcekkelig vide Ncevepelts, i hvil
ken han fom oftest fremtraadte, at lade den Lovcklo,
met) hvilken N aturen havde begavet h am , komme faa
beteilig tilsyne, at hans Modstandere glemte Ræven
over Loven, og lod hiiit gaae uforstyrret sin Bei. Og
hændte det sig undertiden, at Modstanderne paa denne
M aade ei lode sig imponere, men gik imod Ræven, for
at fange den eller vise den tilbage, forstod han at
bruge sin Lab faa estertrykkeligen, at han ikke behø
vede at frygte for, at han for Frem tiden paa samme
M aade skulde blive traadt im ode: saaledes gik det Hol
stenerne ved G am borg; han flog dem der et Mærke,
som de maatte bære og fvie under igjennem hans hele
Regjeringstid. M en den farligste Fjende for W alde
mar^ saavelsom for hans Forgjængere i Regjeringen,
vare P artierne i det In d re, der ved den ringeste An
ledning og oste uden Anledning uformodentligen i et
N u reiste sig fra alle Kanter ligesom Spøgelserne for
M acbeths Blik; men ogsaæ mod disse vidste Wvldemar at anvende det bedst mulige Middel. H an synes
af cn E rfaring, han havde gjort i sin U ngdom , at
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have bimitet sig en Sackung, som han synes at have
betragtet som et Axiom , hvilken han stedse befulgte,,
naar han kjamtpede mod Partierne i det I n d r e , og
toenge med uafbrudt Held. Han maa, da han i sin
tidlige Ungdom fulgte sin Fader i Landflygtighed,
have bemærket, hvorledes dennes S ager, der stode saa
flet, da han forlod sit Land, stedse, naar han forst
havde fjernet sig derfra, strar begyndte at antage et
bedre Udseende, og oinsider bleve saa lokkende i deres
hele Udtryk, at den landflygtige Konge kunde gjore
sig Haab om, snart igjen at kunne bestige den samme
T brone, fra hvilken han saa nylig var bleven nedstodt. Denne Erfaring maa han have g jo rt, og det
er udentvivl d e n , som han senere har taget til sin
Rettesnor. N aar Uro lighederne begyndte hjemme,
naar P artierne begyndte at danne sig og troede ham
imode, reiste han bort, undertiden ret langt bort, en
gang endog lige til det hellige Land, — dengang have
Urolighederne udentvivl vævet ret alvorlige, — og,
naar ban omsider kom tilbage igjen, havde M isfornoielsen lagt sig, og han blev modtaget med
aabne
Arme. I en raa Tidsalder,
hos et raat Folk erdet
den Fraværende, som har R et, og ikke den Nærvæ
rende. Indbildningskraften folget den Fraværende paa
hans Veie og kaster sit Farveskjær paa ham : enhver
Egenflab forstorres, forherliges; men netop fordi den
Fraværende er for stor, maa den Nærværende blive
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fvr lille; ligesaameget som ber tildeles ben Fraværende
form eget, m aa blive tildeelt den Ncervcerende for li
det, dette er efter den menneskelige N atu r. Dien der
v ar endnu andre Omstændigheder, som m aatte bidrage
til at gjore den fravæ rende, den omdragende W alde
m ar saa m ægtig; m edens den nærværende W aldem ar
undertiden folte sig for svag; det var fornemmelig de
E rfarin g er, som enhver Dansk selv havde g jo rt, og
som Enhver bar om med sig. E rfaringer fra den Tid,
da W aldem ar endnu ikke var D anm arks Konge. C hri
stopher den 2den havde vistnok været en daarlig H yrde;
men hvad havde m an vundet ved at jage ham bort?
m an havde erholdt en holsteensk Ulv iftedet, der i
Begyndelsen rigtignok havde klædt sig i Faareskind;—
den tunge Skjæ ndselstid, som itu gik hen over Lan
det, havde enhver Dansk i friskt M inde. M en der
som m an drev det paa samme M aade mod W alde
m ar, som m an tidligere havde drevet det mod C hri
stopher, kunde ikke en ny holsteensk Ulv igjen indfinde
sig, og atter rive det stakkels Lam istykker? D esuden
m aatte Enhver tilstaae, at W aldem ar, om hans S cep 
ter ogsaa til enkelte Tider havde hvilet med en usæd
vanlig V æ gt paa Landet, dog stedse havde baaret dette
S cepter til D anm arks Forherligelse — n e t! m an m aatte
længes efter at erholde ham igjen, saasnart som m u
ligt at erholde ham ig jen , thi blev han b o rte, for
længe borte eller borte for bestandig, hvad d a? D en

(hforing éfæ tnn tg , som W aldem ar synes at have ta
get sig til N o rm , havde solgelig en dyb G ru n d , og
han betjente sig leenge af den med uafbrudt Held.
Forst mod S lu tn in g en af hans Negjering begyndte
ogsaa den at vise sig som et udbrugt M iddel. M en
ved alle de Egenskaber, med hvilke N a h im t havde
begavet Ham, og ved Hjælp af de M id le r, han be
tjente sig a f, bragte W aldem ar det i kort Tid tem 
melig lan g t: t 1360 havde han gjengivet D anm ark
dets gamle Grcrndse.
F ra Nit af begynder det at gaae ham m indre
godt, en ny Fjende fremtrcrdcr, som W aldem ar i B e
gyndelsen saae over Skuldrene til, men som, saaledes
som det siia ofte gaaer med ringeagtede Fjender, snart
vitste sig som den farligste af a lle , han havde havt
at kjcrmpe mod. D enne nye Fjende var Hanscstcederne. D a de syv og sutti forbundne S steder sendte
Kongen deres Herold, for at opsige ham Freden og
forkynde ham K rig e n , svarede han dem tilbage ved
fire plattydske V ers, i hvilke han langtfra udtalte sig
stnigrende om d e m ; han om talte dem som ligesaamange G sir eg dog disse hanseatiske G jcrs vare bestemte
til, jenere at teere paa de skandinaviske R igers K raft,
til senere at spise ret anseelige Stykker ud as disse
R iger. I denne forste Feide gik det dem im idlertid
nundre godt. W aldem ar modte dem paa den Bei.
der ofte har vceret og er de skandinavists R ig ers "Dei
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til R oes og M ag i", Han m o tte dem paa S o e n , over
rum plede deres Flaade ved Helsingborg og forstyrrede
den. H anseaterne faae sig nodsagede til, at soge om
Fred paa m indre gunstige Betingelser. M en snart
reiste nye Tvistigheder sig imellem W aldem ar og dem,
og de viiste sig atter i D aaben, og tilligemed deur
D anm arks gamle Fiender, Holsteneren og Mecklenburgcren. H ertugen af S lesv ig forenede sig ogsaa
med dem. M en hvad der var allerfarligst, en stor
Sam m ensvargelse havde dannet sig i det In d re :
Indtrykket fra den T id, da D anm ark havde vcrret en
B old i Holstenernes Hamder, havde tabt sig. W alde
m ar m aattc igjen gribe til sit gamle M iddel, at reife
bort. H vor store Vanskelighederne denne G an g have
vcrret, kan m an slutte deraf, at han nu i samfulde
sire A ar var fraværende fra sit Land. Im id le rtid
lykkedes det N aadet, sour det forstaaer sig, inden han
kom tilbage, at fjerne den farligste as D an m ark s F jen
der, Hanseaterne. D e t lykkedes det, at bringe det til
et F orlig med denne Fjende, der langt fra var fordeelagtigt og hæderligt for D anm ark, men som im id
lertid var gunstigere, end m an, ester de uheldige T idsomstcrndigheder, havde kunnet vente det. F oruden
at sikkre sig en D eel H andelsprivilegier, forbeholdte
H anseaterne sig Indtcegten af to Trediedele af S fa a n c
for et T id sru m af femten A ar, og, hvad der uraaskee
er vigtigst, de betingede sig, ved et eventuelt Konge-

valg, at kunne nægte den Udkaarede deres Samtykke
og faaledes gjore Valget ugyldigt. F ra itu af er det
fornemmeligt, at Hanseaterne lægge hiint nedværdi
gende Aag paa de skandinaviske Riger, der har hvilet
paa dem saa længe, som desværre endnu den
D ag idag hviler paa dem paa enkelte Punkter, vel
ikke materielt, men i Tænkemaade og Forestilling, ■—
hiint nedværdigende Kræmmeraag, det meest nedværdi
gende af alle. P a a det sortladne Hav, over hvilket
vore Snekker tidligere havde udovet et ubegrændset
Herredomme, paa vore egne Strom m e, der dog idetntindste burde tilhore os, selv paa disse vore egne
Strom m e maatte vi igjennem et langt Tidsrum vige,
vige for tydske Kræmmere!
Efter sin sidste, nylig omtalte Udenlandsrejse,
forandrede W aldemar i mange Henseender sin Frem gangsm aade; han blev i sin hele Færd langt roligere
og mere umådeholden. Han lod sig det nu ogsaa
være magtpaaliggende, at bringe al Uenighed, der tid
ligere havde fjernet ham fra hans Frænde i Slesvig,
fra Hertugen der, til at fvinde, og disse Bestræbel
ser lykkedes ham saa vel, at Hertugen overdrog ham
sin Ret til at indlose de Dele af Hertugdommet, som
de holstenske Grever endnu havde i P an t. Ved andre
M ellemhandlinger bleve flere faste S lo tte i H ertug
dommet ham indrammede, og da Hertugen, den sidste
af det Abelske H u u s, dode i Som m eren 1375, Havde
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Waldemar indtaget en faa fast S tilling i Hertngdomrnet, at det udentvivl vilde have lykkedes ham, igjcn
at forene dette med Kongeriget; igjen at indpode
dette Skud, der allerede havde fjernet sig faalangt fra
Hovedstammen, paa den. Men den famine drillende
Aand, som allerede faa ofte var kommen tilfyne, naar
Hertngdvmmet netop havde staaet paa Nippet til at
falde tilbage i Moderlandets Arme, viiste sig atter.
Et Anfald af Podagra bortrev Waldemar nogle faa
Maaneder, efterat Hertugen var bleven bortkaldt, og
A lt loste sig igjen op i vild Uorden; Forholdet til
Hertngdvmmet blev vanfleligere, blev mere indviklet,
end det havde været nogensinde.
Danmark var et indskrænket Valgrige. Walde
mar var dod, uden at efterlade mandlig Afkom; men
paa Spindesiden var hans Blod bleven nedarvet: af
tvende af hans Dottre vare S mm er iltve. Det var
om Disfe at Meningerne deelte sig; man var uvis
om. Hvo af dem man burde udkaare, og et Tidsrum
af sex Maaneder henlob faaledes, inden man kunde
bestemme sig; et Tidsrum af stor Vigtighed og som
kom at staae Danmark dyrt.
Da Atterdag dode,
havde Holstenerne af faste Pladse i Hertugdommet
ikkun Gottorp og Slesvig inde; men de sex Maane
der, som nu hengik, medens Opmærksomheden i Kon
geriget næsten udelukkende var henvendt paa den foreftaaende Dalgact, vidste de at benytte sig af og

7jL
gjore sig indbringende tilgavns; i dette Tidsrum
udbredte de sig vver hele Hertugdommet, og tllsikkrede
sig, deels ved Magt, deels ved List og gyldne Lofter,
næsten alle dets faste Pladse.
Dette var en aabenbar Voldsgjerning, som man forgjeves stal bestræbe
sig for at forsvare. Ikke destomindre har man forsogt
hcrpaa, og dette Forfog hidrorer ikke fra hine lonnede
Vinkelstrivere, der under den dem paalagte Opgave stadigen lege S k j u l i Dagbladenes Spalter; men fra
den Mand, hvis Stemme i Tydflland, med Hensyn
til de slesvigste Forhold for Oieblikket gjælder meest,
gjælder som et Orakels, nemlig Dahlmann.
Den
Maade, paa hvilken han her er gaaet frem, er beteg
nende, vi. antage derfor, at burde gjore opmærksom
paa den; den er i den senere Tid, da man i Tydstland synes at ville gjore Afkald paa den Roes for
Upartisthed og Grundighed, som af hele Europa er
bleven ydet dets bedste Mænd, bleven efterlignet af
Mange, af de Fleste, ja endog i de vigtigste offent
lige Documenter; ved at gjore opmærksom paa den,
haabe vi at bidrage til, idetmindste hos Enkelte, at
svække Tilliden til tydste Argumenter fra den seneste
Tid; vi haabe at bidrage til, idetmindste hos Enkelte
at aabne Dinene for alt det aabenbart Skjeve og
Fordrejede, der viser sig i disse tydske Argumenter
fra den seneste Tid. Dahlmann siger: "Aldrig havde
Gerhard den Stores krigerske Sonner tabt Sonder-
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jyllands Erhvervelse af Sigte.
Deres Fader stod
den 15de August 1326 allerede ved Maalet.
Blev
han ogsaa, sire Aar derefter, tvungen til, testen at
fjerne sig fra det, saa erhvervede han dog i 1330
facit)cl for sig som for sit Huus Eventualforlehningen
med Hertugdvmmet fo r det Tilfcelde, at det her
tu g e lig e H uus opho rte i Mandsstammen."
Det er i disse sidste Udtryk, at Feilen ligger; at en
temmelig grov Tilsnigelse aabenbarer sig. V i have
tidligere gjort opmcerkfom paa, hvad der skeete i 1330:
ved Christopher den 2dens Tilbagekomst til Danmark
renoncerede Grev Geert paa den Forlehning med
Hertugdommet, som var bleven ham indrammet af
Waldemar; istedetfor Hertugdommet erholdt han Fyen
til Lehn; dog forbeholdt han sig, igjen at forlehnes
med Hertugdommet, om W aldem ar dode uden
m a n d lig t Afkom, ikke, som Dahlmann siger, om
det hertugelige Huus ophorte i Mandsstammen. V i
have tillige tidligere gjort opmærksom paa, at denne
Waldemar efterlod sig en Son, som beherstede Her
tugdommet efter ham, og at folgelig Grev Geerts
Eventualforlehning med Hertugdommet gik op i Rog.
Hvad der fra Holstenernes Side blev foretaget i Her
tugdommet i de sex Maaneder, efter at Waldemar Atterdag var hensovet, var stråledes en aabenbar Voldsgjerning, som man sorgjeves skal bestræbe sig for at
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forsvare. V i vende atter tilbage, for at folge Forhol
dene i deres historiske Udvikling:
Omsider bestemte man sig i Danmark for den
femaarige norste Prinds, Oluf.
Hans Moder var,
som bekjendt, den danste Margaretha, og hans Fader,
Norges Konge, Hakon. Men Faderen tvang Forhol
dene til, som oftest at forblive i Norge, ikkun Mode
ren kunde ftadigen vare hos den unge Konge, og
holde Scepteret for ham.
Paa Thronen sad altsaa
et Barn ved Siden af en Ovinde.
Denne Ovinde
var rigtignok ingen almindelig Ovinde; hun var en
fjeld en begavet Ovinde, men hendes Charakteers for
nemste Egenskaber vare dog Ovindens. Det berettes
om hendes Fader, Waldemar, at han skal have yttret
om hende, at Naturen var faret vild, da den dannede
hende; hun var bestemt til at vare Mand. Satningen er langt fra sand; men er dog tildeels sand og
tyder, om den virkelig tilhorer Kongen, igjenpaa, hvilket
skarpt Blik denne Atterdag har besiddet; thi foruden det
meget Ovindelige hos denne Ovinde, var der udentvivl
ogsaa noget Mandligt hos hende.
Det vidtskuende
Blik, de lange Planer, det fjerne Metal, hvortil de
sigtede, og den urokkelige Standhaftighed i deres
Udforelse, synes at tilhore Manden; men Midlerne,
mcd hvilke hun virkede, Maaden paa hvilken hun
virkede, charakteriserede paa den anden Side igjen
fuldkommen Ovindem Her er det den yderste Grad
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af Forsigtighed. M oder der M odstand, træ ffer hun
sig enten ganffe tilb ag e, eller hun soger at beseire
den, ved at undgaae og omgaae den; ikkun yderst
fjeldm gaaer h un los paa den, for at slaae den til
Jo rd en . Havde der været saa meget mere M andligt
hos hende, som der var Q vtndeligt, havde hun uden
tvivl, da Thronen nu var bleven hendes S o n tilsikkret,
uagtet de m ange Vanskeligheder, der i Begyndelsen
nrodte hende i D anm ark, samlet en D eel af Landets
krigerske K raft om sig, og havde kastet Holsteneren ud
as S le s v ig ; h un vilde derved have viist sig, ikke saaledes som hun virkelig har viist sig, nemlig som sin
F aders D a tte r; m en som sin Faders S o n . D o g det
er langt fra ikke vor Hensigt at ville anklage hende,
fordi hun her handlede efter sin C harakteers I n d 
skydelse; vi see os nodsagede til, senere at fremkomme
need en Anklage mod hende for hendes Frem gangsmaade i den stesvigfle S a g ; men denne Anklage for
tjener hun tilvisse ikke endnu. D a hun havde sat
sig ved S id en af sin S o n paa den danske Throne,
vare Forholdene i D anm ark heelt vanskelige at ordne,
og traadte mod K ronens Virksomhed heelt hemmende
iveien.
W aldem ar, hendes F ader, havde ved m an
gen haard og voldelig G jerning bragt fornemmelig
Adelen i Harnisk mod sig. D a han dode, viiste der
sig folgelig megen M istillid mod Kongem agten. D enne
gik jaavivt, at M arg areth a saae sig nvdsaget til, til

Thinge at imberficnbe mange af Faderens Handlingger: m angen en Eiendom , m angt et G o d s, som han
havde inddraget under Kronen, m aatte igjen tilkjendes den forrige Eier. O g udenfra tnicbe Krigen.
H ertug Albert af Meklenborg vilde med Vaaben i
Haand forsvare sin S o n n eso n s S a g , M argarethas
S osterson, der ved K ongevalget var faldet igjennem
ved S id e n af den norske O luf. A t hun under disse
Omstændigheder lukkede D iet for, hvad der var skeet
i H ertngdom m et, ville vi langt fra fordom m e; hun
folte sig for svag til at trcede Doldsmcendene im ode;
m en hun anerkjendte ikke V oldsgjerningen. Forst da
hun lang Tid senere, under langt gunstigere Forhold,
i 1 3 8 6 1 N yborg legaliserede V oldsgjerningen, ved at
forlehne Een af de holstenske Grever med H ertngdom 
m et, forst da fortjener hitn vor Anklage. D ette skeete,
som sagt, i N yborg i 1 3 8 6 .
D e t var, som D a h lm an siger, en vigtig D a g , til hvilken allerede meget
O n d t og G odt har knyttet sig, og fremdeles vil knytte
sig. P a a Thronen sad den unge Konge, der nu var
voret frem til A n glin g, og D ronningm oderen ved
S id e n af ham.
R nndt om Thronen stode Landets
Fornemste, syv B istopper, blandt dem N orges Erkebisp, N iels, og foran Thronen de Holsteenste G rever:
G eert, som stulde forlehncs, hans tvende Brodre, og
Faderbroderen, G rev C laus. Forlehningen blev fuld
byrdet ved en F an es Nedkastelse.
D et er denne as

8-2
Margarethas Handlinger, som vi maae anklage; thi
ved at legalisere Voldsgjerningen, betog hun sig selv,
saaledes som Fremtiden viiste tydelig, det bedste Baaben til at bekjcempe den med.
Da Voldsgjerningen
var en aabenbar Voldsgjerning, og viiste sig for Alles
Dine som saadan, vilde hun, naar hun havde oppebiet det belejlige Dieblik, uden Vanskelighed have kun
net bekjcempe den. Hos hendes Undersaatter i Dan
mark vilde Uvillien over den skammelige Gjerning,
vilde Ovcrbeviisningen om, at Landets Mre var bleven saaret paa det Dybeste, ved hvad der var steet
mellem Kongeaaen og Cideren, have styrket den kri
geriske Muskel og have ladet dem ile med Begjcerlighed i Kampen, og hos Fiendcn vilde Bevidstheden
om begaaet Uret have svcekket Modet og Kraften,
og Uretten selv, saalccnge den var tydelig, vilde have
fjernet de mange Sympathier og de mange Krastanstr'aeugelser udensra, der senere viiste sig til Fordeel for Hclstmi. Det er udentvivl saa, at Marga
retha aldrig har viist sig mere fuldstcendig som Qvinde, end da hun him J5dc August i Nyborg sad paa
Thronen ved Siden af den unge Konge; det er uden
tvivl saa, at hun, medens hiin vigtige Handling blev
fuldbyrdet, har arbeidet under indre Reservationer:
den unge Olaf, som sad hos hende, havde allerede tvende
Kroner at bcere om sin Tinding, tbi Norges Hakon
var dod i 1380; men hun attraacde for ham des-
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üben ogsaa S v e rig e s ; i offentlige D ocum entor h ib te
O laf sig, ret A rving til S verige. Nnber bisse Om»
stcenbigheber h ar hun onflet, at erholde Ryggen gan
ske fri, og bette O nfle har givet Anlebning til F o rlehningen. D a Forlchningen blev fuldbyrdet, ba F a 
nen, blev kastet til Forben, h ar hun udentvivl sagt til
sig selv: M in H erre, H ertng, og mine H errer, G re
ver! D e n l e e r b e b s t , som l e e r s i d s t! H u n har
udentvivl forbeholdt sig, at gjore denne H andling god
igjen, n aar S v erig e forst var kommen i hendes
M agt. M en ved at legalisere hiin V oldsgjerning,
var hun selv Hovedpersonen i at flabe et Factum ,
som let, saaledes som det ogsaa senere gjorde, kunde
voxe hende aldeles over Hovedet, og derfor m aae vi
anklage hende.
Betingelserne for denne Forlehning danne forovrig t et af de meest omtvistede P unkter i den danfle
Historie. V ar den blot personlig? eller var den a r
velig? og hvorledes arvelig? kun i den direkte nedadgaaende Linie eller ogsaa i Sidelinierne? S p o rg sm aal.
der have vcrret oftere frem satte og droftede, og have
givet Anledning til flere S tridigheder saavcl imellem R i
gerne som imellem enkeltstaaende M a n d , end noget
andet i den danfle Historie. I den senere Tid, lader
det til, at de fleste Granskere have heldt til den M e
n in g , at Forlchningen h ar v aret arvelig; ikke desto
m indre maae vi, for vort Vedkommende, endnu frem-
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deles M r c for sir avidt enige in eb de tidligere danske
Historieskrivere, at vi ikke kunne an tag e, at Arvelig
heden har været tydeligen u d talt ved F orlehningen, og
vi stnlle nu forfølge p a a , at udvikle denne M ening.
D e G runde, som af enkelte af hine H istoriegranskere anføres for deres Paastand øm, at Forlehningen
til N yborg var arvelig, ere enten urigtige eller alde
les utilstrækkelige. Holberg søger stråledes sit B eviis
for Arveligheden i den O m stændighed, at F orlehnin
gen skeete faneviis, han mener, at efter tydsk Lehnsret
vil faneviis og arvelig sige fuldkommen det S a m m e ;
men herim od m aae vi indvende, at det nok er af
g jo rt, at det læ nge, førend Lehnene bleve arvelige r
Tydskland, var Skik ved Forlehninger der at lade en
F an es Overleverelse tjene som S y m b o l. I den tid
ligere danske Historie see vi og)aa, at det samme S y m 
bol ved flere Leiligheder har været benyttet ved Lehns
B ortgivelse; om flere af de tidligere slesvigske H ertu 
ger anfores det stråledes udtrykkeligen, at de erhøldte
deres Lehn faneviis, uden at denne Omstændighed al
ene, saavidt os bekjendt, nogensinde paa him Tid er
bleven frem fort fra slesvigsk S id e , for at bevise H er
tugernes Arveret til Lehnet. E n F an es Overleverelse
v ar igjennem et langt T id sru m det almindelige S y m 
bol ved de store S tatholderlehns B ortgivelse, et S y m 
b o l, der kun betegnede F orlehningen; m en ikke dens
A rt. Christiani antager, at Forlehningen v ar arvelig.
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beeid forbi eit S kribent — P resb y ter B rem ensis —
ber ikke levebe længe efter ben, ubtrykkeligen bar n b talt
D ette; m en fornemmelig forbi, ifvlge ben famine S k ri
bents B eretning, H ertngens B ro bre og F arbrober tilligemeb ham aflagbe Troskabseden o eb Forlehningen.
E fter C hristianis M ening v ar fclgelig Forlehningen
ikke alene simpelthen arvelig, arvelig i ben nbfaarebe
H ertu g s Linie; men ogfaa i S ibelin ierne; ben var
en Forlehning paa ben hele H aanb, en in v estitu ra
sim ulfanea. M en bisse G m n b e ere bog m inbre eitb
tilstrækkelige! D en Dmstænbigheb, at cit S kribent,
ber ikke levebe længe efter Forlehningen, ubtrykkelig
har nbtalt, at ben var arvelig, kan vel ikke tillægges
storre Gylbigheb, enb ben K jenbsgjerning, ber er
Alle, fom have liget inb i hiin T ibs Historie, v itter
lig, at Arvclighcben, næsten um ibbelluut efter Forlebttingen, fra Holstcenff S ib e blev paastaaet, — at
hiin S k rib en t har sine B eretninger fra Holsteen af,
er neppe tv iv lso m t, — m en bennc P aastanb af bet
bolfteenstc P a r ti neutraliseres igjeit ganske veb en
m odsat P aastanb fra dansk S id e, ber i Erik af P o m 
m erens Tid oftere paa bet Hoitibeligstc er bleven u d 
talt om, at Forlehningen ikke var arvelig. D en a n 
den G ru n d kunne vi heller ikke tillægge storre G v lbigheb. A t M arg areth a under Forholde, ber langt
fra vare tru e n d e , ikke engang b ydende, skulde
have bortgivet H ertngbem m et ikke alette arveligen;

men endog arvelig i Sidelinierne, mangler faa alde
les den indre Sandsynlighed, at man neppe, uden de
utvivlso mste og besternteste Vidnesbyrd, bor fæste Lid
dertil. Her bor Dette, som det forekommer os, saameget mindre skee, som den Omstændigheds der bevæ
ger Christiani til sin Slutning, nemlig Troskabsedens
Aflæggelse af Hertugens Brodre og hans Faderbroder, ikke alene kan forklares langt bedre paa en an
den Maade; men ikke engang godt kan forklares strå
ledes, som den af Christiani er bleven forklaret. Der
som Troflabsedens Aflæggelse af Hertugens Brodre og
Faderbroder paa hun Dag til Nyborg skulde betegne,
at denne Faderbroder og disse Brodre havde erholdt
Arveret til Hertugdømmet for dem og deres Linier;
havde erhverveten Net,der hidindtil var uhørt i den
danske Historie, er der da ikke idetmindste al Rimelighed
for, at de fenere i offentlige Documenter af Betydenhed,
stråledes som det paa den Tid var almindelig Skik, v il
de hentyde paa denne netop erhvervede, paa denne
nye, hidindtil uhorte Ret ved et Tillæg til deres
Titel, som f. Ex. "ret Arving til Slesvig" eller blot
"Arving til Slesvig" eller "eventuel Arving tik Sles
vig"? Men Dette gjorde de ikke: i offentlige Docu
menter kalde de sig fremdeles ikkun "Grever til Holsteen. Stormaren og Skovenborg." Men, hvorledes
kom de da til at aflægge Troskabseden? Jo, i det
Forhold, i hvilket de stode til Hertugdommet, kunde
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de iffe godt undgaae, at aflægge denne. D et Hol
steenste H uns var, som vi tidligere have feet, i B e
siddelse af betydelige Pantelehn i H ertngdom m et; at
en Deel af disse Pantelehn ere gaaede over til den
nye Hertugs Brødre, viser det imellem ham og dein
til Bornhoved i 1397 indgaaede Overeenskomst tyde
lig en; det var folgelig som Ihændehavere af P an te
lehn i Hertngdommet, at de aflagde Troskabseden.
D e hidindtil paapegede Argumenter ere saaledes, hvil
ket vi haabe at have viist, enten urigtige eller ogsaa
aldeles utilstrækkelige. V i ville imidlertid heller ikke
lægge S kjul paa, at m an kunde fremføre andre A r
gumenter, der vilde gi øre S porgsm aalet mere tvivl
somt. Hvad der saaledes skecte til Vordingborg i
1 3 9 2 ; det Forlig, som der blev affluttet imellem
M argaretha, den flesvigske Hertug og de holsteenste
Herrer, er i sine Udtryk fornemmelig stikket til, at
gjøre dette S po rg sm aal tvivlsomt; dette Forlig vi
ser, som vi maae indrømme, i ethvert Tilfælde, at
M argaretha endnu ikke har vovet, ligetil at forstyrre
den Illusion, som Holstenerne vuggede sig p a a : at
Hertugdømmet vilde blive i deres H uns som et ar
veligt Lehn. M en i vore Dine kan dette Forlig hel
ler ikke vise mere; thi hvad der steete nogle Aar se
nere til Assens forekommer os, at sætte det udenfor
Tvivl, at Forlehningsbrcvet fra Nyborg enten har
været afskrevet efter de ældre flesvigske Forlehnings-

breve, og folgelig har undladt at omhandle Forled
ningens Varighed, eller ogsaa har indskrænket denne ril
M argarethas Regjeringstid. D a dette M ode til A s 
sens fandt sted — det var i 1396 — havde M a r 
garetha opnaaet sit store M aal, at bringe Nordens
tre Kroner sammen; Erik af Pom m eren, som hun
havde udseet til sin Eftermand, var bleven anerkjendt
i alle tre Riger, og allerede hyldet. Til Assens vare
de holsteenske Herrer blevne kaldte og havde ogsaa
indfundet sig der. Kongen " t i l b o d d e m H e r t u g d o m m e t t i l L e h n f o r T j e n e s t e ."
M e n der
som Hertugdommet havde vceret dem givet arveligen,
hvorledes kunde den unge Konge n u komme til atter at
tilbyde dem det til Lehn? M a n har rigtignok villet
forklare Dette saaledes, at Herrerne vare blevne kaldte
til Assens, for at bringe den nye Konge deres Hylding — som Lehnsmcend var dette deres Skyldighed —
det var en Form , som blev noie paascet af Lebneherren, da den var indfort for stedse at bevare hans
H sihedsret over Lehnet i M inde. M a n har endvi
dere paastaaet, at det i Forlehningsbrevet fra Nyborg
bar vceret undladt at bestemme, af hvilken A rt den
Tjeneste, hvortil Hertugen af S lesvig var forplig
tet mod sin Lehnsherre, skulde vane; deune Tjeneste
var i Lehnsbrevet ikkun bleven omtalt ganske i Al
mindelighed; men denne Ubestemthed havde givet A n 
ledning til Tvistigheder, som Kongen vaa den anforte
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Maade sogte at bringe til ct Udgangspunkt ved biint
Mede til Assens. Men hvorledes fan, hvad der
paa dette sted skete, forklares stråledes? At der
havde fundet Tvistigheder Sted i Anledning af Forlehningsbrevets Bestemmelse, Intet rimeligere Hiint
Forlig til Vordingborg viser tydeligen, at den sles
vigske Hertug og de holstenske Herrer havde forplig
tet stg til Tjeneste; det hedder i Forliget i "AderNrere
skal denne Dagtingen oc Forhandling icke skade forbemelte
Dronning Margrete, hendis Arffvinge oc Efterkom
mere udi den Eed, Hylding oc P l i c t , som disse
forneffnde Herrer oc deres Arffvinge staar forbemelte
Dronning oc hendis Arffvinge nred forbunden, oc hen
de tilforne svoret, hyldiget og loffvet haffve." At
desuagtet de holstenske Brodre og deres Faderbroder
have nægtet at forrette den ringeste Tjeneste, ligger
saa aldeles i det holstenske Huus's Rolle ligeoversor
Danmark, at det vilde have undret os, om det hav
de været anderledes. Men, om man ogsaa betragter
Sagen, som den af det holstenske Parties Forsvarere
er bleven fremstillet; om man ogsaa, tvertimod bvad
de paalideligste Kilder indeholde, antager, at her ikkun
var Sporgsmaal om Anerkjendelse i Lehnet, hvorledes
kunde Erik komme til, at nægte selv denne Anerkjen
delse? Havde Tvistigheder fundet sted, saa havde i
ethvert Tilfælde ingen Tvistigheder endnu fundet sted
imellem Lebnsmændene og den nve Lebnsberre, Erik
7

90
var jo netop blcvcn hyldet; for Erik var der endnu
intet Andet at gjore, end at anerkjende Forlehningen paa de fastsatte Betingelser. Han kunde rigtig
nok, efter hvad der var passeret, give sine Lehnsmænd
et velvilligt Vink om, at de maatte vogte sig for
Fremtiden, da han ellers maaffee vilde see sig hensat
i den sorge l i ge Nodvendighed, at faae dem domt
fra Lehnet; men selvom Holstenerne, efter en saadan
Paamindelse, havde vedblevet at fremture i deres Halstarighed, havde det dog ikke staaet til Erik alene,
at gjore den Overeenskomst, som havde fundet sted
om Lehnet, til Nul og Ingenting: Dette kunde iffiiu
skee af en dertil udvalgt Ret; dog, som vi have anfort, i de paalideligste Kilder, tales ikke om, at Erik
nægtede at anerkjende Holstenerne i Lehnet; mender
siges bestemt, at han nægtede, at forlehne dem med
Hertugdommet. Holstenske Historieskrivere, og ganske
nylig Dahlmann, have alligevel paastaaet, at Forlehningen ikke destomindre fandt sted til Assens, ikkun
med den Forskjel, at Fanen, som tidligere havde
været det almindelige Symbol, denne Gang aldeles
udeblev: den blev, da Hoitidelighedeu foregik, hver
ken overleveret eller nedkastet. Men for at fremkom
me med saadanne Paastande, maa Diet lukkes for
Historiens tydeligste og mindst tvivlsomme Vidnes
byrd. Erik lod, hvad der var foregaact, fore i Pen
nen, og bekræfte af Danmarks Fornemste. Dette

Document tyder saaledes: „Udi Guds n a p , Amen.
Di Peder af Guds Naade Erchebisp til Lund, J o 
hannis af famine Naade Biskop til Slesvig, Folmer
IePfson, Anders Iepffon, Niels Ip e rffo n , Johan
Oluffffon, Predbjorn Podebusk, Berneke Skinckel,
Riddere, bekjende oc vidne offentlig udi dette Breff,
at udi Faste efter Guds byrd 1396, siden at vor
naadigste Herre, Herr Erich med Guds Naade, Daumarckis, Sveriges, Norgis, Dendis oc Gottis Kön
ning, Hertug udi Pommern, oc Greff Claus aff Hol
sten, og hairs Broders Greff Henricks Sonner, alle
tre, vaare til Assens udi Fyen at belcenis, os oc mere
got Folck, loffvcerdige, hosvcerendis, da horde vi
oc faae, at forneffnde Greff Henricks Sonner tit oa,
ofte vaar anbodet oc loffvet Hertugriget til Slesvig
til Lcen, hvilket vor Herr Kong Erich oc hans gjcrne
havde feet, at forneffnde Greff Claus oc hans Bro
ders, Greff Henricks Sonner, alle tre, aff hannem
haffde undfanget til Lcen, oc bleffvet hans Mcend oc
Tjenere deraff: men Greff Henricks Sonner alle tre,
vilde icke antage Hertugriget til Lcen aff vor Herre,.
Konning Erich, eWr bliffve hans Mcend oc Tjenere,
uden hand vilde giffve dennem Sold oc fæt te dcrfore
Loffven oc Bissen: hvorfor e endeel aff os ocfaa loffvede, som vel vitterligt er. O c da vaa r G r e f f
C l a u s , o c hans B r o d e r s G r e f f Henr i cks

S s n n e r a l l e tre hv er ken Land el l er Læn
gi ffven, e l l e r fo r l ce nt , men Penge for deris
Tjeneste, som forstreffvet staar rc." Det forekommer
os, at vi hvad netop have meddeelt om Modet til As
sens, scctter det udenfor T vivl, at Arveligheden ikke
kan have vceret tydeligen udtalt ved Grev Henriks
Forlehning i Nyborg. Havde vi imidlertid, efter at
have overveiet, hvad der passerede til Assens, frem
deles vceret itvivl om, hvilken Dom vi burde fælde
om det Stridspunkt, med hvilket vi netop beskjeftige
os, vilde rimeligviis selve Forlehningsbrcvets Skjebne have fort os hen nrod den Mening, for hvilken vi
have udtalt os. Thi er det ikke besynderligt? Dette
Forlehningsbrev vilde Holstenerne paa ingen Maade
rykke ud nred! De holde det under Laas og Lukke i
det Inderste af deres Archiv, i Mulm og Morke,
medens de, ved at frcmtrcrkke det for Dagens Lys,
ved at fremvise det, i et Oreblik havde kunnet bringe
Striden, som knyttede sig til det, til Afgjorelse. Da
Stridspunktet senere hen i 1413 blev optaget til Dom
i Nyborg; da det endnu senere blev forelagt Keiser
Sigismund til Afgjorelse, eller da Keiseren noget tid
ligere havde sendt en Retslærd nred Fuldmagt til at
undersoge hos begge Parter, hos Erik af Danmark
og bos Holstenerne, samtlige denne Sag vedgaacnde
Docnmenter, — ved alle disse Leiligheder vilde Hol
stenerne, havde Forlehningsbrevet været formet over-

eensstemmende in ed deres P aastand, ved blot at trække
det frem og ved at forelcegge det, m aatte have virket
saaledes til G av n for denne Paastand, at dens (Bet
er senere neppe kunde have været tv iv lso m ; m m net!
de skjulte B revet ikkun endnu om hyggeligere! de gri
be til de nicest puerile P aaskud, for at uuddrage sig
fra, at forelcegge d e t! E r ikke D ette besynderligt?
S enere hen hedder det, at B revet er gaaet tabt. E t
D ocum ent af denne Vigtighed, af den yderste V igtig
hed for Holstecn er gaaet tabt, uden at m an form aaer
at angive, hverken n a a r eller h v o r l e d e s ! er gaaet
tabt, som om det kunde have været et Ark M acula
tu r! E r ikke ogsaa D ette besynderligt? V i indsee
im idlertid, at Stridighederne, som have dreiet stg om
dette P u n k t i D anm arks Historie, aldrig ville kunne
n eu traliseres; her vil Uenigheden komme tit a t ved
vare nu og bestandig, thi hvor, ligesom her, saa m an
ge M om enter, der synes at stride indbyrdes, m aae ta 
ges under Overveielse, inden D om m en kan fældes,
kunne Grandskerne, om de ogsaa samtlige gaae til de
res Arbeide med fuldkommen Upartiskhed, neppe no
gensinde komme til det samme O tesnltat: as hver af
dem ville disse M om enter udentvivl blive opfattede
anderledes og blive tillagte en forfljellig V æ gt, og
m aae folgelig lede til forskjcllige U dgangspunkter. D er
vil saaledes for bestandig blive Uenighed om, det er
D anm ark eller Holsteen, der har havt Uret i a t frem -
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f'aibc be lange S tridigheder, ber knytte sig til ben
netop omhanblebe N y b o rg er-F o rlch n in g; men hvad
ber ikke bor frcmfalbc Uenighed, er S p o rg sm aalet om,
til hvilken S ib e R etten helbcr sig i be andre vigtige
Tvistigheder mellem D anm ark og Holsteen, som settere
hen optoge Erik af P om m erens R eg jerin g stib , thi
her ere K jenbsgjerningerne imereenssiemmenbe og ty
delige.
Ester at P artern e havde skiltes i Uenighed i A s
sens, hengik en lamgere Tid meb S tridigheder, S t r i 
digheder i O rd og G jerning. V aabnene bleve oftere
grebne ester og b ru g te ; men heller ikke Vaabnene for
manede, at tilendebringe S trid en . O m sider sloge for
nemme Fremmede sig imellem, og en Overeenskomst
blev indgaaet forsi til Flensborg, sidenester til Kol
ding. P a a bette sidste S te d i 1 4 J3 . Iso lg e den der
indgaaede Overeenskomst skulde V aabnette hvile i fem
A a r ; n aar disse vare forløbne, skulde Vaabnene ikke
optages, for at afgjore S trid e n ; m en "naar be fem
A ar forløbne ere, skal den ene staa den anden tilrette
udi faam aabe, at n aar de fem A ar fast til ende for
løbne ere, ba stal den ene den anden n i Uger tilforn
advare, oc der effter skal høibis en venlig D ag til
N yborg, dog at hvem den anden vil tiltale, hand sige
hannem eller advare hannem tilforne imellem P aast’e
og S t . M ichelsdag, faa betimen, at D agen faitb hol
dis for M ichaelis. P a a ben tid stal be key se ti paa
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bvcr side, aff Danmarckis Raad og Sonder-Indland.
De 12 skulle haffue Fuldmagt, Parterne at adskille,
ester Danst' Ret. Hvad de to Iff endrecteligen sige,
efter dansk 9iet, det stal bliffue." Denne Overcenskomst blev imidlertid noget forandret ved et nyt
Forlig, fom Aaret ester, under Uldrik af Meklenborgs
Auspicier, blev indgaaet i Flensborg.
Efter dette
stnlde Sagen, allerede i det folgende Aar, altsaa langt
tidligere, end det var bleven bestemt i Kolding, opta
ges til Dom i Nyborg.
Dette Forlig, hedder det,
"stal icke være skadelig andre Brefne for gjort, andet
end den Artickel, fom til Kolding var gjort. Atintet
skulle skjelnis eller dommis om for fem Aar, det stal
mand nn til S t. Handag Adrette etc." Som Folge
af denne nye Overeenskomst lod Erik sine Modstan
dere indstævne til Nyborg til Aaret derefter: Fru
Elisabeth, Hertuginde af Slesvig, hendes Born, Hen
drik, Adolf og Geert, Herrer af Holsteen, og deres
Formynder, Hertugindens Broder, Hendrik afBnm svig og Lyneborg. Men til Nyborg begynde Holste
nerne allerede med deres Udflugter: Hendrik af Lyne
borg, Formynderen, erklærer sig ikkun villig til, at
udvælge de Sex af Sonderjylland, som det paalaae
Holstenerne at vælge, under den Betingelse, at de
tolv af Danmark og Sonderjylland Udkaarede ikke
skulde afsige nogen Dom; men ikkun soge at tilveje
bringe et Forlig.
De Ser af Sonderjylland bleve
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solgelig ikke udvalgte. M en ikke destomindre lod K on
gen S ag en forelægge D anm arks R iges R aad til Asgjorelse. R aadet ftakjendte Holstenerne og tilkjendte
(nik H ertugdom m et. S enere bleve begge P a rte r enige
om, at lade den tydste Keiser domme dem im ellem ;
m en da Keiseren optog S ag en til D om i Osen, frem 
kom Holstenerne igjen med deres Indsigelser; dog
yeller ikke Keiseren lod sig asholde heras; men assagde
sin D om , isolge hvilken H ertugdom m et skulde tilbore
D anm ark og Erik, og ikke Holstenerne. Erik havde
stråledes tvende D om m e til G unst for sig, assagte as
Domstole, hvis Competence hans M odstandere havde
anerkjendt, og ester hvis Kjendelser de havde erklæret
sig villige at rette sig. A t Holstenerne alligevel, da
disse Kjendelser gik dem imod, nægtede at efterkom
me dem og bestræbede sig for, at gjore dem dodc og
magteslose, ved at indanke deres S a g for en endnu
høiere D om m erm yndighed, ved at appellere fra Keise
ren til P aven, sorstaaer sig as sig selv. F o r Erik
stod I n te t tilbage, for at komme i Besiddelse as hvad
ham retligen var bleven tilkjendt, uden igjen at gribe
til Daabnene, for atter at sorsoge med dem. O g
bavde han været heldig i sine Bestræbelser for Forum et
ved at vandre Lovens og de juridiske F orm aliteters
P ei, m aatte m an vist nok antage, at ban ikke vilde
blive m indre heldig ved at vandre K rigens B ei; ved
at indstævne sin S a g til Asgjorelse paa Valpladsen,

for at lade Saabncne og B lod et domme imellem ham
hans M odpart. Eriks Scepter udsvede sit Her
redomme over videre Strækninger, end ncesten nogen
anden samtidig Fyrste i E uropa havde at herske
umiddelbart over; de trende, gamle Kroner, h vis gode
Grrld saa ofte havde glim tet crrefrygtsbydende med
stcerke S traaler midt i N ordens M orke, havde forenet
sig rundt bans T inding; for at forsvare sin S a g
kunde han tilligemed D anm arks og S v e rig es bepandsrede Riddere fore til K ongeaaens Bredder Norm an
nernes S læ gtn in ge fra Vestlandets dybe Fjorde og
de stcerke, jernhaarde D o ler fra Throndelagen og D a lekarlien. O g ligeoverfor denne M agt, hvilke M od 
standere? N ogle Sm aagrever nordenfvr Elben. M en
der var, som Fremtiden viiste, meget M angelfuldt i
al denne Herlighed. D e djerve Maend fra det fjerne
Norden havde, saaledes som det undertiden gaaer dem,
netop taget sig en S o v n , der havde varet igjennem
lange Tider. D a K rigsluren atter kaldte dem udenfor
deres egne Enemcerker, til Kamp i hele E uropas P a a 
syn, gik det dem saaledes, som del er gaaet dem ved
en langt senere Lejlighed: deres Vaaben vare midt
under S o v n e n blevne forrustede og tildeels gjorte
ubrugelige; de havde selv under den lange H vile forglem t, at fore dem paa den gamle djerve M aade, —
og de toge sig, da Skjoldem odet fandt S ted , heel
underlige ud ligeover for en Fjende, der havde holdt
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Skridt meb Tiden og stod skinnende i sin nye Oiustning.
Hertil kommer, at den Sag, for hvilken de
kjæmpede, ikke huede dem. De tre Rigers Forening
var ikke bleven fremkaldt ved et almindeligt Dnske
hos Befolkningerne; det var ikke en hoi patriotisk
Tanke, tig den, der arbeider for Dieblikket, som havde
været paafærde; ikke en cedel patriotisk Folelse, der,
ligesom nu, drev til at forsone Brodre; til at udslette
Hadet, til at lægge H(enderne i hinanden, for at
Nordens Sonuer i Enighed kunne gaae deres hæderfulde, store Gang igjennem Aarhundredcrne og igen
nem Historien; — net! paa Calmarunioneus Tid oploste Alt sig i Norden endnu ikkun i fmane, particulaire Bestræbelser; det var ikkun individuelle Interes
ser eller Standsinterorser, der havde pustet et stakket
Liv i Unionen.
Sagen huede ikke det fjerne Nor
dens Krigere, og hver Gang vendte de nodigere tilbage
til Kongeaaen, og Slesvig, som vi maae haabe, i vore
Dage vil blive Aarsagen til de nordiske Nigers Sammenknyttelse og politiske Forening, blev i Erik af
Pommerens Tid den fornemste Grund til deres Adskillelse. Desuden vare Eriks Modstandere, saa ube
tydelige de syntes ligeover for bans kolossale Magt,
langt fra at foragte: i deres Aarer flod den kullede
Greves stærke Blod; de havde ogsaa nedarvede Nigdomme at raade over, og længer oppe i Tydftland
begyndte mange Sympathier snart at yt tre sig for
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bent. O gsaa kommer endnu hertil, at Erik langt fra
var ben tilstrækkelig stanke Hængsel, der kunde boere
ben hele M ag t, han havde at raade over, og paa
hvilken denne kunde dreie sig ttteb Lethed. R ig tig 
nok har Erik af Pontm eren ofte v aret anklaget, hvor
Tidsoinstændighederne indeholde et fuldstændigt F o r
svar for ham ; ttaar m an saaledes, for at n av n e et
Erempel, har sordom t ham , fordi han, under sin
Krigsforelse, istedetfor at rykke langt ind i Fiettdernes Arvelande, indskrcenkede sig til at tilsikkre sig H ertugdom met, font han netop havde oversvommet, ved at
vpfore Fcestning ved S id e n af Fcestning, forekontmer
denne Anklage os ubefoiet; det forekommer os, at der
er tilstrækkelig Undskyldning for ham i Forholdette,
saaledes som de havde stillet sig ru n d t ham. D en
K rigsm agt, han havde at raade over, havde han ikkutt
at raade over en stakket Tid af A aret; n aar de faa
Mviaiteber, i hvilke Krigerne vare forpligtede til at
tjene, vare forlobne, ilede Hver igjen til S it, og den
hele M agt forsvandt som en Taagesky, der fordeles i
et Oieblik. M ed en saadan M ag t kunde han rigtig
nok gjore E ro b rin g er; men ikke forsvare dem . Vilde
han forsvare, hvad han havde indtaget, kunde dette
ikkun skee ved, ligesom han gjorde, at opfore Fcestning
ved S id en af Fcestning, og bestræbe sig for, at holde
disse ved Hjælp af de faa Leietropper, som h an s ind
skrænkede pecuniaire M idler ikkun tillode ham at byde
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over. M an har anklaget Erik af Pomm eren ste d se ,
medens man ikkun burde have anklaget ham u n d e r 
t id e n , thi at han undertiden fortjener vor Anklage,
have vi allerede antydet. D et var ikke Foretagel
sesdrift, som fattedes ham og heller ikke M od; men
det var det rolige Overlæg og Standhaftigheden, som
for en stor Deel grunder sig paa det. I den forste
Tid, efter at Erik just er rykket i Marken, gaaer det
ham som oftest godt; men snart er hans Charakteers
Spændkraft udtom t, og nu uudervurderer han sine
egne M idler og overvurderer Fjendens. Rygtet om,
at nogle Kræmmersvende ile hans Modstandere til
Undsætning fra Hamborg og andre Hansestæder brin
ger ham endog engang til, snarligst at bryde op fra
Ciderens Bredder, hvor han havde leiret sig med jiit
store M agt, og ile hjem , en M agt, som samtidige,
vistnok altfor overdrevne Efterretninger, anflaae til
hundrede tusinde M and.
Hansestæderne, som ogsaa denne G ang vare be
stemte til, at kaste det vigtigste Lod i Bægtstaalen,
heldte i Begyndelsen af S triden mere til Eriks Side,
end til hans M odstanderes; vist nok ikke af S ym pathi, af Kjærlighed for det flandinaviste Norden og
dets S ag , nei! saadanne Folelser have aldrig gjæret
i Brystet hos det tydske Kræmmerfolk! men af teen
Kræmmeraand og af Frygt. Hansestæderne maatte
antage, at ber vare Kræfterne saa ulige fordeelte; at
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her var den Svagere saa langt svagere, end den S tä r 
kere, at, selv om de havde fulgt deres Tilboielighed til
at understotte hiin. Stridens Udgang alligevel neppe
kunde vccre tvivlsom.

Deres Handelsinteresser maatte

under disse Omstændigheder byde dem, at holde god
Mine til flet S p il; at smigre for deres Erkefiende og
111ed

der.

tilsyneladende Beredvillighed at lobe hans M rin Men da det efterhaanden viiste sig, at Den, som

de havde antaget saa langt svagere, ikke destomindre
formanede, at holde Marken mod sin Fjende, var det
en ligetil S lu tn in g , som maatte indvirke paa dem,
at de, ved at forene deres M agt med denne Svageres, rimeligviis vilde komme til at spille Mester, og
nu betænkte de sig heller ikke længe; de vare komne i
deres rette Element; de fulgte deres Hjerte og deres
Interesse; de erklærede sig imod det skandinaviske N or
den ; sogte at svække det saameget som muligt, saavel
as gammel Antipathi som for at kunne drage desto
storre Fordeel af dets stone Svækkelse.

For Erik gik

det Aar for Aar flettere, indtil han omsider, foruden
Slesvig, blev berovet alle sine tvende Kroner.

Dog

forend Dette fandt Sted, blev i 1435 til Vording
borg et Forlig indgaaet imellem bam og Grev Adolf
af Holsteen, den Eneste af de holstenfle Herrer, der
endnu var tilbage.

Foruden Haderslev, Wroe, Vester-

herred paa Fohr, List og S y lt, som fremdeles vare t
Kongens M agt, skulde Hertugdommet tilhore Grev
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Adolf h an s L iv stid , og hans A rvinger tvende A ar
efter hans Endeligt. S aaled es endte den lange K am p
imellem Holsteen og D anm ark.
Havde E rik , som vi have a n fo rt, i denne lange
K am p gjort m ange F eil, faa m aa vi paa den anden
S id e , inden vi forlade ham og hans H istorie, ogsaa
tildele ham det V id n esb y rd , at han havde ernenntet
den S a g , for hvilken han fstrmpede, med storre I n 
teresse, end maaskee nogen Anden i de tre nordiste
Ri-ger. M idt i den M angel paa S tan dh aftigh ed , i
den Ustadighed, som charakteriserer ham og som ogsaa,
under denne lange Feide, hvert A ar viser sig op igjen
og op igjen, og lader ham gaae glip af K am pens
bedste F ru g ter, -— m idt i denne M angel paa S k u d 
hastighed, i denne Ustadighed viser der sig en S ta n d 
hastighed og Urokkelighed i at hcenge ved K am pens
Gjenstand, som er hoist forunderlig. H vert A ar sy
ltes ban at have tabt K rast til, at fastholde denne
G jenstand; den synes at m aatte glide bort mellem
b an s magteslose H æ n d er; m en da opm ander han sig
igjen og griber den atter kram pagtig, og endttit me
dens alle hans trende Throner begynde at ryste u n 
der hattø Fodder og gaae i Stykker, holder hatt denne
G jenstand, og I n t e t kan bringe ham til at lade den
fare: hans egen Ulykke og h an s F jenders T rium pher
kan ikke aftvinge ham andett Overeenskomst, end den
om talte Vordingborgske. Af H ertugdøm m et S lesv ig
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Mmcr ikkun den D eel, som v ar i Holsteneren s Vold,
givet D enne til L ebn, ikke arveligen, nei! ikkun for
h an s Levetid og to A ar læ ngere! H vor ganske an
derledes Erik havde opfattet S lesv ig s B etydning for
D anm ark, og med hvilken ganske anden S tan d h aftig 
hed, end næsten enhver Anden i D anm ark, han, i det
Hele taget, holdt fast ved det engang fattede Forsæ t,
at forsvare Hertugdom m et til det Z d erste, viser, hvad
der skete efter hans Fortrængelse, tydeligen. D en nye
slesvigske H ertug havde rigtignok' i den sidste Tid af
E riks Herredomme endnu vidst at gribe yderligere om
sig; det Meste, af hvad der endnu i 1435 i H ertug
dom m et tilhorte Kongen og D anm ark, var senere kom
met i hans M a g t; men desuagtet synes det sidst om 
talte Vordingborgske F orlig at tyde sien paa, at H er
tu g e n , om m an rat ogsaa havde forlehnet ham med,
hvad han saaledes yderligere havde tilegnet sig., vilde
have ladet sig n sie med de i 1435 fastsatte B etin 
gelser for Forlehningen. M en at disse Betingelser
ikke bleve overstredne, syntes In g e n i D anm ark læ n
ger a t bekymre sig om. Ikke for txit Christopher as
B aiern vel udkaaren, forend han skred til at foie H ol
steneren i D ennes fra Forfædrene nedarvede F o rd rin 
ger; forend han sikred til, at forlehne ham med H ertugdom m et saaledes, som det m aatte tilfredsstille h an s
dristigste Forhaabninger og som det meest m aatte fryde
hans Hjerte. D ette fandt S te d til Kolding i 1 440.

"W ir Christoff von Gottes Gnaden tho Denmarkem
der Wenden und Gotten Köning, Phaltzgraff ahn Rhein
und Hertug tho Beyeren, thun wissentlich, allen den
jenen, de dissen Breff sehen, hören oder lesen, und
bekennen apenbar, dat wir mit wolbedachten Mode,
na Rat und Vulbürt unsers und des Rifs tho Den
marken volmechtigen 9tade, op desen Dach hebben gelehnet und lehnen, dem Hochgebornen Fürsten und
Herren, unsern leven Ohmen, Herren Alffven Herto
gen tho Slesvich, Graven tho Holsten, Stormarn
und tho Schowenborch in filter egner Personen dat
Hertogdöm Slesvich th o en recht A r f f l e h n mit
einer uthgestrechten Fahne, als sich dat gehört, mit
alle dessülvigen Hertogdöms Herligkeit, Mittigkeit, mit
Lehnen, Lehnwaren, Geistlich und Weltlich, mit Wer
dere, mit Odelande, mit Tollen, Watern, Fexen, mit
Landen, mit Slotten, mit dessülbigen Hertogdöms
allerthobehöringe, als unse Fürsaren, Koninge effte
Koninginnen tho Dennemarcken vor dat friiste gehabt
hebben" rc. Denne Forlehning sandt sted, som Bre
vet indeholder, efter Raad og Fuldmagt af Danmarks
Riges Raad, hvilket Christopher ogsaa senere lod sig
give Beviis for. Hertugen laae paa sine Knce, me
dens Forlehningen foregik; han aflagde i denne <2till
ting Troskabseden: han havde let ved saalcdes kun i
sin ydre S tilling at vise Admyghed nu, da han bavde
opnaaet Alt, hvad bans Hjerte kunde attraae. Hvor
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fuldkommen tilfredsstillet han har felt sig ved de B e 
tingelser, paa hvilke Forlehningen denne G an g fandt
S te d , beviser blandt Andet den Begjerlighed, han
lægger for D ag en , for at faae Beviset for hvad han
havde opnaaet, for at faae Forlehningsbrevet saa me
get som muligt mangfoldiggjort: uagtet den til Kol
ding udfærdigede Original maatte være fuldkommen
gyldig, antager han, ikke at kunne lade sig noie nred
d e n : ikke for er Christopher bleven kronet, forend han
atter maa fornye Forlehningsbrevet. Hertugen havde
erholdt A lt, hvad han havde onsket; han var kom
men i Besiddelse af en uventet S kat, og harr teede jig
ogsaa som Den, der pludselig er kommen i Besiddelse
af en uventet S k a t ; ligesom Denne, lader det til, at
han ogsaa har frygtet for, at det, der var kommet
saa pludseligt, vilde gaae ligesaa pludseligt; at det
vilde fvinde mellem hans Hæ nder, og han laber der
for til, at have antaget, ikke at kunne sikkre sig det
tilstrækkeligen.
Cfterat den siesvigske Affaire paa denne M aade'
var bleven tilendebragt saa utilfredsstillende, saa lidt
ærefuldt for D anm ark, vendte den nye Konge, ben
baierske Christopher, sin udeelte Opmærksomhed mod
Norden. Her var ogsaa en Affaire at tilendebringe,
thi M argaretbas Kunstværk, den standinaviste Union,
havde mod S lutn ingen af Eriks Regjeringstid begyndt
at lose sig i sine Sam m enfoiningcr og at gaae istvk-
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ker. Foruden den faktiske Ophavelse af Unionen, font
da indtraadte, havde selve Christophers Udkaarelse gi
vet Unionen et juridisk S to d , thi denne Udkaarelse var,
tvertim od Bestemmelserne fra C a lm a r, foretaget ude
lukkende a f D anm arks R iges R aad. I Norden var
saaledes ogsaa en Affaire at tilendebringe, og her var
Christopher heldigere. end han nylig havde v aret ved
K ongeaaens B redder: det lykkedes ham hist, at bringe
Stridighederne til at spinde. uden at behove at son
derlemme og afistaae; det lykkedes ham tvertim od der
igjen at farene og sammenbinde de D ele, der allerede
vare gaaede fra hiinanden. D e skandinaviske Folkeflag
stillede sig atter brvderligen ved S id en af hinanden
under h a n s S cep ter. I S verige havde endnu ikke
den Skinsyge mod D anm ark „ den F ry g t for D a n 
m arks O vervagt, som senere bidrog saa vasentligt til
at forstyrre Unionen, arbeidet sig igjennem.. D e p ri
vilegerede S ta n d e r der foretrak endnu frem deles, at
staae under en Konge, der som oftest opholdt sig uden
for L andets G ra n d se r, thi paa denne Dtaade kom
R egeringsm agten hovedsageligen i deres egne H a n 
der. I Norge yttrede rigtignok S y m p ath ier sig frem
deles for den landflygtige E rik^ men Norge begynder
allerede nu at narm e sig den ubetydelige R o lle, tit
hvilken det omsider sank ned i dets Provindsielle Afhangighed af D anm ark. Istedetfor at kaste sit Blik
frit om sig, for at lose T idens store S p o rg sm aal,

saaledes fom dets Fordeel og Hader travede det, og
senere opbyde alle Kraster for at gjennemfore den Los
ning , for hvilken det havde bestemt stg, famler det
gamle Land om imellem Tidens Opgaver.
Det er
itu som en Olding hvis Blik er svcrkket, hvis Tanke
er svakket; der af sin gamle Krast og Standhaf
tighed ikkun har beholdt lidt Stivsind og Trattelyst
tilbage: det viser sig i de unionelle Sporgsmaal, som
i Danmark besvares egenmagtigen, i Begyndelsen utilboielig til at anerkjende denne Besvarelse; det mod
fatter sig i Begyndelsen, men ender stedse med, at
underskrive samme Mening, og at lade sig tage paa
Stabetoug. Denne Svaghed begynder allerede nu
at vise sig.
Norge udtaler sig ogsaa snart, uagtet de Sympatlsier, som fremdeles yttre sig for den landflygtige
Erik, til Gunst for Christopher. T il hvilken Svakkelse dette gamle, haderlige Land nu var nedsitutket,
viser en Begivenhed tilfulde, som indtraf det selvsam
me Aar, i hvilket de danfle Sendebud laae i Lübeck,
fer at afvente Christopher. En tydsk Fribytter, Bar
tholomaus Boet, plyndrer og brander Bergen, ester
forft at have totaliter flagen en norsk Flaade, som er
bleven udsendt for at opsnappe ham.
T il Christo
phers Roes maa det imidlertid anfores,, at han i sin
Regjeringstid bestrabede sig for, noget at indskranke
det tydste Overmod, der fornemmeligsn i Bergen var

stegen til en utaalelig H side. M en Christophers B estreebelser bleve snart afbrudte; til at udrette M eget
i og for sine skandinaviske 9 tig er, blev det ham for
stakket: han dode allerede i sit tredivte A a r, uden at
efterlade B o rn , og Balgnsikkerheden og Dalgcabalerne
begyndte atter.
I S verige blev et M ode sammenkaldt til Stockholm. Her fik C arl Knudsens P a rti omsider O verhaan d , og Rigsforstanderen blev ndkaaren til Konge.
F oruden sit egentlige P a rti iblandt de privilegerede
Ståender, havde C arl Knudsen ogsaa vidst at fremkalde
en S tem m e i Folkets B ry st, der talede for ham.
D er var noget Anseeligt og S to r t ved R igsforstan
deren, der imponerede Folket og famgslede det til ham .
Allerede tidligere, da han under Christopher af B aicrns Ophold i Stockholm var gaaet ved D ennes
S id e henad G aderne, var det forekommet M ange, at
det var u rig tig t, at m an havde tilsidesat den hoie,
den anseelige C arl Knudsen for den tilsyneladende
langt ubetydeligere Christopher af B aiern ; det var
forekommet M an g e, at m an i S verige burde have
kaaret en svensk M and, som selve N aturen havde paa
trykket sit kongelige Stem pel.
I D anm ark begyndte m an atter at erindre sig
S lesv ig og S le sv ig s B etydning for D an m ark ; men
m an havde tabt Lysten og M odet til at soge H ertugdom m et ad Kam pens B ei; m an foretrak D iplom atien

for Svcrrdet; man forsogte p a a , om man ikke formaacbc at naae lcenger mob h i m , end man havde
naact rned dette. Sendebud bleve affærdigede til
Adolf af S le s v i g , for at tilbyde hant D anm arks
Krone. M en det lader ti! r at den slesvigske Hertug
har havt Blik og Folelfe for det Passende^ det lader
til, at han har følt og indseet, at der gaves In g e n ,
der egnede sig mindre til D anm arks Throne, end han.
Han undskyldte sig med sin A lder, uagtet han ikkun
var i de Fyrgetyve; men fureslog derimod sin S o siers ti C hristian, Greve af Oldenborg og D elm en
horst. F o r D enne bestemte man sig omsider i D a n 
mark. M en forend han blev fa a m t til at boere D a n 
marks Krone, maatte han i Hertugdommet underskrive
et Document, som endnu skal forefindes i det slesvigholstenske Ridderskabs Archiv, og som i den senere
Tid har vccret faa ofte omhandlet. Dette Docum ent
blev udfærdiget i J 448 paa Peders og P a u ls Dagen.
Aftenen forud var Carl Knudsen bleven hyldet paa
Morastenen. I dette Document anerkjender Christian
for det Tilfælde, at han udvælges til D anm arks
Konge,, for sig og sine Livsarvinger, Gyldigbeden
af den af os tidligere omtalte Waldemarske Consti
tution.
At dette as Christian undertegnede Document
ikke alene senere hen ved den historiske R et er bleven
gjort aldeles dodt og magteslost; men at det ogsaa
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den selvsamme Dag, da det blev affattet, var juridisk
ngyldigt, forekommer os faa let at indsee, at vi haa
be, at kunne vise det, uden at behove at indlade os
i synderlige Didtloftigheder. Hvilken Ret havde Chri
stian, Greve til Oldenborg og Delmenhorst, til paa
Danmarks Degne at indgase en Forpligtelse, ved
hvilken dette Lands Rettigheder saa vcesentligen bleve
indflrcenkede, thi Danmarks Besiddelsesret til Slesvig
vilde, om dette Document havde været gyldigt, være
bleven saa godt som ophævet? Han havde aldeles
ingen Ret, thi han var ikke bleven bemyndiget dertil
af Danmarks Riges Raad; han havde ikke engang
det fjerneste Skin af Ret, chi han var endnu ikke ble
ven udkaaren til Danmarks Konge: Keiseren af China
eller Borgemesteren i Lübeck vilde med ligesaa megen
Ret have kunnet undertegne den selvsamme Forplig
telse. Man har rigtignok villet forsvare det af ham
gjorte Skridt derved, at man har paastaaet, at det
ikke var nogen ny Forpligtelse^ til -hviken han her
forbandt sig; at han ikkun indgik en fremdeles i Kraft
værende Forpligtelse, thi den Waldemarske Constitu
tion, har man paastaaet, var endnu ilive og udgjorde
en Deel af Danmarks offentlige Ret.
Denne Paastand er aldeles ugrundet; men selv om den havde
været rigtig, hvorledes kunde alligevel Christian,
Greve af Oldenborg og Delmenhorst, komme til at
vedgaae denne Forpligtelse? han var ikke bleven be-
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myndiget dertil af Danm arks Riges Raad. O g denne
Bemyndigelse udfordredes u dm tvivl, for at han en
ten kunde indgaae eller vedgaae en Forpligtelse, der
rorte ved Danm arks Rettigheder. Thi selv om Chri
stian allerede havde været udkaaret og hyldet til D a n 
marks Konge, havde han alligevel ikke kunnet, ved
paa egen Haand at indgaae en lignende Forpligtelse,
give denne lovlig Kraft. D ette vilde have stredet
imod den Tids danste statsretlige Begreber. C n A r
tikel af den af Christian senere undertegnede H aandfcrstning maa godtgjore Rigtigheden heraf: "In gen
merkelige M in d e foretage uden R igens R aads Raad",
hedder det der, hvilket omsat efter vor Tids Talebrug
nok omtrent vil sige det samme som: "ikke at indlade
sig paa noget Foretagende af Vigtighed uden med
Samtykke af Danm arks Riges Raad". M en den P a a 
stand, fra hvilken man er gaaet u d, for at forsvare
Christian og tillige for at forsvare Rettigheden og
Gyldigheden af det af ham undertegnede Document,
er desuden, som vi allerede have frem fort, aldeles
ugrundet, ja saa aldeles ugrundet, at det undrer os,
at man har vovet at fremkomme med den. V i maa
henpege til, hvad vi tidligere have frem fort om den
Waldemarske Constitution; vi have der viist, at der
er al G rund til at antage, at den W aldemarste Con
stitution ikkun er et underfludt Foster; men selv om
D ette ikke skulde være fadedes; selv om den. saale-
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des fom Holstenerne og tildeels Slesvigerne ville, virkeligen skulde have vceret en fuldstcendig og cegtesodt
Afkom, faa vare nu over hundrede Aar forløbne, siden
den var dod og var bleven begraven; den havde
i over hundrede Aar vceret faa aldeles dod, at det maattc
vcrre forgjeves, at ville puste Liv i den. Hvad der
foregik i D ron n in g M argarethas og Erik af P o m 
m erns Tid maa ogfaa godtgjore tilfulde, at m an i
D anm ark ikke anfaae sig bunden ved den Waldemarste
Constitution. V ar Erik ogfaa omsider bleven tvungen
til, at indgaae paa Hertugdommets Bortforlehning,
faa havde G runden hertil vist ikke vceret den, a t han
havde folt sig trykket og drevet ved Bestemmelsen i
den Waldemarste Constitution; men dersom Forplig
telsen af dette Document ikke blev anerkjendt i D a n 
mark, ikke af Nogen i Danmark, hvorledes havde Chri
stian, Greve til Oldenborg og Delmenhorst, paa D a n 
marks Vegne kunnet vedgaae den?
M a n har nylig feet en Protest af en af Christians
egne Efterkommere, af den nulevende Hertug af Augu
stenborg, i hvilken denne S a g vist nok fremstilles fra nye
S ynspunkter. Hertugen antager, at den af Christian
den Forste indgaaede Forpligtelse m aa vcere bindende
kor hans egne Efterkommere paa D anm arks Throne.
H an anfører fom G ru n d for, at Christian har indgaaet
denne Forpligtelse, den smukkeste og humaneste, som
vist nok kan udsindes: det e r'fo r at spare B l o d ; det

cv for a t -ortfjerne fra Frem tiden de odelæggende K ri
ge, fom Bestræbelsen for, at satte sig i Besiddelse af
Hertugdornrnet, faa ofte havde styrtet D anm ark i. D ette
er udentvivl noget N yt. M an har hidindtil antaget,
og, fom det sy n es, med nogen G ru n d , at Christian
undertegnede det anførte D ocum ent, for derved at bane
sig S eien til den danske T hrone; at han undertegnede
d et, for at tilfredsstille sin M o der-roder, A dolf, ved
hvis B istand han ikkun kunde gjore sig H aab om, at
naae denne Throne. M en saaledes gaaer d et, n aa r
m an felv er aldeles fri for E gennytte; naar m an selv
ikkun lader sig lede af de smukkeste og hunraneste B e
væggrunde. E r m an selv en Pose for lutter yppei>
lige Egenskaber, form aaer m an ikke Andet end at ansee
ogsaa Andre fom Poser for lutter ypperlige Egenska
ber. D e t er let at indsce, at den uegennyttige, den
eedle, den hum ane H ertug ikke kan A ndet, end tænke
sig sin S tam fad er ligesaa uegennyttig, ligesaa ædel,
ligesaa h u m a n ; — m an har feet, hvilke Osfere H ertu 
gen har bragt for at fjerne K rigens Ddelæggeljer fra
Herttlgdom m et og fra D an m ark, intet Under, at han
ikke kan tænke sig Andet, end at hans S tam fad er har
villet bringe lignende Offere! M en at befrygte er det,
at den auguftenborgske H ertug af sin Uegennyttighed,
W delmodighed og H um anitet har ladet sig forlede til
at yttre Anskuelser i denne Protest, der neppe ere hi
storisk rigtige. Christian den Forstes Efterkommere
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paa ben danste Throne stulte as Pietetsfolelse mod
deres Stam fader fole sig forpligtede til, at rette sig
efter Bestemmelserne i et Document, som denne S ta m 
fader var uberettiget til at vedtage? D e skulde fede
sig forpligtede til, at rette sig efter Bestemmelserne i
et Document, som denne Stam fader, uagtet han havde
undertegnet d e t, alligevel selv ikke folte sig forplig
tet til, at rette sig efter? thi vitterligt er det, at Chri
stian den 1ste uagtet han havde vedtaget for sig og
sine Livsarvinger den Waldemarske C onstitution: " ite m
du c a t us S u n d e r - I u t l a e r e g n o et c o r o n a e Dan i a e no n u n i e t u r n e c a n n e c t e t u r i t a qvod
u n u s s i t d o m i n u s u t r i u s q u e , " ikke destomindre
senere hen ikke lod sig afholde fra, til selvsamme Tid
at Deere Danm arks Konge og S lesv igs Hertug, ligesaalidt som hans Efterkommere paa den danske Throne
længere hen i Tiden have ladet sig afholde herfra. Disse
Kjendsgjerninger forbigaaes af Hertugen af Augusten
borg; han har med en beundringsværdig Naivitet
ganske overseet dem. M en hvilken Kraft stufte der
da indeholdes i denne tvivlsomme gamle Waldemarske
Constitution, som stufte kunne gjore enhver senere historisk
Kjendsgjerning til Ingenting, medens dette Document
selv, uagtet Sandsynligheden taler for, at det savner
alt oprindeligt Liv, stufte være saa godt som det
Eneste, der i D anm arks Historie stufte have Liv og
K raft? Efter mere end fem hundrede Aar, medens

bet skulde formane at brcrbe ethvert sildigere historist
F actum , sttilbe bet selv fremdeles være faa fuldt, faa
svulmende af Liv og K rast, a t det alene stulde form aae at raabe over D anm arks S k jeb n e; at det alene
sknlde indeholde det Orakelsprog, i hvilket bette Land
h ar at soge sin F rem tid ! thi det et bogstavelig sandt,
at der for H ertugen af Augustenborg og h an s P a rti,
af A lt, hvad der er steet, underhandlet, vedtaget og.
besluttet i D anm arks Historie, er meget lidet, som de
ikke have bestræbet sig for at bortraissonere; den hele
danske Historie, den D eel deraf, der har Gyldighed
for Oieblikket, indskrænker sig for H ertugeu og h an s
P a rti faa godt som til ikkun et P a r L inier, som,
besynderligt nok, rim eligviis aldrig have været til i de
res M gthed, til den meget tvivlsomme W aldem arste
C onstitution! Eller skulde det maastee have været H er
tugen af Augustenborgs Hensigt i den omhandlede
P rotest, at ville insinuere, a t B etydningen af den
W aldem arste C onstitutions Udtryk ikkun er den, at
Kongen af D anm ark ikke m aae incorporere H ertug
døm m et i Kongeriget, forovrigt er der I n t e t til H in 
der fo r, at han samtidig kan være baade D anm arks
Konge og S lesv ig s H ertug? M e n , foruden at Ud
trykkene felv tale imod en faaban F o rto lk n in g, gjor
T idspunktet, itaar dette D ocum ent stal være bleven ud
færdiget, og den Hensigt, som dets Tilværelse ikkun kunde
have, denne Fortolkning um ulig. S kulde det rnaastee
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havo været H ertugens Hensigt, at ville insinuere D ette?
S kulde han virkelig have antaget denne M ening?
D en indeholder en Anachronism e, der selv for a t hoifyrstelig Anachronism e er noget vel stor!
Christian af Oldenborg blev udkaaren til D a n 
m arks Konge. H an havde nu erholdt den ene Krone,
intet Under, at hans H u stod til og at h an s Bestræ
belse gik ud h a a , at erholde alle tre , som C alm arunionen havde bragt sam m en, men af hvilke ben ene
allerede i Virkeligheden var bleven borttagen af det
F elt, som bar dem"sain(ede; og sat haa C arl K m id
jens Hoved. I sin Bestræbelse efter at forene denne
Krone igjen in eb de vo rige, nnderstottedes Christian
m ægtigen af R igsraadet i S verige og af m ange af
dette Lands Fornem ste. Vi have tidligere gjort op
mærksom haa ben B evæ ggrund, som i S verige for
nemmelig arbeidede for Unionen. T il denne kom n u
ogsaa Skinsyge mod C arl K nudsen; det gnavede i
B rystet paa M ange af Landets Fornem ste, at see
S ceptret i E ens H aand, som tidligere havde været
deres Ligem and; selv at m aatte staae i Thronens
S kygge, medens en anden Adelsm and sad haa den
lysende i sin kongelige G lorie. D isse svenske Bestræ 
belser for igjen at nærm e sig U nionen, udtale sig tydeligen ved et M ode i Halmstab i 1450 mellem bauste
og svenske R igsraader. D og naaede Bestræbelserne
forst flere A ar senere til M a a le t; forst i 1457 blev

Gavl Knudsen tvungen til flygtende at forlade S v e 
rige : R igsdagen erklcrrede sig for Christian, der laae
med sin Flaade ved Stockholm ; S v erig es K rone er
holdt han kort Tid derefter hoitideligen i U psala-D om kirke. D e t lykkedes ham endog, Ravet derefter, at
bevæge S v erig es N aad til, at anerkjcnde hans celdste
S o n , H an s, til h an s Cfterfolger i Riget.
I Norge, fornemmelig nordenfjelds, udtalte m an
sig efter Christophers Endeligt med Bestemthed imod
F oreningen med D an m ark : m an vilde ikke vide af
nogen dansk eller tydsk Konge. C arl Knudsen udkaaredes endog og blev kronet i Throndhjem s Domkirke.
M en, som vi tidligere have paapeget, de norste B e
stræbelser have ophort, at skyde fra en dyb R o d ; de
krybe om i O verfladen og frem træde uden K raft og
B estem thed: da C hristians P a rti sondenfjelds snart
miste lidt mere Klogskab og E nergi, blev. Folgen af
det Hele, at Christian udkaaredes og hyldedes til
N orges Konge. D et norske R igsraad gav endog den
skriftlige Erklæring fra sig, at Norge for Frem tiden
stedse skulde have fælles Kouge med D anm ark.
C hristian havde hidindtil været heldig i sine B e
stræbelser ; men dog endnu ikke heldigere end hans
tvende Forgjængere i Regjeringen over de standinaviske R iger ogsaa til enkelte Tider havde været : han
regjerede over det samme Fladeindhold, over hvilket
de tidligere havde sminget deres S cepter. M en det

.
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lykkedes senere Christian, at udvide sin Magt i en
Retning, hvor hans Forgjcrngere havde arbejdet forgjeves. Hvor Margaretha med al den List og Klog
skab, hun ved sin Characteer og Erfaring havde at
byde over, forgjeves havde bestrcrbet sig fo r, at faae
Haand med i Hanke; hvor Erik af Pommeren ikkun
havde fundet en Snubleblok,. over hvilken han om
sider var faldet, og havde i Faldet tabt alle sine trende Kroner; hvor Christopher af Baiern ikkun ved at
vise sig rundhaandet og ved at forcere bort, havde
fogt at fjerne den samme Skjebne fra sig, der seirede
Christian af Oldenborg. Han var saa heldig, at til
egne sig endog langt Mere, end de tvende af hans
tr°ende Forgjamgere havde tragtet efter, og den Tredie
bavde bortskjcrnket^ Det er af en nyere Historiestriver, ikke ueffent, bleven sagt om hamA at han havde
en stor Ptands Lykke.. Og isandhed! den sikkre Folelse af Forholdene^ den anelsesfulde Griben af det
Rigtige, der,, foruden energisk Optrceden og kraftig
Udholden, fom omsider tvinge Tcrrningerne til at ven
de sig gunstigt, tilhore de S t o r e i Historien,, denne
sikkre Fslelse og denne anelsesfuld s Griben synes-, for
nemmelig i Begyndelsen af hans Regjeringstid, at have
vceret hos Christian af Oldenborz, og dog har det neppe
vcrret Andet, end deir bl i nde Lykke, som har begun
stiget bamAthi der var neppe noget andet S t o r t ved ham,
end hans Legeme. Hans Krigerdygtighe^ havde senere
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at udstaae fin P ro v e i S verige;, men paa B runkebjerget talte F actum aabenbart imod den; som S t a t s 
m and viiste Han fig, fornemmelig feuere i H ertugdom 
merne, fra en m indre fordeelagtig S id e : ved, saavidt
det synes, uden Nodvendighed a t indgaae P engefor
pligtelser, der langt overstege hans M idler, beredede
han sig uovervindelige Vanskeligheder, der bevirkede,
at han i S verig e blev udskreget for en "bundlos
Lomme," eg at han omsider atter tabte dette Lanth.
D og ville vi ikke have sagt hermed, at Christian ikke
besad almindelige Cutter og almindelige G a v e r, n e i!
han horer udentvivl til de bedst Organiserede blandt
Alle, der af h an s egen S tam m e have siddet paa
D anm arks T hrone; men en historift S torrelse var
han ikke^ hans Lykke var imidlertid s t o r , og vi ville
nu folge den, hvor den a tter viiste sig ham gunstig.
D a hans M vderbroder i Hertngdomm et,. Adolf,
havde fordret af ham, at han skulde vedtage F orplig
telserne i den W aldem arfte C o n stitu tio n , havde hitn
udentvivl anseet ett Forening af S lesv ig med Konge
riget som den storste Ulykke, der kunde tim es det
forstnEvnte L and; det var G erhard den S to re s VIod„
der talte udaf ham . M en senere hen lader det til,,
at hans Uvillie mod D anm ark og mod en Forening,
af Hertngdom m et og Riget har tabt sig betydeligt.
Udentvivl har den Im odekom m en fra danft S id e, som
viiste sig, da R igsraadet i D anm ark vilde kaare ham

til Landets Konge, ikke bidraget Lidet hertil. Rigtig
nok havde denne Imodekommen allerede fundet sted,
-a Adolf fordrede den Waldemarske Constitution ved
tagen af sin Reven; men dog ikkun kort Tid iforveien,
alt for kort Tid til, at Folelser, der vare nedarvede
fra Forfadrene, og desuden havde vundet i Dybde
og Kraft ved lange at gjare i det egne Bryst, kunde
have havt Tid til at lcegge sig.
Mod Slutningen af hans Levetid derimod lader
det t il, at Adolf har villet bringe i Forglemmelse
saavel den Waldemarske Constitution som den For
pligtelse, som Christian, ved at vedtage den, havde
indgaaet; i ethvert Tilfalde har han In te t foretaget,
som kunde virke til, at denne Forpligtelse efter hans
Endeligt blev iagttaget og overholdt; det synes, at
det bar varet hans bestemte Hensigt, at lade Tingene
gaae deres egen Gang som om den Waldemarste
Constitution, i sin Wgthed eller Uægthed, aldrig havde
varet til. T il denne Forandring i Anskuelse og Fremgangsmaade maa Grunden udentvivl ikke alene soges
i, at Hertugens Folelser mod Danmark vare blevne
anderledes. Det var Hensyn til hans Familie, til (£Hristian, der baade var den Narmeste af hans Slagt, og
tilmed synes at have varet den Narmeste til bans Hjerte
og med den tiltagende Alder at vare voxet det stedse
narmere, der ogsaa have drevet ham, og desuden —
og maaskee allermeest — Dnsket om, at begge Lande
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c m bvilfe han herskede, at H ertugdøm m et og G rev 
skabet, at S lesv ig og Hvlsteen ogsaa, efter hans E n 
deligt, fremdeles m aatte blive forenede. D enne F o r
ening havde kostet ham og hans Fcedre saamangc S o r 
ger og saamegen M o ie ; den var ham saa dyrekjobt,
a t ban nodvendigviis m aatte tillcegge den megen V ig
tighed ogsaa i og for sig, thi denne er den recn m en
neskelige M aade at vurdere Tingene paa: at ansætte
deres Vcerdie til, hvad de have kostet os. R u kan
det rigtignok synes, at dette S id ste, at H ertugdom m ets og Grevskabets Forening, ogsaa kunde have væ
ret o p n aa et, selv om den Forpligtelse, Christian af
Oldenborg havde indgaaet., havde staaet ved M a g t;
men at antage D ette, vilde neppe være rigtigt. S elv
om C h ristian , hvilket neppe var at forudfee, havde
holdt sig sin Forpligtelse efterrettelig, og ingen H in 
dring havde lagt iveien fo r, at Hertugdvm m et, enten
ved Forlehning eller som A rv, var gaaet over til den
ældste B rodér næst h a m , vilde det ikkun have været
H ertugdvm m et, der vilde være bleven denne tilsikkret.
H an vilde rigtignok, om ogsaa Christian her var traad t
tilbage, have kunnet gjore de selvsamme Paastande
gjældende med Hensyn til Grevskabet, som bleve frem 
forte af det oldenborgske H u n s ; men han vilde neppe
have besiddet M ag t til, at gjennemfore dem ; dette
kunde blandt de oldenburgste B ro drc ikkun lykkes C hri
stian , der havde sine trcnde Kongeriger at stotte sig

til. D ersom altsira Adolf ønskede, at S le sv ig og H ol
stern fremdeles m aatte blive fo re n e d e d e rso m han o irskede , at de m aatte blive forenede rinder den f.jærcstc
a f hans S ø ste rsø n n er, m aatte han luffe D iet i for
del D ocum ent, han selv havde forelagt denne S osterson til U nderstrift; m en, uagtet disse Bevceggrunde,
vilde han ueppe have fo li K raft hertil „ dersom hans
Følelser mod D anm ark ikke havde undergaaet iiogen
F o ran d rin g ; dersom hans Uvillie mod dette Land var
vedbleven at vane ligesaa stor, ligesaa varm , som den
havde v aret i h an s tidligere Aar.
A dolf dode, den sidste m andlige Afkøin af den
rendsborgste Linie, 38 A ar gammel i 1459.
O g nu havde Christian den F ørste, der synes
ikke et Oieblik at have følt sig generet ved den W aldemarske C o n stitu tio n ; der synes ikke i mindste M aade
at have følt sig bunden ved den F orpligtelse, paa
hvilken h an , ved at undertegne den, var indgaaet —
og blandt Alle var Christian selv den C neste, der
kunde fole sig bunden ved bønne Forpligtelse — nu,
sige vi, havde Christian i dobbelt Henseende, i enhver
Henseende retlig Adgang til det slesvigske H ertugdøm 
m es Besiddelse. B i have gjort opmærksom p a a , at
Adolf var dod, den sidste m andlige Afkom af hans
L inie, H ertugdøm m et m aatte følgelig n u , som et le
digt Lehn, falde tilbage til Kongeriget, der besad H oihedsretten over det. A t Christian den Første har

opfattet S ag en saaledes, er utvivlsom t; m en i den
senere Tid har i H ertngdom m erne den Anskuelse villet
gjore sig gjald en d e, at Christian den F o rste, efter
Adolfs D o d , ikke vilde have v a re t berettiget til, som
L ehnsherre, at inddrage Lehnet, da dette ikke alene
var arveligt i den mandlige Linie; men ogsaa paa
Spindesiden. D i skulle frem fore, hvorledes den meest
Bekjendte af D e, der have hyldet denne Anskuelse,
D ahlm ann, soger at forsvare den. H an siger, at der
efter dansk R et i Almindelighed ikke gaves A rvelehn;
Arveligheden dannede en Undtagelse, som havde deri
retlige Form odning imod sig og som folgelig m aatte
bevises. N u, paastaaer han videre, indskrankede hver
ken det forste Lehnsbrev fra 1 3 2 6 heller ikke det sid
ste fra 1440 Arveligheden paa nogensomhelst M aade,
folgelig m aatte den her saae Anvendelse i sin videste
Udstrækning, og altsaa ogsaa indeslutte Spindesiden af
det forlehnede H m ts. S a a v id t D ah lm an n . Hvad nu
det forste Lehnsbrev af 1320 angaaer, det hvorved
G erhard den S to re forlehnedes med H ertugdom m et,
saa have vi tidligere viist, at det havde ophort at
være gyldigt allerede for lang Tid siden. D e t er ik
kun det Sidsteø det fra i 440, der ved Undersøgelsen
af dette S p o rg sm aal med R ette k m fremstille sig for
B etrag tn in g en ; men, naar D ah lm an n paastaaer om
dette, at det ikke i mindste M aade indskrænket A rve
ligheden, cr det neppe rigtigt. Di have ovenfor deelV*

viis gjengivet Forlehningsbrevet, og maae henvise Lccseren dertil. I dette Lehnsbrev staaer der med udtryk
kelige O rd , a t H ertugdom m et overgives Adolf til et
r e t Arvelehn, m en n u form aae vi ikke at indste A n
det, end at dette Udtryk „r e t" indeholder en B egrcendsning. P i etc fuldkommen enige med D a h l
m ann i de af ham ovenfor anforte P ræ m isser; vi ere
enige med ham i, at der efter dcmsk N et i Almindelig
bed ikke gaves A rvelehn; at Arveligheden dannede en
Undtagelse, som havde den retlige Form odning imod
sig og som folgelig m aatte bevises. M en gaves der
faaledcs, efter dansk R et, ingen Arvelehn og folgelig
heller ingen r e t t e Arvelehn, vil det ovenfor af F o r
lehningsbrevet af 1440 fremhcevede Udtryk, ikke kun
ne sinde sin Forklaring i den danske Lehnsret. Forat udfinde B etydningen af dette Udtryk, m aa m an
derfor udentvivl ty hen til den C yclus af lehnsretlige Begreber, der var nærmest tilgjængelig for alle
Danske, nemlig til den tydske Lehnsret, hvis hoved
sagelige Bestemmelser udentvivl bavde indprentet sig
tydeligen hos Alle, som havde med Forlehningsbrevet
af 1440 at bestille, Christopher af B aieren, Hertugen
Adolf og det danske R igsraad. E n anden B etrag t
ning af S ag en gjor det ogsaa, som det synes vs,
utvivlsom t, at det er efter tydsk Lehnsret, at Udtryk
kene i det omhandlede Forlehningsbrev m aae forklares.
D en hele Forlehning fra i 440 var, som vi tidligere

have paapeget, i Realiteten en Eftergivelse for det
holstenske H u n s ; dette erholdt Alt, hvad det havde
attraaet og hvad det knndc attraae. Hvad er nu ri
meligere, end at denne Eftergivelse, der, hvad det R e
elle angaaer, var faa stor, ogsåa har udstrakt sig til
det Formelle ? m m nu havde det stedse været en F o r 
dring af det holstenske H u n s, at de Forlehningsbreve, som af danske Konger vare b l e w det tildeel,
skulde forklares efter tydste Begreber, og at de følge
lig inaattc ansees formede efter tydste Monstre. E t
ret Arvelehn i Tydstland vilde imidlertid sige et Arvelehn, der ikkun var tilgjængeligt for de agnatiste A r
vinger. At Hertugdømmet Slesvig, ester Adolfs E n 
deligt, blev betragtet som et ledigt Lehn, forekommer
os i aa led es at have varet rigtigt, og det vilde have
forekommet os, fra den retlige S id e betragtet, at h a
ve været fuldkomment i sin Orden, om Christian den
F orste nu strar var stred en til, at trække det ind u n 
der Kongeriget.
M en Christian den Forste havde ogsaa været,
om Lehnsbrevet havde udstrakt Arveligheden tillige til
Spindesiden af det forlehnede H u n s, den nærmest A r
veberettigede til Lehnet; han havde følgelig, hvorledes
m an ogsaa betragter S p ø r g s m å l e t , retlig Adgang til
Hertugdømmets Besiddelse. S tøttede han sig, i sin
Bestræbelse efter at tilsikkre sig Hertugdømmet, allige
vel mindre paa sin soleklare R e t ; lod han endog den-
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itc, i bet afßjarcnbc Dieblik, træbe i B aggrundett, laae
Aarsagen hertil, som vi også a have antybet, ikke i
minbste M aabe i, at Han ikke holdt sig overbeviist om
Tilstrækkeligheden as benne R e t ; bet var tvertim ob
for at opnaae et Dicmcb af stor Vigtighed, hvilket
noppe kunde have v a re t opnaaet, om Han hovedsage
lig havde stottet sig p aa hiiu. D en P la n , han her
udkastede, ben M aabe, paa hvilken Han her valgte sit
T errain, og paa hvilken Han forstod at benytte sig as
be Fordele, som bet frembod, vidner, som vi m aae mb*
røm m e, om et mere enb alm indeligt klart Blik, om
mere enb almindelig Klogskab. D e t var forst settere
Hen, at Han, under B ehandlingen af be slesvigske og
holstenske Affairer, gjorde be Feil gr eb; at Han vi iste
ben Letsindighed, som vi tidligere have fremhævet.
I ben lange Aarrække, som n u var henloben,
stbett ben sidste H ertug as ben Ab elske S ta m m e var
hensoven, havde be tybsfe In teresser grebet betydeligt
om sig i Hertugdøm m et. I B yerne havde allerede
tidligere cn tildeels tybsf Befolkning rodfæstet sig, der
im idlertid ikke havde undladt, at coneentrere sig og
gribe yderligere om sig. P a a Landet var overalt ben
holstenske Adel bleven indpodet. M en disse Bestand
dele udgjorde, foruden Gejstligheden, af hvilken en
stor Deel og udentvivl den vigtigste, den meest ind
flydelsesrige Deel bestod af Tydskere, og den tydske H ertug
selv det hele politiske L and, det hele politiste S le s -

v ig ; det var ikkun disse Bestanddele, der vare i Be
siddelse as offentlige Rettigheder. Den store Masse af
Befolkningen, der tidligere havde raadet over Landets
Skjebne, var for længe siden bleven fortraengt fra al
Indflydelse. Denne store Masse oar den danske Deel
af Befolkningen, der allerede ved dette Tidspunkt ikke
et Dieblik længer kan komme til Orde; der ikke for
maner at udtale en eneste Attraa; der forholder sig
tans og ubevægelig, som om den ikke var til. For
Enhver, der gjennemlober Hertugdommcts Historie og
holder sig ikkun til det faktisk Givne, uden at bekymre
sig om det Skjulte, men derfor ikke mindre Reelle, man
hvad der passerer i Hertugdommet den Dag idag, synes
hoist besynderligt: i Middelalderen, paa den Tid i M id
delalderen, ved hvilken vi opholde os, synes Alt allerede
at stræbe hen mod Tydsklaud; Alt synes at være tydsk,
og tin, efterat de tydske Interesser fremdeles i saa mange
Aarhundreder uhindrede have gaaet deres Gang, og have
grebet om sig efter Hjertenslyst, aabenbarer sig pludselig
en Stemme, en som det lader kraftig Stemme sondenfor
Kongeaaen, der ikke alene yttrer sig dansk; men ogsaa
raaber efter Danmark! Dette Særsyn forsvinder, naar
man formaaer at læse hvad der staaer imellem Histo
riens Linier: det bliver da klart, at denne Stemme
ikke hidror er fra et nyt Element; men at det erdet
gamle, det oprindelige, det egentlige Land, der omsider
har formaact at rive den tydste Haand fra Munden,
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og atter tage til O rde. D i m aae hede Læseren om
Undskyldning for denne D igression, til hvilken vi uvilkaarligen ere blevne dragne hen, og fom vi flulle skyn
de os med at komme tilbage fra. D e vigtigste B e
standdele af H ertugdom m ets Befolkning, som ikkun
havde Lov og 9tct til at sige Noget og tU at gjore
Noget, vare saaledes samtlige tydske og samtlige holstenfle; intet Under altsaa, at de raabte ester Tydflland og Holsteen, og at de ansaae en Adskillelse der
fra font den storste Ulykke. Havde en saadan Adflillelse fundet sted, vare de pludseligen blevne losnede
fra deres R o d ; de vilde have staaet fom nye S kud
paa en fremmed Jo rd b u n d , og havde udentvivl syg
net, og vare maaflee ganske henvisnede i den.
D en samme A ttraa ester en F orening af H er
tugdøm m et med Grevskabet yttrede sig ogsaa i H ol
steen. D en mægtige holstenske Adel var for en stor
D eel den samme som den slesvigske, det v ar hovedsageligen det samme Legeme, enten de selvsamme
Personer, der saavel i H ertugdøm m et som i G rev
skabet eiede Fæste og Land, eller sorfljellige S kud af
de samme Fam ilier. F o r denne mægtige D eel af
Befolkningen m aatte altsaa en inderlig Forbindelse
af begge Lande være i hot G rad m agtpaaliggende.
F o r den hele ovrige Deel af Befolkningen m aatte
Foreningen ogsaa være deels m agtpaaliggende deels
fjævfontnten, thi begge Landes samtlige In teresser
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in aae ved den lange F orening have væ ret saaledes
sammenvoxede, at det ikke vilde have væ ret m uligt,
at udsondre dem fra hverandre, uden at m ange S a a r
vare Meinte aabnede næsten overalt i begge Lande,
og kjærkommen m aa dettttc Forening have været for
enhver Holstener, thi S le sv ig var det synlige Mærke,
der i hans egne D ine og i hele V erdens D ine vidnede
om alt det M od og al den Standhastighed, han og
hans Fædre havde udviist i de m ange og haarde
Kampe med det tilgrændsende Kongerige, fra hvilket
S lesv ig omsider var bleven losrevet. Dristet om,
at begge Landsdele, H ertugdom m et og Grevstabet,
fremdeles m aatte blive forenede, m aa saaledes, da
Adolf hengik til sine Fædre, have været alm indeligt
hos den hele Befolkning i Holsteen, og tillige alm in
deligt hos den privilegerede, den m yndige Deel af
H ertugdom m ets Befolkning.
D et var dette Dnske, som Christian den Forste
nu vidste at betjene sig af, for at udvide sin M ag t
over Stræ kninger, som, hvis det ikke havde været
tit, aldrig kunde være komne i h ans Besiddelse; han
forstod at benytte den Cohæsionskrafr, der sammen
holdt de forstjellige Landsdele imellem Kongeaaen og
Cideren, til at trække dem samtlige til sig, medens
han ikkun havde H aand i Hanke i den cite af disse
Landsdele.
V i have ovenfor feet, hvorledes det havde sig
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M ed Christian den Forstes 9iet til H ertugdøm m et.
M ed Hensyn ti( Grevskabet stode Sam erne ganske an
derledes. Her sogte Christian ligeledes at gjore et
R etskrav gjceldende; men dette var ikknn et Paasknd;
det var en M aste, der var bestemt til, at hænges over
det Uretmæssige, som forberededes, for i V erdens D ine
at give det et nogenlunde respectabelt Udseende. Af
det samme H u n s, af hvilket den ene Linie, den rends
borgske, var uddod med Adolf, existerede fremdeles en
anden Linie, den stovenborgste. D enne Linie var t
Besiddelse af den pinnebergste D eel af Holsteen. Im e l
lem begge Linier, imellem de rendsborgske og stovenborgske G rever var en Arvecontract bleven indgaaet
i 1390, ifolge hvilken, om den ene Linie udgik i
M andsstam m en, M andsstam m en af den tiloversblevne
Linie skulde indtræde i hints landsherrelige Rettighe
der.
D et var følgelig G reven af Skovenborg, som
Holsteen, om R etten havde havt sin Gjænge, tut
m aatte have tilfaldet; men da var den tjære F o r
ening gaaet over S ty r . C hristian den 1ste gjorde,
som vi have seet, ogsaa Paastande paa Holsteen
gjældende: han vilde at dette Grevskab, uagtet ben
anforte A rvecontract og uagtet Holsteen neppe var
Andet end et M andslehn, alligevel skulde tilfalde
ham , der vistnok var den Nærmeste af den afdøde
A dolfs S læ gtninge, men dog ikkun var en S læ gtning
p a a Spindesiden.
M en C hristians Paastande vare

udentvivl ikkun P a a stu d ; han folie sig udentvivl
hverken selv overtydet om deres Retmccssighed, heller
ikke har han kunnet gjore sig H aab om, at De, der
vilde have at veie og afgjore dem, for Alvor vilde
antage dem for g o d e; men han haabede udentvivl,
at de kunde afgive S to ffet til et Dække, der var
beqvemt til at kastes over de egentlige Hensigter, for
at skjule dem. F ra Holstenernes S id e m aatte der
im idlertid, uagtet de synes at have oæret beredte tit,
at offre Alt for Forlehningeu, være store Betænkelig
heder ved, at indgaae paa C hristians A rvepaastande;
thi om de ogsaa lukkede D re t for S am vittighedens
Stem m e, som dog m aatte raabe hoit, da de nu stode
i Begreb med at træde den soleklare R et med F o d 
der; om de ogsaa, hvilket udentvivl var det storste
Offer, ikke unddroge sig for at styres af den samme
H aand, som ogsaa forte det forhadte danste Scepter,
vilde de, uagtet disse Offere, alligevel naae til M aalet? vilde Foreningen alligevel blive sikkrek, sikkret
for et længere T idslob? D e t havde rigtignok esteral Rimelighed ikke været forbundet med synderlige
Vanskeligheder, at bevæge C hristian til, at afstaae fra
de Rettigheder, han, som D an m arks Konge, havde
til S le sv ig ; det havde rim eligviis ikke været forbun
det med synderlige Vanskeligheder, at bevæge ham
til, ikkun at gjore sine Arveprætensioner paa H ertugdom m et gjældende, og herved vilde vist nok Noget
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vcrre bleven opnaaet; Hertngdommet vilde være bleven
losnet fra Kongeriget; om Christians Stamme vilde
blive fjernet fra Kongerigets Throne, vilde hans Af
kom paa Qvindesiden, ifolge det Prcejudicat, som
saaledes vilde være bleven afgiven, dog kunne ved
Arv erholde baade Slesvig og Holsteen. Dette var
vist nok Noget; men betryggende var det dog langt
fra.
Den retmæssige Arving til Grevstabet vilde
maafkee senere hen vcere heldigere i, at gjore sine 9iettigheder indlysende, og Foreningen vilde da ophore;
eller der udsordredes ikknn en Arveovereenskomst i
det fælles Fyrstehuus, for at fremkalde det samme
Resultat, thi begge Landsdele vilde, om Holsteen var
tilfalden Christian den Forste ved at indgaae paa
hans Arvepaastande, ikkun være blevne factifk forenede,
uden at være bleven det juridisk; det politiske Baand
vilde have manglet, der kunde have gjort dem til Eet
i gode Dage, til Cet i Storm og Uveir. Der maatte
folgelig være store Betænkeligheder fra Holstenernes
Side ved at indgaae paa hine Paastande. Men faavel disse Betænkeligheder, som det inderlige Onske
efter en vedblivende Forening imellem Hertngdommet
og Grevskabet, og ogsaa Christians Attraa ester at
udvide sit Herredomme Sonden for Cideren, Drivefjedre, fom vi ovenfor have fremhævet samtlige,
maatte fore til den Revolution i begge Landsdeles

Forfatning, til ben Forandring i deres hele indre og
ydre Forhold, som itu viiste sig.
I Ribe, hvorhen Udsendinge fra Hertugdømmet
og Grevskabet havde indfundet sig, for at underhandle
med Christian den 1ste, ndkaarede disse Udsendinge
ham uformodentlig til Hertug over Slesvig og Greve
over Holsteen den 3die Marts 1460. At disse Ud
sendinge have havt Fuldmagt hertil af Landdagen,
der nylig havde vceret forsamlet i Rendsborg; at de
selv vare Deputerede fra denne Landdag, og ikke
Landraader i dette Ords senere Betydning, stråledes som
de almind eligviis fremstilles — Landraadet som politisk
Institution var endnu ikke til — gjer c saavel den om
talte Landdags hele Charakteer som et af Christian
den Jstc under næstfølgende 6te Marts udfærdiget
Document i høi Grad rimeligt. I dette Document
hedder det: "Di Christian etc. bekjende oc kundgjore
offentlig med nærværendis vort Breff, for alle oc
hver særdelis, at de værdige Prælater, Strenge Rid
derskab, Mrværdige, Crsame, TErlige Stæder, In d 
byggere, udi de Hertugdomme Slesvig oc Greffvefkaber Holsten oc Stormorn, os haffue udvalt ril en
Hertug udi Slesvig, Greffve til forneffnde Holsteen
oc Stormarn etc." I dette Brev, hvis Indhold
imidlerltid i enkelte Punkter er bleven noget forandret
ved et senere i samme Aar til Kiel udfærdiget Docu
ment, indeholdes forovrigt de Privilegier, som den

131

netop udvalgte Landsherre giver sine nye Undergivne;
den politiske R evolution, som netop sm bleven fuldbyr
det, giver sine R esultater tilkjende i det; det fremstiller
H ertugdom m ets og Grevskabets nye Skikkelse i dens
C ontourer. D en H andling, som nylig havde fundet
sted til Ribe lovliggjores: Landene mellem Kongeaaen og Elben ere blevne til et V algrige. V algets
juridiske B egræ ndsning for Frem tiden bestemmes:
efterlader Christian den lste flere B o rn , er V alget
imellem disse frit; er der ingen B o rn , vælges Een
blandt hans rette Arvinge. S en ere foies i Kiel den
Bestemmelse til, at, dersom Christian ikkun efterlader
een S o n , som bliver Konge i D anm ark, Landdagen
i H ertngdom m et og Grevskabet har R et til, at udkaare
en Anden til deres H ertug og G rev * Hovedoiemedet med det hele Foretagende, Foreningen, etermseres:
en evig Forbindelse mellem H ertngdom m et og G rev 
skabet! Landdagen, beståaende af Gejstligheden, Adelen
og B yernes Borgere, bliver Bcerer af V algretten;
ingen S k at kan paalcogges uden dens Sam tykke. E n
ny In stitu tio n , Landraadet, indfores ved disse P riv i
legier, en In stitu tio n , der allerede havde sit stärkt
udprægede Forbillede i R igsraadet i de tre skandina
viske Riger, og desuden var en sitare naturlig F rem 
f a r t af Tidsforholdene.
I Landraadet, som i de
nordlige S ta te rs R igsraad,be stræbede de privilegerede
S tæ nder sig for at concentrere deres overvejende

Indflydelse og give den en stadig Dtrksomhed. D en
M ag t, font disse S ta n d e r besad, og der tyngede
stärkt paa F yrstens M agt, fa t visse Henseender, i
visse M om enter ikkun var et Sidestykke til den, u d 
taler sig tydelig i den Skitsering af Landraadet, som
de om talte P rivilegier indeholde. Landraadet udover,
ifolge disse, tilligemed Fyrsten dennes souveraine Ot etligheder; det indtræ der til visse Tider som et S t a t 
holderskab i F yrstens S te d , et Statholderskab, der
dog er temmelig uafhængigt af ham , og væsentlig
skylder andre Indflydelser sin Tilværelse: Landraadet har,
i Fyrstens Fraværelse, R et til at slutte F red, ligesom
den ogsaa i vanskelige Tider har Ot et til, at samle
den bevæbnede M a g t; det har overhovedet Ot et til, at
befale og ordinære hvad der kan tjene Landene til
Bedste.
Hine Privilegier bleve vedtagne af D anm arks
R a a d , hvis M edlemmer undertegnede dem tilligemed
K ongen. H vitfeldt har bestræbet ft g for, at give denne
V edtagen Udseende a f , at være ikkun en D itterlighedsbevidning, og intet Sam tykke i , at overantvorde
H ertugdom m et den V algfrihed, som det havde betin
get sig; m en D ette kan ikke være rigtigt. D anm arks
H oihedsret over H ertugdom m et havde sin fornemste
O pretholder og Forsvarer i D anm arks Otiges R aad.
D ersom R aad e t , der har undertegnet P rivilegierne,
og derved tydeligen giver tilkfende, at det er kommen
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til fuldstændig Kundskab om Alt, hvad de indeholde,
alligevel ikke har forbeholdt Danmark sin N et, ikke
har protesteret imod den Udvidelse af Hertugdommets
Rettigheder paa Kongerigets Bekostning, som P riv i
legierne udtale, maa det udentvivl ansees for at have
billiget disse, thi her maa dog Sætningen: "hvo, som
tier, samtykker", .have Gyldighed i sin fulde Udstræk
ning. Forovrigt blev Lehnsforholdet, saavel Slesvigs
til Danmark som Holsteens til Tydskland, om det ogsaa forrykkedes ved disse Privilegier, dog ikke ganske
ophævet. Dette udtales tydeligen i selve Privilegierne.
Det hedder der paa det Sted, bvor Talen er om ,Tyrstevalget: "Ligesom vi nu udast fri Vilie erc kaaret
til disse Lande ast fornestnde Indvonere, saa maa de
oc deris Arstvinge oc Efterkommere, saa ofte disse
Lande los bliffve, beholde deris Kaar, at keyse fil cu
Herre en ast vore B orn, oc om ingen vaar t il, at
ville en ast vore rette Arstvinge, hvilken udi saamaade
kaaris, den skal eske oc faa sit Læn af sin Lænherre, som det bor at for læne" rc.
Slesvig
vedblev stråledes fremdeles at være et dansk Land.
Hvad der senere tildrog sig i de stråledes erhver
vede Lande; de mange Vanskeligheder, Christian senere
havde at bekjæmpe der, krinne vi ikke indlade os paa.
V i have ikkun at anfore, at det endnu lykkedes ham
ved sin diplomatiste Evne, at udvide sine Lande Son
den for Kongeaaen; det lykkedes ham, at afrunde dem.

(it give dem en naturligere, eit ftffrcrc Grccndse, idet
i)an i 1474 bevægede den tydske Keiser til, at gjore
Holsteen og Stormarn til et Hertugdømme, og lægge
Ditmarsken under det. C lir isti an havde saaledes vun
det næsten Alt imellem Kongeaaen og Elben; men
han havde tabt Sverige. Cm Fordelen var storrc end
Tabet, Hvo formaaer at afgj øre det?
Da han hensov i 1481, efterlod han tvende
Sønner, Hans og Frederik.
En Revolution var, som vi have scet, i Chri
stian den 1stes Tid foregaaet næb Slesvigs og Holstcens Forfatning, en Revolution, som uden Vanske
lighed maatte lade sig gjennemfore, da alle væsentlige
Interesser arbeidede i Samklang for at fremkalde den?
Forst senere hen, da disse Interesser igjcn begyndte
at fjerne sig fra hverandre og tildeels at arbeide
fjendtlig mod hinanden indbyrdes, havde den allerede
gjcimemsortc Revolution at gjeunemgaac sin Prove,
der dog omsider blev ben for vanskelig, og tvang den
igjcn til, tilbrcls at rulle sig tilbage paa sig selv.
I folge Christian beit 1stes Privilegier vare Hertugdommerne bievne til et Valgrige; men Valgrettighe
den havde hidindtil ikkun staaet paa Papiret; nu da
han var dod, skulde ben forst udholde silt Prove.
Den ældste af Christians Sønner, Hans, var allerede
bleven ubkaaren til Faderens Efterfølger af hvert af
de skandinaviske Rigers Riqsraab, og han hyldedes,
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for D anm arks Vedkommende,, kort efter F ad eren s'D od),
ved et M ode til. K allnndborg. D en yngste S on, F re 
derik, var a f F oraldrene bleven udfcct til Esterfolger
i Hertngdom m erner. Forskjellige S k rid t af den afdode
Konge tyde klartigen hen derpå a , og hvad M oderen,
Enkedronningen D orothea angaaer, saa havde hun i
lang Tid ikke R ist eller Ro-: hun vilde af al M ag t
sætte ham i Besiddelse af det Herredomme,, fom F o r
æ ldrene havde tiltænkt ham. M an har i Alm indelig
hed forklaret denne Enkedronningens Bestræbelse af
hendes Forkjærlighed for den yngste S o n ;, m an har
paastaaet,. at h nn elskede Frederik langt mere end
H an s;, men der udfcrdres udentvivl ganske andre B e
viser, for at godtgjove denne Paastand,, end den netop
anforte K jendsgjerning: havde hnn handlet anderledes,,
end hun gjorde;, havde hun. ogsaa i H ertugdøm m erne
begunstiget-H ans ligesaameget som den A ngre, havde
m an udentvivl været berettiget til, at antage, at hun
havde elsket H iin langt mere end D enne.. H ans var,,
som vi have sect „ allerede bleven udkaaret i de tre
skandinaviske R ig e r: i disse R iger ventede en stor
F rem tid rim eligm is ham og h an s Afkom.. I hans
B a n n e r stode de trense K roner, og disse vare ikke
allerede bievne til tom m e Em blem er;, der var endnu
Virkelighed- i dem: han m aatte kunne tage hvilkenfomhelst af dem ned og sætte pæn sit Hoved.. D er
var altsaa trende Kongekroner p aa den M ldstes- Ho-

ved, Hvad Under altsaa, at Moderen onskede at trykke
tvende Hertugkroner paa den Kngstes; derfor kunde
hun elske him ligesaameget som denne. Hvad kundevcrre kjærere for hende. Moderen, Qvinden, den tydske
Qvinde, hvem det endog maatte vcere imod, at tænke
sig Skandinavien tit Cideren eller Elben, hvad kunde
vel vcere kjcrrere for hende, end,, ved Siden' af det
store Dynasti, som den Mdste udentvivl vilde blive
Stammefader til i det skandinaviske Norden, ogsaa at
forestille sig et mindre Dynasti af hendes egen Stam
me i det germaniske Norden. Vist er det imidlertid,,
at hun anvendte alle Kræfter for at tilsikkre Frederik
Hertugdommerne. Men Hans havde den samme gode
Hukommelse som næsten Enhver, der har siddet paa
nogen Throne,, har for alle de Rettigheder", der en
gang have ttlhort denne Throne,, og den samme flette
Hukommelse for de af disse Rettigheder, derftivilligen
eller ufrivi lügen ere Istemte den fraskrevne.. Han syn
tes ikke at erindre det Ringeste af de store, de saakaldte "tappre"' Privilegier — hvilke imidlertid i Fa
rens Stund ikke vare tilstrækkelig "tappte"' til at for
svare sig selv — som hans Fader havde tildeelt Herrngdommerne; derimod erindrede ham fuldkommen vel„
hvad der tilhorte disse Hertngdonuners tM g a rr H i
storic: at Holsteen havde været et Arvarige ; at ogsaa
Slesvig havde været et Arvmge og desuden var et
Lehu as Danmark,, hvis Konge Kan nu var, altD stte
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erindrede han tilfuldc og baserede sine Paastande derpaa. D e n samme gode og flette Hukommelse udmankede ogsaa den yngre Broder, der rigtignok endnu ikke
havde siddet paa nogen Throne; men som netop ved
denne Hukommelse syntes at godtgjore, at en Throne
m aatte vare ham forbeholden: han havde aldeles
glemt, at Norge var M m it et Balgrige, derimod er
indrede han fuldkomment, at det tidligere havde varet
et Arverige, og gjorde paa G ru n d heraf Fordring
paa en Deel af dette Rige. D e t lader til, at han i
denne Fordring er bleven understottet af Moderen,
Enkedronningen, og man vil maaskee see et nyt Beviis heri for den Forkjarlighed for ham, som de fleste
Historieskrivere tillagge hende. D e t forekommer os
imidlertid rimeligt, at denne Fordring, idetmindste
bvad Enkedronningen angaaer, ikkun er bleven fremfort paa 6 fro m t: hun har udentvivl haabet, ved at
fordre formeget, at erholde Alt; for at forskaffe F re
derik det Hele af Hertugdommerne, har hu n ladet
ham fordre det Halve af Norge. M en har denne
verret hendes H ensigt, er den kun daarligen bleven
opnaaet. O m nogen Deling af Norge vilde Hans
I n t e t hore, derimod vedblev han, at paastaae Deling
af Hertugdommerne, og Enkedronningen greb nit til
det fortvivlede M iddel, at ville komme ham i Forkjobet: hun ilede med Frederik til Holsteen, for sna
rest muligt at sage ham valgt af Landdagen, og faa-

ledes fremkalde cn fuldfort Gjernirrg, fom hun kunde
stille imod H ans. M en D enne blev underrettet om
hendes Hensigter, og skyndte sig ester hende, og for
styrrede dem saaledes. Endelig blev en D eling af
H ertugdom m erne samtykket i fra begge S id e r. H vor
ledes Landraadet, P ræ later, Ridderskab og B yernes
D eputerede, kort sagt, det politiske Land i H ertug
dom m erne, have været tilfreds med denne S a g e r
nes O rd n in g , er neppe vanskeligt at danne sig en
Form odning om. T idligere, allerede i F aderens
Levetid, v a r, ester O pfordring af den flesvig -h o l
stenske A del, Frederik bleven bragt til H ertngdom m erne, for at opdrages der; Adelen havde ved denne
O pfordring udtalt sit O nske; desuden m aa det af det
hele Forhold mellem Kongeriget og H ertugdom m erne
synes indlysende, at, m edens m an der havde valgt
H an s, m an her m aatte onske at vælge Frederik. M en
da M oderen uventet indfandt sig nred h a m , for at
fee ham udkaaren i H ertugdom m erne, viste de af Ade
len , til hvilke hun hm vendte sig, for at kunne gjenitemforc sin H ensigt, sig vist nok ikke uvillige til at
indgaae paa den; men de vilde heller ikke vove noget
afgjorende S k rid t, for at opnaae den; de fordrede,
som en ufravigelig Betingelse, at ikke alene L andraa
det, P ræ la ter og Ridderskab, skulde give deres S a m 
tykke; men at ogsaa den ældre B roder frivilligen
fluide afstaae fra sine Fordringer. Efterretningen om
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denne Erklcering fra Adelens S ide maa have vceret
H ans saare behagelig, thi i den laae Anerkjendelsen
af hans Fordringers Retmcrssighed stiltiende udtalt;
hans Arveret til Hertugdømmerne indrømmedes, en
Indrøm m else, som ban vel mindst havde ventet fra
den stesvig - holstenfle Adel. M en S agen var, at
Tiderne vare blevne vanstelige, og at man indsaae i
Hertugdømmerne, at man m aatte fole sig for, for ikke
at styrte i A fgrunden: man foretrak at lukke Dinene
i for den egne soleklare R et, naar kun Udsigten over
Frem tiden ikke formørkedes. D et var igjen H ertug
dømmernes Forening, som blev det fremherskende M o
tiv , det Tyngdepunkt, rundt hvilket man søgte at
bringe alle Interesser i Ligevcegt. Christian den F ø r
stes "tappre" Privilegier m aatte fra den juridiske Rets
Side, hvad S lesvig angik, vcere utvilsomme : de vare
blevne ancrkjendte af ham , Kongen og Lehnsherren,
og tilligemed ham af D anm arks R ig sraad , der saavelsom Kongen, var de politiste Rettigheders Bcrrer;
men anderledes forholdt det sig med Holsteen. Her
var Keiseren Lehnsherren, og af ham vare de "tap
pte" Privilegier ikke blevne anerkjendte. Ded at hen
vende sig til Keiseren, vilde H ans maastee Tunne be
virke disse Privilegiers Cassation for Holsteens Ved
kommende, og den farligste Anstodssteen vilde saaledes vcere bleven lagt Foreningen iveien, for hvis
Fremme netop Privilegierne vare blevne Christian den

Forste astvungne. Desriden havde alte politiske-myn
dige Personer i begge Hertugdommer tilstrcrkkelig Er
faring for, at i Politiken, saavel fra Fyrsternes som
fra Folkenes Side, Dnstet som ostest bliver til Ret;
Fordelen dikterer desveerre som oftest Retten, og at
Dnstet hos Danmarks Konge tragtede idetmindste ef
ter en Deel af Hertugd omnierne, maatte v^rre dem
Alle vitterligt. Men Hans havde trende Kongeriger
at skotte sig til, en Magt, som nok egrrede sig til at
tynge afgjorende t Bcegtstaalen, om den blev brugt
imod Hertugdommerne. M an ansaae det derfor for
tilraadeligt, at lukke Diet for den soleklare Ret, naar
man kun kunde bevare Udsigten over Fremtiden f r i :
man anerkjendte Hans's Arveret til Hertugdommerne
i det scmrrne Dieblik som man forelagde ham de "tappre" Privilegier til Understrift, og Hans undertegne
de disse Privilegier i det famine Dieblik, som hans
egen Optreeden havde vcoret den utvetydigste Gjendrivelse af dem. Saaledes formaaer Interessen at
fordele Rollerne.
I Begyndelsen forblev Hans imidlertid Eneher
sker i Hertrlgdommerne; thi Frederik var endnu umyn
dig. Delingen fandt forst senere sted. Den fulgte
ingen bestemt Grcendso; men kastede de kongelige og
hertugelige Arvedele om hverandre ; Gottorp blev Eentralpunktet for den dertngelige Deel og Segeberg for
ben kongelige, hi in kom derfor ofte at kaldes den got-

torpske Deel og beimc den segebergske. De vigtigste
politifte Rettigheder bleve dog fremdeles udovede i
Fællesflab, og Dette var Hovedsagen; Landet blev rig
tignok sonderskaaret i Overfladen; men i Bunden blev
det fremdeles sammenholdt ved et stcerkt Baand. Det
gik mcd Slesvig-Holsteen som det tidligere var gaaet
med Stormarn og Holsteen; disse vare, nagtet forfljellige Linier af det samme Hnus samtidigen havde
hersket over dem, dog blevne betragtede som Eet; det
var udentvivl dette Billede, som atter gjorde sig gjal
dende; men virkeliggjordes nu efter en langt storre
Maalestok: Stormarn og Holsteen var svulmet nd til
Slesvig-Holsteen. Rigtignok havde udentvivl Enhver
i Hertugdommerne heller siet begge disse Lande ogsaa udeelte i Overfladen; men Dette lod sig, nden at
gaae altfor store Farer imode, ikke gjore; man bragte,
som det lader, gjerne dette Offer, for at sikkre Fore
ningen; for at det stærke Baand i Brinden ikke skulde
komme til at briste. Foreningen er nemlig — vi maae
atter fremhæve det — bleven Hovedsagen nu og for
lang Tid.
Det laae i de ydre Forholds Beskaffenhed, hvor
ledes den gjensidige Stemning maatte blive imellem
tvende, i det Hele taget, saalidet udprægede og ejen
dommelige Naturer, som de tvende Brodre, Hans og
Frederik, vare. Hvad Hans angaaer, saa var der imid
lertid, med Hensyn til Sindelaget, noget Oprindeligt

bos ham: hans Retsind forlod ham aldrig. Det var
ikkun i de faa Dieblikke, naar Erobringslysten greb ham,
eller ogsaa naar Vanviddets Furie kastede sin morke
Skygge henover ham, at hans Retsind veg fra barn;
men Frederik var, saavel med Hensyn til Hjerte som
til Forstand, et af de kolde, uenergiske Hverdagsmennester, et Stykke af Mennesteslægtens almindelige Leerjord, der ingen selvstændig Form har; men ikkun tje
ner til Materie for alleslags smaa og ubetydelige For
mer, indtil den omsider stivner i dem. At Hans,
uagtet trendc Kongeriger vare ham tilfaldne, ikke vilde
lade ham, den Angre, i rolig Besiddelse af de tvende
smaa Hertugdommer, som Forældrene havde tiltænkt
ham, og som selv havde attraaet ham, nuurtte uden
tvivl virke bestandig paa ham, og fjerne ham mere og
mere fra Broderen. Og nu hans stadige Ophold i
Hertugdommerne? Den samme mistænkelige og uhyg
gelige Stemning, som bestandig skelede derfra over til
Danmark og Danmarks Konge, om Denne ogsaa var
Hertugdommernes Hertug, maa efterhaanden have gjort
sig gjældende hos en Natur, som Frederik. Im idler
tid lader det til, at Hans, udentvivl ved den In d fly 
delse, som den ældre Broder længe bevarer hos den
yngre, og ved den maaflee endnu stærkere Indflydelse,
som en rigere begavet Menneskenatur udover over en
fattigere, udentvivl paa Grund heraf, hos Hans, som
det lader til, længe indvirket mægtigt paa ham. Det
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var forst ester den uheldige ditmarske Krrg, at al I n d 
flydelse fra H ans's S ide synes at vcrre ophort.
Denne ditmarske Krig var overhovedet Vende
punktet i H ans's Lykke; den var den Anstodssteen,
over hvilken hans Skjebne forte hanu V i have tid
ligere sect, at Christian den Forste havde formaaet
K eiseren til, at oph ore H r Istem og S tv rm arn til et
Hertugdomme, og foie Ditmarsken dertil. M en da
Efterretningen herom kom til Ditmarsken, satte Vedoerne Alt i Bevægelse, for hos Keiseren at erholde
dmne Beslutning gjenkaldet. D e støttede sig fornem
melig paa den Kjendsgjerning, at deres Land allerede
laae, som Lehn, til Brem ens Erkebispestol; fra flere
Kanter Mede indflydelsesrige Stem m er desuden til
Gunst for dem, og Keiseren udstedede omsider en S k ri
velse til Christian, som forbod ham, at anvende M agt
mod Ditmarskerne, eftersom Keiseren nu maatte an
tage, at han tidligere ikke var bleven tilfirækkeligen
underrettet af Kongen om Ditmarsken. Havde han,
Kongen, nogen Indvending at fremsætte herimod, saa
m aatte han fremkomme med den i det Seneste 63 Dage
efter Skrivelsens Modtagelse; han vilde da faae at
hore, hvad Ditmarskernes M andatarius havde at svarr
dertil, og omsider den Kjendelse, som vilde blive afgiven.
M en da denne keiserlige Skrivelse blev udfærdiget,
var allerede Christian den Forste dod. D er har været
fremsat forftjellige M eninger om Betydningen af dm,

147
rdet Nogle have antaget, at C hristians Forlehning med
Ditm arsken blev tilbagekaldt ved den; A ndre derim od
have paastaaet det M odsatte. At alligevel Skrivelsen
indeholder en betingelsesviis Tilbagekaldelse af Forlehu in g e n , synes o s at vare indlysende: kun i det T il
fa ld e , at C hristian kunde godtgjore, at det, han tid
ligere havde meddeelt Keiseren om D itm arsken, var
S andhed og den hele S an d h ed , Tun i dette Tilfalde
kunde han vente, at Forlehningen vilde blive stadfæstet. Forlehningen var im idlertid suspenderet, thi det
blev Kongen forbu d t, at bruge M ag t mod D itm a r
skerne; men D itm arskerne havde, dersom Forlehningen
frem deles havde v aret i K raft, været Kongens Undersaatter, som H ertug af Holsteen, mod hvilke h an , da
de viiste stg opsatsige, efter alle T iders statsretlige B e
greber, m aatte have kunnet stride ind med B aaben i
H aand. At im idlertid H ans og Frederik senere, riag
tet denne Skrivelse, ifTe toge i Betænkning, at bruge
M ag ten mod D itm arskerne, m aa udentvivl ikke for
klares saaledes, som undertiden er fleet, nemlig der
ved^ a t de ikke havde opfattet Skrivelsens rette B e
tydning; men S andheden er sandsynligviis den, at de
flrede ind uagtet Skrivelsen. E n keiserlig Skrivelse
havde i Tydflkand ikke længer M eget at sige; m an
m aatte være meget lille, meget svag, dersom m an ube
tinget adlod den; Keiseren truede og raabte som of
test forgjeves henover det store tydske L a n d ; ban var
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allerede sunket ned til den samme Ubetydelighed, font
C entralm agten for Dieblikket. F o r H an s og Frederik
v ar det tilstrækkeligt, at de havde det Faderen tildcelte Forlehningsbrev, font i M ccngdens D ine kunde
tjene dem til Paaskud. D ette B rev udstraalede et S k in
af Ofot, font nok kunde blænde M æ ngdens svage B lik ;
det var dem udentvivl fornem melig om dette P aaffud,
dette S k in at g jo re : de vare Fyrster, som netop vil
de begynde en E robring, for dem m aatte S kin n et
gjælde meest. D i udtale her cn sorgelig S andhed,
som dog kunde være langt sorgeligere: dette S k in af
R et er dog langt at foretrække for den aabne D oldsg jern in g ; dette S k in , som m an stræber efter at tileg
ne sig, tyder dog idetmindste paa, at, uagtet m an næ 
rer R ingeagt for den menneskelige Forstand, fom ,
m an antager, ikke form aaer at skjelne S kinnet fra
Virkeligheden, m an dog foler sig overbevist} om den
menneskelige Festestes Adel, der tragter efter det R ette,
der vil det R ette. H iint S kin var for H an s og F re
derik udentvivl H ovedsagen; den gamle F atter paa
K eiserthronen oppe i Tydstland kunde gjerne true og
brum m e nok saa meget og nok saa længe. O g da
dette S k in n u var der, toge de ikke i Betænkning, atanvende M agten.
D e toge sig forovrigt ikke S ag en let, thi de
vidste, at de havde mcd cn forlig Fjende a t bestille.
Im ellem G rostem e i del ditmarske Lavland levede et

frit, et ualm indelig steerkt Bondefolk. V andgrosternc
vare her hvad Fjeldene ere i B jergegnene: de vare
Befolkningens og Frihedens D cern ; de bidroge ogsaa,
ligesom Fjeldene hist, til at holde Befolkningen t
K raft og R orighed; de lagde S ta a l i Arm e og Lænder, thi for at komme over de dybe og brede G ro t
ter, m aatte nran betjene sig af S pringstokken: iffim
ved et stankt og behændigt Lob var m an istand til, at
svinge sig over. M edens Bondestanden næsten over
alt ellers i E u ro p as Lavland havde tab t sin gamle
Adel, var bl even en Trællestand, var Selvbevidstheden
og Selvfolelsen tvertim od voret her, thi den samme
nye Adel, som overalt i Nabolandene havde under
kuet Bondestanden og reist sig paa dens Bekostning;
den samme bepandsrede Adel, der sad hoit og hovmodig
til Hest med Landfe i H aand, havde oftere m aattet
ligge under her: Enkelte af den slesvigske og holsten
ske Adel vare til sorftjellige Tider komne skyndsomst
tilbage fra Ditm arsken med blodige P and er, medens
deres Fæller vare blevne liggende der, for aldrig at
komme tilbage; Ditm arskerne solte sig altsaa som S e ierherrernes S eierherrcr, og vare vorede et ikke lidet
Stykke i deres Selvsolelse og Selvbevidsthed. D e
vare stråledes en Fjende, som nok kunde indgyde R e
spect; men denne G an g havde Kongeir og H ertugen
forberedet sig saa omhyggeligen, at de udentvivl gjor
de sig Haab om, i kort Tid at tilendebringe det med
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Veres Modstandere. Kongen havde igjen taget den
store G arde i sin Tjeneste, af hvilken han med meget
Eftertryk tidligere havde betjent isig i Sverige. D en
store Garde var et Udstud af alle Folkeslag, der uaf
brudt solgte sig til den Hm stbydende; den var be
plettet med næsten alle N ationers Blod. N aar der
var Krig, slagtede den og lod sig slagte for Penge;
borte Krigen op,, oploste den sig, og de Enkelte paatoge sig Krigen for egen R egning: myrdede og plyn
drede i Skovenes D yb ellsr paa den eensomme S ti.
D en store Garde bestod af Vovehalse; der, som O rd
sproget siger, hverken frygtede Gud eller Fanden; for
dern var Blodet blcven et A ndlingssyn; Kampen indgjod dem Længsel, den var bleven deres foruemste
Adspredelse: Vovehalse, fom In g e n kunde miste at
træffe paa, hverken som Ven eller Fjende. Foruden
den store Garde fulgte Kjernen af D anm arks og Her
tugdommernes Adel med paa Toget, og desuden en
stor Deel af det værnepligtige Fodfolk. I Begyn
delsen gik det ogsaa heldigt: M eldorp blev indtagen;
men nu vendte Bladet fug... F ra M eldorp gaaer Vei6N i Nordvest til Hemmingstedt, en smal Vei, som paa
begge S id e r begræudsedes af dybe og brede Grofter.
Som m eren iforveien vare Grosterne blevne rcndsede og
D yndet opkastet paa Deien. D et var i Februari, en
stormfuld D ag mev Hagel og S lu d fra Nordvest.
D e Fornemste af Adelen raadede fra,, at v o v e sig ud

i saadant V e ir ; men Hovedmcendene for Garden, der
tilligemed den udentvivl lcengtes ester Kampen og B lo 
det og Byttet, overtalede Kongen til, at lade det gaae
fremad.. Kongen dreves sandsynligviis ogsaa afLcengfc-l, Lamgsel efter at see Uvisheden forsvinde fra hans
B r y st: han horte ikke til de stanke Charakterer, der
gjerne fjebe en heel vis Fremtid med endnu en u vis
D ag. Kongen lod sig ikke tilbageholde,, og Toget
begyndte: forsi Garden med dens Dverste, Junker
Thom as Slentz, i Spidsen, meest Fodfolk; derpaa
Ridderne, der klemmedes tat sammen paa den snevre
Landrvei, og endelig Rust- og Bagagevognene. Ved
Hemmingstedt havde Ditmarskerne opkastet en S tan d 
se, jom var belagt med nogle Stykker. Garden ryk
kede frem under R aab et: vagt D ig Bondemand, G ar
den kommer! M en Stykkerne begyndte snart at brum
me fra Hemmingstedt,. og nedstrakte M ange paa den
fnevre Landevei. Garden greb nu til de Palissader,.
som den forte med sig; flettede B ro er,, som den
kastede over Grosterne, og trangte saaledes over til
Engftykkerne ved Sid en af Beien;. enkelte Hestfolk kom
paa samme M aade ogsaa over; men de havde det og
saa her for snevert,, til fuldstcendigen at kunne bruge
deres Vcrrge,. thi G roft strakte sig her paa den vide
Marskstette udenfor G rost; Riddersmcrudene, der hav
de siddet stille under Hestenes langsomme Skridt,,
folte sig desuden stive og afkræftede af den kolde-

Blcest og ben kolbe S lu b . Garben itbbrebfe sig
imiblertib mere og mere til begge Sider, faa at D i t 
marskerne i Skanbsen begynbte at frygte for, at be
vilde blive omringebe. D e forsagte herfor et Ubfatb;
men bleve faftcbc tilbag e; be kom igjen; men bleve
atter faftebe; trebie G a n g forsagte be enbnu, og hen
ne G a n g kom tilligemeh bem enbnu en langt stærkere
B undsforvandt! Vægtere vare nemlig blevne forheelte
veb Sluserne nbe veh H a vkanten; ba Stykkerne nu
begynbte at brumme fra Hemmingstebt, inbsaae S lu sevogterne hvab Klokken var slagen, og trak S lu se r
ne op. Havet, der aHVeststormen breves stærkt mob
Land, trængte nimobstaaelig frem og overskyllede over
alt Landet. Veb Hemmingstebt var det ikkun S k anb 
sen, bvor Skybset torbnebe og ben finale Lanbevei,
bvor Vibbersmænbene fabe skjælvenbe meb beres dryp
pende P lnm ager som Haner i Regnveir, bet var ik
kun Skanbsen og Lanbeveien, ber hævede sig over
Vandfladen. N u var bet forbi meb Garden. D en
flygtede; men hvor skulde ben flygte hen? bet var
umuligt at pine, hvor Engen horte op og hvor G5rof
ten begyndte; desuden var Veien fuldkommen spær
ret, tbi Troskarlene, da be mærkede U ra a d , spændte
Hestene fra Vognene og ilede derfra. Vognene pegede
meb beres Vognstang mob Hemmingstebt og spærrede
Veien. Garden flygtede, og efter ben kom D itm a r
skerne, ber nu til Gjengjæld raabte grueligt skjemtefuld:
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vogt dig G arde, B ondem anden kom m er! D isse B ondemcend kjendte fuldkomment T errain ct; de m aae ha
ve forekommet Ridderne, der endnu fade nogenlunde
rolige tilhest paa Landevejen, bconto nist streekkelige, n aar
de m idt i S lu d e ts og Hagelbygens S lo r svingede
sig paa deres Springstokke hoit over V andfladen; de
m aae have seet tid, ikke som M ennesker, men som
Aander, der tilhorte V andet og Luften. D e Fleste af
G ard en bleve jagede ud i G rvfterne og druknede der.
D g n u kom T ouren til Ridderne. D itm arskerne le 
de langs Veieus Sidegroster, og stak med deres Hel
lebarder til Hestene, der snysede og stellede og kastede
hist og her deres R yttere under dem. D en tidligere
Rolighed gik over i det vildeste Raseri. Dam pert,
som steg op fra de stummende og fnysende Heste, var
ester nogenlunde paalidelige B eretninger paa denne
vaade D ag saa teet, at den tilligemed Hagelen og
R egnen aldeles blcendede Ridderne. D enne var eit
frygtelig D ag, paa hvilken, for at bruge Hvitfeldts
O rd, saa m angen tit fjon Helt blev, der ikke engang
havde sit Svcerd uddragen. D enne G ang kom D itm arsten ikke at hore til Holsteen.
M en Ulykken var med S la g et ikke forbi for
H an s, thi mi begyndte, for atter at tale med H vitfeldt, de Svenske at hinke, udentvivl som Folge af
dette S la g s uheldige Udfald. D et var S teen S tu re ,
lom hinkede forst. O g det blev ikke alene med S v c
11
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rige, at H an s nu ft? a t bestille, han blev ogsaa ind
viklet i en Krig med Hænfestæderne, thi disse vilde
ikke lade sig F arten paa S v erig e forbyde as ham . I
denne Vanskelighed havde han idetmindste haabet, at
erholde Understottelse af sine egne U ndcrsaatter og
B roderen i H e rtu g d ø m m e rn e m e n da han indfandt
sig der, afviiste H ertugen ham kort med den Bested,
at han paa egne og H ertugdøm m ernes Vegne havde
indgaaet en Stilstands-O vereenskornst rned Lübeck,
som nodsagede dem til, a t forholde sig rolige. D ette
v ar aabenbart imod Bestemmelserne i et i 1490 af
begge B rodre udgivet D elings-D iplom , hvori det hed
der, at H ertugdom m erne „stal arveligen tilfalde vore
Efterkommere, og at de A rve-H ertnger af samme Lan
de stal stedse vcere hinanden til Hjælp indbyrdes, og
at ingen af dem stal slutte noget Forbund med '-Mu
dre, uden med begge P a rte r s Sam tykke." M en da
H ertugen i sin Bestræbelse ester, at vedligeholde F re
den med Lübeck, udentvivl blev understottet af H er
tugdom m ernes hele Befolkning, var der for H ans i
denne Anledning I n te t at g jo re ; han m aatte udfægte
sin Kamp paa egen H aand. D enne Kam p er for ovrig t for saa vidt glædelig, som ben viser lidt mere
K rast fra den nordiske K onges S id e ligeoverfor det
tydste Kræmmerfolk; F ry gten for Hansestæderue har
begyndt at tabe sig; det synes som om m an allere
de kan ojne Enden paa deres Handelsdespoti. D en-

nc K am p blev endnu i H a n s's Levetid udfæ gtet; men
med S v erig e kom det ikke til E nighed; dette ft'eete
forst for cn stakket Tid under hans S o n og E fter
mand.
D enne E fterm and er den navnkundige Christian
den Anden, eit N atu r, hos hvem der var meget G odt,
meget S to r t, m en endnu niere O n d t: det Gode og
det S to re kjeempede i Begyndelsen med det O n d e ;
men laae omsider aldeles under. I hans unge Aar,
da han af Faderen under vanflelige Forhold blev
sendt som S tath o ld er kil Norge, optraadte han med
D ygtighed, K rast og E n erg i; men de M idler, han
anvendte, for a t naae fit M aa l, tyde hen paa, at
B lodet allerede da lob vildt og lidenskabeligt gjennem
h an s A a re r; det blev im idlertid endnu dcrmpet af
U ngdom m ens Spæ ndkraft og dens Illusioner. M en
senere hen miste det sig kun alt for tydeligt, hvad det
var, der arbeidede i dette vilde, i dette lidenskabelige
B lo d : det var den samme V anviddets F u rie, som
undertiden havde hjem fogt Faderen, og fom nu hav
de knyttet sig tit S o n n en , hvem hun langt oftere
svævede forbi, og paa hvem hun kastede cn langt
morkere Skygge. N aar H an s havde været hjemsøgt
af F urien, og havde lyttet til og fulgt hendes skræk
kelige Indskydelser, ned fait k han i det mørkeste T u n g 
sind ; han angrede paa det bitterligste, hvad han hav
de begaact; men ganske anderledes forholdt det sig
11*
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med S o n n en . Hvad V anviddet soregjoglede ham cg
hviskede ham i N attens S tilh ed i O ret, bragte ban
i System , vg brugte det som Nettesnor igjennem Li
v e t: han var en skrcekkelig N atu r!
D a Faderen var dod, blev Christian den 2den
uden Vanskelighed hyldet i D anm ark og i N o rg e ;
men i H ertngdom m crne lader det til, al han bar
stedt paa M odstand, bag hvilken, m an har antaget,
at Farbroderen befandt stg som prim us motor. M an
h ar udentvivl der reist S p o rg sm aalet om de slesvig-holsteuske P rivilegiers B etydning og Udstrækning; man
bar sorsogt paa, at gjcnvinde V algrettigheden; F re 
derik har udentvivl gjort stg H a ab om ad denne Vei
at naae begge H ertugdom m ers udeelte Besiddelse.
G runden til denne vor Form odning indeholdes i det
Lehnsprivilegium , som Christian senere bevægede stn
S v og er, C arl den Fem te, til at udstede, det P riv ile
gium , ved hviket D anm arks Konge for Frem tiden
erholder R et til, paa Keiserens Vegne at forlehne
Holsteen bort. A t dette P rivilegium er bleven auraab t om, fornemmeligen for at straffe Farbroderen
og Holstenerne, for at herme sig paa dem for den M od
stand, de tidligere havde gjort ham , forekommer os
nemlig sandsynligt, tbi det er netop det Ciendommelige ved C hristians C harakteer; det er netop el as
de værste Træk ved den, at selv det Gode, han be
virker, som oftest ikkun studer fra en ond R o d ; det

er Hevnlysten, der uafbrudt driver h a m ; for at op
ir aae det Onde, gjor han undertiden det G ode; for
at straffe sine Fjender, yder han disse Fjenders F jen 
der Velgjerninger. D et er faaledes ikke usandsynligt,
at H ovedgrunden, der bevægede ham til, senere hen
at gjorc F or so g paa, at indfore P rotestantism en i
sine Lande, og at ophjælpe B orger- og Bondestanden
der, m aa soges i hans Had mod den catholske Gejst
lighed og mod Adelen. I næsten ethvert af h an s
S k rid t kan m an ojne en R em inicents; næsten ved
ethvert S k rid t af ham trænger en giftig B raad frem,
der drives af gamle, stikkende E rindringer. O g har
det, som vi antage, været hans Hensigt ved hiint
Privilegium , at hevne sig paa Farbrvderen og H ol
stenerne, m aa m an vist nok indrom m e, at han neppe
kunde have valgt sit M iddel bedre. Farbroderen
straffes og straffes tilgavns ved Lehnsprivilegiets H o
vedbestemmelse: han skal tage sin D eel af Holsteen
til Lehn af D anm arks Konge, det vil sige for D ie
blikket C h ristian ; men hvorm ange P aastu d kan C hri
stian ikke betjene sig af, for at fordrive ham fra Leh
net? O g skulde han ikke vove D ette, hvorm ange F arer
aabenbare sig ikke i dette Forhold for Frederiks E f
terkommere ? hvad kan ikke C hristians Efterkommere
forsoge paa mod Frederiks Efterkom m ere? H an h in 
de neppe være bleven straffet f o leluger e. O g n u H ol
stenerne? M ed Undtagelse af Foreningen var B alg-
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rettigheden den Bestemmelse i deres Privilegier, som
de udentvivl tillagde meest Vcrrd; for at opretholde
Foreningen, kunde de for en enkelt Gang lade som de
havde forglemt h iin ; men det maatte vist nok gaae
dem ncrr til Hjertet, naar Valgrettigheden med tyde
lige Ord bliver dem frastreven. Dette gjor imidler
tid hiint Lehnsprivilegium. Dog, hvorledes det ogsaa maatte forbolde stg med denne vor Formodning,
alligevel synes det at vcere afgjort, at Tvistigheder i
Begyndelsen have fundet sted mellem Christian den
2den og Hertugdommerne, og, som vi have anfort,
man har antaget, at Farbroderen har vcrret den For
nemste i at fremkalde dem. Men Denne havde hergjort Regning uden Vert; han havde ikke noie overveiet, med hvem han havde at bestille: Christian den
2den var ikke, idetmindste ikke i denne Periode af
bans Liv, stråledes beskaffen, at han let gav efter.
Han maatte idetmindste forst have gjort tvende forgjeves Forjog: han maatte have gjort et oerligtForsog med aabent Disir paa Valpladsen, og havde dette
skuret Feil eller ikke frngtet tilstrcekkeligen, maatte han
ogsaa forst have gjort det andet Forsog med sitre
Andlingsmidler, Skarpretteroxen og Galgen. Havde
ogsaa dette Forsog vceret forgjeves, da var Christi
ans Spcendkraft rigtignok som oftest udtomt, og man
kunde sturdsynligviis bringe ham ncesten til hvad det
skulde vcere. Farbroderen indsaae ogsaa, som det
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synes, at han her havde begaaet en Feiltagelse;
det lader til, at han snart fik V inene fuldkomment
o p ; at han snart kom paa det Rene med„ hvad
der boede i B rodersonnen; bag den menneskelige Lar
ve, og, som det lader, ikke needle menneskelige Larve,
som Christian frem traadte i, havde ban ojnet Hyeenen,
der arbeidede i B unden, og han var klog nok, til at
tage sig ivare. H an miste sig nu foieligere, end han
nogensinde tidligere havde mist sig: paa det store
svenske Tog vare H ertugens Hjælpetropper med, som
Christian, efter Toget, sendte tilbage uden S o ld og
uden Erstatning for tabte Heste og B aaben, overho
vedet i den usleste F orfatning. O g det lader ikke til,
at Farbroderen, der ellers var noieseende, har gjort
synderlige Ind v end in g er.
D et var i dette svenske Tog, at C hristians Lykke
kulminerede. O venpaa Toget fulgte Blodbadet. O g
n u gik det C hristian, som det gik M acbeth efter
B an q u o 's M o rd ; forst nu synes d e t, at de blodige
Skygger have begyndt at reise sig og svceve forbi ham
og forurolige ham ved N at og D ag, og omsider gan
ske afkrcrfte ham. M en ligesom M acbeth, lader det
ogsaa til, at h a n , saalaugt fra at lade jig afstrcrkke
d erv ed , ikkun er bleven dreven til, at vade dybere i
B lo d e t; han har udentvivl med M acbeth sagt til sig
selv: jeg er kommen faa dybt i B lo d , at d et, skulde
jeg ikke gaae endnu dybere, vilde vcere ligesaa kjedsom-
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meligt, at vende tilbage, fom at gaae over.
Det er
fornemmelig nu, at han bliver rædsom.
Der er i
lang Tid intet Kongeligt ved ham: selve Kronen sy
nes han at have lagt tilside, for at scette en rvd
Skarpretterhue paa Hovedet; Sværdet er ogsaa bleven
lagt tilside, og i Haanden holder han Blodoxen. Det
indtræffer nu ikke fjeldent, at Een eller Anden, som
har opvakt hans Vrede, enten forsvinder sporlost eller
ogsaa en Morgenstund sindes henstrakt dod i Gaderne.
Det var tillige paa denne T id , at han foretog en
Reise til Svogeren, fra hvilken han bragte hiintLehnsprivilegium tilbage med sig. Men Christians Lykke
var forbi, og hans Magt havde begyndt at dale.
Dette havde Farbroderen tilstrækkelig gode Dine til
at bemærke, og han optræder fra nu as mindre efter
givende ligeoverfor Brodersonnen. Da Denne, efter
Reisen til Svogeren, havde anmodet him om en Sam
menkomst i Kolding, og der opfordrer ham til, over
ensstemmende med Lehnsprivilegiet, at tage den her
tugelige Deel as Holsteen til Lehn af ham, vover Her
tugen rigtignok ikke, ubetinget at sætte sig imod Op
fordringen ; men han efterkommer den heller ikke; han
gjvr Undskyldninger, han ansorer, at han umulig kan
indlade sig paa et saa vigtigt Skridt, uden svrst at
have raadfort sig med Landraadet, Prælater og Rid
derskab. Dette var under de forhåndenværende Om
stændigheder Meget fra Hertugens Side, thi udenfor
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hans eller hans Folgesvendes Vinduer vare Galger
blevne opreiste, et Memento, som nok kunde jage B lo
det til Hjertet, og under andre Forhold udentvivl
havde bevceget til Eftergivenhed.
Dm disse Galger
anforer Hertugen i et senere Manifest, at de bleve
opreiste Natten for hans Ankomst til Kolding. Dette
er bleven bencegtet i et Forsvarsskrift for Christian,
i hvilket der imidlertid indrommes, at der virkelig,
under Hertugens Ophold i Kolding, forefandtes Gal
ger der, som vare blevne opreiste sex Maaneder iforveien, for at holde Rovere i Ave. Hvorledes det nu
ogsaa maatte forholde stg mcd Tiden, naar disse Gal
ger ere blevne hensatte der, kunne vi neppe drage i
T vivl, at Hertugens eller hans Folgefvendes Sove
værelser med velberaad Hu af Christian ere blevne
valgte stråledes, at den gribende Udsigt henover til
Galgerne frembod sig fra dem; thi disse vare de
Monumenter, med hvilke Christian, fornemmelig paa
denne T id, prydede sine offentlige Pladse; det var
disse Skuespil, med hvilke han fornemmeligen fogte
at more stit Adel: det vilde undre os hoiligen, om
det skulde forholde sig anderledes med hine Galger i
Kolding, end som vi have antaget.
Med Christian gik det imidlertid alt vcrrre og
vcrrre; foruden sine oprorste Undersaatter fik han nu
ogsaa Hansestcederne paa Halsen.
In te t Under, at
Farbroderen, der nu kunde formode Christians Skjeb-

ne, sogte at forbinde sig mcb disse hans nye Fjen
der.
Men Christian maatte ansee et saadant For
bund for aldeles afgjorende for hans Fremtid; han
sogte derfor af alle Kræfter at forhindre det.
Han
gjor atter en Reise til Holsteen.
Det laae i hans
Natur og i hans hele Livsanskuelse, at han havde
incest Tillid til de stærke Midler, og at han helst be
tjente sig af dem. Han forsoger ogsaa denne Gang
paa at gribe igjennem med dem: han viser sig ligeoverfor Farbroderen og Hertugdommernes Adel med
fammentnikne B ryn , med mork Mine og omgivet af
et stort bevæbnet Folge.
Men det gik som i Kol
ding, hans synkende Lykke havde givet Farbroderen
Mod; han vægrer sig for, at fatte nogen Beslutning
om Hertugdommernes Anliggender, forend Landdagen
er bleven hort , og Christian nodes nu t i l , at lade
denne sammenkaldes til Leventzo. Her viser han sig
igjen med samme Mine, med det samme store bevæb
nede Folge; men ligeoverfor ham optræder hele Her
tugdommernes Adel ligeledes bevæbnet. Farbroderen,
Hertugen, er udebleven: han havde ikke længer syn
derlig Tillid til Brodersønnens Lykke; men han fryg
tede fremdeles hans stærke Midler.
Han selv var
udebleven; men i hans Sted modte Sonnen, Prinds
Christian.
Da Denne, ogsaa bevæbnet, nærmer sig
Kongen, for at hilse paa ham, griber Kongen med
Heftighed i Sværdhæftet, trækker Klingen halvt af
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Skeden og stod er den med Krast tilbage ig jen , idet
han udbryder: "Herr Fætter! moder ogsaa I her be
væbnet!" Landdagen træder derpåa sam m en, for at
hore Kongens Begjceringer, og fatte stn Besintning.
D en vægrer sig paa det Bestemteste fo r, at indlade
sig i nogen Feide med Hanfestæderne.
Kongen havde nu forgjeves forsogt sine stærke
M idler; han maa stifte Frem gangsm aade, thi Hertngdommernes Beslutning og Optræden i dette afgjorende M om ent maa forekomme ham at være af
hoieste V igtighed; han maa stifte Frem gangsm aade;
han havde været Hyæne, uden dog denne G ang at
gaae videre, end til blot at vise Tænder, han maatte
forsoge paa, hvad han formanede at udrette ved at
være Lam; en saadan Rolleomstiftning laae fuldkom
ment i hans Charakteer. Ved mægtige Paarorendes
Bistand i Tydstland bringer han det til en ny S a m 
menkomst med Farbroderen til Bordesholm. Og
her viser han sig vist nok fra en ganske anden S id e !
saa eftergivende og forelig som et B a rn ! Han ind
ramm er Farbroderen A lt, ogsaa sit Samtykke til,
at man hos Keiseren andrager om hiint særdeles vig
tige Lehnsprivileginms Cassation. Christian den 2den
gik den forkjerte Vet: han burde have begyndt med
Mildhed og, hvor denne ikke havde stugtet, endt med
Strænghed, uden dog nogensinde at lade Stræ ngheden blive til Blodtorst. Hans Strænghed vilde da
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have fremstillet sig fom en stærk N a tu rs Kjendernærke;
men tvertirnod! han begyndte med S træ n g h e d — og
hvilken S trcenghed! — og endte med M ildhed, som
nu, istedetfor at rore og henrive, ikkun paatræ ngte
sig som Svcrkkelsen efter Raseriet, og fremkaldte R in 
geagt!
Christian reiste tilbage til Kongeriget, og ikke
lcenge derefter viiste O p roret sig ogsaa der. D en hel
dige Udvikling, som dette havde taget i S verige,
m aatte vcere et Fingerpeg og en O pm untring for de
privilegerede Ståender i D anm ark, thi imellem dem
og Kongen var D elvilliens B aan d allerede for læ n
gere Tid siden bleven overffaaren af hans B oddelore;
der var intet B a a n d , der længer knyttede dem til
K ongen: de ventede ikkun paa et Fingerpeg og en
O p m u n trin g . Tidligere, for O p ro ret begyndte i S v e 
rige, havde udentvivl en fjendtlig S tem n in g mod K on
gen allerede udviklet sig hos D anm arks privilegerede
S tæ n d e r; m en der var endnu een B etrag tn in g , eet
stærkt B aand, som fremdeles bandt dem til ham : Hen
synet til S verige, til U nionen; thi U nionen synes i
dette T id sru m at have ligget de privilegerede S tæ n 
der i D anm ark paa H jertet: de viiste sig stedse beredte
til, at gjore M eget, for at bevare Unionen. M en n u ,
da O p ro ret greb om sig i S verige, og viiste sig seierrig , og Unionen folgelig var bleven forstyrret, brast
det sidste B aand, ja. Hensyn til Unionen m aatte end-

og Ml drive Danmarks Adel og Geistlighed til, at
optræde fjendtligt imod Kongen, thi muligt var det
jo, at, dersom Christian kunde fordrives, snart kunde
fordrives fra Danmark, Unionen endnu stod til at
reddes. Saaledes var Stemningen, da Christian den
2den havde udskrevet en Herredag til Kallundborg;
han trængte til Penge, og haabede at erholde dem
der. T il dette Mode indfandt Ingen stg; Enhver
havde sin Undskyldning, den Ene.havde ikke kunnet
fi'imne formedelst det kolde Veir; for den Anden havde
Modvinden lagt Hindringer iveicn. Kongen saae stg
nodsaget til, at beramme ct nyt Mode til Aarhuus.
Cm dette Mode gik der heist foruroligende Rygter:
Kongen havde ladet smedde nye Iernkjeder til Gal
gerne, hedte det i Jylland; han havde tvende Bodde
ler med sig, som vare iforte Drabantklæder. Dette
Rygte maatte synes rimeligt; thi Bodlerne havde i
længere Tid været Christians Drabanter: det havde
været hine, han mi i længere Tid havde betjent stg
af, for hos Mængden at introducere sit kongelige
Purpur, det Purpur, som Christian elskede. Kongen
var allerede kommen til Beile. Da indtraf en Dag
bos ham Herr Mogens Munk, Landsdommer i J y l
land. Denne Mogens Munk var en ivrig Jæger,
der fornemmelig elskede Rævejagten, en listig Mand,
som havde overlistet faa mangen en Ræv. Kongen
forespurgte sig hos Herr Mogens om Stemninger og
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Tilstande t J yllan d , og forte omsider S am talen hen
paa M ogen s's Undlingsbeskjeftigelse, J ag ten , thi K on
gen kjendte ham og hans Undlingsbeskjeftigelse, og
omsider udbad K ongen sig en Rævem ynde a f ham.
D en n e lovede Herr M o gen s K ongen. Rævem ynden
sendte han alligevel rigtignok ikke; men i dens S ted
efterlod han i sin Handske, som fandtes senere i V in 
duet i K ongens G em ak, en Skrivelse. D en blev
bragt K ongen, og da han havde brudt dens S e g l og
læst den, udbrod han med sin sædvanlige G ed: G u d s
D ro ß ! D en n e Skrivelse indeholdt den jydske Adels
Opsigelse til ham . S ven d e bleve beordrede til M o gcns's L o g is, for at anholde ham ; m en M ogen s
M unk var ikke D e n , som lod sig sange i sin H u le;
han var allerede borte, paa D eien sydover til Hertug
Frederik, for at tilbyde ham den samme Krone, som
netop var bleven tagen fra B rodersonnens Hoved, og
Frederik, m aatte m an vide, vilde vist ikke, som H ol
berg siger, ligesom S a u l skjule sig bag Buskene, naar
m an ledte efter en ny Konge. D er havde dog maafkee endnu været Udvei for Christian, thi han havde
en temmelig betydelig bevæbnet Styrke at raade over,
naar han ikkun havde kunnet tage sig sam m en, og
træde Vanskelighederne med al Kraft im ode; men
D ette formaaede han ikke: han havde forlængst vendt
R vggen til sig selv; han sogte ikke efter Hjælpekilder
i sin egen S jæ l; han havde M istillid til sig selv;
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han ventede A lt af sine stærke Midler, og det gik
ham som Den, der paa sig selv anvender s t ær k e
M idler, hos hvem en kort Spændig afloses af den
hoieste Slappelse: al Modstand var forbi hos ham.
Det er bekjendt, hvorledes han i det meest kritiske
Dieblik forlod sine Lande, og indrommede Oproret en
let Seier. Hans senere Liv, hans mislykkede Forsog
paa, igjen at naae op til den Throne, fra hvilken han
var bleven nedstodt, hans lange og tildeels haarde
Fangenskab hore ikke hjemme i dette Arbeide. Di
ville endnu, forend vi forlade ham, ikkun kaste et kort
Blik henover et enkelt Moment af dette feberagtige
Kongeliv; vi ville ikkun betragte en enkelt Gjerning
af denne kongelige Blodoxe, vi ville betragte den i
dens Resultat. Af det Blod, som i i 520 saa gru
somt udostes paa det store Torv i Stockholm, af disse
smaae Blodstromme, af disse rode Aarer, der paa
hun 8de November forgrenede sig henover det store
Torvs Flade, dannedes en Skillevæg imellem det
skandinaviske Nordens Folkeslag. som igjennem Aar*
hundreder har holdt dem fra hinanden; som har lam
met en Kraft, hvis Echo ellers vilde have raabt boit
fra de fleste af den senere Histories Blade. Vist nok
havde Unionen, forend Blodbadet, fristet en hoist usik
ker Tilværelse; men den vilde, dersom Blodoxen ikke
havde trængt skjærende ind imellem Nordens Fræn-
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defolk, udentvivl efterhaanden vare bleven fiffvet netop
ved dens M d e ! -------Frederik den lste blev udkaaren og hyldet i Dan
mark og Norge. Hertugdommerne vare saaledes i
deres Heelhed atter forenede under eet Hoved med de
tvende Kongeriger. Det er mcrrkeligt, hvorledes Fol
kene, fornemmelig i den Periode, som nu aabner sig
og der straekker sig ligetil vore Dage, trykkes frem og
tilbage tvertimod deres eget Duske og Attraa: hvad
Hertugdommerne, hvad den politist myndige Deel af
deres Befolkning onstede, var den indbyrdes Fore
ning under eet Hoved, men, uagtet Foreningen ikke
ophceves, deles Hertugdommerne nu nersten ved hver
ny Regjering imellem forstjellige Lemmer af den ber
stende Familie, — og hvad Hertugdommerne ikke on
stede, for alting ikke vilde, var Forbindelsen med Kon
geriget, og desuagtet knyttes de uafbrudt, undertiden i
deres Heelhed, stedse ved et stort Stykke til det! Grunden
er Fyrstemagtens Overvaegt over Folkemagten. Det cr
Fyrstehusets Interesser, som tut binde Rigerne og splitte
dem ad. Fyrstehusets Interesser er igjennem et langt
Tidslob langt stoerkere, end Folkets Interesser. Natio
nernes Fordeel maae vige for Fyrsternes Fordeel. D is
ses Skjcbne bliver hines Skjebne. Imidlertid bidrog
Frederik den 1ste ikke lidet t il, at formilde Hertug
dommernes fjendtlige Stemning mod Niget, hvilket
sees tydeligt efter hans Dod, da der under den lange
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Usikker hed, i hvilken Danmark befandt sig inden en
ny Konge blev udkaaren, ikke shores den mindste Tilboielighed fra Slesvigs og Holsteens Side til at fjerne
sig fra det; de bestrccbe sig, som det lader, tvertimod
for, at en af Frederiks Sonner kan blive udvalgt til
Danmarks Konge, hvorved Hertngdommerne igjen
maatte blive knyttede til Riget. Frederik den 1ste
opholdt sig som oftest i Hertugdommerne, og netop
herved har han bidraget meest til, at virke forsonende;
netop derved er Mistilliden til Danmark bleven dæmpet, thi Danmarks Konge, som boede i Hertugdommerne, som boede ncrsten stedse der, kunde ikke arbeide
under skjulte og fjendtlige Hensigter mod disse sine
Lande. Men ncerede Kongen ikke saadanne Hensigter,
ncerede de Danske, de Mægtige i Danmark, dets Adel
og Geistlighed dem rimeligviis heller ikke, thi denne
Adel og denne Geistlighed vare i denne Konges Tid
saa overmægtige, at de, havde de virkelig baaret paa
saadanne Hensigter, udentvivl, om de vgsaa ikke havde
formaaet, at indskyde Kongen dem og bevæge ham til
at udfore dem, dog maatte have havt tilstrække
lig Indflydelse hos ham t il, at fjerne ham fra
Hertugdommerne, hvor de sikkerligen, under denne
Forudsætning, ikke havde kunnet onske ham. Netop
ved sit stadige Ophold i Hertugdommerne har uden
tvivl Frederik bidraget meest til, at virke forsonende.
Og den Lyst, som uafbrudt drev ham tilbage til Her12
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tugd om nierne, kunde ban saamegct heller folge, som
ban m aatte fole sig o.verbeviist o m , at den mcegtige
danske Adel helst onfkede ham borte, onskede ham langt
heller i Hertugdom m erne, end i Kongeriget. D en
danske Adel havde nemlig forstaaet, at betjene sig saavel af Tidsforholde; — da den nylig havde taget en
Krone fra det ene Hoved havde den, m edens den endnu
holdt den i H aanden, forstaaet at gjore sig den in d 
bringende tilgavns; den havde tiltinget sig faa meget
for den, at den. A delen, naaede en M agtfylde, som
den vel tidligere neppe engang havde gjort sig H aab
om. Frederik den 1stes Haandscrstmng udvider Ade
lens Rettigheder endnu betydelige«. D et gamle ade
lige B lod begynder ogsaa at stromme stcerkt hos D a n 
m arks alvorlige Kronikkeskriver, K antsleren Hvitfeldt,
idet han om taler denne Haandfcestning. H a n , som
ellers aldrig er begejstret, bliver det ved denne Lej
lighed. E fterat have gjort opmcerksom p a a , at den
danske Adel havde erholdt samme R ettigheder, som
G rever og F riherrer i Tydskland, langt storre R ettig 
heder, end den svenske Adel var i Besiddelse a f, ud
bryder h an: "derfor bor denne Konges Ihukom m else
vcere hellig og uforglemmelig for os og vore E fter
kommere!" J a hellig og uforglemmelig! Adelen havde
iblandt Andet ved hiin Haandfcestning ogsaa erholdt
H als og H aand over dens B o n d e r! M en denne M ag t
fylde m aatte den danske Adel miste at nyde i Fred
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og No. Det niaatte gaac den, som det tidligere un
der Unionen gik den svenske Adel, der faae In te t hel
ler, end at Kongen vendte Sverige Nvggen: ttaat
Kongen var fraværende i sine Hertugdommer, og solte
sig lykkelig paa Gottorp - Slot, kunde Adelen i Dan
mark voere nogenlunde sikker; men sad Kongen i Kjøbenhavn, maattc den svceve i uafbrudt Frygt. Den
havde aftvunget Kongemagten saa meget, at den idetmindste maatte være bange fo r, at Kongen vilde be
tjene sig af den forste, den bedste Leilighed for at tage
dette Meget tilbage igjen. Adelen maatte ønske ham
saa langt bort som muligt; den maatte deroliges,
naar den vidste ham paa Gottorp Slot, hvor han
felte sig faa lykkelig. Han levede ogsaa, som vi have
anfort, som oftest der, og han døde der. Foruden at
kunne leve, hvor han følte sig lykkeligst, havde Fre
derik den Forste endnu den Lykke, at kunne dø, at
kunne lcrgge sine Been der, hvor han havde følt sig
lykkeligst. Han dvde paa G ottorp-Slot i J533, og
hans Lig bisattes i Slesvig.
Efter Frederik den Forstes Død bliver Dan
mark igjen hensat t en saare ulykkelig Forfatning.
Naar man gjennemgaaer dets Historie efter denne
Konges Dod, foler man sig, som om man igjen be
fandt sig ved Christopher den Andens Tid: det er
som om Riget igjen vilde falde i Stykker. Cg de
samme Aarsager ere igjen paaferrde! Det er igjen de
12*

privilegerede Stænder, der deels i deres Heelhed søge
at vise sig i deres Magtfylde, deels cn enkelt Deel
as dem, Gejstligheden, fom vel ikke, som da, opoffrer
det Hele, for endnu at vinde paa dets Bekostning; der
vel ikke, som da, bestræber sig for at trykke Folketog
Kronen saa dybt som muligt, for kun at bringe Krum
staven til at staae dominerende hoit over dein begge;
men alligeveligjen sætter det Hele paa Spil.
Den
sætter det nu paa Spil, for at kunne vedligeholde,
hvad den allerede var kommen i Besiddelse af; den
klamrer sig krampagtig til sin hele egen udelukkende
Herlighed, og vil heller bevare den ubeskaaren, end
forhindre det heleLands fuldstændige Ruin!
Paa
den Rigsdag, somefter Frederik den Forstes Ende
ligt blev sammenkaldt, for at afgjore Kongevalget, vi
ser den største Uenighed sig. Blandt Frederiks fire
efterladte Sonner havde ikkun den Ene, Christian,
opnaaet den myndige Alder. Denne vilde en Deel
af Adelen, der meente det ærligt, have til Konge.
Man vilde, ved at vælge ham, give Riget et fuldvoxentlHoved; denne Deel af Adelen, der tænkte mere
paa Danmark, end paa sig selv, bevægedes ogsaa uden
tvivl af unioneUe Hensyn, ikke skandinavisk-unionelle,
men danff-slesvig-bolstensk uniottelle Hensyn. Chri
stian beherstede Hertugdommerne deels paa egneBegne, deels som Formynder for sine yngre Brødre. Blev
Christian valgt, vilde følgelig Hertugdømmerne igjen

for længere Tid faktist blive fmsttcbc til Kongeriget.
Led at vælge Christian, vandrede m an desuden ogfaa den slagne Landevei; m an gjorde ingen Undtagelse
fra ben tidligere alm indelig brugte F rem gangsm aade;
m an fulgte de tydeligste, de meest udprægede Fodspor,
som tidligere Herredage havde efterladt sig; thi V alg
rettigheden havde rigtignok nu igjennem et langt
T id sru m med Omhyggelighed været conferveret paa P a 
p iret; men i Virkeligheden var den, med ganste en
kelte Undtagelser, falden sammen med Arverettigheden:
den nærmest Arveberettigede var som oftest bleven nb*
fa am t. S aaled es tænkte de Bedre af den danste Adel,
D e, som meente det ærligt. M en disse G runde
bragte netop den anden D eel, som meente det m indre
æ rligt, og næsten hele Gejstligheden til, at erklære sig
imod C hristian. M a n havde fra den aller seneste Tid
cn Undtagelse i friskt M inde fra den almindelige R e
gel, at lade den nærmest Arveberettigede beholde K ro
nen : m an havde afsat Christian og havde valgt F re 
derik t S ted et. O g, som vi have sect, denne M aade
at gjore B ru g af Valgrettigheden p aa , havde ikke
skadet den danste A d e l; dens O ptræ den ved denne
Leilighed havde ikke bekommet den ilde. D en havde
læ rt at fjende, hvilken indbringende Rettighed V alg
rettigheden dog var, naar m an fn n forstod, at benytte
den r i g t i g t . D e t lader ogsaa til, at den, efter at
have gjort B ru g af den paa den anforte M aade, har
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foresat sig mei) Bestemthed, for Fremtiden ikke at la
de sig indskrænke i dens Udovelse: Frederik den For
ste kunde ikke bevæge de privilegerede jStænder til at
gaae videre, end at afgive Loftet om, at de ved
Valget af hans Eftermand vilde holde sig udelukken
de til hans Sonner. Men paa den Valgdag, som
vi netop omtalte, var det igjen den samme Tragten
efter, at bringe saa meget udas Dalgrettigheden som
muligt, der beherskede Forsamlingen med Undtagelse
af den Deel af Adelen, der meente det cerligt. Valgte
man uden videre Christian, der var den noermest Ar
veberettigede, var det ikke rimeligt, at Kan, derudentvivl vilde antage, at Valgforsamlingen, ved at kaare
ham, ikkun havde hyldet hans Net, vilde Monne rigeligeu for de erholdte Kroner. Men gjorde man kun
Vanskeligheder, vilde man sandsynligviis ogsaa udaf
ham kunne presse langt mere.
Dog fordeelagtigst
vilde det udentvivl være, om man valgte Een af hans
yngre Brodre: Denne, der for Oieblikket ingen Ud
sigt havde til Thronen uden gjennem Valgforsamlin
gen, vilde vist nok være tilboielig til, at lade sig aftinge Meget. Gejstligheden havde endnu sine ganske
særegne Grunde. Det var en hoist urolig Tid, i hvil
ken man netop befandt sig, en feberagtig Tid, om
trent som den, i hvilken vi selv leve: Reformationens
for den catholske Gejstlighed saa bedrovelige Tid. Der
gik et Iordskjælv igjennem Samfundsordenen, og li-

gesom T hronerne for Dieblikket i vor Verdensdeel,
begyndte alle Bispestole i det nordligere E u ro p a at
ryste og bevæge sig. M en om Christian vidste m an,
a t han var luthersk sindet. M an havde desuden hort
Adskilligt om ham , som m aatte gjore betænkelig. H an
havde i sine unge A ar fort et letsindigt, vildt Liv.
D ette var vist nok ikke Noget, som kunde bevæge den
T ids catholske Gejstlighed til, atvende ham R yggen;
men hvorledes havde han ikke i sin Letsindighed viist
sig sindet mod G ejstligheden? M an fortalte en H i
storie om ham, soin udentvivl nu igjen sif det travelt
og har gaaet uafbrudt fra M un d til M und. H an
tjente som ung M and i M orbroderens, M arkgreven
af B ran d enb u rg s G aard, og fulgte engang med ham
til R igsdagen. Under R igsdagen indfandt Keiseren,
det var C arl den Fem te, med sit H of og de fornem 
ste af R igsdagens M edlemmer sig i Kirken, for at
hore G u d s O rd. E n Fransiskanerm unk prækede den
D ag , en heftig M unk, der fornemmelig blev heftig,
n aa r det afskyelige lutherske K jæ tter i randt ham i H u.
N a ar han skjeldte paa de Lutherfle, var han, som
H vitfeldt forsikkrer, "stundom oppe, stundom nede."
P rindsen, Christian, var ogsaa den D ag i Kirken, i
M orbroderens Folge. H an havde faa et P la d s lige
under Prækestolen. Under M unkens heftige Udbrud,
n a a r han stundom var oppe, stundom nede, var C hri
stian udentvivl bleven opmærksom paa et H ul i B u n -

den as Prækestolen, igjennem hvilket Munkens Strikke
da undertiden hang ned. Da Prcekenen var tilende,
kastede Munken sig paa sine Knæ, for at gjvre sin
Bvn. Strikken kom atter igjennem Hullet og Chri
stian formanede ikke at modstaae Fristelsen slænger:
han gjorde en Knude paa Strikken. Munken vilde
reise sig; men han kunde ikke; han maatte omsider
anraabe de Omkringstaaende om Hjælp, for at komme
udaf den bedende Stilling, [bcr blev ham for lang
varig. Om Aftenen sagde Keiseren skjemtende til Chri
stian : "der stikker nok en Munkehader i ham!" 'D et
Samme sagde udentvivl de Gejstlige nu ved Valgfor
samlingen til hiinanden indbyrdes; men neppe skjem
tende. Gejstligheden vilde ikke vide af ham. Den
foretrak langt den Ncestceldste, Hans, en Dreng paa
7 ä 8 Aar, som den, naar han var udkaaren, kunde
overgive i gode Haender, der nok vilde vide at pille
alt Kjaetteri udaf ham, og forme ham til en ret fuld
kommen catbolsk Nathue, under hvilken Gejstligheden
igjen vilde faae det luunt og behageligt.
Der var saaledes paa Herredagen et stort Parti
imod Christian, hvilket imidlertid ikke følte sig faa
tilstrækkelig sikker, at det vilde vove noget Afgjorende;
det fandt det rigtigere, at træffe Valget i Langdrag,
og bevægede Forsamlingen til at beslutte, at dette
skulde henstaae til næste Aar, under det ret smukke
Paaflud, at man forst maatte henvende sig til det

norske R rg sraad , for at ogsaa det kunde tage Deel
med, thi ellers vilde det kunne gaae med Norge, som
det var gaaet med S verige: Unionen kunde fra norsk
S id e blive erkläret dod og m agteslos. M en denne
Udsættelse, dette ene Aar kom at staae Danm ark dyrt.
Hanfestcederne, de vendiske Hansestæder med Lü
beck i Spidsen træde atter op mod Danm ark. D et
er rigtignok den sidste G ang ; men aldrig have dever
ret farligere. N aar man kaster Blikket tilbage paa
H a n s's Regjeringstid, og bemærker, hvorledes H ansestæderne da begynde at vise sig saa langt svagere
ligeover for det skandinaviske Norden, at det er som
om deres Vælde snart nr aa være forbi, og nu igjen,
saa langt senere, seer dem optræde rned en saa kraftig
Holding, med et saa havesygt og vidtskuende Blik,
som ingensinde tidligere, vil nran udentvivl alene deraf
komme til Form odning om, at err Revolution imid
lertid er foregaaet i det In d re af disse B yer. S eer
m an desuden hen paa de haarde, ikke meget smidige,
men sene- og nrnskelstærke Skikkelser nred det stygge,
nædle, men i hot G rad energiske Udtryk, denne M a r
kus M eier, denne Jo rg en Wullerrweber og Ambro
sius Bogbinder — Jo rg en M unter synes at have
været af en noget ædlere M aterie — Skikkelser, der
siden 1789 atter have vi ist sig hyppig i vor Verdensdeel, vil Formodningen udentvivl blive til Vished,
om man ogsaa ikke har læst en Linie om disse Han-

fcftæbcrø indre Historie. Og stråledes forholdt det sig.
(ft nyt Udbrud havde fundet sted af den europæiske
Folkevulkan; et nyt Stratum, et nyt Lavalæg var
fra Bunden bleven kastet ovenover, der, ligesom iaadanne Lag i den dode Natur, ogsaa i nogen Tid viste
sig ualmindelig kraftigt, ualmindelig virksomt. Det
europæiske Folkesamfund var bleven greben af den
samme Uro, som for Oieblikket; det gjaldt vist nok
ganske andre Interesser, Maalet var et andet; men
Tilstanden var omtrent den samme. Det var en
Samfundsorden, der paa mange Steder havde over
levet sig. Man var bleven opmcerksom paa dens
mange Brost, og man begyndte at raabe nedenfra og
fporge, med hvilken Ret den overmægtige Adel og
den overmægtige Geistlighed udovede deres mange
Prcrrogativer. Bevægelsen viiste sig forst imod Ade
len under den saakaldte Bondekrig, der, fornemmelig i
Tydskland, fremkaldte de afskyeligste Grusomheder. Se
nere blev Geistligheden Hovedmaalet. Den religiose
Reformation blev den overveiende Interesse, der ab
sorberede alle andre Interesser, og det gik, som det
er gaaet under vor egen Tids politiske Bevægelser:
den religiöse Reformations Fane blev det Punkt, om
hvilket ikke alene alle velmeenende, men tillige alle
blot urolige Hoveder samlede sig. Hvo, der var misfornoiet med det Bestaaende, uden anden Grund, end
at ban ikke netop befandt sig, hvor han onskede sig;

hvo, der fette Overspending i sine Kræfter og dre
ves uimodstaaelig ester at prove dem, blev ogsaa Re
formist. Dette viser sig tydelig fornemmelig hos de
tvende Hovedpersoner i him Hansestedcrnes nye Feide
med Danmark, Markus Meier og Jorgen Wullen
weber. Na ar man folger dem med Opmærksomhed
under deres Hoihedsperiode som Lübecks Borgemestere, maa man snart komme til Overbeviisning om,
at det ikke kan have været de religiose Interesser t
deres Reenhed, som havde lokket og som dreve disse
Mænd. Disse Interesser havde imidlertid været den
Maske, bag hvilken de skjulte deres langt uædlere D ri
vefjedre. De vare begge fremtraadte som Reforma
tionens ivrige Tilhængere, der vilde bruge Sværdet,
hvor deres store Sag modte Modstand. I Lübeck
blev Raadet anseet for at være fjendtligsindet mod
Reformation, Jorgen Wullenweber og Marcus Meier
paastode det idetmindste med Bestemthed. Alligevel
er det ikke urimeligt, at dette fjendtlige Sindelag, som
tillagdes Raadet, ikkun bestod i dets Passivitet; i
dets Utilboielighed til strar at indlade sig paa alt for
gjennemgribende Reformer. Det gik udentvivl det
gamle Raad i Lübeck, som det gaaer alle Gamle, der
ikke kunne finde sig i, at man paa een Gang vil
staffe alt det Gamle tilside. Marcus Meier og J o r
gen Wullenweber paastode imidlertid, og vedbleve at
paastaae, at Raadet var fjendtligsindet mod Reforma-

tionen, og Folket havde stor Tillid til bisse Manid,
fornemmelig til M arcus Meier, om hvem det vidste,
at han i farefulde Tider ogsaa kunde være det til
S to t te ; thi han var eit Kriger, der havde mangen en
Hcedersdaad at benrade sig paa. Fylket havde stor
Tillid til disse Mcend, det antog, at det her gjalt om
de allerstorste, de helligste In te re s s e r; at den store
S ag , som Folket i hele Nordtydskland havde erklæret
sig for med Liv og S jæ l, var udsat for truende Fare;
det lod sig derfor let bevæge til, at folge disse Le
dere, og gjore en Revolution. Saaledes faldt det
gamle Raad i Lübeck. M arcus Meier blev udvalgt
til Borgemester, og noget senere ogsaa Jo rg en W ul
lenweber. E t nyt Raad blev indsat i det gamles
S ted , i hvilket Borgermesterne herskede uindskrænkede.
D et lykkedes disse kraftige og forslagne M ænd des
uden at tilvejebringe en lignende Revolution i R o
stock og W ism ar, og de vandt saaledes for Lübeck
tvende Bundsforvandte, som det knude stole paa.
D et gik nu i Lübeck, som overalt, hvor en stor
Bevægelse har fundet sted; den kan ikke lægge sig
ftrax: er det Tryk, der har fremkaldt den, ogsaa bleven
bortskaffet, vedbliver den alligevel, og findes der i
Sam fundets In d re ingen ny Gjenstand, mod hvilken
den kan arbeide; findes der ikke længer nogen M od
stander, lober den bevægede M asse over, og strotnmer udenfor. D et var ogsaa derhen, at M arcus
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Meier og Jorgen Wnllenweber bestræbede sig for, at
lede Lübecks bevægede M asse, esterat Revolutionen
Var bleven tilendebragt. D e kastede Blikket ferst
henover til Sverige, og bestræbede sig sot at frem
kalde et O p ro r der; men i Sverige havde de med
Gustav Dasa at bestille, der forstod at gjore deres
rcenkesulde Anslag til In te t. D e besluttede sig da
til, at forsøge med Danm ark. At bevæge Befolknin
gen i Lübeck til, at optræde udfordrende sorst mod
Sverige, senere mod Danmark, var ikke vanskeligt for
S tadens demagogiske BorgerMestere; vi have allerede
seet, at den revolutionaire Tilstand drev M assen til,
at flyde over as sig selv; der var desuden materielle
Interesser paa S p il, som satte de vendiske Hansestæders Befolkning i Bevægelse: Hansestæderne vilde,
at D anm ark skulde forbyde Hollænderne Seiladsen
gjennem S undet, og at faa vel D anm ark som Sverige
stit Ide nægte dem Adgang til deres Sostæder, hvilket
disse Riger vægrede sig for.
Danm ark befandt sig netop uden Konge, og det
gjærede stærkt trindt om i Landet, blandt Byernes
Befolkning, der vilde Reformationen, og blandt B onderne, der vilde askaste det Aag, som Adelen havde
paalagt dem. Til denne Landets Tilstand kjendte
Jo rg en W ullenweber fuldkomment; han havde været
nærværende ved him Herredag, der beskjestigede sig
med Kongevalget; han havde ogsaa benyttet denne

Leilighed til at slutte Overeenskomst med Am brosius
B ogbinder iK jobenhavn og Jo rg e n M ü n ter i M alm o .
D e t gjaldt nu kun, at finde et Paaskud. D e t forstaaer
sig as sig selv, at M æ nd, som M arcu s M eier og W u lleuweber, ikke vare meget noieseende hvad der angik
dettes indre S andsynlighed; det m aatte være dem om
at gjore, at vælge et P aaflu d , der kunde fore dem
snarest til M aalet, det kunde forovrigt være saa u ri
meligt som m uligt. O g m an m aa vist nok indrom *
me, at det Paaskud, de bestemte sig for, var det
urimeligste af alle. Ikke destomindre m aa m an tillige
indrvm m e, at det dog alligevel, ved dets Indflydelse
paa M assen af D an m arks Befolkning, var klogt v alg t;
det vidner aabenbart om disse M æ nds Klogskab og
Forslagenhed, m edens det tillige tyder uimodsigeligen
hen paa deres Im m o ralitet, deres hele H ensigtslos
hed og (Synisme; M an erindre sig hele Lübecks F o r
hold til C hristian den Anden, dets O ptræ den mod
ham . D e t havde været hans farligste, værste, mecst
uforsonlige F jen d e, der havde bragt ham haardest i
Klemme, og der aldrig gav efter i sin Bestræbelse
efter at skade ham . N u vel! det er som Forsvarerfor Christian den Anden, at Lübeck nu optræder!
D e ts Befuldm ægtigede [havde været nærværende, da
han paa A g e rsb u u s-S lo t indgik den bekjendte Over*
eeuskomst med Frederik den Forstes S en d eb u d , denne
Overeenskomst, der rigtignok blev brudt saa skamme-

ligen; Lübecks Befuldmægtigede havde tilligemed disse
Andre undertegnet Overeenskomsten, Lübeck maatte
altfaa, som Meier og Wullenweber nu vilde have det,
betragtes som Garant for Overeenskomsten.

Det er

som de brudte Traktaters Forsvarer, som den kram
kede Folkerets indignerede Opretholder,
fremtræder — Lübeck!

at Lübeck nu

Da Christian den Anden var

bleven sat fast paa Sonderborg-Slot, og maatte der
udholde sit haarde Fangenskab, hvo var det, der uaf
brudt trængte paa Farbroderen, sor at forhindre ham
fra,

at trættes i

sin Aarvaagenhed, at give efter i

det krampagtige Greb, med hvilket han holdt Brodersonnen under sig —

en Mvie,

som det forovrigt

udentvivl kunde have sparet sig —
D et var netop Lübeck.

hvo var det?

Hvitfeldt siger ogsaa i denne

Anledning meget sandt: "oc vil jeg den gunstige Læ
ser ber hos erindret haffve, som denne Historie hender at læfe, oc forekomme, at hand vil giffve Aet paa,
at Kong Christiern den fangne, ingen storre Uvenner
hafde tilforn udi Kong Frederichs tid, end de Lübfle,
samt de Vendiske Stæder rc."
vende, at Lübeck i

M an vil maaskee ind

1534 ikke længer var Lübeck i

1532; man vil maaffee gjore opmærksom paa, at en
Revolution imidlertid havde hjemsogt denne Stad, der
havde bragt andre Mænd og andre Principer ovenpaa; at netop Reformationens Sag og den lavere
Borgerklasses Sag, som havde gaact af med S eieren
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der, cmtoges, mob Nette eller Urette, at vcere be Sa
ger, der laae Christian ben Anben nærmest paa Hjer
tet, at folgelig Folket i Lübeck og bets Lebere nu af
Hjertets hele Oprigtigheb kunbe optræde soin benne
Konges Forsvarere, beels for at gjore gobt igjen, hvad
deres Landsmænd tidligere havde forbrudt, deels af
reen Sympathie for den faldne Konge, hvis Fane antoges at være ogsåa deres Fane. Nei! saaledes for
holder det sig ikke. Et Sted i en Overeenskomst mel
lem Lübeck og Christopher af Oldenborg, maa bringe
enhver Tvivl til at svinde her. Det hedder paa dette
Sted: "ydermere oc seerdelis ville vi oc vort Borgerflaff, effter vor yderste Formue hjelpe Greffven udi
Lånte Holsten, oc paa andre Steder være anhengige,
at hans Naade igjen kan erledige fangne Kong Christiern, faa hand maa komme paa sin fri Fod, o c o s
ud i vore Hænder t i l Lybke strax t i l s t i l l e s , at
v i udi Venl ighed vi ider e in eb hannem kunde
handl e, om hvad A f f t r e d , hand os gjore skal
for hans E r ledi ng." Disse Ord ere tilstrækkelig
tydelige; de trænge vist ikke til nogen Commentar.
Aarsagen til, at man valgte Christian den Andens
Befrielse som Paaflud, laae i den danske Befolknings
velbekjendte Længsler. Saavel Borger- som Bonde
standen i Danmark længtes efter den fangne Konge;
begge disse Stænder arttoge, at om Christian den An
den atter kunde bestige Danmarks Throne, vilde han

idetmindste for dem blive C hristian den Gode. H ans
vclbekjendte Had mod Adel og den fornemme catholste
Gejstlighed opvakte netop de lavere K lassers S y m 
pathie for ham, thi ogsaa de hadede denne Adel og
denne Gejstlighed. D er var ogsaa en Udsigt til R ed
ning for dem, om Christian atter kunde komme i B e
siddelse af sine R ettigheder; netop i hans B lodtørst, i
h an s skarpe Blod ore m aatte disse Klasser see efter
F re ls e : dersom han mægtede at aabne tilgavns blandt
de store S tam m er, der aldeles overskyggede den lavere
D eel af Befolkningrn og trak al K raft fra den, vilde
denne Deel maaskee atter kunne reise Hovedet og skyde
frem til lidt Delværen. Aarsagen til, at dette P a a sknd blev valgt, laae i deri danske Befolknings velbekjendtc Længsler. M cd Christian den Anden til Lo
sen, kunde m an gjore sig H aab om, at en stor Deel
as D anm ark vilde reise sig, for at kjæmpe for den
samme S a g . Alligevel vovede Lübeck, selv under dette
Paaskud, ikke strar at sremtræde aabenbart. D et var
noget saa uhanseatisk, faa ulübecksk, fint at lade sig lede
af ædle Indskydelser, at denne S ta d vist nok havde
R et i at antage, at In g e n vilde med koldt B lod lade
sig blænde as det valgte Paaskud, ikke engang de la
vere Klasser i D anm ark, uagtet alt det Forforende,
som for dem knyttede sig til det. O m Lübeck ogsaa
hyllede sig i Faareskind til op over O rene, vilde I n 
gen glemme, hvo der var bag det: det havde altfor

ofte vüst sine rovgjerrige Kloer, alle sine uæble Lyster,
til at Dette skulde kunne have været muligt. Det
rnaatte, i ethvert Tilfælde i Begyndelsen, træde alde
les tilbage i Baggrunden, skjule sig og sine Hensigterbag én anden Personlighed, dersom det skulde gjore
sig Haab om, at ttaae Maalet. Det var ogsaa dette
Middel Lübecks forslagne Borgermestere grebe til. Gu
Paarorende af Christian den 2den, Grev Christopher
af Oldenborg, opholdt sig i Colln som Canonicus.
Han var ikke uden Erfaring i Krigssager, han havde
brugt Sværdet saavel i Tydskland som mod Tyrkerne
i Ungarn; han bekjendte sig desuden til den lutherske
Lære, og, hvad der udentvivl har anbefalet ham allermeest, han eiede In te t i Verden uden et lidet Klo
ster hjemme i Oldenborg. "Den er let at at lokke,
som efter vil hoppe", siger Ordsproget. Det var ikke
vanskeligt, at lokke Christopher af Oldenbvrg: man
behøvede blot at pege hen paa den Belønning, der
ventede ham, naar han var heldig i at udfore sin
Rolle, for at bringe hans Blod til at ildne, og ham
til at gribe efter det gjorte Tilbud med Begjerlighed.
Han hvervede en Skare af 4000 Landsknegte. i sit
eget Navn, men for Lübecks Penge, hvilket imidler
tid endnu var en Hemmelighed imellem ham. Meier
og Wnllenweber. Og nu fremtræder han paa Sce
nen. Han skriver først et Brev til Hertugen over
Slesvig og Holsteen, Frederik ben istes ældste Son,

Christian, i hvilket han begjerer Oplysning om, meb
hvilken Ret hans Frcende, Christian den Anden, frem
deles hvides fangen paa Sonderborg Slot. Disse
Oplysninger meddeles ham i en Svarskrivelse. Og
nu afsender han til Hertugen en anden Skrivelse, om
hvilken Holberg siger, "at den er comigue og latter
lig fra Begyndelsen til Enden."
Han udbreder sig
deri videre om Christian den Andens Fangenskab, og
ender pathetisk med at forsikkre, at han vil opoffre
Liv og Go d s for hans Befrielse. Tilsamme Tidaffeerdiger han,, uden mindste Tvivl efter Meiers og
Wullenwebers Indskydelse, en Skrivelse tit Danmarks
Rigsraad, i hvilken han forsikkrer det om, at den
Krig, som han har til Hensigt, nu at begynde for den
fangne Konges Skyld, ikkun gjcelder Hertugdommerne,
men ikke Kongeriget. Og han gjor derpaa tilligemed
Marcus Meier ti rastt Indfald i det Holstenske, og
erobrer i kort Tid flere Pladse. Denne Maade ar
slaae los paa, var i flere Henseender klogt valgt, og
peger med Sikkerhed hen paa Wultenweber og Meier,
bois Doxfigur, hvis Lededukke Greven af Oldenborg
var. For det Forste bevaredes Skinnet indtil videre,
thi Christian den Anden sad fangen i Hertugdom
merne: Veien, som maatte folges, for snarest at kunne
flette ham i Frhied, forte gjennem dem. Bed at gjore
et Skinangreb paa Hertugen af Holstccns Lande, forbindrede man desuden Denne fra, at komme Dan-
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m ark til Hjælp, ja, m an svækkede D anm ark selv der
ved ; m an sveekkede dets M odstandskraft, dets krige
riske K rast, thi H ertug Christian havde, da han ikke
havde knnnet drive det til, at blive ndkaaren paa him
V algdag i Kj o benhavn. Bestræbt sig f o r , dog m idlertidigen at sammenknytte Kongerigets og H ertugdom 
m ernes Skjebne; han havde bevæget Landdagen i H er
tugdom m erne til at indgaae et F orbund med D aitm arks R igsraad, der i flere Henseender er m ærkeligt;
der neppe vilde være kommen istand uden Frederik
den Forstes Forkæ rlighed for Hertugdom m erne, uden
at han ved denne F orkæ rlighed havde virket faa for
sonende paa dem. Indledningen kan neppe den D ag
idag læses ndm F o ru nd ring og N orelse; den lyder
saaled es: "alle Indbyggere udi Forsiedommene, S le s 
vig, Holsteeu, S to rm arn W del og Uædel, skulle meene
D anm arks R iges R aad, Adel, Indbyggere, Naboelig
med all Huldskaff, gode oc godt." I Dvereenskom sten bestemmes det tillige, at Fyrstendom m et, i T il
fælde af K rig, skal komme K ongeriget til Hjælp med
halvandet hundrede Heste, og om vendt skal Kongeriget
hjælpe Fyrstendom m et med det dobbelte A ntal, og,
skulde storre Hjælp udfordres, enten fra den ene eller
den anden S ide, enten af D anm ark eller H ertugdom merne, da skal Hjælpen ydes "af yderste m act oc formue,
oc ingen undskyldning forvend i s, ilden hand oc haffde
Fie ild er udi sit eget Land, saa stercke liggendis at det

icke flee kunde, oc faa snart som nogen p art bliffver
K ristn qvit hos sig, skal Hand undsette den anden rc."
S a a d a n t F orbund assinttede Hertugdom m erne da med
K ongeriget! Ifo lg e den anforte Bestemmelse lod H er
tugen, da han nu var bleven angreben, D anm arks
R ig sraad anmode om den traktatmæssig fastsatte B i
stand, hvilken ogsaa blev ham sendt. Greven as O l
denborg, det vil sige M eier og W ullenweber, faae
I n t e t heller; det var netop, hvad de ventede p a a ; de
de trak sig, ester dog først: at have bræ ndt Segeberg,
hurtig tilbage, da J o h a n Rantzau nærmede sig, hvem
det sorovrigt neppe havde været tilraadeligt for dem
at oppebie; indflibede sig med Tropperne i T rave
münde, og stilede for Kjobenhavn. Her og i de ovrige B y er var A lt forberedet; Tidens Fylde var kom
men. Bed Forræ deri af Jo rg e n M un ter faldt M alm eS lo t ; Kjobenhavn overgav sig til Christopher af O l
denborg kort Tid derefter. P a a Landsthinget hylde
des G reven af Landalm uen paa Christian den Andens
Degne. S jelland underkaster sig, S kaane underkaster
sig, det Hele i en Haandevending. N u havde P iben
faact en anden L y d ; B ladet havde pludselig vendt
sig: paa Herredagen i Kjobenhavn var H ertug C hri
stian ikke bleven udkaaren, fordi m an attfaae det fordeelagtigst, rmta bene for sig stiv, ikke at udkaare
h am ; men nu havde S agerne faaet et andet Udseende;
det gjærede stærkt overalt nedenunder,, og paa mange

190

Steder var det allerede kommen til skrækkelige Udbrud;
det hele Adelsvcelde stod paa S p i l ; intetsteds kunde
man gjore sig Haab om Bistand, uden netop hos
Christian, der havde optaget den Handfte, som Lübeck
saa uformodentlig havde tilkastet ham, og nu forte
Krigen med Kraft mod denne S tad , hvilken han al
lerede havde indesluttet fra Sosiden. Adelen, forst i
Jylland, senere i Fyen, skyndte sig derfor, under disse
Forhold, med at udkaare ham til Danmarks Konge,
dog vel at mcerke under den udtrykkelige Betingelse,
at han forst vilde stadfceste dens Privilegier, og den
affærdigede Sendebud, for at overbringe ham denne
Nyhed. Greven af Oldenborg greb imidlertid endnu
et stort Stykke om s ig : han indtager Fyen. O g nu
gjor han
ogsaa Forsog
p aa, at tilegne sig
For at opnaae dette Diemed, betjente han sig for
nemmelig af en gammel Sohaue, som han havde fore
fundet i M alm o, Skipper Clement, halv S orover halv
Admiral, der tilligemed den mere bekjendte Kniphoff en
Tid lang havde tjent Christian den Anden. Clement blev
med tvende Skibe sendt over til Halvoen, og bemcegtiger sig Aalborg i en Haandevending. O g nu be
gyndte det at bruse op overalt i Norrejylland; B onderne reiste sig i M asse. M an mcrrker tydeligt, af
hvad der under Grevens Feide tildrog sig i D a n 
mark, at Europa allerede er bleven til eet Legeme:
ingen stcrrk Bevcrgelse, uden at den yttrer sig i alle

dets Dele; ingen Febertilstand, uden at Blodet brænder i alle Lemmer. Det gaaer nu i Jylland, som det
tidligere under Bondekrigen var gaact i Tydskland og
som det nylig var gaaet i Sjelland.
Ponderne under Clemet bleve fornemmelig over
modige, da de ved Aalborg havde beseiret Kjernen af
den jydske Adel. Dette var en fuldstændig Sei er, og
tyder hen paa det bele brændende Had, der har drevet
Venderne. Pandseret og Hjelmen og Spydet og den
stærke Krigshest bavde denne Gang vippet op mod
Vendelbopiggen og Kellen.
In te t Under, at dette
Nederlag er gaaet den danske Adel til Hjertet; man
seer det endnu lang Tid senere i Hvitfeldts Beretning
om Slaget.
Bonderne, siger han stikke Hestene
med deres Pigger, Manden maatte de folgelig senere
faae. De ter paa denne Maade, at han bestræber sig
for, at formindske Vendernes Hæder og Adelsman
dens Skam.
Da Udfaldet af dette Slag rygtedes, laae Kon
gen — han var allerede bleven hyldet i Jylland —
fremdeles med Hertugdømmernes Hær for Lübeck.
Han var efterhaanden rykket Staden nærmere; havde
seiret i forskjellige Fægtninger; havde flaaet flere Ud
fald tilbage, og holdt netop Staden stærkt i Klemme.
Det var udentvivl som Folge af denne Stadens T il
stand, at det lykkedes Modpartiet i dens Indre, at
tilvejebringe en Contrarevolution der. Den nye For-

samling af 164 Borgere, som Meier og Wullenwcber
havde skabt, og over hvilken de herskede uindskrænket,
blev atter oploft; al Regeringsmyndighed tilfaldt igjen
Borgemesterne og Raadet; det gamle Raadspersonale,
der under den tidligere Revolution var flygtet, vendte
igjen tilbage og blev indsat i dets forrige Stilling.
Det gik med dette Raad, der igjen var kommen til
Magten, som med enhver Myndighed under lignende
Omstændigheder: det vovede ikke at kaste Masken strar;
det maatte lade, som om det med Liv og Sjæl omarmede de samme Interesser, som havde forstaffet
deres Modstandere al deres Popularitet: Raadet gjorde
i Begyndelsen Mine til, at ville fortsætte Krigen mod
Danmark med al mulig Krast. Men Foretagendet
mod Danmark var ved denne Contrarevolution bleven
overskaarct i fin egentlige Muskel; Meier og Wullenweber, der havde været Sjælen i det, tabte deres hele
Indflydelse, og bleve udentvivl betragtede med siendtligt Blik af de nye Magthavere; den hele folkelige
Opblussen, som den tidligere Revolution havde frem
kaldt, var ved den senere igjen bleven dæmpet, det
krigerske Sindelag, den krigerske Begejstrings stærke
Hjerteflag vare stråledes ophorte. Det var desuden
sikkert, at det gamle Raad snart vilde vende tilbage
til dets gamle Maximer, der, som vi have seet, i den
senere Tid langt fra havde været storartede.
Under
disse Forhold var det ikke vanskeligt for Christian,
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fom Rygtet om Aalborgslaget havde foruroliget i
hmeste Grad, at bevcege Lübecks uyc Regjering til, at
afsiutte en. Separatfred med Hertugdommerne.

Da

denne var kommen istand, kunde han anvende sin hele
M agt til Kongerigets Frelse.

Johan Rantzau blev

med en Hærskare sendt til Jylland.

Ha \ forenede

sig der med Levningerne as den slagne Adelshær,
og opreiste paa det selvsamme Sted, ved Aalborg,
atter den jydske Adels faldne Sager.

Han indtog

Aalborg og huserede grueligt derinde: 2000 Bonder
bleve ihjelflagne,

og deres Ansorer, Clement, blev

noget senere tagen til Fange.

Og nu gik det over

alt tilbage med Grevens Affairer;

hele Danmark

tilfaldt lidt efter lidt sin nye Konge, indtil omsider
Hertugen af Meklenborg, Albert, der ogsaa var bleven
sendt til Danmark, for at fore Krigen paa Lübecks
Degne, og Greven afOldenborg med hvide Kjeppe i deres
Hænder maatte indfinde sig i den kongelige Leir for
Kjobenhavn, og paa deres Knæ bede Christian om
Tilgivelse.
der

Saaledes straffedes Hertugen og Greven:

randt fyrsteligt og adeligt Blod i deres Aarer.

Anderledes

gik

det

med

Clement, der dog kun

havde handlet efter Grevens Befalinger, han blev
bragt sangen til Kolding, og halshugget der.
satte en Blykrone paa hans Hoved.

Man

Han havde ladet

sig hylde af de gemene Bonder, Dette tydede B ly 
kronen hen paa.

Den Konge, som Adelen havde hyl-
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det, bøiede sig under Vægten af den ældgamle Guld
krone hist henne i Kjsbenhavn; medens Bandernes
Konge — han havde imidlertid, ligesom Christopher
af Oldenborg, ladet sig hylde paa Christian den An
dens Vegne — laae paa Steiler ved Kolding: B ly 
kronen sad paa det afhuggede Hoved, der var stukket
paa en Pæl; den blinkede med sit matte, graablaae Skin
afstrækkende som tt Dodens Emblem over det brustne
Die, over de solbrændte, haarde Træk. Det var Bon
dekongen! Saaledes var Forstjellen i de Dage paa
Adelvældet og Bondevældet.
Christian den 3die havde reddet Danmark.
Denne Overbeviisning, som maatte paatrænge sig En
hver, maatte bringe hans Indflydelse i Landet til at
voxe betydeligen. Uagtet hans Haandsæstning indrøm
mer Melers den samme A lt overstyggende Magt, som
Frederik den Forstes, vover han dog, at indlade sig
paa Foretagender, som havde afstrækket Faderen. Han
gjenuemfører Reformationen.
Og hvad der maastec
endnu bedre viser hans Indflydelse: han bevæger Ade
len , søm nu først ret havde saaet Smag paa Valg
rettigheden, til at udkaare hans ældste Son til hans
Efterfølger. T il en saadan Eftergivenhed havde Fre
derik den Første, uagtet han ikke havde undladt, at be
stræbe sig derfor, ikke kunnet drive Danmarks Adel!
I Hertugdømmerne vedblev Christian som sine
yngre Brødres Formynder indtil i Aaret 1544, da
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en D eling fandt S ted imellem dem. D er vare fire
B ro d re , men den yngste, Frederik, bevcegede m an til,
at afstaae fra sine Arvepaastande under Loftet om en
fuldstændig Skadeslosholdelfe. Hertugdornrnerne deeltes imellem de tre M d ste, Christian, H an s og Adolf.
D e r var i H ertugdom m ernes offentlige Diet endnu
ikke bleven trukket nogen Grændse for Udstykningen;
den kunde retligen gaae i det U endelige, dog havde,
som det netop anforte Exempel godtgjor, den allerede
en betydelig M odvæ gt i de celdre Arveberettigedes
Fordeel. Landdagen havde desuden udentvivl allerede
y ttret Umllie over en alt for vidt dreven Udstykning.
I 1547 m odte Christian igjen sine B rodre M ed
hertugerne. D e t var i Kolding. D e t handlede sig
denne G ang o m , for H ertugernes Vddkommende, at
tage deres D ele af S lesv ig til Lehn af D anm arks
Konge. Hvad der tildrog sig ved dette M o d e , viser
tydeligen, at Christian den 3die horte hjemme blandt
de M angfoldige, der formes og lade sig lede af deres
S tillin g og deres Fordeel. H ertugdom m erne havde,
som vi have seet, tidligere gjort meget for Christian
og h an s H u n s ; de havde overvundet sig i deres stærfeste Lidenskab, Hadet mod D a n m a rk , for at gavne
ham og hans H u u s ; de havde bidraget væsentligt til,
at forskaffe ham D anm arks Krone og at tilsikkre ham
den. I n te t Under, om han senere havde mist sig tak
nemmelig derfor ved at lukke D iet i for ældgamle
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Fordringer, der, om de ogsaa ikke vare gaaede i For
glemmelse , om de ogsaa stedse atter og atter vare
blevne optagne af Danmarks Konger, dog ved den
fahtste Underkjendelse igjennem et langt Tidsrum,
maatte ansees sor, at vcere ogsaa retlig annullerede.
Men som Danmarks Konge undersogte Christian, bvad
der gavnede ham meest som Konge og soni Stamfa
der; hans Interesse drev ogsaa ham til, at bestræbe
sig for, at losne Baandet imellem de tvende Hertug
dommer, og at binde det, som knyttede det ene Her
tugdomme til Kongeriget, endnu fastere. I Kolding
bringer han de gamle Sporgsmaal om Slesvigs
Lehnsforhold atter paa Bane, om Lehnstjenesten, Lehnets Beskaffenhed rc.
Den flesvig - holstenske Adel,
der tidligere havde viist sig saa gunstig sindet imod
ham, reiser sig i Uvillie og drager bort fra Modet.
Denne Gang bleve Sporgsmaalene ikke afgjorte.
Med Keiseren, Carl den Femte, der, som vi have
feet, var Christian den Andens Svoger, havde saavel
Christian den Tredie som hans Fader befundet sig i
uafbrudte Stridigheder.
Disse bleve omsider bilagte
ved et Forlig til Speier. Der fortes paa samme Tid
ved den keiserlige Kammerret en Sag imellem Dan
mark og Tydflland om Slesvigs Forhold. A f Sles
vigs Bispestol var der fra Tydstlands Side bleven
fordret Skat. Da denne blev nægtet, blev Sagen
foretaget i Kammerretten, hvor det ved Kjendelsen
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atter engang blev erkläret, at S le sv ig var et d a n sk
og ikke et ty d sk Land.
Efter det speierste Forlig lader det til, at Keise
ren er bleven langt gunstigere stemt imod den danske
Konge og hans Brodre. Kongen havde tidligere ofte
sogt for sig og dem om at blive forlehnede med H olsteen; men sorgjeves. N u , ester Forliget, lytter Kei
seren venligere til K ongens Anm odninger, og foreta
ger omsider Forlehningen i B ryssel i 1 54 8. D en n e
Forlehning blev ikke alene foretaget directe, da den
dog hidindtil ikkun havde fundet sted indirecte gjennem
Bistoppen af Lübeck, m en , hvad der udentvivl var
endnu langt v ig tig ere, H ertugernes 91 et til D itm ar
sken blev i (sien anerkjendt ved den, idet Forlehningen
lyder paa H olsteen, Storm arn og Ditmarsken. A f
denne nye Anerkjendelse kunde imidlertid Christian den
Tredie ikke gjore B ru g. D ette var forbeholdt hans
S o n og Efterm and, Frederik den Anden.
N ogle M aaneder ester Christians D od rygtedes
det i Hertugdom m erne, at den ene Hertug der, Adolf,
rustede sig, og, kort Tid derefter, blev den gam le F elt
herre, J oh a n R antzau, fra en sikker Kilde underrettet
om, at disje Rustninger gjaldt Ditmarsken, som Adolf
onstede, at erobre for sig alene. J oh an Rantzau hen
vender sig da i ctt Skrivelse til A d olf, og gjor ham
opmcrrkjoin paa, at, hvad han saaledes vilde tilegne
jig selv alene, tilbarte det hele Land, og folgelig burde

deles lige imellem Landets trende H ertu g er; og frem 
hæver desuden alle de Betænkeligheder, fom, F o reta
gendets Retmæssighed uanseet, m aatte bevæge ham
fra, at indlade sig paa en Afgjorelse paa egen H aand.
D e t har udentvivl ikke været faam eget Forkjærlighed
for Fyrstehuset og dets In teresser, som et reent holsteensi S in d e lag , som denne G a n g har drevet Jo h a n
R antzau: h a n , den gamle A delsm and, det indflydel
sesrige M edlem af det holstenske Ridderskab, har ikke
kunnet sinde sig i , at d et, som ifølge Fortehningen
var bleven knyttet til Holsteen og stulde tilhore Holsteen, blev erobret af den ene af dets Fyrster, og føl
gelig vilde blive et denne Fyrste og hans Afkom ik
kun underkastet Land. J o h a n R antzaus O rd havde
V æ gt; han havde saa m angen G an g bundet S eiren
til sit S v æ rd ; han kunde endnu komme til, at herske
p aa V alpladsen; det er til saadaune M æ nds O rd, at
Fyrsterne lytte. H ertugen fogte rigtignok sonst, at
overtale den gamle Feltherre til, a t omarme hans I n 
teresser og gjore Toget med under h an s B an n er; men
da Rantzau blev ubevæ gelig, m aatte Hertugen give
efter. Istedetfor at gaae med sin samlede H æ rm agt
lo s paa D itm arsten , udsætter han T oget, og lader
derimod en skriftlig O pfordring til, at fore D itm arsterkrigen i Fællesskab, udgaae til de tvende M ed
hertuger. Ved en Sam m enkom st mellem samtlige
H ertuger besluttes derpaa Toget som et Fæ llesaulig-
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gende, og den Troppestyrke, som af hver Hertug stal
stilles i Marken, fastsættes.
Ditmarskerne havde efter den sidste store Seier
ved Hemmingstedt endnu udviklet sig yderligere- i F ri
hed og Selvfølelse: Seirens stolte Hjerteslag havde
flaaet i det frie Bryst, og havde bragt det til, at hvælve
sig endnu høiere og kraftigere.
Det var et Folk af
Helte og af Konger, der bearbeidede Jorden imellem
MarstlandetS fede Grave. Men dette Syn var ikke
længer europæisk; det huede ikke længer Europas Die.
Sjælen i Datidens europæiske Statslegemer var Lehnsforholdet. En Keiser eller Konge som hsieste Spidse,
Adelen og Geistligheden lidt nedenunder, der dog vare
det egentlig Charakteristik og Iøjnefaldende ved
Bygningen, det Hele baaret af en lavtliggende, næsten
usynlig, fortrykket, uhyre Masse as Bonder og B or
gere, var det Billede, man gjenfandt overalt. En Und
tagelse herfra var en Anomalie, som skurrede ikke alene
hos Keiseren og Kongen, hos Adelen og Gejstlighe
den, net desværre! Fornedrelsen var kommen faa vidt,
at denne Anomali udentvivl stilnede stærkest hos
Bonderne og Borgerne. En S tat as srie Bonder
var et Uhyre, der deels opvakte Foragt deels A f stye,
som om den havde indeholdt en Gudsbespottelse. Man
søgte derfor ogsaa at tilintetgjore den overalt, hvor
den viiste sig, og denne Bestræbelse havde lykkedes
kun alt for vel. Det var ikkun, hvor Raturen selv

reifer sig feta kongelig ftolt i sin F rih ed ; hvor Alperne
holde deres frie Tinder faa hoit op i ben klare Stift,
at denne Bestræbelse havde ffaaet Feil; der havde
Winkelrieds Arm, og Kraften og Roligheden i den
store, frie S jæ l gjentagende kastet Ridderen og hans
G anger i S to v e t eller i den dybe Afgrund, hvor
Fjeldbækken bntfer i B unden, og m an havde faa ofte
befciret, omsider feet sig nodfaget tit, at anerkjende
Bondestaten der, ja endog til, at soge Bistand hos den
mod G anger og Ridder. D e t var udentvivl hiin F o r
agt for ett S t a t af gemene B o n d er, uden Adel og
uden fornem Gejstlighed, der atter med Henfyn til
Ditmarsken havde gjort Carl den Femte faa rundhaandet: atter var dette Land bleven taget fra Crkebi fkop pen af Bremen, der befad Lehnshoihed over det,
men fom ikke kunde undertvinge det, og var igjen bleven
givet til Hertugerne af Holsteen, der ikke havde S po er
af R et til det, men fom, ogsaa derfor, sikkerligen ikke
vilde undlade, i det mindste at forsoge paa, at under
tvinge det. M en ligefaa sikkert var det, at D itm a r
skerne ikke vilde undlade, at forsvare deres Land og
deres Frihed! D e t var ogsaa en ubeskrivelig Fvrbittrelfe, fom greb dette stolte Folk, da Herolden med
bvid Kjep i Haanden en Loverdag indfandt sig paa
Torvet i Heide med de 48 Oldermænd, der udgjorde
Landets Regjering, til hvilke han havde overbragt de
holstenske Fyrsters Manifest, i hvilket det naturligviis

ikke manglede paa Grunde, som klarligen beviiste F y r
sternes Ret til D itm arflen, hvortil de imidlertid ikke
havde S poer af Ret. Den paa Torvet forsamlede
Almue vilde rive Herolden i Stykker, og Oldermcrndenes hele Indflydelse udfordredes, for at han kunde
bringes tilside og frelses. Efterat Manifestet var bleven forelaest paa Torvet for Landsforsamlingen, afga
ves af den gjennem Oldermændene et S v ar, der var
frie Monid værdigt: intet lidenskabeligt Udbrud, intet
fornærmende Udtryk; med Rolighed godtgjores det.
at Holstein ingen R et har til D itm arflen. O verflriften til dette S v a r lyder saaledes: "Til de durchlauch
tigste, stormægtigste, hoibaarne Fyrster og Herrer, Herr
Frederik den Anden, af G uds Naade udvalgt Konge
ril Danmark og Norge. Og af samme Naade I o hannes og Adolf, Arvinger til N orge, Hertuger til
S lesvig, Holstein, S torm arn" — altsaa ikke til D it
marflen — "Grever til Oldenburg og Delmenhorst."
O g nu gribes atter til Baabnene, som havde hvilet
siden Dagen ved Hemmingstedt. Kraften var imid
lertid ikke bleven svagere, og Modet, Begejstringen og
Selvtilliden havde, som vi have gjort opmærksom
paa, derimod voxet; man kunde altsaa have ventet, at
Ditmarskerne ogsaa denne Gang vilde have udholdt
den haarde P ro v e; at de, ligesom deres Standsfæ ller
hist mellem Alperne, omsider vilde have givet Under
kuelsen sit Naadestod, og fremdeles have fremviist for
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Norden, ligesom hine for S y d e n , et Billede paa al
den menneskelige Adel, Kraft og Værdighed, der i
E urop a var gaaet tilgrunde med den frie Bondestand.
M en imod Ridderens Ie rn p lad er, imod Landsen og
den hoie, stærfe Stridshingst var Fodfolkets storste
Kraft ikke tilstrækkelig, dersom den ikke tillige understottedes af cn gunstig N atur. I Schweitz var det
cn s t a n d h a f t i g N a tu r, der hjalp Befolkningen, de
evige, urokkelige Fjelde; men det Element, hos hvilket
Ditmarskerne tidligere havde fundet deres Redning og
hvor de fremdeles m aatte soge den, var et vankelmo.
digt, et ustadigt Element. P a a hiin D a g ved Hemmingstedt, hvor vildt havde ikke Havet viist sig! med hvil
ket uimodstaaeligt Raserie havde det ikke styrtet frem
mod den stærke Fjende! det var da, som om det for
alt i Verden vilde forsvare Friheden i dens sidste Til
flugtssted. O g nu ? hvor ganske anderledes! D e t var
imod S lu tn in g en af M ai M a n n e d , da Hertugernes
Hær rykkede mod Ditmarsken. E t langvarigt Godveir havde udtorret Gravene. Havet laae den ene
lange D a g efter den anden og strakte sig ganst'c lavt
og dovent i S o lly s e t; det smilede, som om det glæ
dede sig over, at Friheden omsider skulde faae sit Naadcstod. Ditmarskerne udholdte imidlertid næd S ta n d 
hastighed den ulige K am p; de kjæmpede saaledes, som
ikkun et frit Folk kjæmpcr for sin Frihed, saaledes,
som Ungarerne kjæmpe for Dieblikket — G ud være

dem naadig! De kjæmpede, Mand, Olding, Ovinde;
men forgjeves! Meldorp blev indtagen og omsider
ogsaa Heide. Nogle Dage derpaa iudfandte tre Pr er
ster med hvide Kjeppe i deres Hcender sig i den hertugelige Leir. De overbragte et aabent Brev, i hvil
ket Hertugerne betitles Hertuger til Slesvig, Holstecn,
Stormarn og D itm a rs k e n !" Landets Tilstand,den
hele Ulykke, der havde rammet det, ligger i denne
Titel. Det var forbi med Friheden i Nordeuropa!
Seierherrerne dele nu Byttet imellem sig: en
Trediedeel af det erobrede Land tilfalder hver Hertug.
Det lader til, at deune vanskelige Forretning er lo
ben af, uden at opvække Uenighed imellem de tvende
Herrer. Der var imidlertid et andet Forhold at
ovbitc mellem dem, hvor Uenigheden ikke kunde ude
blive, det allerede tidligere paapegede Lehnsforhold mclInu Slesvig og Kongeriget. I denne Anledning hold
tes forskjellige Moder; man sogte, at bringe det til
et Resultat paa en Herredag til Odense i 1567 ;
men ogsaa nu forgscves.
(Lu ny Deling forestod paa samme Tid Hertugdommerne. Kongens Moder, Enkedronningen Doro
thea, der havde været forlehnet med Sonderborg,
Norborg og Ploen, dode i 1571. Det havde allerede
tidligere været bestemt, at hendes Son, Kongens yngre
Broder, Hans, skulde folge efter hende i Lehnet.
Denne Hans er Stamfader til de augustenburgske
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glücksburgske og ploenfle Huse. D og H a n s's H ertug
domme og de smaae T erritorier, i hvilke dette senere
deeltes, m aa ikkun betragtes som mediatiserede Dele
under den kongelige Deel. H an s bestrccbede sig for,
at bringe de slesvig-holstenfle Stcender til, at aflægge
ham Troskabseden; hans H u u s vilde saaledes have
erholdt en S la g s retlig Anerkjendelse som sideordnet
det kongelige og det gottorpske H u u s ; m en S tæ nderne
vægrede sig standhaftig herfor. D e flesvig-holstenske
S tæ n d er anerkjendte ikkun de tvende sidst ansorte Huse
som um iddelbare med Hensyn til Landets indre A n
liggender.
Omsider lykkedes det i 1579, at bringe de tid
ligere om talte S tridigheder om det stesvigske Lehn til
en S la g s Afgjorelse. M an kom overeens om , at
Kongen skulde forlehne H ertugerne med deres Dele af
S lesv ig som Arve-Lehn. D e t blev tillige bestemt, at
Hertugdom m et i K rigstider skulde hjælpe Kongeriget
med et vist A ntal T ro p p er, hvorim od Kongen lovede
Hertugerne Beskyttelse. O m Arvefolgen kunde man
im idlertid ikke komme overeens: den blev fremdeles
uafgjort. H ertugerne vilde, at den ene B roder stulde
folge den Anden i Lehnet; men herpaa vilde Kongen
ikke indgaae.
Af M aad en , paa hvilke disse S tridigheder bleve
afgjorte, og af S tridspunkterne selv, kan m an stutte
med temmelig Sikkerhed, at det her næsten udeluk-

kende har været Fyrstehusenes Interesser, som have
været paafærde; det har ikke været Hertugdommernes
Interesse, thi da vilde Overeenskomsten i ethvert T il
fælde ikke have seet saaledes ud. Denne Overeenskomst kan ikke have gjort noget gunstigt Indtryk paa
Hertugdommernes Befolkning. Arveretten stadfæstes
ved den for Fyrstehusene; men Hertugdommerne troede,
at være i Besiddelse as Valgrettigheden, og havde alle
rede saa oste paaberaabt sig den. Rigtignok havde,
ligesiden Christian den Forstes Tid, næsten uden Und
tagelse ikke alene den Arveberettigede, men som oftest
ogsaa samtlige Arveberettigede erholdt deres Dele af
Hertugdommerne. D ette var det gamle Exempel, den
ældgamle Otegel fra Skovenborgernes Tid. Ved saa
ofte at esterfolge den, m aatte de slesvig - holstenske
S tæ nder vist nok synes at have renonceret paa deres
nye Valgret. O g S agen var udentvivl den, at S tæ n 
derne i Bevidstheden af, ikkun at være komne i B e
siddelse af deres nye R et, ved at have traadt den
gamle under Fodder, ikke have havt Mod til, at stille
hiin modarbejdende ligeover for denne. D e have
udentvivl frygtet for, at den gamle Ret, uagtet den
officielt var bleven erklæret for Ingenting, dog netop
ved dens R et, ved dens Indflydelse paa Befolknin
gens Bevidsthed, alligevel vilde blive den nye overle
gen, og de have derfor foretrukket, at lade begge falde
sammen, selv om det sif Udseende as, at den nye Ret
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var forsvunden under den gamle. D en A rveberetti
gede blev rigtignok saaledes stedse udkaaren; m en netop
ved at kaare h a m , miste S ta n d e rn e , at de ogsaa
havde cit S tem m e ved S p o rg sm aalets Afgjorelse.
S am tlig e H ertuger havde desuden ligesiden Christian
den Forstes Tid anerkjeudt de slesvig-bolsteenske P r i 
vilegier; men i disse Privilegier var V algrettigheden
ikke det mindst fremtrædende P unkt. S am tlig e H er
tuger havde folgelig anerkjeudt den selvsamme R et,
som de samtlige havde bestredet, og havde derved ikke
bidraget lidet til, at holde den ilive og give den K raft.
Valgrettigheden var ogsaa, fra en ny OM omsider ble
ven til en gam m el; den tidligere gamle OM var til
samme Tid bleven saa overmaade gam m el, at den
havde tabt meget af sin K raft; m an knnde derfor
i Hertugdom m erne gjore sig H aab om , for F rem 
tiden at beseire denne med htiit. A rverettens S ta d 
fæstelse l hiiit Overeenskomst incur derfor have gjort
et saare ugunstigt In d try k . D en anden paapegede
Bestemmelse kan heller ikke have huet H ertugdom m er
nes Befolkning. Lehnstjen esten var i Skovenborger
nes Tid rigtignok uafbrndt bleven fordret af S lc e v
fra D anm arks S id e ; men ligesaa uafbrudt var den
ogsaa bleven nægtet. Kongeriget havde ikke feet sig istand
til, at sore denne F ordring igjennem. O g n u havde
m an , uden engang at sporge Landet tilraad s, givet
efter i dette vigtige P u n k t, som havde kostet S lesvig
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saameget B lo d ; som det hidindtil havde forsvaret set errigt paa saa mangen en S la g d ag ! O g hvad der
endnu var meest betænkeligt: begge H ertugdom m ers
statsretlige Cenhed, som dog var den Tanke, der inte
resserede og befljeftigede dem meest, kunde ved denne
Bestemmelse blive udsat for F a re , th i, uden at tale
om , at m an um ulig knude knytte S lesv ig fastere til
Kongeriget, uden til samme Tid at svække det B aand,
der holdt begge H ertugdom m er sammen, hvilken B ru g
eller rettere M isb ru g kunde ikke D anm arks Konge
estere af den Beskyttelsespligt, som Overeenskomstcn
paalagde ham , for at gribe afgjorende ind i H ertugdom m ernes Fællesanliggeuder? Heller ikke kan F re
derik den A ndens O ptræ den mod den af M edhertu
gerne foreslaaede Arvefolge have egnet sig til, at vinde
H ertugdom m ernes H jerter for ham, thi i denne Arve
folge mdeholdtes dog et Correctiv mod H ertugdom 
m ernes Territorialildstykning. D o g hvad der i O ver
enskom sten udentvivl har saaret dybest, er, som vi
have paapeget. A rverettens Stadfæstelse. I den Uro
og U villie, som denne Bestemmelse har opvakt, m aa
udentvivl G runden soges til, at de siesvig-holstenske
S tæ n d er noget senere, under Christian den Fjerdes
M indreaarighed, saa udholdende beraabe sig paa deres
V algret; at de optræde saa udholdende og saa kraf
tig t for at forsvare denne R et, som Fyrstehusene alle
rede havde frastrevet dem. D et er ogsaa ret inte-
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ressant at see, hvorledes denne Rets Betydning, under
Kampen for den, voxer i Stændernes Dine! Valg
retten var, da den forst blev indrommet, bleven for
dret, for at stkkre Adelens Interesser. Adelen havde,
om Valgretten havde været en nomtvistet Ret, som
den kunde have betjent sig af uindskrænket, i den be
siddet en Tommelfinger, som den ved hvert Fyrstevalg
kunde have holdt Prætendenten paa Diet, for at tvinge
ham til, at anerkjende eller endog at udvide dens saakaldte Friheder. Valgretten understottede altfaa kun
en særegen Interesse, og burde folgelig stase langt til
bage i Vigtighed for Bestemmelsen om Hertugdommernes Cenhed, hvilket den ogfaa i den slesvig - hol
stenske Adels Dine — saa patriotisk var den — hid
indtil havde gjort. Men under de lange Stridigheder,
som begynde med Christian den Fjerde, bliver Valg
rettigheden det Væsentlige. Hvad Christian den Fjerde
sogte at sætte istedet, var Forftefodselsretten. Han
havde i denne Anledning hos Keiseren sogt om, og
ogfaa af ham erholdt et Diplom , der for Fremtiden
indforer denne Ret for Holsteens Vedkommende; selv
havde han udfærdiget et lignende Diplom, der stulde
være bindende for Slesvig. Ved den vilde Territo
rialudstykningen dog være bleven betydelige« indskræn
ket. Rigtignok havde de flesvig-bolstenste Stænder,
om de havde vovet at gjsre et uindskrænket Brug af
deres Valgret, ved den kunnet sorge endnu fuldstæn-
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digere for den statsretlige Eenhed, ved iffa n a t vcrlge
en Eneste h l begge H ertngdom m ers O verhoved; men
saa vidt havde d e , idet mindste for det F o rste, vist
ikke vovet at gaae, saa meget mere, som det af F y r
stehusene, der truede deres Eenhed meest; der var dem
den egentlige T orn i D iet, nemlig det kongelige, besad
tilstrækkelig M ag t ndenfra, til seierrigt at kunne for
svare sin paastaaede A rveret, om Ståenderne havde
udelukket det fra Herfferm agten i H ertugdom m erne.
Under de forhaanden varende Omstændigheder inde
holdt Forstefodselsretten dog en S la g s G a ran ti. I
Hertugdom m erne v ar der for Dieblikket kun tvende
um iddelbart herstende Huse. det kongelige og det gottorpske; ved Forstefodselsretten vilde dette A ntal vcrre
bleven til det hoieste for F rem tiden: der kunde ikke
blive flere end to herskende Huse, og herved m aatte
dog efter al Sandsynlighed Noget vcrre bleven vun
d et; thi hvor let kunde ikke det ene al dem uddoe,
Eenheden vilde d a , ogsaa hvad Overhovedet angik,
vcere bleven tilvejebragt. Bed at indstrcrnke Fyrste
husenes Antal, undgik m an tillige en anden F are, den
flemmeste udentvivl, den, der laae i en altfor ftor
Svcrkkelse af de m indre Fyrstehuse ligeoverfor det store,
det mcrgtige kongelige H u n s. D enne Svcrkkelse m aatte
nodvendigviis drive hine til, at kaste sig i fremmede
M ag ters Arme, for ved disses B istand at s-ge, ganske
at udsondre sig og sine In teresser fra det kongelige

Huus's. Denne Fare gjorde sig, ogsåa efter Forstefodselsrettens Indforelse, vist nok alligevel gjældende
i sin hele Udstrækning, dog er det indlysende, at jo
flere herskende Familier, der kom at raade over Lan
det, og jo svagere disse, med Undtagelse af den ene,
folgel-g vilde blive, desto fuldstændigere maatte Faren
befrygtes at ville fremstille sig. Alligevel vilde Stæn
derne ikke vide af Forstefodselsretten, og det havde
neppe lykkedes Christian den Fjerde, at gjennemfore
den, dersom han ikke til samme Tid havde kunnet pege
hen til cn danf! Rytterhær, der var opstillet ved Kol
ding, og til Skarer af danst Fodfolk, som han tidli
gere, klogt nok, havde ladet sætte fra Fyen over til
Slesvig. Stænderne lode sig imponere deraf, og gave
efter. Denne Maade, at fremkalde Afgørelsen af et
konstitutionelt Stridspunkt paa, bærer altfor meget en
modernere Tidsalders Særkjender, til at man ikke
maatte formode, at en ny historisk Periode staaer for
Dortærstelen. Og saaledes forholder det sig.
I Frankrige havde Richelieu begyndt Kampen
mob Aristokratiet. Frankrige skulde ogsaa denne Gang
foregaae Curopa med sit Cxempcl. Det in aa ligge i
det franste Folks storre Pirrelighed, storre Sensibilitet,
storre Modtagelighed, at alle verdenshistoriske Over
gange yttre sig forst hos det; at alt historist Udbrugt
as det forst kastes tilside. For Danmark var denne
nye Overgangstid vist nok endnu ikke kommen; men

den forberededes imidlertid. Ved Reformationens In d 
for elfe havde Kongemagten vundet betydeligt; ,dm
geistlige Magt var ogfaa bleven lagt i Fyrsternes
S kjod; betydelige geistlige Godser vare blevne ind
dragne under Kronen. Til famine Tid begyndte Han
delen igjen at opblomstre i det skandinaviske Norden:
Hanseaternes skammelige Aag var omsider bleven brudt;
en ny Foretagelsesaand begynder at rore sig i S ta 
derne; Tolden flyder saa langt rigeligere ind i den
kongelige Kasse. Kongemagten vil snart fole sig kraf
tig nok til, ogfaa ber at kaste Handsken til den overmcegtige Adel; Statsforfatningen fortscetter ogfaa her
sit uforanderlige Kredslob: fra de Enkeltes til den
Enes Herredomme, og fra Dennes igjen til de Man
ges, indtil den omsider ender i Anarchiet eller Ty
ranniet.
Det er fornemmelig i den Periode, som nu staaer
i Begreb med at fjerne sig, at Slesvig-holstenismen
viser sig i sin fulde Livskraft; at den sremtrceder som
en ubestridelig historist Kjendsgjerning. Begge Hertugdommers statsretlige Een hed laae det hele politist-myndige Land da paa Hjertet som den vigtigste
Bestrcebelse, hvilken det ogfaa formaaede at foreseierrigt igjennem. En 9tegjerings fornemste Secrfjcndcr
vare fcelles for begge Lande; Repræsentationen var
fcelles.
Uagtet Landet var deelt imellem forstjellige
Fyrstehuse, var den egentlige Regjeringsmagt dog
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udcelt: Landets Fyrster overtoge den ffifteviis. Slesvig-Holsteen formaaede igjennem dette Tidslob tillige,
at stille sig selvstændigt frem med sine særegne I n 
teresser, selvstændigt i Fred og i K rig : iblandt Nord
landene gaves der et Slesvig-Holsteen, som veiede
særskilt. Som Spoer af denne Eenhed blev senere
ikkun den sociale Nexus mellem Hertugdommernes
Ridderskab tilbage og et administrativt Fcrllesskab,
medens Regeringsmagten heel og holden var gaaen
over til Kongeriget: de vigtigste Regjeringsanliggender, en Regjerings egentlige Blod og Muskler, Finantserne. Tolden, Militairmagten, Postvcrsenet vare fæl
les med Kongeriget: Slesvig og Holsteen vare knyt
tede med stærkere Baand til Danmark, end til Hirn«
anden indbyrdes. T il at fremkalde denne Forandring,
bidrog vist nok den Overvægt, som Fyrstemagten nu
efterhaanden sif, dog var det fornemmelig det særegne
Forhold imellem de sorffjellige herskende Huse i Her
tugdommerne, som fremkaldte den.
V i have allerede tidligere peget hen paa den
Fare, der truede Hertugdommerne, fra de regjerende
Huses saa ganste sorffjellige Magtfylde. Da Christian
den Fjerde tvang Stænderne til, at anerkjende Forstefodselsretten, var der, som vi have seet, i Hertugdommerne ikkun tvende umiddelbart herffende Huse, det
kongelige og det gottorpffe. Det kongelige havde i
Hertugdommerne den samme Magtsom det gottorpffe.
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og udenfor havde det desuden tvende Kongeriger,
hvis Hjælpekilder nu Dag for Dag begyndte at stromme
rigere, medens Gottorperne ikke tiede det Ringestc
udenfor Hertugdommernes Grcendser. Her var et
stort Huus ved Siden af et lidet, og det gik, som det
pleier at gaae: det store sogte at gjore sig det lille
afhængigt. For at undgaae denne Skjebne, bestræbte
dette sig derimod i Begyndelsen for, at vise sig saa
foieligt og eftergivende som muligt; men da Dette ikke
frugtede, saae det sig senere nodsaget til, at kaste sig
i fremmede Arme, for der at soge sin Redning. Den
gottorpske Hertug, Johan Adolf, anholdt om Christian
den Fjerdes Sosters, Froken Augustas Haand, hvil
ken ogsaa blev ham tilstaaet. Hans Son og Efter
mand, Hertug Frederik, lod sig af samme Danmarks
Konge bevæge til, at indgaae den saakaldte extenderede
Union. Tidligere havde der imellem Hertugdommer
nes regierende Fyrster bestaaet en Deffensiv-Alliance,
som nu blev udvidet tillige til de offensive Krige, dog
fremdeles under den gamle Betingelse, at ingen Krig
skulde begyndes og ingen Fred siuttes uden med begge
kontraherende Parters Samtykke. Men dette Sam
tykke havde ikke megen Vægt i det saktist afhængige
Forhold, i hvilket den gottorpske Hertug allerede be
fandt sig til Danmark, hvilket ogsaa viiste sig, da den
extenderede Union snart fik Anledning til, at udholde
sin Prove. Christian den Fjerde blandede sig i Tre-

diveaarskrigen og traf, ifølge Unionen, Hertugen af
G o ttorp med sig ind i ben. D e t er tilstrækkeligt bekjendt, hvor uheldigt det i denne Krig gik D anm arks
K o n g e: de kejserlige Tropper faldt omsider ind i H er
tugdømmerne og Jylland. I n t e t Under, at Hertug
Frederik i det totale Skibbrud, fom truede Danmark,
sogte at redde sin egen Barke ved at befrie sig frade
B aand, der knyttede ham til hans kongelige Morbroder,
og handle paa egen H a a n d : det lykkedes ham paa
denne Maade, dog under tunge C ffere, at udvirke
Neutralitet for sig af Tilly. M e n herover blev nsien
Kongen o p b ra g t; faldt med sine Tropper ind i Her
tugens Lande og belejrede endog Gottorp. D e t var
' en aldeles utaalelig S tilling, i hvilken den gottorpske
Hertug nu befandt sig. Bed sin Foielighed havde
han ladet sig lokke til, at indgaae Traktater, der bandt
hans Skjebue til D a n m a rk ; der tvang ham, der ellers
tilligemed sit lille Land knude have henlevet sine Dage
ubemærket i Fred og Ro, til at (siøre Eet med en af
D atidens større M agter, der ved sin Størrelse og
S tillin g nødvendigviis maatte drages ind i de ver
denshistoriske Begivenheders Hvirvel; han, der selv i
de gunstigste Tilfælde neppe vilde have havt nogen
Fordeel af hine Traktater, m aatte under en uheldig
Skjebue, ved sine Landes Beliggenhed, efter al Rime
lighed komme til, at udholde Ulykkens forste og haardeste S to d , og fogte han, faa godt ban kunde, at

uubgaae dem, truede tgjen Undergangen ham fra en
anden K ant; hans egen Allierede stod da færdig til,
at faste stg over ham og odelægge h am , fordi han
ikke netop havde ladet stg odelægge for denne. Denne
var en utaalelig S tilling, fom de gottorpske Hertuger
maatte bestræbe sig for, at komme ud af, og det snarest
muligt, og den gav udentvivl Anledning til, at G ottorp sluttede sig faa note til Sverige, I Sverige er
holdt G ottorp en Allieret, som paa denne Tid uaf
brudt stod lige overfor D anm ark med kamplystent
B l ik ; der stedse var beredt til, at gribe Leiligheden, for
at komme dette Rige tilliv s : hos det kunde G ottorp
være sikker paa, stedse at sinde Understottelse. For
Sverige var derimod Gottorp, faa svagt det ogfaa i
stg felv var, alligevel ved sin Beliggenhed en meget
velkommen Allieret: igjemtem de gottorpske Lande
havde Sverige stedse en aaben Landevei til D a n m a rk ;
i de gottorpske Fæstninger havde det et Tilflugtsted;
ved det gottorpske Territorium s Fjendskab var en Deel
af D anm arks Kræfter stedse bunden. F ra nu af er
G otto rp s Skjebne gjennem et langt Tidslob knyttet
næsten uafbrudt til S veriges Skjebne; dets Lykke sti
ger og synker med S veriges Lykke. Bed den bekjendte
Roeskildske Fred i J(i5S og senere ved Freden tilK jo benhavn 1660 blev det bestemt, foruden at Amtet
Svabsted og det slesvigske S tif t skulde tilfalde den
gottorpske H e rtu g , at denne Hertug for stg og fint
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Efterkommere tillige skulde erholde fuld S o u v craim tet
over de flesvigste Besiddelser: D anm arks Lehnshoihed
over S lesv ig blev saaledes tilintetgjort.
D e t laae, som vi have paapeget, i Forholdenes
N a tu r, at ingen varig Enighed kunde fremstaae mel
lem H ertugdom m ernes tvende regierende Huse, og, selv
om disse Forhold havde været anderledes, m aatte,
hvad der var foregaaet for hine F redsflutninger, for
Frem tiden have gjort Enigheden vanflelig. Im id le r
tid nærm e begge Huse sig endnu engang him anden
for et Dieblik. H ertug Frederiks S o n og Efterm and,
Ehristian A lbert, der synes, idetmindste for et Dieblik.
ganske at have glemt, eller ogsaa aldeles ikke at have
forstaaet sit eget Huses, sin egen F aders Historie, so
ger atter at befordre sin frem tidige Sikkerhed ved en
Tilnærmelse til D anm ark. H an anholder om og for
mæles mcd den danste Prindsesse, Frederikke Amalie.
Bed denne Forbindelse tilendebragte han rigtignok
flere Tvistigheder, som i længere Tid havde bestaaet
imellem ham og det kongelige H u u s : ved den Glückstadste Reces stadfæstes hans S o u v erain itet over det
Slesvigske; m an kom overeens om , hvorledes begge
Huse afvexlende stulde nyde det Lübeckste S tif t; men
m an kom tillige overeens o m , at fornye alle gamle
P acta. Allerede tidligere havde Christian Albert dre
vet Det t i l , at erholde det finantsielle Fællesskab i
H ertugdom m erne ophævet; den almindelige Landdag

blev afskaffet. Tog Forholdenes Natur tillod ingen
Samdrægtighed, intet varigt Benstab imellem begge
Huse, Landenes Forhold tiltode det ikke, der vare langt
stærkere end Familieforholdet:
Under Christian den Femte begynder Danmarks
Vægtflaal atter at veie tungere, fornemmelig i Be
gyndelsen af hans Negjeringstid, da Griffenfeld raadede for Landets Skjcbne.
Denne vist nok meget
habile Minister bestræber sig fo r, atter at vinde til
bage for Kongehuset, hvad der i Hcrtugdommerne var
gaaet tabt ved den Noeskildfle og Kjobenhavnske
Fred. Han betjener sig i denne Anledning af M id
le r/ der udentvivl afgive tilstrækkeligt Vidnesbyrd for
håns Habilitet, medens de tilstge tyde uimodsigeligen hen
paa hans hele Samvittighed sloshed. Han var, som
de Fleste af den Tids offentlige Maend, i sin offent
lige Færd blottet for alt Retsind, han havde gjort
Fordelen til sin G ud ; han nndcrtrykte med et haanligt Srniil Folelsens eller Hjertets bedre Indflydelser
og greb til alle M idler, naar de kun forte til Maalet — de, som forte snarest vare de bedste — ; bans
Liv afgiver nok et Crem pel paa, hvilken dyb Cor
ruption der allerede havde Indsneget sig ved Hofferne.
I 1667 dode Greven af Oldenborg og Delmenhorst
efter forst at have oprettet et Testament, ifolge hvil
ket de tvende Grevskaber deles i lige Dele mellem den
kongelige og gottorpske Lu Co. Men efter denne Be-
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stemmelse vilde Hertugen af Ploen, der formeente, at
have nærmere Arveret til Grevflaberne, end de testa
mentariske Arvinger, ikke rette sig, og bragte derfor
Sporgsmaalct for den kejserlige Rigshofret. Medens
Sagen behandledes der, afkjobte Kongen Hertugen af
Ploen hans Prætension paa den kongelige Deel af
Grevskaberne. Det famme havde Hertugen af Gottorp kunnet gjore for den ham ved Testamentet HU
kjendte Deel; men han undflog sig med Bestemthed
derfor.
Medens denne Sag endnu var for Otettcn,
bevægede Griffenfeld Kongen til, at foretage en Reife
til Hertugdommerne.
Ankommet der, lod Kongen
Hertugen af Gottorp anmode om en Sammenkomst:
man vilde handle om den delmenhorst - oldenborgfle
Sag. Under dette Paaffud lod Hertugen sig lokke til
Rendsborg.
Men ikke for var han ind trit ffen der, forend
Fæstningens Porte bleve lukkede, og Hertugen arre
steret i sine Værelser. Man betjente sig nu af hans
Arrest og af den paa famme Tid indtrufne Efterret
ning om, at Hertugens Allierede, Svenskerne, vare
blevne slagne ved Fehrbelliu, for at aftvinge ham fol
gende haarde Betingelser: han frasagde sig Sonverainiteten ovor det Slesvigske; han maatte overautvorde
Kongen sine Fæstninger og Tropper; han anerkjendte
Kongens 9iet til at hæve alle Krigsskatter. Foruden
disse store Fordele, som Kongen ovnaaede paa denne

vist nok mindre injtujc Maade, lykkedes det ham ogsaa Aaret derefter at afkjobe Hertugen af Plocn, der
imidlertid havde vundet sin Proces ved Rigshofretten,
ogsaa den anden Halvedeel af Oldenborg og Delmen
horst.
Men ved Freden til Fontainebleau antoge
igjen Hertugen af Gottorps Sager et bedre Udseende:
han skulde, ifolge den, restitueres i sine Rettigheder.
Dette var efter Papiret; men i Virkeligheden vedblev
dog Danmark, under allehaande Paasknd, at forholde
ham hans traktatmæssige Ret.
I hvilken S tilling
Danmarks Konge var tilsinds at bringe Svogeren og
Medhertugen, der dog ifolge deres Magts Oprindelse
og alle frivillige Overeenskomster, skuZ)e være hans
Sideordnede, fremlyser tydeligen af de Paastande, som
i 1684 as Danmark bleve Hertugen forelagte. Ifølge
disse skulde Hertugen ophæve al Forbindelse med
fremmede Magter; han skulde hjælpe Danmark i alle
dets Krige; han skulde modtage Slesvig til Lehn;
paa Landdagene stedse være enig med Kongen; ikke
kunne anlægge Fæstninger; han maa ikke holde flere
Tropper, end som udfordres i Nesidentsstaden og til
en Livvagt o. s. v. Det var en smuk Souverainitet,
som Danmark havde tiltænkt Hertugen. Men S to r
magternes afgjorende Indflydelse paa de europæiske
Anliggender havde allerede taget sin Begyndelse; ved
Monaer - Forliget fastsattes det igjen, at Hertugen
skulde restitueres i sine Rettigheder. Atter forgjæves:
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D anm ark kunde ikke tæmme sin Lyst efter at gjere
sig G ottorp afhængigt. D e r stod nu I n t e t tilbage
for dette L a n d , uden atter engang at kaste sig lige
i Armene paa Sverige. Christian Alberts S o n og
E fterm an d , F rederik, blev formælet med den svenske
Prindsesse, Hedvig Sophie, Carl den Tolvtes S o fter;
han lader t i l , langt bedre end Faderen, at have ind
se ct, hvilke F o rb u n d , der vare gavnlige og hvilke ska
delige for hans H uns.
Carl den Tolvte var imidlertid endnu ganske
ung og urjendt; han var endnu ikke vaagnet; man
ventede sig ikke stort af ham. D erfor forbandt D a n 
mark sig med Polen og R u sla n d ; de vilde benytte
Dieblikket medens Sverige var svagt, i al Stilhed
gaae det tillivs i den noble Hensigt, hver at tilegne
sig sit Stykke af det. M en de toge Feil. D e bavde
ventet, at kunne lænkebinde en almindelig Gaardsh u n d ; de traf paa en Love. D e t maa have været
en uhyre Forbittrelse, der har grebet denne Heltesjæl,
da han erfarede, at han var bleven udseet som B ytte
af en Politik uden Tro og Love, som desværre be
gyndte stedse hyppigere at snige sig om ved Hofferne,
vg som I n g e n kunde foragte mere end han, denne
smaalige, kortsynede Politik, hvis Lygtemand den oieblikkelige Fordeel v a r ; denne Politik uden S jæ l og
uden F rem tid, der desværre blev et hcelt Aarhundrede s Politik. O , det maa have bruset frygteligt i bans
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I n d r e , og meb fand Vellyst m aa han have grebet
K aard en , denne K aard e, der skulde naae faa la n g t!
H an vendte den forst mod D a n m a rk , mod S jellan d .
Her var det, at han for forste G an g horte K uglernes
M usik, som han fandt at vccre den skjonneste Musik,
og ved hvilken han senere faa ofte glædede sig. H ans
Frem gang var uim odstaaelig, og tvang snart de samme
rcenkefnlde Satsm cend, der tidligere havde smedet for
giftede P ile mod ham i M orket, til at soge om FredH an havde vundet Alt, hvad han attraaede: han havde
bragt sine Fiender til at skjcelve; han var derfor ikke
vanskelig paa Fredsbetingelserne. D en Travendalske
Fred blev snart afsluttet. Ved denne blev im idlertid
H ertugen af G o tto rp s S tillin g betydeligt« forbedret:
han indsattes atter i sine forrige R ettigheder; det blev
bestemt, at H ertugen kunde holde ligejaa mange T ro p 
per som Kongen i Hertugdom m erne, dog In g e n af
dem flere end 6 0 0 0 M an d ; han tilstades 2 6 0 0 0 0
R dlr. som Skadeslosholdclse o. s. v. O g nu gik det
videre med C arl den Tolvte til R u slan d, til Polen,
til Saxen, og atter til P olen og til R u slan d , indtil
hans lange S eierslo b standsedes ved P ultaw cn H an s
Skjebne blev tvungen til at rulle sig tilbage paa sig
selv, indtil den forrcrderske Kugle gjorde Ende paa
dette Helteliv ved Frederikshald. G o tto rp s Lykke var
rullet frem og tilbage med S v e rig e s; det havde v un
det ved den Travendalste F r e d ; det tabte ved den

222
Stockholmske. Ved denne Fredsslutning bestemtes det,
at Sverige In te t skal have imod, hvad der i Hen
seende til Hertugdommet Slesvig maatte blive fastsat
af de tvende mceglendr Magter til Fordeel for Kon
gen af Danmark o. s. v. Den Stockholmske Freds
slutning blev vedtaget af Danmark den 3dic J u li
1720. Noget senere gave Kongerne as England og
af Frankrige deres Garantie for Slesvigs Besiddelse
af Kongen as Danmark og hans Eftcifolgere paa
Thronen.
Derpaa udgav Danmarks Konge, Aaret derefter,
det ofte omtalte Patent, der lyder stråledes:
W ir, Frederick) der Vierte, von Gottes Gnaden,
König zn Dänemark, Norwegen, der Wenden und
Gothen, Herzog zu Schleßwig, Hollstein, Stormarn,
und der Ditmarschen, Graf zu Oldenburg und Del
menhorst etc. Entbieten, denen Wohlwürdigen, Ehr
würdigen, Wohl Edlen, Edlen und Ersamen, Präla
ten, sämtlichen von der Ritterschaft und anderen, so
einige adeliche Güter in Herzogthum Schleswig be
sitzen, Unsere Gnade, und ist Ihnen aus denen im
Druck ernannten Schrifften zur Gnüge bekannt, wel
cher Gestalt der Hertzog von Hollstein, aller so wohl
schrifft- als mündlichen, auch, durch dessen Ministros
wiederhohleten Versicherungen und Sincerations schnür
strax zuwieder, sich notorie zu Uns gedrungen und
durch diesen Collusion mit Unserem damaligen Feinde

und erfolgte wirkliche Einräumung der Festung Tonningen sich treuloserweise gegen Uns declariret und
öffentlich als Aggressor auffgerüehret, ja sogar wegen
vermeintlicher Theilung Unserer Länder, mit dem Feinde
sich eingelassen, unt> Tractaten darüber erichtetä auch
gedachter Herzog bei dessen erfolgter Majorennitet,
sothane Dero Oncle des Administrators Conduite in
allem approbieret und guth geheissen, dass W ir dahero bewogen werden, des Herzogen Carl Friederichs,
zu Holstein gehabten Antheil im Herzogthum Schleßw ig , als ein in beschwerlichen Zeiten unrechmässiger
weise von der Chrone Dännemarck abgerissenes Per
tinens, wieder in Possession zu nehmen. Wann mm
durch den mittels göttlicher Verleitung, zwischen Uns
und dem Könige und der Chrone Schweden im J u 
lio Anno 1720 geschlossenen und Unterzeichneten auch
darauf würklich ratificirten Frieden, so dann durch die
darüber von den beiden Königen, als gewesenen Me
diatoren erfolgte formelle und solemne Garantien, für
Uns und Unsere Königl. Erb-Successores an der Re
gierung, die Ewige und ruhige Besitz- und Beherr
schung des gantzen Herzogthums Schleswig und folg
lich mich des hicbevor gewesenen fürstl. Antheils in
letzt besagten Herzogthum darin festgesetzt und ver
sichert worder, und W ir dann solchemnach entschlos
sen, selbigen Antheil mit dem Unserigen zu vereinigen
mid zu imorporiren und Dero Behueff van den
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gesambten Eingesessenen Ständen Unsers Herzogthüms
Schleswig, als Prälaten, der Ritterschaft, Städten,
Amts- und Landschaffts-Einwohnern und Unterthanen
die alleinige Erb-Huldigung, durch gewisse dazu Berordnete und authorisirte Commissarien einnehmen, die
gesambte Eingesessene des gewesenen sürstl. Antheils,
Geist- und Weltliche, wes Standes und Condition
sie auch scyn. Ihrer hiebeivorigen Eides-Pflicht, wo
mit Sie dem sürstl. Hause verwandt gewesen, entfchlagen und selbige, Krafft obermclten Frieden-Schlllsses und der darüber erhaltenen Garantien unter Un
serer Königl. Souverainen und alleinigen Erb- und
Landes-Regierung bringen und der Eid der Treue
ablegen zu lassen; Als gebieten und befehlen W ir
Prälaten und denen von der Ritterschafft, wie auch
denen jeiüngen, so Adeliche Gutter in mehr gedachtem
Hertzogthum Schleßwig inne haben und besitzen, Krafft
dieses Unseres offenen Patents, allergnädigst und
Ernstlich, daß Sie Sich den 4 des instehenden Monaths Septembris, als am Donnerstage nach dem 12ten
Sontage Trinitatis, Sambt und Sonders auff Unserm
Schlosse Gottorff, als woselbst W ir Uns jetzo Persönlich
arishalten, zu dem Ende einfinden umb Unsere allergnä
digste Intention desfals weiter zu vernehmen und darauff Uns, als Ihrem nunmehro alleinigen Souvnnivtcii Landes-Herrn, besagtermassen den schuldigen Eid
der Treue zu leisten und abzustatten, wie W ir dann auch
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allergnädigst wollen, daß von denen Geistlichen alhier, die
Pröbste alleine erscheinen sollen, denen übrigen Geistlind W eltlichen B edienten, M agistraten in den S tä d te n
und übrigen gesambten Eingesessenen U nterthanen der
gewesenen Fürst!. S tä d ten , Aembter und Landschafften
aber, m andiren und befehlen W ir hiem it allergnädigst
und Ernstlich, daß sie sich auf A hrt und Weise, wie
ihnen solches von Unseren dazu verordneten und a« tborisirten C om inissarien nach und nach, in Unserem
N ahm en, w ird intim itet und injungiret w erden, zur
abstattung des E ides der Treue an U ns, als ihren
alleinigen S o u v erain en Landesherrn an denen bestirn
ten O rten Persönlich ststiren und Unfern allergnädigsten W illen w eiter vernehmen sollen; W ohingegen sic
alle König!. G n ade, Schutz und Gerechtigkeit zu gew arten haben; Diejenige aber, so ohne erheblichen
E hehafften, welche sie glaubwürdig zu bescheinigen
schuldig feyn sollen, ausbleiben werden, gebührend zu
Rede gestellet, und nach befinden angesehen werden
sollen. W onach jedermänniglich sich allerunterthänigst
zn achten."
I Overeensstemmelse med dette P aten t vare E d s
form ularer blevne affattede. D en, som forelagdes de
adelige G odseiere, er formet, som folger: "Ich E n des
benannter von der Ritterschafft in dem Herzogthum
S chlesw ig, thuc kundt hierm it: Nach dem I h r o Königl. M ajestät zu Dännem arck und Norw egen etc.
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Mein allergnädigster König und Herr, krafft Dero sub
dato Gottvrff den 22dc Augusti 172J ausgelassenen
Patents, das forhin gewesene fürstl. Antheil des Her
zogthum Schleßwig mit dem Ihrigen zu vereinigen
und Dero Crohne als ein altes injuria temporum ab
gerissenes Stück, auff ewig wieder zu incorporiren für
guth befunden, auch, krafft selbigen Patents, mir al
lergnädigst injungiren lassen, mich albier einzusinden,
umb in Dero alleinige Pflicht zu treten und den ge
wöhnlichen Erb-Huldigungseyd in behöriger Form ab
zulegen. So gelobe und verpflichte Ich für mich,
meine Erben und Successoren hiermit und inkrafft
dieses, daß ich und Sie Ihro Königlicher Majestät zu
Dännemarck, Norwegen etc. für Unseren alleinigen
Souverainen Landes-Herrn erkennen und halten, Deroselben, wie auch Dero Königliche Erb-Successoren
in der Regierung, secundum tenorem legis re
giae, treu, hold und gewärtig, allerhöchst-gedachte Ihr
Königs. Majest. und Ihr. König!. Erb-Hauses Nutzen,
Bestes und Vortheil in allem äußersten Fleißes suchen
und beförderen, Schaden und Nachtheil aber, aller Mögiigckeit nach, warnen, verhüten und abwenden, auch
alles dasjenige thun und leisten wollen, was getreuen
und gehorsamen Land-Sassen und Erb-Unterchanen
Ihrem Souverainen Könige und Landesherrn zu thun
mit) zu leisten schuldig sind: So wahr mir Gott
helffe und sein heiliges Wort: Uhrkundlicb meiner Ei-
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genhändigen Untcrschrifft und aufgedrückten Adelichen
Pettschaffts."
Hertugerne af Augustenborg og Glücksborg beettoge i Eedsastæggelsen. Ligeledes erholdt den nye Ord
ning, som ved ovenstaaende Patent og den dermed k
Forbindelse staaende Eedsaflæggelse skrilde indfores, en
ikke uvigtig Stadsfcestelse ved Storfyrst Pauls Renunciationsaet, dateret Zarsko-Selo 20/31 M ai 1773.
Denne Renunciationsact blev, som bekjendt, underteg
net, da det var lykkedes Danmarks Bernstorffer, Far
broderen og Brodersonnen, at bevæge den russiste
Kejserinde og bendes Thronarving, Storfyrsten, der re
præsenterede den ældre Gottorpste Linie, til at indlade
sig paa et Mageskifte, ved hvilken den holsten-gottorpste Deel tilfaldt Danmark, der derimod afstod Olden
burg og Delmenhorst.
Hvad der var tilsigtet med de anforte Foran
staltninger, er, uagtet alle de Stridigheder, som de
res forstjellige Fortolkning har givet Anledning til,
neppe vansteligt at udfinde, naar man fim betragter
dem med uhildet Blik. Ved Patentet er det stråledes
aabenbart, at ikkun en Indlemmelse af den fyrstelige
Deel af Hertugdommet i den kongelige Deel stulde
kundgjores for Befolkninger!. Denne Indlemmelse
var grundet paa Tractater og var bleven sikkret ved
Stormagternes Garantier.
Den var et europæisk
Anliggende, der ikke kunde afgjores af Fyrsten og

Befolkningen alene.
Men anderledes forholder det
sig med de Forandringer, der vare -levne tilsigtede
ved Eedsaflæggelse, overeensstemmende in cd Formu
larerne, Hertugdømmernes Incorporation og en anden
Arvefølge i Fyrstehuset; disse vare indre Anliggender,
som Fyrsten i Forbindelse med Folket ikke alene maatte
kunne afgjore uden at tage Tilflugt til nogen frem
med Indflydelse; men hvor enhver fremmed Indblan
ding aabenbart havde vænt paa sit urigtige Sted,
og som netop derfor i deres Natur var afvigende
fra hvad der behandledes i Patentet, og følgelig ikke
godt kunde have strået Plads ved Siden af det. At
m forandret Arvefolge og Hertugdømmets Incorpo
ration virkelig har været tilsigtet med Eedsformularerne,
har rigtignok været draget itvivl; men her ere dog
Udtrykkene saa tydelige og bestemte, at Tvivlen vel
kun kan reise sig fra Drangvillie. "Nachdem", hedder
det, "Ihro Königl: Majestät zu Dänemark k . das
forhin gewesene furst: Antheil des Herzogthums Schles
wig mit dem Ihrigen zu vereinigen und Dero Chrone
als ein injuria temporum abgerissenes Stück, auff
ewig wieder zu incorporiren für gubt befunden rc."
Naar der tales om Hans Majestät, Kongen af Dan
marks Krone, kan vel ingen anden Krone menes, end
den danske Krone.
Desilden, hvorledes skulde man
forklare det derpaa folgende: "als ein altes injuria
temporum abgerissenes Stück", dersom man vil holde

sig til den anden Fortolkning, fom gaaer ud paa, at
det ved Eedsformularen ikkun stal være udtalt, at
Kongen atter vilde forene den tidligere fyrstelige Deel
med f i n Deel af Hertugdommet og incorporere den
i sin hertugelige Krone; thi det er dog vitterligt, at
den fyrstelige Deel, uagtet den gottorpske Hertug havde
erholdt Souverainitet over den, dog ikke blev afrevet
fra den kongelige D eel; begge tilsammen udgjorde
fremdeles Hertugdommet Slesvig, og repræfenteredes
af det stolles Ridderskab, hvilket Hunt P a te n t alene
aabenbarer tilstrækkeligt; derimod kunde det med G rund
siges om hele Hertugdommet, at det var et injuria
feinpoiiiin fra D anm ark afrevet Stykke.
D e t andet
S te d , ved hvilket en forandret Arvefolge tilsigtes ind
fort: "daß ich und S ie I h r o Königl. Majestät etc.
für Unfcvcn alleinigen S ouverainen Landes-Herrn
erkennen und halten, Deroselben, wie auch Dero
K önigl: Erb-Succesforen in der Regierung, secun
dum tenorem legis reg a 11, treu, hold und gewertig
k .", er maastee endnu klarere, faa aldeles klart, at m
m aa anfee ethvert Forfog paa cn Commentar for
oversiodig. D e t kan stråledes, med G ru n d vel neppe
drages i Tvivl, at en forandret Arvefolge og Hertugdornmets Incorporation have været tilsigtede.
E t ganske andet S p o rg sm a a l er det derimod,
om disse Forandringer, uagtet tilsigtede, kunne ansees
for, at være bl evne gjennemforte; om de nodvendige
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F orm er ere blevne Iagttagne, om alle S te m m rr ere
blevne h-orte, om alle P a rte r have givet deres S a m 
tykke. D ette S p o rg sm aals Besvarelse m aa fornem 
melig ansees vigtig med Hensyn til det ene P unkt,
den forandrede Arvefolge, da denne vel neppe har
anden S to tte end den stedfundne E dsaflæ ggelse, D i
sagde, at det var et ganske andet S p o rg sm aal om de
nodvendige Form er her ere blevne iagttagne, om alle
S tem m er ere blevne horte, om alle P a rte r have givet
deres Sam tykke, thi vi anjee Indforelsen af en for
andret Arvefolge i Fyrstehuset for et af de A nliggen
der, som ikke kan ordnes egenmægtigt af Fyrsten, om
han ogsaa ellers er i Besiddelse af fuld S o u v e ra in ite t;
m en som ogsaa m aa have Folkets S tem m e for stg.
E n forandret Arvefolge indvirker idetmindste ligesaa
m æ gtigt paa Folkets Skjebne, som paa Fyrstehusets
Skjebne; m an kan derfor ikke i en saadan Anledning
ville udelukke Folkets S tem m e, uden at ville foran
dre en fuld S o u v erain itet til et orientalsk Despotie.
M e n n u have vi seet, at P ræ laterne og samtlige M ed
lem m er af det slesvigske Ridderskab ved E dsaflæ g gel
sen have anerkjendt hiin tilsigtede F o ran d rin g i A r
vefolgen. M P ræ later og Ridderskab var den kom
petente A utoritet, til hvilken m an i denne A nledning
m aatte henvende sig, m aa udentvivl indrom m es, thi
H ertugdøm m ets politiske Rettigheder vare nedlagte
h o s dette C orpus. R igtignok var det ikke P ræ later
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og Ridderskab, som politisk Legeme, der her aflagde
Gdcn; men derimod hver enkelt af dets M edlemmer
særskilt, og m an kunde maaskee af denne Omstændig
hed ville drage den S lu tn in g , at de nodvendige F o r
mer ikke vare blevne iagttagne. M en, uagtet D i vist
nok m aa indrom m e, at det langt fra kan være as
samme Vægt, om en S a g , der stal godkjendes af en
Forsam ling, faaer denne Forsam lings Sam tykke, eller
om den tiltræ des af hvert M edlem af Forsam lingen
særskilt, kunne vi dog ikke antage, at him S lu tn in g
her vilde være rigtig. D en S a g , som der handles
om, var nemlig ved at blive tiltraad t af P ræ laterne
og hvert af Ridderskabets M edlem m er kommet til
dette Legemes Kundskab. D ersom det n u fenere, i
dets M oder, ikke har protesteret imod den indforte
F orandring, forekommer det os, at m an m aa være
berettiget til at antage, at det ikke har villet protestere
derimod og at det folgelig stiltiende har anerkjendt den.
H vad vi netop have udviklet, gjælder ogsaa det
andet Anliggende, H ertugdom m ets In co rp o ratio n , men
den h a r, fornden den M aa d e, paa hvilken den er
bleven indfort, desuden endnu en anden S to tte , at
hvile sig til: m an kan benægte Retmæssigheden af
dens Indsorelse, uden at man vil kunne benægte dens
retmæssige Existence, thi den har den historists ölet
for sig; den har bestaaet saalænge; G enerationer have
stiltiende svundet hen under den, den m aa udentvivl

ailsecs for, n u at hvile ligesaa sikkert paa N etteils
G rundvold, som nogensomhelst af N utidens S ta to o rdinger. M a n har rigtignok k n æ g te t doit, mon neppe
met) G ru n d ; vil m an ikke hænge sig alt for fortvivlet
i O rdene, rnaa m an udentvivl indrøm m e, at H ertug
døm m et S lesv ig i alt Væsentligt, ligesiden Frederik
den F jerdes Tid, har udgjort E et mod den danske
S ta t. D e t har udentvivl tilligemed Holsteen nydt en
S la g s provmdsiel U afhæ ngighed, men alle vigtige
S tatsan ligg en d er have været fælles mod K ongeriget:
Armeen, Flaaden, F inantser udenlandske Anliggender,
Alt fælles med Kongeriget.
D e t vilde ogsaa have været hoist besynderligt,
om det havde været anderledes. Fyrstem agten havde
esterhaanden næsten overalt i E u ro p a n u erholdt saa
aldeles Overvægten, at enhver M odstand var forsvun
den; at den danske M onark og Negjering, under saadanne F o rh o ld , skulde have ladet bestaae ved S iden
af det danste M onarki, under det samme S cepter, en
anden selvstændig S t a t , da der dog kun udfordredes
et Vink af dette S c ep ter, for at tilvejebringe S a m 
m ensm eltningen, vilde have været saa hoist besynder
ligt, at m an m aatte have betvivlet det, selv om alle
historiste K jendsgjerninger havde ta lt langt m indre ty 
deligt, end de virkelig gjore. S lesv ig blev indlemmet
i den danske S ta t, dog vedblev dot fremdeles som Hertugdom m et S le sv ig ; dot bevarede fin provindsielle Uaf-

bængighed. Hvad dev tidligere, under dets Selvstændighedsperiode, havde været dets Stotte, havde haa
ret og opretholdt dets Rettigheder og Magt, vedblev
rigtignok at bestaae, men kun af Navn, htit som en
Reflex. Dets Ridderskab vedblev saalcdes, men kun
som et blegt Gjenfcrrd af hvad der havde været stort
og kraftfuldt i et andet Aarhundrede. Og man kunde
udentvivl lade dette Gjenfærd vandre i Fred! Hvad
stnlde man kunne befrygte af det? da der dog ikke
engang udfordredes et fjernt Blink af Sabelen eller
Bajonetten, for at tilbageholde ganfle anderledes kraft
fulde Spirer, der svulmede af Aarhundredets egen
Kraft. Dette Gjenfærd kunde man vist nok lade van
dre i Fred, og det saameget heller, som man dog kunde
betjene stg af det som et Mindesmærke, som en Tropbæe: det er saaledes, at man undertiden pryder den
offentlige Plads med de selvsamme Kanoner, som man
tidligere paa samme Sted har erobret fra det kjæmpende Folk. A t Kongemagten, dersom den havde fryg
tet dette Gjenfærd, havde kunnet bringe det til at
forsvinde, er udenfor al T vivl; man har nylig ankla
get den for, at den ikke har betjent sig af Him A l
magtsperiode, til at fjerne Slesvigs Hjerte og Sjæl
fra Tydstland, og knytte dem uloselige til Danmark.
Men disse Anklager ere ligesaa tankelost henkastede,
som saa mangen anden fra de senere Dage. Hvorle
des knnde Nogen, paa Thronen eller omkring den,
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under det fuldkomne Havblik, i hvilket Magten hvilede
ftfi, midt under de mange B aller, Jagter og Maske
rader, vi ville ikke sige have kunnet forudsee; men kun
have kunnet ane, at Stormen var saa nær forhaanden, at Stormen, den voldsomste Storm , truede fra
hun næsten livløse Masse, fra dette slaviske, under
kuede Folk, hvorledes kunde Nogen have anet det? da
dog V i,

der have oplevet ganske anderledes vigtige

Begivenheder, for hvilke ganste anderledes dybtgrihende
Erfaringer staae lyslevende og truende, og der følge
lig maae opfordres til langt mere Forudseenhed, ikke
vide, om den næste Dag stal see os med en rod Hue
paa Hovedet, eller om V i med Chapeaubas og i Knæbuxer skulle bole os i Støvet for den kongelige M a i
tresse.

Hvad der har tildraget sig i de senere Tage

er saa overordentligt, at Ingen i forrige Aarhundrede
har kunnet ane det.

At Folkene, ligesom hiin Ang

ling i den græste Mythe, skulde blive saa indtagne af
deres eget Billede, skulde hengive sig til Beskuelsen
af dette Billede med en saadan Inderlighed, at de
glemte sig selv og A lt andet, indtil de, idet de, uimodstaaelig henrevne, udstrakte Armene efter det stjonne
Billede, sank ned og gik tilgrunde i Tidens Bolger, er
saa overordentligt, at det savner et Sidestykke i enhver
anden Tid.

Hvo stnlde følgelig have kunnet ane det'(

En ganste anden Sag er det, at den danske Otegsering i den allerseneste Tid ikke har forudseet, hvad
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der forestod. D ette tyder udentvivl paa Kortsynethed.
D a Frederik den S je tte i 1834 gav H ertugdom m erne
S tæ nderinstitutionen og bestrcrbede stg for, at knytte
dein stimmen ved en fcelles O verappellationsret, steete
D e tte , som m an har p aastaaet, for ved S lesv ig at
knytte Holsteen til D anm ark. H ar denne virkelig været Hensigten, tyder den udentvivl paa en saadan G rad
af K ortsynethed, at den hos en Regjering næsten er
ubegribelig, og den m aatte virke saarende paa det danfle
Folk, dersom dette ikke tillige m aatte have den O ver
b e v isn in g , at hine In stitu tio n e r, om de um uligen
havde kunnet opnaae deres Hensigt, dog paa den an 
den S id e heller ikke have kunnet modarbeide den: de
vare endog for uskyldige dertil.
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e v et S elftab, som for flere Aar tilbage gaves af
Typographer paa Skydebanen ved Kjobenhavn, ud
bragte E tatsraad U sfing, der var tilstede som Gjæst,
cii S k a a l, fom paa den Tid blev almindelig omtalt
vg som gjorde megen Lykke: „Tryk imod Tryk". Hvil
ken S la g s Tryk, der efter E tatsraadens M ening ftulde
sættes imod Tryk for at beseire det, var af Selftabets
Sam m ensætning og Hensigt ikke vanskeligt at udfinde.
I den roeskildfte Stænderforsam ling i 1 8 4 4 , da de
siesvig-holstenfte Affairer vare paa Bane, vilde E ta ts
raad Usfing atter have Tryk imod Tryk; men S æ t
ningen var nu bleven omvendt, — det er paa denne
M aade, at m an formaaer at indrette sig efter O m 
stændighederne! D et var ikke længer Pressens Tryk,
som ftulde anvendes, for at beseire de politiske M ag
ters Tryk; det var tvertimod dette, som nu ftulde
sættes tmod hunt. Kongen af Danm ark ftulde, som
1

Ussing vilde have det, udtale sig offentligt om Arvefelgen i H ertugdom m erne, og derpaa oieblikkeligen
lægge sin H aand paa U ndersaatternes M u n d , for at
forhindre dem fra, at yttre sig om dette kongelige dixi.
O g dette ulyksalige R aad blev desværre fulgt!
K ongens aabne B re v , i hvilket Arvefolgen om
handles, er dateret den 8de J u li 1846. D ette B rev
udtaler sig forst om S lesv ig . D e t y ttrer sig uden
Om svøb og med Bestemthed: K ongelovens Arvefølge
gjcelder ogsaa for dette Hertugdom m e. B i kunne I n 
tet have imod denne M trin g , vi ere selv i den forste
Afdeling af dette Arbeide komne til det samme 91csu ltat, at Kongelovens Arvefolge ogsaa gjælder for
Hertugdøm m et S lesv ig . D erp aa kommer T ouren i
det aabne B rev til Holsteen. M en nu er den m an
dige Aabenhed og Bestemthed, som m an saa gjerne
seer afspeile sig i en K onges O rd , der taler til sine
U ndersaatter om et saa vigtigt, saa skæbnesvangert
F o rh o ld , denne mandige Aabenhed og Bestemthed er
n u forsvunden. D e t er ikke længer som om en Konge
fra sin Throne taler til sit Land, det er som om en
G esandt taler til en fremmed G esan d t: Usikkerhed i
det H ele, Forbeholdenhed i hvert O rd . „D erim od
frem gaaer det as forom talte Undersøgelser, at Forhold
ere forhaanden med Hensyn til enkelte D ele af Her
tugdøm m et Holsteen, der forhindre O s fra, at udtale
O s med den samme Bestemthed om sam tlige vore
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Arvesuccessorers Arveret til dette Hertugdomme". Uden-tvivl har det fornemmelig vcrret, for lettere at opnaae
det Diemed, som m an ved det aabne Brev haabede
mt nærme sig, at man har hyllet sig i dette Ordenes
Taagesior. M an har ester al Rimelighed, ved at
gjore Befolkningen i Holsteen opmærksom paa, at der
vare Forhold tilstede, der krnide fore til en eventuel
Adsplittelse as Hertrrgdommet, haabet, at kunne be
væge denne Befolkning selv til, at arbeide hen mod
det samme M aal, som m an havde i S ig te: det danste
M onarchies uforandrede Integritet. B i ville imidler
tid for Oieblikket stille denne Formodning tilside.
Af det fremhævede S ted af det aabne Brev symes den S lutnin g at ligge nærmest, at der, efter den
danste Konges og den danste Regjerings Overbeviisinng, ikkun gaves enkelte Dele af Hertugdommet Hol
steen, for hvilke en anden Arvefølge var gjældende,
end den, som den danste Kongelov bestemmer; at den
samme Successionsorden, som denne Lov fastsætter, ogfaa var gyldig for den største Deel af dette Hertug
dømme. Hvorledes Christian den Ottende og hans Regjering ere komne til denne Overbeviisning, giver P a 
tentet ingen O plysning om; det er ogsaa heri, at
dette træder i S trid mod sig selv; at det viser
fut indre Modsætning. Hvor Talen er om Arve
følgen i Hertugdommet Slesvig, kikkjendegives nemlig
ikke alene Resultatet mcd Aabenhed og Bestemthed; men
1*
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Grundene, fom have fremkaldt det, paapeges nteb
N eiagtighed: Patentet af 22de August 1 7 2 1 , den
derpaa folgende Arvehyldittg, Englands og Frankriges
G arantier og de mcd Rli stand i denne Anledning af
sluttede Tractater anføres fom Beviser. M ed Hensyn
til Holsteen derimod har man kun den danske Konges
og h ans Regjerings simpelt hen udtalte Overbeviisning. M en denne Overbeviisning stod i aabenbar
S tr id ikke alene med den holstenske Befolknings igjennem dens Stænderforsamling tydelig udtalte Overbe
viisning om samme Gjenstand; men ogsaa med den
Overbeviisning, fom havde dannet sig trin d t om i
Europ a hos Alle, der havde beskjeftiget sig mcd dette
Sp orgsrn aal. D e t er utvivlsomt, at den tidligere
Arvefølge i Holsteen havde været den agnatiste; det
var ligesaa utvivlsomt, at ingen Overeenskomst om en
forandret Arvefolge senere havde fundet S te d imel
lem Hertugdømmets Regjering og Befolkning; ikke
engang en Kundgjorelse af en forandret Arvefølge
havde været foranstaltet i de vedtagne F o rm e r, og
D ette havde endog de Fyrster, der vare i Besiddelse
af en fuld Souverainitet, selv i den mindst frie P e 
riode af den europæiske Historie, da Scepterets M ag t
endnu var uindskrænket og uden Modstand, anseet for
nødent, naar en Forandring skulde foregaae med den
engang vedtagne Arvefølge. Kongens og han s R e
gjerings Overbeviisning rnaatte støtte sig til indgaaede
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Familiepacta. M n at disse ikke vare tilstrcekkelige til,
udelukkende at ordne de her omhandlede Forhold paa en
statsretlig gyldig Maade, maatte vccre indlysende; det
maatte vccre indlysende, at det, i det mindste i vore
Dage, overalt, hvor Folket har en offentlig Stemme,
maa ansees som en ubestridelig statsretlig Grundsætning, at Folkets Stemme udfordres ligesaavel ved
Ordningen af disse Forhold som Fyrstens og Regjeringens Stemme. I hine bedrovelige Tider, da Fol
kene endnu sade smaae og smaalige og kurede un
der Absolutismens Kaabe; da de havde tabt deres
Stemme; da de vare uden Organ, der kunde repræ
sentere dem, kunde det maaskee synes tilstrækkeligt,
naar en forandret Arvefolge skulde indfores, at lade
den tilsigtede Forandring, naar den forst var bleven
undersegt as Fyrstens Raad, kundgjere for Befolknin
gen. Fyrstens Raad maatte i dette Tilfælde ansees
for at repræsentere Nationen ligeoversor Fyrstens particulaire Interesser; Kundgjorelsen kunde betragtes som
en stiltiende Anerkjendelse af Befolkningen. Denne
Maade, at gaae frem paa, kunde maaskee være bleven
anseet for den rigtige i hine bedrovelige Tider; men
de svage Garantier, som den fremviste, bleve endog
da anseete for uundværlige. Hvormeget mere maatte
de ikke betragtes som uundværlige i vore Dage? De
maatte, idetmindste i vor Verdensdeel, overalt ansees
som uundværlige, og ikkun tilstrækkelige der, hvor
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Absolutismens Iernscepter fremdeles hviler tungt pan
Befolkningen. Men overalt, hvor Folket havde faaet
sin offentlige Stemme igjen, om det ogsaa ikkun turde
betjene sig af den, ikke for at anordne og bestemme, men
for i al Underdanighed at bonfalde og i al Udmyghed at give Raad, overalt, hvor Folket havde faaet
sin offentlige Stemme igjen, maatte de her omhand
lede Forholdes Natur gjore det nodvendigt, at denne
Stemme blev hort, naar en ny Ordning af dem var paa
Bane. De her omhandlede Forholdes Natur maatte
gjore Dette nodvendigt, thi maatte Fyrsten ogsaa i alle
andre Tilfcelde blive anseet som Den, der var meest
stikket til at reprcesentere Nationens Interesser; maatte
han ogsaa blive anseet som Den, til hvem Ordningen
af disse Interesser med meest Tryghed kunde overantvordes, kunde han dog umuligen i dette Tilsirlde
blive betragtet saaledes, fordi han her, saalangt fra
at gaae op i Nationens Interesser, tvertimod stod
med sin egen Interesse modarbejdende ligeoverfor dem,
fordi han her ester al Sandsynlighed vilde handle,
ikke lcenger som Fyrste, men som Familiefader. Hvor
farligt det vilde vcere, at lcegge Ordningen af disse
Forhold udelukkende i Fyrstens Hcender, afgav ogsaa
det aabne Brev selv tilstrækkeligt Vidnesbyrd for, thi
paa den Maade, som Fyrstehusene sig imellem, saale
des som Brevet antyder det, havde ordnet disse For
hold for Holsteens Vedkommende, vilde en Sonder-

splittelse af Hertugdom m et frem kaldes, idet enkelte
Dele as det flulde gaae i A rv ester Bestemmelserne i
den danske Kongelov, andre igjen ikke, — en S o n 
dersplittelse as H ertugdom m et vilde fremkaldes, den sorgcligste Skjebne for et Land. D e omhandlede F o r
holdes N a tu r m aatte altsaa gjore det nodvendigt, at
Folket overalt, hvor det havde saaet sin offentlige
S tem m e igjen, betjente sig af den, for at indvirke paa
enhver ny O rdning af disse F o rh o ld ; i ethvert T ilstrlde m aatte idetmindste de F o rm er, som selv i den
mcest ufrie Periode af den europæiske Historie, selv i
de incest ufrie Lande i denne ufrie Periode vare blevne
anseete for uundvcrrlige, na ar disse Forhold flulde
fo ran d res, fremdeles vcere blevne iag ttag n e, dersom
F orandringen flulde kunne besidde mgjaa ikkun S k in
af Gyldighed. M en , som vi have antydet, hverken
var Folkets S tem m e her bleven hort, heller ikke vare
disse Form er blevne iagttagne. C hristian den O tten 
des og hans R egjerings udtalte O verbeviisning om
Arvefolgen i H ertugdom m et Holsteen m aatte derfor
ikke alene synes lidt original, lidt underlig; men
aabenbar urigtig og uforsvarlig. M en derfor burde
m an heller have undladt at udtale den, idetmindste i
hiint O ieblik, der allerede bar Tilstrækkeligt af van 
skelige O pgaver i sit S k jo d ; der allerede forte en me
get betænkelig B yrde med sig. M an havde netop ud
talt sig om Arvefolgen i S lesv ig . H er flottede m an
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sig rigtignok ikkun tik den soleklare N et; men M e
-estomindre stod den Overbeviisning, som man havde
yttret, i S trid saavel ni eb en stor D eel af Befolknin
gens Dnske, som med dens Anskuelser. D ette kjendte
man. M an maatte derfor forudsee, at selv denne
udtalte Overbeviisning vilde gribe foruroligende ind i
mangt et B ryst, vilde gribe saarende ind i mangen
en Anskuelse; at ven vilde fremkalde en Gjaering, som
det neppe vilde blive let at bringe til Stilstand.
M an havde fremmanet en S torm , der truede med at
blive farlig; istedetfor at opbyde alle Krcester, for at
kunne redde stg udaf den, uden at maatte opgive sit
M aal, fremmanede man tvertimod endnu en ny S torm
fra en anden K ant; — man havde lagt en Byrde sam
men, som man ikke uden Anstrengelse vilde kunne
bringe til sit M a a l; istedetfor at tage den paa begge
Skuldre og begive stg paa Deien med den, kastede
man den ikkun paa den ene, og tog en ligestor Byrde
paa den anden Skulder! Beviste D ette Kraft? Nei,
faa langt fra, at det vil vcere vanskeligt, at finde et
Trcek, der charakteriserer mere fuldstaendizen Svaghe
den hos Christian den Ottende og hans Regjering.
D et er det Eiendommelige ved K raften, at den for
matier at vurdere stg selv; at den ikke overvurderer
stg; at den veed, hvad den formaaer, og ikke indlader
stg paa M ere, end hvad den formaaer; det er det
Ciendommelige ved d en , at den stedse foler sig i sin
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Epcrnding; at den stedse foler sig beredt til, at gribe
virksomt ind. O g derfor behover den heller ikke, at
tage for M eget paa sig i noget enkelt Dieblik, thi det
ltæstc Dieblik finder den atter i dens fulde S p am ding; den vil i dette, ligesaavel som i det foregaaende,
kunne boere sin B y rd e; hvad den har at boere, m aa
den folgelig fole sig overbeviist o m , at den omsider
vil kunne boere frem. Anderledes er det med S v a g 
heden.
H os den er tverimod det Eiendommelige, at
den ikke form aaer at vurdere sig selv; den er svag,
derfor vover den ikke, at sige selv, at den er svag,
den overvurderer sig stråledes. S tille derfor F o rh o l
dene sig trcengende og foruroligende rn n d t d en , og
tvinge den ud af dens sode D rom m e frem til Liv og
Virksomhed, vil den udentvivl, dersom B yrden er stor,
tage for M eget paa sig; den vil tage den hele B yrde
strax,ogstur af den G r u n d ,
at den onfker at blive
foerdig i et enkeltDieblik; at den ikke har M od tik,
at fore den Uro og Anstramgelse, der hviler over
N uet, med sig hen i Frem tiden. Nei, der vil neppe
sindes et Trcek, der bedre form aaer at charakterisere
Svagheden hos Christian den O ttende og hans R eg jerm g ! M an burde saameget mere have undladt, i
det selvsamme Dieblik at udtale sig, stråledes som m an
gjorde, baade om Arvefolgen i S lesv ig og Holsteen,
fom m an tillige ikke burde have vcrret blind fo r, at
m an ved det idetmindste tilsyneladende Uretmcrssige i
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den ene yttrede Anskuelse, vilde komme til at svække
det Retmccssige i den Anden. Hvad man havde yttret om Slesvig, var rigtignok stottet til den soleklare
Ret; men dersom det nu syntes aabenbart, at Det,
man havde yttret om Holsteen, var nrigtigt, var falskt,
maatte ikke Mangfoldige, samtlige i Sporgsmaalet
mindre Indviede deraf blive forledede til at antage,
at ogsaa den om Slesvig yttrede Anskuelse var urig
tig, var falsk? Utvivlsomt.
Vist nok har den danste Konge vg hans Regje-ring, saaledes som vi ovenfor have antydet, gjort sig
Haab om, at de paa denne Maade lettest vilde uaae
Maalet; at Befolkningen i Holsteen vilde lade sig be
væge til, af alle Krcefter at arbeide for, hvad Kongen
og bans Regjering helst onstede: det danste Monar
chies uforandrede Integritet; vilde arbeide derfor deels
af Frygt for den Sonderlemmelse af Hertngdommet,
som det aabne Brev, rigtignok noget mystist. Peger
hen paa; men fornemmelig as Frygt for den Adskil
lelse fra Slesvig, som vilde blive en Folge af, at man
i Holsteen vandrede en anden Vei, end den, som det
aabne Brev antydede,— udentvivl har den danske Konge
og hans Regjering gjort sig dette Haab, ja, det er
endogsaa ikke urimeligt, at dette Haab har fremkaldt
den hele U ttring; at dette Haab har avlet den heel
og holden; at, hvad vi ovenfor have benævnet den
danste Konges og hans Regjerings Overbeviisning,
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maastee rigtigere burde have været 6 cnæmi et den
danske Konges og hans Regjerings List. D or Ansku
else om det Urigtige i det aabne B rev s A ttringer om
Arvefølgen i Holsteen vil ikke kunne bringes til at
vakle ved denne Form odning; den vil ikke kmrne brin
ges til at vakle ved ben, thi, selv om Listen havde været
saa klogt valgt, at den m aatte have fo rt til det forøn
skede M aal, maatte vi alligevel have fordømt den,
fordi det ikke er paa denne M aade, at en Konge stal
handle mod sine Undersaatter; fordi det er med S a n d 
hed, han skal virke, og ikke med Underfundighed, for
nemmelig i et saa stort, i et saa vigtigt Dieblik, n aar
han sidder paa sin hoie Throne, n aar han sidder der
med K ronens Helgenglorie rundt sin I s fe , og taler
langtfomt og højtideligt med Aabenbaringens B eto
ning udover sit hele Land. M en her m aatte vi saa
meget mere fordomme, fordi Listen, om den virkelig
var List, havde været flet valgt. H ar den danske
Konge og hans Negjering havt den Hensigt; have de
næret det Haab, som vi have antydet, maae de have
antaget, at den samme Følelse, der beherffede Hertug
dømmerne i Middelalderen, fremdeles har behersket
dem øg har behersket dem i den samme Begrændsn in g ;— for at løse det nittende Aarhundredes Opgaver,
have de anseet det tilstrækkeligt, kun at kaste et Blik
ind i det fjortende; de have aldeles overseet, at A lt
i Europa, siden den Tid, har udvidet sig og voret.
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og viser sig nu efter eit ganske anden Maalestok. I
Hertugdømmet Holsteen var der vist nok fremdeles ctt
stær! Følelse efter en Forening; men denne Følelse
gjaldt ikke længer Slesvig; det var efter Tydstland,
man sukkede! Man ønflede rigtignok tillige en For
ening med Slesvig; men kun sor at kunne fore Sles
vig tilligemed sig over til Tydstland. Blev det en
Nødvendighed, at maatte vælge imellem Slesvig og
Tydstland, gaves der tteppe nogen Holstener, der kunde
svæve i Uvished; Enhver vilde raabe: Tydstland!
Tydstland! og ikke Slesvig! Saalangt fra, ved det
aabne Brevs Mtringer, at kunne berolige Folket i
Holsteen og bevæge det til, tilligemed Konge og Regjering at arbeide hen til det af dem attraaede Maal,
burde det have været tydeligt for denne Konge og
denne Regjering, at de tvertimod paa denne Maade
ikkun vilde drive Befolkningen til, at opbyde Alt for
ikke at gaae Glip af det andet Maal, hvorefter den
tragtede med den dybeste Inderlighed — Foreningen
med Tydstland — et Maal, som den igjennem Ud
sigterne i det aabne Brev netop havde feet fjerne sig
for dens Blik, og at det aabne Brev følgelig paa
denne Maade ikknn vilde drive den til, istedetfvr at
nærme sig Danmark, tvertimod at vige endnu læn
gere tilbage for det. Har der altsaa været List med
i Spillet, har den været saa slet valgt, at man og-
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faa af beit G ru nd m aa være berettiget til at for
domme den.
M en, have vi ofte h o rt spsrge, skulde den danske
Konge og Regjering da være forblevet siddende meb
H ænderne i Skjodet, og uvirksomme have feet til,
hvorledes m an hist over. N orden for Elben, opbode
alle Kræfter, for at aabne en F rem tidens A fgrund
imellem Kongeriget og H ertugdom m erne? S kulde
Kongen og Regjeringen fremdeles have ladet den U vis
hed om H ertugdom m ernes frem tidige Forhold til D a n 
mark bestaae, i hvilken de adsplittende Bestræbelser
fornemmeligen sogte deres K ra ft? D i svare hertil,
at de adsplittende Bestræbelser, der havde begyndt at
arbeide med en faa utræ ttelig Energi i H ertugdom 
m erne, vistnok, betragtede fra danst S tan d p u n k t, hver
ken kunde synes hyggelige i deres Virksomhed eller
trostende i deres V irk n in g ; at de vist nok m aatte p aa
træ nge sig Enhver som Tordenskyer, der trak op over
D anm arks F rem tid ; at Uvisheden, der hvilede over
denne Frem tid, vist nok hovedsagelige» bidrog til at
nære disse Bestræbelser, og at det derfor m aatte være
m agtpaaliggende, tffe alene for den danske Konge og
Regjering, m en for enhver D anst, at den blev fjer
n e t; men den burde alligevel iteppe have været fjer
net paa den M aade, paa hvilken det aabne B rev for
sagte at fjerne den; thi rigtignok m aatte den paa
denne M aade komme til at svinde; men sandsynlig-
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Diis kun for at give P la d s for m Dished, der viste
i tydelig udprcrgede Trcek alt det Uheldige, som tid
ligere kun havde svævet i Uvisheden som en M ulighe
dens Taageflygge; der virkeliggjorde hvad man netop
havde frygtet meest for. D enne Vished kunde ueppe
være onflelig for Danm ark! B i maa, for at godt
gjort denne Sæ tning, atter henholde os til, hvad vi
.allerede have udviklet. Efter vor Anskuelse gaves der
under de to sidste Regjeringer ikkun tvende M aader,
paa hvilke man, med Haab om et heldigt Udfald,
havde kunnet forsoge, at ordne det danske M onarchies
fremtidige Forhold; men den ene af disse burde have
været forsogt tidligere, det var nu for seent, og at
forsoge med den anden, var det, da ingen Forbere
delser vare blevne gjorte, endnu for tidligt. Frederik
den S jette havde maaskee tidligere i sin Regjering
kunnet ved liberale Intnom m elser have knyttet Her*
tugdommeme til det danste M onarchie; men disse
Ind ro m m elsn maatte have været liberale i B u nd og
G rund. Til at give saadanne, havde F re d rik den
S jette neppe Hjerte, ligesaalidt som han besad til*
strækkelig Aand og Forstand til, at ane og indfee Nodvendigheden as dem. S o m vi have gjort opmærk
som paa i den forste Deel af dette Arbeide, har der
imidlertid, som m an vil paastaae, været et Dieblik,
d a Frederik den S jette ogsaa begyndte at fole, at dog
Noget burde gjores i denne Retning, og han ind-
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forte da den M e s Overappellationsret for begge Her
tugdommer, D et var paa denne Maade,, at h a n
antog, at have tilfredsstillet Tidens Trang, og at
have stkkret Frem tiden; at have sat en tilstrcvkkelig
hoi og stark Dermning mod dens Bolgeflag! Nei,
der udfordredes udentvivl gansie andre Forholdsreg
ler! Han maatte, dersom han skulde have kunnet
bringe det til det foronskede Resultat, have begyndt
paa den Tid, da Tydstlaud var meest underkuet, efter
1SJ4, da den bellige Alliance vanhelligede vor T ids
alder; da Masseri i Tydskland endnu fcengsiedes i sin
Spidsborgerlighcd; da de F aa, der havde Hjerte og
folte frit og stort, enten sade indesluttede, holdtes un
der Laas og Lukke af den hellige Alliances S k y tsaander, eller bevogtedes af dens S pioner og omcirkledes as dens B ajonetter, D en gamle, fjccrc S p id sborgerlighed holdt da fremdeles Folket overalt i Tydffland fangst et i den gamle Sm aalighed, D e storre
Folelser. som senere havde begyndt at flaae i det
tydske Bryst for det samlede Fcedrenelauds Eenhed og
F rih e d ; den hele phautastiske, drommeriske G lands, i
hvilken dette Fadrenelands Fortid fremstiller sig for
Alles Blik, og som soger sin Reflex i Fremtiden, —
disse Folelser, denne G lands havde endnu ikke paatrcrngt sig M assen, neil Eenheds- og Frihedsfolelsen
opvakte tvertimod endnu ikkun dens Gysen og Forfæ r
delse, tli, for at virkeliggjere den, for at bringe den
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til at hvile seirende over T ydstlands Skjebne, m aatte
Fyrsternes M ag t indskrænkes, deres M odstand m aatte
kncekkes; en Skikkelse i det gemene Folks D ra g t, i
dets P ja lte r m aatte forst med Frihedshuen paa dens
Hoved, med Frihedsfanen i dens H aand have vandret
over Landsfaderens vaklende Throne, — o, dette var jo
gyseligt! A t vise sig opsirtsig mod den elskede L ands
fader, under hvis Scepter m an nu i saa m ange H er
rens A ar i Fred og R o havde sodet sin K aal i den
Urne S tu e , det var jo forfæ rdeligt! Havde Frederik
den S je tte benyttet denne P eriode til med rund H aand
at give sit samlede M onarchie en fri F orfatning, vilde
han maaflee have bevirket, at saa mange B aan d vare
blevne knyttede imellem dette M onarchies enkelte Dele,
tmellem dets danste og tyd ske Dele, at disse B aand
vilde have holdt selv under N utidens og Frem tidens
S to rm e , — vi sige maastee, thi vi kunne ikke stjule
for os, at det alligevel havde været m uligt, at de
tvende H ertugdom m er en vakker D ag havde reist sig,
og med klingende S p il, under Musikken af „w as ist
des Deutschen V aterland" og „Schlesw ig-H olstein
m eerumschlungen", med den sort-rod-gyldne F ane foran
sig vare gaaede over til Tydstland.
D en anden M aade, paa hvilken man, ester vor
Anskuelse, havde, med Udsigt til et heldigt R esultat,
kunnet forsage, at ordne D anm arks fremtidige F o r
hold, var, at bevæge S to rm ag tern e til at ansee disse
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Forhold, ikke alene som danske Forhold, men som eu
ropæiske Forhold, hvis O rdning interesserede det hele
E uropa, og a t bevæge S to rm ag tern e til, selv at gjennemfore denne O rdning. Losningen af denne O pga
ve kunde for den danske Negjering neppe have været
synderlig vanskelig. Flere af disse S to rm ag ter, de
stærkeste af dem, skuede, hvilket nit synes at være
utvivlsom t, over mod D anm ark med gunstigt Blik;
de vare beredte til, at yde det deres mægtige B istand,
og med denne m aatte m an kunne gjore sig H aab om,
ilden synderlige Vanskeligheder at naae M aalet. H av
de den danske Negjering, hvilket — vi raaa igjen
fremhæve det — ikke synes at kunne have været syn
derlig vanskeligt, kunnet overbevise de europæiske S to r 
magter om, at E u ro p as Ligevægt fordrede det danste
M onarchies uforandrede In te g rite t, m aatte alle B e
tænkeligheder, som en forstjellig Arvefolge for det dan
ste M onarchies forstjellige Dele ellers m aatte have
fremkaldt, komme til at svinde; thi den enkelte D eels,
Holsteens R ettigheder m aatte da vige for det Heles,
for det europæiske S tatssam fu n d s hoieste In te re s s e r;
for at sikkre E u ro p as Fred og F rem tid , m aatte m an
være berettiget til, at offre H ertugdom m et Holsteens
G rundrettigheder. D o g ingen af de her paapegede
Beic havde Christian den O ttende og hans Negjering
besluttet sig til at fo lg e , medmindre m an vil ansee
de M trin g er, der i det aabnc B rev folge um iddelbart
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ester de af vs ovenfor meddeelte Udeladelser, for at
indeholde en A ntydning om, at m an ved diplomatiske
Underhandlinger vilde bestræbe sig for, at fjerne en
D eel af de Vanskeligheder, der knytte sig til den hol
stenske Arvefolgesag. M en havde m an ogsaa beslut
tet sig til, at vandre denne Bei, burde m an udentvivl
have ventet med, at henvende sig til Befolkningen ni cd
nogen Meddelelse i denne Anledning, indtil m an havde
den diplomatiske S e ie rs R esultater at beraabe sig p a a ;
jndtil m an havde sikkret sig tilstrækkelige og bestemte
G aran tier. Hvorledes vi saaledes betragte det aabne
B rev s Udeladelser om Arvefolgen i Hertugdom m et
H olsteen, enten vi betragte dem som Udtryk for en
feilagtig, men oprigtig Anskuelse, eller som en diplo
matisk Finesse, eller ogsaa kun som en A ntydning om
frem tidige Bestrcebelser, kunne vi ikke Andet, end for
domme dem. S a a v id t om Udeladelserne selv, og nu
om M a a d c n , paa hvilken m an sogte at fere dem
gjennem.
K ort efterat det aabne B rev var bleven kund
gjort, traadte de holstenske Ståender sammen. I hvad
vi ovenfor have udviklet, haabe vi, at have godtgjort,
at det nu tilkom disse Ståender, at hæve deres S te m 
me i Anledning af det aabne B rev s P anstan d e; at det
nu tilkom dem, at hæve denne S tem m e med en ganfle anderledes stærk og afgjorende B etoning, end den.
S tæ nderanordningen havde foreskrevet under alle an-

dre Forhold. S aaledes fom S agerne stode; saaledes
som Christian ben O ttende syntes at ville afgjore
disse sine S ta te rs storste Forviklinger, forekommer
det vs, at de holstenske Ståenders Sam tykke nodvendigviis udfordredes; det udfordredes, for at gjore det
aabne B rev s A ttringer om Arvcfolgen i Holsteen til
mere end blotte P aastan d e; dette Sam tykke udfordredes,
for a t legalisere dem og gjore eu G rundlov af dem.
L i sige, at de holstenske S ta n d e rs S a m t y k k e n u
udfordredes, og idet vi nedskrive disse O rd , have vi
vistnok ikke forglem t, at de holstenske S ta n d e r ikkun
vare raadgivende Provindsialstander, hvis R aad m an
vist nok burde lytte til„ naar H ertugdom m ets I n te r 
esser vare paa B a n e ; men som m m t, alt ester O m standighedcrne, kunde befolge eller lade v are a t be
folge. Her m aatte, fom vi allerede have m ist, det
S a re g n e ved Forholdene bevirke for S ta n d e rn e en
Udvidelse af deres R ettigheder; hvad der i alle andre
T ilfalde kun burde vare R aad, m aatte her blive til
Sam tykke. A t det folgelig ogsaa m aatte tilkomme
disse S ta n d e r, om de faa sandte for godt, opfordrede
eller uopfordrede, at yttre deres M ening om M aaden,
p aa hvilken m an paa M agtens Tinder fogte a t ordne
disse Fochold, vilde v are indlysende, selv om Steenderanordniugen ikke havde havt sin P arag rap h 5.
D enne P arag rap h hjem ler desuden med udtrykkelige
O rd S ta n d e rn e denne Rettighed. P aragrap h en lyder
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saaledes: „Hvert H ertugdom m es Stæ nderforsam ling
kan ikke alene fremkomme med Forstag og Andragender i Anledning af de til deres Virksomhed henhorendc
G jenstande; men ogsaa fremsore B o n n er eller Besværinger, som have Hensyn til det hele H ertugdom m es
eller ogsaa ikkun til en D eel af H ertngdom m ets Ve!
og In teresse etc." A t Arvefolgesagen stod i F o rb in 
delse med H ertngdom m ets Vel og In teresse, vilde veere
ligesaa urim eligt at bencegte, som at et S k ib s Skjebne
er afhængigt af dets R oerjerns S tyrk e eller S vaghed.
Hvad vi her have anfort, vil kunne sætte Læseren selv
istand til, at bedomme og charakterisere de S kridt, som
den danske Konge nu fandt for godt at tage ligeoverfor de holstenste S tæ n d er. S tæ nderne traadte, lom
sagt, sammen, kort efterat det aabne B rev havde seet
Lyset. D ette B rev havde, saaledes som det var at
sorudsee, fremkaldt den storste Bevægelse i H ertug
dom m erne. M id t under Bevægelsen traadte de hol
stenste S tæ n d er sam m en; de vare selv grebne, de ry 
stede selv af den. D e vilde strax ad P etitio n en s Vei
fremkomme med M odforestillinger imod det aabne B rev s
Paastande. M en nu var det, at den kongelige Com m issarius meddeelte dem , at han ikke vilde kunne
modtage nogen Adresse, som berorte Arvefolgesagen,
og, da S tæ nderne alligevel lod ham tilstille en saadan,
blev den af ham igjcn sendt tilbage til dem. M an
troe blot ikke, at det var den kongelige C om m isla-
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riu s 's M alconduite, fom her gjorde sig gjaldende, nci!
h an, den Stakkel! In g e n har vist følt sig ulykkeli
gere end han felv over, at m aattc optræde faaledes, fom
han optraadte; men h an s O rdre vare altfor tydelige og
bestemte til, at han havde kunnet vove, at optræde an
derledes. D ette var et aabenbart T yrannie! S a a v e l
de 9tettigheder, fom Forholdenes N a tu r gav S tæ n 
derne, som de, der vare grundede Paa det lydeligt og
tydeligt udtalte kongelige O rd , bleve uforbeholdent
traadte under F o d d er! D ette var et T yrannie, fom
overalt m aatte opvække Uvillie og tilligemed Uvillien
en hoi G rad af F o ru n d rin g , thi hvad i al V erden
antog m an at kunne bevirke med det? hvad kunde
m an fornuftigviis ikkun have antaget, at kunne be
virke med det? D ette var vist ikke let at sige! D en
tidligere Arvefolge i Holsteen havde været den agnatiste; for at indfore en ny Arvefolge, udfordredes B e
folkningens, S tæ n d ern es Sam tykke, og nu, istedetfor
at bestræbe sig for, at erholde dette Sam tykke, anfaae
m an det tilstrækkeligt, hoitideligen a t tage S æ de paa
T hronen, og yttre sig om den attraaede nye Arvefølge,
hvorpaa m an strax igjen steg ned fra T hronen, for at
lægge H aanden paa U nderfaatternes M u n d og tvinge
dem tU T au sh ed ! Vilde m an tage Anledning af denne
T au sh ed . om m an havde været stærk nok til, at til
tvinge sig den, for senere at støtte sig til O rdfproget:
„hvo, fom tier, samtykket," og forsikke, at Holsteen stil-
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tiende havde givet sit Samtykke til Indførelsen af en
forandret Arvefølge, fom nu var den gjceldende i Her
tugdømmet? Vilde man vove dette t en Tidsalder,
da Millioner Dine bevogte enhver af Magtens Hand
linger; da Millioner Stemmer yttre sig om enhver af
Magtens Handlinger, yttre sig udenfor Lands-Grændsen, om det forbydes dem, at yttre sig indenfor den?
Men, dersom man ncerede saadanne Tanker om den
holstenske Befolkning; dersom man antog, at den paa
denne Maade vilde lade sig tvinge til, at give Slip
paa, hvad den ansaae for en af dens fornemste Grund
rettigheder, hvorfor da den hele Scene? Man kunde
jo da roligt have overladt det til Ham, som vilde naae
den danste Throne, naar det kongelige Huus var udgaaen i Mandsstammen, at udtale sig om, hvorledes
han vilde have det med Arvefølgen i Holsteen; under
hiin Forudsætning, behøvede han jo ikkun at udtale
sig herom, og Holsteen maatte falde ham tilfode, og
udraabe: leve vor Hertug, hans Majestæt Kongen af
Danmark! Hvorfor da den hele Scene? Det er vist
ikke let at sige, hvad man antog, at kunne bevirke
med den! Granfleren vil dog saa gjerne see Klogskab
i Valget af et Skridt, som en Konge og en Regjering
efter lang Overvejelse gjor i Anledning af de vigtigste
Statsanliggender, og naar han, hvorsomhelst hanretter sit Blik, alligevel træffer paa Blindhed, vil han
dog ikke gjerne troe paa den; han vedbliver længe at

skrive denne fremmede B lind hed paa ben egne B lind
hed s Regning, der, fom han antager, ikkun forhindrer
ham fra , at opdage det S k arp sy n , paa hvilket h u n t
S k rid t hviler. Omsider, n aar al videre Undersøgelse
ogfaa har været forgjcrves, nodes han dog til, at frikjende sig selv, og til at antage den fremmede B lin d 
hed, og denne paatreenger sig ham nu som saa langt
forunderligere, saa langt ubegribeligere, netop fordi
han tidligere har lagt et Skarpsyn i den. S aaledes
gaeter det med det omhandlede S k rid t af den danske
Regjering. M a n fporger sig ofte, hvad i al Verden
har denne Regjering an tag et, at kunne bevirke med
det? M an beroliger sig et D ieblik, m an troer at
have opdaget en Aarsag. D e t Hele er en diplomatisk
Finesse, siger m an til sig selv, saaledes som vi ogsaa
i Begyndelsen af dette Afsnit have sagt til vs selv.
M en undersoger m an derpaa denne diplomatiske F i
nesse, bliver m an igjen u ro lig ; thi i deu træffer m an
igjen paa den samme B lin d h ed , som m an , ved at
flotte sig til den, fogte at undgaae. E n diplomatisk
F inesse? D en danske Konge og Regjering have ved
Udeladelserne i det aabne B re v , ved den tyranniske
Frem gangsm aade ligeoversor de holstenske S tæ n d er
antaget, at kunne bevæge H ertugdom m ets Befolkning
til, at arbeide hen mod det samme M aal, hvorefter de
tragtede, det danske M onarchies uforandrede In te g rite t?
B i have tidligere gjort opmærksom paa, at den danske

Konge og Negjering, under denne F orudsæ tning, m aae
have været blinde, stok-, steen-blindc for S tem ningerne
i H ertugdom m et. Hvad der i M iddelalderen med faa
megen V arm e gjaldt S lesv ig , m aae de have antaget,
fremdeles at gjcelde S lesv ig og ikke Tydstlaud. A t
dette S idste var Tilfældet, var im idlertid klart nok. D e
m aae desuden have væ ret blinde for, hvad der alle
rede faa tydeligt havde yttret sig i det ovrige Tydskla n d ; de maae enten ikke have ein et den Begjerlighed
efter den ndeelte Besiddelse af de tvende H ertugdom 
m er N orden for Elben, som allerede havde udtalt sig
der faa ofte og faa bestem t, eller, om de ag)aa ikke
have været blinde herfor, maae de alligevel ikke have
tillagt denne Begjerlighed dens rette V æ gt; de m aae
ikke have indseet, at de, ved det af dem gjorte
S k rid t, netop havde arbeidet til G unst for den;
de m aae ikke have indseet, at de, om det ogsaa vilde
lykkes dem, at paabyde Taushed i Holsteen, dog ikke
vilde kunne paabyde Taushed S o n d en for E lben;
at den S to rm af O r d , som vilde reise sig der,
m aatte blive farligere for Roligheden i H ertug
dom m et, end hvilkensomhelst S to rm af O rd indenfor
dets G ræ ndser,— nei, C hristian den O ttende og hans
Regjering kunne ikke have indseet, hvad det vilde sige,
at fremkalde a t O rdstorm af over tredive M illioner
Tydskere! D e kunne ikke have indseet, at d a t af dem
attraaede O rdning af Forholdene, d er. hvorledes de
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ogsaa havde baaret sig a d , m aatte have været van
skelig at gjem tem fvre, mi m aatte være bleven næsten
um ulig. D en maatte være bleven næsten um ulig, thi
denne frygtelige Hnrlum hei S en d en for Elben m aatte
styrke Holstenernes M od; den maatte virke paa dem
saaledes, som K rigsraabet fra et F i enden overlegent
H ovedkorps, der rykker frem , virker paa en til det
horende Fortrop, der har begyndt Kampen alene mod
Fienden. D er gaves endnu andre Tilboieligheder,
andre Forhold, som Christian den O ttende og hans
Regjering ikke maae have kunnet gjennemffue. D e
maae ikke være komne under V eir nr eb , at den B e gjerlighed, der i det vorige Tydskland overalt hos F o l
ket fljelede hen mod de tvende H ertugdvm m er, ogsaa
næredes as de tydske Fyrster; de maae følgelig ikke have
indseet, at den O rdning af de holstenske Forhold,
som de selv attraaede, m aatte, da den vilde forhindre
endog Holsteens ndeelte Besiddelse for T ydfllands V ed
kommende, være disse Fyrster meget im od ; de m aae
ikke have indseet D ette, thi ellers m aatte de, saalangt
fra selv at frembyde disse Fyrster Anledning til, egenm ægtigen at blande sig i O rdningen af de holstenske
S a g e r , tverimod have opbndt A lt, for at forhindre
dem herfra. V i sige, saalangt fra selv at frembyde
disse Fyrster Anledning til, egenm ægtige« at blande
sig i Ordningen as de bolstenske S ag er, tbi ved den
Bevægelse, som det af den danske Konge og R egjering
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gjorte S k rid t mcwttc fremkalde i Holsteen og i det
ovrige Tydskland — en Bevægelse, som de tydske F y r
sters velbekjendte Begjerlighed efter Holsteen og S le s 
vig m aatte gjore saare velkommen i deres D ine —
m aatte disse Fyrster paa bedste M aade faae H aand
med i Hanke i H ertugdom m ernes A nliggender; F o rbundsactens Bestemmelser (W ienerschlußacte A rt. 25,
26, 61) m aatte, da Forbundsforsam lingen selv havde
at fortolke F orbnndsacten, blive grebne efter, for at
bane dem Adgang dertil. O g havde de forst faaet
en F inger fast, m aatte det være let at in d ste, at de
senere vilde gribe til med den hele H aand. D et var
rim eligt, at det da vilde komme til at gaae omvendt
saaledes, som det var gaaet under Christian den Forste.
Bed at faae H aand med i Hanke i S le sv ig s A nlig
gender, havde det lykkedes ham , ved den Cohæsionskraft, som sammenknyttede de tvende H ertugdom m er,
at trække dem begge over til D an m ark ; omvendt vilde
det nu rim eligviis af samme G ru n d lykkes de tydske
F yrster, at trække dem begge over til Tydskland. D et
m aatte idetmindste ansees som afgjort, at de i ethvert
Tilfælde ikke vilde undlade, at forsoge herpaa. M an
burde derfor udentvivl, istedetfor selv at fore dem som
D eeltagere lige ind i S p ille t, tvertim od have opbudt
A lt, for at holde dem udenfor det. D e r var ogsaa
en anden G ru nd , som m aatte opfordre hertil. D e r
som Christian den O ttende senere m aatte bestemme

sig til, a t vandre de diplomatiske U nderhandlingers
V e i, for ved de gunstigt sindede S to rm ag ters M ed
virkning at ordne de holstenske Anliggender — og at
det maaskee vilde blive nodvendigt, at vandre denne
V e i, burde Christian den O ttende have indseet —
dersom denne Vei senere m aattc befolges, var det af
V igtighed, at de tydske Fyrster ikke allerede havde
udtalt sig; at de ikke allerede havde erklceret sig til
G unst for en Bevaegelse, der netop arbeidede for, at
fremkalde et R esultat, modsat det, som Christian den
O ttende m aatte attraae. Havde disse Fyrster nemlig
ikke allerede udtalt sig, vilde det maaflee ved S to r 
m agternes Indflydelse lykkes D anm ark i C abinettets
S tilh ed , a t bringe dem til at lcrgge B aan d paa deres
syndige Tilboielighed efter <5træfningerne Norden for
E lb e n , for at give deres Sam tykke til den af D a n 
mark attraaede O rd n in g ; men havde de allerede er
klæret sig i deres hele Folks P a a h o r , under disse
Folks ubeflrivelige Ju b e l, vilde dette vanskeligere lade
sig g jo re;d e vilde da neppe kunne bevæges til, atter
at træde tilbage.
D erfor, hvorledes vi ogsaa betragte den danske
K onges og den danste Regjeriugs O ptræ den i den
holstenske A rvefolgesag, enten vi betragte det aabne
B rev s Udeladelser, eller den M aade, paa hvilken m an
senere sogte at gjennemfore dem. kunne vi ikke andet
end fordomme. D e r aabenbarer sig overalt en saa-
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dan total B lindhed, at den ikke alene m aa fremkalde
Forbavselse, men ogsaa n u vilde fremkalde den hoieste
G rad as Beklagelse hos E n h v er, der vil D anm ark
v el, dersom det ikke netop for Dieblikket sy n tes, at
den M ag t, der hviler hoit over Thronerne, hott over
B lindheden og Svagheden, som faa oste omsvceve dem,
den M a g t, der leder og ordner de menneskelige B e
stræbelser, vil ogsaa lade denne Blindhed gaae hen
uden synderlig fladelige Folger for D anm ark.
Christian den O ttendes og hans R egjerings O ptraeden ligeoversor de holstenfle Ståender var ty ra n 
nisk, og m aatte opvcekke Uvillie i ethvert frit B ryst.
O veralt, hvor der var Folelse for Folkesrihed og Ag
telse for Folkets R ettigheder; overalt, hvor Folket anfaaes for noget Hoiere og noget Bedre, end en S k am 
mel, hvis eneste Bestemmelse er, at trædes paa og at
holde H am , som træder den ni eb Fodder, i B e ire t,
v ar denne O ptræ den flikket til at fremkalde Uvillie.
D ersom den derfor ogsaa havde fremkaldt Uvillie over
a lt i T ydflland, o v eralt, hvor den tydfle Tunge to 
nede; dersom den der havde fremkaldt en faa langt
stærkere G rad as Uvillie. som ikke alene Folelse for F o l
kesrihed og Agtelse for Folkets Rettigheder, men og
saa den sælles N ationalitets, det fælles S p ro g s sam
m enknyttende B aan d og tildeels ogsaa den fælles
politifle B egræ ndsning der m aatte indvirke paa den,
vilde vi have fundet det ganfle i sin Orden. B i vilde

have fundet det i sin O rd e n , om m an i Tydsklan
havde u d talt sig langt stærkere, end paa noget andet
S te d ; om Uvillien der havde skjælvet mere i sin B e
toning; om den havde været varmere i sine W rin g e r,
kraftigere i sine Udtryk, thi det gjaldt der B rodre, der
varmede sig ved den samme historiskeFortid; der fade
ru n d t det samme store Fædrenelands Arne og i R o 
lighedens Tim er med samme Tilfredshed, med samme
Begejstring lyttede til de samme S a g n , til S kildrin
gen af de samme store, egne B edrifter, og kastede det
samme længselsfulde Blik efter et stort Tydskland hen
i den m orfe Frem tid. D i vilde have fundet det i sin
O rden, om m an der havde ivret langt stærkere, end
paa noget andet S te d imod den Uret, der var bleven
tilfsiet B rodrene Norden for Elben, og om m an havde
betjent sig afalle tilladelige M idler, for at bringe Uretten
til igjen at fjerne sig, og gjore den god igjen. J a ,
vi vilde ikke alene have fundet dette i sin O rden; vi
vilde endog have sym pathisers med det. M en hvad
der n n foregik i Tydskland; den Bevægelse, som nu
yttrede sig; den M aade, paa hvilken Bevægelsen blev
underholdt og ledet, kunne vi saa langt fra sym pathi
ser e m ed, at vi tvertim od paa det Bestemteste maae
yttre os imod den. D et var ikke Uvillien over et
nærbeslægtet Folks krænkede R ettigheder; det var ikke
Bestræbelsen efter, at gjore godt igjen, hvad U retten
havde medfort, som nu viste sig, nei! over de ellers
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faa rolige og honette tydfle Træk gik der i dette D ie
blik et fafaittjT © m iil af Tilfredshed, m edens Have
stigen tindrede i Blikket. D et var, font ent m an, faa
langt fra at fole Uvillie over, hvad der var passeret,
tvertim vd glcedede sig over d et; en Leilighed frembod
sig, hvilken m an haabede, at kunne betjene sig af, for
a t virkellggjore de m ange egenkjærlige P lan er, fom
m an for lang Tid siden havde udkastet vg hidindtil
turret sig med i S tilh ed . Hvad vi her yttre, ere in 
gen tom me G isn in g e r, grebne af L u ften ; de m ang
foldige M indesm æ rker om hiin T ids Bevægelse, der
opfyldte D atid en s D agblades S p a lte r godtgjore, hvil
ket vi haabe at kunne bevise, vore W rin g e rs R ig
tighed. Havde det været Uvillie over et Broderfolks
krænkede R ettigheder og Bestræbelsen efter at gjsre
Krænkelsen god igjen, som n u havde begyndt at a r
beite i Tydflland, hvad er da rimeligere, eller rettere,
hvad er da mere utvivlsom t, end at m an havde
bestræbet sig for, at paavife med T ydelighed, om
ikke med R olighed, hvori Krænkelsen egentlig bestod?
hvad er mere utvivlsom t? thi paa hvilken M aa te
var det m uligt at tænke sig, at m an bedre vilde kunne
naae M a a lc t? at Krænkelsen lettere vilde blive gjort
god igjen? I en Offentlighedens og Forstaudighedens T id , fom vor egen er, hvorledes sinlte m an
bedre kunne gjore en Uretfærdighed uskadelig og rette
p aa den, end ved at fremvise den i dens Nogenhed

for Alles B lik? for selve den Uretfærdiges eget B lik ?
og bringe Alle til at opsatte den i dens egentlige
Bæsen ? D e r gives neppe noget B ry st, der af T y 
ranniet er bleven tilstrækkelige« hærdet, for i Længden
at kunne holde S ta n d imod denne Frem gangsm aade.
M an boldt netop det aabne B rev i Haanden, i hvil
ket Uretfærdigheden, som m an paastod, indeholdtes, —
havde det ikkun været det aabne B rev, der havde væ
ret Aarsag til Bevægelsen, hvad er da mere utvivl
somt, end at m an havde sogt at paavlse, hvori det
feilede? hvad er da mere utvivlsom t, end at m an
udelukkende havde holdt stg til d e t? at m an, om m an
ogsaa havde steiet ud, bog ikkun havde steiet ud paa
G ru n d af det? M en saa langt fra at gjore dette,
nævnede m an det aabne B rev som oftest ikkun ved
N a v n ; m an nævnede det rigtignok med cn meget
vred B e to n in g , dog som oftest uden at indlade stg
videre paa det. Undertiden undersogte m an det i en
kelte af dets Dele, m en undgik, at indlade sig paa det
Væsentligste og Vigtigste. S o m oftest hverken under
sogte eller om talte m an det, men indskrænkede sig til,
at fremkomme med endnu stærkere, med endnu langt
mere ubeviste og ubeviselige P aastan d e, end de, det
aabne B rev indeholdt. O g Aarsagen hertil. G runden
til og Oiem edet med den hele Bevægelse er visseligen
ikke længer nogen G aade, og var det heller ikke, idet-
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mindste i de m m Opmærksommes Dine, i det samme
Dieblik, da den fandt S te d .
D en samme Selvbestuelse, som beskjeftigede faa
forstjellige andre Folkeslag, der blikkede mismodige hen
mod en storre historist Fortid, havde ogsaa paatrcengt
sig de tydste Folk; den samme opmærksomme Under«
sogelse af Nationens B arndom og Ungdom, som u n 
dertiden viste sig; den samme lcengselsfulde og droinmeriste Henblikken mod denne B a r n d o m , som igjen
til andre Tider aabenbarede sig. Sam tlige disse Folk,
der sade midt i Tidens Tummel med Blikket vendt
bagud, som vi have an fort, undertiden opmcerksomt
stirrende, undertiden henflydende i den vaagne D ro m s
Vellyst, samtlige disse Folk vare blevne fortrcrngte
fra en storre historisk R o lle , som de tidligere havde
udfort. D e t gik dem n u , som det gaaer det enkelte
Menneske, der har modt Ulykke paa sin Livsvei; hvis
M anddom ikke har holdt, hvad hans B arndom syn
tes at love: han vil ogsaa undertiden i Aftenskum
ringen kaste Blikket hen mod den gladere F ortid, og
i dens Lyshav soge enkelte Lyspartier for den morke
N u tid , eller han vil flue starpt og opmcerksomt hen
mod denne egne Fortid, for med Noiagtighed at op
satte i dens Eiendommelighed enhver S p ire, som visersig; han vil undersoge og overveie, da han endnu
haaber paa F rem tiden, da denne, som han antager,
igjen vil komme til at svare til den lovende Begyn-
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belfe, nemt alle de Feil, der have gjort Nutiden mork,
undgaaes i hun. I den tydste Presse og paa de
tydste Lærestole opkastede man jævnlig de S po rg sm aal:
hvad harTydstland været? og hvad er bet? og hvor
for er det iffc Andet og Mere, end hvad det er?
Bed Undersogelsen af disse S porgsm aal fandt
man da forst, at Tyd skland den G a n g , da det var
stærkt; da det, som man i det mindste antog, endnu
svarede til alle de glimrende Forestillinger, var sam
menholdt ved et stærkt B aand, som Kejseren endnu
holdt fast i sin stærke Haand. M en denne Haand
svækkedes efterhaanden; der vare saa mange andre Hæn
der, der grebe efter hiint B aan d, og trak i det, og
tilegnede sig omsider hver sit Stykte af det; og nu
viste Ordsproget, „saamange Hoveder saa mange S ind"
sig igjennem et langt Tidslob i sin hele Gyldighed i
TydstlandS politiske Liv. Feilen var altsaa, at det
stærke Baand, der tidligere havde sammenholdt Sandet;
der havde været dets Styrkes Bælte, var bleven overskaarct, og for at kunne rette paa den, begyndte man
at prædike et tydst Keiserdomme, en splinterny tydst
Keiser i F rankfurth, der skulde overflinne alle tydste
Konger og Fyrster og holde dem vakkert i Ave, uden
at man dog hverken indlod sig paa eller, som det
syntes, ansaae det værd, at indlade sig paa, hvorledes
denne Forvandling egentlig stufte kunne lade sig gjennemfore; bvorfra Keiscrkronen egentlig stulde faae sit
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overvættes starke S k in ; hvorledes den stulde kunne
overskinne saamange Konge- og Fyrstekroner, der alle
vare af p u rt G u ld , og hver med sine Edelstene, og
næsten samtlige desuden omstraalede af S ouveraiuitetens Helgenglorie.
D en anden B em æ rkning, m an gjorde, ved at
underfoge, hvad Tydskland v a r, og hvad det havde
væ ret, var den, at m angen tydst P ro v in d s, der havde
væ ret en Iu v e el i den gamle Keiserkrone, senere var
gaaet tabt for Tydskland og nu glimrede i et frem
med Fyrstediadem . Andre P rovindser vare rigtignok
ikke gaaede ganske tabt for Tydskland; men Besiddel
sesretten deelte m an dog med Udlandet i Dukelighed en , om ikke efter Bogstavet. D ette var Tilfældet
med Holsteen. Holsteen havde rigtignok efter Bogsta
vet sin egen H e rtu g , fom var M edlem af del tydste
F o rb u n d ; men denne H ertug var ogsaa i Besiddelse
af en anden, langt større, fremmed Krone, under hvil
ken H ertugkronen ganske forsvandt. P a a denne Met ad c
kom fremmede In teresser at raade i et tydst Land. D e r
for m aatte det blive en af F rem tidens O pgaver, flulde
denne F rem tid atter kunne see Tydskland stort og
m ægtigt, at udsondre disse fremmede In teresser, og i
deres S te d bringe udelukkende tydste In teresser ril at
ra ad e, ligesom det ogsaa m aatte blive dens Opgave,
igjen at forvandle til Tydstt, hvad der tidligere havde
væ ret Tydstt, men ikke længer var det. D en sidste

Opgave var udentvivl den vanskeligste og vist nok me
get vanskelig; men heller ikke med Hensyn til den ansaae man det nodvendigt, at undersoge, hvorledes man
skulde kunue gjennemfore den, hvorledes man s. Er.
fkulde kunne bringe Elsasz fra Frankrig og igjen til
bage til Tydstland, eller hvorledes man, sor at nævne
et andet Exempel, stulde kunne fore Belgien, som man
ogsaa, med Blikket stirrende ind i den morke Fortid,
ansaae som en Deel af Tydstland, hvilket Belgien
selv imidlertid ikke gjorde, — hvorledes man igjen skulde
kunne fore dette Land tilbage i det oldmoderlige Skjod.
A lt Dette overlod man til Fremtiden selv at gjennem
fore. Man fastsatte Opgaven, og havde tilstrækkelig
Tillid til Styrken af Landsmændenes poetiste I l l u 
sion, til at fole sig overbeviist om, at denne Opgave
i sin hele Farvepragt snart maatte paatrænge sig en
hver Tydster som lyslevende Virkelighed.
Der var en tredie Bemærkning, som paatrængte
sig, og som blev i sin Virkning maastee den stærkeste
og vigtigste. Denne Bemærkning fremstod rigtignok
ikke ved en Sammenstillen af Fortid og Nutid; den
var tvertimod udelukkende et Foster af Granskningen
af det egne Aarhundrede. Naar man betragtede Nu
tidens Stormagter, og undersogte Aarsagerne til og
Betingelserne for deres Storhed og Magt. maatte man
uodvendigviis blive opmærksom paa, at en stærk S til
ling tilsoes var erendoinmelig for dem alle; at deres
O *
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S to rh ed og M ag t vare noie sammenflettede med denne
stærke S tillin g tilsoes; at de tildeels vare afhcrngige
af den. Skulde m an derfor kunne gjore sig Haal)
om, at bringe Tydffland til, igjen at indtage en overveiende S tillin g i Verden, m aatte m an forsi forskaffe
det en steerk S tillin g tilsoes. D enne m aatte m an
forsi forskaffe d et, thi Tydffland besad den ikke, hver
ken forsaavidt den er afhængig af N aturen eller af
de menneffelige M idler og Anstrcengelser. D o g hvad
menneskelige M idler og menneffelige Anstrcengelser form aae at udrette, for at tilsikkre denne S tillin g , kunde
m an , n aar Folkets Energie forsi var vakt, fremvirke
ved Landets egne indre K raft; men hvad N aturen
havde næ gtet det, m aatte m an forskaffe det udenfra.
Tydffland besad en altfor indflrcenket Kyststrækning i
Forhold til Landets Befolkning og Fladeindhold til, at
det kunde blive en S o m a g t; denne indffrænkede Kyst
strækning manglede desuden H avne for Krigsffibe; de
faa H avne, som fandtes, blive ogsaa om V interen
som oftest tillukkede af Frosten. Hvad Tydffland
trængte til, var altsaa en mere udvidet Kyststrækning
og bedre Havne. D et var, efter at m an var kommen
til Klarbed herom, og efter at m an havde begyndt, at
nære sig med H aabet om et overveiendc Tydffland,
at m an nu fra dette Land begyndte at kaste længselsfulde og interesserede Blikke henover til den jydffe
Halvoe, og forst til sammes sydlige Deel, til S træ k -
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wingerne S o n d en for K ongeaaen, hvor m an m aatte
vide, at den tydste Deel af Befolkningen, der allerede
tydeligen nok havde y ttret sine tydste Tilboieligheder,
vilde af al M ag t hjælpe til, for at træffe disse S træ k 
ninger over mod Tydskland og tilsikkre det dem. R igtignok vilde Tydskland, ved Erhvervelsen af disse
S træ kninger, neppe komme til at indtage en i nogen
betydelig G rad fordeelagtigere S tillin g : det vilde have
erholdt eit noget storre Kyststrækning, men denne vilde
fremdeles være for indskrænket til, at kunne give Lan
det nogen imponerende H oldning tilsse s; det vilde
have erholdt nogle flere og maaflee ogsaa enkelte no
get bedre H a v n e; men med Hensyn til disse vilde der
fremdeles være M eget tilbage at vnste: de vare ikke
saaledes, at et Land med en betydelig og betydnings
fuld M arin e kunde fole sig tilfredsstillet ved dem.
M en D ette tog m an ikke saa noie. D e t gik her, i
ethvert Tilfælde hos de Ungdommelige, som det gaaer
i Almindelighed med de tydste Beregninger over F rem 
tiden: til det Paaregnelige blander sig i dem næsten
stedse en overvejende P o rtio n a f det blot M ulige, m en
ikke Sandsynlige, som n u tilligemed hiint om fattes med
den samme Folelse af Sikkerhed, som om det allerede
var reen Birkelighed. Havde m an forst disse S træ k 
n in g er, da syntes m an ikke længer at nære nogen
T vivl om , at m an jo snart vilde komme i Besiddelse
af den hele ovrige D eel af den danste S t a t : D a n -
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mark vilde da enten slutte sig frivilligt til det tydste
Forbund, eller man vilde tvinge det dertil med Daa
ben i Haand. Dette var rigtignok at gjore Regning
uden Vert; men, som sagt, med Hensyn til dette Punkt
tog man det ikke saa noie. Man onstede en stærk S til
ling tilsoes og mistede derfor Danmark, og fra nu af
lod man Dusket raade, indtil man snart ikke havde
den ringeste Tvivl om, at dette jo snart maatte blive
virkeliggjort. Dog forst maatte man have Stræknin
gerne Sonden for Kongeaaen. Dette var Betingelsen
for, at den hele stjonne Drom kunde udfolde sig og
blive til Sandhed.
Det var af disse Betragtninger, af disse Grun
de, at man nu, da Gjæringen, som det aabne Brev
havde fremkaldt i Hertugdømmerne, viste sig, foresatte
sig, at benytte den tilgavns. Man solte sig, som Den
soler sig, der længe har baaret paa et Haab, naar
Tilfældet omsider bringer det til Virkelighed: det var,
som om Skjebnen selv arbeidede til Gunst for de
glimrende Forhaabninger, og man foresatte sig, ikke at
lade den være alene om Arbeidet, men at understotte
den troligen ved det. Og man holdt isandhed Ord!
I de badenste Kammere bragte Bassermann de
stesvig-holstenste Sager forst paa Bane. Og nu be
gyndte den flesvig-holstenske Storm efterhaanden at
gaae igjennem alle de af Tydstlands lovgivende eller
raadgivende Forsamlinger, som modte i dette Aar, ef-

ter at det aabne Brev var bleven offentliggjort: hver
af dem vilde foreskrive sin R egjering en Lov, eller
paatrcenge den et Raad om, hvorledes den skulde eller
burde optræde i henne Anledning. I de bannoverske
Kammere var det Schatzrath L an g , der forst ivrede
flesvig-holsteenff, den Sam m e, der faa ofte senere har
m ist, at han i ethvert Tilfælde raader over en S k a t
af ubeviste og ubeviselige P aastande med Hensyn til
den statsretlige S tillin g , som de tvende H ertugdom 
mer N orden for Elben indtage; den S am m e, der se
nere i Behandlingen af det slesvig-holstenske S p o rg s m aal ikke en eneste G ang har fornæ gtet sit N av n :
m an kan anklage ham i mange Henseender; men k o r t
har han i ethvert Tilfælde ikke været.
I P ressen begyndte m an ogsaa D a g for D ag
at behandle det samme S p o rg sm aal omstændeligere,
heftigere, medens m an fremdeles behandlede det ligesaa
interesseret og overfladisk. O g udenfor den vilde og
saa Enhver have et O rd at sige i denne vigtige A n
ledning, der greb faa dybt ind i Tydsklands I n t e r 
esser ! Hvo, der ikke kunde yttre sig selvstændigt igjennem P ressen eller i Stæ nderforsam lingerne, vilde idetmindste yttre sig eolleetivt, ved at undertegne en Adresse.
I Begyndelsen var det ikkun de mere betydningsfulde
B y e r, betydningsfulde enten ved Folkemængde eller
ved deres M asse af levende L æ rdom , det var ikkun
disfe mere betydningsfulde B y e r, som i Begyndelsen
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vovede at fremkomme med Adresser. M e n efterhaanden toge flere og flere af de mere underordnede ogfaa
M od til sig. O g da Augsburger Allgemeine-Zeitung
omsider var fremkommen med den gale W r i n g , at
m an i denne Anledning neppe kunde saae Tilstrække
ligt af Adresser; at hver Landsby ogfaa burde sende
s i n , blev der ingen Ende paa dem.
Enkelte af Tydsklands Fyrster, der folte, at de
heiligen tramgte til lidt mere Popularitet, ansaae det
rigtigt, at gribe denne Lejlighed, for at forflaffe sig
det Manglende. Saaledes B aierns Ludvig. Efter
Allgemeine-Zeitung skal han, da m an foreviste ham en
Adresse fra Augsburg til Sleswig-Holstenerne, have
brudt lo s , som feiger: „ S ie (die Adresse) ist mir
ganz au s der Seele geschrieben; den Schleswig.Holsteinern ist himmelschreiendes Unrecht geschehen. Zch
werde es aber nicht leiden! N ein, es kann, es darf
kein Stückchen Land mehr von Deutschland abgerissen
werden. Ich werde es durchaus nicht leiden!" H an
vilde altsaa paa ingen M aade taale, hvad der var
skeet! D anm ark kan følgelig føle sig lykkelig over, at
Ludvigs egne Undersaattere senere hen paa ingen
M aade lcrngere vilde taale h a m ; men nodte ham til,
at frasige sig Thronen, thi ellers vilde det jo have feet
sørgeligt ud for Danm ark!
I alle hine W r in g e r i Anledning af det stcsvig - holstenske S p o rg s m a a l; i Talerne, som lode i
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Stæ nderforsam lingerne, i D agbladenes overfyldte S p a l
te r, i de utallige Adresser fulgte m an om trent d m
samme R o u te, som B aiern s Ludvig havde slaaet ind
paa i det af ham ovenfor citerede Udbrud. A t H ol
stenerne vare blevne uretm cessigm belM dlede, ingen
T vivl d ero m ! vi have tidligere u d talt det, og vi have
da viist, hvori det Uretmcrsstge bestod. M en herpaa
indlod m an stg i alle hine tydske U ttrin g er saa godt
som aldeles ikke; derimod tillagde m an den danste
Regjering Hensigter og P la n e r, som den sikkerligen
ikke ncrrede; hvilke den selv havde srasagt stg offent
ligen p aa det Bestemteste. M an paastod saaledes,. at
den vilde incorporere Holsteen i D anm ark, da det dog
ved den ringeste O m tanke m aatte vcere indlysende for
Enhver, at den danste R egjering u m u l i g e « ved den
af den valgte, vistnok meget urigtige B ei kunde have
til Hensigt at opnaae Andet, m b at Holsteen ogsaa
for Frem tiden skulde forblive i det samme F orhold
til den danste S ta r, i hvilket det allerede stod til
den. B a r folgelig Holsteen ikke allerede incorporeret i
D anm ark, havde den danste Regjering visseligen ikke
til Hensigt, at incorporere det n u . F o r det Andet
solte Alle, som i denne A nledning yttrede sig i Tydstland, a t Tydstland nok kunde have R et til. i H ol
steen a t treede op imellem Fyrste og U ndersaatter;
m en a t denne Ret sikkerligen ikke tilforn, det i S le s 
vig. D et var derfor, at de S am tlige med en u al-
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mindelig Fripostighed pciastobe et Slesvigholsteen, cn
Stat, fom nok engang havde bestaaet, men fom nu
for larngesiden var forsvunden. Denne Stat, dette
Phantasiebillede gjorde de endvidere med den samme
Fripostighed til en tydsk Stat, da den dog, medens
den endnu var til, medens der endnu var Liv og
Virkelighed i den, ingensinde har bestaaet uden fom
en blandet dansk og tydfl Stat, af hvilken det ene
Element, Holsteen, var tydst, og det andet, Slesvig,
var danst, og ei heller nogensinde er dleven betragtet
anderledes, og da dog senere hen det danste Element.
Slesvig, fornemmelig ved hvad der tildrog sig i 1720
og 1721, er blevet knyttet ganske anderledes stærkt til
Danmark, til den danste Stat, end den var knyttet
til den, medens Slesvig-Holsteen endnu bestod i sin
betingede Selvstcendighed.
Alle, fom nu yttrede sig
i denne Anledning i Tydstland, Fyrsterne fra deres
Throner og ligeindtil Landsbypræsterne i Dinkelsbuhl og
Wassertrndigen gjorde sig styldige i disse dristige, i disse
noget ublne Tilsnigelser, Alle, endog de Grundlcrrde
fra Universitetsstaderne, hos hvem man dog kunde
have ventet at foresinde saavel det nviagtige Kjendflab til Forholdenes rette Sammenhæng, som og den
moralste Kraft til ikkun at yttre, hvad der var Sandt,
ril at yttre den hele Sandhed, men nei! i Adressen
fra Tübingen findes stråledes de samme Tilsnigelser i
det den ejendommelige affecteerte „schwäbisch-biedere"
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Udtryksm aade, og de famme Tilsnigelser endog i den
heidelbergske Adresse.
D enne heidelbergske Adresse, et P rodukt af G erv in u s, syntes omsider af Alle at blive anerkjendt som
Tydsklands P rom em oria i disse bevergede Oieblikke.
O g udentvivl stod den langt over alle samtidige D o cum enter, udscerdigede i samme Anledning, og den eg
nede sig til, at gjore et dvbt In d try k paa M asserne.
D er gaaer en Varm e igjennem dens vel sammensolede,
igjennem dens velklingende Linier, der meddeler sig
Læserens B lod og bringer det til at stromme hurtigere.
O g desuden viser Adressen et faa dybsindigt, g ru n 
digt Udtryk, at den nodvendigviis m aa imponere alle
i S a g e n Uindviede. O g Adressen vidner, det m aa
m an anerkjende, ogsaa virkelig om megen G ru n d ig 
hed, om et noie Kjendskab til den S a g , som den
om handler: alle vigtige Punkter i den slesvig-holstenfle Historie omtales, og næsten samtlige fremhæ
ves i deres chaiakterististe Ejendommeligheder. D en
gjor sig ikkun skyldig i tvende smaae Fejltagelser.
D isse ere rigtignok af hoieste V igtighed; af dem er
R esultatet aldeles afhæ ngigt; det er smaae F ejltagel
ser i Hovedpunkterne, af hvike den hele V andring er
afhæ ngig; der trække den samme Folge ester sig,
som n aa r m an paa en Korsvei gaaer til H oire istedetfor
til V enstre; men disse smaae Fejltagelser gjor Adressen
med den samme Hrundighed i M inespillet, med den fam-
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me dybtfolte O verbeviisning i B etoningen, som cha
rak terisier den heelt igjennem ; bet bliver derfor ikke
faa ganske let at opdage dem. Forst sindes den
famine Tilsnigelse i den, som hele Tydskland i dette
Oieblik gjorde sig skyldig i: S lesv ig om tales i den
hele sidste Deel af den if fim som en Deel af Tydffland, jom et tydsk H ertugdom m e. I dens tidligere
D eel, som ikkun dvæler ved en længst forsvunden Tid,
undlader den ikke, at fremhæve D anm arks Lehnshoihed
over H ertugdom m et; det synes derfor, at der var en
faa langt stærkere O pfordring til den til, at godtgjore,
hvorledes dette tidligere danfle Land er bleven til et
t y d f f Land. A t den, for at godtgjore dette, ikke
kunde have stottet sig paa Noeskilder Freden, faalebes
som den dog synes at antyde, at den, om den skulde
yttre sig i denne Anledning, vilde have gjort, er ind
lysende, thi ved denne ophæves vistnok Lehnsforholdet
mellem D anm ark og S lesv ig , men dette H ertugdsm m e
kommer dog derved ikke i nogensomhelst statsretlig
Forbindelse ni eb Tydskland. Hvorledes er S lesv ig
altsaa bleven fra et danst til et tydsk L and? D er
synes, som vi have y ttret, at have været tilstrækkelig
O pfordring til Adressen, til at godtgjore dette; men
den gjor det ikke, og den har udentvivl handlet klogt
i at undlade det: O pgaven vilde maastee have været
den noget for vanstelig. At det nemlig her kom an
p a a , at bevise S le sv ig s statsretlige Forbindelse med
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Tydskland, Pil m an let indste, n aar m an betænker, at
faavel Heidelberger Adressen font andre lignende sam
tidige tydske D ocum enter netop flottede sig paa S le s vigs Tydflhed, for at bevise Tydsklands N et til at
intervenere i dette H ertugdøm m es Anliggender. O g
selv om det ikke her havde dreiet sig om, at begrunde
cn lignende P ræ ten sio n; selv om Talen her ikke havde
vceret om et statsretligt Factum , men ikkun om et num e
risk, et ethnographisk F o rh o ld , vilde Adressen have
havt ligesaamegen Uret, ved at kalde S lesv ig et tydst
H ertugdom m e. Skulde m an m aatte betjene sig ikkun
a f et enkelt Udtryk, for at betegne den slesvigske B e
folknings N ationalitet, m aatte m an udentvivl, da den
storste D eel af den bruger den danske T unge, ogsaa
kalde S le sv ig banst, uagtet Sandheden er, at det har
en blandet Befolkning, en deels danst, deels tydst.
D e n anden Fejltagelse, som Heidelberger A dres
sen begaaer, bestaaer i Bedommelsen af de saare vig
tige S k rid t, som den danske Konge gjorde i 1720 og
1 7 2 1 , for at knytte S lesv ig s Frem tid til D anm arks.
Forend vi begynde p a a , at fremhæve denne F ejlta
gelse, see vi os im idlertid opfordrede til, at tildele
Heidelberger Adressen den R oes, at den ogsaa i O p 
fattelsen af Hensigten med disse S k rid t og deres B e
tydning hæver sig uendelig langt over næsten S a m t
lige i Tydstland, som have indladt sig paa B edom 
melsen as denne Gjeustand. B i sige uendelig langt.

__46 _

og isandhed saaledes forholder det sig! S am m enlign
den mcd den hele S kare af S k rib e n te r, som i H er
tugdom m erne selv og tildeels udenfor dem have om
handlet dette P unkt, hvilken uendelig Forskjel! D en
latterlige Seighed og S tiv h e d , som alle hine S k ri
benter gjore sig skyldige i , ikke at ville indrom m e
M odpartiet det N ingeste, selv hvor det er tydeligt,
aldeles utvivlsom t, at dette har R e t, denne Seighed
og S tivhed har Adressen befriet sig fo r; det ældgamle
rabulistiske In d lin g sm id d e l, som de S am tlig e gribe
til, for at forsvare deres S a g , nemlig med en uroklig Udholdenhed at vedblive med at paastaae. at S o r t
er ikke S o r t og H vidt er ikke H vidt, er Adressen alt
for klog, for dannet til, at betjene sig as. Adressen
indrom m er saaledes uforbeholdent, at det i 1721 var
Kongen af D anm arks bestemte Hensigt, at ville incorporere S lesv ig i D anm ark. D i have i forste Afde
ling af dette Arbeide a n fo rt, hvorledes hine Andre
her hjælpe sig ud af Forlegenheden: Kongen af D a n 
m arks S k rid t i 1721 gik, som de paastaae, ikke ud
paa at incorporere S le sv ig i D a n m a rk , nei! ikkun
paa at incorporere den tidligere fyrstelige Deel af
H ertugdom m et i den kongelige D eel! Heidelberger
Adressen indrom m er ligeledes, at det var Kongen af
D anm arks Hensigt med P aten tet af 1721 at gjore
den danske Kongelov ogsaa gjældcnde for H erlugdom met, medens hine Andre, uagtet Udtrykkene ikke kunne
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rages Feil af, vedblive at pine og plage sig, for at
godtgjore, at P atentet, naar bet ncrvner Kongeloven,
tffiitt mener den tidligere Arvefolgelov i Hertugdom m erne dermed. Nei, Forskjellen er betydelig! Heidel
berger Adressen kan ikke gjore sig skyldig i saadanne
Urim eligheder, som hine Andre gjorde sig skyldige i;
den kan ikke benegke, hvad der er aabenbart og vit
terligt, den er for klog, for dannet d e rtil! D et er der
imod fim i Bedvmmelsen af de S k rid t, font Kongen
a f D anm ark greb til, for i 1721 at gjennemfore sine
Hensigter, at Adressen begaaer sin Feiltagelse. D en paastaaer, at disse S k rid t savnede de nodvendige B etin 
gelser, for at kunne blive retlig bindende for F rem ti
den. Hvad fattedes dem attfaa ? J o , siger Adressen,
„tit en retlig Gjennemforelse af denne F orandring udfordredes den samlede Landsreprcesentations Sam tykke
og de arveberettigede A gnaters Jndvilgelse; og hver
ken denne Indvilgelse eller hiint Sam tykke bleve med
delte." D ette er ikke rigtigt. B i have tidligere seet,
at samtlige adelige G odsejere m aatte underskrive en
ligelvdende E edsform ular, ved hvilken Hver anerkjendte
for sig og sine Efterkommere Kongen af D anm ark og
hans Esterfolgere p aa Thronen ester Kongeloven som
H ertugdom m ets rette souveraine Landsherrer. F o r
uden dcnne skriftlige Eedsaflccggelse af hver adelig
G odsejer, m aatte desuden hver Enkelt af B orgerstan
den aslagge en i det B asentlige ligelydende Eed. At

benaevne denne, saaledeS som Heidelberger Otbreéfen
gjor, en alm indelig Arvehyldingseed, er heller ikke rig
tigt. M an hinde maastee, som vi tidligere have gjort
opmcrrksom paa, vcere berettiget til, at vcekke D ebat t
Anledning af det S p o rg s m a a l, om den M a a d e , paa
hvilken Prcvlaterne og N idderstabets M edlemmer ind
gik paa den tilsigtede F o ran d rin g , kan, da den skeete
individuelt istedetsor collectivt, ansees som den rigtige.
V i m aae antage, at den her m aa ansees saaledes,
thi idet hvert enkelt M edlem af Adelen knyttede sig
og sine Efterkommere til Forandringen, blev den hele
S ta n d knyttet d ertil, vg hvad de ovrige Klasser af
S am fu n d et an g aaer, de af disse K lasser, som paa
hiin Tid ikknn kunde have en Stem m e med, naar
Landets Anliggender 'vare paa B a n e , ma tiltraadte
d e, idet hvert enkelt In d iv id aflagde den forlangte
Eed, i deres Heelhed, uden Undtagelse, Forandringen.
D et hele myndige Land indgik folgelig paa F o ran 
dringen paa den meest fuldstcrndige M aede, den M a a 
de, som ogsaa i vor Tid er bleven auseet som den
meest fuldstcrndige; som m an ogsaa nu vil have an 
vendt, n aar G rundforandringer ere paa B a n e , som
m an ikke anseer Landets almindelige Repræsentation
competent til at afgjo re: m an appellerer da til det
hele Land. I d e t hvert enkelt In d iv id aflagde den
forlangte E ed, forekommer det o s , at det hele Laud
er indgaaet paa F orandringen paa en langt sitlbstom-
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digere M aade, end om den paa Landets Vegne var
Metten antagen af P ræ later og Ridderskab som poli
tisk Legeme. O g nu at ville nnderkjende F o ran d rin 
gen i dens Legalitet, fordi m an, ved dcité Indforelse,
har betjent sig af en mere fuldstæ ndig, en til F o r
andringens egen N atu r mere passende M aade, fore
kommer es, ikke godt at knnne forsvares. Ligesaa
nrigtigt er det, n aar Heidelberger-Adressen paastaaer,
a t de arveberettigede A gnater itndlode, at give F o r
andringen deres Sam tykke. B i have tidligere anfort,
a t H ertugerne af Augustenborg og Glucksburg deeltoge i den for de adelige G odseiere foreskrevne Eedsaflæggelse, ligesom vi vgsaa have an fo rt, at den nye
O rdning, fom skulde indfores ved P aten tet af 1721,
erholdt en ikke uvigtig Stadfæstelse ved S to rfy rst
P a u ls R enunciationsact i 1773. I begge disse T il
fælde gave folgelig arveberettigede Agnater deres S a m 
tykke. M en feltt om den nye O rdning ikke var ble
uen tiltraad t af en eneste arveberettiget A gn at; selv
om samtlige Agnater paa det Utvetydigste havde næg
tet, al give den deres Sam tykke, vilde dens Lovm æs
sighed neppe i mindste M aade være bleven svækket
derved. D et er nok saa, at A gnater og Cognater
nu, som tidligere, ouske, -at ethvert Land ikkun m aa
betragtes som et Fidkicom m is til G unst for det re
gierende F y rsteh u u s; det er udentvivl saa, at saavel
A gnater som Cognater, at Alle, der cmfec sig arvebe-
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rettigede til ct L a n d , gjerne ville see den M ening
gjort gjældende, at ingen Forandring uden deres
Samtykke kan blive foretagen i den bestaaende Arvefolgclov; udentvivl ville S am tlig e paastaae, at
dette deres Samtykke er hoist fornodent, er uundværligt; men foruden Disse og nogle A ndre, som maaskee ogsaa In teressen leder i Afgjorelscn af dette
S p o rg s m a a l, gives der i vore D age neppe Nogen,
der vil have det antaget som statsretlig Grundsætning,
at de Arvebcrettigedes Samtykke udfordres ved den
fyrstelige Arvefolgelovs Om ordning. Efter de mere
luttrede statsretlige Begreber, som omsider ere komne
ovenpaa, m aa Overensstemmelse imellem Fyrste og
Folk n u ansees tilstrækkelig til, at lovliggjore enhver
lignende O m ordning. D enne S le tn in g er ogsaa med
udtrykkelige O rd bleven udtalt i forskjellige af den
senere Tids Grundlove. D e t gaaer folgelig neppe an,
nu at ville underkjende cn F orandring i Arvefolgelovcn, som den fra 1721, som Fyrste og Folk have
været enige i, at indfore, o>n det ogsaa kunde godtgjores, at de Arveberettigede selv ikke have givet den de
res Samtykke; en saadan M ening vilde nok kunne have
ladet sig hore for nogle hundrede A ar siden; den vilde
udentvivl da have syntes indlysende nok; men den
kan neppe lade sig hore den D a g idag. D en O m 
stændighed , at Fyrste og Folk maae ansees for, at
have været enige i, at indgaae paa Forandringen af
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1721, meta udentvivl w e tilstrækkelig til, at gjore
den lovlig; til, at gjore den bindende i vore Dine.
Ester at Heidelberger - Adressen ved disse smaae
Fejltagelser ikke alene har begrundet Tydfllands Ret
til, i vanskelige Tider at opirrede som S lesv ig s na
turlige Værge; men ogsaa fastsat det Oieblik, naar
dette Hertugdomme m aa falde, fra den forbigaaende
Forbindelse med D anm ark, tilbage i Tydfllands m o
derlige Arme, vender den sig til Fyrsterne og til F o l
ket, for at bevæge dem til, at paatage sig Forsvaret
for disse Tydfllands Rettigheder, som den med sine
Fejltagelser har begrundet saa klarligeiw
D en vender sig til Fyrsterne med Hæderens
K rands oploftet i den ene Haand, og med I n te r e s 
sens Blændglas i den anden, igjennem hvilket den
lader dem flue hen i Fremtiden et saare tillokkende
Billede af foroget politisk M a g t og Betydning. " E i n
ritterlicher Fürst aus einem deutschen Throne," udbry
der den, „der diese Sache mit offenem M unde zu der
sinnigen machte, würde einen S tu r m der Begeisterung
im ganzen Lande erregen, und es würde sich zeigen,
wie weit wir seit den Befreiungskriegen in einmüthiger Kraft und Gesinnung gewachsen sind, und w as
man selbst in äußerer Politik wagen dürfte mit einem
Volke, in dem die innere Eintracht die äußere S p a l 
tung zu vergüten strebt." J a , det har vi'st sig! det
bar viist sig, bvormegct dkt thW e Folk siden Befri4*
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elseskrigen er voxet i Kraftens og Foleisens Eenhed
og E n ig h ed ! det hav udentvivl viist sig, hvad man
to r vove med et saadant Folk endog i den ydre P o 
litik ! det har viist sig paa S torhertugdom m et B adens
Sletter, hvor Scetmngen blev tydelig nok cornmcnteret
over, og hvor dens Parodie tydelig nok stod at lerfe
i tyd sk B lod! det viser sig endnu den D a g idag ved
Kongeriget B öhm ens Grcendser, hvor osterrigfle B a 
jonetter blinke i Sollyset paa den ene S id e og preus
siske Bajonetter paa den anden S id e . O g denne E n e
ridderlige F yrste, som vilde opvække en S to r m af
Begejstring i hele Landet, — ja, han fandtes ogsaa! en
Fyrste fandtes, om han ikke netop fortjener det frem
hævede Prerbieat, men Begejstringen, hvor blev den
af? D e t var netop da Preussens Konge vandrede
tilfods om i sin Hovedstads G ader med den store,
so rt-ro d -g y ld n e Fane i sin H a an d , da de preussiske
Kanoner tordnede ved Ciderens Bredder, at man over
alt i Tydskland yttrcde sig uforbeholdent om denne
Konges usikkre G a n g og om hans svommende D in e!
D e n egentlige Hestefod, som vi tidligere have
paapeget i alle tydske Bestræbelser fra hine Dage,
undlader heller ikke at stikke frem under HeidelbergerAdressen; men det er ikkun et ganske lille Stykke af
den, som kommer tilsyne der. Heidelberger-Adres
sen viser altfor megen Takt til, at den kunde fremvise
den i dens Hedhed. I de lange, folderige, skinnende
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Gevandter, i hvilke Meningerne der fremtråde, m aatte
en faa huslig Gjenstand nndgaaes i dens Heelhed;
men et lille Stykke af den kan ogfaa der synes lok
kende og forforende nok. „Die Abreißung eines G e 
bietes." heder det, „das der Günstling zweier Meere
ist, das die Elbmünding beherrscht, das den Besitz des
S u n d e s zu paralysiren vermag, das mit Deutschland
enger verbunden, unfern Handels- und Schiffahrts
verhältnissen m it Einern M ale einen ungeheueren Um
schwung zu verliehen fähig ist etc." I andre lignende
Frembringelser stikker et langt storre Stykke ud, uag
tet Foden, saaledes som ogsaa simpel Velanstcendighed
fordrede det, neppe nogetsteds fremvises i dens hele
Nvgenbed, overalt mere eller mindre tilhyllet, dog
sremtreeder den hist og her umiskjendelig nok gjennem
dens Ikleedning. I en Adresse fra Brem en aabenbarer et stort Stykke af den sig: „uneingedenk des
B a n d e s , m it dem ein blutsverwandter Ursprung es
an deutschen Geist und deutsches S treben untrennbar
fesseln sollte, sucht D änem ark seit jenen Tagen der
Napoleorrischen Herschergewalt unter den Fittichen a u s 
ländischer Patroncnschaft sein Heil etr." D e t er alt*
saa Klagen, a t Danm ark, uagtet en fuldkommen selv
stændig S ta t, har Dristighed nok til, at tye ester
Sikkerhed rinder andre M agters Dinger, uagtet dets
Oprindelse burde knytte det u a d s k i l l e l i g t til tydsk
A and og til tydste Bestræbelser! D er brast altsaa

54
Boblen! Der see vi, hvor Danmark b o r hore hjem
me, og det endog t aandig Henseende! Ja, desvarre!
Danmark selv har i tidligere Dage alt for oste tankt
ligesaa! men Gud flee Lov! hine Dage ere overstaaede! I det flandinavifle Norden har Aanden om
sider selv faaet Vinger, som nok ville bare den end
nu noget lidt hoiere, end de kante Fjadre fra tyd ske
Vinger kunde have baaret den. Ja, der flap det ud!
Det er af lignende Producter man skal faae Sand
heden at vide, thi ved dem fattes den sine Folelse,
den rigtige Takt, som siger, hvad man t o r udtale
uforbeholdent, og hvad man ikkun tor antyde. Og
Bremer-Adressen skrev udentvivl narmest for et Pub
licum, der ouster at have Alt paa det Neue og Klare,
tydeligt, massivt, let at gribe, — hvis Sag det ueppe
er, at construere ester Antydninger, at udfinde mere
eller mindre fljulte Meninger.
I alle hidindtil omtalte Producter var det imid
lertid en mere almindelig Folelse, som udtalte sig.
Det var vist nok cn meget interesseret, en meget vild
ledet Patriotisme, som der havde taget til Orde;
men det var dog Patriotismen, en Folelse, der i sit
hele Udtryk barer et saa adelt Prag, at den selv i
sine Udsteielser ikke kan fornagle det ganske. Men
midt iblandt dem kom hist og her enkelte andre til
syne, der aabenbart strommcde fra en langt mindre
god Kilde. Borsenhalle yttrer saaledes, for at frem-
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vise et enkelt Exempel, i eit Artikel „vom Rhein"
Folgende: „und wir glauben bei dieser Gelegenheit
versichern zu können, daß der König von D änem ark
weniger abgeneigt ist, die lex regia aufzuheben, als
der Herzog von Augustenburg, den dänischen Thron
zu besteigen, wenn ihm dazu Gelegenheit gegeben
werden sollte." D g længer nede t samme Artikel hed
der det: „ I m klebrigen sind w ir überzeugt, daß,
obwohl der Herzog von Augustenburg in früheren zu
dein Ende gepflogenen Verhandlungen, seine Abnei
gung gegen die dänische Krone an den Tag gelegt hat,
diese Abneigung den politischen Rücksichten wird nach
geben müssen, die für die Unzertrennbarkeit des u n 
ter D änm arks Krone vereinigten Ländercomplexes
sprechen." Rei, han havde vist nok meget imod, at
bestige den danske Throne, notabene om Lejlighed
dertil skulde frembyde sig for ham, denne Hertug af
A ugustenborg! han havde meget, saare meget derim od!
dog, hvad gjor ikke en saadan M and, naar han le
des af „politiske" H e n sy n ? Saaledes, som denne A r
tikel antyder, vilde han dog lade sig bevæge til, at
offre sine mange Betænkeligheder paa det samlede
danske Monarchies A lta r; — den ædle, store M an d!
Ligesom R o m s Eincinatus foretrak Hertugen af A u 
gustenburg Ploven langt for R oret; men ogsaa, lige
som samme Eincinatus, besad han Selvovervindelse
nok til, at opgive Ploven for Roret, naar hoiere Hen-

syn ledede ham, — Cinciuatus lededes af Kjærlighed
til Republiken, til Rom, til dette Rom, som skulde
beherske Verden, Hertugen af Augustenburg as „poli
tiske" Hensyn, der tale for, at det samlede danste
Monarchie ikke splittes ad. Ligesom Cincinatus havde
han udentvivl fortjent en Borgerkrone — og det saa
langt heller, som han flet ikke vnskede en Guldkrone!
Det er senere bleven tilstrækkelige« oplyst, fra
hvilken ureen Kilde denne og lignende andre Artikler
strommede; den kom ueppe, som Overskriften paastaaer, fra Rhinen; i ethvert Tilfalde neppc fra hiin
Rhiit, som udspringer paa S t. Gotthard og gjcnnemstremmer flihinlandcne.
Men vi vende os igjen til det mere Almindelige.
I ncesten samtlige hine Udstromninger fra en vildle
de! Patriotisme aabenbarer sig endnu Overeensstemmelse i eet Punkt, som vi ogsaa maae gjore opmærksom paa. De indeholde næsten samtlige nogle Ord
til den tydske Forbundsforsamling, som skulde bevæge
den til, at optræde ved denne Leilighed for Tvdsklands
Interesser. Denne Appel til Forbundsforsamlingen
var neppe vel overveiet; den maa udentvivl strives
paa de forblindede Lidenskabers Regning; den var en
Feil, som ester al Rimelighed vilde have straffet sig
selv, dersom
havde været Tingene overladt, i læn
gere Tid at gaae deres stille, rolige Gang; dersom
det Overordentlige ikke faa fnart var indtruffet, der
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pludselig m aatte afbryde Aarsagerne i deres V irknin
gers Fuldendelse. E n C orporation, hvis Tilværelse
og Virksomhed var baseret paa indgaaede T ra k ta te r;
hvis hele Liv hvilede p aa Traktater, kunde um uligen
bevæges til, at vende sin Tilværelses Kilde stkyggen,
for at uttre sig tvertim od, hvad der afspejlede sig ty deligcu i den. D en store Tilsnigelse, ved hvilken
Tydskland uden videre havde tilegnet sig S le sv ig ,
m aatte blive afsloret, naar den fremstillede sig for
Forbundsforsam lingen. D ette havde været at forud
set, og stråledes skeete det ogsaa. I den B eslutning,
som fattedes i Forsam lingen den 17de S eptem ber og
som snart offeutliggjordes, om handles ikkun den danske
Konges S tillin g til Holsteen; S le sv ig holdes aldeles
ud af B etrag tn in gen ; der y ttres ikke et O rd om de
slesvigske Forhold. At det ikke var M angel paa Lyst,
der forhindrede Forbundssorsam ltngen fra, at indlade
sig paa denne Gjenstand, var tydeligt n o k ; det var
derimod noget langt H oiere; det var S andhedens
M agt, som dett m aatte respectere, for selv at respecteres. M en denne Taushed var veltalende; den sagde
langt kortere og klarere, end det med O rd havde væ
ret m uligt, at sige det, at Tydskland ikke havde S p o r
af R et til, at blande sig i S le sv ig s Anliggender.
D enne Taushed virkede skrår, og vilde udentvivl have
virket langt stærkere, dersom det O verordentlige, som
sagt, ikke saa snart havde paatræ ngt sig. D en n e
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Taushed virkede strax. man seer det tydeligt af D ag 
bladenes S p a lte r: den ene Dagblads Rcdacteur ester
den anden sniger sig, ester at have bekjendtgjort hiin
Beslutning, bort fra Affairen, medens de, sor dog
fremdeles at holde god M ine til flet S p il, idet de
fjerne sig. mumle forlegne O rd til Roes for Forbundsforsamlingen, der ved denne Leilighed faa k r a f t i g t
havde forsvaret Tydsklands Interesser.
B i frygte for, at enkelte Laesere ville finde denne
Udvikling as hvad der, ester det aabne B revs Kundgjorelse, tildrog sig i Tydskland, overflodig; men vi
have troet, at burde indlade os paa den, og ikke
mindre omstændeligt, end vi have gjort, deels fordi
Præ m isserne indeholdtes, i hvad der da yttredes, til
den voldsomme Conclusion, som man faa snart skulde
indlade sig p a a ; men fornemmelig fordi vi have anseet det, at være af Vigtighed, at undersoge noiagtigt
den Bevægelse, som da begyndte, og som senere aabenbarede sig faa langt voldsommere igjen, thi i denne
Bevægelse indeholdes, som vi maa antage. S p irer for
Frem tiden, som vi ansee det magtpaaliggende, senere
a t fremhæve og undersoge. V i have nu i længere
Tid beskjeftiget os med den ene P a r t; vi vende os
igjen til M odparten.
M edens Bevægelsen vedvarede i Tydskland, var
der et S porgsm aal, som næsten uafbrudt paatrængte
fig A lle, som fulgte den med Interesse: hvad vil
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Christian den O ttende g jo re ? hvorledes vil han boere
sig a d ? vil han besidde K rast nok til, at fore sin
H ensigt seirende gjennem ? eller vil K raften svigte
ham og Bevoegelsen, stin en Folge deraf, overvælde
ham og fore ham med sig ?
D e t var tydeligt, at Christian den O ttende, lige
som hans Forgjaenger i Regjcringen, havde taget F eil
i V urderingen af den offentlige A ands Længsler og
Tilboielrgheder i Hertugdom m erne. Ligesom Frede
rik den S je tte , havde ogsaa Christian den O ttende
stillet sig ved denne Undersogelse p aa et altfor lavt,
et altfor underordnet S ta n d p u n k t: Frederik den
S je tte havde antaget, at kunne sammenknytte begge
H ertugdom m er ved at give dem en fælles O verappel
latio n sret, og, ved stråledes at sammenknytte dem,
tillige at kunne knytte dem bestandig til D a n m a rk ;
C hristian den O ttende havde antaget, at kunne opnaae det S am m e, ved offentligen at erklære sig om
Arvefolgen i H ertugdom m erne, og ved at forbyde
sine U ndersaatter der, senere at indlade sig p aa denne
G jenstand. O verhovedet synes Christian den O tten des
hele Adfærd paa Thronen at tyde hen paa, a t han
ikke havde form aaet, at opfatte vor T idsalder i dens
vigtigste Eiendommeligheder. D en Bevægelse, som gaaer
igjennem den, havde han hverken form aaet a t bedom me rigtigt i dens Oprindelse, i dens N a tu r eller i
deus S tyrke. T il denne falske O pfattelse, til denne
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seilagtige D o m laae G ru n d en hovedsagelige» i C h ri
stian den O tten d es egen N a tu r og i h a n s L ivserfa
ring er. C hristian den O tten de v ar cn m ere end al
m indelig begavet N a tu r ; m en han v ar tillige en vel
lystig N a tu r ; han havde erholdt et bevæ geligt N er
vesystem, der gjerne vilde holdes i varm e, behagelige
S v in g n in g e r ved m ateriel Nydelse. H avde Tilskikkel
serne i h a n s U ngdom tra a d t ham haarde og vanskelige
tm ode, er det sandsynligt, at h iin T ilboielighed til
passiv N yden, som laae i h an s N a tu r, derved vilde
være bleven m odarbejd et; at h an s B illie derved vilde
væ re bleven styrket i dens M uskelkraft, — og D e tte
træ ng te den saa heiligen til — og at h an saaledes
vilde have erholdt den indre D rist til, at gjennem fore
og virkeliggjort, hvad h an s varm e Folelse og h an s
rigtige B lik forespeilede ham . M en saaledes blev det
ikke. F o r nogle Dieblikke hensatte h a n s S kjeb ne ham
vistnok i en vanskelig S tillin g ; m en denne v ar for
h a n s K rast — og den havde ligeledes væ ret det for
hvilkensomhelst A ndens — alt for vanskelig: istedctfor
a t anspore og styrke ham , m aatte den overvælde og
flappe ham . E ster i disse faa Dieblikke at have
væ ret kaldet til, a t gjennem fore det U m ulige, blev
han igjen hensat \ Uvirksomhed, i en to ta l ydre
Uvirksomhed, i hvilken saavel h a n s n atu rlig e H an g,
som den S lapp else, som folger efter en O v eran stræ ngetse, ligesom ogsaa T ra n g til, i Adspredelser at

soge en öetbe mod de mange bittre Erfaringer, tit od
de mange Skuffelser, som hans vanskelige S tillin g
havde medfort for ham, maatte drive ham til, at kaste
sig i de materielle Nydelsers S tr o m , for at glide hen
med dens varme Bolger. Christian den Ottende le
vede fra itu af et nydelsesrigt Liv. D et var fornem
melig, dog ikke alene, Taffelets G lader, han hengav
sig til.
D et gik ham omsider, som det ganer Alle,
der give Legemet alt for meget Toilerne: Legemet
lober af med det Hele. D et A andige; men for
nemmelig det S t o r e , det H o i e , der hvile over
et tarveligt L iv , tabe sig omsider, naar S l a p 
pelsen indfinder sig, og da det fra nu af nccsten
udelukkende ikktut er det ydre M ennefle, der ny 
der, ender m an omsider med at antage, at der ikke
findes noget Attraaelsesvcrrdigt uden denne ydre N y 
delse. Saaledes gik det ogsaa Christian den Ottende.
H an havde omsider cn faa fast Troe paa den ydre
Nydelse; han var faa overbcviist om dens S tyrke og
Fortrinlighed, at hatt antog, at I n t e t , i ethvert Til
falde I n t e t af d e t, som udfylder Nutiden, kunde
holde S ta n d imod den. Bed at lade aabne Tivolier
og Casinoer, hvor Folket ret kunde moere sig tilgavns,
troede han, med Lethed at kunne beseire enhver anden
Tidens F ordring; thi til enhver anden Fordring, som
yttrede sig, saae han hen med D an tro ; den paatrcengte
sig ham som et tom t st?a afti tid. cn Logn, der ikke

62

længe kunde holde S ta n d mod det Egentlige, det
S an d e, det ene Dnskellge: Fornoielsen. D enne over
væ ttes Tillid til Fornoielsen havde C hristian den O t
tende hostet af sin egen N atur, sit eget L w ; him
V antro til enhver anden T idsfordrings W gthed deelte
han derimod med de fleste af sine samtidige Sidcordnede.
Næsten alle Tidens kronede Hoveder saae med den
samme V an tro e hen til alt det Nye, der fordredes
gjennem P ressen og hviskedes om blandt Folket; de
ansaae det som tom me P aafu n d , der ikkun havde deres
Oprindelse i Enkeltm ands egenkjcerlige H ensigter; som
Scrbebobler, som Folket nok, naar det ikke havde A n
det at sysselsætte eller at moere sig med, kMrde folge
med B likket; m ensom var a ltfo r tom t, for uvæsent
ligt til, at det kunde holde enhver indbringende Beskæf
tigelse eller enhver anden Adspredelse S ta n g e n . G iv
Folket Arbeide eller Fornoielse, og al H igen efter det
Nye, det Ubestemte, al Uro, al Bevægelse vil snart for
svinde, blev et Axiom for næsten alle T idens kronede
Hoveder. D enne V antro til alle T idsfordringers
M gthed; denne R ingeagt for disse T idsfordringers
S ty rk e var en F ru g t af Fyrsternes egen personlige
E rfaring. O v eralt i E u ro p a havde de samme F o rd rin 
ger med mere eller m indre K raft været fremsatte for
lang Tid siden; næsten overalt vare disse F ordringer
nicest hoirostet bievne frem satte af Personer, hvis Liv
um atte afgive V idnesbyrd for, at det ikke var Id e e n s
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M agt, ikke M edborgeres Vel, der satte dem i B evæ 
gelse; naesten overalt havde disse Fordringer for lang
Tid siden været fremsatte og havde endnu ikke frem 
kaldt noget synligt dybt In d try k hos M assen af B e
folkningen. D e havde nu igjeunem en heel Aarrække
tonet for Befolkningernes D re n , og disse havde
ikkun vendt sig om et Oieblik og, som det syntes,
lyttet til dem med Ligegyldighed. O g selv der, hvor
Folket i en enkelt bevæget S tu n d var bleven grebet
noget stærkere; hvor det havde om arm et hine F o r
dringer som sine egne, og var fremkommet med dem
med h si Nost og med truende M inespil, havde der ikke
udfordredes en eneste G evæ rsalve; ikkun en Fæ gtning
i Luften med de blanke D aaben, for at bringe det til
at lade sine Fordringer fare, og trække sig frygtsom
tilbage, for igjen at æde B ro d et i sit Ansigts S v ed .
F ra denne almindelige Regel gjorde rigtignok Frankriges Befolkning cit Undtagelse. D e n havde reist sig
tvende G ange. D en ene G ang havde den kuldkastet en
T hrone, den anden G ang styrtet et D ynastie; men
saa var den nu igjen, igjennem en lang Aarrække,
bleven holdt ganske forsvarligen i Toile ak Ludvig
P h ilip , og m an begyndte ogsaa at ansee den franske
Befolkning som mindre farlig ; ved begge de paapegede
Lejligheder havde der, som m an n u begyndte at an
tage, ikkun fattedes en dygtig R ytter, for at gjore
det fyrige K reatur, om ikke til det roligste, saa dog

til der uffadeligste K reatur af Verden. Næsten sam t
lige Tid ens kronede Hoveder faae med gtingeagt hen
til de F o rd rin g er, der bleve fremsatte i Folkets
N avn, og med endnu storre R ingeagt til den Bevæ«
gelse fra Folkets S rde, som m an truede dem med.
D e havde fundet Folket uden Enighed, uden Energie,
svagt og eftergivende, og de em toge, at saaledes
var dets N a tu r; at det havde vreret saaledes bestan
dig, og vilde blive alle D age saaledes; de saae E go
ism en, Egennytten bemcegtige sig de af Tidens Id e er,
som m an havde fremstillet som de ædleste og skjonneste, og i deres Virkeliggjorelse som de'gavnligste,
de bedste, og de antoge, at disse Id e e r udelukkende
vare Fostere af Egennytten, og igjen senere ikkun vilde
tjene til, at ncere den. M en de toge F eil; de toge
g r o v e l i g e n F eil: den samme Historie, som de dog
Alle give sig af med at blade i, burde have overbeviist dem derom. D e bedste, de skjonneste Id eer blive
rkke m indre gode og skjonne derved, at det S le tte soger sin N æring i dem ; denne Omstændighed taler
tvertim od for deres Fortrinlighed, thi det S le tte er
som Snyltegjæ sten, der ikkun soger til den Riges T af
fel. Ligesom D ennes Nærværelse vidner om Taffelets
Godhed, V inens og N etternes Fortrinlighed, saaledes
vidner og H iin ts O m arm en af Id eern e om disses
Godhed og S kjo n h ed; thi den Egennyttige om arm er
dem netop fordi han foler, at de i deres G od bed og
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S kjsnhed nodvendigviis m aa tiltale Almeenheden, og
omsider m aa blive grebet efter as ben. Ligesaa u rig
tigt vilde det være. at antage, at detLEdle og Gode,
fordi det S le tte undertiden soger sin Ncrring i
dem, kunne vcere udsprungne fra det. D ette er ligesaa
um uligt, som at Lyset kan ftem gaae af M orket; det
Bedste for Menneskeslægten m aa udgaae fra de Bedste
blandt Menneskeslægten. saaledes er det ester den evige
Lov. O g hvad nu Id eern es Birkeliggjorelse angaaer,
saa har det mist sig til alle Tider, at en lamgere Tid
m aa hengaae. inden de kunne arbeide sig igjennem
hos B efolkningerne: M assen s Blik er hverken saa
klart, heller ikke dens Tanke saa uhildet, at den strax
form aaer at opdage det N ette og S an d e og indsee den
N y tte, der m aa fremgaae af det for M ennesteheden;
den nærm er sig stedse det N ye med M istillid ; den
m aa nærme sig det ofte. smage ofte paa d et, inden
den fan overbevise sig om dets F ortrinlighed; men
bar den omsider overbeviist sig herom , da reiser den
sig en vakker D a g , for at sætte sig i ydre Besiddelse
af, hvad det indre Menneske allerede har tilegnet sig.
D en vælger en D ag , n aar Fyrsterne have overgivet sig
til mere end almindelig R olighed; n aar deres R in g e
agt for M assen og hvad der rorer sig ho s den er
voxet til sin storste H vide, og Folket træ nger da igjen
nem med sine Fordringer. S aaled es lærer Historien.
M en de fleste af vor T ids kronede Hoveder bavde ikke lyt5
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tet til bcnnc Soerbom, og be faae mob R ingeagt neb
til, hvab ber ro rte sig hos Folket, og hvorlebev bet
ro rte sig ber. D enne R ingeagt belte Christian ben
D ttenbe meb be fleste af sine famtibige Sibeorbnebe.
N u funbe bet rigtignok synes faalebes, at ben banske
Konge i bemte Folelse m aatte have funbet en S to tte stav, ber m aatte holde ham oppe og foctte ham istanb til,
at stribe tncb sine Hensigter frem tgjennem Bevægelfe n , som n u yttrebe sig i H ertugbom m erne, nben at
labe sig overvælbe af ben, og at folgelig ben F ry g t, som,
vi tibligere have sagt, i Alminbeligheb næredes i benne
Henscenbe, m aatte synes ngrnnbet. D og, saalebes var
bet ikke, thi nagtet C hristian ben O ttende under sin hele
R egjeringstib havde lagt benne R ingeagt for Tiden og
bens F ordringer faa tydeligt for D agen, at ber neppe
funbe næ res nogen Tvivl derom, funbe Frygten for,
at hans K raft alligevel vilde svigte h a m , ikke holdes
tilbage derved hos be Fleste, som n u fulgte ham meb
Blikket, m an havde nemlig ikke megen Tillid til benne
hans K raft; m an havde i Almindelighed faa liden T il
lid til ben, at m an ikke ibetminbste m aatte frygte for,
at ben, ba Bevægelsen n u viste sig faa langt stærkere,
end C hristian ben O ttende fan have ventet ben, vilde
svigte h am ; at m an ikke ibetminbste m aatte frygte for,
at hail nu vilde labe sig afmanbe af benne Bevægelse.
D enne F ry g t viste sig im idlertid at være ubetimelig.
H os Christian ben O ttende bemærkedes ikke S p o r af
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M odloshed, af Forsagthed.
H an begav sig til
Hertugdommerne netop, da Bevcegelsen rigtig var
brudt los; han opholdt sig der, da den var paa det
stcerkeste; opsogte netop de Punkter, hvor man havde
bestræbet sig for, at coucentrere den, for at imponere
med den. H im Ringeagt understottede ham udentvivl
ikke lidet i disse D i e b l i k k e ; men der var desuden en
anden G ru n d , som bidrog væsentligt til, at opretholde
ham, og denne maae vi nu fremhæve.
I alle de forste Aar af hans Regjeringstid, lige
til kort for Kundgjorelsen af det aabne B rev , synes
Christian den Ottende at have folt sig overbeviist om,
at enhver Bevægelse mod det Nye, som yttrede sig i
hans S ta te r, umiddelbart eller middelbart var udgaaet
fra det unge d a n s k e liberale P artie. Ogsaa hvad der
vttrede sig i Hertugdommerne, medens det fremstil
lede sig tydeligt, klart, umiskjendeligt for alle A n
dres Blik, blev af ham som oftest ikkun anseet som
en reen Taageffikkelse, et Drommebillede, en Fiction
af det samme d a n s k e liberale P a r t i , ved hvilket det
sogte at vedligeholde og nære den Higen efter det Ube
stemte, hvilken, som han antog , det havde været al
ene om at fremmane. O g selv, naar hine P ttringer
i Hertugdommerne vare altfor tydelige til, at de kunde
miskjendes ogsaa af h am ; selv, naar han, for at ud
trykke os saaledes, stodte sig altfor foleligt der paa
Virkelighedens H jorner og Kanter til, at han kunde

drage den itv iv l, var d et, ester hans Anskuelse, ikke
m indre det d a n sk e liberale P a rti, som igjen havde
vceret paafæ rde: hvad, der saaledes viste sig i H ertugdom m erne, var enten sremkaldt ved dette P a r tis M achinationer, eller det var ikkun at ansee som cn ret
mæssig O pposition mod det samme P a rtis Uvcrsen.
A t nogen af T idens uhyggelige Tendentser kunde
aabenbare sig paa nogen i mindste G rad foruroligende
M aade i H ertugdom m crne, synes han i lang Tid at
have betvivlet: han havde der med en rolig, besindig
Befolkning at gjore, med en B efolkning, der havde
Sysselscettelse nok, og derfor kunde moere sig tilstræk*
keligen, og folgelig havde det for godt til, at ville lytte
til T idens falske Lærdomme. I denne O verbeviisning
blev han ikke lidet bestyrket, da han i i 8 4 0 havde
bevertet sine fyrstelige S v o g re hos sig paa S o rg en 
fri. Fam iliebaandet mellem ham og dem blev igjen
knyttet fastere, fornemmelig mellem ham og Prindsen
af Noer. Forholdet til den M ldste havde aldrig væ
ret inderligt. D e r var formegen stiv Fornem hed hos
h am , for lidt Um iddelbart; m an saae de egennyttige
P la n er stinne for tydeligt igjennem , Mikkel aabenbarede sig altfor tydeligt i h an s Physiognom ie til, at
han havde kunnet vinde S vo g erens H jerte; deres forfljetlige offentlige S tillin g og R olle havde desuden of
tere fort til smaa S am m en fto d : S arcasm en var floiet
frem og tilbage, og havde fæstet sig i B egges S jæ l.
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Men den Ungre var ganste anderledes. Et ligefremt
Versen, et aabent Ansigt, et djervt Blik.
Igjennem
hans hele Personlighed yttrede sig intet S kju lt; intet
Paataget aabenbarede sig i den. Hans Trak og M a
nerer syntes hedt igjennem at bare det naturlige Ud
tryk; de syntes ikke, ligesom hos Broderen, at vare
laante, en Maste, som var bleven anskaffet, for at
kunne fore det Utilladelige ustraffet igjennem.
Men
det Utilladelige fandtes ikke destomindre hos ham, og
det i temmelig rigeligt Maal! Dog deri bestod netop
hans Fortrin for Broderen; deri bestod hans storreKunst,
at han forstod, at sprede Naturens Wgthed over alt det
Falste, han bar paa; deri bestod den netop, at man
hos ham ikke var istand til, at opdage Rollen i Rollen.
I hans ydre Person var der endnu Adskilligt, som
maa have tiltalt Svogeren. Han var hoi og kraftig;
noget krigerist Stærkt udtalte sig af hans hele Væsen.
Herved maa Christian den Ottende udentvivl have
folt sig fængsiet til ham, thi det er en Sandhed, at,
uagtet Alt, hvad Egoismen penfler, maler og forfljentter, det dog er de Egenstaber, som vi selv mangle,
vi agte hoiest hos Andre: i denne tilsyneladende Kraft
maa Christian den Ottende have seet noget Beun
dringsværdigt, som han gjerne ved Denstabets Baand
maa have villet knytte til sig. I det Hele taget
maa Prindsen af Noer paa Svogeren have gjort
Indtrykket af en honet, kraftig

Bulbider,

der nok kan

bjæffe, og det dygtigt og ogsaa bide; men som i et
hvert Tilfælde ikke vil bjæffe ad eller bide sin egen
Herre og Mester. Og denne Bnlbider forstod ogsaa
til rette Tid og Sted at logre, overhovedet han for
stod ved alle Slags smaa Hundekunster at insinuere
sig. Han klappede Svogeren paa Skulderen, tiltalte
ham med Du, skrev ham oste til, spottede over de Liberale, fortalte ham Aneedoter og alt Dette desuden paa
Danfl, hvilket jo viste tydeligt, at han heller ikke
hørte hjemme blandt Hertugdømmernes Erketydskere,
der anfce det som den hoieste Fornedrelse, at maatte
betjene sig af den danske Tunge.
Dette sortrolige
Forhold, i hvilket han snart korn til Svogeren, be
tjente han sig nu af, for at fremme sine egne og sit
Huus's mange og mørke Planer.
Derfor bestræbte
han sig fornemmelig for, at vedligeholde hos Svoge
ren hans M istillid til det danske liberale Parti,
thi dette var en meget beqvem Syndebuk, som han,
naar han selv lob Fare for at blive opdaget, kunde
skjule sig bag. Dette stakkels Parti maatte frem i alle
mulige Skikkelser, for at Prindsen kunde opnaae sine
Hensigter hos og ved Kongen. Som ostest var det i
dets gamle Skikkelse, som det, der var alene om at
faae Misnoie i Landet, at det blev fremstillet; men
undertiden maatte det paatage en langt skrækkeligere
Form: da sneg det sig med mørke Træk, med skum
melt Blik om i Folkehoben, med Dolken stjult under
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den lange Kappe; bet fneg fig cnt i Folkehoben,
der netop var forsamlet for at betragte og tiljuble
dens Konge; det fneg sig ester Kongen, fulgte ham
nafbrudt som hans Skygge, og jo nærmere det kom
ham, desto krampagtigere trykkedes Dolkhcestet, desto
vildere lynede Blikket. M en omsider kom dog Chri
stian den Ottende under Deir m ed, at m an her
havde havt ham til Bedste; omsider blev det ham dog
tilstrækkelig klart, at der ogfaa i Hertugdommerne fand
tes af de slemme Liberale; at begge hans S v o g re der.
Hertugen og Prindsen, gik deres egne morke Veie, paa
hvilke de havde arbeidet paa, at trætfe ham selv ester
Næsen med sig; det blev ham omsider tilstrækkelig ty 
deligt, at fornemmelig hans M angel paa Kraft, hans
Frygtsomhed var det Middel, de havde haabet at
kunne betjene sig af og virke ved, og Indignationen,
som denne Overbeviisning maatte bringe til, at blusse
op hos ham, gav ham nu i disse vigtige Dieblikke den
Kraft, hvis Udebliven Hine havde regnet faa sikkert paa.
H os Christian den Ottende bemærkedes saaledes
under hine Vanskeligheder rigtignok ikke mindste S p o r
af Frygtsomhed, af Forsagthed; men ikke destomindre
begyndte hans og hans Negjerings S kridt snart at af
give bestemt Vidnesbyrd for, at de begge omsider
klarligen havde overbeviist sig om det M iddels Util
strækkelighed, som var bleven fremviist for dem med
faa megen Ostentation; som de havde laant og som

de synes selv at have tillagt en saa vidunderlig Kraft.
Et andet Middel maatte nu gribes efter, dersom Maalet, som man skulde opnaae ved hunt, ikke skulde op
gives, og dette Maal laae dog Christian den Ottende
paa Hjertet.
Dette Maal var det danste Monarchies uforan
drede Integritet. At dette ogsaa virkelig ikke alene
maatte ligge den danske Konge paa Hjertet; at det
ikke alene maatte forekomme ham attraaelsesvcrrdigt, men ogsaa opnaaeligt, synes os at fremgaae
allerede af de faa Trcrk af hans Charakteer, som
vi ovenfor have fremhcrvet. Denne uforandrede I n 
tegritet maatte nemlig, abstract betragtet, udentvivl
forekomme Enhver onskelig, hvis Hjerte flog for Dan
mark, thi at Danmark paa denne Tid, da saa store
Magter delte Europas Skjebne imellem sig, ikke havde
for stor Udstrcrkning, for megen Magt, var oiensynligt nok; at det folgelig ikke, uden at en hoi Nodvendighed talede derfor, burde opgive Noget af Det,
det var i Besiddelse af, var indlysende; det kom alt
så» her alene an paa, hvilken Dcrgt de Dansteligheder
tillagdes, som Forholdene fremviste in concretu. Men
hvori bestode nu disse Dansteligheder? Di have seet
det, de bestode fornemmelig i Befolkningernes Tilboieligheder og Lcengfler; de bestode i de nye Forbindel
ser, som Folkeelementerne i vore Dage fhxrbc efter at
indgaae; de bestode med eet Ord i de Bevcegelser.

som charakterisere vor T idsalder. At nu Enhver, der,
lig den danske Konge, saae med R ingeagt hen paa
disse Bevægelser, ikke kunde tillægge de Vanskelighe
der, som m aatte reise sig af dem, nogen synderlig
V ægt, er k lart; det er klart, at Enhver, der ansaae
disse Bevægelser kun som noget Uægte og P aatag et,
som Noget, - e r lig et enkelt V indpust ikkun spiller
paa O verfladen; som Noget, der i sin Falskhed ikkun
kan tilhore Dieblikket og ikke kan strække sig foruro
ligende hen over F rem tid en , det er klart, sige vi, at
enhver S a a d a n ikke kunde ville bringe store Offere,
for at dæmpe disse Bevægelser, og som et stort O f
fer m aa udentvivl Holsteens Adskillelse fra M o n archiets ovrige D ele have fremstillet sig for den banste
Konges Blik. D ette O ffer kan han ikke have anseet
det fornodent at bringe, og der vare i h an s Lande
M angfoldige, der tænkte ligesom h a n ; han stod til
visse ikke alene med sin Anskuelse: alle h an s Regjeringsraader, og de fleste ældre M æ nd i Landet delte
den med h am ; den udtaltes ogsaa og forsvaredes ved
dette Tidspunkt hyppigt i Pressen. M en ligeoverfor
denne Anskuelse m aatte eu anden optræde m odarbeidende, thi næsten Alle af den yngre S læ g t, Alle, der
bare paa en storre eller m indre P o rtio n af det sam
me G jæ ringsstof, der bevæger Tidsalderen, og som
folgelig vare bedre stikkede til, at kunne vurdere det,
alle D isse og ogsaa enkelte LEldre, Enkelte med klart
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Blik og ædel Folelse, der formanede at opdage For
mernes oprindelige Adel igiennem de afskyelige Fordreininger og fole for denne Adel, alle Disse folte
sig overbeviste om, at de allerhoieste Interesser her
siode paa Spil. De indsaae, at det her gjalt om,
at vcere el l er ikke at vcere, eller rettere sagt,on:
at b l i v e eller ikke at b l i v e ; de indsaae, at ikke
alene den politiske Selvstændighed; men, hvad der
endnu var mere, den aandelige Selvstcendighed, det
nationale Liv var udsat for truende Fare, dersom man
ikke opgav Holsteen itide; de ansaae det derfor fornodent, at udtale og forsvare deres Paastand: D a n 
mark t i l Cideren. Idet de udtalte disse betyd
ningsfulde Ord, bevcegedes de udentvivl ikke af den
letsindigste Odselhed, der ogsaa giver af det hoist
Nodvendige med fuld Haand; de antoge vist ikke, at
Danmark havde for Meget; at det besad en altfor
ftor Magt og Udstrækning, og derfor burde skille sig
ved en Deel; net! men de folte sig som Den, der er
i Havsnod; der undertiden maa kappe en Mast, for
at redde Skibet. Ligesaalidt som Denne griber til dette
yderlige Middel, fordi han anseer et Skib uden Mast som
bedre, end et Skib med Mast, eller fordi han anseer et tre
mastet Skib bedre tjent med ikkun tvende af dets Master,
end med alle tre, ligesaalidt ansaae det danske liberale
P artiet hvilketsomhelst m i n d r e Danmark som bedre,,
end et hvilketsomhelst f t or r e Danmark; men det var
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for at kunne redde det Hovedsagelige, det Væsentligste, det
Bedste, at det raadede til, at m an skulde skille sig ved en
bestemt D eel. D enne Deel havde det vist rkke, havde
Tiderne været rolige, betragtet som overslodig; men
Tiderne vare ikke rolige, det havde allerede begyndt
at blæse og den dunkle Himmel, den graablaae H o ri
zont tydede paa en voldsom S to r m ; denne Deel var
det fornemmelig, der nu tyngede paa S k ro g et; der
nu var for meget for det, og truede det med Under
gang. Havde m an forst skilt sig med denne Deel,
kunde m an gjore sig H aab om, at det Hele vilde blive
reddet; derfor og ikkun derfor fremkom det liberale
P a rti med sin P a a fta n d : D a n m a r k t i l C i d e r e n .
D e t er udentvivl senere bleven tilstrækkeligen godtgjort,
hvilket af disse P a rtie r, det var, der ved denne Leilighed
kastede det klareste, det dybeste B lik ind i Frem tiden,
hvilket af dem det var, der ved denne Leilighed havde
R et. B i have anseet det fornodent, her at pege hen
paa den P artistrid , som da fortes, uden at vi, hvor
interessant E m net ogsaa er, vove at indlade os vide
re p aa det; dette vove vi saa meget m indre nu, som
vi senere atter ville blive forte hen mod det, og da
udentvivl maae indgaae omstændeligere paa det. D i
siynde os n u bort fra det, for at folge Christian den
O ttende paa den nye Dei, som han antog at burde
vælge, for at naae det M aal, som paa denne Tid
stod som Hovedm aal for hans Bandung,

Hvilken Vei var denne? hvilket Middel var dette
nye Middel, fom den danske Konge troede at burde
gribe til? Ja, dersom man havde maattet gjette sig
til det, man havde udentvivl aldrig sundet det, —
hvilket var da dette nye Middel? Det bestod i —
at give sit Land en Constitution! Enhver, som havde
sulgt Christian den Ottende opmcerksomt met) Blikket
ligetil den allerseneste Tid, da Regjeringerne saa ilven
tet troede at have gjort de ganske nye Opdagelser,
som vi snart stulle paavise, maatte ville have forsvo
ret, at han nogensinde vilde gribe til dette Middel.
Hvorledes kan dette hans Forsat, vil man udentvivl
spsrge, bringes i Harmoni med den Modbydelighed
for en friere Forfatning, for fastere bestemte og mere
betryggende Statsformer; med den Ringeagt for et
friere Folkeliv, som vi ovenfor have tillagt ham?
Aa jo! Hiin Modbydelighed skrev sig, som vi have
antydet, fra Christian den Ottendes egen Natur. For
en Natur, som hans, i hvilken passiv Nyden var en
Hovedtilboielighed, maatte den indre Rolighed, den
uforstyrrede indre Fred, som Europas gamle, absolu
tistiske Stater fremviste, synes meget tillokkende, thi
der, hvor Friheden har aabnet alle Veie for Enhver,
maae Rivninger ofte vise sig, som maatte forekomme
en Natur, som Christian den Ottendes, ikke alene frastodende, men ogsaa cengstende. Christian den O t
tende var ydermere, som vi ogsaa have seet, fra Aan-
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dens S id e et mere end almindelig begavet Menneske.
H an forte selv i M ellem tider et kontem plativt L iv;
han fandt ofte B ehag i, at lade den egne Tanke arbeide i S tilh e d ; og han fulgte den fremmede Tankes
Virksomhed stedse med Opmcrrksomhed og In teresse.
M en nu er det i de stille, fredelige Tider, at Tanken,
om den ogsaa ikke arbeider hoiest og dybest, dog ar
beitet flittigst, incest ufortrodent, ogsaa derfor m aatte
Christian den O ttende foretrække den gamle S ta t s 
forfatn in g, den gamle Folketilstand. Christian den
O ttende var desuden en poetisk N a tu r; den gamle
Tilstand m aatte ogsaa derved vinde i V etydning for
ham . D e t B illede, som de gamle S ta te r fremviste,
m aatte synes ham meget tillokkende, langt at fore
trække for de Billeder, som et modernere Folkeliv stembyder, saaledes som det ogsaa er forekommet saa m an
gen anden poetist N a tu r med fine, m en svage N erver:
at B orger gik fredelig ved S id en af B o rg er, boiede
sig paa fin V andring ærbodig for fin Konge og fin
O v rig h ed ; knælede hjertegreben i Kirken for fin G u d ;
at alle S am fundsklasser havde deres bestemte B egræ ndsninger, hver fin egen F orm , fin egen Colorit; at det ved fin F ortid M rvæ rdige, ved sin histo
riske Tilværelse M aleriste, ved fin ældgamle In d fly 
delse Im posante ogsaa bestod i fin fulde Anerkjendelse.
m aa have forekommet ham meget tillokkende. Af
alle disse G runde var Christian den O ttendes F o r-
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kjærlighed for ben gamle Tilstand og hans Modby«
deligheb mob ben nye vist nok faa oprigtige og dybtfolte, at han udentvivl aldrig havde deqvernmet stg
til, selv at offre hiin for denne. Men han vilde dog
give stt Land en Constitution? Ja, en Constitution;
men uden al Tvivl kun en Constitution, som, me
dens den gjemte det Vigtigste af det Gamle ubeskaaret, kun paa Udersiden fremviste et Billede af Nu
tidens Ejendommeligheder. Man troede nemlig paa
Magtens Hvider omsider at have gjort den Opdagelse, at
Folkene, ligesom alle deres Raab og Fordringer, som
man antog, kun vare en ydre, tom Lyd, fremkaldt
uden indre D r ift, saaledes ogsaa vilde lade stg til
fredsstille med Skinnet istedetfor Virkeligheden, med
Skallen istedetfor Kjcernen, med Skyggen istedetfor
Legemet. Tidligere havde man der, nemlig paa Mag
tens Horder, udentvivl ligeledes antaget, at, hvad Fol
ket raabte efter og tilsyneladende anstrængede stg for,
ikkun var et Skin, en Skal, en Skygge; men man
havde dog vel vogtet stg for, at indromme det dette
Skin, denne Skal, denne Skygge; thi havde man gi
vet efter for den forste Fordring, antog man, at en
anden, langt dristigere, vilde folge den i Hælene;
man antog overhovedet, at, hvad der laae til Grund
for alle disse nye Naab og Fordringer, kun var en
raa Tilboielighed efter Uorden og Omvæltning. Men
i den senere Tid havde man igjen begyndt at betragte
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Folkene, om ikke med et gunstigere, faa dog med et
langt m indre strcengt Blik. Folkene havde igjen i
deres Herskeres O pfatning antaget meget af den gamle,
noksom provede Godm odighed. D e t havde rigtignok
n u stue F o rd rin g er; men det var faa let at tilfreds
stille disse F o rd rin g e r; det dreiede sig her ltæfien
kun o in et O rd ; m an behovede i Virkeligheden ikke
at give e fte r; m an behovede kun at yttre, a t m an
havde givet efter; — af alt det G uld, som Folkene
fordrede, behovede m an ikke at give dem det ringeste;
m an kunde faa let afspise dem med forgyldt K obber;
Folkene vare alt for overfladiske, til at det ogsåa blot
kunde falde dem ind at undersoge, om G uldfkinuet
o g faa virkelig hvilede p aa G u ld ; de vilde gribe det
forgyldte Kobber tilsyneladende med den høteste B e
gejstring ; juble over alt det gediegue G uld, som den
elskede Landsfader frivillig havde fljcenket d e m ; til
juble den elskede Landsfader for alt det gediegne G uld,
han faa ruudhaandet havde skjenket dem. Folkene
fremstillede sig n u paa deres C onstitutionsjagt for de
res H erfleres B lik om trent som htin vanvittige M o 
der, hvis V anvid var bleven fremkaldt ved hendes
speede B a rn s D o d , og i hvis Arm e m an senere lagpe
en Trerklods, tndsvobt som et speedt B arn , den hun
nu lagde til sit B ryst og dyssede og nynnede f o r :
m an behovede ogsaa kun at leegge i Folkenes A rm
et tilstrevet Pergam ent, ligesaa livløst og dodt i sine
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Bestemmelser, som him Træklods, tm ar kuns O verskriften var lovende, og Folkene vilde ogsaa gebærde
sig som den vanvittige M o d e r: fremvise de u m isk en 
deligste G læ destegn over, at trykke det D yrebareste i
sine Arme. T il at fremkalde denne ganske forstjellige
Anskuelse paa M ag tens Hoider havde fornem melig
Ludvig P h ilip s Exempel bidraget. D e t franske Folk
var det fornem melig, m an tidligere havde frygtet fo r;
her fandtes T idsalderens egentlige G jæ ringsstof, de
farlige G ru n d sæ tn in g er, som paa andre S te d er kun
gjentoges som en Efterabelse; men hvorledes havde
ikke Ludvig P h ilip , uagtet dette G jæ ringsstof, uagtet
disse farlige G rundsæ tninger, og uagtet h an s Lands
F o rfatn in g horte til T idsalderens frieste, forstaaet, ved
tilsyneladende at hylde denne F orfatning og fljult at
omgaae den, — hvorledes havde han ikke forstaaet, at
fore alle sine Hensigter igjennem ? at opbygge sine
egne og sit H n u s 's In teresser paa de franste I n t e r 
essers Bekostning? O g kunde m an ved klog O p fø r
sel endog i Frankrige trække Folket saaledes med sig
efter N æ sen, hvor let vilde ikke dette lade sig gjore
paa andre S ted er, hvor Folket var langt roligere,
langt m indre opvakt; hvor dets F ordringer vare saa
langt m indre æ g te? Ludvig P h ilip s Exempel var en
Trost for Thronerne, og paa m ange T hronet foresatte
m an sig, at folge det. D o g D ette var alligevel neppe
Tilfældet med C hristian den O ttende. D et havde sta-
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digen viist sig saavel under hans som hans Forgjængers
Regjeringstid, at man ved Statsroret i Danmark ikke
vovede at overfsre Noget af det Nye, der yttrede sig i
Frankrige, direkte fra dette Land. Hvor uskadeligt Det
ogsaa syntes at være, frygtede man dog for, at det
kunde indeholde en Djævel, som senere vilde komme til
at spoge forfærdeligen i Landet. Man havde derimod
Blikket stadigen fæstet paa Tydstland, fornemmelig paa
Preussen; det var paa denne indirekte Bei, at man
hentede det Nye fra Frankrige, thi man folte sig saa
overbeviist om, at det, naar det forst var bleven op'
taget af de tydste Regjeringer, var saa aldeles befriet
fra alt Farligt; at den onde Aand var saa fuldstæn
dige« bleven manet udaf det, at man uden Betænk
ning selv krinde optage det. Preussen og Tydstland
stirrede paa Frankrige, og Danmark stirrede paa
Preussen og Tydstland. Forst naar et franst Billede
var bleven luttret ved at gaae igjennem det tydste
P rism a; forst naar det alt for Ildfulde, Lysfulde;
naar de altfor concentrerede Straaler der vare blevne
adspredte, og frembode et langt mindre stærkt; men
dog langt farverigere, et langt mere tydst Billede,
sorst da satte man sig i Bevægelse ved Statsroret i
Danmark, for at vverfore det tydste Billede uforan
dret. Men Preussen satte netop nu sit Prisma foran
den franske Forfatnirug, for bag det at faae et Billede
udaf den, med hvilket det kunde lykfaliggjore sit Folk.
C
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D et er bekjendt nok, hvorledes dette Billede saae ud;
det blev fremviist for hele Verdens D ine ved Jndforelsen af den nye prenssiske Stæ nderforfatnm g. Forst
nu kunde den danste Regjering ogsaa begynde at rore
paa sig. Tidligere, medens S triden i Anledning af
det aabne B rev fortes paa det Heftigste, læste man i
de tydfle Blade en Artikel fra B erlin, i hvilken der
fortaltes, at den preussiske Regjering havde givet den
danste Regjering det gode, broderlige Raad, at indfore
en Constitution i D anm ark, for paa denne M aade at
sammenknytte ved uloselige B aand den danste S ta ts
forstjelligartede og tildeels fiendtligsindede D ele; men
at den danste Regjering havde mist det velmeente
Raad sarkastist-bittert fra sig med den Bested, at
Preussen fsrst paa den konstitutionelle Dei maatte
foregaae det med et godt Exempel, da det ellers ikke
vidste, hvorledes det stulde bære sig ad. Denne Artikel
omtalte de Fleste dengang som en tom S a tire fra en
eller anden ildesindet Avisstriver. O g dog var den langt
fra tom ! B a r den ogsaa blot og bar S a tir e ; hvilede den
ogsaa ikke paa den objective Sandheds Grundvold, —
saa var den dog subjectiv sand; den aabenbarede det sun
deste, det klareste Indblik i Forholdene. D anm ark vidste
udentvivl ikke, hvorledes det stulde bære sig ad, sorend
Preussen havde foregaaet det med sit Exempel, og da
Preussen havde givet det dette Exempel, da antog det,
uden Betænkning ogsaa at kunne sætte sig i Bevægelse,
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for a t efterfolge d et: d e r er al R i m e l i g h e d fo r , at
d e n n y e C o n s t i t u t i o n , so m C h r i s t i a n d en
O t t e n d e n u v i l d e g iv e s i t L a n d , i s in e v i g 
tig ste B e s t e m m e l s e r s k u ld e f o r m e s e f t e r den
nye p r e u s s i s k e F o r f a t n i n g .
M en hvorfor bestemte da Christian den Ottende
sig egentlig til at folge dette Exempel? hvorfor lod
han ikke heller Alt blive ved det Gamle uden preusist Constitution ? S ag en var udentvivl den, at den
danste Konge antog, ogsaa at burde forsoge dette
Middel. H an havde forgjeves forsagt flere andre
M id le r; han havde nylig spillet sine bedste Kort ud —
nota bene de, som han selv syntes at ansee som de
bedste — men atter forgjeves; der stod neppe noget
andet Middel tilbage, med hvilket han kunde virke
direkte, end netop det omtalte, — det maa have fo
rekommet ham, at det dog kunde vcere Umagen vcrrd,
at prove det. Og i ethvert Tilflrlde var Riskoen
ikke stor. Christian den Ottende maa have antaget,
at dette nye Middel dog kunde fore til Maalet, ellers
vilde han vift ikke have grebet ester det; men i at
antage Dette, har Christian den Ottende uden al
Tvivl feilet; thi er der nogen sildig og svag I n d rommelse fra lunkne Regjeringer, over hvilke den hi
storiste Skjebnes Basun nmatte have tonet sit alvor
lige f o r s i l d e , saa er det denne Indrommelse!
I Frederik den Sjettes Tid, tidligere i Frederik den
6*
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S jettes Regjeringstid, — ja, da havde det været
m u lig t; da havde det vceret muligt, at man ved liberale
Judrom m elser, ved Indlem m elser, der havde været libe
rale i B und og G rund, og over hvilke tkke alene et
falstt S kin spillede, havde kunnet naae M aalet, men
n u ? nei, ikke engang med de meest oprigtige, de meest
gedigne Jndrem m elser: de kom nu for seent!
D et meest Betcenkelige ved disse Christian den
O ttendes Judrom m elser bestod dog ikke i, at de kom
for seent; paa den M aade, pact hvilken han agtede
at gjennemfore dem, m aatte desuden de storste Farer
have fremvoxet over D anm arks F rem tid; ja, det er
ikke urimeligt, at Christian den O ttendes Constitution
var bleven D anm arks G rav. M an kjender det numerifke F orhold, efter hvilket de danske og tydste
Landsdeles Repræsentation skulde ordnes: Christian
den O ttende havde foresat sig at vise sig mere end
upartisk mod sine tydske Undersaatter, han haabede
paa denne M aade at kunne vinde dem for Danmark,
oz han viiste sig derved jaa partisk mod Danm ark,
at dette rimeligviis i Tidens Lcengde var bleven vun
det for Tydskland. D e danske og de tydske Dele
skulde repræsenteres af et lige stort Antal Afsendinge.
Uagtet det egentlige D anm ark talte langt flere I n d 
byggere, end Provindserne S on den for Kongeaaen,
ftulde det til ben fælles Forsam ling dog tkke kunne
sende flere Deputerede, end disse. D ette var isand-

hed at vise sig upartisk paa D anm arks Bekostning!
M en, vil man indvende, hvorledes skulde man paa
nogen anden M aade have kunnet tilfredsstille Her
tugdommernes tydstsindede Befolkning? Nei! m an
stillede den ikke tilfreds paa denne M aade, og man
vilde langt mindre have kunnet stille den tilfreds ved
at give den noget M indre. D ette er klart nok. B l
indromme overhovet gjerne, at der ikke var noget
Urimeligt i det Haab, paa hvilket den danske Regjering nu m aa have vugget sig, nemlig at den ved
disse Indrom m elser, ved saaledes at lade Hertugdom
merne veie mcd samme V ag t som Kongeriget, vilde
tilfredsstille h in e, ja vi gaae endnu videre, vi ind
romme gjerne, at der var al G rund til at antage
D ette; Feilen laae altsaa efter vor M ening ikke i, at
man antog d et; men i at man h a a b e d e , at m an
o n sk ed e det: m an handlede under falske F orudsatninger, og den S tjern e, man troede at folge, var en
Lygtemand, der hoppede over det bundlose D yb. Thi,
havde hun Constitution udfoldet sig til Liv og Virk
somhed, hvorledes vilde det sandsynligviis da vare
gaaet? hvorledes vilde det vare gaaet i den N ational
forsamling, der skulde sammensattes efter d en ? D en
skulde bestaae af ligemange Afsendinge fra Kongeriget
og fra Hertugdommerne. N u er det rigtignok faa,
at de dansk-nationale Interesser, uagtet Kongeriget ik
kun udvalgte det halve Antal af Forsam lingens Med-
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lemmer, dog sandsynligviis stadigen vilde blive om*
armede, i ethvert Tilfælde i Taushed, af mere end det
halve Antal Medlemmer, thi den dansktalende Deel
af Slesvig vilde udentvivl ogsaa sende danflsindede Afsendinge til Forsamlingen.
Dette vilde sandsynlig,
viis blive Tilfældet i alle Sporgsmaal med Undta
gelse af de reent finantsielle, der dog flulde danne
Hovedgjenstanden for Forsamlingens Dirksomhed, thi
i disse Sporgsmaal maatte Interessen drive de danfl
sindede Afsendinge fra Slesvig til, at forene sig med
deres tydflsindede Collegaer. Havde Forholdene forovrigt vceret lige, vilde vistnok af denne Omstændig
hed en saa betydelig Fordeel være fremgaaet, at den
i Tidens Længde maatte have sikkert de danfle Inte
resser en utvivlsom Seier.
Men Forholdene vare
ikke lige! De tydfle Medlemmer i Forsamlingen vilde,
saaledes som Danmarks tydfle Undersaatter stedse
have gjort, vist nok vedblive, at betragte de danfle
Interesser med fiendtligt Blik; disse Interesser vilde
aldrig blive deres Interesser; de vilde i denne Forsamling udentvivl fole sig som i en siendtlig Leir,
og de vilde neppe undlade at ponse paa, hvorledes de
kunde benytte sig af deres Stilling i Leiren. for at
aabne den for deres Hjerters egne Kampfæller, og paa
denne Maade bemægtige sig den.
Og med hvilken
urokkelig Kraft maatte de ikke komme til at optræde
i denne Forsamling! De, som tilhorte det „store"
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Tydskland; fom ved en uheldig Skjebne vare blevne
adskilte fra det „st ore" Tydskland, og blevne knyttede
til et lidet Folk, — med hvilken Ringeagt vilde de ikke
flue hen paa dette lille Folk, fordi det var lidet, og
med hvilken Uvillie, fordi det var bleven knyttet til
det? Hvormeget vilde ikke Modet voxe herved? Og
hvor endnu langt mere vilde det ikke voxe ved den
Betragtning, at de her paa dette Sted stode som
Forkjcrmpere for deres eget rette Fcrdrelands Sag;
at de her sirede som Forkjcrmpere for en tydfl Frem
tidsstorhed, og at de i denne Kamp ikke alene bleve
bemcrrkede, men beundrede af alle Landsmcrnd Son
denfor Elben? Og disse overvcettes Opmuntringer
og disse overvcettes Jubelraab fra de nogle og tredive
Millioner Tydflere, som vist ikke vilde udeblive, hvor
ledes maatte ikke ogsaa de indvirke paa Modet og
paa Lysten til at vise det? Og nu den anden Deel
af Forsamlingen ligeoverfor? maatte ikke netop de
samme Grunde, som indvirkede saa oplivende paa
Modpartiet, virke nedstaaende paa denne Deel? Og
tabte den alligevel ikke Modet — og, hvad der har
tildraget sig i den senere Ttd, synes at vcere Borgen
for, at den ikke vilde have tabt Modet — tabte den alli
gevel ikke Modet, og — hvad der maaflee vil sige endnu
langt mere — tabte den heller ikke Udholdenheden: var
dens Forkjcrrlighed for Fred og Harmonie, der i lang
Tid saa ioinefaldende har charakteriseret den bedre Deel

af det danste Folk og der vidner faa hoit om dens
virkelige, ægte Dannelse og P o litu r, var denne dens
Forkærlighed for Fred og Harmonie heller ikke stærk
nok til, at lade den vige tilbage fra en daglig, uaf
brudt Kamp, fuld af Trivialiteter og Eensformighed
og vist ikke uden B rutalitet, — lod K am pens uhyre
Vigtighed den ogfaa gaae seirrig ud af denne m aaste e
haardeste Proveste, hvorledes vilde det da gaae? hvor
ledes vilde det da ester al Rimelighed være gaaet, der
som de danste Interesser, midt i det danste Land, i
det danste M onarkies Nationalforsamling stadigen
vare fremgaaede seirende af den uafbrudte K am p ?
Bilde det ikke rim eligviis være gaaet saaledes, som
det i den stdste Tid er gaaet med Hertngdom m erne?
Vilde de tydste Regjeringer bedre have modstaaet F ri
stelsen, den hele smudsige Vegjerlighed, som de faa
tydeligen have fremvist der. som de faa uimodstaaeligen have fulgt ? E r det tvertimod ikke sandsynligt,
at den storre Vinding, som nu m aatte have smilet
dem imode, vilde have drevet dem endnu langt stær
kere? Vilde ikke de underliggende tydste Interesser
have frembudt dem, der i deres utæmmelige Begjerlighed, saaledes som de senere gjorde, rim eligviis
vilde have grebet vildt ester en Anledning, vilde disse
underliggende Interesser ikke have frembudt dem den
allerbedste Anledning? O g hvad d a ? — — D et
forekommer os indlysende, at de storste F arer vilde
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fra Christian ben O ttendes C onstitution terre voxede
frem over D anm arks Frem tid.
M en H im len havde besluttet det anderledes!
D ette er et af disse betydningsfulde M om enter, da
Him m elen i de sidste skjebnesvangre Aar synes at
have smilet med V elvillie til den danske S a g ; da
Him m elen selv synes at have fjernet de Farer, font
meest truede det betrængte Land! O g heri ntaa
sindes Trost for M a n g e ! Thi Enhver, som troer
paa ett høiere Ledelse af de menneskelige Anliggender,
en hoicre Skjebne over de utallige fntaae menneskelige
Skjebner, paa et stort M aal, mod hvilket Historien
ruller hen paa sine Begivenheder og Tildragelser,
enhver saaledes Troende ntaa det forekomme, at V erdensskjebnen ikke i disse enkelte, betydningsfulde D ie 
blikke vilde bave vi ist sig faa gunstig, dersom den ikke
ogsaa ville vise sig gunstig i det sidste, meest betyd
ningsfulde Oieblik, naar Oiefuttatet vil aabenbare sig;
naar D om m en skal fældes efter den lange, bestige
Procedure. D e t betydningsfulde M om ent, i hvilket,
som v i her mene, H im len denne G ang syntes at
simle med V elvillie tit D anm ark; da den selv syntes
at bortfjerne en af de F a r e r , der truede dette Land
m eest, var da Christian den Ottende bortkaldtes.
D en n e P ittin g kan synes at indeholde en altfor
haard D om over en Konge, der besad m ange p riisværdige E genstaber; der havde fort Scep tret med
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Mildhed/ og der udentvil paa sin M aadc havde sirav
bet efter at befordre sit Lands Del, — den kan synes
at indeholde en altfor haard D om , og dog er den,
efter vor bedste Overbeviisning, kun sand og retfcrrdig.
D i have m aattet sporge os selv, og vi bede Lceseren ogsaa om, at opkaste sig dette S porgsm aal, hvorledes vilde
D anm arks Skjebne rimeligviis vcere bleven, dersom
Christian den Ottende havde vedblevet at fore Scep
tret i det fkjebnesvangre Aar, der fulgte paa hans
D od? D et er vor faste og fulde Overbeviisning, at
Christian den Ottende har gavnet sit Land meest, da
han kaldtes fra dets Throne. Di ville ikke sige her
med, at hans Regjering har vceret frugteslos for
D anm ark, nei! den udgjorde udentvivl en gavnlig
Overgangsperiode for det; vi ville heller ikke dermed
sige, at Christian den Ottende i sin Regjeringstid
ikke har gavnet sit Land, nei! mange af hans F o r
anstaltninger boere en lys Aands Stem pel, og have
udentvivl vceret til Nytte for D anm ark: vi have i
dette A rkid e ofte m aattet beklage, at vi ikkun kunde
folge ham paa en Dei, hvor Feil maatte folge paa
Feil, hvor ikkun saa yderst F aa havde kunnet fore sit
Lands S ag er til en bedre Udgang; vi havde onstet,
at de Groendser, vi have sat os, havde tilladt os, at
kaste over den morke Skizze, som vi have udkastet,
nogle L yspartier, hvoraf den afdode Konges i flere
Henseender interessante Personlighed og hans mange

gavnlige Negjeringsforetagender vilde have frembudt
Tilstrækkeligt. V i mene kun, at Christian den O t
tende, saaledes som Tiden senere gestaltede sig, og strå
ledes som han maatte være bundet til stit Fortid, ikke
lamgere til Held for Danmark kunde have udfyldt
dets Throne. Dersom Uttringen ikke vilde blive m isfarstaaet, vilde vi stge, at der neppe sindes nogen
Konge, der har forstaaet at doe mere beleiligt.
Christian den 8de dode den 20de J a n . 1848.
H ans eneste S o n fulgte ham i Regjeringen.
Tidsforholdene maatte gjore det til D ennes O p
gave, at give sit Land en fri Forfatning. M ange
D u fter, som under den foregaaende Negjering vare
blevne trængte tilbage, fik igjen Luft, og bevægede sig
uroligt rundt den nye Throne. D en nye Konge folte
udentvivl Nodvendigheden af, at tilfredsstille disse
urolige Dufter. Han antog, at kunne opnaae D ette,
ved at gjore Faderens Constitution til s i n . Lader
os derfor ikke ligetil fordomme hans Frihedssind!
Han havde hidindtil neppe været i den S tillin g , at
han var bleven tvungen til, at tydeliggjore sig, hvori
hans Tids og hans Folks Fordringer egentlig bestode;
hvad der var Godt, var G avnligt i disse Fordringer,
og ved hvilke M idler D ette kunde virkeliggjores. For
ham maatte desuden denne Constitution, der var
bleven lagt i hans Hænder paa selve D odsleiet, have
en ualmindelig B etydning; den maatte fremstille sig
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for ham som et Arvestykke, som han ikke alene burde
gjore til s i t , men som han tillige ikke burde foran
dre uden Nodvendighed. Den doende Fader havde
udentvivl ogsaa skildret ham denne Constitution som
indeholdende de yderste Grændser, til hvilke man fra
Kronens Side burde gaae med liberale Indrommelser. De gamle Naadgivere, som han havde arvet efter
Faderen, gjentoge udentvivl denne Scrtning ofte nok,
og lagde udentvivl tilstrækkeligt Eftertryk paa den; de
skildrede ham udentvivl med tilstrækkelig morke Far
ver alle de Farer, der svævede udenom denne Grændse,
den bundlose Afgrund, der aabnede sig umiddelbart
ved den baade for ham og hans Folk. In te t Under
altsaa, at han strax efter sin Thronbestigelse antog, at
burde holde sig til denne Constitution! Men hvad
der maa ansees som en Fortjeneste for den nye Kon
ge, hvad der bor anfores til hans Roes, er, ikke at
han, da Tiden saa snart efter blev truende, da Fol
kene ikke længer frembåre deres Dnffer i Vonskrifter,
men fordrede dem med Tordenrost og med bydende
Minespil, hans Roes er, sige vi, ikke at han da gav
betimeligen efter for disse Fordringer, thi det Samme
gjorde saamange Andre af hans Sideordnedc; men at
han senere u b r o d e l i g e n har holdt, hvad han da
lovede; at han senere har givet, hvad han lovede.
Alt, hvad han lovede og saaledes,. som han lovede det,
og ikke engang har gjort Mine til, at ville tage igjen,

hvad han havde givet. Herfor fortjener han uden
tvivl R oes! Denne W rlighed, denne Ordholdenhed
er ikke saa almindelig, at den ikke i hoi G rad fortje
ner Anerkjendelse og R oes! Thi hvorledes gik det
ikke paa saa mange andre S teder? D a Iordskjcelvet
yttrede sig, og ncesten samtlige Throner begyndte at
ryste, da kastedes vist nok fra alle disse rystende Tbroner bonfaldende Blik nedover paa Folket, der bevcegede sig vildt og truende rundt dem, og store Lofter
tonede fra dem alle — store Lofter? J a , store Lof
ter, der udentvivl ogsaa vare varme og oprigtige, thi
hvad man lover i O ieblik, som disfe, naar man
frygter for at tabe A lt, er som oftest oprigtigt: de
vare udentvivl fom den S ofarendes Lofter i H avs
nod. Folket havde, da det i Frihedsrufens forste D ie
blik blev grebet af en ncesten vanvittig Begejstring,
overalt vccret seirende; den bevcebnede M agts M od
stand havde overalt m aattet give efter. I disse forste
Dieblik nmatte dette faa nylig ringeagtede Folk frem
stille sig for deres Herskere som om Derdensskjebnens
B ud for Frem tiden skulde forkyndes gjennem det,
som om dens Aabenbaringer vare blevne nedlagte hos
det og flulde frembcrres ved det, thi i disse forste
Oieblik skred det med S e im u å Svcerd endnu dryp
pende i dets Haand saa kraftigt frem; det kastede et
jaa stcrrkt Blik frem under det lidenskabeligt jam*
mentrukne B r y n , at det m aatte synes, som om det
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vilde blive, i ethvert Tilfcelde for lang Tid, uover
vindeligt; det maatte synes, som om Verdensskjebnen,
som man nu i lang Tid havde forestillet stg som en
G ud, men som i de frygtelige D ieblik, som nu
henrandte, selv maatte fremstille sig som en Dæmon,
sor Frem tiden vilde virke ved Hjcelp as dette frygte
lige, dæmoniske Redskab. D , da har udentvivl F ryg
ten grebet alle Indehavere as hine rystende Throner,
og Angeren har ogsaa bemægtiget sig dem alle, thi
havde de givet ester tidligere, givet ester itide, givet
ester sor de saare billige og retmæssige Fordringer,
der da saa oste vare blevne henvendte til dem, vilde
den hele Bitterhed, som nu overvældede dem, kunne
være undgaaet. J a , i disse gribende Dieblikke have
de udentvivl foresat sig, saa meget som m uligt, at
gjore godt igjen, hvad der tidligere var bleven forsomt, og de givne Lofter have udentvivl været op
rigtige. M en da Folket igjen viste sig saaledes, som
det stedse vil vise sig: yderlig svagt, esterat det netop
havde været saa uovervindelig stærkt, hvorledes gik
det da med saa mange as disse store, og vist nok
oprindeligt ogsaa varme og oprigtige Lofter? hvormange as dem ere blevne opfyldte ligesaa oprigtigt,
som de vare blevne oprigtigt givne? P a a hvormange
Throner har m an ikke senere sogt at gaae paa Accord
med sig selv, at tinge med sine egne Hensigter og
Lofter? Hvad der i F arens og Angerens Time floi

udover det stærkt bevcegede, det truende Folk, varmt,
tcent, fuldstændigt som en Fredens og Forsoningens
D u e , hvorledes er det ikke senere bleven afpillet?
hvorledes er ikke den ene Fjeder efter den anden ble
ven rykket ud af denne Fredsfugl, — hvorledes er
ikke alt det Skjonne ved den, der skulde fremkalde
Folkets S ym patbier, efterhaanden bleven den afrevet,
saa at det værdilose Skelet endnu alene griner til
bage? M en da saa M ange ved denne Leilighed havde
viist sig svage, svage i Dillie og, saavidt vi formaae
at indsee, ogsaa svage i Forstand, har der udentvivl ikke
udfordredes liden Styrke, for at kunne vise sig stærk,
og derfor fortjener de F a a , der som D anm arks
Konge have besiddet denne S ty rk e, enten den nu
maa tilskrives Charakteren eller Hovedet, vist nok me
gen Anerkjendelse.
V or P la n forer os nu hen mod den samme
uhyre Begivenhed, som vi nylig have paapeget. Vi
maae for nogle Oieblik gjore den til Gjenstand for
vore Betragtninger, da vi trænge til Resultatet af
disse, for senere at kunne bygge paa det.
V i maae anmode Læseren om, at levendegjore sig
det Ind tryk , som Revolutionen af i 848 ved dens
Udbrud gjorde paa ham, og, dersom han ogsaa fuldvoxen har gjennemlevet 1830, maae vi tillige bede
ham om, at gjenkalde sig Indtrykket af dette mærkelige A ars overtagende Begivenhed. H vor forstjelligt

96

var ikke dette In d try k hos de Fleste fra hunt, hvor
forskjelligt nersten overalt i vor Verdcnsdeel! I 1830
hvilken Ju b el nersten fra alle H jerter! M ed hvilken
Glerde modtog m an ikke nersten overalt Efterretnin
gen om den uhyre Begivenhed! M ed Undtagelse af
nogle faa meget Interesserede, nogle faa meget Gamle,
og nogle F aa meget Kortsynede, der troede, ved at
fjerne det Unge igjen, at kunne bringe K raft, Frisk
hed og Ungdom i de gamle europæiske Tilstande, der
altfor tydeligt laae paa D odsleiet og dode af Alder
dom, med Undtagelse af disse F aa var der Glerde
og Ju b el hos Alle. O g hvorfor? Fordi man tffe
tvivlede om, at det liberale P a rti i Frankrige vilde frem
vise den samme K raft, Oprigtighed og det samme
Maadehold efter S eiren, som det havde fremvist under
den lange og haarde Kamp mod det tilbageskridende
R egeringsparti. M an antog, at Friheden for Frem 
tiden havde tilkjevmpet sig et sikkert Tilholdssted i
Frankrige! og at den derfra vilde udbrede sig sagte,
men uimodstaaelig over det ostlige E u ro pa; man
antog, at en ny Tidsalder skulde begynde for det
Unge, det Gode, efterat det Gam le, det S lette var
bleven styrtet. O g derfor jublede m an overalt. D enne
Jub el var hovedsagelig et Udbrud af den Deeltagelse,
som det Gode, det Skjonne stedse vil fremkalde i den
menneflelige S jerl hos Alle, som ikke Egenkærlighe
den, Selvinteressen sporer til at kjermpe imod d et;
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men tildeels var den ogsaa et Udbrud af Haabet, der
i den netop oplevede Begivenhed saae et Varsel for,
at den egne Frihedstime snart vilde tone. Efter at
truende Tordenskyer havde hvilet over Horizonten i
den tidlige Morgenstund, 'og stærke Lyn ogsaa et
Oieblik havde forvandlet dem til et Ildhav, fordeelte
de sig tgien pludselig, og ligeoverfor det store Him
mellys i Osten opsteg et andet Lys i Vesten, som
man antog vel vilde bevæge sig imod hiint, i en
modsat Retning; men som dog vilde udbrede ligeså«
meget Lys, ligesaa megen Klarhed, ligeså« megen velgjorende Varme paa sin Vei. Saaledes haabede man.
Og nu i 1840? Var det ikke netop Foleisen af, at
alle disse fljonne Forhaabninger, der vist nok allerede
længe siden havde tabt deres Farvepragt, deres Blom
ster, og vare begyndte at hensygne, — var det ikke
netop Folelsen af, at alle disse Forhaabninger vare
blevne bragte til Graven, der var Aarsag til det dybe
Mismod, som overvældede alle Bedre, som oieblikkeligen overvældede dem, thi senere vare der Mange, og
saa blandt disse, som troede i det Hul, som den styr
tende Throne netop havde aabnet, at have fundet en
Udgang, gjennem hvilken de kunde fore deres bedste
Forhaabninger til Seier og Virkelighed; men vieblikkeligen sorgede alle Bedre. Det var ikkun de Slette, der
jublede. De kom ogsaa frem fra alle Kanter, selv der.
hvor man mindst havde ventet dem; de kom som hine
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Krybdyr, der ogsaa forlade deres Smuthuller for
Morket falder paa, thi de havde, ligesom disse, eller
troede ideimindste at have Forudfolelsen af, at Morkets Time var kommen, at dets Herredomme netop var
begyndt.
B i sagde, at de Forhaabn'nger, som vare blevne
fodte i 1830, allerede tidligere havde begyndt athensygne, og saaledes forholder det sig. Man havde
nemlig, lige indtil de seneste Aars Erfaringer omsider
havde aabnet Dinene, gjort sig skyldig i en stor Bildfarelse i Vurderingen af liberalere Statsformers Va
sen og Magt. Man havde antaget, at Alt indeholdteS i disse ydre Former, Formen, saavelsom det den
oplivende Princip, det Udre og dets Sjal, og man
antog folgelig, ved at tilegne sig dem, at have tileg
net sig det Hele, og at Frihedens Herredomme fra
den Dag af var bleven indfort og sikkret. I den
seneste Tid have forfljellige Stemmer havet sig, for
udelukkende at anklage de saakaldte Doctrinaire for
denne Vildfarelse. Den preussiske Minister, v. Mannsteufel, har ganste nylig med den hele Arrogance, som
ministeriel Magtfylde kan indgyde i Preussen, ogsaa
i denne Anledning brudt Staven over de Doctrinaire,
om vi ikke erindre feilagtigt; men det Udelukkende
i disse Anklager er udentvivl uretfardigt: Sandhe
den er udentvivl, at nasten den hele Verden, den hele
senere Tids Verden, har gjort sig styldig i den samme
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Vildfarelse; at den hele Verden har næret d o c t r i n a i r
i dette Punkt.
M an havde ikkun paa et enkelt S ted en læn
gere Tids Erfaring om Dirkningerne af en constitutionel-monarkist S tatsforfatning. D et var i England.
Og det Billede, som der paatrængte sig, var vist nok
meget tillokkende. M an fandt der den personlige
Frihed tilbedt vidt udstrakte Grændser, og tilligemed
den fandt man den Selvfolelse, den Folelse af egen
Værdighed, som ogsaa som oftest fremgaaer af den.
M an fandt en hoi G rad af Bevægelighed, som F ri
heden til at bevæge sig ogsaa som oftest fremavler,
og som en Felge af den ogsaa en hoi G rad af B e
vægelse, materiel og aandelig. Bevægelse i alle R et
ninger, der oste viste sig stoiende nok, ofte endog
truende; men som dog stedse stormede hen, fordeelte
sig og forsvandt, uden nogensinde at rokke Rettens,
de bestaaende Rettigheders P iller. O g D ette var
udentvivl det Vigtigste og tillige det meest Tillokkende
ved det Billede, som paatrængte sig: den urokkelige
Wrbodighed for Loven, for Loven i alle dens Skik
kelser, i alle dens positive Bestemmelser, i dens for
melle og materielle Bestemmelser, Agtelse for alle
Rettigheder, fom havde deres Hjemmel i den. E n
hver i dette stolte Land folte Krast hos sig til. at
offre Liv og Blod, for at forsvare sine egne, ham saa
dyrebare Rettigheder; men idet han folte denne Kraft
7*
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faa stærk, faa levende hos sig, m aatte tillige Formod
ningen fvcmsiaae hos ham om, at den famme Kjærlighed, met) hvilken han ornarrnede f i n e e g n e Ret
tigheder, ogfaa m aatte leve i Andres Bryst for d e r e s
R ettigheder; han m aatte indste, at det vilde vcere en
Urimelighed, at fordre af Andre Agtelse for f i n e R et
tigheder, dersom han ikke selv var bered til, at vist
den famme Agtelse for fremmede Rettigheder, — hans
Forkjcerlighed for den egne S tillin g ; al den Vægt og
Betydning, han tillagde denne S tillin g , m aatte stråle
des gjore ham billig mod Alle og Enhver og frem
kalde hitn dybtfolte W rbodighed for sit Lands hele
gjcrldende Lov. Uagtet ntt denne Mrbodighed maatte
bevirke, at en Constrvatism e yttrede sig i hiint den
moderne Friheds oprindelige Land, fom ikke længer
var popnlair i det ovrige Europa, der i det mindste
i Aand og Forsæt var bleven revolutionair; uagtet
denne W rbodighed m aatte drive tit at opretholde I n 
stitutioner, som man i det ovrige Europa nu helst
onskede borte, som f. Ex. Aristokratiet, hvilket, uagtet
det maastee har bidraget meest til Englands Frihed,
Storhed og -M agt, det ovrige Europa, der var ble
ven demokratisk, dog ikke længer vilde finde sig i; —
uagtet denne conservative Tendents, som him W rbodighed for Loven saaledes forte med sig i England,
kunde det liberale P a rti udenfor dette Land ikke und
lade a t betragte denne LErbodighed med den hoieste
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Opmærksomhed og nære den dybeste Agtelse for den,
da den dog tilligemed de Folelser, af hvilke den selv
er et Foster, havde været det egentlige S tyrkens
Bælte, af hvilket England i Nodens Time havde
hentet K raft til, at kunne .bestaae Kampen for dets
Frihed, og efter S eiren Kraften til, at kunne bcgrændse sig i Nydelsen af den. Enhver nogenlunde
opmærksom Iag ttag er maatte i den see den engelske
Friheds O vintessents, dens egentlige S jæ l. M en det
var i Opfattelsen af denne S jæ ls N atur, at m an nn
i Almindelighed gjorde ftg skyldig i en stor Vildfarelse.
D en var vistnok tildeels et Foster af de Form er, til
lige med hvilke den bestod; den var, stråledes som den
nu viste sig, tildeels bleven fremkaldt af den engelste
Forfatning selv, den Frihed, som nu i saa lang Tid
havde aabenbaret stg i d en ; men paa den anden S ide
var der ogsaa noget af hine Form er Uafhængigt i
d en : ligesaavel som den i sin nuværende Skikkelse var
bleven frembragt af disse Form er, havde den selv igjen
i fut oprindelige Skikkelse været Aar sag til dem, og
forsaavidt knude den ogsaa stråledes, som den n u viste
stg, betragtes som en deels umiddelbar, deels middelbar
Folge af sig selv. D en var som Sjæ len i en menneskelig
O rganism e, der vist nok paavirkes af det Legemlige; men
ikke er et Product af det, og som ogsaa selv indvir
ker paa Legemet og bidrager til, at give det selv dets
ydre Præ g. D og stråledes blev den i Almindelighed
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ikke opfattet. Man ansaae den ydre politiske Form
ikke alene som det Væsentligste, men næsten som Alt.
Hiint mere Sjælelige ansaae man ikke som Noget, der
hviler udenom Formen, og virker igjennem den; men
som Noget, der laae bunden i den; der var givet ved den;
naar man tilegnede stg denne ydre Form, vilde hiint
Sjælelige folgelig maatte folge med. Man havde lu
gesaagodt kunnet antage, at en Automat kunde virke
med Geniets hele Skaberevne, eller, maaskee rigtigere,
at Barnet skulde kunne virke med den Rolighed og
Kraft, med det samme Overlæg som Manden, der er
modnet ved Livet og dets Kampe. Denne var.en
stor Vildfarelse, som ikke længe kunde vedligeholde sig.
Sjelden ere Forhaabninger blevne odelagte saa
snart og saa fuldstændigt, som de, der knyttede sig til
Nevolutionen af 1830. Det viste stg snart kun alt
for tydeligt, at det Parti, der ved den var kommen i
Besiddelse af den politiske Magt, ikke vilde understate
og befordre Friheden, som dog tidligere havde været
dets Losen; hvis Navn det havde indvævet med store
Bogstaver i dets Fane. Sjelden har et Parti mist
sig stone under Kampen og mindre efter Seiren, end
dette nye Parti. For den Triumph, som det nu fej
rede, havde det kjæmpet næsten et halvt Aarhundrede,
thi det var netop dette Parti, der fornemmelig havde
givet Anledning til Bevægelserne i 1789, og, uagtet
de Afskyeligheder, som charakterisere den forste franste
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Revolution, ikke tilhore bet, men maa tilskrives alde
les fremmede Elementer, som under Kampen sluttede
sig til det, og som i Mellemtider fortrængte det selv,
var det dog under denne vældige Kamp næsten uaf
brudt under Fanerne, og bar senere fortsat den fljult
og aabenbart, lige indtil det omsider seirede i 1830.
I denne lange Kamp igjennem næsten et halvt Aarhundrede havde dette P a rti ikke alene udviist megen
Udholdenhed og K raft; men ogsaa megen Klogflab og
Betænksomhed. D et var forste G ang, at det spillede
en Hovedrolle paa Verdensfluepladsen. D et havde tid
ligere levet i Slaviflhed, sneget sig ringeagtet og næ
sten ubemærket hen; men i 1789 folte det sig plud
selig gjennemtrængt af det Uværdige i denne Rolle,
og lefiebe for forste G ang Hovedet iveiret, loftede
det strax i Begyndelsen ikke lidet hoit iveiret, og flred
med en fuldkommen kongelig Holdning frem lige til
i M idten af Skuepladsen, og maalte sine tidligere O ver
ordnede med et Blik, saa fuldt af Trods og Ringe
agt, at de oieblikkeligen tabte M ælet af Forbavselse og
tildeels ogsaa af Forfærdelse. D et var saaledes forste
G ang, at dette P a rti nu var kommen i Besiddelse af
den polilifle M agt, man havde folgelig ingen Vished
for, hvorledes det vilde tee sig i Udovelsen af d e n ;
men hvad man havde oplevet siden 1789, maatte,
saaledes som det ogsaa gjorde, egne sig til, at frem
kalde store Forhaabninger i denne Henseende. D og

disse bleve, som vi have anført, skuffede paa det
Fuldstændigste. E n saa hu rtig og fuldstændig D em o
ralisation, som den, der nu viste sig, har m an sjelden
havt Exempel p aa ; den Ban neppe forklares anderle
des, end ved, at S p ire rn e til den ikke først have u d 
viklet sig ester S e ire n , m en skjøde frem fra P a rtie ts
inderste Væsen, og hidindtil ikkun vare blevne trængte
tilbage a f de mange Vanskeligheder, som den lange
K am p havde m edført. D e t var dette P a rti, der faa
overlydt havde raabt paa Friheden i 1 7 8 9 , og som
senere neppe havde ladet et Dieblik gaae forbi, uden
a t raabe paa den; der havde trukket paa Skuldrene
og smilet ad Friheden i de Skikkelser, i hvilke den
tidligere havde fremstillet sig; der vilde have den ganske
anderledes fr i, i ethvert Tilfælde langt almindeligere
i sin F rih ed ; der vilde have den heel og holden, i T an 
ke, i O rd , i R ettigheder, politiske og civile, en fuld
stændig aandel'.g og m ateriel F rih ed , — godt! det
havde nu M agten i Hænderne og kunde virkeliggjort
alle P la n e r og Hensigter, og hvorledes bar det sig nu
a d ? D e t opgav rigtignok ikke fremdeles at bruge F ri
tiden til Losen; det førte den fremdeles indvævet med
store B ogstaver i dets F a n e , — den famme trefar
vede F ane, som m an i 1789 havde opplantet ved
den moderne F riheds V ugge, holdt det fremdeles i
sin H aand og svingede den heelt gratieust og effectfu ld t; — det forte Friheden p aa Læberne; nævnede

den nersten ligesaa ofte og meb næsten ligesaa megen
Salvelse, mcb ligesaa meget Eftertryk, som under
Kam pen for den; bet havbe i Nationalforsam lingerne op
fort Tem pler for ben og i M ajoritets-M inistrene indsat
Præ ster til bens Tjeneste; nten det var altfor tybeligt, at
den hele G nbstjeneste var bl even til en ydre, tom H and
ling ; at alt indre W / s t SelvSopoffrelsens hellige V arm e,
som ben store Id e e tidligere lMvbe fremkaldt, var ble
ven qvalt af Egenkjærligheden, der snart tntcbc meb
a t voxe ndover alt M aat, hm G rændfe. P a rtie t
bar fremdeles Friheden paa Læberne — ja, i S a n d 
hed! det aabenbarebe netop sin sande N atn r i denne
Udholdenhed, meb hvilken det tilegnede sig S kinnet,
medens det lod Virkeligheden fare, i denne Ubluhed,
meb hvilken det vedblev at paastaae, a t N avnet var
T in g en : det vedblev at fore Friheden paa Læberne,
at nævne ben mcb Salvelse, medens det hver D ag
flagtede den p aa de famme Altere, som det havde op
rejst til bens Tjeneste. D et var ikke længe efter 1830,
at Anledninger frembøde sig, som idetmindste hos E n 
kelte m aatte opvække M istanken cm , a t dette P a rti
neppe var, hvad det vilde synes at væ re; at der bag
de glimrende Lofter, de velklingende, stj ernte O rd
skjulede sig en sorgelig Virkelighed. D e t var ikke
længe efter 1830, at S p o rg sm aalet kom paa B ane
om, at udvide de store Rettigheder, som vare blenne
erobrede i dette mærkelige A at for S am fu n d ets mere
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velhavende Klasser, ogsaa til de lavere staaende; men
med hvilken Heftighed viste ikke det seirende P a rti alle
dertil sigtende Forflag tilb ag e! V a r det maaskee F ry g 
ten for, at Friheden selv, ved at gaae alt for dybt
ned, vilde staae F are for * a t blive lcenkebunden, —
var det maaskee ædle Hensyn til Frihed og Fædrene
land, der fremkaldte d e n n W e ftig h K ? Ak, net! D et blev
snart indlysende, hvad d ^ tv a r; det blev snart indlysende,
a t det var noget ganske Andet, at hiin Heftighed ikke var
en ædel Flam m e, som blussede op. D e i 1830 erobrede
Friheder og R ettigheder omarmede denne nye privili
gerede D eel af S am fu nd et fremdeles med In d e rlig 
hed, ja, med mere end Inderlighed, med K ram pagtig
hed; men hvorfor omarmede den dem faa fast? D ar
det, fordi den gjennem dem saae Deien aaben for sig
til, at kunne udfolde Alt, hvad en patriotist S jæ l indeflutter af S to r t og LE delt? var det, fordi det ved
dem var bleven den given, at kunne virke for Fædre
nelandet, at kunne gavne N utid og F rem tid ? Ak,
nei! D e t blev snart tydeligt nok, at det var af ganste
andre G ru n de; at det v a r, fordi den i disse R ettig
heder saae en meget brugbar, en courant M y n t, mod
hvilken den kunde tilkjobe sig hvad det saa skulde være.
N aar den bragte den tilto rv s under V oteringerne i
den lovgivende Forsam ling, kunde den tiltinge sig for
den Concessioner af ethvert S la g s , og derfor elskede
den ogsaa disse Rettigheder saa hoit! D e t var gaaet
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med denne nve privilegerede D eel af S am fu n d et li
gesom med J e s u s 's gjerrige D iscip el: ligesom han opoffrcde det, og det daglig, sin G ud, sin H erre og
M ester for nogle S olvpenge. S aaled es bar den ug
ad, n aa r Talen var om Fædrenelandets indre A nlig
gender, og ikke anderledes,"naar de udenlandske F o r
hold bragtes paa B a n e ! £ g i denne Henseende kom
den til, at staae et ikke gaiffke lidet Stykke under de
erldre privilegerede Klasser, fom den havde afløft i
M ag t og Indflydelse! Hvad navnlig Adelen, som
den havde fortrcrngt, angik, saa havde der stedse, selv
da den havde vendt Ryggen til sig selv og var sjunken ned til en Hofadel, der logrede, krob og tryglede,
selv i denne dens »værdigste Skikkelse havde den
stedse fremviist S p o er, som vidnede om dens O p rin 
delse, dens F o rtid : den krigerffe Hæder vedblev at
tiltale d e n ; den var stedse beredt til, at trække S v æ r
d e t; den trak det helst, n aar Talen var om, at ud
vide Fædrenelandets G rændser, a t indlade sig paa
E robringer. Landenes ydre G lan d s, deres ydre A n
seelse led derfor ikke, saalænge denne Klasse var den
vigtigste, der raadede for deres Skjebne. M en hiin
anden Klasse, som n u var kommen i dens S te d ;
som n u forte O rd et; i hvis Hænder Landenes Skjebner n u vare blevne nedlagte, hvorledes bar den sig
ad, n aar den havde at raade over Fædrenelandets ydre
-F o rh o ld ? Hvorledes den bar sig a d ? J o ! ogsaa
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den fremviste i disse Oieblikke udentvivl S p o er, fein
tydede paa dens Oprindelse, dens F o rtid ! D enne
talrige Klasse bestod fornem melig af den tidligere
M iddelstand. D et var Handelen en gros og en detail,
B orsspeculationen, Fabrikdriften, kort sagt Industrien,
der med den vare blevne nobiliterede, og Handelen,
B orsspeculationen, Fabrikdriften, In d u strien , der ud
gjorde G rundlagene for dens m aterielle Existence, bleve
nu Drivefjedrene i dens offentlige Optrcrden, bleve D riv fjedrene i dens Politiske V irksom hed: skulde Fædre
nelandets ydre Forhold ordnes, da blev S p o rg sm aalet, ligesom ved de indre Forhold, ogsaa kun om,
hvorledes denne O rdning vilde indvirke paa Hande
len, B orsspeculationen, Fabrikdriftcn og Industrien,
og efter Besvarelsen af dette S p o rg sm a a l indrettede
det herskende P a rti som oftest sin Optrceden og I n d 
skuden. D e m aterielle In teresser fik en total O ver
vag t, en alt overvejende Indflydelse, der udstrakte stg
over det offentlige saavelsom private Liv, over den
offentlige saavelsom private V irksom hed, og denne
Ovcrvcegt viste sig nu efterhaanden ikke sjelden u m is
kendelig i saa forbryderiske Skikkelser, at de m aatte
opvække Afsky og Forfæ rdelse: m an saae Generaler,
gamle og nye M inistre, kort sagt M æ nd, der indtoge
eller havde indtaget de meest indflydelsesrige og tillige
de meest glimrende S tillin g e r; M æ nd, der alle havde
en storre ellcr m indre F ortid at forsvare og opretholde;
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der alle besade Navne, til hvilke m an overalt lyttede
med Opmærksomhed, saadanne Mcend saae m an nu
vende Ryggen til sig selv og deres helligste P lig te r;
m an saae dem sælge deres Indflydelse til den Hoistd y dende; tinge om S u m m en for deres Vanære. D et
viste sig nu cfterhaanden tilstrækkelig klart til, at aabne
selv de meest D antroendes D ine, hvilken uhyre F o rfljel der dog var paa et Land med en fri F orfatning
paa P a p iret og et Land, hvor denne F orfatning tillige
ikke alene var bleven optagen i Befolkningens Bevidst
hed ; men ogsaa i dens Hjerte, i dens B lod. D og S k u f
felsen, som denne E rfaring medforte hos saa M angfoldige,
var dog ikke det Sorgeligste ved d e n ! der var Noget end
n u langt sørgeligere. O g D ette bestod i de msrke S k y g 
ger, som den kastede over F rem tid en ! thi hvorledes vilde
denne Frem tid blive under et P a rtis ' Auspicier, der ikke
havde In teresse for nogen anden In teresse, end de
materielle In te re s s e r? Kasserne, de offentlige saavelsom private, vilde maaskee kunne bringes til, at strømme
over; men Fæ drenelandets Skjebne, hvorledes vilde
den blive uagtet al denne Overflod, im edens det herskende P a rti betragtede alle F o leiser, som ikkun vare
istand til, at begrunde dets G lan d s og S torhed, med
den dybeste R ingeagt? hvorledes vilde det gaae Frank
rigs nu, da det ester Girondisterne, som det havde
forsm aaet og Napoleon, som det havde havt, men som
det havde m aattet opgive, omsider havde faaet B aron
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Rothschild, som det hver D og hyldede p aa B orsen,
medens han i kongelig M agtfuldkom m enhed med me
gen D ybsind i M ine og Adfcerd erklcrrede sig over
de tre eller fem P ro cen ts S ynken eller S tig e n ? D er
var im idlertid endnu eet H aab, een Udsigt tilbage.
D en dybe Uvillie, som den uvcerdige Rolle, i hvilken
Frankrige nu frem traadte, den dybe Uvillie, som denne
iiM Tdige 9tolle n u fremkaldte hos en ftor D eel af
de samme Klasser, som raadede for Landets Skjebne,
tydede p a a , at der dog endnu v ar en ufordccrvet
M asse tilbage; at der. om ogsaa M ange vare gaaede
tabte, dog endnu fandtes Enkelte, som ikke havde la
det deres hele Sjcel indspinde af Egenkjcerligheden;
hvis H jerter endnu havde varm e S la g og bankede
for Frankrige. D ersom R egjeringsinagten blev ned
lagt i D isses Hænder, vilde den store, hcederfulde B ane,
som n u var lukket for Landet, rim eligviis atter blive
aabnet for det. O g, for at D ette kunde flee, udfordredes maaflee ikkun, at et Forflag, som oftere havde
været fremsat, erholdt Lovskraft. D ette Forflag, der
gik ud paa, at lukke Adgangen til den lovgivende F o r
samling for D e af Em bedsm ændene, som vare meest
afhængige af Regjeringen og som ogsaa hidtil havde
viist sig meest servile, dette F orflag havde rigtignok,
som netop ai'.fort, oftere været frem sat og var bleven
forkastet, dog kunde m an endnu gjore sig Haab om,
at det med lidt Udholdenhed vilde lykkes, at fore det
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igjennem. D er var en anden Reform, som ogsaa of
tere havde været fremsat, der, om gjennemfort, rimeligviis ligeledes vilde fore til det samme Resultat.
D enne Reform gjaldt Valgloven. Kunde man bringe
det til, at faae den for Vælgerne bestemte Census
nedsat, vilde en stor, hidindtil udelukket Deel af B e
folkningen komme i Besiddelse af Valgrettlgheden.
D enne Deel kunde vist nok ikke ansees fo r, at være
mere ufordærvet; den kunde ikke ansees for, at fole
storre og varmere, end den hoiere staaende Klasse, som
nu var i Besiddelse af denne Rettighed; men dens
S tillin g i Sam fundet var saa underordnet; dens I n 
teresser saa saa, saa simple, saa lidt foranderlige, at
den ikke kunde gjore sig Haab om, at denne S tilling,
at disse Interesser vilde kunne forbedres synderlig ad
Lovens Vei, saalænge man vedblev at holde de G rund
sætninger i Agt og M e , hvis Efterlevelse man hid
indtil havde anseet nodvendig for ethvert S tatssam 
funds Bestaaen, og at man ved S ta tsro ret i Frank
rigs og i dette Lands lovgivende Forsamling ikke vilde
vende disse Grundsætninger R yggen, m aatte endnu
ansees for afgjort. D a mi denne Deel af Befolknin
gen, som man sogte at sætte i Besiddelse afD algrettigheden, saaledes ikke havde nogen egen, ejendommelig
Interesse, som den ad Lovens D ei, ved Udfaldet af
Dalgene til den lovgivende Forsamling kunde gjore
sig Haab om at fremme, var det at antage, at den
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vilde aabne D ret for det W dlere, det B ed re, og at
den folgelig Paa Valgdagen vilde give sin S tem m e til
Mcend, om hvem den vidste, at de vilde indgaae K am 
pen for det W dlere, det Bedre. M en disfe og lig
nende Forhaabninger bleve samtlige tilintetgjorte i
1848.

I B ed om melfen af dette A ar s mærkelige Jievolution i Frankrige have tvende Vildfarelser temmelig
hyppigt aabenbaret sig. M an har igjen her seet det
doctrinaire P a r ti at blive gjort til S yndebuk, idet
dette P a rti fra mange K anter er bleven anklaget for,
at vcere A ar fag til O m væ ltningen, ved at have viist
sig altfor h alstarrig t; ved ikke ltide at have givet ester,
hvor det burde have givet efter. M en denne Anklage
grunder sig paa en Vildfarelse og er, forsaavidt font
den er rettet mod et heelt P a r t og ikke mod enkelte
Personer, som hore til samme, faa uretfærdig fom m u
ligt. T hi vel fortjener Ludvig P h ilip s sidste M iniste
rium at fordom m es for det S tiv sin d , den Halstarrighed,
font det fremviste lige til det Uderste, ligesom det ogsaa
udentvivl fortjener at fordom m es for dets hele R egjeringsvirkfomhed r dets Tilbagefkriden paa Frihedens
B an e var ubetvivlelig; dets servile Holdning ligeoverfor Kongen, det Hykleri, med hvilket det, uagtet dets
S tiv sind og Cynism e, igjen til andre Tider fogte at
tilegne sig S kinnet af Frisindethed, m aa desuden
gjore dette M inisterium foragteligt, — vel forholder
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Dette sig saaledes, og vel mcta i det mindste dette
Ministeriums meest indflydelsesrige Medlem, Guizot,
antages at hore til det doctrinaire Parti, ja, der
fandtes neppe Nogen, der mere fortjente Navu as
Doctrinair, end han: havde han ogsaa ikke vcrret dette
Partis egentlige Skaber, saa havde han dog i lang
Tid vceret dets egentlige Kjerne,, af hvilken Doctrinen
havde skudt ud og udviklet sig til Fuldstændighed,—
alligevel maa det doctrinaire Parti ausees for augerlost. Ja, saalangt fra at have fremkaldt Revolutionen
ved at vise sig doctrinair, havde det guizotske Ministeri
um netop fremkaldt den, ved i kke at vise fig docirinair; Guizot, Ministeren Guizot, havde foraarsaget
sit eget og Thronens Fald, hovedsageligen fordi han
havde vendt Ryggen til den anden Gnizot, Doctrinens Nppersteprcest, og ikke vilde rette sig efter, hvad
Denne med saa megen Klarhed og Veltalenhed havde
forkyndt fra Talerstolen i Sorbonne..
Feilen ved
denne nye politiske Doctrine, om den forovrigt for
tjener dette Navn,, thi det doctrinaire Partis Eiendommelighed bestaaer mere i cn Tendents, end i et
System; selve Navnet har det erholdt, ikke af et Hele
af egne, originale Lcerescetninger; men derimod af
dets Forkjcerlighed for Doctrinen i Almindelighed,—
Feilen ved den var, at den tillagde den ydre politiske
Form for megen Vcerd, medens deus Fortjeneste be
stod t, at den havde underkastet denne ydre Form et
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dybt Studium, og fremstillet den med Klarhed i dens
Væsen og i dens Resultater. Dette var en stor For
tjeneste, der nok kan holde det doctrinaire Parti ska
deslost mod v. Mannteufels ministerielle Deltalenheds
udbrud, thi den ydre Form er, om den ogsaa ikke er
Alt, og heller ikke det Væsentligste, dog af stor Vig
tighed; den indeholder vigtige Garantier; den er et
Værn, bag hvilken det Mdlere, det Aandelige kan be
væge sig sikkrere og friere. Det laae i dette Partis
Overvurdering af den ydre Form, at det fornemme
lig var det s Tilhængere, der sværmede for, at om
plante politiske Institutioner.
Den Mark, hvorhen
disse Tilhængere fornemmelig sogte, for at lede efter
og hente Forbilleder, var England og den engelske
Historie. Ved Undersogelsen af den engelste Forfat
nings Væsen og Udvikling, kunde de Doctrinaire ikke
være uopmærksomme paa den Stilling. — og de vare
det heller ikke — som Kongemagten indtog, rigtignok
ikke efter Forfatningens Bogstav, men dog saaledes
som denne i Virkeligheden yttrede sig. For Englands
konstitutionelle Liv maatte folgende Sætning betragtes
som Grundsætning: K o n g e n her sker ; men re
si jer er ikke. Der var ueppe Noget, som havde
bidraget mere til den engelste Friheds Sikkerhed og
Udvikling, end denne Sætnings Efterlevelse.
Men
netop derfor maa den ogsaa ansees som en Grund
sætning for det doctrinaire Parti, thi hvad, der havde
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begrundet eller bidraget til at sikkre den engelske F ri
hed, maatte, ester dette P a rtis Anskuelse, kunne be
grunde den eller bidrage til at sikkre dm overalt;
enhver Grundscrtning i den engelske Forfatning blev
en Grundscrtning for dette P a r ti, samtlige disse
Grundscctninger udgjorde den Tryllestav, som, P artie t
antog, ikkun at behove at svinge, for at bringe den
constitutionel-monarkiske S tatsforfatning til, at yttre
sig igjennem en ligesaa tiltrækkende, m ligesaa livfuld
og imponerende Virkelighed Sonden for Canalen, som
Norden for samme, — og at P artiet ogsaa t r a g t e d e
efter, at svinge denne Tryllestav over Frankrigs, er
utvivlsomt: saalcrnge det bestod i dets egentlige og
oprindelige Skikkelse, var dets Strcrben efter Frihed,
saa megen Frihed, som det konstitutionelle M onarki
uden Fare kunde bccre paa. D et var forst senere,
forst efterat P artie ts Theoretikers vare blevue til
Praktikere; da dets politiske Philosopher vare blevnc
til Statsm crnd og F orretningsm and, da desuden
saa mange det egentlig uvedkommende Bestanddele
fra Embedsklassen, Borsen og Industrien havde stuttet
sig til det, — det var forst da, at N aturen begyndte
at gaae over Optugtelsen; at Egenkærligheden ogsaa
begyndte at indspinde dette P a rtis vigtigste Tilhæn
gere, og staledcs forhindre dem fra, at vise i G jcrning, i Handling, hvad de havde opstillet i Tanke og
i O rd ; men dette var cn S nublen paa Livets Bei
6*
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af den Enkelte, som I n t e t havde med P artie ts egent
lige M arke, dets Tcndents at bestille: theoretisk har
P a rtie t aldrig forncegtet, hvad det havde opstillet
theoretisk. F o r det doctrinaire P a rti m aa altfaa
S cetn in g en : K o n g e n h e r s k e r , m e n r e g j e r e r
ikke, ansees som Grundsertning i ctt constitutionelmonarkisk S tatsforfatning. M e n nu var det netop,
fordi det guizvtfke Ministerium ikke i dets offentlige
Virksomhed havde overholdt denne Scetning', — net
op fordi dette M inisteriums Lemmer foretrak deres
Portefeuiller sor denne S a t n i n g s Efterlevelse, var
det, at de maae bare en Deel af Skylden for R e
volutionen i 1848. Ludvig Philip havde alt for
store Tanker om sin egen Klogskab og Regentdygtighed; han bar paa altfor mange skjulte Hensigter til,
at han havde kunnet bevages til, at lade sig noie
med at bare Sceptret, medens Hatt lagde Regjeringstoilerne i sit M inisteriums H ander. D e n S a tn in g ,
han vilde have betragtet som G rundsatniug, istcdetfor
den nylig ausorte, korn derfor til at lyde ganske a n 
derledes; K o n g e n h e r s k e r o g r e g j e r e r , blev det
af Hant opstillede Axiom. Ikkun M a n d , som praktisk
vilde anerkjende denne S a t n i n g — theoretisk kunde
de hylde hvilkenfomhelst an den, derfor var I n t e t
iveien — ikkun saadanne M a n d attbetroede Ludvig
Philip Ministeriets Portefeuiller, det vil da sige, for
et tangere Tidsrum , thi Tidsomstandighederne nodte
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ham undertiden til, for en kort Tidsperiode at ty til
M ænd, der ikke vilde rette sig efter hans dyrebareste
politiste Grundsætning, saaledes som Tilfældet flere
Gange var med Thiers. S aadanne Mccnd forstod
imidlertid den flue Konge, snart at skaffe sig fra H al
sen igjen. Scetningen, K o n g e n h e r s k e r o g x cg j e r e r, blev saaledes, med Undtagelse af korte M el
lemrum, den Grundsætning, der befulgtes stadigen
ved S ta tsro ret i Frankrige. M en netop derved, at
Ludvig Philip fik frit Spillerum i sit Lands Regjering, blev det ham muligt, at tvinge Frankriges I n 
teresse tilbage i Baggrunden, medens de orleanste
Familieinteresser udbredte sig rolig over Forgrunden
og udfyldte den, og heri maa vel en af Hovedaarsagerne soges til Udbruddet i 1848. D et var den ned
værdigende Rotte, som Frankrige m aatte udfore i
S panien og i Schweitz, der bidrog saa væsentlig til
dette Aars frygtelige Udbrud. Vi haabe saaledes at
bave viist, at him Anklage mod det doctrinaire P a rti
er ugrundet.
Hiilt anden Vildfarelse, som bar aabenbaret sig
i Bedommelsen af Revolutionen af 1848, stikker ogsaa i en Anklage; men i en Anklage, der har bevæ
get sig i en fra den netop omtalte ganste modsat
Retning. Ester denne Anklage stulle Ludvig Philip
selv og det guizotste M inisterium kunne ansec sig som
angerlose, medens Skylden maa komme til, at hvile
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paa O ppositionspartiet, der kort for Revolutione»
forfogte paa, at fremkalde nogle Dem onstrationer mod
det bestaaende M inisterium. D et er O ppositionspar
tiet, de franste Kammcres monarkifle Opposition, som
her siuttes i H alsjernet og overofes med S p o t og
Fornærmelser. M en aldrig har en Anklage været
mere uretfærdig! D e t er, som om m an vilde anklage
Arbejderen, der, medens Bygningen begynder at vakle,
som han har været med at opfore og ved hvilken
hans Hjerte derfor hænger, forsoger paa, a t sætte
S to tte r under den, som alligevel ikke ere istand til, at
forebygge dens Fald, — det er, som om m an vilde
anklage denne opoffrende, varmtfølende Arbeider for
B ygningens F a ld ! Aldrig har en Anklage været
uretfæ rdigere! Dersom der sindes M ænd, der i de
sidste Aar for Revolutionen, dersom der findes of
fentlige M ænd, som i Frankrige i dette T idsrum
fortjene vor Agtelse, vor S ym pathi, faa er det netop
hine faa, uegennyttige Oppositionsmænd, der uafbrudt,
men forgjeves, bestræbede sig for, at tvinge S ta tsm a stinen tilbage til Forfatningens egentlige, rette H jul
spor, fra hvilken Egennytten havde fjernet d en ! Dette
var vistnok efter al Rimelighed en forgjeves, en frugteslos Bestræbelse, og har maastee ogsaa fremstillet
sig saaledes for selve disse M æ n d ! Id e t vi ned
skrive disse Linier, sigte vi naturligviis ikke til den
overragende Begivenhed, som snart stulde vise sig,

119
thi denne havde neppe Nogen forubfcet; vi see der
imod hen til et ganske andet Phcrnomen, som maatte
paatrcenge sig enhver noiagtig Iagttager. En Egenhed ved det franste Folk, som maatte fremkalde Fryg
ten for, at det neppe igjennem et langt Tidslob vilde
kunne nyde en fri Forfatning, havde nu igjen i län
gere Tid viist sig umiskendelig. Det havde viist sig,
at dette pirrelige, let bevcegelige Folk i hver enkelt
Tidsperiode lader sig saa aldeles beherste, saa aldeles
henrive af den Idee, Folelse eller Lidenstab, som hos
det netop hviler ovenpaa, at det glemmer alt Andet
for den; men den stcerke Forkjcrrlighed, som saaledes
bemestrer sig det, kan ikke vare lamge; den maa snart
igjen vige Pladsen for en anden o. s. v. I 1789
var det Frihedsideen, som rev Alt med sig; senere
blev Lighedsideen den overveieude; saa kom Touren
til den krigerste Herder, og endelig i vore Dage til
de materielle Interesser. Med Undtagelse af den
forfte korte Periode, der var Frihedsideens egen,
maatte denne senere vige Pladsen for de Folelser, som
netop vare fremherskende og charakteriserede Tids
punktet. Forsi siagtedes den hver Dag under Guil
lotinen af Robespierre og Konsorter for Lighedens
Skyld. Det var ikke en politist og juridisk Lighed,
som man da alene tragtede efter, nei! den meest fuldstcendige Lighed, lige indtil Lighed i de M e Tanker,
lige indtil Lighed i Folelser og Duster. Man vilde
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have en strccng Lighed, og man vilde dertil have Ligheden
strcengt: enhver Ulighed, ja enhver f o r m o d e t Ulighed forte til Guillotinen. Senere pegede Bonaparte
fra Alpernes Toppe ned til det fljonne Italien, og
talede begerstret om al den Hceder, der var at vinde
for de franste Vaaben paa denne Jordbund, hvor
saamegen Hceder havde vcrret tabt og vnndet^ Og
Hcederen, Gloiren, blev nu Lofenet, nu og for en
temmelig lang Aarrcrkke.
Endelig begyndte ogsaa
Skinnet af de franske Vaaben at tabe sig i selve
Franskmcendenes Dine^ og Synet af Nogstyen, der
stiger op fra Dampmaskinen, Lyden af det arbejdende
Hjulvcrrk bleve nu langt mere tiltrcekkende, end Synet
af den vaiende Fane og Lyden af den hvirvlende Tromme
eller den modige Stridshests Vrmflen. Det blev de
materielle Interessers,, Egennyttens Tid. Tidligere,
medens Ornen flot i Spidsen for de franske Batailloner, havde Friheden ikke alene maattet trcrkke sig
tilbage, den maatte fjerne sig aldeles: man taalte
den ikke engang af Navn. Det var da en ny Be
gejstring, der havde aflost en crldre Begejstring, og
der, ligesom denne tidligere, udfyldte Sjælen heel og
holden, og ikke tillod nogen Anden ved Siden af sig.
Men efter 1830, da Egennytten og de materielle I n 
teresser sik Overhaand, gik det ganske anderledes.
Friheden blev da rigtignok igjen offret; men nu kun
i dens sublimere Form; den grovere Deel af den og
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dens Navn vedblev man at holde i Agt og ASrc;
man havde endog indstiftet egne Festdage til deres
Ihukommelse, stråledes som Tilfceldet var med Julidagene. Denne Opoffrelse af det Egentlige ved Tin
gen, medens man tilegnede stg dens Skal og dens
Navn, var charakteristisi for en Tid, der vcesentlig til
borte de materielle Interesser, thi hvad bekymrede
disse Interesser stg om, at Samfundet skjulte sig un
der et falsk Navn? Et Navn! der endnu var min
dre substantielt, end en Idee, et System 1 hvad be
kymrede de sig overhovedet om deslige Pueriliteter?
De trak paa (Skuldrene ad demI Hvad, der var af
Vigtighed for disse Interesser, var, at tilegne sig et
Navn, der for Dieblikket havde Navnevcerdi; der netop
stod i Cours, og tilligemed Navnet en Ting, der
kunde indvirke gavnligt paa dem selv, — dette var
Noget at kjcempe for for en Nation, for en Sam
ling af rolige, forstandige Mcend! Hvad, der saaledes
ligeside« 1789 saa umiskjendelig bavde viist sig i
Frankrige, maatte fremkalde Frygten for, at dette
Lands pirrelige, let bevcegelige Befolkning neppe igjennem et langt Tidslob vilde kunne nyde en fri For
fatning, og maaskee har denne Frygt ogsaa paatramgt sig
hine uegennyttige, modige Oppositionsmcrnd, som igjen
i 1848 optraadte mod det guizotfke Ministerium.
Dog hvorledes det ogsaa maatte forholde sig hermed,
t ethvert Tilfalde kunne vi ikke undlade at sympathy
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fere nt eb bisse M ænb, ber imber Opoffrelser, meb
Uegennyttigheb og Stanbhastigheb vebblev Kämpen
for ben Jbee, font Frankrige engang havbe hyldet sow
ben bebfte, ben skjonncste; fcm be selv ansaae for
ben bebfte, ben skjonneste, og hvis Dirkeliggjorelse i
Frankrige, cm bet' funbe tilegne sig ben, be ansaae
som ben storste Lykke for bette Lanb. O g at be havbe
tilstrækkelig G rnnb til, otter at optrccbe mob Guizot
og hans M inisterium , Hvo kan betvivle b et? Foruben at G uizots hele Ministervirksomheb, saalænge
ben til forskjellige Tiber havbe varet, m aatte ansees
as bem som en eneste, lang, saa gobt som uafbrubt
O pforbring og Ubforbring til K am p, havbe ber t
ben aller seneste Tib enbnu viist sig anbre særegne
Opfordringer af ben aller stærkeste S la g s. D en
M aabe, paa hvilken hiint M inisterium nu optraabte,
maatte hos enhver Frihedens Den fremkalde Frygten
for, at det vilde gjore af meb hvab, ber enbnu var
tilbage af Friheben i bens æblere Skikkelse. D et
gjaldt nu, at lægge O rdet i Lænker, idet bette M ini
sterium vilde have det forbudt, ved offentlige Selska
ber at holde Taler af politisk Indhold. D a det frem
kom meb bette Forbud, bar det sig igjen ad paa ben
samme snigende, skinhellige M aade, som tilligemed
dets Hovmod bestandig havde været betegnende for det.
D enne strænge Forholdsregel, fattedes det nemlig Mob
til, at frem tråde meb og udgive som dets egen; bet
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vilde ikkun have sig selv betragtet fom Lovenes uboielige Udforer; det trak en gammel, ftovet, forglemt
Forordning, hvis Anvendelighed desuden var tvivlsom,
frem af Archivet, og krob i Skjul under den. D ette
med Hensyn til Landets indre Anliggender. M en
ogsaa den S tillin g, som Frankrige nu indtog i Ud
landet, m aatte indeholde den stcrrkeste Opfordring til
Enhver, hvis Hjerte flog for dets gamle G lands og
S torhed til, at optræde mod et M inisterium, der for
nemmelig ved dets Foielighed mod Kronen havde
bidraget saa væsentlig til, at flabe denne S tilling.
Ded at arbeide paa, at faae en P rin d s af det orleanfle H u us anbragt i S panien — en Bestræbelse,
som desværre var bleven kronet med alt for meget
Held — havde det brudt overtvært med den eneste
Allierede, som kunde tllsikkre Frankrige en værdig, en
imposant Holdning i Verden. F or ikke ganfle at
tabe dets Indflydelse, nodsagedes Frankrige nu til, at
nedlade sig til den uværdigste Rolle. Saaledes som
det viste sig i Schweitz, tog det ikke i Betænkning, at
krybe i M etternichs Fodspoer; at folge denne gamle
Ræv paa hans mange S nigveie; det nedlod sig til, at
tie til og samtykke i den noksom bekjendte rænkefulde
og tillige haarde, ja undertiden grusomme osterrigfle
Politik. A t der altsaa var tilstrækkelig Opfordring
for Frankriges Opposition til, igjen at begynde Kam
pen mod G uizot og hans M inisterium, kan neppe

124

mcb G rund betvivles. M en hvad, der nu viste sig i
Frankrige, maatte rive Bindet fra Dinene paa E n 
hver, der hidindtil endnu havde haabet og troet paa
Frihedens snarlige S eier i dette Land.
I ethvert Land, hvor S tatsm ag ten ikke er ble
ven nedlagt udeelt i en Enkelts Hcrnder; men hvor
den er bleven skilt ad og hver Deel overantvordet til
en seersfilt S ta tsm a g t — og, hvor dette ikke er T il
fældet, kan Frihedens Herredomme neppe blive varigt
— vil der stedse fremstaae en aaben eller fljult Kamp
imellem de sorstjellige S tatsm agter, som saaledes fin
des i S am fundets In d re . Enhver af disse vil serge
at udvikle sig paa den Andens Bekostning, thi saale
des er den menneskelige N a tu r: den er sjelden, i et
hvert Tilfcelde for en lang Tid, tilfreds med hvad den
er kommen i Besiddelse a f; den higer stedse efter no
get Mere, noget B ed re; den har sjelden saamegen
Selvovervindelseskraft, at den formaaer at modstaae
denne Higen, selv naar den indseer, at, hvad den
stræber efter, ikkun kan opnaaes paa Retfærdighedens
Bekostning; at det, som den vilde opnaae paa denne
M aade, ikke engang vilde være til varigt G avn for
den selv. D og finder under enkelte Regjeringsformer en væsentlig Forffjel sted imellem den Kraft,
med hvilken de sorstjellige S tatsm agter, som deleden
hele indre offentlige M yndighed mellem sig, stræbe
efter, at udvide deres Grændser. I det constitutio-
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neüe M o n ark i, nred hvilket vi her ikkun have at
gjore, er det stråledes fornem melig den executive eller
Fyrstem agten, der scettcs i Bevcegelse af denne S trceben. D enne M ag t er arvelig, In deh averen besidder
den altsaa til sin D o d sd a g ; men nu er det fornem 
melig den lange Nydelse af M agten, der avler B egjerligheden efter endnu mere M ag t. Fyrstem agten
er arvelig, Indehaveren besidder den tilsin D o d sd ag ;
men netop som en Folge af denne lange, uafbrudte
Besiddelse sremstaaer et noiere Kjendsiab til sig selv
og S am fu n d et, en storre Lethed i, at kunne overstue
baade sig selv og S am fundet, derfor kan denne M ag t
langt bedre udspeide og betjene sig af enhver gunstig
A nledning, som frem byder sig til dens Udvidelse.
D en S ikkerhed, som efter F orfatningens Bogstav
overalt, og i Virkeligheden naesten overalt omgjerder
Besiddelsen af denne M ag t, egner sig ogsaa til, at
indstyde mere Dristighed til, at indlade sig paa det
Farefulde. D en er ogsaa a r v e l i g denne M ag t, hvad
Indehaveren veed at tilegne sig, kommer solgelig ikke
alene ham selv tilgode; men ogsaa alle hans E fter
kom m ere; den G lan ds, som han forstaaer at sprede
ru n d t sig, kommer at hvile for bestandig over h an s
H u u s, ogsaa derved m aa h an s S trcrben efter men
neskelig S to rh ed og M agtfylde nceres. Anderledes
forholder det sig med Folkcm agten, den D eel af den
offentlige M ag t, som er blcven lagt i Homderne paa
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Folkets Repræsentanter. Her kan, da Alt vexler uaf
brudt, Personer og M eninger, ingen P lan befolges
for et længere Tidsrum ; Bevidstheden om denne Dexlen maa desuden indgyde en stone G rad af Forsig
tighed : da Enhver maa frygte for, at den M ening,
som han understotter, og som idag er den seirende,
maaskee imorgen vil blive underkjendt, vil han vogte
sig for, at vove sig for langt ud. Hertil kommer, at
den Omstændighed, at denne M agt staaer ligeoverfvr
en anden, mere activ, mere cergjerrig M agt, maa gjøre
den maadeholden; som en Folge heraf vil den som
oftest tænke mere paa at forsvare sig, end paa at an
gribe. D og vil den i de forskjellige Tidsrum i denne
Henseende optræde saare forfljelligt; dens P assivi
tet vil i de forskjellige Perioder være af en meget
forstjellig G rad, ja den vil undertiden gaae over i
Activitet. D enne M agt repræsenterer Folket, Folket
heelt og holdent, ikke alene dets Tanker; men ogsaa
dets Følelser. Ligesom en B u g t af Havet deler Ebbe
og Flod med det, saaledes ogsaa her: denne M agt
er stor, naar Folket er stort; liden, naar Folket er
naar Folelsen og Kraften svulme i Folkets
B ryst, da svulme de ogsaa her; men synker Folkets
Bryst igjen og bliver koldt, da bliver det ogsaa koldt
her. D et er i disse sidste Dieblikke, naar Folket er
lidet, naar dets Bryst er koldt, at den anden M agt,
Fyrstemagten, gjor sine Erobringer, at den udvider

sine Grændser. M en da vaagner Folket igjen en
vakker D a g , og bemærker mob Forfærdelse hvor M e
get, der er gaaet tabt under dets S lu m m er; det bli
ver grebet af Forbittrelse mod hiin anden M agt, som
har afluret det saa M eget. D e t reiser sig, og er i
disse Dieblikke uimodstaaeligt. D ersom det nu besid
der Klogflab og M aadehold nok til, at lade den
M a gt, som ellers repræsenterer det, ogsaa repræsentere
det i disse bevægede Dieblikke; dersom det kan overvinde
sig saa meget, at det overantvorder Gjengjældelsesværket
ganske til dets Repræsentanter, da er A lt paa det R e n e :
F orfatningen er sikkret. Friheden er gjenerobret. D isse
R epræ sentanter, der hore til N ation en s E lite, ville
standse ved den F orfatn in gs Grændsestene, som de
kjende, som er deres egen, som har været deres egen,
og som de derfor have kjær. D e t er saaledes, at det
nu i lang Tid er gaaet til i England. D er har F o l
ket besiddet hiiit K logflab, hiint M aadehold. D et
har undertiden reift sig, og af og til i en meget be
væget S tem n in g , svulmende af Lidenskab. M en det
M aal, som dets Repræsentanter tragtede efter, er
bleven naaet, og oieblikkelig er den bevægede S te m 
ning bleven beroliget, Lidenflaben er bleven dæmpet.
S a a v e l Folket som dets Repræsentanter have med
H atten i Haanden, med boiet Hoved, gjennemtrængte
af W refrygt standset udenfor Forfatningens g en er
obrede Grændser, og have der nedlagt den Drede,

den Forbittrelse, som nyligen flammede hos dem.
Men i 1843 viste det sig derimod i Frankrige, at
det der under lignende Omstændigheder ikke kan lobe
saa fredeligt af; at hiiit Klogskab, hiint Maadehold
fattes der. Det Samme havde rigtignok viist sig i
1830; men den Gang knyttede der sig saameget Sær
egent til Tidens Tilstande, at man antog saa godt
som overalt, at det kun var dette Særegne, som havde
givet Bevægelserne deres stærke, deres voldsomme Charakteer. Nu viste det sig derimod, at Aarsagen har
været en ganske anden. Den samme altfor store Hef
tighed i Folkecharakteren viste sig atter, og foruden
den viste endnu Noget sig, som ikke havde viist sig i
1830. I dette Aar havde man vist nok ikke formaaet
at respectere den bestaaende Forfatnings Grundpiller;
man kuldkastede den hcel og holden; men man satte
dog noget Lignende istedet, som man efter bedste
Overbeviisning ansaae, ikke alene som noget Bedre,
men som noget Ipperligt.
I 1840 derimod viste
det sig, at der i det Mellemrum, som adskilte dette
Aar fra den forrige Omvæltning, havde udviklet sig
i al Stilhed nede i Samfundets Bærme, i Afkroge
og i Smuthuller, et afskyeligt Parti, hvis Livsprin
cip var en umaadelig Længsel efter, at lægge sig som
en Vampyr paa Samfundet, et Parti, som ikke alene
vilde forhindre, at noget Bedre sattes istedet for Det,
som ogsaa nu var bleven kuldkastct; men som desuden
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vilde have de Bestemmelser, som ikkun formerne at
betinge Fred og O rden i et S ta tssa m fu n d ; som ikkun
kunne sikkre dets Bestaaen, udeladte af den F o rfat
ning, som forberededes; udstrogne i Landets gjceldende
Love. D ette var det afskyelige rode P a rti. A t dette
P a r ti ikke formaaede at gjennemfore dets P lan er, er
imidlertid vist nok, og denne Omstændighed indehol
der udentvivl noget Trostende, om den ogsaa langt
fra er beroligende. Beroligende er den nemlig ikke,
thi E nhver m aa indrom m e, at det i de farste M aaneder efter Udbruddet i 1840 syntes a t afhamge af
et H a ars S tyrke, om det rode P a rti skulde gaae af
med S eieren eller ikke; en enkelt Personlighed m indre,
Lam artine m indre, og dette afskyelige P a rti havde
udentvivl kunnet tilfredsstille sin B lodtorst. D e t blev
rigtignok senere paa det Fuldstændigste beseiret i P a 
ris 's G ader, en Omstændighed, der for saavidt er
trostende, som den viser, at det for Oieblikket ikke
form aaer at bestaae Kam pen mod dets M odstandere,
n a a r d i s s e e r e e n i g e ; men, om endstjondt det
ved denne Lejlighed led et fuldstændigt Nederlag, blev
det dog langt fra tilintetgjort D e t trak sig oieblikkeligen tilbage i sine S m u th u lle r; men har senere
igjen taget M od til sig. D et staaer nu, fordeelt næ 
sten paa alle G adehjorner, og kaster sit rovgjerrige Blik
henover S am fu n det. D et er dette forfærdelige Blik,
det hele græsselige Udtryk, som dette P a rti bærer, der for
9

_i?0_
Oieblikket h ar bevæget næsten alle ovrige P a rtie r i
Frankrige til, broderligen at række hverandre h æ n 
derne. A t denne F ry g t er det B aan d , fom knytter
dem sam m en, og ikke Kjærlighed til Republiken, til
Landets nuværende F orfatning, er tydeligt; thi til
samme Tid, som de forsvare R epubliken, tage disse
dens Forsvarere ikke i Betæ nkning, aabenbart at for
nægte d e n ; at omtale den som et forbigaaende O nde,
som Tidens Vanskeligheder node dem til, at underkaste
stg i nogle Oieblikke. F rygten er deres Enigheds
B aan d . Hvorlænge Enigheden imellem dem vil ved
vare, er derfor let at opdage: den vil vedvare saalænge B aandet, der holder dem sammen, ikke bliver
overflaaret; saalænge F rygten vedvarer. M en n aar
den nuværende M ajoritet, der bestaaer af saa for»
fljelligartede Bestanddele, er bleven fjed af a t frygte,
og dette T idspunkt vil neppe lade vente længe paa
sig, forudsat, at det rode P a rti ikke gaaer altfor over
ilet tilværks, hvilket det synes ikke at ville gjore, —
naar den nuværende M ajo ritet snart er bleven kjed af
at frygte, ville de forskelligartede Vestandele, af hvilke
den er sammensat, udentvivl igjen gaae hver sin egen
G a n g ; de ville tildeels vende sig kjæmpende mod
hinanden indbyrdes; næsten samtlige ville de vende
sig fiendtligt mod Republiken, som F rygten n u no
der dem til, at forsvare, og d a? V il ikke det rode
P a rti netop benytte dette T idspunkt, for atter a t
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hoeve Hovedet; for atter at udstrække Hænderne efter
Sam fundet, som det antager, allerede i 1848 at have
holdt i dets Arme; men som da, efter dets M ening,
blev det saa ffammeligen fralistet. Hvorledes Udfal
det af denne Kamp vil blive, er vist nok um uligt at
forudsee; men hvad m an imidlertid kan sorudsee —
og denne Overbeviisning indeholder dog ogsaa nogen
Trost — er, at dette P a rti, om det ogsaa ffulde gaae
af med S eiten, dog umuligen i en lang Tid kan hoste
Frugterne af d en , thi med Grundsætninger, som de,
dette P a rti hylder, er det um uligt, at regiere et stort
Laud i en lang Tid: S am fundet kan lade sig over
liste af det; de lavere Klasser kunne lade sig forblinde
af det og understotte det i nogle Dieblikke; men naar
det forst er bleven hjulpet op paa M agtens Tinder,
og der kan virkeliggjore alle dets noble Hensigter;
naar det efter S ejren ikke vil tage i Betænkning, at
vende dets hele In d re udad; naar dets N atur da vil
vise sig uden S lo r, umiskjendelig i dens hele Elffelighed for Alles Blik; naar det forst har fremviist
dets eneste Regjeringsmiddel, G uillotinen, og er be
gyndt at virke med den, da vil S am fundet vende sig
med Forfærdelse fra det, og sende det derhen, hvor
det horer hjemme, thi saa M eget af det Gode findes
der dog stedse i det menneskelige Bryst, som vil af
holde M assen af et Lands Befolkning fra, at under
stotte eller ogsaa kun at dvæle med Ligegyldighed igjenu*

_
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nem en tængere Tid ved et Blodtorstens og Odelæggelsens Værk, — og selv om ingen anden, ingen
bedre Bevæggnmd skulde yttre stg, m aa Frygten alene
føre til det paapegede Resultat. Længe kan altsaa
dette P a rti, selv om det flulde gaae as med Seiren,
ikke komme til, at hoste Frugterne af den. D et er
ogsaa m uligt, at det paa Kampens D ag vil ligge
under; men alligevel, i begge Tilsælde, enten saa P a r
tiet beseires paa samme D ag, paa hvilken det reiser sig
eller først: senere hen, naar det i nogen Tid har m is
brugt S eiren, hvad vil Folgen af dets blotte O ptræ 
den rimeligviis blive? Hvor skal Frankrige for Frem 
tiden kunne føge Sikkerhed mod det? hvorhen vil Fryg
ten. som det igjen har fremkaldt, rimeligviis drive
F rankrige? D et forekommer os, at Besvarelsen af
disse S po rg sm aal ikke er vanskelig. D et viste stg
allerede i 1849, da det rode P a rti saa eftertrykkeligen var bleven tilgtet, hvor Frygten, som det opvæk
ker, naar det opplanter dets rode Mærke, driver
Frankrige hen. M an skyndte sig da med, at faae valgt
et Overhoved, som længe havde ført Svæ rdet og som
forstod at bruge det; m an var i lang Tid bered til,
at tildele dette Overhoved megen M yndighed; man
føiede sig i en lang Tid ved enhver Leilighed efter
det: det er mod Absolutismen, at det rode P a rti vil
drive Frankrige; det er imellem Absolutismen og den
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rode Republik, at dette Land efter vor Anskuelse nu
vil komme til at vakle.
Det kan ikke vare vor Hensigt igjennem de netop
nedskrevne Satninger, at ville udtale en Spaadom
over en lang Fremtid. Di have ftemviist Drivefje
dre, som for Oieblikket ere i fuld Kraft og Spanding; det er kun den narmeste Dirkning af disse
Krafter,der allerede arbeide, som vi have antaget, at
kunne paavise. Hvad der ligger längere borte, hvad
der tilhorer en fjernere Fremtid, maa vare fljult for
ethvert menneskeligt Die. Historien viser tydeligen —
og det er saanar det meest Tiltrakkende af alt det
Interessante, som den viser — hvorledes, netop naar
det Slette ftaaer i fuld Kraft og har naaet en over
nattes Hoide og synes snart at maatte overskygge
og qvale alt Bedre, nye Spirer af en adlere Art
bryde ud og udvikle sig med en forbavsende Hurtig
hed, indtil deres Skud blive overragende i Tiden og
tilegne sig den. Det er muligt, uagtet det vistnok
ikke i vor oversorfinede Tidsalder er rimeligt, at
Ulykker ville luttre Nutidens Mennesker; ville bringe
dem til, at lukke Oret for Selv-Interessen, der skju
ler vor egentlige Gifttand; ville tvinge os hen mod
Dyden — vi mene naturligviis her ikkun Borgerdy
den, der har sin Rod i Kjarlighed til Fadrenelandet.
Da vilde Republiken, som for Oieblikket t vor DerdenSdeel er umulig i dens 2Egthed, maaskee kunne
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trives der, thi udentvivl forholder det sig, som en stor
politisk Philosoph, M ontesquieu, paastaaer, at Dyden,
den politiste D y d, er Republikkens Livsprincip; at
ingen Republik kan vise sig i sin LEgthed eller bestaae
i et lcengere Tidsrum , uden at S tatsborgerne i deres
Fleerhed lue afKjærlighed til Fædrenelandet; uden at
Folelsen af deres offentlige P ligter er den stcerkeste,
den meest fremherflende hos dem. D a vilde R epu
bliken maastee blive m ulig, thi, vistnok har det væ
ret paastaaet, at Republiken ikke passer og aldrig
kan komme til at passe for E uropas store S ta ts 
legemer; men denne Paastand kan dog langt fra an
sees som afgjorende, thi den grunder sig ikkun paa en
B etragtning af Fortiden, ja, paa en eensidig B etragt
ning af Fortiden. M an har ikkun seet hen til den gamle
Histories S ta te r; men siden den Tid er en ganste ny
M aade, at ordne Befolkningens Indflydelse paa S ta te n s
Anliggender paa, bleven indfort, det repræsentative S y 
stem er bleven indfort. D et forekommer os, at en repræ
sentativ Forfatning, ligesom den gjor Friheden mulig i
et s t o r t M onarki, ogsaa vil kunne gjore den m ulig i
en s t o r Republik. D et eneste Exempel, man har fra den
nyere Tid, de nordamerikanste Fristaters Exempel, synes
ogsaa at tale derfor. M en hvad der er uundværligt,
er Livsprincipet, er Borgerdyden; uden den hverken
en liden eller stor Republik. Skulde det være muligt,
at kunne indpode dette ædle Skud paa vor fordær-
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vede Tidsalder og bringe det til at spire der, da vil
Republiken igjen kunne faae sine s t o r e , sine over
vejende Dage, saaledes jcm den allerede har havt sine
overvejende Dage. D e t constitutionelle M onarki for
tjener vist nok, efter vor M ening, F o rtrin net, da det
forekommer o s , at den rolige, sikkre Fremadstriden,
som viser sig i d et, den storre Varighed, som synes
at være ejendommelig for det, er at foretrcekke for
Republikens F eber; men vi kunne dog ikke ncegte,
at det er denne F o r m , der maaskee alene vil kunne
passe for en Tidsalder, der er uvillig til, at boere selv det
loseste B a a n d .. Fremtiden tilhorer maastee Republiken!
Ovenstaaende Betragtninger i Anledning af den
sidste franste Omvæltning, komme vi senere, at pege
hen til. Vi forlade nu Revolutionen selv, for at
folge den i dens Virkninger paa det ovrige Europa.
D i have allerede tidligere gjort opmærksom paa,
at de fleste af E u ro p a s Fyrster n u allerede i længere
Tid havde stirret beroligede og beundrende henover
til Frankrige. D en kongelige Diisdom, som der havde
forstaaet at indrette sig saa fuldkomment efter Dnste
paa Thronen, blev deres Ledestjerne. Havde Ludvig
P hilip forstaaet ved Klogstab at vedligeholde R olig
heden hos det uroligste Folk i V erden, ja ikke alene
a t vedligeholde Roligheden, men endog, medens han
kjærtegnede det og talte indsmigrende for det, at be
væge det til, at tilsidesætte egne Forretninger, for at

lobe Hans M i n d e r ; havde Ludvig P h ilip form aaet
D ette der; havde han form aaet, at træ ffe de livlige,
opvakte Franskm and saalcenge efter Næsen med sig,
hvor langt lettere vilde ikke disse F y rster, ved at ef
terligne ham i hans Frem gangsm aade, kunne opnaae
det samme R esultat hjemme hos dem selv, da de dog
herstede over Folk, der vare langt m indre livlige og
opvakte, og solgelig med langt m indre Længsel higede
efter det Nye og Ubekjendte og saa langt lettere lode
sig tilfredsstille? — jo , træ ffe deres Folk med sig
efter N æ sen, det var det mindste! maastee vilde det
endog lykkes dem, atter at sætte sig ligesaa tu n g t og
beqvemt paa skrævs paa dem som i de gam le, gode
D age!- Ludvig P h ilip blev Fyrsternes Ledestjerne;
han selv et E xem pel, h an s S ty relse deres M onster.
D e t var Ludvig P h ilip , der havde forjaget fra deres
Ind b ild n in g sk raft de rode, stidne Skikkelser, med D o l
ken dryppende af B lo d , der havde foruroliget dem
lige siden den forste franste R ev o lu tio n ; det var Lud
vig P h ilip , der havde beroliget dem med Hensyn til
det andet, ikke mindre frygtede Uhyre, den moderne
S ta ts læ re s stivede og velborstede Advocater, hine vel
klædte G entlem en, hine moderne S ire n e r, der med
Veltalenhedens F loitetoner forkyndte den afstyeligc
Lære: F y r s t e n h e r s k e r , m e n r e g j e r e r i kke.
D e t blev n u en uodvendig Folge af denne Tillid til
Ludvig P h ilip og hans S ty relse, af denne H jertets
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og Phantasiens egen indre Beroligelse, som h an s Exempel havde frem kaldt; det blev nu en nodvendig
F olge, da den store Tillid og Sikkerhed vare blevne
forstyrrede ved, hvad der netop havde tildraget sig i
Frankrige, at ethvert S to ttep u n k t i nogen Tid kom til
at fattes for disse Fyrster. Ved den nye R evolution
var deres Afgud pludselig bleven kastet i S to v e t; hvad
der hidindtil havde været Exempel og M onster, var
bleven til en Advarsel; hvad Tiden tidligere havde
hvisket dem i O ret som dens Hemmelighed, blev nu
af den samme Tid med Tordenrøst erklæret for at
være en Logn, intet Under, at de oieblikkeligen bleve
befaldne af en uhyre Angst. M an seer det tydeligt,
fornemmelig paa de tydste Fyrster. Efter at E fter
retningen om den mærkelige Begivenhed har uaaet
Tydstlaud, og udbredt sig der, bliver der pludselig en
Travlhed, en Virksomhed i alle offentlige B ureauer,
som m an hidindtil ikke havde seet M age til: S a g e r,
som m an ligesiden 1 8 1 5 , altsaa i over tredive Aar,
ikke havde kunnet bringe til Afgjorelse, som i denne
lange Tid havde været svævende, skulde nu over H als
og Hoved tileudebriuges i nogle Dieblikke. Fyrsterne
træde nu ogsaa frem for deres Folk og tale med be
væget S tem m e om deres F ortid og deres Frem tid,
om deres gamle og nye Hensigter, om alt det Gode,
ikke som de have udrettet, men som de have v i l l e t
udrette, og som de fremdeles ville udrette. I de
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badenske Kammore klager Een af Ministrene allerede i
de forste D age af M arts over, at det gaaer saa forstrcrkkelig langsomt ved Forbundsdagen i Frankfurth;
at Presseloven, som denne Forsamling ftulde have
givet Tydflland, lader vente alt for lcenge paa stg;
Regjeringen i Vaden anseer stg derfor fritagen for, at
bie len ger; den vil nu af egen Magtfuldkommenhed
give Landet en udstrakt Pressefrihed. Kongen af
W ürtemberg erklcerer fra sin Throne: „Alle Forholds
regler, som fremme Tydstlands E n i g h e d , Vel og
Styrke, ville i mig finde den varmeste Forsvarer," og
B aierns Ludvig udraaber pathetifl: „Alt for mit Folk,
Alt for T ydstland!"
M en omvendt m aatte, hvad der havde tildraget
sig i Frankrige, virke som en S p o re paa Befolknin
gerne: i Frankrige var netop den af Alle som den
dygtigste R ytter Anerkjendte bleven kastet af Sadelen
med en forbausende Lethed fra D y rets S id e; var ble
ven kastet af Sadelen uden at det, som det lod, havde
kostet D yret nogen synderlig Anstrengelse, — hvor
langt lettere vilde ikke deres egne, langt mindre mo
dige Ryttere kunne kastes af, naar de kun vovede at
ville! P a a Befolkningernes M od m aatte, foruden
dette lokkende Exempel, ogsaa deres S ty reres um is
kendelige M odloshed nu indvirke: ligesom tid
ligere S ty rern es M od havde foraarsaget Befolknin
gernes M odlvshcd, maatte omvendt S ty rern es M od-
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loshed nu fremkalde Befolkningernes M od. M an seer
det ogsaa tydeligt. D a Befolkningerne forst troede
hen mod deres Fyrsters Bord, for at fordre nogle
af alle de Herligheder, paa hvilke de tidligere ikkun
havde vovet at kaste et længselsfuldt Blik i F orbi,
gaaende, og som Fyrsterne havde forbeholdt sig selv,
og Fyrsterne nu stjoelvende gaae dem imode, med
nogle af disse Herligheder i H ænderne, som de bede
dem om , ikke at ville forsmaae, da standse Folkene
rigtignok et Dieblik, og kaste et undersogende Blik paa
de tilbudte Gjenstande; men snart spreder et m istroifl
S m iil sig over Ansigterne; de stsde Fyrsternes Hæn
der tilside, og stride rafl hen til B o rd et, for selv at
forsyne sig af Hjertenslyst. O g de stakkels Fyrster
maae folge med efter dem, og staae hos dem, medens
de ubarm hjertigt gribe til blandt de kostbare Lækker
bidstener, og maae endog udbryde i Roes over den
beundringsværdige Appetit, som deres Folk lægge for
D agen!
D en samme Bevægelse, den samme Opflammen
hos Befolkningen, som yttrede sig paa saa mange
Punkter, viste sig ogsaa nu i den danste S ta t. Foruden de allerede paapegede Aarsager indvirkede ogsaa
paa Hertugdsmm erne den elektriske I ld , som i dette
Dieblik gjennemstrommede hele Tydflland; deres
tydfle Deel fik pludselig M od til, at fordre ftrax og
bestemt, hvad den længe havde onstet, hvad den længe
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havde talt om, hvad den ogsaa lange havde bestrafet
sig for, at komme nærm ere; men som den dog allige
vel endnu neppe i lang Tid vilde havde vovet at gribe
efter under almindelige Forhold. I Danm ark selv be
virkede ligeledes det overvættes M od, som ved Exemplets M agt paatrængte sig Befolkningen, at den fandt
Dieblikket kommet til, at sikkre sig, hvad det i lang
Tid havde frygtet, vilde blive det fravristet: Slesvig,
og desuden til, at forlange meget Andet, som netop
laae den paa Hjertet. S lesvig var vist nok den vig
tigste Aarsag til det Udbrud, som nu fandt S te d ;
men om ogsaa det slesvigske S porgsm aal, den stesvigske F rygt ikke havde existeret, maae vi ansee det
for afgjort, at Bevægelsen alligevel vilde have yttret
sig, og næsten ligesaa stærk, og vilde have grebet ligesaa seirende igjenem, thi i den S tillin g, i hvilken
Danm ark netop befandt sig, med en ny Konge, som
endnu ikke havde kunnet knytte Nationen til sig, og
med en Forfatning i Bente, som ikkun yderst F aa
stjottede om, kunde under Oieblikkets mægtige O p 
sving de offentlige Forhold umulige» fores uforan
drede igjennem. At S lesv ig var den vigtigste og
nærmeste Aarsag til Udbruddet, er imidlertid vist nok.
M an har plaget sig ofte og meget, for at udfinde,
hvorfra Gnisten, som fremkaldte Explosionen, egentlig
kom i D anm ark; om det var Kongeriget eller H er
tugdommerne. som m aa bære Skylden i denne Hen-
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seende. M en D ette er udentvivl, at stille sig paa et alt
for underordnet S tand p u n k t. A t Hertugdom m erne og
K ongeriget gjensidigen m aatte indvirke paa hinanden, da
Bevcegelsen forst havde y ttret sig, og m aatte item den
derved, er indlysende nok; men alligevel kan den op
rindelige Aarsag, som vi allerede have paaviist, hver
ken soges i Kongeriget eller i Hertugdom m erne. B e
vægelsen havde udentvivl sin F odselsdag; men denne
m aa neppe ledes efter hverken i D anm arks eller
H ertugdom m ernes A n n aler; den var vtst nok dateret;
men hverken fra Kiel eller K jobenhavn; men derimod
fra P a ris og det i F eb ru ar M aaned. Hvad der til
drog sig paa begge hine S ted er, vilde udentvivl have
tildraget sig, maafkee m indre voldsomt, m indre h u rtig t;
m en forovrigt om trent ligedan, om ogsaa begge S terder, saalcrnge Bevcegelsen varede, havde vceret isolerede,
uden nogensomhelst Berorelse, uden at den mindste
E fterretning havde spredet sig fra den Ene til den
Anden. H vad der, foruden S a g e n s egen indre N odvendighed, feetter D ette udenfor Tvivl, er, som det
forekommer os. Begivenhedernes G an g og Charakteer
under selve Bevcegelsen. B i ville ikkun anfore eet Exempel. S o m bekjendt blev i M a rts M aaned en D epu tatio n
afsendt fra Kiel til K jobenhavn, for at overbringe K on
gen H ertugdom m ernes Forlangender. Hertugdom m erne
havde ved denne Leilighed, som m an let kan indsee,
taget B ladet fra M unden, og havde udtalt sig ufor-
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beholdent; de havde y ttretA lt, hvad de onstede, hvad
de vilde; disse Fordringer dannede, da de bleve Kon
gen oversendte, Grcrndserne for hvad Hertugdsrnmerne
da vilde opnaae. Id e t Hertngdommerne stillede Kon
gen disse Betingelser, erklcerede de stiltiende, at de,
dersom han indgik paa dem, fremdeles vilde forblive
rolige og lydige under hans S cepter; da D eputationen afgik til Kjobenhavn, havde m an folgelig vist ikke
til Hensigt, at gribe til Svcerdet, i ethvert Tilfaelde
ikke, dersom de stillede Betingelser ikke bleve afviste.
M en ved Bevcegelsens egen Svingkraft gik man, inden
D eputationen kom tilbage igjen, og uden at man
havde den fjerneste Form odning om, hvilket S v a r
den vilde bringe med sig, ud over de Grcrndser, man
saa nylig selv havde trukket; m an gik fra O rd over
til G jerning: i Rendsborg blev Kongens Fane ned
reven, og en fremmed plantet i dens S ted. Bed
den netop paapegede Begivenhed var Forviklingernes
fredelige Losning bleven afviist; det var faktifl bleven
besluttet, at den indviklede Knude, i hvilken de mange
B aand, som forbandte det banste M onarkis danste
og tydste Dele, havde sammensnoret sig, ikkun flulde
loses med Svcerdet.
Hvad, der nu i sine Resultater fik den storste
Indflydelse paa den Kamp, der saaledes var bleven
nodvendig, var det O pror, der havde fundet S ted i

Berlin omtrent samtidigt med hine Begivenheder i
Hertugdommerne.
B landt alle Tydstlands Fyrster, af hvilke de Fle
ste, som vi have feet, vare blevne saa dybt rystede,
og i deres eget Bryst saa aldeles afvæbnede ved hvad,
der var steet i Frankrige, gaves der dog Een, som
dannede en Undtagelse herfra. P reussens Frederik
W ilhelm lod til, fremdeles at være ved godt M od.
Han havde aldrig været en Ander af det franste S y 
stem, og maastee havde han, som en Folge deraf,
hæftet Opmærksomheden mindre paa Ludvig P hilip,
og havde ladet sig mindre beherfle og bedaare af hans
Exempel, end de ovrige tydste Fyrster. D et moderne
franste Forfatningssystem var ham endog en Veder
styggelighed. Han havde for ikke lang Tid siden fra
fut Throne ivret offentligt imod d e t: han havde mist
det med Foragt bort fra sig, og havde med Hensyn
til dets Indforelse i Preussen med hoi Rost, med
megen Bestemthed udtalt sit kongelige A l d r i g ! Han
stillede derimod ligeoverfor det et ægte tydst Klasseog Standssystem , ved hvilken Leilighed han, uagtet
Systemet stulde være ældgammel tydst, dog idetmindste lagde megen O riginalitet for D agen. Hvad der
udentvivl nu ogsaa har indvirket paa hans M od, var
hans urokkelige Tillid til, hans faste Tro paa de preus
siske Bajonetters Uovervindelighed, hvilken Tillid eller
Tro synes at forplante sig traditionelt i hans Fam i-
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lie. D a en D e p u ta tio n af B o rgere efter Urolighe
dernes Udbrud havde indfundet sig hos ham paa
S lo tte t, for at bede om tidsmæssige Judrom m elser,
forte han den, tstedet for at svare, med sig ud p aa
en i Nærheden værende A ltan, pegede hen mod de
nærliggende G ader, hvor B ajo n ettern e blinkede og
bevægede sig som Arene p a a en Ager. H a n kastede
et trium pherende Blik p aa D ep u tatio n en , og forte
den igjen tilbage med sig til Gemakket. Næste D a g
vare imidlertid disse B ajo n etter forsvundne; de vare
p aa F lu g te n fra B erlin. K ongen nodsagedes til, at
foretage den bekjendte F o d to u r igjennem sin Hovedstads
G a d e r med den besværlige sort-rod-gyldne F an e. i
H aanden. P a a denne V a n d rin g talede han iblandt
Andel saaledes til F o lk et: „ M it Hjerte siaaer h o i t
ved, at det er m in Hovedstad, hvori en saa kraftig
S te m n in g h ar viist s ig !" Frederik W ilhelm har, u ag 
tet h a n s bekjendte O rdstyrke, ved denne ß eil ughed
neppe betjent sig af ganske rigtige U dtryk: han har
udentvivl meent, at h a n s Hjerte slog s t æ r k t , thi
hvad, der tidligere havde været h o i t , var ved de
voldsomme Rystelser, som netop havde fundet S te d ,
udentvivl bleven l a v t .
Allerede den 26de M a r t s indeholder All. P r .
Z eitun g officielt, at T ro p p er ere blevne beordrede til
Grændserne mod Holsteen, „for", som det hedder, „paa
denne M a a d e at være beredt til, at tilbagevise mulige

JH5_

oft voldsomme Krænkelser af d e n t y d s k e N a t i o n s
G edeet!"
Havde disse Bcvcegelser ikke fundet S te d i B e r
lin, havde P reu ssen neppe, i ethvert Tilfaelde neppe
direkte og aabenbart, understottet O proret N orden for
E lben. Ikke at vi mene, at det manglede P reussen
paa Tilboielighed hertil, nei! med de Hensigter, som
det rrdcntvivl laenge har baaret paa, m aa det være af
hoieste Vigtighed for det, at vaere i Besiddelse af en
overvejende Indflydelse N orden for E lben; m en til en
direkte Indskuden havde det alligevel neppe besluttet
sig, og det af forskjellige G runde. D et kunde for
det Forste neppe have beqvemmet sig til, her at gaae
H aand i H aand med D em okrater og Dem agoger, med
den hele C anaille, som nu i Tydflland raabte paa,
at m an flulde undcrstotte de nordalbingifle B rodre,
— det aristokratiske P reussen træ ffe paa samme Toug
med denne P ed el! de preussiske S o ld ater marschere
S kulder om S kulder med disse Burscher å la C arl
von M oor, med disse udmaiede Skuespillere, Dandseog Fægtemestere, med hele det ovrige Pak, som nu fra
hele Tydflland strommedc mod Elben, nei, det var uden
tvivl for m eget! F o r det Andet, havde P reussen
under andre Forhold aldrig vovet, a t gjore saa aaben
bart B ru d paa Traktater og Folkeret, som det, det
m aatte gjore, for nu at kunne intervenere i de fles«
vig-holstenske S ag er, og det af den G ru n d , a t der
10
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neppe findes en Stat i Europa, for hvilken det maa
være af storre Vigtighed, at Traktater og Folkeret
holdes i Agt og Wre, end netop Preussen, thi Preusen er en ny S ta t; dets Besiddelsesret til en stor
Deel af dets Territorium hviler ikkun paa Traktater,
og det paa temmelig nye Traktater; det er det ffrcvne
Ord, tildeels det nylig flrevue Ord, der knytter mange
af dets Provindser til det, derfor maa det være af
Vigtighed for det, at dette Ord holdes i Agt og 2Ere,
— net, det havde udentvivl Lyst til, at blande sig i
de stesvig-holstenste Affairer; men det havde alligevel
neppe vovet at gjore det, forend Lejligheden havde
tilladt dets Diplomatie at sammenvæve et ganske an
derledes teet Stof af Skingrunde, til at hylle dets
Hensigter i, end det lose Toi, font det nu maatte
kaste om sig, og som saa langt fra formaacde, at fljule
Hensigternes Nogenhed. Der var desuden en tredie
Grund, som under andre Forhold alene havde vcrret
tilstrækkelig til, at afholde det, nemlig Frygt for Rus
land. Dersom der gives en Folelse, som nu i lang
Tid synes at have indvirket uafbrudt og usvækket paa
den preussiske Regjering og det preussiske Folk, saa
er det denne: Frygt for Rusland, Respect for Rus
land. Da v. Raumer i 1848 i Forsamlingen i Frankfurth udbrod med rystende Stemme: „m ine H er rer !
de vi de ikke, hvad det v i l sige, en K r i g med
R u s l a n d ! var det langtfra en inviduel Folelse,

»
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han beherstedes af, og som han udtalte, det var deri
mod en fuldkommen preussisk Folelse: den preussiske
Regjering havde, da den maatte vide, at R usland neppe
vilde tillade en Intervention i Holsteen, aldrig under
andre Forhold vovet, at beslutte sig til den. M en
denne var nu bleven til en Nodvendighed for den
preussiske Konge og Regjering. Ved de Begivenhe
der, som netop havde fundet S ted i Berlin, var
Frederik W ilhelm bleven styrtet saa lavt, at man ikke
uden den dybeste Angest kunde tænke paa, hvor lavt
han endnu kunde blive styrtet. I dette Dieblik at
handle imod den seierrige Hobs Villie, vilde have
været forbundet med den storste F are for ham; men
denne Hob raabte nu tilligemed hele Tydstland: til
Cideren! til Cideren! D et m aatte ogsaa synes af
Vigtighed for den preussiste Konge, at hans S oldater
erholdte en O preisning efter det overordentlige Ne
derlag, som de netop havde lidt, et Nederlag endnu
fto n e i moralst, end i materiel Henseende, men denne
O preisning, mente han udentvivl, var let at opnaae
paa Ciderens Bredder mod en lille S kare danste
S oldater. Preussen bestuttede sig saaledes til, at in
tervenere; til, a t begaaehim s t o r e Uretfærdighed, hiin
s t o r e Voldsgjerning Norden for Elben.
Preussen indsaae imidlertid tilligemed det vvrige
Tydstland, at det var nodvendigt, da det nu stod i
Begreb med, at træde kjæmpende frem for hele Eu10*
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ropas Aasyn, at smykke sig meb G runde, som, om de
ogsaa ikke formaaede, at vildlede nogen Upartisk, dog
idetmindste hos Enkelte vilde kunne vedligeholde F o r
modningen om, at Preussen og Tydfkland, om de
ved denne Leilighed handlede aabenbart urekfcerdigt,
dog handlede i god T ro; at Preussen og Tydskland,
om de ved denne Leilighed syndede g r o v e l i gen,
dog syndede mere med Forstanden, end med Villien
og Sindelaget. O g at Preussen og Tydstland ved
denne Leilighed virkelig syndede g r o v e l i g e n med
Forstanden, maatte de G runde, med hvilke de nu
smykkede stg, kunne overbevise Enhver om, som endnu
kunde tvivle, thi den S a g maatte tilvisse være yder
lig flet, som i et stort Land, i et Land med saamegen
Dannelse, som Tydfllaud, ikke blev forsvaret med
bedre G runde.
D en 4de April afgav den preusflfle Udenrigs
minister folgende Erklcering for Landdagcn: „M an
havde ingen Krig med Danm ark, man gjorde kun en
E x c u r s i o n , for at vccrne om de tydfle Interesser.
M an havde derved en e og a l e n e o p f y l d t e n F o r b u n d s b e s l u t n i n g , s k j s n d t m a n u n d e r de
p a a t r c c n g e n d e B e g i v e n h e d e r ikke h a v d e
k u n n e t vente, i n d t i l d e n n e B e s l u t n i n g u d 
trykkelige« var bleven t a g e n f o r det n u 
v æ r e n d e Tilfælde. M e n den a l mi n d e l i g e
E o m p e t e n t s dertil havde man forbeholdt
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sig i F o rb u n d s b e s lu tn in g e n af 17de Sep
tem ber 184 6 og man anticiperede kun Be
slu t n i n g en." Det vil udentvivl ikke være saa
ganste let i nogensomhelst Udenrigsministers Erklæ
ring, at finde et Sidesiykke til denne preussiske Erklæring. Udenrigsministeren siger forst, at ved hi in Ex
cursion, som Preussen lod foretage, havde det ikkun
opfyldt en Forbundsbeslutning; men derpaa erklcerer
han atter, at denne Beslutning ikke udtrykkelig var
bleven tagen! Dette er vist nok besynderligt, at ud
fore en Beflutning, som ikke er bleven tagen! En
Beslutning, som ikke er bleven tagen? Naar bliver
da en Beslutning til en Beflutning? Er det maastee, fsrend den er bleven tagen? Men, vll man
maastee indvende, om ogsaa en Beflutning ikke var
bleven tagen for det specielle Tilfælde, kunde en al
mindelig Beflutning allerede tidligere vcere bleven
fattet, som nu tillod Preussen, at optræde som hele
Tydfllands Forkjæmper. Men nei! en saadan al
mindelig Beflutning gaves ikke, og kunde ikke existere,
og det af den gode Grund, at hverken den tydfle
Forbundsakt eller de ovrige Akter, som senere ere
blevne knyttede til den, fjende det mindste til saadanne almindelige Beflutninger. Det eneste Tilfælde,
i bvilket en enkelt Stat, uden at oppebie en Forbundsdagsbeflutning, kan synes at have Ret til, paa egen
Haand at stride ind for Tydstlands Interesser, inde-

holdes i Schlußactens 39te Art. Det hedder der: „naat
Forbundsgebetet overfaldes siendtligt, indtræder Krigs
tilstanden oieblikkeligen, og der maa, hvad ogsaa senere
kan blive befluttet af selve Forbundsforsamlingen i
denne Anledning, uden nogen Nslen strides til de
fornedne Forsvarsforholdsregler". Man seer, at der
her udtrykkeligen er bleven fordret, inden der, uden
Forbundsbeflutning, kan strides endog kun til de
„ f o r n o d n e F o r s v a r s f o r h o l d s r e g l e r " , at
F o r b u n d s g e b e t e t er bl even si endt l i gt
o v erf al d et; men, som bekjendt, havde, da den prcusftste Minister afgav denne Erklæring, ikke en Eneste
af de fra selve Danmark afsendte Soldater betraadt
tydst Grund, og det var heller ikke Danmarks Hen
sigt, at lade dem rykke ind i Holsteen. Dog den
preussifle Udenrigsminister angiver selv, hvor den
almindelige Beflutning findes, som nu efter hans
Mening hjemlede Preussen Ret til, at trække Svær
det for hele Tydstlands Interesser.
„Den almin
delige Competents dertil", figer han, „havde man
forbeholdt sig i Forbundsbeflutningen af 17de Sep
tember 1846 og man anticiperede kun B e s l u t n i n 
gen". Man anticiperede kun Beslutningen! Man
maa isandhed efter disse Jttringer fristes til, at an
tage, at det preussiske Cabinet paa den Tid bestod
af Hexemestere og Propheter, og ikke af Statsmænd,
hvorledes havde det vreussiste Cabinet ellers til Punkt
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og Prik kunnet vide, hvilken Beslutning der fenere
vilde blive fattet as Forbundsdagen. Og hvilken
Competents var det, man havde forbeholdt sig t For*
bundsbeslntningen af 17de Septbr. 1846 ? I ethvert
Tilfælde havde man ikke forbeholdt sig nogen Com
petents for Preussen, til uden Forbnndsbeflutning at
stride ind under Omstændigheder, fom de forhaandenværende. Denne Beslutning af 17de Septbr. 1846
blev fattet i Anledning af Christian den 8des aabne
Brev.
I denne Beslutning hedder det kun: „ Id e t
F o r b u n d s f o r s a m l i n g e n , f om det t y df k e
F o r b u n d s Or gan, f o r b e h o l d e r sig, a t g j o r e
dens f o r f a t n i n g smæs sige Com pet ent s gjoeldende i f o r e k o mme n d e Ti l f cel de :c." Ja,
vist nok! der er Ingen, fom kunde falde paa, at ville
benægte Forbundsforfamlingens Net til, at gjore dens
f o r f a t n i n g s m æ s s i g e Competents gjældende i alle
mulige forekommende Tilfælde; men denne Sandhed
var det jo ikke, fom ben preussiske Udenrigsminister
havde paataget sig at gjore tydeligere; men derimod
at levere Beviis for Preussens Competents til, paa
egen Haand at stride ind her med Baaben i Haand!
Den famine 4de April erklærede Forbundsforsamlingen i Frankfurth: „at der var Fare for et An
greb paa det tydfle Forbundsland Holsteen", og som
ctt Folge deraf, anmodes Preussen om, at paatage
sig Mæglingshvervet med Danmark i

det

tyd ske

Forbunds Navn „paa Grundlaget af Holsteens uformindflede Rettigheder og navnlig af den statsretlige
Forbindelse med Slesvig", og Forbundsforsamlingen
forudsatte „at Fjendtlighederne strar standsedes og at
status quo ante gjenoprettedes." De Forhandlinger,
som gik forud for denne Erklcrring, og i hvilke Grun
dene til den indeholdes, maae vi nu for det Forste
opholde os nogle Oieblikke ved.
I Forbundsforsamlingcns 27de Mode yttrer
Preussen: „at Forbundsforsamlingen ved sin Bestutning af 17de September 1846 har forbeholdt sig sin
Competents med Hensyn til den ncermere Afgjorelse
af de mellem Danmark og Holsteen svcevende Stridssporgsmaal. De daværende Forhandlinger lade ingen
Tvivl tilbage om, at denne Competents ogsaa udstrcekker sig til Sporgsmaalet om den evige Forening
og Uadfkillelighed, hvis Bestaaen Slesvig og Hol
steen fordre, som en paa Landets Constitutioner be
grundet Ret."
Derpaa anforer Preussen, at denne Ret til sted
sevarende Forbindelse og Uadskillelighed ogsaa hidtil
bestandigt var bleven anerkjendt fra kongelig dansk
Side, og som Beviser herfor sremhcrves, forst en af
Danmark den 7de September 1846 afgiven Erklcering,
og dernæst Frederik den Syvendes Forfatnings Rescript af 28de Jan. 1848.
Disse Preussens W ringer bleve understottede
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af de andre S ta te rs G esandter, dog med Undtagelse
af D anm arks, som opponerede ex officio, og maae
saaledes ansees for, at indeholde de Grunde, paa
hvilke Forbundsforsamlingen byggede sin Erklcering.
D er paastaaes forst, at Forbundsforsamlingen ved
fin Beslutning af 17de Septem ber 1846 har forbe
holdt sig sin Competents med Hensyn til den noer
mere Afgjorelse af de mellem Danm ark og Holsteen
svervende S tridssporgsm aal. D en Deel af Beflutningen af 17de Septem ber 1846, i hvilken denne Com
petents forbeholdes, have vi allerede gjengivet, vi skulle
nu anføre den hele Indledning, der indeholder Alt.
som her kan komme i B etragtning. „Nachdem S e .
M aj. der König von Dänemark, Herzog von Holstein
und Lauenburg, in Allerhöchstihrer Erklärung vom 7
Septem ber d. I . auf die Eingabe der ProvinzialStändeversam m lung des Herzogthums Holstein vom
3. August d. I . geäußert haben, daß es Ih n en
niemals in den S in n gekommen ist, die Selbststän
digkeit des Herzogthums Holstein, dessen Verfassung
und sonstige auf Gesetz und Herkommen beruhende
Beziehungen zu beeinträchtigen, oder willkürlichen
Veränderungen zu unterwerfen, und die Versicherung
hinzugefügt haben, daß Allerhöchstdieselben bei Ih re n
Bestrebungen, die Successionsverhältnisse des gedach
ten Herzogthums zu ordnen, nicht W illens sind, wohlbegründeten ^Rechten der Agnaten zu nahe zu treten.
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tben so auch ben Absicht an ben Tag gelegt haben, bas
verfassungsmäßige Petitionsrecht bei S tänd e unge
schmälert aufrecht zu erhalten; so findet die B undes
versammlung sich in ihrer vertrauensvollen E rw artung
bestärkt, baß S e. M aj. bei endlicher Feststellung der
in dem offenen Briese vom 8 I u li d. I . besproche
nen Verhältnisse, die Rechte Aller und Jeder, insbe
sondere aber die des Deutschen B undes, erbberechtig
ter Agnaten und der gesetzmäßigen Lanlwsvertretuug
Holsteins, beachtet werden. Ind em die B undesver
sammlung, als O rgan des Deutschen Bundes, sich die
Geltendmachung ihrer versaßuugsmäßigen Competenz
in vorkommenden Fällen vorbehält, spricht sie sich da
hin aus rc." Hvad er bet nu Forbundsforsamlingen
yttrer her? E r bet vel, som ben preussiske Gesandt
paastod, at den i Almindelighed har forbeholdt sig sin
Competents meb Hensyn til ben nærmere Asgjorelse
af be mellem Danm ark og Holsteen svævende S trid s sporgsm aal? Forbundsbeflutningen siger kun, at den
forbeholder sig, atg jo re s i n s o r f a t n i n g s m æ s s i g e
Competents gjældende i forekommende Tilfælde. Hvad
Forbundsforsamlingen egentlig havde at afgjore, var,
som den selv tydelig nok angiver, at erklære sig om,
det tydste Forbunds Rettigheder kunde ansees for at
være krænkede ved Christian den 8des cicibne Brev, og
tillige at erklære sig over de holstenste S tæ nders P e
titionsret. D ette angiver ben selv tydelig nok, idet
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den y ttre r: at den ved den danste Konges Erklæring
er -leven „bestyrket i dens tillidsfulde Forventning
af, at hans Majestcrt, ved den endelige Afgjorelse af
de i det aabne Brev omtalte Forholde, vil iagttage
Alles og Enhvers Ret, men isaerdeleshed det tydste
Forbunds, de arveberettigede A gnaters, Holsteens lovmcessige Landsrepræsentations Rettigheder." At F o r
bundsforsamlingen, idet den forbeholder sig sin Competents, ikke kan have tænkt sig, at denne strakte sig
til Afgjorelsen af S porgsm aalet om S lesv igs og
Holsteens statsretlige Forbindelse, maa af flere G runde
ansees for utvivlsomt. I det aabne Brev ildtales
det tydeligt, at den danste Kongelovs Arvefolge gjcrlder for Hertugdommet S lesv ig ; derimod yttres Tvivl
om, at den samme Arvefolge gjcrlder for alle Dele af
Holsteen. Forbundsbesiutningen selv udtaler Form e
ningen om, at den danste Konge ikke vil undlade, at
iagttage de arveberettigede Agnaters R et i Holsteen.
M en en nodvendig Folge af, at Kongelovens Arvesolge fulgtes i Slesvig, og ikkun en agnatist i Hol
steen, maatte i Tidens Længde blive den, at S lesvig
blev adskilt i ethvert Tilfælde fra en D eel af Holsteen.
Her var altsaa en saa bestemt og stærk Opfordring
til Forbundsforsamlingen til, at udtale sig, dersom
den havde antaget at have Ret til, at forhindre Her
tugdommernes Adstillelse, at mem af dens Taushed
maa være berettiget til at fluttc, at den ufe har an-
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taget, at vcere i Besiddelse af hun R et. Desuden
udtales i den af de holstenske S tæ nder til F orbunds
forsamlingen indsendte P etition Holsteens formeentlige Ret til en stedsevarende Forening med S lesvig
paa det Bestemteste; det vil ogsaa erindres, at det
under Bevægelserne, som det aabne Brev fremkaldte
i den tydste Presse, dagligen blev paastaaet, at det
var den danste Konges Hensigt, at oploft Forbindel
sen mellem Hertugdommerne. D er var altsaa mere
end tilstrækkelig Opfordring til Forbundsforsam lingen
til, at yttre sig om dette Punkt, dersom den havde anftet sig berettiget dertil; men nei! den fremhæver som
de Hensyn, som den haaber, den danste Konge ikke
vil lade udaf B etragtning, ikkun det tydste Forbunds,
de arveberettigede Agnaters, og Holsteens lovmæssige
Landsrepræsentations Rettigheder. N aar den preussiste Gesandt derfor kommer til den Conclusion, at
der ikke kan være nogen Tvivl om, at den Competents, som Forbundsforsamlingen har forbeholdt sig i
hi in Beslutning, ogsaa udstrækker sig til S porgsm aalet om S lesv igs og Holsteens evige Forening og Uadflillelighed, maa det være urigtigt. Rigtignok siger
den preussiste Gesandt kun, „at de daværende F o r 
h a n d l i n g e r lade ingen Tvw l tilbage om, at den
Competents, som Forbundsforsamlingen har forbeholdt
sig, ogsaa strækker sig til S porgsm aalet om Slesvigs
og Holsteens evige Forening"; men man maa dog være
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berettiget til at antage, at Forbundsforsamlingen selv
ikke bar godkjendt M ere af hvad, der under Forhand
lingerne har vceret fremhævet, end neiop D et, som
har faaet et Udtryk i dets Beflutning.
D en preussiske Gesandt paastaaer derpaa, at him
Net til en stedsevarende Forbindelse imellem de tvende
Hertugdommer ogsaa hidtil bestandigt har vceret anerkjendt fra kongelig danfl S id e. Han maa iblandt
Andet aldeles have forglemt P atentet af 1 72 1; dog
vi ville ikkun holde os til de af ham selv fremhævede
Beviser, Danm arks Erklæring af 7de S eptbr. 1846
og Forfatningsrescriptet af 28de J a n . 1848, for at
undersoge, om disse virkeligen tjene til S tø tte r for
hans Paastand.
D en Deel af D anm arks Erklæring, som her
kan komme i B etragtning, er af den preussiske G e
sandt selv bleven fremhævet og lyder saaledes: „P aa
den anden S id e har H. M aj. lige saa lidt tænkt
p a a , at indfore nogensomhelst Forandring i de F o r
hold, som forbinde Hertugdømmet Holsteen og Her
tugdømmet S lesvig. Tvertimod finder denne F o r
bindelses Dedvaren sin Anerkjendelse i de samme O rd,
som ere brugte derom i den almindelige Lov af 28de
M ai 1831. D en bestaaer ifølge sit Væsen deri, at
begge Hertugdømmer, med Undtagelse af Holsteens
Egcnflab som Forbundsstat, og den særskilte S tæ n 
derforsamling tilligemed det sleSvig-holstenske Ridder-
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flabs Social-Nerus, med fælles eller ligeartet Lov
givning og Forvaltning, saavidt ethvert af de tvende
Hertugdommcrs Forfatnings-Eiendommeligheder ikke
begrunde nogen Undtagelse herfra, (om hvilket ogsaa
§ 4 af den almindelige Lov indeholder Bestemmelser)
have alle offentlige Retsforhold tilfælles med hinan
den." Indeholder nu denne Erklæring virkelig en
Anerkjendelse af Slesvigs og Holsteens Ret til en
e v i gv ar end e Forbindelse? Saavidt vi formaae at
see, findes der ikke et eneste Ord i Erklæringen om
Forbindelsens Varighed. Der paapeges kun et Fac
tum. Erklæringen flildrer kun, hvorledes Forbindel
sen er, og af denne Skildring fremgaaer det tydeligt
nok, at den danfle Regjering, som udkastede den, har
villet antyde, at dette Punkt, efter dens Anskuelse,
aldeles ikke vedkom den tydfle Forbundsforsamling.
Rigtignok afgives den Forsikkring, at hans Majestæt
Kongen af Danmark ikke har til Hensigt, at forrykke
de Forhold, som bestaae imellem Slesvig og Holsteen;
men, at det ikke var den danske Regjerings Mening,
idet den afgav denne Forsikkring, at ville antyde, at
det var dens Skyldighed at forebære den tydske For
bundsforsamling nogensomhelst Forsikkring i denne
Anledning, maa ansees utvivlsomt deraf, at den danfle
Regjering selv har viist denne Mening fra sig, og
den selv maa dog alene ansees competent til, at
kunne forklare dens Hensigter.

Den danfle Regje-

ring afgav hiin Forsikkring, fordi den antog, at
kunne virke beroligende med den. D er yttrede sig,
som bekjendt, sam tidigt med den, en stcrrk Bevcegelse
i Holsteen. A t Forbundsforsam lingen m aatte vccre
kaldet til, med Opmærksomhed at folge en saadan
Bevcegelse i et Forbundsland, er klart nok, da L ands
herren over dette Land, ifølge F orbundsforfatning,
om det m aatte forekomme ham , at Bevcegelsen antog
en altfor truende Charakteer, m aatte kunne henvende
sig til den, for af den at fordre B istand til Bevcegelsens Undertrykkelse. N u havde m an sogt, at nccre
Urolighederne i det nccvnte H ertugdom m e netop ved
den Paastand, at det var den danste Konges H en
sigt, at overrive det B aand, som forbandt de tvende
H ertugdom m er; hvad var nu mere rim eligt, end
at den danfle Konge, da han ikke nccrede den ham
tillagte Hensigt, underrettede Forbundsforsam lingen
herom, hvis Opgave det dog m aatte vcere, at iagttage
Bevcegelsen i Holsteen. S a m tid ig t med denne E rklcrring har udentvivl den danste Regjering afgivet
den selvsamme Forsikkring til samtlige europcriste
S to rm ag ter, for hvilke de holstenste Uroligheder heller
ikke kunde vcrre ligegyldige; men det var det tydste
D iplom atie forbeholdt, at ville benytte denne Forsik
kring, saa ustyldig som den v a r, for at kunne snige
sig til R ettigheder for Tydstland, som ikke tilkom det.
D e t andet af de af den preussiske G esandt leverede
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Beviser er ikke en H aarsbred bedre. Ved F orfatningsrescriptet af 28de J a n . 1848 var, som vi tid
ligere have om talt. Repræsentationen for de tvende
Hertngdommer rigtignok gjort lige med Kongerigets
Repræsentation, men denne Bestemmelse, saalangt fra
at vcere fremkaldt af Hensyn til Forbindelsen imellem
de tvende Hertugdommer, skylder ikkun de forskjellige
N ationaliteter, som fandtes i det danste M onarki, sin
Tilblivelse. Heller ikke i dette Document sindes et
eneste O rd om en stedsevarende Forbindelse mellem
Holsteen og S lesvig. D e eneste ^ th in g e r i Rescrip
t s , i hvilket Forbindelsen mellem Hertugdommerne
omtales, ere folgende: „Ved denne stcendiste F orfat
ning, hvilken vi ville indfore af fri Kongelig M agt
fuldkommenhed, skal I n te t forandres enten i de al
mindelige Anordninger af 28de M ai 1831 eller i
Forordningerne af 15de M ai 1834 angaaende P ro vindsialftcendernes Indretning i vort Kongerige og i
vore Hertugdommer S lesvig og Holsteen, eller i di s se
Hertug dommers nuværende Forbindelse,
i vore Hertugdom m er Holsteen og Lauenborgs F o r
hold til det tydfle Forbund rc. M an seer, at Rescriptet, istedetfor at benævne Forbindelsen imellem
Hertugdommerne „en st e d s e v a r e n d e " , tvertimod
ikkun kalder den „ n u v æ re n d e ." I Rescriptet yrtres
simpeltben, at det ikke var den danste Konges Hen
sigt ved d e t at forandre de offentlige Forhold, som
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bestode mellem Hertugdommerne; men denne U ttring
er dog ganste forskjellig fra en Erklccring fra den
danfke Konge om, stråledes som den preussiske Gesandt
paastaaer, at han ikke antog, at vcere i Besiddelse af
(Ketten til, at k un ne forandre disse Forhold, om
han maatte finde det gavnligt.
D og det Egentlige ved Sporgsmaalet er vist
nok ikke afgjort dermed, at Preussen har betjent sig
af mindre gode G runde; thi m uligt var det jo, at
der kunde gives gode Grunde for den samme Rettig
hed, som Preussen ikke har forsvaret godt; — uagtet,
som vi have paaviist. Forbundsforsamlingen ikke kan
antages- at have forbeholdt sig sin Competents til,
at afgjorc Sporgsmaalet om den Forbindelses Natur,
som bestod imellem Hertngdommerne, var det dog al
ligevel muligt, at Forbundsforsamlingen ikke destomindre var eompetent til, her at stride afgjorende ind,
det Egentlige bliver altsaa Sporgsmaalet, om det
tydske Forbund kan ansees som denne Forbindelses
Opretholder? om Tydskland kan ansees berettiget til,
at optråde med Baaben i Haand, for at opretholde
denne Forbindelse endog mod Hertugdommernes legi
time Landsherre? Id e t vi nu maae omtale hvad, der
forhandledes i Forbundsforsamlings 82 te Mode, ville
vi faae Anledning til, at undersoge dette Sporgsmaal.
I dette Mode yttrer Baden: „Baden onsker, at
man udtrykkeligen omtaler den vigtigste Netsgrund,
'

'

11
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saafremt m an, efter hvad der er at vente, vil udtale
en Anerkjendelse af Holstenernes R et til U nion med
S le sv ig og F orbundets Paastand om, at det sles
vigske Land beskyttes imod dansk In v asio n . D enne
R etsgrund bestaaer deri, at Rettigheden til U nion,
som Forbundssorsam lingen allerede har taget under
sin Beskyttelse, eller Rettigheden til en scelles slesvigholsteensk Stæ nderforsam ling tillige indbefatter Ud
øvelsen af Hoihedsrettigheden, f. Ex. lovgivende M y n 
dighed i F orening med H ertugen, og det over det
hele slesvigske Land, faa at enhver m ilitair In v asio n
i dette Land, som stilles imod hiin U nionsret, u dg jsr
en Fornærm else saavel imod Tydskland som imod Holstecn, og at folgelig S lesv ig i denne Henseende er at
betragte som et m i d d e l b a r t tydsk F o rb u n d sla n d /
H vorledes m an ogsaa bedømmer disse B adens M tringer, m aa m an i ethvert Tilfælde indrom m e, at
det ved dem har form aaet at opstille noget S p lin 
ternyt. Dersom O riginalitet, og ikke S karpsind og
R etsind, udgjorde en S ta ts m a n d s vigtigste Egenskaber, m aatte den badenske G esandt udentvivl for en
D eel fortjene R oes for hine M trin g er. G esandten
paastaaer, at den R et til Union, som F orbundsfor
samlingen har taget under sin V aretæ gt, er det S am m e
som Rettigheden til en fælles slesvig-holsteensk S tæ n 
derforsamling, og indbefatter R etten til, tilligemed
Landsherren at udøve den lovgivende M yndigheds
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Hvilken R et til Union var det da, at F orbundsfor
samlingen havde taget under sin Beskyttelse? Vi
have allerede seet det, det var den samme Net, som
ogsaa af Forbundsforsamlingen bencevnes. Retten til
en „ e v i g v a r e n d e " , til en „ s t e d s e v a r e n d e " F o r
bindelse imellem Hertugdom m erne; ingen ny R e t; men
den samme gamle Ret, som, man paastod. Hertugdom 
merne allerede saa længe havde været i Besiddelse af,
og som bestandig skulde vedblive. M en hvor var F o r
bundsforsamlingen da henne, da Frederik den S jette
gav sit Land S tæ ndersorfatningen? D e n maa netop
bave holdt Ferier, og det meget lange Ferier, tbi,
som bekjendt, fik hvert af de tvende Hertugdom 
mer sin særskilte Stænderforsamling, men nu have vi
netop hort, at Hertugdommerne, ifølge him R et til
Forbindelse, tillige havde R et til en fælles S tæ n d e r
forsamling, og at det tyske F o rbund var denne R ets
Opretholder. Og, som vi have hort af den badenske
Gesandt, var det ikke alene til en fælles r a a d g i v e n de
Stænderforsamling, som den Frederik den S je tte ind
forte, at hun R et til Union hjemlede Hertugdøm 
merne A dgang; men endog til en fælles l o v g i v e n d e
Forsamling, — hvor var altsaa Forbundsfvrsamlingen den G an g h e n n e ? O g vi kunne udvide S p o rg s maalet, og spørge om, hvor den tydfle F o rbunds
forsamling da har været henne ligesiden 1815 ? thi
dersom Retten til cn lovgivende Repræsentation til11 *
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kom Holsteen som et t y d sk Land — cn Net, som
efter den badenste G esandts M ening m aatte ved U ni
onen, som forbandt begge Lande, ogsaa strakke sig til
S lesv ig — og dersom det endvidere tilkom det tydste
Forbund, at paasee denne N ets Gjennemforelse, hvorfor har det da, siden 1815, ikke arbeidet paa, at faae
lovgivende Forsam linger indforte overalt i Tydstland?
D og vi ansee det for overstadigt, a t opholde os lamgere ved den badenske G esandts Udståelser, vi ville
derimod vende os mod det egentlige P u n k t, og vi
sporge da, om det virkelig tilkom det tydste Forbund,
at opretholde den statsretlige Forbindelse, der, som
m an paastod, knyttede begge H ertugdom m cr sam m en?
A t denne Opretholdelsesret i ethvert T ilfalde ikke
har tilkommet Tyskland for de politiske O m ordnin
ger i 1845, bliver temmelig let at godtgjore. D en
tydske Keiser besad i aldre Tider Lehnshoiheden over
H olsteen; men af det Forhold, som saaledcs bestod
imellem ham og dette Land, udgik ingen R et for ham
til, at blande sig i dets indre Anliggender, heller ikke
til, at garantere dette Lands internationale O vereenskomster, naar kun disse ikke ro rte ved hans Lehnshoihed. D et er ogsaa en K jendsgjerning, at de tvende
H ertugdom m ers U nion aldrig er bleven Keiseren fo
relagt til Anerkjendelse, og denne Om standighed m aa
alene v are tilstrakkelig til, at satte P unktet udenfor
al Tvivl, thi da den hele Lehnsret ikke er en philo-
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sophist, cn theoretist, men alene en positiv, en faktist
Net, saa fan fun hvad, der er bleven udtrykkelige»
bestemt om Lehnssorholde, indbefattes i den. M an
m aa ogsaa indsee, at det heller ikte funde have ladet
sig gjennemfore af Keiserne, om de vilde have for
dret for sig hun O prethoidelsesret i den samme Ud
strækning, som det tydste F orbund nylig har villet
tilegne sig den, da en saadan F ordring m aatte have
fort til uoverfommelige Vanskeligheder. D enne R et
til, at opretholde en statsretlig Forbindelse, m aa utvivl
somt indbefatte i sig R etten til, at indvilget Ophævel
sen af en saadan Forbindelse. D ersom det n u v ar i
hans Egenstab af Lehnsherre, at Keiseren for H olsteens Vedkommende havde fordret denne R et, m aatte
den danste Konge, der besad Lehnshoiheden over S le s 
vig. have været berettiget til, at fordre det S am m e for
dette Lands Vedkommende, hvilket han ogsaa, under
hun Forudsæ tning, rim eligviis havde gjort. O m nu
S p o rg sm aalct var opstaaet om Ophævelsen af H er
tugdom m ernes Union, hvorledes vilde det da være
gaaet, n aar f. E r. den banste Konge havde givet sit
Sam tykke til U nionens Ophævelse, og Keiseren havde
nægtet at give sit? Begge vilde jo have været i de
res gode N et. Ved den danste K onges Sam tykke
vilde Forbindelsen kunne oploses; ved den tydste Kei
sers Nægtelse vilde den derimod m aatte vedblive. Hvo
stulde her have givet efter? S p o rg sm aalet m aatte
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have væ ret besvaret mcb V aaben i H aand. M en en
R et, som Indehaveren ikke kan gjore gjældende, uden at
forst den selvsamme Net, som er i en A ndens Besiddelse,
bliver tilin te tg jo rt; en Diet, som ikke kan gjennem fores,
uden at den annullerer sig selv, uden at den træder sig
selv med Fodder, hvilken Urimelighed! E n saadau R et
vilde um uligen have kunnet opretholdes i T idens
Længde. Havde folgelig den tydske Keiser i sin Egenflab af Lehnsherre villet fordre R et til, at garantere
alle internationale O verenskom ster for de under hans
Lehnshoihed indbefattede Lande, vilde han um ulig
have kunnet forsvare denne F ordring, uden forsaavidt
som den kun fik Anvendelse paa de under h an s Lehns
hoihed indbefattede Lande selv, det vil sige, a t Keise
ren i Egenskab af tydfl Keiser ikkun vilde have kun
net retfærdiggjore en F ordring, som gik ud paa, at
tilsikkre ham R etten til, at give eller uægte sit S a m 
tykke ved internationale Overeenskomster imellem tydske
Lande, Lande, som vare knyttede statsretligt til Tydskland. D e t tydfle F orbu n d s Paastand om, at være
den slesvig-holstenfke Forbindelses O pretholder kunde
saaledes ikke udledes fra den tidligere Lehnshoihed
over Holsteen, som de tydske Keisere havde været i
Besiddelse af.
D ersom denne R et tilkommer F orbundet, m aa
det folgelig være kommet i Besiddelse af den ved de
politifle O m ordninger, som Tydstland undergik i 1815,
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eller ogsåa settere hen. Men hvor sindes da det Do
cument, fom tilhjemler det denne Net? Man vil
lede forgjeves efter det overalt; det findes aldeles ikke;
det findes intetsteds. At man nemlig her ikke kan
støtte fig tit de almindelige Bestemmelser, fom Forbundsacten eller Slutningsacten indeholde; at man
s. Ex. ikke, fom man har gjort, kan flotte sig til den
første Acts 2den Artikel eller til den Sidstes lste Ar
tikel: „Sammes", det tydfle Forbunds „Hensigt, er
Opretholdelsen af Tydfllands ydre og indre Sikker
hed og de enkelte tydste Staters Uafhængighed og
Uantastelighed — U n v e r l e t z b a r k e i t— " maa vcere
indlysende.
Disse vistnok meget svævende, meget
elastiske, og derfor ikke lidet beqvemme Udtryk, af
hvilket Forbundet kunde betjene sig og ogsaa har be
tjent sig, for at opnaae sine Hensigter, ved alt efter
Omstændighederne at tøie dem ud eller ved at lade
dem træffe sig sammen, kunde umulig anvendes paa
de her omhandlede Forhold. I det tydste Forbunds
Indre, hos de enkelte Stater, font udgjorde det, ja
der kunde Forbundsforfatningen i Frankfurth, da
den, ifolge Fundamentallovene for dens Virksomhed,
selv har at fortolke disse Love, ved Hjælp af hine
faa, tilsyneladende faa ustyldige Ord, paatrænge sig
overalt, hvor den fandt det tjenligt, at have en Haand
med i Spillet, eller træffe sig tilbage, hvor den anfaae det rigtigst, at lade Sagerne gaae deres egen
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G a n g ; men udenfor Forbundet, hvilken R et kunde
Forbundssorsamlingen h a v e , uden at hun specielt
var bleven den indrommet, hl, der at op troede afgjvrende? V a r da den tydske Forbundsforsamling
bleven gjort til en politisk Hoiesteret, til en hoieste
S ouverainitets - R et for det hele E u ro p a ?
Nei!
S le sv ig laae udenfor Forbundsforsamlingens O m raade; det stod under den d a n s k e Konges S o u v erainitet; uden at kroenke denne Souverainitet, kunde
Forbundsforsamlingen ikke bestemme om dets Anliggen
der,— eller var Forbundsforsamlingen maaske bleven sat
over den danske Konge? Nei! Forbundsforsamlingen
og den danske Konge stode stdeordnede ligeoverfor
hinanden. D enne R et til, at optræde afgjorende ogsaa i slesvigske Anliggender, kunde ikkun have tilkom
met det tydfle Forbund, dersom det udtrykkelige» var
bleven det overdragen af den danste Konge selv; men
h a r da nogen dansk Konge nogensinde gjort D e tte?
hvor findes da det Document, ved hvilket Tydstland
har erholdt denne R e t? Documentet sindes ikke;
m an vil lede forgjeves efter det overalt.
O g hvilken 9 M var det da, som Tydstland her
paastod, at være blevcn gjort til Form ynder for?
D enne Unionsret, hvis Opretholder det gav sig ud
for at være, denne R et til en statsretlig Forbindelse
imellem de tvende Hertugdsmm cr Norden for Elben,
af hvilken N a tu r var da den? Af en meget proble-
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inatisk N atur udentvivl; cn reeit Fiction, hvilken, man
vist nok skulde have antaget, en stor N ations S t y 
relse og Repræsentation vilde have undseet sig for, at
fremtrcede med i M idten af et ly s tA a rh u n d re d e s o m
vort eget. D e tvende Hertugdominer havde udentvivl
engang, fjernt henne i Tiden, besiddet denne R et til
U m on; de havde tilsammentagne udgjort et S t a t s 
legeme, et endog kraftigt Statslegem e, et Legeme, der
til en vis Tid havde yttret sig med megen Energi.
P a a den Tid havde den statsretlige Forbindelse imel
lem de tvende Lande, saavelsom deres den Tid dem
egne politiske Institutioner en kraftig, en tilstrcrkkelig
stør! Opretholder i en politifl-myndig Deel af B e 
folkningen, der svulmede af sit Aarhundredes K raft;
der var dets stcerkeste S kud. M en det gik denne
Deel, som detgaaer alt Menneskeligt: Tiden gik den
forbi; medens den blev staaende, gik Tiden videre;
nye S p ire r skjode atter frem as denne og bleve fremherstende, medens det M d r e stivnede og visnede.
D et var Fyrstemagten, som nu blev den overvejende
i Tiden. S aav el i Hertugdommerne, som saa godt
som i det hele ovrige E urop a maatte hvad, der tid
ligere havde været stærkt, vige for denne nye M a g t;
Adelen og Gejstligheden maatte vige for Fyrstemag
ten, og Hertugdommerne tabte saaledes hvad, der tid
ligere havde opretholdt saavel den statsretlige F o r 
bindelse, som knyttede dem sammen, fom og hvad de
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besad e af egne politiske In stitu tio n er. D en statsret
lige Forbindelse dode hen as sig selv; den var omsi
der faa aldeles d o d ; for Alle og Enhver faa ubestri
delig, faa uimodsigelig dod, at m an ikke engang holdt
det for Umagen værd, at bekjendtgjore dens Afgang.
D e n statsretlige Forbindelse dode hen; Hertugdom m crnes særegne politiske In stitu tio n er svandte ogsaa
hen, og disse Lande indlemmedes som Provindser i
det danske M onarki. D erfor var Tydsklands O p 
træden nu saa fa are besynderlig: d e t f o r d r e d e
f o r si g s e l v en N e t , soni i k k e v a r til, f o r
at forsvare en anden Ret, som heller
if f e v a r t i l .
H vad P reussen og Tydskland stode i Begreb
med at ove mod D anm ark, var saaledes en aabcnbar
D oldsgjerning, og O verbevisningen herom m aatte
udentvivl bidrage til, at styrke M odet i D anm ark,
thi m an foler sig stedse kraftigere, n aar m an har
R etten paa sin S id e ; m an foler sig kraftigere, m an
strider bedre, fordi m an veed eller fordi m an foler, at
det er en stor, en hellig S a g , m an kjæmper fo r: N et
ten, S andheden, det Uforgjængelige hos Slæ gten og
In d iv id et. M en hvilken M odvæ gt i Tidsforholdene
m od denne ene S p o re ! D e t store Tydskland, disse
nogle og tredive M illioner, der netop vare blevne
grebne as R evolutionens Feber, hvis Muskler netop
vare kram pagtigt spæ ndte; disse nogle og tredive
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M illioner, der brændte af Kamplyst. T il enhver
anden Tid, ja da havde D anm ark kunnet h aabe, at
finde Understottelse hos E u ro pas S to rm ag ter, der
ikke kunde have fcet rolige paa, hvorledes Tydflland
saa ganste ugenert forstyrrede d m europoeifle Lige
væ gt; men dette H aab m aatte nu være yderst svagt,
thi E uropa havde netop begyndt at ryste saa vold
somt paa saa mangfoldige, paa saa forstjellige P u n k 
ter, at det var um uligt, at forudsee, hvor vidt R y 
stelsen vilde strække fig eller n aar den vilde ende:
enhver S tatsstyrelse m aatte under disse Om stændigbeder trække Blikket tilbage fra Forholdene udenfor,
for at vende det med Mngstelse mod S am fu n d ets
In d re , for der at iagttage Sym ptom erne, og folge
dem med spændt Opmærksomhed. D en gamle poli
tiske Ligevægt truedes desuden m ed, at blive aldeles
forstyrret; S tatsstyrelsernes politiste S y m pathier og
A ntipathier faae ud til, at ville komme at bevæge fig
i saa ganste andre, i saa ganste nye R etninger, a t
ingen R eg jm n g kunde være sikker paa, hvor den for
Frem tiden stulde soge fine Allierede, og hvor den vilde
træffe paa M odstandere, ingen R egjering ftmde der
for uden ett oieblikkelig, uden den meest bydende
N odvm dighed ville blande sig i fremmede S trid ig h e
der. M en at D anm ark alligevel ikke tabte M o d e t;
at det, idet det optog Handsken, som Tydskland havde
tilkastet det, formaaede at rnaale fin egen lille Armee og
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sin Flaade meb tillidsfuldt B lik ; at det i dette D ieblik følte K raft hos sig til, at fvare det overmægtige
og overmodige Tyd siland med Selvfølelse paa dettes
U dfordring: d u v i l h a v e K r i g , o g v c e r r o 
l i g , D u s k a l f a a e K r i g ! fortjener udentvivl
meget at beundres. D enne rolige, denne kraftige
Selvfølelse under den meest truende F are vilde D a n 
mark rigtignok neppe have kunnet lægge for D agen,
dersom det ikke selv netop v ar fremstaaet renset og
styrket af T ilstrø m n in g e rn e s gjærende B a d : det
ældre, det g a m l e D anm ark havde neppe m ægtet at
træde saaledes frem ; dette var ikkun m uligt for det
u n g e D anm ark; men alligevel! det l i l l e D anm ark
stod her ligeoverfor det s t o r e Tydsiland, det u n g e
D anm ark stod ligeoverfor etligefaa u n g t Tydsiland,
og at det dog ikke tabte M odet, fortjener udentvivl
at beundres, og det i hoi G rad .
Udenfor kunde D anm ark, som vi haveseet, neppe
gjore sig H aab om, at erholde Understøttelse under
disse vanskelige F o rh o ld ; dog gaves der een U ndta
gelse herfra; der gaves een R etning, i hvilken det
m aatte kunne kaste Blikket med Tillid, og det lader
ogsaa til, at det virkelig kastede Blikket med Tillid i
denne R etning. Allerede i flere A ar havde D anm ark
fluet med Længsel hen mod B rodrene længer oppe
mod Norden, og havde udstrakt H aanden mod dem,
for med et hjerteligt Tryk atter at forsones med D e
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iblandt dem, med hvilke det lcrnge havde levet i Uenighed, og for atter at fornye V enstabspagten med
de Andre, med hvilke det havde vandret sammen
igjennem saa m ange gode og onde D age. T il denne
Im odekom m en dreves D anm ark vist nok tildeels i
Forndfolelsen af en saadan P rovelfens Tid, som den,
der itu hvilede sig tun g t paa d et; idet det saa fore
kommende ncrrmede sig dets skandinaviste B rodre,
havde det vist nok Blikket tillige indadvendt, og tænkte
ikke uden G ysen paa Frem tiden, paa hvilken Tordenskyerne allerede samlede stg. M en det var ogsaa
ikkun tildecls, at D anm ark, i dets Bestræbelser for,
a t opvække S y m p ath ier længer oppe i S kandinavien,
dreves af smaalige, egoistist'e Hensyn, af H ensynet til
den egne F are og den egne Sikkerhed. D e r vare
langt stoltere, langt sten e Bevæggrunde, der ogsaa
dreve det, og som udentvivl dreve stærkest; som vilde
have drevet det, selv om ingen S k y havde tru et dets
F rem tid, om ingen F are havde været at befrygte.
D anm ark var henimod S lu tn in g en af det forrige
A arhundrede tilltgemed en stor D eel af det ovrige
E uropa pludseligen bleven vækket af sin langvarige
S svn, og det stred strar incd K raft, Liv og M u n ter
hed til sit D agvæ rk: en alm indelig Længsel efter en
høiere aandelig Dannelse greb den bedre D eel af N a
tionen, og i de forskjelligste R etninger begyndte m an
at virke med en tildeels 05246780
s!, I D iden-
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flab, i Kunst, i Poesie ftemstode Repræsentanter, paa
hvilke Tidsalderen længe fæstede fit Blik, og til hvis
Navne den lyttede længe. Tages Hensyn til Dan
marks Folkemængde, saa maae de mange Navne, med
hvilke det har beriget sin Tidsalders Annaler, uden
tvivl findes mærkeligt. Hvad Danmark selv angaaer,
saa bor det vist nok aldrig glemme, hvad det flylder
denne Tidsperiode, der udentvivl stedse bor henreg
nes ikke alene til dets Histories mærkeligste; men
ogsaa til dens gavnligste; det bor aldrig, og vil vist
nok heller ikke nogensinde glemme, hvad det flylder
denne Periodes mange udmærkede Mæud. Der var
noget gammelt Gediegent hos disse Mænd, som nu
kun sjelden sindes: en usædvanlig Samvittighedsfuld
hed og Udholdenhed i deres Bestræbelser, som, naar
de forbandtes, hvilket var Tilfældet hos Flere, med
ualmindelige Evner, maatte fore til mærkelige Resul
tater; men ved Siden af de store Egenflaber, som
udmærkede disse Mænd, var der ogsaa Noget, som
fattedes dem, en Mangel, ikke i Evnerne, men i Cha
rakteren, Noget, som meest maa strives paa Opdra
gelsens og paa de snevre Anfluelsers og Forholdes
Regning, under hvilke de havde tilbragt deres Barn
dom og Ungdom: der fattedes dem Selvfolelse,
Selvstændighed, Selvstændighed saavel i Handling
som i Omdomme.
Dette er Regelen, som dog
har sine Undtagelser. Disse Mænd, som med den
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storste Noiagtighed formaaede at fremhæve hvert
S to v g ran , som ftccbebe ved et V æ rk ; som forstode
saa godt at kritisere eg disseccre hver Tanke og
hvert O rd , lode sig ofte blænde af lidt gammel F o r
gyldning, der heftede ved Tingene; denne fremstillede
sig ofte for dem som en N im bus, foran hvilken deres
Tanke foldede Hænderne og standsede andægtig. M en
hvad der fattedes dem, er senere kom m et; til G jengjæld for det M eget, som udelukkende tilhore disse
M æ nd, og som de ville fore med sig i G raven, have
deres Efterkommere faaet den Selvfolelse og den S e lv 
stændighed, som fattedes dem. D enne yngre S læ g t
staaer vist nok i M eget tilbage for d em : den er m in
dre grundig, m indre udholden, og hvad, der er værst,
langt m indre æ rlig; men den er alsidigere, modigere,
mere selvstændig. D en D annelsens og O plysningens
store Arv, som den har m odtaget af hine det forrige
A arhundredes M æ nd, betjener den sig af, uden at
lade sig im ponere af den, med Kulde og Besindighed
og ikke uden D ygtighed; denne Arv, som Forældrene
betragtede som en Helligdom, betragter den selv ikkun
som et meget brugeligt Redskab, med hvilket Adskilligt
kan istandbringes, den anvender det ogsaa seent og
tidligt, m edens den gjentager sit V algsprog: nihil
adm irari. M en, da n u vor T ids politiste Bevægelser
ogsaa begyndte at gribe denne D anm arks yngre S læ g t
og da den, som cn Folge deraf, begyndte fit overveie

fit Lands Fortid, Nutid og Fremtid, da kunde den
ikke, dannet og oplyst som den var, naar den vendte
Blikket bagud, undlade at undres over, hvor smaae
de Aarsager vare, som havde forhindret det egne
Fcedreneland og tilligemed det Nordens tvende andre
Framdefolk fra, at blive st ore i Historien; den kunde
ikke undlade, at undres over og tillige paa det D y 
beste at beklage, at saa smaae Fordomme kunde forhindre saa store Resultater. Og kastede den Blikket
om sig og foran sig, da blev det den igjen tydeligt,
at denne Nutid og Fremtid, som den betragtede, ikke
alene ikke vilde kunne blive st or e; men ikke engang
vilde kunne blive si kkre, dersom de allerede vundne
Erfaringer ikke toges til Indtcegt; dersom Fordom
mene, som havde bevirket saa meget Skadeligt, ikke
med megen Bestemthed fjernedes for Fremtiden; der
som den tidligere Uenighed, der hidindtil havde split
tet Kræfterne i det skandinavists Norden, og der ofte
havde vendt dem fjendtligt mod hinanden, ikke gav
Plads ikke alene for Enighed,men ogsaa for en Forening,
der idetmindste kunde gjore de skandinavists Nationer
til Eet under vanstelige Forhold, til Eet, naar S tor
mene tudede, naar Tordenen rullede. Det var disse
Bevcrggrunde, som nu hovedsageligen ledede den yngre
©lægt i Danmark i dens standinavifle Bestræbelser:
det var Uvillien over alt det Smaalige, der hidindtil
havde spillet ad i Skandinavien og gjort det svagt;

det var Selvfølelsen, Selvstændighedsfolelsen, der for
drede et selvstændigt Fodeland for selvstcendige Mænd;
det var Attraaen efter at gjore Fremtiden, om ikke
s t o r , saa dog i ethvert Tilfcelde s i k k e r ; Attraaen
efter, at forhindre det skandinaviske Navn, der oste
havde tonet saa stolt ovenpaa, fra at tabe sig i H i
storien ; at forhindre en heel crdel Nationalitet fra
at tabe sig; at forhindre disse nordiske Folkeflag, der
havde spillet Hovedroller i Historien, der havde spil
let deres Helteroller med saa megen Eftertryk, fra
paa Derdensskutpladsen at synke ned til simple Tje
nere og Statister, hvis eneste Bestjeftigelse for Frem
tiden det vilde blive, at bccre Slæbet for en eller an
den Stormagt, f. Ex. Rusland, eller ogsaa at maatte
med lænkebundne Hcrnder applaudere til denne S tor
magts Triumpher. Man vil^maaflee ogsaa benævne
d e n n e Attraae Egoisme; men hvad vilde der da blive
af alt det Store og Hote, Fædrenelandskjærligheden
f. Ex., der, idet det drager Mennesket op fra dets
ludende Stilling, lader det flue en heel Verden rundt
sig? Disse ædle, store Bevæggrunde, som ledede den
yngre Slægt i Danmark i dens skandinaviske Be
stræbelser, havde den vist nok Grund til at antage,
ogsaa vilde fremkalde Gjenklang hos de tvenve Frændefolk paa Halvøen, og at de virkelig fremkaldte
Gjenklang der, vil ikke kunne betvivles; mangfoldige
Stemmer hævede sig saavel i Norge som i

Sverige
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til Fordeel for dem. A t D anm ark tillagde disfe
Stem m er for megen Vægt, maa vistnok imdflyldes,
da de vare saa godt fom de eneste, som lode sig hore.
D et glemte derfor, at der lavt under Hviderne, fra
hvilke disse Stem m er kom, stod en heel M asse ikke
mindre -lind i sine Fordomme, end den Middelalder,
hvis Fordomme man saa dybt m aatte beklage; ind
skrænket og interesseret; hvis S a g det vist ikke var,
at argumentere og forklare; men som ikke destomindre havde en vcrgtig, en afgjorende Stem m e selv i
de vigtigste Anliggender. D og selv om Danm ark
havde taget Hensyn til denne sneverhjertede, men ind
flydelsesrige M asse, maatte det alligevel nu i dets
betrængte Tilstand kunne gjere sig H aa- om B i.
stand fra Rigerne paa den flandinavifle Halvse, thi
hvad Befolkningerne ikke vilde yde, maatte det an
tage, at Regeringerne ikke vilde unddrage sig for.
Id e t vi her omtale den lunkne Stem ning, som
i hine vigtige Dieblikke tildeels yttrede sig fra Befolkningernes Side, forekommer det os, at vi dog
flylde denne Befolkning i dens Heelhed, at gjore op
mærksom paa, at, uagtet den alene afgjorende Deel
af Mængden i eet af Rigerne ved dens Lunkenhed
eller Tværhed forhindrede, som man vil paastaae, at
der -lev ydet Danm ark virksom Hjælp i det afgjo
rende Oieblik, Befolkningen i dens Heelhed dog lagde
megen Sym pathie, og tildeels megen Iv e r og Be-
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geistring for dens betrængte Frænder for D agen ved
denne Lejlighed. M an maatte fände O rdsproget: B lo
det er aldrig faa tyndt, at det jo er tykkere end Vand.
P aa begge S ider af Kjolen blev Nationernes Kind,
dog med Undtagelse af det norfle S to rth in g s Kind,
farvet rod af Uvillie over Tydsklands Anmasselser og
af Medfølelse for Danm ark. M an vil udentvivl at
ter benævne denne Opflammen „skandinavist Okferi";
dog er det vitterligt, at de S y m p ath ies som nu yt*
trede sig, for en stor Deel bevægede sig udenfor det
Terrain, paa hvilket de standinaviste Bestræbelser ik
kun kunde have virket; de udgik tildeels fra Livsstil
linger og Aldere, som maatte ligge aldeles udenfor de
skandinaviske Bestræbelsers Om raade. D er vare M ange
blandt de simpleste Klasser, som nu lagde megen M edfelelfe for Dagen, fom rimeligviis aldrig havde hort
det skandinaviske P a rti nævne, langt mindre deelte
Anskuelser og Hensigter med det. O g nu disse S k a
rer af Sm aadrenge, som man traf paa i alle Byer,
der, bevæbnede med deres Træfabler og Bornegeværer, ilede ud mod Landeveien, for paa Engen i N æ r
heden at indlade sig i en drabelig Kamp med T ids
ler, Skrepper og Skarntyder, font i deres D ine vare
blevne til Tydskere, hvilke de ogfaa tugtede dygtigt, —
vare de maaskee ogfaa blevne grebne af den skandina
viske Feber? vare de maaskee blevne indlemmede i
P artiet og indviede i alle deis Hemmeligheder? D ls21*

selig ikke! D e optraadte saaledes, som de gjorde, af
ingen anden G ru n d , end netop fordi H jertet sad dem
p aa det rette S te d , og herved gjorde de mange LEldre
til Skam m e. D e vare bievne underrettede om, at en
stor N ation i Folelsen af stn m aterielle Overvcegt lod
sig forlede til, at kaste sig over et lidet Folk, for at
udvide sig p aa dets Bekostning, og deres rigtige F o lelse bragte dem til, at ildne ved Tanken om en saadan Ubillighed. D e vare blevne underrettede om, at
dette lille Folk var et nærbeslægtet Folk, med bvilket
vi havde vandret H aand i H aand henigjennem flere
A arhundreder, og deres rigtige Følelse sagde dem a t
ter, at en Forncermelse mod dette ncerbeflcrgtede Folk
var en Forncermelse mod deres eget Folk, og derfor
floge de ogsaa saa drabeligen tit, da de snart stode
Ansigt til Ansigt med de m ange Tydskere ude paa
Engstykkerne, og anrettede et saa frygteligt Nederlag
blandt dem. B i have, som vi have anført, antaget,
at ffylde den flandinaviffe H alv o 's Befolkning i dens
Heelhed, at gjore opmcerksom paa de mange og til
deels stcerke Trcck af S y m p ath ie, af Medfolelse for
de betrængte B rodre paa den anden S id e af Vandet,
som n u yttrede sig. D i gaae nu videre.
D e t er tilstrækkelig bekjendt, hvorledes den danffe
H ær efter en lang og simre hæderlig Kamp mod O ver
m agten saae sig nødsaget til, at vige tilbage fra S t i 
ens Bredder, hvor den allerede havde lerret sig. D en
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forlod fort Tid derefter Fastlandet saa godt som al
deles, og trak sig tilbage til Dcrne. De tydffe Trop
per oversvommede Slesvig, og trængte snart ind i
Jylland. Kort Tid derefter modtog de svenfle Stæn
der en kongelig Skrivelse, i hvilken Kong Oscar, ef
ter at have fremhævet Fredens Velsignelser, gjor Sve
riges Repræsentanter opmærksomme paa, at Tydsternes Fremfærd mod Danmark, „hvilket Land er Gjenstand for den svenste Nations varme Deeltagelse",
maa opfordre Sverige til, „ogsaa til Beskyttelse as
af egne dyrebare Interesser", at yde det den Bistand
„som derfra er bleven begjert".
A f Stænderne for
langes derpaa et extraordinairt Creditiv paa 2 M il
lioner svensk Banco, „for at Kongen kan sættes istand
til, at vedtage de Foranstaltninger, som Omstændig
hederne maatte paakræve". • Af denne Skrivelse sremgaaer, at Kong Oscar var bleven opfordret af den
danste Regjering til, at komme Danmark til Hjælp
i denne dets Trængselstid. Kong Oscar udtaler og
saa sin Redebonhed dertil, og fremhæver de Grunde,
som maae bevæge ham og Sverige til, at yde Dan
mark den forlangte Bistand. Disse Grunde vidne
tilvisse om et saa rigtigt, et saa klart politist Blik,
at det maa glæde enhver Beboer af den standinaviste
Halvo, at vide dens Konge i Besiddelse af det; dette
Blik indeholder Trost for Fremtiden. I de faa prunklose Ord, i hvilke hine Grunde fremsættes, er tillige
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de forenede Rigers ene rigtige skandinaviske, deres
ene rigtige nordiste Politik med tydelige Træk frem
stillet, en Politik, som disse Riger neppe ville kunne
forlade, nden at udsætte sig for den storste Fare.
D e t vil være vanskeligt, at anfore nogen anden væg
tig, a l m i n d e l i g G rnnd for denne Politik, end
de, som Kongens Skrivelse indeholder. D isse ere
vistnok ikke mange i T allet; m an kan, saaledes som
den kongelige Skrivelse ogsaa gjor, indeflutte dem i
nogle faa O rd ; men det vil være vansteligt, at sinde
nogle faa O rd, der indeflutte noget mere Vægtigt og
O m inost: flere N ationers Skjebne hviler i dem.
D isse O rd ere for Nordens Frændefolk hvad en lille
W ste, fyldt med en eller anden officinel G ift, er for
In d iv id e t: den indeflutter i et lille R utn uhyre, vid
underlige Kræfter, Kræfter, der let kunne medfore
D o d ; men som ogsaa ere de eneste, der under vanflelige Forholde ere istand til. at redde og opretholde.
D en kongelige Skrivelse fremhæver forst, at Danm ark
er Gjenstand for Sveriges varme Deeltagelse, det vil
sige, den gjor opmærksom paa de S ym pathier, som
O verbevisningen om en fælles Oprindelse; som B ru 
gen af et nær beslægtet S prog maae fremkalde i det
ene Land for det andet, og som ikke kunne tillade det
Ene, at staae som rolig Tilstuer, naar det Andet li
der. D enne G rund hviler paa den mennestelige, paa
den naturlige Folelses B asis, og vil derfor maastee

ikke fremstille sig som nogen egentlig politist G ru n d ;
det er den heller ikke; men den henhorer dog til de
G runde, som ctt rigtig P olitik, ttctar det lader sig
gjore, optager i sig, beriger sig med, for at kunne
virke kraftigere; stotter denne sig til N ationernes be
dre Fvlelser, da har den givet sig selv V arm e og
svulmende L iv ; stoder den dem uden Nodvendighed
tilbage, da ville de let kunne bringe dens stivnede,
haarde F orm er til, at briste. D en strcrngt taget egent
lige politiste Tanke i K ongens Skrivelse indeholdes
derimod i den anden S æ tn in g , som udtaler, a t H en
synet til de egne dyrebare In teresser m aa bevoege
S v erig e til, at yde D anm ark den B istand, som var
bleven begjert. D enne er den store Tanke, som bæ*
rer N ordens Skjebne i sig; som burde vcere politist
Troesartikel i ethvert Tilfælde for de standinaviste
Regjeringer og for de lovgivende Forsam linger d e r;
som burde staae i G uldstrift over Thronerne og paa
R igsforsam lingernes V æ g g e: a t i n t e t a f de s k a n d i n a v i s k e R i g e r kan t r u e s , u d e n at s a m t 
lige di sse R i g e r t r u e s i d e r e s d y r e b a r e ste I n t e r e s s e r ; at de d e r f o r a l d r i g b e r
u n d l a d e , i F a r e n s S t u n d at gribe h v e r 
a n d r e h j æ l p e n d e i H a a n d e n ; at det skan
dinaviske N o rd e n s fælles F a r e ikkun
er N o r d e n s e n e s t e F r e l s e .
D enne Tanke
gjorde sig ogsaa oftere gjældende i de paafolgende
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D ebatter i de svenfle Stæ nder, indtil den omsider
fremtraadte i dens stærkeste Form paa Sandström ers
Læber Paa Ridderhuset: „ a t S v e r i g e s L E r e og
vigtigste I n t e r e s s e r for Tiden ligge i
Danmark."

Stæ nderne imodekom Kongens Opfordring med
megen Redebonhed. D et var ikkun paa Ridderhuset og i Bondestanden, at Modstand viste sig, som
dog kun var af liden Betydning. Overhovedet viste
det svenfle Folk i dets Heelhed megen Tilboielighed
til, ikke alene at yttre Sym pathie for dets betrængte
Frænder i varme og velklingende Adresser eller ved at
yde en Skjerv til de Saarede i Danm ark eller tilde
Faldnes Efterladte der; men ogsaa at vise dets Forkjærlighed for disse Frænder ved alvorlig H andling: det
var et Onfle, som udtaltes temmelig almindeligt, at
S veriges Daabenmagt paa Kamppladsen maatte op
træde hjælpende ved S iden af den danfle, for at den
nye P ag t, som man onskede, for Fremtiden maatte
forene de tvende Folk, maatte besegles med begges
Blod. D et svenske Folk i dets Heelhed syntes at
dele G runde og Attraaer med dets Regjering, medens
det i Handling syntes ikke alene helst at ville op
træde endnu raflere og mere bestemt, men ogsaa at
ville gaae endnu langt videre. O g intet U nder! D et
svenfle Folk havde ligetil den allerseneste Tid spillet en
historist Rolle, som i M ellemtider havde været i

hoieste G rad betydningsfuld. A f den nyere europæiste
Historie havde det formet et ikke saa ganske lidet
Stykke, som ogsaa med Hensyn til In d h o ld og V æ gt
havde væ ret b ety d elig t: S verige havde i M ellem tider
vandret i Spidsen for E u ro p a ; den hele V erdensdeel
havde da med B eundring kastet Blikket paa dets
kjcckke, dets skjonne m artialste Skikkelse, medens det
lyttede med W refrygt til dets O r d : dets V illie havde
oftere været Lov for en Verdensdeel. D et svenste
Folk havde lige til den seneste Tid fo rt et stærkt be
væget, et rigt historist L iv ; det kjendte derfor af egen
E rfaring et saadant Liv, og vidste at vurdere dets
B etydning. D et behovede ikke, at soge hen i den
graae O ldtid efter dets Histories A n e r; det havde
dem lyslevende selv paa Historiens senere B lade; det
kunde derfor heller ikke falde det ind, at krybe tilbage
i denne O ldtids Taager, for at skjule sig bag de store
Skikkelser der, og lade disse træde paa Post, medens
det selv, istedetsor at benytte D ag en s Lys, for a t
virke efter E vne, overlod sig til en sod D rom , fuld
af historist S to rh e d , nei! det havde lige til den se
nere Tid levet bistorist; det havde endog levet paa en
betydningsfuld M aade historist. F ra dette store, be
vægede Liv var det rigtignok i den seneste Tid ble
ven fo rtræ n g t; men den glimrende Tilværelse laae al
ligevel saa nær, at ogsaa N utiden syntes at have sin
D eel i den, og selv den Omstændighed, at den for
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en stor D eel var svunden, gjorde den for N ationen
ikkun endnu mere tillokkende, og bragte denne til, at la n ges saa langt stcrrkere ester den, thi det er den netop
svundne S to rh ed , som for det menneskelige B lik er
den storste; Lyset synes aldrig at have været stærkere,
end naar det netop er bleven flukket; ingen S tjern e
synes at have tindret niere blendende, end den Stjerne,
som netop er forsvunden fra Firm am entet i et S tje r 
neskud. Efter denne glimrende historiske Tilværelse,
som netop fjernede sig; efter denne Tilvcerelse, som
endnu var ncor nok til, at den kunde staae tydelig for
N utiden og slutte sig til den; men alligevel allerede
var saa langt borte, at den ikke langer var N u tid ;
men derved ikkun syntes større og skjonnere; efter
denne Tilvcerelse, som stod lyslevende i Narheden; som
N ationen endnu kunde tilegne sig i dens mindste D e 
tailler; som var N ation en s egen; men ikke langer N u 
tidens egen, saae det svenske Folk tilbage med L ang
sel: dets forsvundne S torh ed fremkaldte dets varmeste
H jerteflag, det følte tilstrækkeligt stort og patriotisk
hertil. D e t havde følt sig som en stor N a tio n ; det
følte sig fremdeles stärkt som N atio n ; dets fljonneste
©tiske var, atter at gjenvinde den svundne Storhed;
dets største Bekym ring var Frygten fo r , at opbore
som N ation ; at komme til, at forsvinde som N ation.
M en hvor skulde det kunne see sig om efter en T um 
leplads for at opnaae en frem tidig S torh ed ? B ar
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det maaffee mod Osten? Ak, der vare allerede for
lang Tid siden Tcermngerne blevne kastede imellem
dette Osten og Sverige: paa Pultawas store Dag
var det bleven afgjort, at Sveriges Dcegtskaal, i et
hvert Tilfcdde igjennem Aarhnndreder, her vilde kom
me. at veie saa langt lettere. N ti! det var netop,
naar Sverige vendte Blikket mod Osten, at det blev
overvældet af him anden Folelse, som vi ogsaa have
paapeget, nemlig Frygten for, maaflee at komme til,
at ophore som Nation. Hvad Blikket traf paa i denne
Retning, var saa Overvcettes, saa Uhyre, at denne
Folelse let lod sig forklare. Men Dette var dog det
Allerværste, og hvorledes flulde det kunne undgaaes?.
Der var imidlertid endnu een Udvei, ja ikkun en eneste
Udvei, nemlig ganfle at forglemme A lt, hvad man
hidindtil havde havt udestaaende med Brodrene paa
den anden Side af Sundet, og for Fremtiden, i et
hvert Tilfælde i Farens Stund, at flutte sig ret tæt,
ret inderligt til disse Brodre. Paa denne Maade
vilde, ester al Rimelighed, idetmindste de meest truende
Farer kunne undgaaes. Og kunde Farerne forst und
gaaes, da var der ogsaa Udsigt til, at Fremtiden igjen
vilde kunne blive ligesaa lys, ligesaa flinnende, som
den forsvundne Tid havde været; tbi hvor der er Liv
er der Haab: kunde man forst komme udover de
mange Banfleligheder, som nu havde opdynget sig.
var det ikke rimeligt, at ligesaa store Vanskeligheder
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vilde mode for Fremtiden. Tiden vilde desuden imidler
tid gaae sin store, tunge Gang; den vilde heller ikke nu
undlade at forringe hvad, der var bleven ophoiet, og at
ophoie hvad, der var bleven forringet; det Store, det
Storste kunde imidlertid synke sammen; Tiden kunde
imidlertid feette sin Fod paa den tykkeste Nakke i Eu
ropa, og da var der nok Udsigt til, at man atter kunde
svinge sig op, fornemmeligen dersom man da tillige
besad Krast til, ogsaa i Lykkens Time at holde fast
ved den Haand, som man havde grebet ester i Farens.
Det var disse politiske Betragtninger, som udentvivl
nu gjorde sig gjceldende i Sverige. Og da det svenske
Folk fersi havde besluttet, at gribe den danske Haand,
som var bleven udstrakt mod det, kunde det gjore
dette med Forekommenhed, med Hjertelighed, uden selv
at sole sig forringet derved, eller uden at frygte for,
at det derved i Berdens Dine vilde blive forringet;
thi det havde saa oste viist sig ligeoversor Danmark
som en stank Fiende, at Ingen kunde falde paa, at
det var as Frygt, as Svaghed, at det nu var bleven
saa eftergivende; d e t behovede tilvisse ikke, at vise
sig som Tjeneren, der er kommen til Velstand, som
ostest viser sig mod sin tidligere Herre: frastødende,
saarende, kun for at gjore opmærksom paa, at han
er voxet langt udover den tidligere underordnede S til
ling; for kun at lægge ret tydeligt sor Dagen, at han
er i alle Maader lige saa uafhængig som hans tidli-
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gere Herre. Det svenske Folk viste sig i disse Dieblikke fra en meget sordeelagtig Side: selv blandt den
politiste Skandinavismes Modstandere gaves der ikke
en Eneste, som kunde beqvemme sig til, idet han fraraadede Hjcelpen, som Danmark sordrede, tillige at
benytte Lejligheden, sor endnu oven i Kjobet at stjelde
dette Land Huden fuld!
Den oven omtalte kongelige Skrivelse, som blev
de svenste Stander oversendt, var dateret den 4de
Mai, og modtoges af Standerne Dagen derefter.
Forst den 27de samme Maaned modtog det norste
Storthing en kongelig Proposition as 22de Mai om,
at Norges Noflotille og dets Linietropper maatte kunne
anvendes, for at deeltage i Danmarks Forsvar mod
Preussens og det tydske Forbunds Angreb, til hvilken
Ende der tillige fordres en Bevilling as 260,000
Spdlr. As de forelobige Debatter, som denne Pro
position fremkaldte i Storthinget, synes det at fremgaae, at i ethvert Tilfalde flere af Storthingets Med
lemmer havde ventet, at den kongelige Proposition
tidligere var bleven Storthinget forelagt; men dette
havde vansteligt ladet sig gjore, uden at de Fordrin
ger. som Grundloven opstiller i sin 26de Paragraph,
vare blevne tilsidesatte. Efter denne Paragraph maa
Kongen, naar han agter at begynde K rig . meddele
den norste Regjering denne sin Hensigt, og indhente
dens Betankning derover tilligemed en suldstandig
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B eretning om R igets finantsielle og m ilitaire Tilstand.
D et er denne Betcenkning og denne fuldstændige B eretning fra Norge, som forst m aatte indhentes, der uden
tvivl have forhindret, at hiin kongelige P roposition tidli
gere blev S to rth in g et tilsendt. R igtignok udtales i den
anforte G rundlovsparagraph, saavelsom ogsaa i den saakalote llligsacts fjerde P arag rap h , den Tanke tydelig og
bestemt, at det er til een og samme Tid, at Kongen bor
fatte sin B eflutning om, at begynde K rig saavel for S v e 
riges som for N orges Vedkommende. D enne Tanke
var vel denne G an g ikke bleven u d fo rt; men havde
heller ikke ladet sig u d fo re, uden at bebyrde Tiden
med altfor store F arer, uden at gjore den altfor tru 
ende. Tiden rullede netop meget hu rtig t afsted; hvert
Oieblik var af hoieste V igtighed: havde Kong O scar
fsrst ladet Regjeringen i N orge afgive sin Betcenkning
og sin B eretning, forend h a n , ogsaa for S v erig es
Vedkommende, besluttede sig til, at trække S væ rdet,
vilde det beteilige T idspunct udentvivl allerede være
floiet langt forbi. P a a den anden S id e skulde G ru n d 
lovens bestemte F ordringer heller ikke tilsidesættes.
D e t havde derfor neppe været m uligt for Kong O s 
car, dersom han ikke netop vilde lukke D iet i for sine
Landes stærkeste In te re s s e r, i den her omhandlede
Anledning at vælge en anden Vei, end den, han netop
bestemte sig for. F o ro v rig t kunne vi, med dette P u nk t
for D iet, ikke undlade at gjore opmærksom p a a , at

hiin Tanke, fom G rundloven og Nigsacten udtale i
F allesflab , hvor rigtig den i og for sig er, dog i
Udforrlsen kan træffe paa mangfoldige Vanskeligheder:
det lader sig udentvivl vel fom oftest gjennemfore,
uden at Rigernes Interesser lide derunder, at Kon
gen i eet og samme M om ent beflutter sig til, ligeoverfor Udlandet at lade begge Otiger optræde bevæb
nede; men hvilken Betydning vil denne Beslutning
alene have, dersom den ikke tillige understottes as den
bevilgende Myndighed i begge Lande? hvilken Betyd
ning vil denne Beslutning alene have, dersom K rigssorelsens egentlige Muskel, som det ikkun ashænger as den
bevilgende M yndigheds Dillie, at bringe i Spæ nding
eller lade forblive flap, ikke tillige understotter den?
dersom Pengene holdes tilbage, hvorledes vil Krigen
da kunne blive fe rt? Dersom det ene Lands Repræ
sentation billiger dens Konges krigerske Beflutning,
og understotter den, ved at bevilge, medens det andet
Lands misbislliger den og modar beider den, ved at
negte at bevilge, hvorledes vil da den Eenhed i O p 
træden ligeoverfor U dlandet, som Grundloven og
Oiigsacten have tænkt sig, kunne gjennemsores? I
det her berørte Punkt indeholdes udentvivl een af de
større Vanskeligheder, fom svæve over Norges og S v erigs unionelle Forhold. F ra denne Digression ville
vi nu flynde os, at komme bort.
Bed hiin kongelige Proposition blev Storthinget
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tvunget til, at tyttre sig i en Anledning, i hvilken det
hidindtil faa gjerne hat bevaret Tavsheden. D et norste
S to rth in g havde hidindtil stedse med megen Opmærk
somhed fulgt Landets hele indre Rørelse; det havde
holdt et strengt D ie med den hele indre Regjeringsvirksomhed, ja man havde endog ikke sjelden anklaget
det for, at det i denne Henseende var gaaet altfor
vidt; at det havde vceret altfor n o ie s e e n d e . M en
med Hensyn til Udlandet, med Hensyn til den ydre
Regjeringsvirksomhed havde det derimod bestandig lagt
en mcrrkelig Ligegyldighed for D agen. M edens det
faae hver af Landets egne Regeringsmedlemm er noiagtigen paa Fingrene, og aldrig havde undladt, at gjore
opmcrrkom paa enhver lille Fejltagelse, som Disse antoges at have begaaet, syntes det derimod at ncere
en n ersten ubegrerndset Tillid til den fremmede Uden
rigsm inister; det felte sig aldrig opfordret tit, at
blande sig i h a n s A ffairer; for det norste S torthing
kunde den s ve n s ke Udenrigsminister nyde en uforstyr
ret Rolighed; det havde aldrig forsogt paa, at forstyrre
ham i Nydelsen af hans Fred og gode Dage. G ru n 
den til denne Passivitet m aa vel for en Deel søges i
en anden Vanskelighed, som de unionelle Forhold
imellem Norge og Sverige frembyde. I disse Lande
staaer een Udenrigsminister ligeoverfor tvende R igs
forsamlinger, der ere uden Berøringspunkter indbyr
des. Hvad den ene Rigsforsamling misbilliger, kan
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den anden billige. M en denne M ulighed alene m aa
lcegge et B aand paa begge Forsam linger, og bringe
dem til, at bevcege sig saa langt varsommere. F o r
nemmelig m aa det vane den norske Forsam ling, der
repræsenterer det mindste af Rigerne, der m aa fole sig
hemmet herved. F o r en Deel m aa vist nok det norffe
S to rth in g s paapegede P assivitet forklares paa denne
M aad e; men dog ikke alene. Foruden den anforte
G ru n d har det aabenbart ogsaa vceret M angel paa
Tilboielighed, der har afholdt S to rth in g et fra, at folge
Landets udenrigske Forhold med spcendt Opmcerksomhed, for at gjore sin Indflydelse gjceldende ved deres
O rdning. D enne M angel paa Tilboielighed, som efterhaanden er bleven til en Vane, som det ene S to r 
thing har givet i Arv til det efterfolgende, m aa m aasiee oprindelige« forklares fornemmelig ved den sirr
egne S tillin g , i hvilken de forste S to rth in g befandte
sig: i det In d re af Landet var i Begyndelsen saa
uudsigeligt M eget at ordne, at Opmcerksomheden ho
vedsagelige« m aatte beskjeftiges i denne R etning. D e t
m aa vist nok ogsaa komme i B etragtning, at S to r thingets indflydelsesrige, dets ledende M edlemmer befandte sig i O rdningen af disse indre Anliggender i
deres rette H jo rn e; de havde der vundet et T errain ,
hvor de folte sig hjemme og sikkre; hvor de bcvcegede
sig med Liv og M unterhed. F o r denne S k are af

juridiske Cmbedsmamd maatte det vane en sand Be*
13
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derqvægelse, en sand H jertenslyst, at kunne dukke u n 
der i, at kunne tum le sig med Frihed i denne M asse
af juridisk S to f, m edens den ydre P olitik m aatte af
skrække dem, da den laae udenfor de Flestes intellek
tuelle O m raade; den var for de Fleste et ubekjendt
Land, hvor de ikke havde kunnet rore sig, uden ved
hvert S k rid t at m aatte fole sig for, og hvor de føl
gelig m aatte have befundet sig saare ilde. M en om
ogsaa dette Ubekjendtskab med M aterien ikke havde
existeret, m aatte den Omstændighed, at dette terra in
co g n ita, at denne ydre P olitik ogsaa var det S te d ,
hvor Regjeringen udentvivl mindst vnskede S to rth in get, m edens den ikke lagde det de ringeste H indrin
ger iveien, n a a r det bestjeftigede sig med Landets
indre Anliggender, have afholdt det fra, at forsøge
paa, at treruge sig ind der. N orge var netop kom
men i Besiddelse af sin Frihed mere ved et heldigt
Trcrf af Tidsom stændigheder, end ved dets egne A n
strengelser; m en det m aatte derfor blive til P lig t
for Landet og dets R epræ sentation, fornemmelig i
Begyndelsen a t stride varsom t afsted, og folgelig at
undgaae ethvert alvorligt B ru d med dets Regjering.
S aaled es m aa udentvivl den P assiv itet fra S to rth in gets S id e, som vi have om talt, forklares i dens O p 
rindelse. S en ere e r, hvad der i Begyndelsen g run
dede sig paa en saare vanskelig S tillin g , bleven til en
T radition, en B ane og omsider til et Charakteertræk.

D og denne G ang, da den kongelige Proposition nu
var bleven S to rth in g e t forelagt, lod det sig, nagtet
dets Utilboielighed, ikke gjore for det, at trcekke sig
tilbage: en Com m ittee blev udnæ vnt, for at tage den
kongelige P roposition under B ehandling.
Ik k u n nogle faa D age derefter indkom C om m ittecn med dens Betænkning. S to rth in g e t befluttede,
overcensstemmende med denne Betænkning, at indgaae
paa det kongelige F o rsla g ; men det befluttede tillige,
at en G jcn p art af C om m itteens Indstilling ffulde
meddeles den norffe Negjering.
H vad, der har bevæget S to rth in g et til, a t fatte
denne sidste D eel as dets B eflutning, er tydeligt nok.
S to rth in g e t delede med dets Committee de afvigende
Anskuelser, som denne havde udtalt i sin Indstilling,
og D ette vilde det gjore opmærksom paa. C om m itteen havde nemlig vist nok opfordret S to rth in g et til,
at indgaae paa det kongelige F orflag; men det var
langt fra, fordi den havde opfattet de Forhold, som
m aatte fremstille sig for dens B etragtning, saaledes,
som K ongen og den norske Regjering havde opfattet
dem. D en var tvertim od i B etragtningen af disse
Forhold kommen til et aldeles afvigende R esultat.
M edens Kongen og den norffe Regjering antoge, at
hvad, der allerede fra P reussens og Tydfflands S id e
var bleven foretaget mod D anm ark, m aatte være den
stærkeste O pfordring for de forenede Riger til, a t samle
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deres væbnede M ag t, for snarest m uligt at kunne
skride idetmindste defensivt ind, nærede Com m itteen den
Anstnelse, at T idspunktet, om det nogensinde kunde
komme, endnu langt fra v ar kommet for disse (Riget
til, at optræde bevæbnede D en udtrykker sig i denne
Anledning saaledes: „Ligesom Com m itteen, i S æ rd e
leshed i B etragtning af N orges indskrænkede Hjælpe
kilder, m aa udtale det særdeles Onstelige i, at de
forenede R iger kunde aldeles have undgaaet, at blande
sig i S trid e n og overladt til de store garanterende
M agter, a t ordne de i D anm ark indtraadte forviklede
F o rh o ld , saaledes kan Com m itteen ikke næ gte, at
det fra dens S ta n d p u n k t har forekommet den, at de
forenede (Riget ikke kunne ansees for atv æ re nærmest
kaldede til, at optræde som Forsvarere af D anm arks
In te g rite t, og at den fra Tydskernes S id e hidtil brugte
Frem gangsm aade m aatte kunne forklares paa en
M aade, der endnu ikke m edforte Nodvendigheden af,
at skride bevæbnet ind." D ersom den forste D eel af
disse C om m itteens W r in g e r, saaledes som den synes
at være, ikkun er et pium desiderium , et from t og
nobelt Onste, kan der vist nok I n te t være at indvende
imod det som O nste betragtet, og det er udentvivl
ogsaa i det samme Dieblik, da det blev yttret, bleven
betit af baade Konge og R egjering. M en saadanne
smukke, men tom me O uster; denne S la g s Fyldekalk
pleier aldrig at findes i den A rt af D ocum enter, til
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hvilken Committeens Indstilling horer.
I denne
Slags Papirer, maa man vcere berettiget til at anta
ge, at ikke eet Ord er overflodigt; at hver W rin g er
bleven valgt med Omhu, og er nsdvendig for at
fremstille den hele Tankegang. Her kan Convenientsen vist nok undertiden bevæge Concipisten til, at
fremstille cn bestemt Opfattelse af noget Dirkeligt
ikkun som en Mulighed; det efter Concipistens Anfiuelse ene Rigtige ikkun som noget Dnskeligt; i denne
Slags Papirer maa overhovedet Meget blive at
læses imellem Linierne; men noget aldeles Overflo
digt, enhver unodvendig Prydelse og Snirkel, enten
fra Folclfen eller Forstanden, maa her ansees som
banlyst. Betragtes Committeens Indstilling stråledes,
saaer Sagen vist rrok et ganfle andet Udseende. Da
bliver Betydningen af den paapegcde Deel af de an
førte W ringer vist nok noget ganske Andet, end et
fromt og tomt Dnskc; Det, som Committeen onfler,
k u n d e vcere skeet, bliver da trl Noget, som den
onfler, m a a t te være fleet; istedetfor et ret tiltrcrkkende Phantasiebrllede, et Tanke - Utopien vilde
dets Uttringer indeholde en temmelig bestemt M is 
billigelse af de af Kong Oscar fattede Beflutninger
og af de i den norske Regjerings Erklcrring ud
talte Anskuelser. Committeen vilde, under denne For
udsætning, have erklæret, at den fandt det særdeles
Dnskeligt, fornemmelig paa Grund af Norges ind-
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flrccnkede Hjælpekilder, at de forenede N iger vare
bievne holdte aldeles udenfor S trid c n imellem D a n 
mark og Tydskland, idet den m e n e r, at R igernes
S tyrelse kunde ganske have orerladt det til de store
garanterende M agter, at ordne de i D anm ark indtraadte forviklede F o rh o ld ; Com m itteen vil altsaa, at
de forenede N iger under ingen Betingelse skulde
have blandet sig i S trid e n mellem Tydskland og
D anm ark. O p fattes C om m itteens W r in g e r saaledes,
kommer denne rigtignok for det Forste til, at have ud
ta lt en meget snever, en meget spidsborgerlig og der
til cn meget fordringsfuld Tanke, idet den vil, at saavel
S verige som Norge, fornemmelig paa G ru n d af alene
N o r g e s indskrænkede Hjcelpekilder, fluide holdes
udenfor denne K am p, og folgelig udenfor enhver
Kam p, som ikke um iddelbart gjaldt dem felv, til hvil
ken begge Landes LCre, deres hoieste In te re sse r alli
gevel maaflee kaldte dem, — og for det Andet kom
m er Com m itteen paa denne M aade i S tr id med sig
selv, idet den her erklærer sig for, at de forenede
R iger under ingen Betingelse burde tage D eel i den
danfl-tydske K rig, m edens den noget senere i dens
In d stillin g indrom m er, „at Forholdene lettelig kunne
tage en saadan V ending, at de forenede R iger ei
kunne vcere ledige Tilskuere". M an kunde m aafle
mene, at det S pidsborgerlige i hiin Tanke og denne
Modsigelse burde afholde fra, at fortolke C om m itteens
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Ord paa ben M aade, som netop er fleet; men vi
rnaae dog i denne Anledning gjore opmærksom paa,
at, hvorledes man ogsaa dreier og vender sig, m an
dog ikke kan nndgaae, at sinde Feil hos Cornrnitteen,
thi anvendes ikke den h u g te Fortolkning paa dens
M rin g e r, bliver der, som vi allerede have paapeget,
neppe Andet tilbage, end at betragte dem samtlige
som reen Fyldekalk, der i ethvert Tilfælde ikke burde
være blcven kastet ind i et Document af den N atur,
som Committeens Indstilling er af: vil man her af
al M agt nndgaae, at tillaegge Cornrnitteen Sneverhed
og Feil i Tanken, kan man dog ikke nndgaae, at til
lægge den Fe il i Fremstillingen.
Vi ville nu betragte den sidste Deel as de af
Indstillingen fremhcevede M rin g e r:
Cornrnitteen siger, „at den ikke kan nægte, at
det fra dens Standpunkt har forekommet den, at de
forenede Riger ikke kunne ansees for at være nærmest
kaldede til, at optræde som Forsvarere af D anm arks
Integritet." D et forekommer O s, at det har været
en temmelig orkeslos Bestjestigelse fra Committeens
S ide, at nndersoge, Hvo, der kunde ansees som n æ rur e s t kaldet til, at forsvare D anm arks In teg ritet;
tbi for det Forste var Kong O scar, som bekjendt,
ikke fremtraadt som Forsvarer af D anm arks I n t e 
g r i t e t , hvilket Cornrnitteen selv anerkjender i B e
gyndelsen af dens Indstilling. Tyd skerne rykkede ind
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i Jyllan d, da besluttede O scar, at forberede sig til, at
kunne tage Deel i Forsvaret af de egentlige d a n s k e
Provindser, „ogfaa til Beskyttelse af egne dyrebare
Interesser". Hvad, der her burde have fremstillet sig
for Committeens B etragtning, var vist nok ikke S p o rg smaalet om, de forenede Riger kunde ansees som n o r 
m e s t kaldede til, at skride bevcebnede ind, thi Besva
relsen deraf maatte vcere aldeles ligegyldig; men der
imod Sporgsm aalet om, der ikke v ar tilstrækkelig
Opfordring for Rigerne til, nu at forberede sig til,
at kunne yde D anm ark den forlangte Bistand. Dette
S porgsm aal burde neppe have været besvaret benæg
tende uden netop af Saadanne, som ville, at en saa
sneverhjcrtet og uforstandig S æ tning, fom efterfolgende, ogsaa i Politiken stal betragtes som et Axiom:
b r æ n d e r D i n N a b o e s H n n s, s a a r o r D i g
f o r A l t i n g i kke, d e r s o m D u s e l v i kke h a r
n o g e t O v e r f l o d i g t at tabe; me n o v e r l a d
d e t r o l i g til r i g e Fr e mme de , a t v æ r e ham
b e h j æ l p e l i g ved S l u k n i n g e n .
Rigtignok
mener Committeen, „at den fra Tydskernes S ide hid
til brugte Fremgangsm aade maatte kunne forklares paa
en Maade, der endnu ikke medforte Nodvendigheden af,
at skride bevæbnet ind". Dersom Committeen, saaledes
som det udentvivl er dens Hensigt, vil antyde med
denne Tirade, at den Forberedelse til, at kiinne skride
bevæbnet ind — og om Andet var i de den forelagte
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Forslag ikke Talen — fom Kongen havde besluttet
og R egjeringen tilraadet, var ubetimelig, har den i
ethvert Tilfælde ikkun flet begrundet sin P aastand,
thi om ogsaa Tydsternes Frerngangsrnaade „rnaatte
k u n n e forklares paa eit M aade, der endnu ikke med
forte N ø d v e n d i g h e d e n af, at stride bevæbnet
ind", saa kan hverken Com mitteen eller nogensomhelst
Anden benægte, at Tydsternes Frerngangsrnaade ogsaa paa den anden S id e rnaatte k u n n e forklares
saaledes, a t det maaflee vilde blive, om ikke netop
n o d v e n d i g t , saa dog i ethvert Tilfælde p o l i t i s k
r i g t i g t for den standinaviste H alvos Öliger, at
skride ind med D aaben i H aand. At Com m itteen ialfald hverken har kunnet eller villet benægte D ette,
frem gaaer af dens allerede fremhævede P ttrin g e r: „at
Forholdene lettclig kunne tage en saadan Vending, at
de forenede R iger et kunne være ledige Tilskuere."
D i sagde, a t Com m itteen under alle Betingelser ikkun
havde begrundet sin Paastand slet; vi kunne nu gaae
videre og udtale, at det S tandpunkt, som den har valgt,
idet den er fremkommen med denne P aastan d ; at
det S tan d p u n k t, fra hvilket den da har overstuet
Forholdene, ikkun har været et saare underordnet; vi
kunne paastaae, at dens M edlemmer, de as dens
M edlem m er, som have dikteret de anførte M trin g er
i P ennen, saalangt fra at have kastet et uhildet, et
vtdtstuende, et statsm andsm æssigt Blik over de vigtige
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Forhold, som de vare -levne udkaarede til. at bedommc, ikkun under dette Stykke Arbeide have viist sig
til en hoi G rad snevre i Tanken; thi med denne
M ulighed for D iet, som har foresvcevet dem, nem lig
„at Forholdene lettelig kunne tage en saadan Vending,
a t de forenede R iger ei kunne vcrre ledige T ilskuere/
a t ville tilraade deres Regjering, fremdeles at forblive
rolig med Hcenderne i S k jo d e t, er dog faa uklogt,
som m uligt. Tydskcrne vare allerede rykkede ind i det
egentlige D anm ark, — dersom de forenede R iger skulde
have ventet, inden de grebe til V aaben, indtil det
havde viist sig uimodstrideligt, om Tydfkerne vilde
beholde som en E robring hvad de af D an m ark alle
rede havde besat eller hvad de netop vare ifcrrd med
at besatte, da vilde de forenede R ig ers O p tråd en
neppe kunne vare bleven til det fjerneste G av n for D a n 
m ark; men derimod til stor Skade for dem selv:
D anm arks M odstandskraft m aatte da v are bleven ud
tom t, og derpaa, uden langer at kunne vente nogen
Distand fra dets S id e , a t ville optråde mod dets
S eierherrer som dets R idder, vilde i ethvert Tilfalde
for de forenede R iget bave v a re t saare uklogt.
U agtet Com m itteen saaledes ikke har deelt S y n s m aader og Anskuelser med Konge og R egjering, tilraader d en , som a n fo rt, alligevel S to rth in g e t. at
indgaae paa de kongelige Forstag og det af forskjellige G runde, af „Tillid til H s. M ajestats V iisdom

203

og O versigt over de politiske Forhold saavel i Al
mindelighed som mellem de nordiske Niger i S æ rd eleshed, s a m t i E r k j e n d e l s e a s d e n b e t a e n k e lige S v æ k k else, der vilde indtrcede i
F o r e n i n g s b a a n d et, o m N o r g e i k k e i d e t t e
T i l f æ l d e vilde g jo r e fcelles S a g med
B r o d e r r i g e t."
C om m itteen har, idet den saalcdes henvender sig
til S to rth in g e t, fundet Trost i den B etragtning, „at
der ligesom der i de S to rth in g e t forelagte D ocnm enter
ikke findes S p o r til, at cn varig Tilncermelse til D a n mark skulde vcrre tilsigtet, saaledes ikke heller i de
ydre Om stændigheder, under hvilke denne væbnede
M ellemkomst er opstaaet, findes nogen G ru n d til at
antage, at et saadant gjensidigt Forsvarssystem , der,
hvad der vilde vcere betænkeligt, flulde drage til
Folge for Frem tiden, herved skulde forberedes el
ler indledes." D e t forekommer os, at der heller
ikke ved disse W r in g e r er bleven aflagt V idnes
byrd om, a t D e, fra hvilke de ere ndgaaede, have
været i Besiddelse af et u h ild e t, et vidtskuende,
et statsm andsm æ ssigt Blik, thi hverken kan en hvilkensomhelst varig Tilnærmelse til D an m ark ansees for
skadelig af Nogen, uden netop af den nicest I n d 
skrænkede og Fordom sfnlde, m an næ re forovrigt hvil
kesomhelst Anskuelser om den politiske S kandinavism e;
heller ikke er det let at indste, hvad der vilde være
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betænkeligt ved, at et saadant gjensidigt Forsvarssy
stem forberededes, „der", som Com m itteen udtrykker
sig, „skulde drage til Folge for Frem tiden", naar dette
gjensidige Forsvarssystem ikkun var beregnet paa T ilfcelde, i hvilke det m aatte ansees gavnligt for S k a n 
dinavien i dets Heelhed, at alle dets R iger forenede
sig mod en fcclles Fiende. D isse Scetninger saaledes, som de ft aae her i deres hele ubetingede, i deres
hele ubegrcendsede Almindelighed, vidne tilvisse ikke
om noget Overblik eller om nogen synderlig D ybde
og M odenhed i T an k e n !
S to rth in g e t besluttede im idlertid, at denne I n d 
stilling skulde oversendes den norske Regjering.
Hvilken Indflydelse denne B eflutning har havt
paa Tingenes G ang, er udentvivl meget vansteligt at
afgjore. M an har paastaaet, a t den har havt en
meget stor. D enne Paastand kan vcere overdreven;
men paa den anden S id e er det heller ikke rim eligt,
at den har vccret uden al Indflydelse, thi den strev
sig fra en M yndighed, hvis O rd i ethvert Tilfcelde
m aatte have Vcrgt, da de m aatte ansees for, at vcere
et Udtryk for Befolkningens A nstu elfe i en stor D eel
af den standinaviste H alvo, og da denne M yndighed
desuden, ved dens senere B eslutninger, m aatte kunne
indvirke, enten hemmende eller understottende, paa
de forenede R igers Optrceden. M en af hvilken B e
skaffenhed denne Indflydelse ogsaa har vcrret, stor eller
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liden, maa den igjen pege hen pact det Uheldige i et
Forhold, som det maa blive Frem tidens Opgave, at
bcstrcebe sig for, at ordne anderledes. D e svenste
Ståender havde, som vi have gjort opmærffom paa,
med megen Beredvillighed imodekommet deres Kon
ges Forslag i Anledning af den danst-tydste K r ig ;
det norste S to rth in g havde rigtignok ogsaa antaget
et lignende Forslag; men ved at knytte til dets B e
slutning herom en anden Beslutning, havde det eller
maatte det idetmindste ansees at have misbilliget det
Forsert, at lade Rigerne vise sig i Vaaben, som dets
Konge havde y ttret; dersom nu denne Misbilligelse
fra det norste S to rth in g s S id e har forhindret, at
det Forsæt blev udfort, som de svenste Stæ nder ikke
alene havde billiget; men hvis Udforelse ogsaa synes
at have hvilet dem varm t paa H jertet; dersom det
oftere skulde gaae saaledes, at det mindste Lands Re
præsentation forhindrede Udforelsen af hvad det S torstes
havde udtalt sig for og som det onstede, maatte D ette
omsider opvække en hoi G rad af Uvillie i dette storste
af Landene. P a a den anden S id e vilde det være
ubilligt at fordre, at det mindste Lands Repræsenta
tion, kun fordi dette Land var det mindste, stulde und
lade, i Anledning af dens Lands Anliggender at gjore
sin Indflydelse gjældende i dens hele Udstrækning, og
stulde det oftere vise sig, at denne Indflydelse, som
Landets Forfatning opfordrede dets Repræsentation

J 06_
til, at benytte sig af, blev aldeles støvet og hemmet
ved en m odsat Indflydelse, som yttrede sig i det største
af R igerne, kunde D ette heller ikke undlade, at op
vække en høi G rad af Uvillie i hiint andet, hiint
m indre Land. H iint Forhold saaledes, som det nu
er ordnet, kan derfor i T idens Længde neppe und
lade at fremkalde R ivninger, og det R ivninger, som
let kunne blive farlige for selve Unionen, og derfor
m aa det blive F rem tidens O pgave, om m uligt at faae
det anderledes ordnet.
V i gribe igjen Traaden, som gaaer igjennem vort
Arbeide.
A t hiin B eslutning af det norske S to rth in g ikke
har været uden Indflydelse p aa Tingenes G an g , sy
nes ogsaa at frem gaae deraf, at 'Regjeringernes O p 
træ den for de forenede R iger, efter at denne B eflutning var blevcn fattet, bliver m indre bestemt og kraf
tig, end m an kunde have ventet den efter de S k u d t,
som disse R egjeringer allerede havde taget, og efter
de O rd og Anskuelser, som de havde udtalt. V i sigte
her ikke til h vad, der tildrog sig strax i Begyndelsen,
men til det, som vifte sig farst senere hen.
E n betydelig Troppestyrke var bleven samlet i
S k a a n e , en stor D eel af vore O rlogsm æ nd vare
bievne udrustede og farte U nionsm ærket vaiende over
H avet, da trak Tydsterne sig 04481322
s
I,
f tilbage
fra Jy llan d , hvis hele sydligere D eel de havde over-
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[vom met. D m det er de forenede N igers Daaben.
der i deres D in e have glim tet afskrækkende over fra
H alvøen, eller om bet, saaledes som m an har paastaaet, er en endnu langt ftørre M a g ts D aabenglim t,
som har stukket dem gruopvækkende i D inette, der nu
breve dem til, skyndsomst at tage Foden paa Nakken,
vide vi ikke; men ligemeget, for Kong O scars R egjeriug knude der, efter at dette R esultat var opuaaet, ikke vcere nogen O pfordring til, at lade R i
gerne gaae videre med Daaben i Haand. D e t Skridt
fremad fra Tydsklands S id e, som havde bevceget K on
gens Regjerittg til, at lade gribe efter Daabnene, var
nu bleven gjort tilbage ig jen ; den Anledning, nem lig de
egentlige danske Proviudsers Besættelse, som havde
fremkaldt denne R egjerings krigerske B eslutning, var
bortfalde«, intet Under altsaa, at den, i ethvert T ilfalde i Begyndelsen, blev staaende med sin væbnede
M a gt iagttagende stille. Netar vi have om talt, at
denne Negjering er optraadt med mindre Bestemthed
og Kraft, end m an kunde have ventet, sigte vi følge
lig ikke til hvad, der tildrog sig strax i Begyndelsen;
til hvad, der tildrog sig i Lobet af den forste S o m 
mer. M en Aaret derefter, da Tydfkerne atter ryk
kede ind i Jyllan d , hvad forhindrede da de forenede
R igers Regjeringer fra, at vise sig ligesaa gode som
deres O rd, og at tage D eel i D anm arks F orsvar?
D e t synes, som om der var en tilstrækkelig O pfor-
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dring for dem h e rtil; thi i ethvert Tilfælde m aatte
Tydsklands S k rid t, idet det nu, uagtet Erklæringen
fra Kong O scars R egjering fra forrige A ar cm , at
ville tage D eel i Forsvaret af det egentlige D anm ark,
atter rykkede ind i dette Land, dette S k rid t fra Tydsk
lands S id e n u m aatte synes at indeholde en saadan
R ingeagt mod den skandinaviske H alvos R ig er, at
den, som det synes, m aatte have dragt B lodet til
at ildne, og m aatte have drevet til kraftige F o reta
gender. A t de forenede R iger ved denne Lejlighed
alligevel forholdte sig saa godt som passive, h ar hitn
S torthingsbeslutning udentvivl bidraget væsentligt til,
at bevirke.
M an h ar rigtignok villet forklare denne P assiv i
tet paa ganske andre M aader.
M an har saaledes antaget, at O sca rs Regjering,
fordi den Daabenstilstand, som var bleven afsluttet
under dens Auspicier, efterhaanden opvakte megen
M isn o ie i D anm ark, har folt sig krænket, og derfor
har undladt, at yde dette Land den B istand, som det
udentvivl igjen træ ngte saa heiligen til. M en denne
G ru n d kan neppe være rigtig. Vist nok ligger det i
den menncflelige N atu r, at fole for et Værk, i hvis
Udforelse m an har taget D eel, og som en Folge heraf
ogsaa at fole Uvillie, n aa r dette Værk dadles, n aar
det a n g rib e s: Kong O sca rs Regjering har maaflee,
da den afstuttede Vaabcnstilstandsovereenskomst allerede
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strax i Begyndelsen -lev ilde om talt i D anm ark, oie*
-likkeligen f-olt m indre varm t for dette L a n d ; den har
m aajtcc kastet Blikket m indre velvilligt henover mod
d et, da den m aa have anfcct den M angel paa A nerkjendclse, som dens Bestræbelser, for at bringe D a n 
mark F red en , modte der, ikkun som en M angel paa
den skyldige Taknemmelighed. M en da det senere
viste sig nimodstrideligt, at denne Daabenstilstand v ir
kelig var skadelig for D anm ark, ikke fordi det havde
m anglet O scars Negjcring paa god D illie og Bestræ
belser fo r, at gjore den saa fordeelagtig for det
som m uligt, men fornemmelig fordi den fra Tydfflands og P reussen s S id e blev udfort saa ganske imod
Overeenskom stens O rd og Lland, kan hitit R egjering
neppe have m isbilliget, at D anm ark sogte at komme
udaf en S tillin g , som havde viist sig faa skadelig for
det, om det ogsaa atter engang m aatte udsætte sig'for
K rigens F arer. D e t forekommer os neppe tvivlsomt,
at, af hvilke Folelscr de forenede R igers S tyrelse i
dtsse Dieblikke ogsaa har været besjælet mod D a n 
mark, disse alligevel ikke kunne have afholdt den fra
at udfore, hvad Klogskab, hvad Politik, hvad dens
egen tidligere Erklæring ntaac have opfordret den
til, derfor er Besindighcden i denne S tyrelses ledende
B illie os mere end tilstrækkelig B orgen.
M an har ogsaa anfort en ganske modsat G rund.
M an har sagt, at Kong O scars R egjering ikke tut*
14
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berstottebe D anm ark, forbi dette ikke havbe anm obet
om nogen Unberstottelse. M an h ar nemlig meent, at
D an m ark , saa langt fra at sole sig tilfrebsstillet ved
be forenebe R igers O ptræ ben til G unst for bet i bet
forløbne A ar, tvertim ob havbe betragtet benne O p 
trcrben ikkun fom skabelig for bet; at bet havbe antaget,
at benne O pttcrben, istebetsor i minbste M aabe a t have
gavnet bet, ikkun havbe virket paa bet som cit Hjulsko,
ber i bet meest afgjorenbe Dieblik havbe afholbt bet fra,
at ubvikle sin hele K raft, og give Krigen en gunstig
D enbing for bet. S o m en Folge heraf, har m an
m eent, im blob ben bemste giegjering, n u at anmobe
be forenebe R iger om B istanb. D en vilbe, efter
samme F orm ening, heller unbvcere en Hjælp, ber og*
faa hibinbtil havbe vceret albeles utilstrækkelig, enb
atter engang at ubfætte sig for, i bet meest afgjo
renbe Dieblik at blive forbinbret fra, at labe Lykkens
Vinbpust blæse i be fulbe S e il, ibet ben m aatte folge
be ængstelige R aab , som vel heller ikke benne G ang
vilbe ubeblive. D et kan ikke være vor O pgave, at mt*
bersoge hvab U rigtigt, ber kan inbebolbes i be A nstnelser, som her ere blevne tillagte ben banste Regjering. F o r o s m aa bet være tilstrækkeligt, a t gjore
opmærksom paa, at bet forekommer os i hoi G rab
urim eligt, at benne R egjering virkelig har unblabt, at
anmobe be forenebe R iger om beres B istanb, ba det fo
rekommer os. at enhver Hjælp, selv ben ringeste, m aatte
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være velkommen i den vanskelige S tillin g , i hvilken D a n 
mark netop befandt sig. Skulde vi im idlertid feile i
denne vor Form odning, kunne vi ikke indsee Andet, end
ar denne B esiutning af den danske Regjering, om ikke
oftere a t ville vende sig til B roderrigerne efter B istand,
m aa ansees for meget beklagelsesvcerdig ved den I n d 
flydelse, som den maaskee ikke vil undlade at udove
for Frem tiden paa de standinaviste R ig ers Politik,
hvilket vi senere ville komme til, at paapege.
F o ru d en de anforte G runde har m an desuden
tænkt sig flere andre. M an har saaledes sagt, at
K ong O sca rs R egjering allerede den forste S o m m er
undlod a t optræde med mere K raft, og forholdt sig
senere saa godt som passiv fornemmelig af Hensyn til
den voldsomme Gjceringstilstand, i hvilken de euro
pæiske Befolkninger netop befandte sig. I Tydstland
sydede det, som bekjendt, næsten o v eralt; den heftige
R evolutionsfeber, af hvilken hele dette store Land var
bleven grebet, vilde, som m an meente, ikkun næ res
ved K rigen N orden for E lb en ; den vilde, om ikke
K rigsflam m en der enten undertrykkedes eller ogsaa
indskrænkedes saa meget som m uligt, let kunne naae
en Hoide, som for Frem tiden vilde gjore det um uligt
for Tydsklands vist uok vaklende, men dog endnu be
sinnende monarkiske Regjeringer, at bemestre sig den.
for senere ganske at undertrykke den. Havde disse
R egjeringer derimod forst faaet B u g t med Folkebevæ-
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gelscn; v ar Folkeloven, der netop brolede faa voldfornt, forst bleven lænket og forvandlet til Pudelbund,
kunde m an vente af disfe N egjeringer, at de atter
med den samme gamle lllespect for alle offentlige
Overeenskomster vilde vandre de gamle R egjeringsm axim ers flagne Landevei, og ikke vilde undlade, at
indføre D anm ark igjen i alle de Rettigheder, som D em ocratiet netop havde villet ftarane det. M an meente,
at disse Regjeringer, der vilde vende Blikket læng
selsfuldt mod deres F ortid , og bestræbe sig for, at
tilegne sig af denne F ortid faa M eget fom m uligt,
frem for A lt dens hele aristokratiske R ingeagt mod
Folket, faa lan g t m indre vilde undlade at give D a n 
mark tilbage hvad, der tilkom det, fom m an antog,
at det ikke lod sig rim e sammen, a t disse Regjeringer
med deres aristokratifle Prcctensioner under nogensomhelst Betingelse gik i A rv efter dette gemene Folk,
efter dette forhadte Dem okratie, — at det ikke lod sig
rim e sammen, at disse R egjeringer med deres hele
fornemme M ine, med dette B ryst, der hævede sig
stolt ved det blotte N avn af W ren, under nogensomhelst Betingelse fogte at beholde, hvad det ringeagtede
Folk, hvad det forhadte D em ocratic ikke ved de bedste
M idler, ikke paa den rigtigste M aade var kommen i Besid
delse af. H vor feilagtig denne Form odning har været, har
Tiden senere oplyst tilstrækkeligen. Foruden det alle
rede Udviklede gjorde m an endnu opmærksom paa, at
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af him lille Flamme, fom netop var begyndt at flaae
op Norden for Cideren, en B rand let kunde reise sig,
der kunde sprede sig over ncesten det hele Europa;
men netop derfor m aatte enhver Regjering, som m an
meente, fole sig paa det Stærkeste opfordret til, ligeoverfor denne Flamme at optræde med den ftorste
Varsomhed, og folgelig, istedetfor at puste til den,
tvertimod opbyde alle Kræfter, for saa meget som m u
ligt at fjerne Brændstoffet fra den. A t de B etragt
ninger, som vi her have fremhævet, virkelig, ligesom
de paa samme Tid udovede deres Indflydelse paa
næsten enhver anden europæist Regjering, ogsaa have
indvirket paa O scars Regjering, forekommer os i hoi
G rad sandsynligt; alligevel synes det os, at denne
Regjerings Passivitet ikke godt kan forklares ved dem,
thi da O scar fremtraadte for Sveriges S tæ nder og
for hele Europa med hiin bekjendte Erklæring, maae
disse Betragtninger udentvivl allerede have fremstillet
sig for ham og være bievne afveiede af ham: l i g es a a l i d t s o m de d a f o r m a a e d e a t t i l b a g e *
h o l d e h a n s E r k l æ r i n g , h a v e de, som
det forekomm er os, senere k un net af
h o l d e h a n s R e g j e r i n g f r a , a t h a n d l e o v e re e n s s t e m m e n d e med d e n n e E r k l æ r i n g . —
Af alle de G runde, som ere bievne anførte, for at
forklare de forenede Rigers Passivitet, synes os, at
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ingen formatter bedre at forklare den, end netop hun
Storthingsbeflutning.
Hvorledes det imidlertid ogfaa maattc forholde
sig herm ed; hvilke M otiver, der ogfaa have indvirket
paa vor H alvses Regjeringer, lige beklageligt m aa vi
anfee det for at være, at de i htnc vigtige Diebltkke
enten ikke have k u n n e t eller ikke have v i l l e t op
træde med mere Krast og Bestemthed. D et maa nu
syneS faa godt fom afgjort, at, dersom de forenede
R igers Vaabenmagt tillands og tilvands allerede i
Begyndelsen af Krigen var bleven forenet med D a n 
m arks; at, dersom de forenede Riger, da det forste
angstfulde O praab lod fra Ciderens Bredder over til
dem, strax, idet de havde omarmet deres saarede
Frænde med den ene Arm, havde trukket Svæ rdet
for ham med den anden, og senere, uden at sky O poffrelser, havde kjæmpet S id e om S id e med ham —
det synes afg jo rt, at Preussen og Tydskland da
m aatte vcere blevne tvungne til, at opgive alle deres
uretmcessige Fordringer; maatte vcere blevne tvungne
til, at lade deres bevæbnede S karer med uforrettet
S a g vende om og hjem igjen. M en hvilken G a 
ran ti for Fremtiden var ikke fremgaaet af dette R e
sultat ? N aar Skandinavien ved dets egne A nstren
gelser alene, uden engang at have træ ngt til, at u n 
derstates ved nogen S to rm ag ts Trudsel hverken fra
Osten eller fra Besten, havde formaaet at trænge

Tydstland tilbage igjen bag C id eren ; Paa C iderens
B redder havde kunnet satte det nordiste S v æ rd at
ter som Grccndsestjel mellem Landene; naar S k an d i
navien ved denne ældgamle Landsgrcendse havde kunnet
tilraabe Tydstland med trium pherende B etoning, idet
det pegede paa dette nordiske S v æ r d : H e r t i l o g
i k k e v i d e r e ! vilde Tydflerne udentvivl, uagtet alt
det Forforende, der synes at trække dem N orden for
Cideren, i det mindste for lang Tid have betænkt sig
meget, inden de atter havde overskredet denne Grændse,
da derimod hvad, der nu er passeret, idet de tvende
af de skandinaviske N iger saagodt som ikkun have
staaet den Tredie bi med velvillige Onsker, saalangt
fra at afholde Tydstland, n aar dets Lyst eller I n t e r 
esser atter drage det mod N orden, fra a t folge dem,
tvertim od m aa opm untre det dertil.
D e r er eu anden B etragtning, der, som det fore
kommer os, m aa lade det synes endnu mere beklage
ligt, at det standinaviste N ordens fælles Fiende ikke
denne G ang er bleven besciret ved dette N ordens
fælles Anstrængelser: Havde N orge og S verige optra a d t anderledes og kraftigere, var udentvivl den
M ag t, som nu synes at ville komme til, at kaste det
asgjorende Lod i B ægtstaalen, bleven holdt udenfor
det hele Anliggende, og hvorm eget vilde der ikke være
bleven vundet derved? hvor langt lysere kunde ikke
F rem tiden da fremstille sig? thi vistnok har N usland,

som det synes, ved sit mægtige O rd, ved at hviske
P reu ssen sin mcegtige D illie i D ret, tvunget dette til,
at træ ffe sig tilbage, og har saaledes udentvivl aabnet Veien for D anm ark til en retfærdig og ærefuld Fred,
— vist nok har N usland ved denne Lejlighed beviist
D anm ark en stor Tjeneste; men heri bestaaer det B e
tænkelige n eto p : a t v æ r e l i d e n , a t v æ r e i N a b o s k a b e t , og m o d t a g e s t o r e T j e n e s t e r
a f e n s a a d a n M a g t ! G ud frie os for vore
V euner, hedder det, en S æ tn in g , som sjelden kan
finde en mere fuldstændig Anvendelse, end netop i
dette Tilfælde. Allerede tidligere, da ingen af de
flandinaviske R iger endnu havde m odtaget V e lg e rn in 
ger af denne M ag t, m aatte Naboskabet med den fore
komme dem saare betænkeligt. S aaled es, som de stode
lige ved S id e n af d en , og trak deres N æ ring af de
samme V ande, m aatte de hvert Oieblik kunne be
frygte, at den, ligesom Ulven i Fabelen, vilde anklage
dem for, at have tilgrum set disse V ande for den, og
uden videre vilde fluge
dem. D e kunde im idlertid
endnu hengive sig til H aabet om, a t dette Paaskud
dog vilde forekomme denne M ag t selv altfor u til
strækkeligt, og at den ved andre Indflydelser vilde
lade sig holde tilbage. M en nu, da den som Den
er kommen t vort H u n s , og har beviist os Tjenester, hvorledes kunne vi atter blive den qvit?
hvorledes kunne vi forhindre, at den forbliver saa-
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længe hos os som Ven, og beviser os saalænge
Tjenester, indtil den omsider, a flu tte r Venskab for
o s , beholder baade os og Huset? N ei, dette er
saare betcenkeligt! thi, n c e st e f t e r a t s t a a e l i g e o v e r f o r R u s l a n d so nr F i e n d e , f o r e kom m e r I n t e t os f a r li g e r e , end for o s
a t s t a a e l i g e o v e r f o r R u s l a n d s om V e n !
D og uagtet vi stråledes maae sinde det meget be
klageligt, at det skandinaviske Norden ikke ved hiin
Lejlighed har sluttet sig tættere sammen, finde vi dog
endnu nogen Trost i den Vished, som nylig har ud
talt sig, at det skandinavists Norden endnu fremdeles
af det hele Europa ansees for, at vcere faa note
sammenknyttet; at dets forstjellige S ta te r fremdeles
ansees for, at vcere saa ncrr beflcegtede, at dette S læ gtstab alene hjemler hver af Skandinaviens tvende forfljellige Statscoinplerer Adgang til, at indtrcrde, for
at hjælpe ved Ordningen af den Andens Forviklinger.
I den Protocol om de danste Anliggender, som nylig
er bleven undertegnet i London, figurere Sverige og
Norge ved S iden af E uropas S torm agter, vist ikke
fordi Sverige og Norge i den senere Tid ere komne
til Hæder og Værdighed, og fra nu af flulle betragtes
som europæist S to rm a g t, nei, langtfra! — men
ikkun fordi de som standinavist M agt netop i dette
Anliggende ansaaes som særlig berettigede til, at tale
et O rd med. D et er bleven paastaaet, at det for-
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nemmelig cr ved Englands Bistand, at de forenede
Riger ved denne Leilighed have fanet Plads paa
Hoisædet ved Siden af Stormagterne, og i et citro*
pæist Anliggende have knnnet optræde tilligemed dem
som Garant.
Forholder Dette sig faaledes, og det
synes rimeligt, maa det igjen pege hen paa, hvor
vigtigt det er for Skandinaviens Riger, at stutte sig
ret teet, ret inderligt sammen, thi denne Bestræbelse
fra Englands Side for, at bringe de forenede Riger
frem paa Skuepladsen, kan neppe have anden Grund,
end at det vnskede, at Rusland kunde holdes tilbage
fra Skuepladsen. Den Frygt for Rusland, som ud
taler sig i denne Bestrcebelse, er neppe grebet udaf
Luften!
Dette stumme Factum taler tydeligere og
bedre, end mange velklingende Ord! Men ved saaledes at vcere bleven indfort som Garant ved Ord
ningen af de danste Anliggender, er der bleven given
de forenede Rigers Regjeringer en Basts, fra bvilken
de kunne virke for det standinaviste Nordens Sikker
hed og Fremtid, og at de virkelig ville virke i denne
Retning, i ethvert Tilfælde med alle fredelige Midler,
derfor synes Kong Oscars tidligere omtalte Erklocring
og hans Regjerings Optræden at være Borgen: det
klare, det rigtige Blik, som aabenbarer sig i denne
Erklæring, maa være Borgen herfor.
Dog for at
Kong Oscars Regjering skal kunne opbygge Noget
paa denne Basis, er det vist nok nodvendigt, at den i
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dens Bestræbelser understottes af den danske Regjering.
Og her kunde man maastee frygte for, istedetfor at
sinde Understottelfe, tvertimod at træffe paa Modstand.
M an kunde frygte for, at den danste Regjering, under
Indtrykket af den krænkede Folelfe over, at have
vendt sig forgjeves efter Bistand, hvor den havde
antaget, at m aatte finde Bistand, for Frem tiden vil
vende Blikket bort fra denne Kant, for at kaste det
derhen, hvorfra Hjælpen er bleven det ydet: man kunde
frygte for, at den danste Regjering for Frem tiden vil
fjerne sig fra de forenede Rigers Regjeringer, for at
nærme sig R uslands. D ette kunde man befrygte faa
meget heller, fom det maa synes ikke urimeligt, a t
den danste Regjering med de sidste A ars bittre E rfaringer for D iet. heller ikke, naar det monstrer Frem 
tidens Farer, kan antage, at der mod disse Farer er
nogen Understottelfe at haabe hos de forenede Riger.
Og, hvad der, som det kunde synes, endnu maa indvirke
paa denne Regjering, for at fjerne den fra O s, og drage
den mod Osten, er det danste F o lk s Folelfe. D e t
kunde synes, at ogfaa det danste Folk, naar det er
indrer sig, hvorledes det i dets værste Trængselstid
ganste var overladt til sig selv; hvorledes det blev
forladt af dets Nærmeste, uagtet dets indstændige A n
modninger til dem om Bistand; hvorledes disse N æ r
meste, medens det stred og led og led ogfaa for dem,
fade med Hænderne i Skjodet, og faae til, og morede
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sig og betragtede det Hele ikkun som et ret interessant
S kuespil,— det kunde synes, at det danfle Folk, naar
det erindrer sig alt Dette, heller, end atter engang at
ville udscette sig for Krcenkelsen af, at m aatte anraabe
disse Frcender forgjeves om Bistand, vil gaae de største
F arer imode, og saa langt heller vil knytte sig til en
M agt, som, medens de Andre viste sig uvenlige og
uhjælpsomme, kom det imøde med S m iil paa Lceberne
og med et ret velvilligt Udtryk over det hele Ansigt,
og ogsaa virkelig hjalp det udaf dets storste Nød.
A t disse Folelser, som vi her have tænkt os hos den
danste Regjering og det danske Folk, virkelig have
udøvet deres M agt øg fremdeles ville udøve deres
M agt over dem begge, derom nære vi ingen T vivl;
men vi nære tillige det faste Haab o m , at saavel Regjering som Folk, naar Tiden først er gledet
lindrende henover dem begge, saa langt fra at lade
sig beherste af disse Følelser, tvertimod ville under
kue dem ganste. F or den danste Regjering og det
danfle Folk vil det hele Farefulde t et nært Forhold
til R usland fremtræde tydeligt. D e ville sige sig, at
R usland vistnok denne G ang har ydet dem en virk
som Hjælp — det lod dem alligevel længe i Stikken,
inden det stred ind — men at denne Hjælp alligevel
ikkun er bleven ydet dem, fordi det d e n n e G a n g har
ligget i R uslands Interesse, at hjælpe dem; men en
a n d e n G ang kan Bladet have vendt sig; da kandet
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tvertim od ligge i R u sla n d s In teresse, at s k a d e dem,
ja, et næ rt Forhold til N nsland er neppe tænkeligt
igjennem et langt T idslob, uden at dette andet T il
fælde for eller senere m aa indtræffe, uden at det m aa
indtræffe, at R u sla n d s In teresse opfordrer det til, at
sk a d e dem, at skade dem saa meget som det er m u 
ligt, paa det allerdybeste, nemlig ved at tilegne sig
dem hele og holdne. P a a den anden S id e m aae det
danffe Folk og den danfle Regjering. ved roligt O v er
læg, sige sig selv, at ingen Allianee kan ansees gavn
ligere for dem, end en Alliance med de tvende andre
skandinaviske R iger, og det netop af den G ru n d , at
det aldrig kan blive politifl rigtigt for noget af disse
R iger, uden netop til Forsvar, at optræde siendtligt
eller ogsaa kun modarbeidende mod de o v rige; at der
gives F arer for Frem tiden, som ikkun paa denne
M aade kunne u n d g aaes; at der gives Fordele, store
Fordele, G oder af den allerhoieste B etydning for ethvert ædelt Folk, som ikkun paa denne M aade kunne
opnaaes. O g hvad den anden Betænkelighed angaaer,
den nemlig, at, uagtet den danske R egjering m aatte
sinde denne Alliance meget onskelig, den desuagtet
m aa skræmmes tilbage fra den ved de sidste A ars
bittre E rfarin g er; at den danffe R egjering, u ag tet faet«
vel Forstand som Folelse maae drage den mod den
skandinaviffe H alvos Regjeringer, dog alligvcl m aa
kaste sig tilbage, for ci at folge denne A ttraa, da
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den, efter hvad der netop har tildraget sig, nok kunde
vare sikker paa, hos disse andre Regjeringer at finde
en velvillig Modtagelse, smukke Dusker og ret hjerte
lige M rin g e r; men i F arens S tu n d heller ikke kunde
gjore sig Haab om, at finde synderligt mere, — hvad
denne anden Betænkelighed angaaer, saa m aa den,
ogsaa ved roligt O verlag, tabe meget af sin V ag t.
D et er nemlig, som vi allerede have udviklet, i hoi G rad
sandsynligt, at det fornemmelig er den Utillwielighed
til, at tage Deel i Krigen mellem D anm ark og Tydskland, som yttredes sra det norske S to rth in g s S ide,
der har asholdt Kong O scars Regjering sra, under
denne Krig at vise sig ligesaa virksom i D aad, som
den viste sig i Raad. At det norske S to rth in g, idet
det udtalte denne Utilboielighed, tillige udtalte en stor
Deel as det norske Folks Folelse, kan neppe drages
itvivl, thi en stor D eel as det norfle Folk var ved
hiint Tidspunkt, og er fremdeles, ligesaa antiskandinavisk, som dets S to rth in g var. I de tvende andre
skandinaviske Riger synes Hovedmassen as Befolknin
gerne at have omarmet den politiske S kandinavism e;
i Norge er Forholdet derimod anderledes; Antiflandinavismen har der opflaaet sit Hovedscrde; den unftottes der fremdeles as M assen as Befolkningen.
M en at dette Forhold ogsaa der snart vil forandre
sig, er der al G rund til at antage. G aaer m an nem
lig ikkun nogle saa A ar tilbage i Tiden, vil m an finde.
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at S kandinavism en var en faa godt som ukjendt T ing
der, en Anskuelse, som Enkeltm and udentvivl allerede
bar paa i det stille S in d ; m ensom endnu ikke Nogen
havde solt D rift til, at træde offentligt srem med,
for at fremvise den for Folket. Skandinavism en var
udentvivl allerede en ta u s individuel Anskuelse; men
den havde endnu ikke y ttret stg; den var endnu hver
ken en offentlig K jendsgjerning eller Loscnet for et
P a rti. M en i de faa korte A ar, som senere ere
henrundne, hvormeget er der ikke bleven forandret i
denne Henseende? E t stort P a rti om arm er nu S k a n 
dinavism en ; Landets bedste Kræfter, den storste D eel
af dets In tellig en ts om arm er d e n ; den har sin Presse,
sine Jo u rn a le r, sine Talerstole, fra hvilke den ved hoi»
tidelige Lejligheder henvender sig, ofte begejstret, u n 
dertiden begavet, til talrige Tilhorere. Overlobere
komme daglig til den, og sværge til dens Fane. O z
hvorledes stulde det kunne være anderledes? T hi i
al Fald i N orge har det viist sig aldeles uimodstrideligt, at det ikkun er Fordom m e, som have modarbejdet
d en : der er ikke bleven an fo rt et eneste A rgum ent
imod den, der ikke enten i det samme Oieblik, da det
er kommet sor Lyset, h ar taget sig selv af D age, eller
ogsaa næsten um iddelbart efter, at det er bleven frem 
sat, af Tiden selv, som om den fandt Fornoielse heri,
er bleven benægtet, bleven modbeviist, bleven erklæret
for dodt og m agteslost. D e n s M odstandere have om-
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fiber Hort aldeles op meb, a t ville modarbejde b en ;
de overose ben n u ikkun meb S k je ld so rd : I n te t kan
bevise dens S e ie r tydeligere. A t denne M odstand
ikke kan ftu g te ; ikke lounge kan opholde S k an d in avism ens almindelige H ylding i Landet, synes os,
a t der er al G ru n d til at antage, thi vi have. H er
ren v are lovet! omsider naaet saa langt frem, at
ingen Id e e længer kan bortskram m es meb Skjeldsord.
heller ikke nogen S a g igjenuem et langt Tidslob fo r
svares ved Fordom m e. D e re r altsaa, som det fore
kommer os, al G ru n d til at antage, at den siendtlige
S tem n in g , som i en D eel af den ffandinaviste H alvo
hidindtil h ar m odarbejdet dens R egjeringers A ttraa
efter, at kunne yde B rodrene paa ben anden S id e af
V andet virksom H jalp i F are n s S tu n d , snart vil
tabe sig, og at H alvoens hele Befolkning snart vil
dele A ttraae meb dens R egjeringer, og tilskynde dem,
istedetfor at modarbejde dem. D esuden vilde d.e for
enede R igers og D anm ark s R egjeringer kunne binde
hinanden saaledes ved Overeenskvmster, at ingen af
dem, at ingen af de af dem repræsenterede Lande,
uden at udsatte sig for den dybeste V anæ re, vilde kunne
forsoge paa, at unddrage sig i F are n s Tim e. D e B e
tænkeligheder, som kunne indvirke paa ben danske
R egjering, m aae saaledes, ved roligt O v erlag tabe
meget af deres B etydning, vi haabe derfor, at ogsaa
denne R egjering i Forbindelse med de forenede R i-

gers, vil arbeide hen til en yderligere Tilnærmelse
mellem Skandinaviens Lande; vil arbeide hen til, at
disse Lande, naar F aren atter truer, kunne staae S id e om
S id e, begge med S v æ rd i H a an d ; begge med S v crrdet mod den samme Fiende. O g at der m aa vcere
stcerk O pfordring for Skandinaviens samtlige Regjeringer ril, at nærm e sig dette M aal, synes at vcere
indlysende:
T hi kaste vi forst Blikket mod de skandinaviske
R igers Sydgrccndse, mod (Lideren, denne Flod, ved
hvilken og om hvilken der har været kjæmpet saa
ofte, saa længe, saa -aabne vist nok for Oieblikket
ikkun trostende Udsigter sig der: der er al G ru n d til,
a t antage, a t Freden snart vil blive gjenoprettet d e r ;
at D anm ark der snart vil blive indfort om trent i
den samme S tillin g , som det indtog, forend Krigen
begyndte. B i sige den samme S tillin g , og stråledes
skal denne være efter Fredstraktatens O rd ; men i
Virkeligheden m aa den endnu blive langt gunsti
gere for D anm ark. D er bliver den store Forstjel
p aa denne S tillin g for Krigen og den samme S t i l 
ling efter Freden, at for Krigen stod Tydffland der,
bleg afHavesyge, og vilde frademonstrere D anm ark denne
S tillin g s rette Beskaffenhed, for at kunne tilraisonnere
sig selv det Bedste af den; de tydske G ru nd e stode da
ligeoversor de danske G runde, og gjorde for M ange
S tillin g en tvivlsom. Tydskland greb ogsaa snart tit

S v cerdet, da det nok m aatte indsee, at dets slette
G runde ikke paa anden M aade kunde blive seirende;
men ved nu faktisk at opgive, hvad det tidligere havde
paataget sig at erobre og forsvare, har det — uagtet
alle dets Reservationer — givet him S tillin g , saaledes som den fra danst S id e var bleven paastaaet
og udviklet, en Sikkerhed, cn Ubetvwlelighed, som
neppe paa nogen anden M aade kunde vcere bleven
opiumet mere fuldstcendigen. F o r saa vidt er Alt
tröstende. A t den danske Regjering desuden knude
hjcdpe til, at gjore denne S tillin g endnu gunstigere,
dersom den, istedetfor freindeles at efterfolge Heelstatsideen, denne gamle Lygtem and, der har bragt
den saa langt paa Afvcie; der h ar fo rt den i saa
store F arer, vilde betjene sig netop af den gunstigere
S tillin g , i hvilken Landet efter Freden vil befinde sig,
for saa meget som m uligt at fjerne de tvende H ertugdoinm er fra hinanden, og for saa meget som m u
ligt at tu ern e det Ene af disse H ertugdom m er, og
ikkun det Ene af dem, til Kongeriget, kan neppe betvivles. M en alligevel, uagtet alt D ette, bliver Ud
sigten mod S y d en ikke frie. Synskredsen der ikke klar;
S kyer hvile fremdeles over den, som, istedetfor at
have Udseende af, at ville fordele sig, tvcrtim od synes
at bebude et n y t Tordenveir. T hi vist nok vil hvad,
der netop h ar tildraget sig S o n d en for Kongeaaen,
idet Tydstland der har m aattet flippe det B ytte, som
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det faa uretm æssigen holdt i sin M und, dette F ac
tum vil vist nok i nogen Tid staae im ponerende for
Tydstlands E rindring, og asholde det fra, atter at
gribe efter det samme B ytte, som det faa tvertim od
dets Tilboielighed har m aattet lade falde; — vist nok
vil ogfaa den O verbeviisning, som de sidste A ars E r
faringer ni aae have bibragt det, at der udenfor Tydfllands Grcendfer i den hele Verden neppe sindes nogen
Ikketydfker, som ikke fordomm er Tydstlands O ptræ den
mod D anm ark og de G runde, ni cd hvilke det har
villet besmykke den, denne O verbeviisning tnaa ogfaa
indvirke hemmende paa det; men faavel hiint Factum
som denne O verbeviisning ville efterhaanden tabe
deres K ra ft; Factum et vil maastee ogfaa, naar nve
Jordfljæ lv atter ryste vor Verdensdeel, tabe sin A n 
vendelighed: det er derfor ikke usandsynligt, at de i
T idens Lcengde ikke kunne afholde Tydstland fra, at
folge den Tilboielighed, der drager det faa stærkt
mod N orden. V i sige den Tilboielighed, der drager
det faa s t æ r k t , ja ifandhed faa s tæ r k t! Af de to
mægtige P hantom er, som for Oieblikket hvile ovet
Tydstland, og fængste næsten alle Blikke og H jerter,
er det, der peger uafbrudt mod Norden, udentvivl det
stærkeste. D e t andet, Eenhedsideen, der lægger sine
Arme om det vide, store Land, for a t trykke det faa
fast sammen, at ingen af de gamle F uger længer kan
blive synlig, dette Andet tilsmiles udentvivl af den
15 *
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stsrste Deel af Befolkningen; men det betragtes siendtligt af Fyrsterne, og har desuden en Modvcegt iden
Rivaliseren, som i Mellemtider bemægtiger stg de forfljellige Grene, i hvilke Landets Befolkning fordeler
stg. M en Tragtenen efter Tydstlands maritime S to rhed, og, som en Folge deraf, efter S trikn in gern e
Norden for Cideren, deles af Alle, af Fyrste og Folk,
af Hoi og Lav, af F attig og Rig. af Nord- og S y d tydfler og af alle Stæ nder. Vist nok har, som vi
allerede have anfort, ogsaa denne Tragten en mægtig
M odvægt, vel ikke i, men udenfor Tydstland, ja, en
Modvægt, der længe vil blive mægtigere, end den.
S a a længe det ovrige Europa fiflaer i samme S til
ling, som for Oieblikket, ligeoverfor det; saalænge R u s
land staaer med fine Hærskarer færdige i Osten, og
Frankrige og England true ubestjeftigede fra Desten,
vil Tydstland, fornemmelig saalænge som det ikke
har tabt Hukommelsen for hvad, der netop er passe
ret, udentvivl forholde sig rolig. M en naar Io rd fljælvene atter begynde at rulle hen under vor Verdensdeel — vi have tidligere bestræbet os for, at
vise Sandsynligheden af, at denne Tid ikke vil ude
blive — da bliver Forholdet maastee anderledes. D et
viste stg sidste G ang i 1848, og det har viist sig tid
ligere, at en stærk Bevægelse i Frankrige neppe kan
fordele sig, uden at fremkalde en lignende i Tydst
land. D ette Phænomen vil rimeligviis for Frem ti-
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den vise sig saa langt sikkrere, som det vel neppe kan
drages itvivl, at den egentlig gjcerende Masse, at Fol
kebevægelsernes egentlige Brcrndstof i Tydftland, som
paa saa mange andre Steder, er i Tiltagende. Nu
antage vi vist nok, at disse Bevcegelser ville vcere
uden synderlig Indflydelse paa Landets indre politifle
og sociale Omformning: i Tydftland vil man neppe
paa meget lang Tid gaae udenfor de politifte Insti
tutioner, som allerede ere blevne indforte, det konsti
tutionelle Monarki nemlig, og Forholdet imellem de
forftjellige Folkeklasser, fornemmelig det imellem de
høiere og lavere, satte overfor hinanden, vil neppe
blive synderlig forandret, thi i Tydftland er der hos
den Lavere en saa dybt indgroet Respect for den
Høiere, at hiin ikke, uden maaftee netop naar Rusen
culminerer hos ham, vil kunne rive sig los fra den;
han vil der maaftee i en oieblikkelig Sindsforvirrede
kunne rive sin Overmand ned til sig; men han vil
neppe paa lang Tid fole Drift til, at hceve sig til
bam; han vil selv vcrre dens Første, der igjen løfter
ham op til hans tidligere høiere Standpunkt. Det
vil udentvivl blive en Følge af denne Folkeegenftab,
at ikkun de høiere Klasser. Middelklassen nedenunder.
Adelen ovenfor, ligesom de ville komme til at domi
nere i alle borgerlige og selskabelige Forhold, ogsaa
saa godt som ikkun ville blive de drivende Hjul i
Statsmaftinen; men hvad disse Klasser ville af Stats-
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fo rfa tn in g , er netop bct konstitutionelle M onarki, i
T ydstland det konstitutionelle M o n ark i ester engelsk
M on ster. D i antage saalebes ikke, a t de Vcvcegelser
i T ybstlanb, som be franste Bevcegelser ville fremkalde,
ville for et lcengere T id sru m virke afgjorende p aa
L andets indre Politiske og sociale F o rfa tn in g ; m en med
H ensyn til de ydre F orh old , kan U dfaldet let blive
anderledes. A t de samme R aa b , som h o rtes i 184 8,
atter ville blive lydelige, n a a r nye Bevcegelser igjen
y ttre stg i T y b stlan b ; at det der atter vil hedde: til
C ideren! til C ideren! er neppe tvivlsom t. D isse
R aa b ville vist nok fornem m elig komme n ed en fra; m en,
som vi have gjo rt opmærksom paa, de ville ikke u n d 
lade a t fremkalde i ethvert T ilfa ld e et stum t Echo
oventil, og ville netop derved vinde saa m eget i B e 
tyd nin g. O m disse R aa b alligevel Dille blive fu lg te ;
om T y b stlan b ,fo rb i der raab es t i l C ideren, ogsaa vil
lade stne bevæbnede S k a re r i l e m o d C ideren, vil
udentvivl afhænge a f den S tillin g , i hvilken det øv
rige E u ro p a netop vil befinde stg.
S k u ld e d ets le
dende M ag te r netop væ re ubestjeftigede, og pege paa
d eres F laad er og A rm eer, idet de fraraad e T ydstland,
a t folge dette forføreriske R a a b : til C ideren! da
v il T ydstland udentvil lægge B a a n d om fin Lyst og
forholde sig rolig , th i T ydstland h ar ogsaa i denne
Henseende viist stg saa ganste ulig F ran k rig e: iF ra n k rige h ar, n a a r R evolutionsfeberen h ar grebet det.
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ingen Tnidsel udenfra form aaet at holde det tilbage,
tvertim od! det h ar stedse bevæget sig endnu vildere,
endnu heftigere efter enhver fremmed Trudsel. I den
ferste R evolution var det fornemmelig Udlandets t r u 
ende Holdning, der bevægede Frankrige til, at lade
faa mange af dets storste og bedste Hoveder blode
mider G uillotinen, og omsider ogsaa K ongens eget:
det var dette ærværdige Hoved, fra hvilken K ronen
allerede tidligere var bleven revet, fom Frankrige
kastede fom et S v a r og en ny Udfordring hen til de
fremmede kronede Hoveder, der vilde straffe det. Tydskland har derimod viist sig faa ganske anderledes.
Tydskland har, selv i dets me est bevægede Oieblikke,
aldrig ladet sig henrive faa vidt, at det jo ikke, inden
det har optraadt handlende, forst har undersogt meget
nøie, med Hvem det netop vilde faae at bestille, om
han var f t o r eller l i l l e , om han v ar m æ g t i g
eller s v a g . D e t har, selv i dets meest bevægede
Dieblikke, i ethvert Tilfælde aldrig ladet dets H an d 
linger — O rdene vist nok undertiden — mangle
S te m p le t af den Respect, som den S t o r e , den
M æ g t i g e tidligere har indgydt det. O m det der
for vil folge dette forføreriske R aa b : til C id e re n ! til
Cideren! vil udentvivl afhænge af den S tillin g , i
hvilken det øvrige E u r o p a netop besinder sig. M e n
i denne Henseende er det ikke rimeligt, at det vil
gaae synderlig anderledes, end i 1 84 8. Ligesom da
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ville udentvivl vor V erdensdeels ledende M agter igjen,
naar Uveiret netop er udbrudt, Deere faa optagne ni ed at
folge og undersoge Phcenomenerne, de indre og de
ydre, at de neppe ville vove, strax at optrcede hand
lende. C m de senere ville vove det, vil udentvivl
igjen afhænge af den Skikkelse, som disse Phæ nom ener esterhaanden ville antage: ester Revolutionen i
1 8 4 8 vendte Alt sig snart igjen faa gunstigt, at
England og R u s la n d , ja endog Frankrige kunde
tilraabe Tydskland et tordnende, et afstrcekkende T il
bage, en anden G an g kan D et derimod udvikle sig
anderledes. D e t er netop for disse Dieblikke, a t i
alfald cn Forening i F arer imellem Skandinaviens
R iger forekommer os, at være af megen Vigtighed.
D ersom D anm ark, Norge og S verige allerede tidli
gere for hele E u ro p as Aasyn havde rakt hverandre
Hænderne, for at kunne staae sammen i saadanne
Dieblikke, da vilde dette F actum alene rim eligviis af
holde Tydskland fra, at sætte sin Fod over Eideren;
det v i l d e rim eligviis afholde det, fordi det b u r d e
afholde det: Tydstland pleier, som vi have gjort op
mærksom paa, selv i dets meest bevægede Oiebikkc
ligeoverfor Udlandet ikke at handle anderledes, end
det med Hensyn til dets egen Sikkerhed bor handle.
V il m an her anføre A aret 1848 som M odbeviis, da
svare vi, at In g e n kunde, da denne voldsomme R e
volution brod lo s, antage, at den faa snart, som

den gjorde, vilde rulle hen og forsvinde. M en om det
ogsaa ikke ffulde lade sig afholde, da er de skandinaviske
R igers S tillin g saaledes, at de udentvivl snart vilde
indprente Tydskland den O verbeviisning, at det b u r d e
have ladet sig afholde. Dersom de skandinavifle N iger
nemlig ikke undlade, at folge den V ei, som N aturen
har anviist dem „til R oes og M agt"; dersom de ikke
forglemme, at sorge for deres Flaader; dersom de for
nemmelig have deres Opmærksomhed henvendt paa
denne D eel af deres Baabenstyrke, maae de paa S o e n
stedse blive Tydskland overlegne. O g ere de det over
legne paa S o e n , maae de stedse i den S tillin g , i
hvilken de besinde sig, i Besiddelse af O erne lan gs
den jydste H alvos Kyststrækning, omsider kunne tvinge
det til, igjen at røm m e og opgive S le sv ig og J y l
land, om det har sat sig i Besiddelse af dem. P a a
denne K ant vilde saaledes Skandinavien rim eligviis
sikkres s o r de meest truende Farer ved en Forening i
Farer mellem dets R iger.
B i ville nu kaste Blikket i en anden R etning,
imod O sten. O g her moder det udentvivl de største
Farer for Frem tiden! D en K olosse, som D iet der
træffer paa, er udentvivl den meest truende for S k a n 
dinaviens Frem tid! B el har R usland hidmdtil aldrig,
saaledes som Tydskland har gjort, grebet efter nogen
D eel af det egentlige Skandinavien; -e t tilegnede sig
vist nok i 1 8 0 9 Storhertugdøm m et F in la n d ; men

234
man kunde dog mene, at det tilegnede sig det, netop
fordi det vel tilhorte, men ikke horte hl Skandina
vien, fordi det var siavisk; at denne alligevel ikke har
vaeret Grunden; at Rusland 'beholdt Finland, fornem
melig for at komme Skandinavien narmere; at dets
inderligste Tragten drager det hen i denne Retning,
synes os, at fremgaae temmelig tydeligt af den uhyre
Fordeel, som det maa medfore for Rusland, om det
virkelig kan udvide sig paa denne Kant. D i sige
uhyre Fordeel, og vi antage, her at have peget hen
paa et Axiom i Politiken, i alle Tiders, alle Staters
Politik: F o r d e l e n er S t a t e r n e s Ledestj erne,
F o r d e l e n er deres P o l i t i k . Vist nok mdeslutter dette Ord til forstjellige Tider, i forstjellige Lande
saa saare forstjellige Attraaer; dets Betydning er saa
ganske anderledes hos et civiliseret Folk, end hos et
raat; hos et frit Folk, end hos et slavisk: hos et
frit, civiliseret, Handel drivende Folk vil oste Fordelen
ikkun bestaae i, og dets Politik gaae ud paa, at nye
Markeder aabnes for dets industrielle Frembringelser;
at nye Stramninger blive tilgjangcltge for det, fra
hvilke Produkter kunne stromme ind i dets Handel;
fra hvilke dets Industrie kan hente nye Materialier.
Saaledes opfattes Fordelen ofte paa Themsens Bred
der, og saaledes er ofte Formaalet for Englands Po
litik. Men selv i disse Lande fremtræder foran de
fredelige Sysler, der udgjore det egentlige Formaal

235

for Regjeringens Politik, og font derfor kunne ansees
som denne Politiks umiddelbare P rincip, ofte et an
det Form aal, der leder Negjeringen i cn ganske mod
sat R etning; for at opnaae Freden, der er det egent
lige M aal, m aa denne Regjering undertiden ville K ri
gen; den maa indtage en imposant Holdning i V er
den , netop for at kunne bringe Fredens S y s le r til
at florere: Freden er her M aalet, Krigen undertiden
Middelet. I en despotisk S t a t er det ganske ander
ledes. E r Folket her tillige krigerisk, og Hoffet endnu
ikke druknet i Vellyst, da vil Erobringen, en Udvi
delse af Landets Grændser, den krigerske G lan d s an 
sees som det egentlige F orm aal for S ta ten , som dens
vigtigste Diemed. Her bliver altsaa Krigen baade
M aalet og Middelet. M en i disse Lande er rigtig
nok Alt afhcengigt af den Eneste, den Hoieste, Despo
ten, S ouverainen. Alt eftersom denne er s t o r eller
l i d e n vil hiint Diemed blive efterstræbet eller ladt
udaf S ig te ; Alt afhænger af en enkelt Personlighed.
Saaledes i R usland. S ta te n s Politik afhænger der
af Keiseren alene, dog maae vi i denne Anledning gjore
opmærksom p a a , at man i R usland i lang Tid har
forstaaet, meget snart at blive de af deres Herstere
qvit, som man antog, ikke vare Thronen vorne. O g
selv om det skulde blive R usland s Skjebne, for F rem 
tiden, istedetfor den S t o r e , dcr nu indtager dets
Throne,, og de mange S t o r e , der tidligere have ind-
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taget den, at beherskes af lu tter M i n d r e , ja end
og af S m a a e , vi! alligevel den T ragten, som driver
det mod Nordvesten, neppe undlade at gjore stg gjældende ogsaa paa selve T h ro n en ; den V ei, som sorer
d id , vil N u slan d , om Om stændighederne ikke skulde
forbyde det det paa det Stcerkeste, neppe lade vcere at
befolge, thi den M a g t, som her er at vinde; den
G la n d s , som hviler over dette Foretagende, er saa
overordentlig, saa blcendende, at den neppe kan und
lade at indvirke lokkende selv paa det meest flappede
H jerte, selv paa det svageste Blik. Forholder D ette
sig virkelig saaledes? O m det forholder sig saaledes!
R u slan d staaer allerede nu, selv ligeoverfor E u ro pas
storste og mægtigste S ta te r, aldeles overveiende; der
gives vist ikke en eneste blandt disse S ta te r, der kan
kaste Blikket mod O sten , uden at fole stg im poneret
og uden tillige at nikke benægtende med Hovedet over
de egne K ræ fters Utilstrækkelighed ved Tanken om,
at skulle staae i B aaben alene ligeoverfor dette Uhyre.
M en uagtet Oiusland allerede er stærkere, end hver
enkelt af de Stærkeste i E uropa, saa er det dog end
nu ikke stærkere, end disse Stærkeste tilsamm entagne
eller ogsaa kun enkelte af dem forenede: R usland er
fremdeles svagere, end det ovrige E u ro pa, og m aa lade
sig holde i Ave af det. I dette Factum indeholdes
ogsaa udentvivl G runden til den forsigtige, den me
get moderate Frem gangsm aade, som det befolger; til
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alle dets fredelige O rd og D nfler. M en flulde det lyk
kes R usland, at fætte sig i Besiddelse af S kandinavien,
vilde Forholdet til det ovrige E uropa allerede derved
maaflee vcere bleven forandret: i Besiddelse af D stersoen og med dets ene F lo i saa langt frem ffudt, vilde
Tydffland udentvivl ikke lcrnge kunne modstaae d et;
Tydskland m aatte udentvivl falde, og det er ikke u ri
m eligt, a t det ovnge Fastlands Skjebne dermed vilde
være bleven afgjort. O g selv tilsoes m aatte R usland
ved det Fordeelagtige i S tillin g , i B eliggenhed, ved
dets Overflod af m aterielle R essourcer, af A lt, som
udfordres m iddelbart og um iddelbart til S okrigen,
ved denne Erobring blive, om ikke netop overveiende,
saa dog saa im posant, at det for Frem tiden neppe
behovede at frygte fo r, at tage det op med den A l
lerstærkeste. M e n , vil m an sporge, hvorledes vilde
en traktatm æssig F o ren in g , en F orening i B aaben,
en offensiv og defensiv Sam m enknyttelse imellem S k a n 
dinaviens R iger fm tue afholde R u slan d fra, at folge
denne lokkende B ei mod Desten? fra, a t gribe efter
dette kostbare B y tte ? D e t forekommer os d o g , at
denne Forening m aatte indvirke stærkt paa R u slan d
i saa Henseende. D ersom de tre R iger vilde sorge
sam vittighedsfuldt for deres Flaader, m aatte de, uag 
tet de neppe kunne blive R usland voxne tilsoes,
dog kunne bringe det d ertil, at de paa et enkelt
P unkt, i Dstersoen, kunde holde det S ta n g en , eller i
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ethvert Tilfcelde tit, at Udfaldet af en Kamp imellem
'Rusland og dem paa dette Sted, uagtet Ruslands
Overvcegt, ikke med Sikkerhed kunde forudsiges. Og
hermed vilde Sagen rimeligviis vcere afgjort! Kunde
de tre Riger bibringe Rusland den Overbeviisn in g , at Udfaldet af en Kamp med dem paa Soen
vilde vcere tvivlfom, vilde de udentvivl tillige tvinge
det t il, at holde dets skandinaviske Tilboieligheder i
Toile. Rusland vil nemlig vist nok aldrig forsoge
paa, at gribe efter Skandinavien, uden at det kan
regne paa, for en længere Tid at kunne spille Mester
i Osterfoen; thi Deien, som forer det mod Skandi
navien, maa gaae over dette Hav. Rundt den botniste Bugt er Deien for lang og besværlig; Stræk
ningerne for ode til, at en stor Armee vil kunne folge
den uden de ftorste Vanskeligheder; i Tilfælde af et
Nederlag paa selve Halvsen vilde en stor Armee, om
ingen anden Bei gaves for den til Tilbagetog, være
saa godt som afstaaren, derfor vil Rusland, om det
gjor Forfog paa Skandinavien, neppe gjore det ad
denne Dei. Det vil gjore det tilsoes; men er detS
Overvægt tvivlsom paa det vaade Element; kan det
befrygte, at Deien ogsaa her kunde blive det afflaaren, vil det udentvivl lade ethvert Forfog fare. En
Forening i Farer imellem de flandinaviste Riger vilde
faaledes selv her, hvor Farerne ere storst, bortfjerne
dem.
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Uagtet vi fuldkomment indser alt det M islige
ved enhver Construeren af Frem tiden, have vi dog
netop maattet indlade os paa en saa d an , thi naar
man underseger, hvilke Midler der bor gribes efter,
for at sikkre Fremtiden, mcia man nodvendigviis ogsaa undersoge, hvilke Farer der true i denne Frcmtld.
Dil m an benævne de Farer, som vi have fremviist, lutter (Shimærer, tomme Phantasiebilleder, og
flotte sig paa disfe Udtryk, for at fraraade de samme
S k rid t, som vi have anbefalet, saa ville vi bemærke
hertil, a t , om m an ogsaa benægter Sandsynligheden
af disse F a r e r , m an dog neppe kan bencegte deres
Mulighed. M en selv om m an, imod Forventning,
flulde udstrække Tvivlsygen hertil; om m an ogsaa
reentud flulde benægte deres M ulighed, maatte vi
gjore opmccrksom paa, at de Skridt, som vi have an
befalet, dog derfor ikke burde fraraades. D e t er netop
det Fortrinlige ved den Forening, som vi have om
talt, at den ikkun kan virke til det Gode, ikke til det
Onde. Skulde Farerne ikke indtrcrffe, og vi have selv
fremhævet, at, om Foreningen kan fremkaldes, den vil
indeholde det vigtigste Middel til, at forebygge dem
med, saa vilde Overbeviisningen om , at man havde
været Farerne voxen, oz at man for Fremtiden vilde
være dem voxen, hæve Brystet og lægge S ta a l i F o lelsen hos hver Skandinav. Enhver kunde bære sit
Hoved og B ry st, som en Englænder og Franflm and
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bærer bet, paa hvis Pulsationer Overbevisningen om
Fødelandets Storhed og Kraft indvirker, og gjor disse
fuldere og stærkere. D enne Overbeviisning om poli
tisk B æ gt og Betydning kunde ikke andet, end indvirke
gavnligt paa enhver bedre Krastyttring. M en der
gives desuden Interesser af den allerhoieste B etyd
ning for ethvert ædelt F olk, som ikkun paa denne
M aade kunne frem m es:
I Modsætning til den politiste Skandinavism e
horte m an tidligere den videnskabelige Skandinavism e
ofte at blive anbefalet. Dette var fornemmelig i
D anm ark i Christian den Ottendes Tid. D en viden
stabelige Skandinavism e var hos de Fleste en Maste,
bag hvilken de fogte at nærme sig den politiste S k a n 
dinavism e, som Omstændighederne imidlertid tvang
dem til, at fornægte og fraraade netop, medens de
meest attraaede den. S aaledes forholdt det sig med
de Fleste. H os Enkelte var derimod vist nok M o d 
standen mod Skandinavism ens politiske S id e og F o r
kærligheden for dens videnstabelige sand og oprigtig.
Disse Enkelte vilde ingen politist Tilnærmelse, langt min
dre nogen Sammenknyttelse imellem Rigerne; de vilde
ikkun et noiere Kjendstab, et inderligere Samqvem,
en gjensidig Paavirkning i Kunst og Videnstab. M en
hvad de vilde, var, saaledes som de vilde det, en Uri
melighed. D e t har allerede i de faa Aar, som senere
cre henrundne, oftere mist sig, at Befolkningerne i de
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fvrskjellige R iger ikke kunne vende sig mod hverandre
paa G ru n d af politiste Fjernelser, uden at disse F jerudset strar ogsaa indvirke paa det videnskabelige G ebect og tilvejebringe Afsondringer ogsaa der: i den
Tid, i hvilken vi leve, er Politiken overvejende; den
trænger sig ind o v eralt; den beherster Alt. S k al et
stadigt, uafbrudt, inderligt S a m liv i Kunst og V iden
skab kunne opnaaes imellem N ordens trende Fræ ndefolk, m aae disse Folk, i ethvert Tilfælde aldrig som
Folk, kunne vende sig fiendtligt mod hverandre; ikkun
da kan K unstens, Poesiens, Videnstabens trende S tro m me i det skandinaviske N orden forene sig til een Flod,
der kan rulle ejendommelig og uforglemmelig hen igjennem Tiderne.
H ertil komme endnu materielle In teresser af me
gen V igtighed, enkelte af hvilke endog ere af storst
Vigtighed netop for det Land, hvor M odstanden imod
enhver politisk Tilnærmelse mellem Rigerne endnu synes
at være storst. V i ville indskrænke os til at anfore eet
Exempel: for Norge, der stadig trænger til Tilforsel af
K orn, synes det at burde være af Vigtighed, at dets
egentlige K ornkam m er; at det Land, fra hvilket dets Sil*
forset af K orn stadigst og lettest finder S ted , ikke nogen
sinde kan blive lukket for det; netop derfor synes i ethvert Tilfælde en traktatm æssig Forening imellem S kandinavieus Lande at burde attraaes fornemmelig der.
At der folgelig er tilstrækkelig O pfordring for

242

Skandinaviens forftjellige Regjeringer ti(, at arbeide
hen til eit Tilnærmelse, en Sammenknyttelse imellem
Rigerne, synes os indlysende, og, som vi have viist,
er der ogsaa G rund til, at haabe, at disse Regjeringer ville stræbe til dette M aal; ville stræbe ester, at
et saadant gjensidigt Forsvarssystem forberedes imel
lem Rigerne, „ d e r k a n d r a g e t i l F o l g e f o r
F r e m t i d e n ; " der kan drage den store Folge ester
sig, at disse R iger, istedetfor at friste et usikkert Liv
af Naade og Barm hjertighed, kunne vandre hen tgjennem Tiden med oploftet Hoved, med freidigt Blik,
med Haanden lagt om dette nordiske S væ rd, der har
hvinet seierrigt over saa mange af E uropas S letter;
tillidsfulde i Folelsen af egen Kraft.
M edens vi nedskrive disse Linier, have Kanonerne
atter tordnet ved Cideren, og Idsted har flettet sit
Navn til Fredericias. D et blodige D ram a, som atter
udvikler sig der; denne Kamp imellem Skandinavien
og Tydskland ved Delegerede maa atter fremkalde den
tröstende Folelse, at vi paa denne vor Sydgrændse
ikke behove at frygte K am pen, om Tydskland atter
vilde vælte sig mod Cideren; at vi da med dets eget
Blod paa vort Svæ rd vilde kunne ridse i S andet der
O rd , fom med magisk Krast nok for Fremtiden vilde
holde det tilbage: H e r t i l og i k k e et S k r i d t
videre!
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