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Hvis der er noget historisk Æmne, som fra tydsk Side er blevet 
fremstillet i falsk Belysning og har  været Genstand for 
ensidige, uretfærdige Domme, da er det Spørgsmaalet om 

det danske Herredømme i Hertugdømmet Slesvig i Tidsrummet 
fra Aaret 1850-1863 . Ikke blot opløftede de tydske og slesvig 
holstenske Journalister og Publicister, medens Konflikten mellem 
Danmark og det tydske Forbund stod paa, høje Ramaskrig over 
den danske Forvaltnings skrækkelige Vilkaarlighed, men lydske 
Historieskrivere af Rang, af hvem man burde vente uhildet Blik 
og upartisk Holdning, have lige indtil denne Stund gentaget hine 
vrange Skildringer og søgt at paatrykke dem Sandhedens Præg. 
Oskar Jäger skriver saaledes i sin Fremstilling af den nyeste Tids 
Historie, a t  det hovmodige danske Folk drev i Slesvig en af 
Lidenskab behersket, kortsynet Politik, der gik ud paa a t  tage 
Hævn over Bærerne af det tydske Element og fordanske Hertug
dømmet ved Anvendelse af Tvang. I femtende Bind af Georg 
W ebers »Almindelig Verdenshistorie«, der er et i Tydskland meget 
udbredt og højt anset Værk, møde vi en lignende Paastand. Det 
danske Regimente i Slesvig, hedder det, var et Undertrykkelsens 
og Forfølgelsens System, hvortil Historien kun kan opvise faa 
Sidestykker. Endelig læser man i tredie Bind af Heinrich Sybels 
Fremstilling af det tydske Higes Grundlæggelse ved Wilhelm I, 
at det danske Herredømme i Slesvig i nævnte Periode var et 
utaaleligl Tyranni, udøvet af en Sværm danske Embedsmænd, 
der vare opfyldte af Had mod Alt, hvad der var tydsk. Man 
vil lægge Mærke til, at Hertugdømmet Slesvig i de her anførte 
almindelige Udtalelser stiltiende betragtes som et tydsk Land, 
idet den Kendsgerning, at det gamle danske Kronlands nordlige 
Halvdel beboes af en dansk Befolkning, forbigaas i Tavshed.



Den Taktik, som den tydske Journalistik og Historieskrivning 
har fulgt overfor Danmark, er ikke vanskelig at gennemskue. 
Efter det treaarige slesvigske Felttogs Tilendebringelse søgte 
Slesvigholstenerne, støttede af det tydsk-nationale Parti, at holde 
Striden mellem Tydskland og Danmark aabcn ved at give for
vanskede og ophidsende Skildringer af den danske Regerings 
Optræden overfor den tydskc Befolkning i Slesvig. Da saa  Kata
strofen var bleven hidført, og det danske Monarki ved Vaabnenes 
Overmagt var blevet sønderlemmet, saa stillede Historieskriv
ningen sig den Opgave at retfærdiggøre de to tydske Stormagters 
Overfald paa Danmark ved at fremstille Hertugdømmernes Erob
ring som en Befrielse fra et uhørt Voldsregimente, som en human 
Daad i Kulturens Tjeneste. Men dette Vrængbillede af Virkelig
heden bør ikke slaa uimodsagt, mindst fra »de samvirkende søn- 
derjydske Fore'ninger«s Side. De falske Paastande bør gendrives 
ved at lade de historiske Kendsgerninger i deres uforvanskede 
Skikkelser tale. Og det er netop den Hovedopgave, vi paa de 
følgende Blade have sat os, idet vi søge at give en lidenskabsløs 
og med Virkeligheden stemmende Fremstilling af det danske 
Herredømme i Slesvig i dettes væsentlige Hovedtræk.

Da den danske Hær 1850 efter Sejrene ved Isted, Mysunde 
og Frederiksslad hå rd e  generobret Slesvig, havde Hertugdømmet 
i omtrent halvtredie Aar været unddraget Kongens Myndighed. 
Den provisoriske slesvigholstenske Oprørsregering havde beher
sket Slesvig fra Foraare t  1848 til Oktober s. A. Efter dens 
Tilbagetræden indsattes paa  Gottorp i Overensstemmelse med 
Vaabenstilstandskonventionen i Malmø en Fællesregering for Sles
vig og Holsten, bestaaende af fem Mænd. Denne Regering, der 
kun skulde være en Bestyrelseskommission, som forvaltede Her
tugdømmerne i den lovlige Herskers Navn, optraadte  straks 
som en souveræn Myndighed, hvis S træben gik ud paa Grund
læggelsen af en selvstændig S ta t Slesvig-Holsten. Den satte  den 
slesvigholstenske Statsgrundlov i Kraft, kundgjorde Loven om 
Valg til den tydske Nationalforsamling, opretholdt Forbudet mod 
det danske Flag, lod Hertugdømmernes Handelsskibe føre et sær
skilt Flag og tilsidesatte Bestemmelserne om de militære Garni
sonen. Hele denne Optræden vakte naturligvis Harme i Danmark. 
Kong Frederik den Syvende erklærede Fællesregeringen for »insur- 
rektionel«, og opsagde i April 1849 Vaabenslilstanden, hvorpaa 
altsaa Krigslykken« Tærninger igen kastedes.



Fællesregeringen traadte  a ltsaa tilbage. Den tydske Central
magt i Frankfurt indsatte et S tatholderskab, der kom til at be- 
s taa  at Grev F. Reventlow Preetz og Advokat Vilhelm Beseler 
og opslog sit Sæde paa Gottorp. Statholderskabet meddelte i en 
Skrivelse den slesvigholstenske Landsforsamling, at det havde 
overtaget sit Hverv og gjorde Regning paa dens og hele Befolk
ningens kraftige Understøttelse. Dennes Styrelses Dage vare talte 
efter Slaget ved Fredericia. Ifølge Vaabenstilstanden i Berlin af 
den 10. Juli 1849 skulde Slesvig i Kongen af Danmarks Navn 
regeres af en Bestyrelseskommission, der bestod af to Medlem
mer, hvoraf den danske og den preussiske Konge hver skulde 
vælge et, medens Dronningen af Storbritannien skulde udnævne 
en Kommissær, som skulde gøre Udslaget i Tilfælde a f  Uenig
hed. Det blev den danske Kammerherre Tillisch, den preussiske 
Grev Eulenburg og Oberst Hodges, som henholdsvis kom til at 
beklæde disse Poster. Hvad Militærspørgsmaalet angik, da blev 
der mellem Flensborg og Tønder trukken en Demarkationslinie, 
Syd for hvilken omtrent 8,000 preussiske Tropper, der kunde 
forøges til det dobbelte, lagdes i Garnison, medens Landet Nord 
for den besattes af 4,000 neutrale svensk-norske Tropper. Til 
Ordenens Opretholdelse var Bestyrelseskommissionén bemyndiget 
til i de forskellige Egne at kræve vedkommende Okkupations
troppers Bistand. I Slutningen af August indsattes Bestyrelses
kommissionen i Flensborg. Den erklærede i en Kundgørelse, 
at alle slesvigske Autoriteters og Embedsinænds officielle Hand 
linger herefter skulde foretages i dens Navn og under Ansvar 
overfor den. De Embedsmænd, som mente, at de herefter ikke 
i fuld Udstrækning kunde opfylde de Forpligtelser, som paahvilede 
dem, opfordredes til ufortøvet at indgive Ansøgning om Afsked. 
Det slesvigholstenske Statholderskab, der havde forlagt sin Resi
dens til Kiel, protesterede mod Vaabenstilstanden og frakendte 
Bestyrelseskommissionen Retsgyldighed, hvorved den i det slesvig
holstenske Partis  Øjne tabte Lovlighedens Stempel. Bestyrelses
kommissionen stødte derfor især Syd for Demarkationslinien paa 
Ulydighed, og det saa  meget mere som de preussiske Militær
myndigheder hemmelig opfordrede Slesvigholstenerne til at gøre 
Modstand. Det regnede ned med P ro tester  mod Regeringens 
Foranstaltn inger; Skatterne maatte  opkræves med Magt, da de 
ellers ble ve sendte til Holsten, og trods Regeringens Forbud 
bleve de slesvigholstenske Kassebeviser anvendte som gyldigt
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Betalingsmiddel. Embedsafsættelser kunde derfor ikke undgaas* 
men hvor berettigede disse end vare, karak teriseredes  de dog 
fra tydsk Side som rene Vilkaarlighedsakter. Saaledes var S les
vig Skueplads for de bittreste Konflikter mellem det danske og 
det slesvigske Parti, da Preussen paa egne og Tydsklands Vegne 
sluttede Fred med Danmark i Berlin den 2. Juli 1850. Det v a r  
en saakaldt simpel Fred, ved hvilken begge P ar te r  forbeholdt 
sig alle de Rettigheder, som gensidig havde tilkommet dem før 
Krigen. Til Genoprettelsen af sin lovlige Myndighed i Hertug
dømmet Holsten skulde Kongen paakalde det tydske Forbunds 
Bistand. I en Protokol, der ledsagede F redstrak ta ten , fastsattes, 
at Preussen skulde trække sine Tropper ud af Hertugdømmerne, 
og samtidig skulde det svensk-norske Korps forlade Nordslesvig. 
Danmark opnaaede ved denne Fredslutning altsaa kun frie Hæn
der til Undertrykkelsen af Oprøret i Slesvig, hvis det formaaede 
at løse denne Opgave.

Fredstraktaten  af den 2. Juli 1850, som Kabinettet i Berlin 
meddelte Statholderskabet, vakte Forbittrelse hos det tydske 
Nationalparti og hos Slesvigholstenerne, der beskyldte Preussen 
for at have forraadt Slesvig-Holsten ved at overlade dette til 
dets egen Skæbne. S ta tholderskabet erklærede imidlertid i en 
Proklamation, at det nu var overdraget Hertugdømmerne selv 
at forsvare deres Rettigheder, og at ethvert dansk Indfald i Sles
vig, under hvilke Forsikkringer det end skete, vilde blive mødt 
med Modstand. Slesvigholstenernes Harme og Kamplyst anspo- 
redes endnu mere, da de fik Efterretning om, at Stormagterne 
England, Frankrig og Rusland i Forening med Sverrig-Norge i 
Begyndelsen af Juli havde garanteret det danske Monarkis In te
gritet ved en i London underskreven Protokol. Oprørsregeringen 
greb nu a tter til Vaaben. Den 13. Juli overskred den slesvig- 
holstenske Hær Slesvigs Grænse. S tatholderskabet opslog igen sin 
Residens paa Gottorp. I en Proklamation til Slesvigholstenerne 
betegnede det sig som udelukkende Regeringsmyndighed overfor 
Slesvigerne, indtil der var sluttet Fred med Danmark. Den danske 
Hær var imidlertid fra Jylland og Als m arschere t  ind i Slesvig 
og befandt sig under Fremrykning mod Flensborg. Men ved 
Siden deraf havde den danske Regering ogsaa truffet en anden 
Forholdsregel til a t tage Landet i Besiddelse.

Den 13. Juli 1850 havde nemlig Bestyrelseskommissionen i en 
Kundgørelse forkyndt Slesvigs Befolkning, at den fratraadte sin
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Stilling, og al Kongen havde overdraget den civile Forvaltning 
af Hertugdømmet til Kammerherre F. F. Tillisch som overordent
lig Regeringskommissær. Denne meddelte i en Bekendtgørelse 
a f den 13. Juli, at alle Embedsmænd, Autoriteter og Øvrigheder 
skulde være forpligtede til at efterkomme de af ham givne For
skrifter, ligesom samtlige Indbyggere i Hertugdømmet maatte 
vise hans Anordninger uvægerlig Lydighed. Den 14. Juli udtalte 
Kongen i en Proklamation til Slesvigerne, at de forstyrrede og 
opløste Forhold, som Tvedragten havde skabt, gjorde det umuligt 
straks at ordne en ministeriel Regering, men saa snart Freden 
var genoprettet, vilde han foretage en definitiv Ordning af Sles- 
vigs indre Forhold. I et Manifest af samme Dato t il Hertug
dømmernes Befolkning erklærede Kongen, at saavel den tydske 
som den danske Nationalitet i Slesvig vilde erholde de ønskede 
Garantier. Han udtalte Forsikkringen om, at en Inkorporation 
af Hertugdømmet Slesvig i Kongeriget Danmark ikke vilde linde 
Sted. Endelig bebudede Kongen, at han vilde sammenkalde 
Mænd fra hele Monarkiet for at høre deres Mening angaaende 
Ordningen af Hertugdømmet Slesvigs Forhold til Kongeriget Dan
mark paa den ene Side og til Hertugdømmet Holsten paa den 
anden. Regeringskommissæren kunde dog ikke komme til at 
udfolde sin Virksomhed, før Hæren havde banet Vejen for ham, 
og det skete ved Sejrene ved Isted, Mysunde og Frederiksstad. Den 
danske Hær gik derpaa i Baraklejr ved Dannevirkestillingen, hvor 
det kom til enkelte Forpostfægtninger og Sammenstød med den 
slesvigholstenske Hær bag Ejderen. Her kan det bemærkes, at 
der allerede den 26. August 1850 var udstedt en provisorisk 
Værnepligtslov for Hertugdømmet Slesvig, der i sit væsentlige 
Indhold stemte overens med Loven om almindelig Værnepligt 
for Kongeriget Danmark af den 12. Februar 1849. I Slutningen 
af Januar 1851 vendte den danske Hær tilbage til Garnisons
byerne, idet den som Besætning i Slesvig efterlod femten Batail- 
loner, to Dragonregimenter og to Batterier, over hvilken Styrke 
General Krogh lik Kommandoen. »Efter tre Aars Kampe«, sagde 
Frederik den Syvende til de hjemvendende Tropper, »kalder 
Freden Eder tilbage. Forinden I forlade den Stilling, som Eders 
Mod har tilkæmpet sig og Eders Udholdenhed hævdet, saa mod
tager Eders Konges Tak. Den danske Krigers Navn genlyder 
atter over Europa, og det er min Stolthed, at I ikke mindre 
have fortjent dette ved Tapperhed end ved Menneskelighed.«
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løvrigt blev der til Opretholdelse af den offentlige Sikkerhed og 
Orden i Hertugdømmet ved Forordning af 18. Februar 1851 
oprettet et militært organiseret Gendarmeri under en Gendarmeri- 
Inspektørs Ledelse.

I Hertugdømmet Slesvig var saaledes Kongens Myndighed 
fuldstændig genoprettet, og omtrent samtidig forsvandt Oprørs
regeringen fra Skuepladsen i Hertugdømmet Holsten. Efter at den 
tydske Forbundsdag a tter  var kaldt til Live og havde fordret, al 
det slesvigholstenske Slatliolderskab skulde standse Fjendtlig
hederne, ankom to Forbundskommissærer Østerrigeren, Grev 
Mensdorf-Pouilly og Preusseren General Thümen til Kiel. I deres 
Hænder nedlagde S tatholderskabet sin Magt, hvorpaa Hæren op
løstes. Den 2. Februar 1851 indsattes for Hertugdømmet Hol
sten en Civilregering, under Forsæde af Baron Blome til Heiligen
stedten. Holsten besattes derefter af et østrigsk-preussisk 
Okkupationskorps, der blev staaende i Landet, medens Kabinettet 
i København underhandlede med de to tydske Stormagter om 
den fremtidige forfatningsmæssige Organisation af det danske 
Monarki.

Imidlertid havde Gehejmekonferentsraad Tillisch som Kong 
Frederik den Syvendes overordentlige Regeringskommissær re
organiseret Hertugdømmet Slesvigs Forvaltning. Da Kongen den 
5te Marts 1851 selv overtog Hertugdømmets Regering, ud
nævntes Tillisch til Minister for Slesvig med udelukkende Ansvar 
overfor Kronen. Vi skulle nu i Grundtrækkene se, hvorledes 
Tillisch udførte det overordentlig vanskelige Hverv, der var 
blevet ham tildelt, indtil han den 13de Juli 1.851 veg Pladsen 
for Gehejmekonferentsraad C. E. Bardenfleth. Da Tillisch til- 
traad te  sin Stilling som Regeringskommissær i Slesvig, var det 
fjerde Gang, at Hertugdømmet siden det slesvigholstenske Oprørs 
Udbrud i Marts 1848 kom under en overordentlig Regerings
myndighed. Den provisoriske Regering var, som tidligere omtalt, 
ble ven eft erfulgt af en Fællesregering for Hertugdømmerne, og 
da denne ved Krigens Genudbrud traad te  tilbage, tilrev S ta t
holderskabet sig den højeste Myndighed, som derefter gik over 
til en Bestyrelseskommission, der afløstes af Statholderskabet. 
I Løbet af halvtredie Aar var Hertugdømmet Slesvig væsentlig 
blevet forvaltet i slesvigliolstensk Aand: thi var end Tillisch 
Medlem af Bestyrelseskommissionen, saa var dog hans Virksom
hed bleven neutraliseret paa mangfoldige Punkter. Som over-
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ordentlig Regeringskommissær befandt han sig overfor en Em
bedsstand, i hvilken det slesvigholslenske Element var langt over
vejende, og det kunde derfor ikke undgaas, at han maatte 
foretage talrige Afsættelser. Regeringskommissæren maatte, for 
at skaffe de ledige Poster genbesatte ved Kundgørelse af 21. 
November 1850, ophæve den ved Forordning af 1. Februar  1768 
fastsatte Betingelse, at der til Embedsansættelse i Hertugdømmet 
Slesvig skulde kræves et toaarigt Studium ved Universitetet i 
Kiel. Det overdroges en Overjuslitskommission, der den 1. Ok
tober 1850 var traad t i Virksomhed i Flensborg, at afholde en 
Embedsexamen for dem, der havde studeret den slesvigske Ret, 
hvorved slige bleve kvalificerede til Ansættelse i juridiske Em
beder i Hertugdømmet, Advokaturen derunder indbefattet.

Den tydske Presse betegnede dem, der ramtes af Tillisch’s 
Afsættelsesdekreter, som Offre for et skrækkeligt Tyranni. Kabi
netterne i Wien og Berlin nedlagde gennem deres diplomatiske 
R epræsentanter i København Protester  mod det danske Regi
mente i Hertugdømmet. Selv den engelske Regering formanede 
gennem sin Gesandt Sir W. W. W ynn Danmark til at optræde 
med Forsonlighed i det generobrede Hertugdømme. Regeringen 
gav sin Repræsentant i Hamborg, Oberst Hodges, der tidligere 
havde været Kommissær ved den slesvigske Bestyrelseskommis
sion, Befaling til at undersøge Sagernes Stilling i Hertugdømmet. 
Han tiltraadte en Rejse til Slesvig i Maj 1851 og affattede en 
Beretning om Forholdene. I den gav han de tydske Klager over 
national-dansk Ensidighed og administrativ Vilkaarlighed sit Med
hold, hvorved han naturligvis skadede Danmark i Stormagts
kabinetternes Omdømme. I tilsvarende Aand udtalte den russiske 
Udenrigsminister, Grev Nesselrode sig.

Kamm erherre  Reedtz imødegik i en fortrolig Skrivelse af 
27. April 1851 til Gesandterne i Wien, Berlin og Dresden den 
falske Paas tand  om et Vilkaarlighedens Herredømme i Slesvig. 
»Naar det hedder«, sagde han, »at Tillisch af egen Magtfuld
kommenhed blot ved et Pennestrøg og uden f'orudgaaende retslig 
Undersøgelse har  fjernet syvogfirsindstyve Præster, sexoghalv- 
tredsindstyve Skolelærere og over 100 civile Embedsmænd fra 
deres Embeder og henvist dem til medlidende Deltagelsesgaver, 
saa  m aa denne Paastand rigtignok ved første Øjesyn forekomme 
paafaldende; men ved en nærm ere Betragtning af Forholdene 
bliver Sagen lettere forklarlig. Da det imidlertid vilde være

2
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umuligt at gennem gaa og belyse alle enkelte Tilfælde, vil jeg 
hovedsagelig indskrænke mig til den Klasse af P ræ ster, blandt 
hvilke syvogfirs efter Opgivendet ere bievne afsatte fra deres 
Embeder. F or Tydelighedens Skyld m aa disse a tte r deles i tre 
Afdelinger.« Udenrigsm inister Reedtz m eddeler derpaa, a t en 
Del af dem vare bievne indsatte  i Em beder, hvorfra Insurgenterne 
havde fordrevet kongelige Em bedsm ænd, der vare forblevne deres 
Ed tro. Hvor der var en af L andsherren  udnæ vnt Embedsmand, 
blev denne strax  genindsat; men i andet Tilfælde blev Embedet 
erklæ ret for ledigt. Man undlod im idlertid ikke, saavidt det lod 
sig gøre, a t anvende de Mænd, hvis Em bedsbestallinger man havde 
set sig nødsaget til a t kassere. Endvidere vare fyrretyve P ræ ster 
bievne afsatte. Men disse A fsæ ttelser havde næ sten uden Und
tagelse fundet Sted under V aabenstilstanden, a ltsaa  under Med
virkning af en preussisk Regeringskom m issær, og da denne ingen
lunde var tilbøjelig til a t gaa frem med overdreven Strænghed, 
turde det næppe være tvivlsomt, a t Vedkom m ende ved deres 
hele Opførsel havde tvunget den davæ rende Regering til en 
saadan  Forholdsregel, N aar Tillisch havde afsat P ræ ster, var 
det kun sket, • fordi de ved politiske M achinationer eller ved 
haardnakket Opsætsighed havde nødvendiggjort en saadan  Op
træ den. Endelig havde en Del af de om talte P ræ ste r frivilligt 
forladt deres Em beder, da den kongelige H ær rykkede frem i 
Slesvig, og det var ikke blot ganske naturligt, men ogsaa aldeles 
nødvendigt, at deres Em beder genbesattes. Endelig afviste Reedtz 
den Beskyldning, a t de Em bedsm ænd, der vare ansatte  i de 
B ortfjernedes Sted, ikke vare det tydske Sprog mægtige, at 
de for S tørstedelen vare hentede fra  de københavnske Gaders 
Stenbro, og at de vare uduelige og uredelige Personer. Uden
rigsm inisteren, der vedlagde sin Skrivelse en Liste over de i 
Angel ansatte  P ræ ster, erklæ rede, a t disse ikke blot vare dygtige 
og agtværdige Mænd, men a t de ved Fam ilieforhold og O pdra
gelse havde erhvervet sig en m ere end sædvanlig Fortrolighed 
med tydsk Sprog og L itteratur. Det m aatte  kun ønskes, a t flere 
P ræ ste r, der vare ansatte  i de ren t danske D istrikter, i samme 
Grad vare fortrolige med dansk Sprog og L itteratur. Gennemgik 
man de andre Em bedsklasser, saa  havde mange forladt deres 
Em beder og begivet sig til Holsten uden a t lade høre fra sig i 
M aaneder. Mange havde tillige m edtaget Penge, Protokoller, 
P ap irer og andre Tjenestesager. De havde derved ikke blot
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bedraget den kongelige Kasse, men de havde ogsaa efter Evne 
bidraget til at bringe Administrationen i den størst mulige Uorden 
til Skade for det Offentlige og Indbyggerne. Det vilde have været 
en Uretfærdighed mod den loyale Befolkning at genindsætte slige 
Embedsmænd, og dog havde man gjort en Undtagelse med Hen
syn til liere af disse, hvis Brøde var mindre graverende, idet de 
vare bievne genindsatte i Embedet. Udenrigsminister Reedtz med
delte derefter, at Regeringen dog efterhaanden havde tilladt et 
ikke ubetydeligt Antal Embedsmænd, som havde støttet den 
insurrektionelle Bevægelse, at vende tilbage; men for at sikre 
sig mod en Gentagelse af deres oprørske Bestræbelser, havde 
den undertiden gjort det til en Pligt for dem, at de skulde tage 
Ophold udenfor deres tidligere Embedsdistrikt. »For en saadan 
Forholdsregel«, hed det i Skrivelsen, »tale de vægtigste Grunde. 
Paa Steder, hvor de havde ledet Opstanden, vilde de ikke kunne 
holde sig borte fra Partierne, den loyale Del af Befolkningen 
vilde føle sig krænket ved deres Nærværelse, og de Ildesindede 
vilde slutte sig til dem og a tter  løfte Hovedet. Rivninger mellem 
de afsatte  og de ny ansatte  Embedsmænd vilde være uundgaaelige, 
og følgelig vilde Forvaltningen da efter al Sandsynlighed blive 
tvungen til Anvendelsen af endnu strængere Forholdsregler.« 
Udenrigsminister Reedtz erklærede det for en Selvfølge, at de 
Tilbagevendte til Dels stilledes under Politiets Opsigt; men han 
betegnede det som en fuldstændig Usandhed, naar  der paastodes, 
at man i den Retning gik frem med Haardhed eller endog med 
Strænghed.

Den 10. Maj 1851 udstedte Kong Frederik den 7. et Patent 
for Hertugdømmet Slesvig, ved hvilket alle civile og gejstlige 
Embedsmænd, der enten havde deltaget i det slesvigholstenske 
Oprør eller været virksomme for at fremme dettes Formaal, fik 
Tilladelse til at vende tilbage til Slesvig, naa r  de i Overens
stemmelse med en given Forskrift ansøgte derom. De skulde i 
den erklære, a t  de længtes efter at vende tilbage for at leve 
under Kongens retfærdige Scepter og under den af ham ind
satte  retmæssige Myndighed. F ra  denne Amnesti vare dog 30 
undtagne, hvoriblandt Hertugen og Prinsen af Augustenborg, den 
forhenværende Statholder Vilhelm Beseler, Medlemmer af  den 
forrige slesvigholstenske Regering og af den forhenværende sles
vigske Overret, flere Gejstlige og andre Embedsmænd. Mod 
Amnestipatentet, der tilstilledes Gesandtskaberne i Stockholm,
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St. Petersborg, Berlin, Wien, Paris, Dresden, Frankfurt a Main 
og Hamborg, indsendte Hertugen af Augustenborg den 22. Juni 
1851 til den tydske Forbundsdag en Protest. Han afviste i denne 
Beskyldningen for at liave deltaget i et Oprør, eftersom det, der 
var foretaget i Hertugdømmerne med samtlige Regeringers og 
det tydske Forbunds Beskyttelse mod mulige Omvæltninger i 
København, umulig kunde karakteriseres med denne Benævnelse. 
Amnestipatentet var imidlertid den 6. Juni bleven efterfulgt af 
et kgl. Reskript, ved hvilket der indførtes Lettelser i Belejrings
tilstanden i det sydlige Slesvig, der var  bleven dekreteret af 
Overgeneralen for den aktive Hær den 27. Juli 1850. Desuden 
tra f  Regeringen et P a r  mindre Forholdsregler, der gik ud paa 
at skaane den nationale Ømfindtlighed hos den tydske Befolk
ning i Hertugdømmet. Den forflyttede saaledes Oberstløjtnant 
du Plat, der havde indskærpet sine Officerer, at de af Befolk
ningen i Angel skulde kræve ydre Tegn paa Høflighed, og der 
udstedtes Forbud imod, at Soldaterne i Slesvig afsang dansk
nationale Krigssange.

Men fældede man i 'P ressen og i de politiske Kredse i Tydsk- 
land Fordømmelsesdomme over den danske Administration i Sles
vig, udtalte man sig ikke mindre skarpt om den i Hertugdømmet 
trufne Sprogordning. F. F. Tillisch fandt med Hensyn til denne 
Sag en Raadgiver i Sønderjyden T. A. J. Regenburg, der siden 
den 14. September 1850 havde været fungerende Chef i det 
første Departement, under hvilket Kirke- og Undervisningsvæsenet 
henhørte. Regeringskommissæren søgte at træffe en med de 
virkelige Forhold stemmende retfærdig Ordning. Sprogene i 
Hertugdømmet ere fordelte saaledes, at der i Landets nordlige 
Del, nord for en Linie omtrent fra Flensborg til midtvejs mellem 
Husum og Tønder tales Dansk, hvorimod Sproget i den sydlige 
Del, Syd for Slien, Dannevirke og Husum, er Tydsk. 1 den 
mellemste Del af Hertugdømmet Slesvig, det saakaldte blandede 
Distrikt, især i Angel, er om trent den ene Halvdel af Befolkningen 
dansk-, den anden tydsktalende. I Samklang med denne Sprog
fordeling inddeltes da Hertugdømmet i tre  Distrikter. I de syd
lige rent tydske Egne blev Tydsk Rets-, Bestyrelses-, Kirke- og 
Skolesprog, og samme Stilling kom Dansk til at indtage i Lan
dets nordlige rent danske Del, idet man der fulgte Kong Frederik 
den 6tes Reskript af den 15. December 1810. Hvad angik det 
blandede Distrikt, da fastsattes Ordningen he r  i Skrivelser af den
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7. og 8. Februar og af den 4. Marts 1851 fra Regeringskommis
særen til Kirkevisitatorierne henholdsvis for Tønder Provsti, for 
Husum og Bredsted Provsti og for Gottorp Provsti, efterat Be
tænkning fra Visitatorierne var indhentet. 1 Skrivelserne hed det:

a) Undervisningssproget skal i disse Distrikters Almueskoler 
være Dansk. For den lavere Undervisning træder denne 
Bestemmelse i Kraft strax t il indeværende Aars Sommer, 
for den højere Undervisning efterhaanden som de, der have 
modtaget den lavere Undervisning paa Dansk, komme til 
at deltage i samme, medens midlertidigt den danske Under
visning, navnlig i Religionen, forberedes og fremmes saa- 
vidt muligt.

Det tydske Sprog optages blandt Undervisningsgen
standene saaledes, at der anvendes indtil 4 Timer ugentlig.

b) Hvad Kirkesproget angaar, da skal der i bemeldte Sognes 
Kirker prædikes afvexlende Dansk og Tydsk. Kirkelige 
Handlinger foretages i det Sprog, som Vedkommende ud
trykkelig ønske.

e) Kirkevisitatoriet har at bringe disse Bestemmelser t il Ud
førelse og til den Ende sørge for, at de Skolelærere, som 
ikke ere det danske Sprog mægtige, forflyttes eller erholde 
duelige Hjælpelærere, at der anskaffes de fornødne Tabeller, 
Læsebøger, Salmebøger, Bibler o. s. v. T il Lønning af 
Hjælpelærere ved de Skoler, hvor tidligere ingen have været, 
samt t il den første Anskaffelse af Læseapparater og Bøger, 
vil der paa nærmere Forslag, som imødeses snarest muligt, 
blive ydet Pengetilskud af Regeringen.

De nordslesvigske Købstæder Haderslev, Aabenraa, Tønder 
og Sønderborg stilledes omtrent under samme Betingelser som 
det blandede Sprogdistrikt, dog med den Forskel, at der i K ir
kerne der skulde prædikes hver Søndag og Helligdag paa begge 
Sprog. Saavel i de nævnte Stæder som i det blandede D istrikt 
skulde Konfirmationen foretages paa Dansk, eftersom dette var 
Skolesproget. Ved Bekendtgørelse af ‘20. September 1850 op
hævedes den i Reskriptet af 14. Maj 1840 indeholdte Bestemmelse, 
ifølge hvilken Lærerne i Skoler, hvori Undervisningen meddeltes 
paa Dansk, skulde give Skolebørnene Undervisning i det tydske 
Sprog i tre Privattimer ugentlig udenfor den sædvanlige Skoletid,



—  14 —

hvis Forældrene eller Værgerne ønskede det. I Flensborg var 
Tydsk det officielle Kirke- og Skolesprog, men der dannedes her 
en dansk Frimenighed, hvis Præst udnævntes af Regeringskom
missæren, og til hvilken aile Byens Indbyggere kunde slutte sig. 
Ligeledes grundedes der i Flensborg en dansk Borgerskole. Skønt 
Regeringskommissær Tillisch i Forening med Departementschef 
Regenburg ved denne Sprogordning bestræbte sig for at gøre lige 
Ret og Skel mod den tydske og danske Befolkning i Hertugdøm
m et Slesvig, saa beskyldte man dog i Tydskland de nævnte Mænd 
for, a t  de arbejdede paa det tydske Sprogs Fortrængelse og 
aab en b ar t  gik ud paa at danisere bele Hertugdømmet. Man 
fandt det især uretfærdigt, at Dansk var gjort til Skolesprog i 
Angel, hvor de to Trediedele af Befolkningen talte Plattydsk. Det 
m aa  indrømmes, at her var et svagt Punkt i Sprogordningen, og 
Valget mellem Anvendelsen af de to Sprog burde helst have 
væ ret overladt Menighedens fri Bestemmelse. Men iøvrigt bar 
den danske Regerings Optræden i Sprogsagen Maadebolds og 
Retfærdighedens Præg, og hvor hensynsfuld og human var den 
dog ikke i Sammenligning med den preussiske Sprogordning af 
den 18de December 1888.

Gehejmekonferentsraad Tillisch lod ikke de overdrevne P a a 
stande og Klager over sin Forvaltning af Hertugdømmet Slesvig 
ubesvarede. I en Skrivelse af den 7. Maj 1851 til Udenrigsminister 
Reedtz udtalte han sig saaledes: »De Beskyldninger, man har 
fremsat mod mig, have saa  meget mere forundret mig, som jeg 
er mig bevidst, og jeg tø r  kalde hele Hertugdømmets Befolkning 
til Vidne derpaa, at jeg, lige siden jeg overtog Bestyrelsen, har 
vist den størst mulige Upartiskhed og ikke i et eneste Tilfælde 
ladet den Omstamdighed, om Vedkommende var Tydsk eller 
Dansk, have den mindste Indflydelse paa mine Foranstaltninger 
eller Resolutioner. Selv Slesviger af Fødsel, betragter jeg alle 
Hertugdømmets Beboere som mine Landsmænd, der alle ere mig 
lige kære uden Forskel, om de ere Danske, Tydske eller Frisere. 
Men jeg har gjort Forskel paa dem, der ere bievne deres Ed og 
Pligt tro, og dem, der paa den uforsvarligste Maade have sveget 
den Troskab, de skylde Konge og Fædreland. Jeg har  vist den 
størs te  Mildhed og Overbærenhed imod hver den, som erkendte 
og angrede sin Vildfarelse, vel vidende, a t  de Forførtes Tal var 
de t langt overvejende, og at Forførerne forholdsvis kun vare 
faa. Men disse Faa ere med ganske beklagelsesværdige Und-
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tageiser alle tydske, tydskdannede Embedsmænd, dem jeg har  
forfulgt, ikke fordi de vare Tvdske, men fordi de vare Lands
forrædere, som ved deres uforsvarlige og skammelige Opførsel 
havde styrtet et af de lykkeligste Lande i Europa i Fordærvelse 
uden nogensomhelst retfærdiggørende Anledning og derved bragt 
mange Tusinder af deres uskyldige Landsmænd i Nød og Elen
dighed, imod hvilke det vilde være den mest himmelskrigende 
Uretfærdighed, naar man vilde lade disse Oprørere fremdeles 
arbejde paa deres forræderske og statsopløsende Planer. Jeg 
ha r  fjærnet disse Embedsmænd, ikke alene fordi Retfærdigheden 
fordrede det, men fordi det var mig umuligt at regere Landet 
med Embedsmænd, som arbejdede i en Regeringen fjendtlig R et
ning ; dette er saa  klart, at det m aa være indlysende for Enhver, 
og fremfor Alt for de Stater og Regeringer, som fornylig have 
oplevet lignende Forhold. Men selv mod disse Forstyrrere  af  al 
borgerlig Orden og Fred er jeg gaaet frem med den størs t  
tænkelige Lemfældighed. Ingen har mere end jeg talt imod 
Forfølgelser og Domfældelser for politiske Forbrydelser, ikke en 
eneste er af mig beordret tiltalt eller straffet for saadanne F o r 
brydelser; jeg har  kun gjort dem uskadelige ved at fjærne dem, 
eller forsaavidt de frivillig havde forladt Landet, ved at forbyde 
dem at komme tilbage. Men selv i denne Henseende har jeg 
vist den størst mulige Skaansel; ikkun meget faa liar jeg nægtet 
Tilladelse til at vende tilbage, jeg har kun forlangt, og det for
langer jeg endnu, at de, som efter at have styrtet et lykkeligt 
Land i Fordærvelse nu ville vende tilbage dertil, skulde erkende 
deres Vildfarelse og bede om Tilladelse til at vende hjem. Denne 
Fordring kan jeg ikke opgive, thi der er Intet, som har  gjort 
mig det vanskeligere at berolige den offentlige Stemme i Slesvig, 
end netop den maaske altfor store Mildhed, som er udvist imod 
det tvdske Oprørsparti. Den tro og loyale Befolkning kan nem 
lig ikke fatte, at saa store Forbrydelser kan gaa ustraffede hen, 
og hvis jeg nu uden videre vilde tillade Alle at vende tilbage, 
vilde Folkets sunde Sands paa den betænkeligste Maade saares  
og krænkes; jeg maa derfor i det mindste kunne berolige det 
dermed, at Ingen kommer tilbage, uden at have erkendt sin 
Brøde og bøjet sig for den retmæssige Regering ved at bede om 
Tilladelse til at vende tilbage.« Tillisch omtalte derefter Sprog
forholdene. Han erklærede, at de tvdske Embedsmænd ikke blot 
ikke havde gjort det Mindste for at bringe Kong Frederik  den
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6tes tidligere nævnte Reskript af den 15. December 1810 til Ud
førelse, men de vare tværtimod vedblevne med paa alle Maader 
at fortrænge det danske Sprog, ligesom de havde hadet og for
agtet Alt, hvad der var Dansk. Tillisch erklærede, at man dog 
umulig kunde forlange af ham, a t  han skulde træde i slige utro 
Embedsmænds Fodspor og gøre sig delagtig i deres Ulydighed 
og Forræderi mod Kongen. Findelig udtalte Regeringskommis
særen, at det vist nok krænkede ham, at man i Stedet for at 
støtte ham laante Øren til Oprørere og derved vanskeliggjorde 
ham Løsningen af hans Opgave, men han skulde alligevel ikke 
afvige fra den Upartiskhedens og Retfærdighedens Vej, han var 
sig bevidst, at han hidtil havde fulgt. — Udenrigsminister Reedtz 
meddelte konfidentielt Gesandten i Wien og den kgl. Chargé 
d’affaires i Rerlin en Afskrift af Regeringskommissær Tillisch’s 
Skrivelse.

I Løbet af Aaret 1851 førte den danske Regering en Række 
diplomatiske Forhandlinger med Østerrig og Preussen angaaende 
den fremtidige Organisation af det danske Monarki. Da disse 
to tvdske Stormagter holdt Hertugdømmet Holsten militært be
sat, maatte der i den nævnte Retning tages Hensyn til deres 
Villie. Havde Danmark selv havt Afgørelsen i sin Haand, vilde 
det i Samklang med det store Konge- og Folkeprogram fra 1848 
have hidført en nærm ere konstitutionel Forbindelse mellem 
Kongeriget og Slesvig, med Bevarelse af det sidstes provinsielle 
Selvstændighed. Men de to Stormagter vilde, da de nærede 
Sympathi for de overvundne Slesvigholstenere, aldeles ikke høre 
Tale om en saadan Ordning, og selv om saa havde været, vilde 
de dog aldrig fra deres konservative Standpunkt have tilladt, at 
den demokratiske Grundlov var bleven udstrakt til Slesvig. Med 
Hensyn til de enkelte Statsdeles Stilling indenfor Monarkiet for
drede Kabinetterne i Wien og Berlin, at Kongeriget og Slesvig 
ikke maatte  forbindes ved -noget konstitutionelt Baand, som ikke 
tillige omfattede Holsten. Hvad det indbyrdes F'orhold mellem 
de to Hertugdømmer angaar, havde de to Storm agter og det 
tydske Forbund helst set, at Tilstanden før 1848 var bleven 
fuldstændig genoprettet. Østerrig og Preussen afviste derfor den 
af Danmark foreslaaede Organisationsplan, ifølge hvilken Konge
riget og Slesvig for alle Fællesanliggender skulde have en fælles 
Repræsentation, idet den slesvigske Landdag til slige Spørgsmaals 
Afgørelse skulde træde sammen med Kongerigets Rigsdag. Da
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denne  P lan  i O verenss tem m else  med Kongens forhen  nævnte 
M anifest a f  den 14. Juli 1850 fore lagdes de sa ak a ld te  N otab ler  
i F lensborg  i Maj 1851, æ n d re d e s  den a f F le r la l le l  i e jderdansk ,  
a f  M indreta lle t  i slesvighols tensk Aand, og Forsam lingen  gik fra 
h in a n d en  u den  noget positivt Resultat.

N a a r  T ydskland  indtog e t  S tan d p u n k t  som det anfør te  i 
S p ø rg sm a a le t  om H er tugdøm m ernes  Stilling i det danske  Monarki, 
m a a t te  de t  følgelig misbillige en h v e r  F orholdsregel,  ved hvilken 
a dm in is t ra t ive  og økonom iske  Forske lle  mellem Slesvig og Konge
r iget (jærnedes. Øslerrig  og P re u s se n  gjorde saa ledes  K abinette t 
i K jøbenhavn  Forestill inger i Anledning af  Loven om O phævel
sen af  T o ldg ræ nsen  mellem N ørrejy lland og Slesvig og om Ud
jæ vn ingen  a f  Toldforskellen mellem D anm ark, henholdsvis  i Sep
te m b er  og D ecem ber  1850. Den danske  Regering viste sig rede 
til Toldlin iens Henlæggelse til Elben, m en  e rk læ rede ,  a t  Initiativet 
i den R etning m a a t te  udgaa  fra den  h o ls tenske  Civilbestyrelse. 
D ennes S v a r  blev im idlertid  O pre tte lsen  a f  en ho ls tensk  Told
linie den 5. M arts 1851. Man vilde a l tsa a  ikke ti l træde den  nye 
dansk-slesv igske Toldenhed. Hvad m an  i Virkeligheden ønskede, 
v a r  en T ilbagevenden  til den tidligere Tilstand, ifølge hvilken 
H er tugdøm m erne  Slesvig og Holsten dan n ed e  et fælles Toldom- 
raade .  —  Den 5. M arts 1851 t r a a d te  Tillisch tilbage som over
ordenlig R eger ingskom m issæ r,  idet han  samtidig udnævntes  til 
Minister for Slesvig, med S æ d e  i S la t s ra a d e t  og ansvarlig  o v e r 
for Kongen. Heri sa a  m an  I ra  T ydsklands  Side ogsaa  e t Skrid t 
til Slesvigs n æ rm e re  Tilknytning til Kongeriget, da  det  danske 
S ta t s r a a d  ved denne  Ordning kunde faa m idde lbar  Indflydelse 
p a a  H er tu g d ø m m ets  Anliggender.

Tillisch bek læ dte  Stillingen som Minister for Slesvig fra den 
5. Marts 1851 til den 13. Juli s. A., da  K abine tte t,  under  et 
fo r tsa t  T ryk  fra  de tre  østlige S to rm ag te rs  Side, om dannedes .  
I de t  nye M inister ium  bev a red e  Grev A. V. Moltke vel F o rsæ d e t ;  
men et T egn  paa ,  i hvilken Retning Udviklingen begyndte a t  gaa, 
var  den  O m stæ ndighed , a t  Grev K arl  Moltke t r a a d te  ind i Kabi
n e t te t  som  Minister uden  Portefølje .  Ovenfor e r  Till isch’s Virk
som hed  so m  R eger ingskom m issæ r b leven skildret,  og som Minister 
fo rtsa tte  h a n  sin S tyre lse  a f  Slesvig i sam m e Aand. Vi have 
om ta lt  de ug ru n d ed e  Beskyldninger, d e r  bleve re js te  imod ham, 
og vi h av e  an fø r t  H ovedpunk te rne  i h ans  Selvforsvar.  Vel kunde 
som  en Fø lge  a f  S i tua t ionen  liere sk a rp e  F o rho lds reg ler  ikke

3
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undgaas. Men hvor mildt var dog ikke hans Regimente i det 
Land, der var blevet fravristet Oprørerne, i Sammenligning med 
den blodige Fremfærd, der var bleven udøvet i Tydskland, Ungarn 
og Italien, efter at Regeringerne her vare bievne Herrer over 
Opstandene. Gehejmekonferentsraad C. E. Bardentleth blev, hvad 
der tidligere er berørt, Tillisch’s Efterfølger som Minister for 
Slesvig. Han bevarede Posten  efter Ministeriets nye Omdannelse 
den 18. Oktober 1851; men han var langt fra en Mand efter de 
nævnte Stormagters Hoved. Da han overtog det slesvigske Mini
sterium, mindede saaledes den tydske Presse om, at han havde 
været Medlem af »Kasinoministeriet« 1848, og han karakteri
seredes som en Tilhænger af det Parti, der vilde danisere den 
tydske Befolkning i Slesvig. Bardenfleth var vist nok en god 
dansk Patriot, og han fortsatte i det Væsentlige det af Tillisch 
fulgte System; men enhver Beskyldning for, at han skulde have 
vist Mangel paa Maadehold og Humanitet, var uretfærdig. De 
tydske Klager over, at et fanatisk dansk Nationalparti fik mere 
og mere Overhaand i Kjøhenhavn og indvirkede paa Styrelsen i 
Slesvig, vandt desværre Genklang hos Kabinettet i St. Petersborg. 
Den autokratiske Czar og hans Udenrigsminister, Grev Nessel
rode, følte sig overtydede om, at Ærefrygten for Kongedømmet 
og Hengivenheden for det monarkiske Princip vare fuldstændig 
forsvundne i Danmark, og de skjulte det ikke i deres Udtalelser 
overfor den danske Gesandt. I Wien og Petersborg var man 
kommen saa vidt i sin Antipathi mod Danmark, at man stillede 
Begivenhederne i Kiel og Kjøbenhavn i 1848 fuldstændigt paa 
Hovedet. Nu hed det, at det ikke var Slesvigholstenerne, inen
de Nationalliberale i Danmark, der havde gjort Oprør: hine havde 
villet opretholde den legitime Tingenes Orden, medens disse 
havde kuldkastet den. Hvad Forvaltningen af Slesvig angik, saa 
vedblev man fremdeles med den Paastand, at Undertrykkelsen 
af det tydske Befolkningselement og Daniseringen skred saa  hen
synsløst frem, at baade Kirken og Skolen i højeste Grad lede 
under den Kultus, der blev dreven med alt, hvad der var dansk. 
Regeringen i Kjøbenhavn befandt sig overfor denne Uvillie fra 
Magternes Side i en særdeles pinlig Stilling og maatte gøre Ind
rømmelser i slesvigholstensk Aand. Imidlertid gik Bardenfleth 
sin støtte Gang og bevarede overfor de falske Paastande en rolig 
Holdning. Den vigtigste Reform under hans Forvaltning af Her
tugdømmet blev Oprettelsen af en retsvidenskabelig Embeds-
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eksamen for Slesvig, der indførtes ved Patentet af den 22. No
vember 1851. Denne Eksamen afholdtes af Medlemmerne af 
Overjustitskommissionen i Forbindelse med den ved Kjøbenhavns 
Universitet ansatte Docent i den slesvigske Ret. Ved de skrift
lige Prøver skulde Halvdelen af Spørgsmaalene gives og besvares 
i det tydske og Halvdelen i det danske Sprog. Ved den mundt
lige Examination skulde saavel det danske som det tyske Sprog 
benyttes for hver enkelt Eksaminands Vedkommende, saaledes 
at Eksaminalionskollegiet herved, i Forbindelse med den skrift
lige Prøve, kunde erholde Overbevisning om, at Eksaminanden 
var begge Sprog i tilstrækkelig Grad mægtig. En udtrykkelig Er
klæring herom skulde optages i Eksamensattesten.

Et Par Maaneder efter Udstedelsen af dette Patent, den 27. 
Januar  1852, traadte  Bardenfleth tilbage som Minister for Sles
vig. Oktoberministeriet indgav sin Dimission, da det ikke vilde 
opfylde de to tydske Stormagters Fordring om, at det skulde 
indkalde den holstenske og slesvigske Provinsialstænderforsam- 
ling og forelægge disse Udkastet til det danske Monarkis Organi
sation. Kabinettets Efterfølger, det saakaldte Januarministerium, 
i hvilket Gehejmekonferentsraad Bluhme førte Forsædet og Grev 
Karl Moltke var Slesvigs Minister, gik derimod foreløbig ind paa 
Fordringen, men blev dog, saaledes som Forholdene efterhaan- 
den stillede sig, forhindret fra at kunne opfylde den. Grund
trækkene af Ministeriets Helstatsprogram fandt sit Udtryk i Kund
gørelsen af  den 28. Januar 1852.

I denne Kundgørelse henviste Kongen til, at Forhandlingerne 
mellem de sammenkaldte Notabler ikke havde ført til nogen 
Overensstemmelse angaaende Monarkiets vigtigste Anliggender, 
særligt Hertugdømmet Slesvigs Stilling i samme. Han havde 
derfor besluttet at skride til Grundlæggelsen af en Helstatsforfat
ning paa Basis af Opretholdelsen og Forbedringen af de retslig 
bestaaende Forhold. Vi kunne her kun berøre de Punkter i Kund
gørelsen, der angik Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauen- 
borg, navnlig det første. De Sager, der tidligere havde hørt 
under det slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli og under den 
slesvig-holstenske Regering, skulde fremtidig varetages af Mini
steriet for Hertugdømmet Slesvig, forsaavidt de vedkom dette 
Hertugdømme, og af Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og 
Lauenborg, forsaavidt de angik disse tvende Hertugdømmer. 
Sager, der  drejede sig om de for Hertugdømmerne Slesvig og
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Holsten fælles ikke-politiske Indretninger og Anstalter, navnlig 
Universitetet i Kiel, Ridderskabet, den slesvigholstenske Kanal, 
Brandforsikringsvæsenet, Straffeanstalterne, Døvstummeinstitutet 
og Daareanstalten, skulde behandles kollegialt af de to Ministre 
for Hertugdømmerne. Ministerierne skulde have deres Sæde i 
Kjøbenhavn. De tvende Ministre for Hertugdømmerne skulde 
udelukkende være Kongen ansvarlige for deres Embedsførelse. 
Provinsialstænderne for Hertugdømmerne skulde ad forfatnings
mæssig Vej, gennem forelagte Lovudkast, erholde en Stænder
repræsentation med besluttende Myndighed. Den danske og den 
tydske Nationalitet i Hertugdømmet Slesvig skulde være fuld
kommen ligeberettigede, og i Stænderforsamlingen skulde de to 
Sprog frit og ubetinget kunne benyttes. Suspensionen af den 
slesvig-holsten-lauenborgske Overappellationsrets Virksomhed for 
Hertugdømmet Slesvig skulde vedblive, indtil en ny Ordning blev 
truffen. — Det var i det Væsentlige de Bestemmelser i Januar
kundgørelsen, som her interessere os. Dette statsretlige Doku
ment var en dyb Skuffelse for det saakaldte ejderdanskc Parti. 
Hvad der var blevet tilbage af det store Konge- og Folkeprogram 
fra Marts 1848, indskrænkede sig kun til, at den tidligere admini
strative og judicielle Forbindelse mellem Slesvig og Holsten ikke 
genoprettedes. — Efter Januarkundgørelsens Udstedelse rømmedes 
Holsten og de østerrigsk-preussiske Okkupationstropper, den mid
lertidige Civilregering i Hertugdømmet opløstes, og Kongens 
Myndighed genoprettedes med Grev II. A. Reventlow-Criminil 
som ansvarlig Minister. Den tydske Forbundsdag godkendte den 
29. Juli 1852 den Maade, hvorpaa Østerrig og Preussen havde ud
ført det Mandat, der var overdraget dem i den holstenske Sag. 
Forbundsdagen vedtog, at Januarkundgørelsen for Holstens og 
Lauenborgs Vedkommende var overensstemmende med Forbun
dets Love og Rettigheder.

Den nye Minister for Hertugdømmet Slesvig, Grev Karl Moltke 
havde tidligere været Præsident for det slesvig-holsten-lauen
borgske Kancelli. Han var optraadt som en udpræget Modstan
der af det slesvigholstenske Parti og dettes separatistiske Stræben, 
idet han vilde bevare den bestaaende Forbindelse mellem Hertug
dømmerne og begges Forening med Kongeriget Danmark. Han 
havde haft en væsentlig Indflydelse paa Udarbejdelsen af For
fatningsreskriptet af den 28. Januar 1848, ifølge hvilket der for 
det danske Monarki skulde indføres en fælles Stænderforsamling,
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i hvilken Kongeriget og Hertugdømmerne vare repræsenterede 
af et lige stort Antal Medlemmer. Dette Forfatningsreskript 
vakte baade det slesvigholstenske og det dansk-nationale Partis 
Uvillie; under den fremkaldte Krise fjærnedes Moltke, der efter 
henved tre Aars Forløb igen kaldtes til Sæde i Regeringen. Som 
Statsm and var  han af udpræget konservativ Farve; hvad de to 
Nationaliteter i Slesvig angik, da vilde han stille dem lige, og 
med Hensyn til Forbindelsen mellem Slesvig og Holsten var han 
gaaet ind paa de Ændringer, som Danmark efter det sejrrige 
Felttog med Rette fordrede. Den første større Refoim under 
Grev Moltkes Styrelse var Oprettelsen af en øverste Domstol for 
Hertugdømmet Slesvig ifølge Pa ten t af den 5. Maj 1852. Denne 
Domstol, der fik Renævnelsen »Kongelig Appellationsret for Her
tugdømmet Slesvig«, dømte i sidste Instans og havde sit Sæde 
i Flensborg. Med Hensyn til Brugen af Sprogene kunde baade 
Dansk og Tydsk anvendes. Ved Forordning af den 19. Decem
ber 1852 fik Slesvig ogsaa sin særlige Over-Medicinal-Autoritet, 
hvorved det skiltes fra Sanitetskollegiet i Kiel, og Hertugdømmet 
Slesvig inddeltes i sytten Fysikatsdistrikter. Direktøren for det 
slesvigske Sanitetskollegium havde sin Bolig i Flensborg. — Ved 
Paten t af den 3. December 1852 indførtes en theologisk Kandidat
eksamen for Hertugdømmet Slesvig, idet den tidligere Fælles
eksamen for Kandidater for de to Hertugdømmer ophævedes. 
Prøvelsen af de theologiske Studerende, der underkastede sig 
Eksamen i Slesvig, overdroges et Kollegium, der sattes i For
bindelse med Appellationsretten for Hertugdømmet og samledes 
i dennes Lokale. Betingelsen for at kunne stedes til Eksaminen 
var Færdighed baade i det danske og det tydske Sprog, og disse 
skulde benyttes ved Prøven i Overensstemmelse med de Regler, 
der vare fastsatte for den slesvigske juridiske Embedseksamen. 
Eksaminanderne skulde holde Prædiken og Katekisation i begge 
Sprog. Et Skridt i Retning af Sprogenes Ligestilling betegnede 
Bekendtgørelsen af den 29. September 1852, ved hvilken Re
skriptet angaaende Anvendelsen af Tydsk ved Udfærdigelsen 
al' Kontrakter i de Distrikter, hvor Retssproget var Dansk, blev 
afskaffet. En Forholdsregel i tilsvarende Aand var Bekendtgørel
sen af den 6. November 1852, ifølge hvilken Advokaterne mistede 
deres Ret til Benyttelsen af Tydsk ved de Domstole i Slesvig, 
hvor Retssproget var Dansk. Hvor konservativ Grev K. Moltke 
end var i politisk Henseende, saa betegnedes hans Styrelse af
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Slesvig dog ved et P a r  Forholdsregler i liberal Aand. Den 1. 
Januar 1853 ophævedes saaledes Mølletvangen. Ved Patent al 
3. Juni samme Aar aJ'skaffedes Patrimonial jurisdiktionen paa de 
adelige Godser i Slesvig. Hvad Pengevæsenet angik, saa bestemtes 
ved Resolution af den 31. Juli 1853, a t  Beregningen i alle Tariffer 
og Takster for Hertugdømmet Slesvig skulde forandres fra Cour- 
ran t til Rigsbankspenge. Med Udgangen af nævnte Aar ophørte 
Tilladelsen til a t modtage C ourran t som Betalingsmiddel i de 
kongelige Kasser, idet danske Rigsbankspenge skulde træde i 
Stedet. Ved Forordning af den 10. F eb rua r  1854 indførtes den 
af 5. Januar 1813 for Danmark anordnede Møntfod under Be
nævnelsen, Rigsmøntfoden.

Grev Karl Moltke var paa den ene Side en erklæret Mod
stander af Slesvigholsteinismen, forsaavidt denne gik ud paa Op
rettelsen af en Enhedsstat, der skulde indlemmes i det tydske 
Forbund. Paa  den anden Side bekæmpede han Ejderdanismen, 
forsaavidt denne tilstræbte Grundlæggelsen af et Danmark-Slesvig 
i indre konstitutionel Forbindelse. Dagblade, der hyldede de 
her nævnte politiske Standpunkter bleve forbudte i Slesvig, og 
denne Skæbne ramle saavel »Weser-Zeitung« og »Kölnische Zei
tung« som »Fædrelandet« og »Dagbladet«. Den vigtigste s ta ts 
retlige Akt under Grev K. Moltkes Administration var Forelæg
gelsen for Stænderforsamlingen af Udkastet til Hertugdømmet 
Slesvigs særskilte Forfatning. 1 Overensstemmelse med Januar-  
kundgørelsen vare de slesvigske S tæ nder bievne sammenkaldte, 
e lterat  der paa Grundlag af den gamle Valglov var foretaget 
nye Valg. Stænderforsamlingen mødte i Flensborg i Begyndelsen 
af Oktober 1853. Det kom straks til karakteristiske Sam m en
stød mellem dennes slesvigholstenske Flertal og Ministeren, da 
hint fordrede, at Regeringen skulde anerkende Kommuners og 
Privates pekuniære Erstatningskrav fra Insurrektionens Tid. Da 
tvende Stænderdeputerede under Forhandlingen havde benyttet 
Udtrykket »Regering« og »Øvrighed« om Statholderskabet, sendte 
Ministeren den kongelige Kommissarius en skarpt affattet Skriv
else. Grev Moltke erklærede deri, a t han ikke vilde taale, »at 
Kongens Regering og Hertugdømmets lovlige Øvrighed forhaanedes 
ved at sæl tes paa lige Fod med Ophavsmændene til det skam m e
ligste Oprør, der nogensinde havde fundet Sted i noget som helst 
Land; et Oprør, der blev forberedt ved de mest uforskammede 
Løgne og Bagvadskeiser, paabegyndt med det sorteste Forræderi,
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fo r tsa t  med mageløs Haardnakkethed, Hovmod og Grusomhed 
og endt med Nederdrægtighed«.

Hvad Forfatningsudkastet angik, da fik Stænderne »som 
Regel« besluttende Myndighed i Hertugdømmets særlige Anliggen
der, medens de kun vare raadgivende med Hensyn til de Sager, 
der skulde behandles kollegialt af den slesvigske og holstenske 
Minister. Der var ikke tillagt Stænderforsamlingen nogen Skatte
bevillingsmyndighed; om Pressefrihed, Forsamlings- og For
eningsret var der ikke Tale. Domstolene kunde ikke fælde 
Kendelse angaaende en Regeringsøvrigheds eller Politiforanstalt
nings Retmæssighed, men Konflikter mellem den dømmende og 
administrative Myndighed skulde afgøres i Gehejmestatsraadet. 
Tilladelsen til Indsendelsen af Petitioner og Adresser til S tæn
derne var stærkt begrænset. Valgret og Valgbarhed vare afhængige 
af en Census, men denne var lavere, end den tidligere havde 
været. Kongevalgene vare mærkværdigt nok afskaffede, og i 
Stedet for de syv Medlemmer, Kronen hidtil havde valgt, sattes 
der ni Stændermedlemmer, som Ridderskabet og Gejstligheden 
skulde vælge. Herved begunstigede Ministeren Slesvigholsten- 
ismen, som han ellers forfulgte. De fire første Paragrafer  i 
Forfatningsudkastet vare unddragne Forsamlingens betænkning, 
da de angik Arvefølgen og Hertugdømmets Stilling indenfor Mon
arkiet. Regeringen hævdede, at disse Spørgsmaal faldt udenfor 
Provinsialstændernes Kompetence. Til Forfatningsudkastet slut
tede sig som et Tillæg de i Hertugdømmet gældende Bestemmel- 
ser om Brugen af det danske og det tydske Sprog som Kirke- og 
Skolesprog, som Rets- og Forvaltningssprog. — Forfatnings
udkastet henvistes til et Udvalg, der stillede Ændringsforslag i 
slesvigholstensk Aand. Angaaende Sprogordningen udtalte Ud
valget sig for, at Tilstanden i Kirke og Skole førtes tilbage til det 
Standpunkt, hvorpaa de befandt sig før 1850. Men Ministeren tog 
aldeles ikke Hensyn til disse Forslag. Den 15. Febr. 1854 udstedtes 
Udkastet som Forfatningslov for Hertugdømmet Slesvig. Mellem 
denne Forfatningslov og den Forfatning, som Hertugdømmet 
Holsten fik den 11. Juni 1854, herskede den størst mulige Over
ensstemmelse, hvorved de to Hertugdømmer paa den ene Side 
ligestilledes, medens de paa den anden Side bragtes i Modsætning 
til Kongeriget med dets Rigsdag og demokratiske Juni-Grundlov.

I den danske Rigsenheds Interesse havde Regeringen Aaret 
forinden ved Loven af den 26. Juli 1853 faaet Toldforskellen
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mellem Danmark samt Slesvig og Holsten ophævet og Toldlinien 
henlagt til Elben. Kort efter, den 31. Juli 1853, udkom Thron- 
følgeloven for det danske Monarki, ved hvilken den glücksborgske 
Linie kaldtes til Arvefølgen.

Elterat. nu Hertugdømmet Slesvig 1854, ligesom Lauenborg 
og Holsten henholdsvis tidligere og senere hver for sig, havde 
faaet en særskilt Forfatning, skred Ministeriet Ørsted-Bluhme 
til Udstedelsen af en Fællesforfatning for det danske Monarki. 
Bluhme havde overfor de tydske Stormagter i December 1851 
erklæret, at han vilde tilvejebringe en organisk og ligelig 
forfatningsmæssig Forbindelse af de enkelte Statsdele til et 
samlet Monarki gennem Medvirkning af Hertugdømmernes Stæn
derforsamlinger og Kongerigets Rigsdag. Men denne Vej gik 
Ministeriet ikke. Regeringen ansaa  det for umuligt, at der 
kunde tilvejebringes Enighed om et Forfatningsudkast mellem 
den danske Rigsdag og Stænderforsamlinger med et slesvig- 
holstensk Flertal. Dertil kom, at de raadgivende Stænder 
sikkert ikke vilde afgive Betænkning over et Udkast, hvorom 
Rigsdagen skulde tage Beslutning. Endelig var Ministeriet kom
met i Strid med Rigsdagen angaaende dens Lovforslag om 
Indskrænkningen af Juni-Grundloven til Kongerigets særlige An
liggender, med konservative Æ ndringer i hin, og denne Strid 
udøvede en ophidsende Virkning paa den offentlige Mening i hele 
Riget. Da de indre Forhold vare af  den Beskaffenhed, og da 
de konservative Principper dengang vare herskende i Europa, 
besluttede Ministeriet Ørsted-Bluhme ad Oktroieringens Vej at 
give en Fællesforfatning, der var af en næsten enevældig Karak
ter, idet den indrømmede de enkelte Landsdeles Repræsentationer 
den mindst mulige Indflydelse paa Fællesanliggenderne. Uden 
nogen Medvirkning fra Rigsdagens og Stænderforsamlingernes 
Side udstedte da Kong Frederik den Syvende den 26. Juli 1854 
fra Eremitagen en Fællesforfatning. Ved den skabtes et Rigs- 
raad, der kun havde besluttende Myndighed ved Paaligning af 
Fællesskatter og Statslaans Optagelse, men ellers kun var i Be
siddelse af raadgivende Stemme. Af Rigsraadets halvtreds Med
lemmer valgte Kongen de tyve, Landsdelenes Repræsentationer 
Resten. For Slesvigs Vedkommende sad der i Raadet tre konge
valgte Medlemmer og fem valgte af Stænderforsamlingen. Saa- 
ledes havde Hertugdømmet Slesvig ved Siden af sin særlige 
Forfatning faaet sin konstitutionelle Stilling i hele Monarkiet
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anvist. Men mod den af kongelig Magtfuldkommenhed givne 
enevældige Fællesforfatning rejste  der sig en Storm fra det 
liberale og demokratiske Partis  Side. Slesvigholsteinismens Til
hængere vilde heller ikke vide noget af Forl'atningsdokumentet 
a t  sige, da de vare stemte mod enhver Realunion med Konge
riget Danmark.

Kongen, der var svag af Karakter og uden noget fast politisk 
Program, formaaede ikke at holde Stand mod Siormen. Han 
afskedigede Ministeriet Ørsted-Bluhme December 1854. Man be
klagede ti Aar senere med Henblik til Mellemtidens sørgelige 
Erfaringer, at Frederik den Syvende var vegen tilbage for disse 
politiske Strømninger og ikke havde gjort Forsøget med den 
enevældige Fællesforfatning fuldt ud. Denne Betragtning var 
berettiget, thi havde det vist sig, at en saadan Helstatsordning 
ikke kunde gennemføres, vilde Situationen have været klarere 
og heldigere for den nye Regering. Det nationalliberale Parti 
burde iøvrigt ogsaa fra  sin Side have ladet det konservative 
Kabinet Tid til at foretage Experimentet.

Ministeriet Bang, i hvilket Udenrigsminister Scheele, Kultus
minister Hall og Finansminister Andræ vare de ledende Med
lemmer, gjorde derpaa et Forsøg med en konstitutionel Helstat. 
Ifølge Fælles for fatningen af den 2. Oktober 1855, der væsentligt 
var Andræs og Halls Værk, skulde Rigsraadet, som havde be
sluttende Myndighed, tælle 80 Medlemmer, hvoraf de 30 valgtes 
umiddelbart, men med en betydelig Valgretscensus. I Rigsraadet 
sad der for Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende 3 kongevalgte 
Medlemmer, 5 valgte af den slesvigske Stænderforsamling og et 
tilsvarende Tal, fremgaaede af umiddelbare Valg. Forfatningen 
var forelagt og vedtagen af det 1854 skabte Rigsraad, som dog 
kun bestod af de tyve kongevalgte Medlemmer. Hertugdømmer
nes Stænderforsamlinger havde været udelukkede fra Medvirk
ning ved dens Tilblivelse, hvorimod Ministeriet havde anerkendt 
den af Kongerigets Rigsdag stillede Betingelse, ifølge hvilken den 
først vilde vedtage Grundlovsindskrænkningen, naa r  den havde 
lært Fællesforfatningen at kende. Fællesforfatningen blev da 
meddelt Kongerigets Repræsentation til Efterretning. Grev K. 
Moltkes Efterfølger som Minister for Hertugdømmet Slesvig blev 
Departementschef H. J. A. Raasløff, der havde været Medlem af 
den slesvigske Apellationsret.

Ministeriet Bang skulde nu lade den konstitutionelle Helstats-
4



forfatning af den 2. Oktober 1855 træde ud i Livet, og d§t skred 
derfor til en administrativ Ordning af Monarkiet i Samklang med 
dens Bestemmelser. Premierminister Bang udnævntes til Kon
seilspræsident for det samlede Monarki, og der oprettedes for 
dettes indre Anliggender et Fællesministerium, under hvilket 
Told-, Post- og Domænevæsenet samt Sager angaaende det under- 
saatlige Forhold henlagdes. Ved Kundgørelse af den 10. No
vember 1855 fastsattes Hertugdømmet Slesvigs særlige Anliggen
der nærmere, og der bebudedes en Revision af  Hertugdømmets 
Forfatning, ved hvilken denne kunde blive bragt i nærmere 
Overensstemmelse med Monarkiets liberale Fællesforfatning. Den 
slesvigske Stænderforsamling, til hvilken der det foregaaende 
Aar var afholdt nye Valg, traad te  den 15. November sammen 
til en overordenlig Session. Den skulde dels foretage en Reparti
tion af et overordentligt Bidrag, som Hertugdømmet skulde udrede 
til Monarkiets Fællesudgifter, dels skulde den skride til Valg af 
Rigsraadsmedlemmer. Forsamlingen tiltraadte med Ændringer 
angaaende Udredningsmaaden hint Regerings forslag. Den 28. 
November valgtes af Forsamlingen Godsbesidder W. H. Rumohr, 
E tatsraad C. Flor, Underretsadvokat, Dr. jur. G. C. Müller, end
videre Kammerherre, Amtmand H. F. W olfhagen og Amtmand 
C. L. Warnstedt, til Medlemmer af Rigsraadet. Men da sidst
nævnte frabad sig Valget, suppleredes han senere med Etatsraad 
R. H. C. Kranold. Stænderforsamlingens Forhandlinger bare vel 
i det hele et roligt Præg, men de fik dog en bevæget Karakter, da 
det private Forslag kom om at Regeringen skulde anerkende den 
Gæld, adskillige Kommuner i Hertugdømmet havde stiftet i A n
ledning af Tvangslaanene fra 1849—1850 som Kommunegæld. 
Med 27 Stemmer mod 13 vedtog Forsamlingen Forslaget. Den 
ulmende Misfornøjelse hos Slesvigholsteinismens Tilhængere gav 
sig Udslag, da Sprogsagen kom under Forhandling. De Deputerede 
Werner, Cordsen, Momsen, Matthiesen og Hansen indbragte F o r
slag om, at Regeringen skulde forelægge den næste ordentlige 
Stænderforsamling Udkast til en Lov, ved hvilken Bestemmelserne 
om Brugen af Kirke- og Skolesproget i flere Sogne maatte blive 
ændrede paa en Maade, der svarede til Ret og Billighed og til 
Beboernes Ønske. Det var Sprogordningen i de blandede Di
strikter, særligt i Angel, man havde for Øje. Det nedsatte Ud
valg anbefalede Forslaget og opfordrede Regeringen til at lade 
upartiske Mænd foretage en Undersøgelse af Sprogforholdene i
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de berørte  Sogne. I sin Betænkning ankede Udvalget over, at 
Dansk i de nævnte Distrikter havde l’aaet Forrangen for Tydsk, 
og at det var indført ad Lovgivningens Vej, mod Befolkningens 
Ønske og Villie. Det laveste Trin af Billighed, hed det, maatte 
kræve, at Kirkesogne, hvor Omgangssproget udelukkende eller 
fremherskende var tydsk, ogsaa fremtidigt igen maatte komme 
til at glæde sig ved Brugen af det oprindelige tydske Kirke- og 
Skolesprog. Under Forhandlingen afgav den kgl. Kommissarius, 
Departementschef Kranold, paa det samlede Ministeriums Vegne 
den Erklæring, at der ikke vilde hlive taget Hensyn til det 
stillede Andragende. »Dette«, sagde han »angik et ved Hertug
dømmets Forfatning ordnet Forhold ; men Begeringen agtede 
selv at forelægge den næste Stænderforsamling Forslag til For
andringer i denne. Med 34 Stemmer mod 7 toges derefter An
dragendet tilbage. Stænderforsamlingens Møder sluttedes den 5. 
December 1855. Et Par  Maaneder efter, den 2. Februar 1856, 
t raad te  H. J. A. Baasløff tilbage fra Stillingen som Minister for 
Slesvig. Motivet til dette Skridt maatte vel nærm est søges i, at 
han ikke billigede Sprogreskripternes Bestemmelser med Hensyn 
til de blandede Distrikter. Kultusminister Hall overtog midler
tidigt Ledelsen af det slesvigske Ministerium. Den 8. Juni 1856 
udnævntes Amtmanden i Flensborg, Kammerherre F. H. Wolf- 
hagen til Minister for Slesvig og virkede som saadan med en 
kort  Afbrydelse til Udgangen af Aaret 1863.

Inden den slesvigske Stænderforsamling igen traadte  sammen 
den 15. December 1856, var der foregaaet Begivenheder af 
skæbnesvanger Betydning for det danske Monarkis Sammenhold. 
Den 1. Marts 1856 aabnedes det nye Bigsraads Møder paa 
Christiansborg Slot af Kong Frederik den Syvende. Et Par 
Uger senere stillede Holsteneren Baron C. Scheel-Plessen i For
ening med ti andre Medlemmer fra Hertugdømmerne Forslag om, 
at Begeringen skulde forelægge de holstenske og de slesvigske 
Stænder samt det lauenborgske Bidder- og Landskab Fælles
forfatningen til Betænkning. Blandt Forslagsstillerne vare tre, 
nemlig Godsbesidder W. II. Buhm ohr og Underretsadvokat, Dr. 
jur. G. C. Müller og Baadm and A. T. Thomsen-Oldensworth 
Bepræ sentan ter  for Slesvig. Scheel-Plessen betonede i Forslagets 
Motivering, at den danske Begering i sin Depeche af den 6. 
December 1851 til Hofferne i W ien og Berlin havde erklæret, at 
den ved Tilvejebringelsen af Fællesforfatningen, som skulde være



—  28 —

én organisk og ligelig forfatningsmæssig Forbindelse af samtlige 
Statsdele, ogsaa vilde søge Medvirkning af Hertugdømmernes 
Stænder. Men det havde Regeringen ikke gjort. Scheel-Plessen 
paapegede derefter Uoverensstemmelser mellem Fællesforfatnin
gen og Tilsagnene i Kundgørelsen af den 28. Januar 1852; særligt 
betegnede ban Oprettelsen af Fælles-Indenrigsministeriet som 
uforeneligt med Hertugdømmernes provinsielle Selvstændighed, 
der skulde respekteres. Rigsraadet forkastede den 25. April de 
Elleves Forslag. Disse erklærede derefter i en Skrivelse til 
Præsidenten, at deres fortsatte Deltagelse i Rigsraadets For
handlinger ikke maatle betragtes som en Opgivelse af Hertug
dømmernes Rettigheder. Ved Fremsættelsen af dette Forslag 
havde Baron C. Scheel-Plessen i Virkeligheden undergravet den 
møjsommeligt opførte Helstatsbygning; thi Regeringerne og den 
ofTenllige Mening i Tydskland stillede sig paa hans Side. Nu 
tog det trættende og opslidende Noteskilte mellem Danmark og 
Tydskland sin Begyndelse. Kabinetterne i Berlin og Wien nægtede, 
at Fællesforfatningen var bleven t il paa retsgyldig Maade. De 
hævdede, at den danske Regering ikke havde opfyldt sit Løfte 
om at stille Monarkiets Landsdele »ligeligt«, saaledes at den ene 
Landsdel ikke blev den anden underordnet; thi i Rigsraadet vare 
Kongerigets Repræsentanter i a fg jort Overvægt overfor de øvrige 
Landsdele. De to Stormagter vilde saaledes ikke nøjes med en 
Repræsentation, der var proportional med Befolkningstallet; men 
de gjorde Krav paa kvantitativ Lighed mellem Hertugdømmerne 
og Kongeriget. Man vil ikke kunne undres over, at den danske 
Regering stemtes bittert ved Seheel-Plessens og Meningsfællers 
Optræden og ved den fornyede diplomatiske Konflikt, hvortil 
denne gav Anledning. I Oktober anraabte Lauenborg den tydske 
Forbundsdag i Frankfurt am Main om at beskytte Hertugdømmets 
forfatnings- og traktatmæssige Rettigheder.

Saaledes var Situationen, da de slesvigske Stænder den 15. 
December 1856 samledes i Flensborg. Sessionen karakteriseredes 
ved en stigende Spænding mellem den slesvigholstenske M ajoritet 
og det danske Parti. Det var ligesom en Genlyd fra de Elleves 
Optræden i Rigsraadet, naar Grev Baudissin foreslog, at For
samlingen skulde andrage om, at Fællesforfatningen af 2. Ok
tober 1855 og Valgloven skulde ændres saaledes, at den blev 
overensstemmende med Januarkundgørelsen af 1852 og de enkelte 
Landsdeles Rettigheder. I tilsvarende Aand stillede Hofjæger-
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mester Ahlefeldt-Lindau Forslag om, at Hertugdømmet Slesvigs 
Domæner i Samklang med Bluhmes Depecher af 1851 og Januar
kundgørelsen af 1852 skulde betragtes som Hertugdømmets Do
mæner og deres Indtægt som Hertugdømmets særlige Indkomst. 
Præsidenten, Provst Otzen erklærede imidlertid, at han ikke 
kunde sætte Forslaget under Forhandling, da det fa ldt udenfor 
Stænderforsamlingens Kompetence.

Otte Stænderdeputerede stillede Forslag om, at Kongen 
skulde opfordres til at tilbagekalde det danske Kirke-, Under
visnings- og Ketssprog i de Distrikter, hvor Folkesproget notorisk 
og bevisligt var tydsk. I de øvrige Menigheder, i hvilke Kirke- 
og Undervisningssproget indtil 1851 havde været tydsk, skulde 
det ved Afstemning med simpel Stemmeflerhed afgøres, om det 
danske eller det tydske Sprog skulde anvendes. Forslagsstillerne 
forlangte altsaa, at Regeringen skulde foretage Forandringer i 
det første Tillæg til Hertugdømmets Forfatning, og de beraabte 
sig til Fordel for det foretagne Skridt paa henved Tusinde 
Petitioner, der vare indsendte til Forsamlingen, men dette Tal 
tabte dog en Del af sin Betydning derved, at en Petition til 
Stænderne forfatningsmæssigt kun maatte bære en enkelt Under
skrift. Under Forhandlingen gjorde imidlertid den Deputerede 
Thaden gældende, at Forslaget muligt var ubetimeligt, hvis Re
geringen, hvad den havde bebudet i Kundgørelsen af den 10. 
November 1855, vilde foretage en Revision af Slesvigs Forfat
ning. Den kongelige Kommissarius, Amtmand U. A. Holstein, 
erklærede imidlertid, at denne ifølge en senere truffen kgl. Be
stemmelse ikke vilde blive ændret. Kommissarius tilføjede iøvrigt, 
at Forslaget var fuldkomment forfatningsstridigt, eftersom det 
i Virkeligheden gik ud paa en Forfatningsl'orandring, men til en 
saadan kunde udelukkende Regeringen selv ad Lovgivningens 
Vej tage Initiativet. Thomsen Oldensworth udtalte sin Forbavselse 
over, at et Ministerium, der gav sig Udseende al at hylde liberale 
Principer, ikke vilde tilstaa Hertugdømmet Slesvig lignende libe
rale Institutioner som dem, Kongeriget var i Besiddelse af. Efter 
Opfordring af Præsidenten tog nu Forslagsstillerne Forslaget 
tilbage og indbragte det i en anden Form. Ifølge den opfordredes 
da Regeringen til enten strax eller i næste Samling at forelægge 
et Lovudkast, ved hvilket Bestemmelserne om Kirke-, Under
visnings-, Rets- og Forretningssproget maatte blive forandrede 
paa en Maade, der stemte med Ret, Billighed og Befolkningens
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Ønsker. Hansen-Grumby henviste i sin Motivering til, at Kon
firmationen i de blandede Distrikter afholdtes paa Dansk uden 
Hensyn til Forfatningsbestemmelsen om, at kirkelige Handlinger 
skulde foretages i det Sprog, Vedkommende udtrykkeligt ønskede. 
Børnene, sagde han, havde vistnok i Løbet af  de sidste fem Aar 
lært saa meget Dansk, at de jo kunde forstaa noget af Hand
lingen. Men det var ikke Tilfældet med Forældrene, som derfor 
vare udelukkede fra aandelige Deltagelse i denne. Ved at for
andre dette Forhold vilde Regeringen rejse sig et uforgængeligt 
Mindesmærke i Folkets Hjærte, med den straalende Indskrift 
»Retfærdighed«. — Vi kunne her ikke dvæle ved det lidenskabe
lige Ordskifte, der angaaende denne Sag udspandt sig mellem 
det tydske og det danske Partis mest fremragende Medlemmer, 
da Forslaget kom til foreløbig Behandling. Derimod ville vi 
I remhæve nogle Momenter af det Foredrag, Otzen holdt, efterat 
han i det Øjemed'imidlertid  havde nedlagt Præsidiet og indtaget 
sit Sæde som Deputeret. Otzens Ord m aatte der tillægges saa 
meget mere Vægt, som lian var en loyal Mand overfor Regerin
gen. Han dvælede særligt ved Forholdene i Landskabet Angel 
og Gottorp Provsti. Da Folkesproget her var  Plattydsk, og da 
Kirke- og Skolesproget ifølge Reskripterne skulde rette sig efter 
hint, saa  kunde det ikke nægtes, at Regeringen var fravegen 
dette Princip ved at gøre Dansk til Skolesprog og delvis til 
Kirkesprog. Regeringen havde vel tænkt, at den ved Sproget 
som Rindemiddel skulde kunne knytte Slesvig virkeligere til Dan
mark. Men den havde naaet det modsatte af dette Formaal, 
idet Befolkningens Hjærte kun var blevet fyldt med Uvillie mod 
det danske Sprog. Otzen erklærede, at det var en Synd mod 
Sognene i Gottorp Provsti, at der her prædikedes Dansk, e f te r
som Menighederne her ikke forstod denne Prædiken. Han ønskede, 
at Kongen snarest muligt vilde sammenkalde en overordentlig 
Stænderforsamling, hvis Hovedopgave skulde være en Omordning 
af de trufne Sprogbestemmelser. — Den kongelige Kommissarius 
bemærkede i 'Anledning af Otzens Udtalelser, at Meningerne 
angaaende Folkesproget i de nævnte Egne vare hinanden stik 
modsatte. Forsikrede Nogle, at det var Tydsk, hævdede Andre, 
a t det var Dansk. Grunden dertil var vel den, at Befolkningen 
forstod begge Sprog. I Grænsedistrikter, sagde Kommissarius, 
hvor to Sprog stødte sammen, var det ikke muligt at drage en 
aldeles nøjagtig Grænse for dem. I ethvert Fald var det for-
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nuftigere at fastsætte en bestemt Grænselinie end at overlade 
dette til Vilkaarligheden. Var Grænsen engang trukken, burde 
man ikke gøre den usikker ved at rokke ved den. Regeringen 
vilde forblive fast i sin Holdning overfor den stedfindende 
Agitation. — Under den fortsa tte  Forhandling kom den danske 
Deputerede Amtsforvalter Laurids Skau til a t udtale et profetisk 
Ord, idet han erklærede, a t  Sprogsagen vilde blive Tønderet til 
den anden slesvigske Krig. Med et P a r  Æ ndringer af Otzen og 
Baudissin, der gik ud paa, at der i vedkommende Sogne skulde 
afstemmes om Sprogene under upartiske Mænds Kontrol, og at 
det fremtidige Lovforslag skulde forelægges en overordentlig 
Stænderforsamling, tiltraadte de Deputerede med ‘27 Stemmer 
mod 11 det foreslaaede Andragende.

Den Deputerede Thomsen-Oldensworth havde indbragt For
slag om, at de Forvaltningsforanstaltninger, der hørte  til det 
slesvigske Ministeriums Virkekreds, m aatte  blive forandrede til 
Landets Vel. Under Motiveringen af Forslaget, hvis Titel var 
meget vag, rettede Proponenten et stærkt Angreb mod Bestyrel
sen af Slesvig. Han erklærede sig vel for  en Tilhænger af Hel
staten; men denne maatte være af traktatmæssig Karakter saa- 
iedes, at alle Undersaatter havde lige Rettigheder, at begge 
Nationaliteter vare ligeberettigede, og at Monarkiets samtlige 
Landsdele vare ligestillede. Thomsen-Oldensworth hævdede, at 
det Regeringssystem, der nu fulgtes, stred mod Regeringens 
internationale Tilsagn af 1851, mod Januarkundgørelsen og mod 
Amnestipatentet. Regeringssystemet var dog i sidste Instans en 
Følge af Slesvigs særskilte Forfatning af Februar 1854, der 
hvilede paa alt andet end liberale Principer. Saa man hen til 
Fællesforfatningen og dennes Valglov, maatte man erkende, at 
Slesvig i Kraft af den var bragt under Trykket af en dansk 
Majoritet og en overvejende bureaukratisk Indflydelse. Slesvigs 
Stilling til Kongeriget var værre end en Inkorporation, efterdi 
det var gjort politisk umyndigt. Thomsen-Oldensworth udviklede 
derefter, at Bestyrelsen i Slesvig anvendte baade Sprogtvang og 
Polititvang samt kneblede Pressen. Stik imod Aanden i Amnesti
patentet kom Landets Børn ved Besættelsen af Embeder kun 
lidet i Betragtning, medens afholdte Embedsmænd fjærnedes, hvad 
der vel var en Følge af Skriget i den danske Presse. Det hele 
Princip, hvorefter der regeredes, syntes ikke at stille Slesvigs 
Velfærd, men Kongerigets Interesse eller Fordanskningen øverst.
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Han vilde ikke sige, at alt dette udelukkende laa Ministeriet til 
Last; thi selve Forfatningen maatte  ogsaa bære sin Part. I 
Kraft af den bestaaende Ordning havde Kongeriget »Sværd
fæstet« to Gange ihænde, dels i Rigsdagen, dels ved sin Majoritet 
i Rigsraadet. Naar Majoritetens Interesser i Kongeriget fordrede 
det, kunde den slesvigske Minister blive styrtet, medens omvendt 
Hertugdømmet Slesvig ikke formaaede a t  udøve nogen Indflydelse 
paa Kongeriget. I Bestyrelsen af Slesvig sporedes der en vis 
Stigning til det værre, hvorfor Sammenligningen mellem Fortid 
og Nutid maatte vække Smerte hos enhver Slesviger. Baade 
hinsides Kongeaaen og Ejderen fandtes der Hjærter, som delte 
denne Følelse, og de, der haanede den, burde prisgives Foragt. 
Den Deputerede L. Skau imødegik dette Foredrag. Han betonede, 
at Thomsen vel havde udtalt Utilfredshed med Forfatningen og 
senere Forordninger, men han havde ikke paavist nogen bestemt 
Kendsgerning, hvorved hin var bleven krænket. Man besværede 
sig over, at Slesvig sukkede under Trykket af en dansk Majoritet 
saavel i Rigsraadet som i Rigsdagen. Men hvad skulde da han, 
Taleren, og Meningsfæller sige, da de i Stændersalen led stærk t 
under en tydsk Majoritet. Thomsen havde anket over, at Sles
vigerne ikke ansattes indenfor Hertugdømmets Grænser; men i 
saa Henseende var Regeringen ikke bunden ved nogen Lov. Til 
Ansættelse udkrævedes kun Indfødsret og de øvrige ellers nød
vendige Kvalifikationer. En Del af Slesvigerne havde jo l'or- 
skærtset Kongens Tillid, og der krævedes Tid til Helbredelsen 
af de Saar, Oprøret havde slaaet. Hvad Amnestipatentet angik, 
da befriede dette vel for Tiltale, men heller ikke mere. Embeds
besættelser vare iøvrigt et kongeligt Prærogativ, som Under- 
saatterne burde lade uantastet. — Den kongelige Kommissarius 
ytrede Tvivl om, at Thomsen nærede Hengivenhed for Helstaten, 
eftersom han i Maj 1849 havde tiltraadt en separatistisk Adresse 
fra Borgere i Tønning til den slesvigholstenske Landsforsamling. 
I denne udtaltes, a t  Krigen havde slaaet en saadan Revne mellem 
Hertugdømmerne og Danmark, at et Fællesskab mellem disse 
herefter i enhver Retning vilde være unaturligt, utaaleligt og 
umuligt.

I denne Stændersession fremkom igen, men i en ændret 
Skikkelse, Forslaget om Tilbagebetaling a f  de Laan, som Kom
munerne havde kontraheret i Aarene 1849 — 1850 til Dækning af 
det saakaldte Tvangslaan. Mens de tidligere Forslag havde villet
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vindicere en Ret for Kommunerne til Anerkendelse af Tvangs
laanet, forlangte det foreliggende Forslag Ret for Befolkningerne 
til a t  betale de kontraherede Laan, hvis Flertallet besluttede 
det. Skønt den kongelige Kommissarius fraraadede Indgivelsen 
af et saadant Andragende, vedtoges det alligevel med 27. Stem 
mer mod 11. Stænderforsamlingens oppositionelle Holdning over
for Regeringen viste sig ogsaa i Behandlingen af dennes Udkast 
til en Forordning angaaende Repartitionen af et overordentligt 
Bidrag paa lire hundrede og halvfems Tusind sex hundrede og 
tireogtreds Rdlr., som Hertugdømmet skulde udrede til Monarkiets 
fælles Udgifter. Det nedsatte  Udvalg hævdede, at der ikke var 
noget Underskud i Fælleskassen, hvorfor der ikke behøvedes 
Tilskud fra Slesvig; det gjorde fremdeles gældende, skønt S tats
regnskabet og Budgettet vare leverede Udvalgsmedlemmerne til 
Gennemsyn, at der ikke havdes tilstrækkelig Oplysning om, at de 
øvrige Landsdele virkelig udredede deres Bidrag og ikke lod 
Slesvig s taa  alene med Byrden. Udvalget foreslog derfor, at 
Stænderforsamlingen skulde nægte Repartitionen; Forslaget ved
toges med 23 Stemmer mod 15, skønt den kongelige Kommis
sarius havde betegnet denne Beslutning som et Forfatningsbrud og 
erklæret, at Regeringen da vilde se sig tvungen til selv at ud
skrive Summen. I en Skrivelse til Præsidiet protesterede Minori
teten mod Stænderforsamlingens Beslutning. Den 21. Februar 
1857 sluttedes den slesvigske Stænderforsamlings Møder. I den 
følgende Maaned foretog Regeringen ved Forordning af 4. Marts 
paa egen Haand Repartitionen af en ex traordinær Skat, idet den 
gjorde gældende, at S tænderne ved at nægte den omtalte Re
partition havde unddraget sig Opfyldelsen af de Forpligtelser, der 
forfatningsmæssigt paahvilede dem.

Inden de slesvigske Stænder igen samledes, hengik der tre 
Aar, i Løbet af hvilket Tidsrum Spændingen mellem Danmark 
og Tydskland var stegen betydeligt, hvad der a tte r  virkede til
bage paa Forholdet mellem den danske og tydske Befolkning i 
Monarkiet. I Oktober 1857 havde Østerrig og Preussen nedlagt 
det dansk-tydske Mellemværende i Forbundsdagens Haand og i 
Februar 1858 var der vedtaget Forbundsbeslutninger, ifølge hvilke 
Fællesforfatningen erklæredes for ugyldig i Holsten og Lauen- 
borg, hvorfor Rigsraadet heref te r  skulde afholde sig fra enhver 
Lovgivning i Hertugdømmerne. Tydsklands Optræden fremkaldte 
en Krise i det danske Ministerium, i hvilket Finansminister Andræ
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tog Ordet for Opretholdelsen af Fællesforfatningen i dens fulde 
Omfang, medens Konseilspræsident Hall, der i Juli 1858 overtog 
Udenrigsministeriet, viste sig tilbøjelig til Eftergivenhed. 1 Ok
tober 1858 indtraadte der et Regeringsskifte i Preussen, idet den 
syge Kong Frederik Vilhelms Broder, Prins Vilhelm, som Regent 
traadle i Spidsen for Staten. Kabinettet i Berlin udtalte overfor 
den danske Gesandt, at Regeringen i Kjøbenhavn efter Regentens 
Opfattelse burde tage Fællesforfatningcn tilbage for de to tydske 
Hertugdømmers Vedkommende, eftersom Anledningen til en frem
tidig Forbundsexekution derved vilde blive fjærnet. Da nu de 
ikke-tydske Stormagter tiltraadte det tydske Forbunds S tand
punkt, veg Danmark tilbage for det forøgede Tryk. Ved en kgl. 
Kundgørelse af den 6. November 1858 sattes Fællesforfatningen 
ud af Kralt for Holstens og Lauenborgs Vedkommende. 1 Be
gyndelsen af det følgende Aar »meddelte« Regeringen den hol
stenske Stænderforsamling Fællesforfatningen som et Grundlag, 
paa hvilket den kunde fremsætte Ønsker om Ordningen af Hol
stens Forhold til Monarkiet. Svaret herpaa blev Vedtagelsen i 
Marts 185£Taf et Udkast til en ny Fællesforfatning for Monarkiet, 
i ølge hvilken dette skulde bestaa af fire selvstændige og lige
berettigede Dele: Danmark, Slesvig, Holsten og Lauenborg. Hver 
af disse skulde have sin egen Repræsentation, og til Vedtagelsen 
af Fælleslove for Monarkiet skulde alle lire Repræsentationers 
Samtykke udkræves. Saaledes foreslog de holstenske Stænder 
i Virkeligheden en Firdeling af Monarkiet, der, naar  der saas 
hen til den bilre Stemning mellem de to Nationaliteter, vilde 
have gjort enhver Fællesregering umulig. Stænderforsamlingens 
Forslag billigedes alligevel af Østerrig og Preussen, med hvilke 
det danske Kabinet havde aabnet et nyt Noteskifte. — I Løbet af 
Aaret fandt epokegørende Begivenheder Sted i Europa. Som 
Kongeriget Sardiniens Forbundsfælle drog Frankrig Sværdet mod 
Østerrig, og efter et sejrrigt Felttog lagdes Grunden til den 
italienske Enhed. I låghed med den italienske Nationalforening 
dannedes der i E fteraare t 1859 en tydsk Nationalforening, der 
vilde virke hen til Gennemførelsen af Tydsklands Enhed under 
Preussens Hegemoni, og samtidigt løftede den sin Stemme til 
Fordel for Slesvig-Holsten. Nationalforeningen satte en ny Agita
tion i Gang, der yderligere æggede og ophidsede de to Nationali
teter i Hertugdømmerne mod hinanden.

Den 20. Januar  1860 aabnedes den slesvigske S tænderfor-



samlings Møder. I Hertugdømmet Slesvigs indre Historie dannede 
dens Forhandlinger et betydningsfuldt Blad, thi ingensinde havde 
Modsætningen mellem den tydske Majoritet og den danske Mi
noritet vist sig skarpere, og ingensinde havde hin indtaget en 
stærkere  oppositionel Holdning mod Regeringen. De to Nationali
te ter stod uforsonlige overfor hinanden, og det kan ikke nægtes, 
at hertil havde saavel selve Regeringssystemet som Forvaltningen 
bidraget. Det var saaledes ikke heldigt, at der aarligt fejredes 
Mindefester for Sejrene i det slesvigske Felttog; thi den Jubel, 
der lød paa den ene Side, fremkaldte Harme paa den anden. 
Gjorde en Del Embedsmænd sig skyldige i administrative Hand
linger, der vakte Bitterhed hos den tydske Befolkning, kunde 
slige vel ikke forsvares, men de vare forklarlige. Agitationen 
uden fra, i den tydske Presse holdt nemlig Stemningen i en stadig 
Ophidselse og fremkaldte en spændt abnorm Situation, der i 
mange Tilfælde gjorde en besindig og upartisk Optræden fra 
Embedsstandens Side meget vanskelig. Dog var Tilstanden ingen
lunde af en saadan Beskaffenhed, at der kunde være Tale om 
et »Voldsherredømme«, som det hed Ira tydsk og slesvigholstensk 
Side. Den af Grev Karl Moltke 1854 indførte slesvigske For
fatning vedblev at s taa ved Magt, trods Indførelsen af den kon
stitutionelle Helstatsforfatning. Men det havde været ønskeligt, 
om Regeringen i Overensstemmelse med sine liberale Principer 
havde ændret hint Forfatningsdokument. Var der blevet indført 
en ny Valglov, ved hvilken Klassevalgene afløstes af almindelig 
Valgret paa Grundlag af Folketallet, vilde der ikke i S tænder
forsamlingen have været en saa at sige født tydsk Majoritet. 
Ligesom denne i S tændersalen løftede sin Stemme mod Regerin
gen, saaledes indtog Slesvigs tydske Deputerede en oppositionel 
Holdning i Rigsraadet. Thomsen-Oldensworth og Hansen Grumby 
nægtede her  Fællesforfatningens Retsgyldighed for Hertugdømmet 
Slesvig, og den Sidstnævnte erklærede endog, a t  Hertugdømmet 
blev behandlet som et »retløst Objekt«.

Stænderforsamlingens Præsident, Provst Otzen mindede ved 
Forhandlingernes Begyndelse om, at den 20. Januar  var 12 Aars 
Dagen for Christian den Ottendes Død og Frederik den Syvendes 
Thronbestigelse. Han udtalte Haabet om, a t  Forsynet endnu 
længe vilde bevare Kongens Liv til Held og Lykke for Folket. 
Et for Monarken udbragt Leve besvaredes derefter med et 
nifoldigt Hurra af  Forsamlingen. Dette Optrin var præget af en



—  86 —

Loyalitetens Aand; men Forhandlingerne kom i deres Løb til at 
bære en ganske anden Karakter, set fra den danske Regerings 
Standpunkt. Hertil bidrog Paavirkninger udefra. Saaledes lejrede 
Holstenere i Hamborg samme Dag en Jubelfest for Slesvig-Hol- 
stens 400-aarige Bestaaen, og Festdeltagerne modtoge fra en Del 
preussiske Deputerede en Hilsen, hvori de lovede deres Med
virkning til, a t det, som Danmarks Konger havde besvoret og 
Sekler helliget, a tte r  m aatte  blive Ret.

Vi kunne her kun kortelig berøre de Forslag, der satte den 
offentlige Mening i s tærk Bevægelse og vakte de nationale Liden
skaber. Thomsen-Oldensworth foreslog saaledes, at den tidligere 
Minister for Slesvig, W olfhagen skulde sættes under Tiltale for 
Forfatningsbrud, fordi han ved Forordningen af 4. Marts 1857 
havde foretaget Repartitionen af en extraordinær Skat, som 
Stænderforsamlingen havde nægtet at repartere. Men Præsi
denten forbød Forhandlingen om den afgivne Udvalgsbetænkning. 
Ridderskabsmedlemmet Baudissin til Knoop stillede Forslag om 
Indførelse af Pressefrihed og uindskrænket Tilladelse til Afhol
delsen af offentlige Forsamlinger og Stiftelsen af Foreninger. 
F ra  et konstitutionelt Synspunkt maatte Baudissins tvende For
slag billiges, men den danske Minoritet bekæmpede dem alligevel, 
idet den hævdede, at slige Friheder vilde blive udnyttede i Sles- 
vig-Holsteinismens Tjeneste. Rumohr foreslog,, at de i de sidste 
ti Aar udtalte Forbud mod Bøger og Foreninger skulde ophæves. 
Hvad Foreningerne angik, saa  havde Spørgsmaalet allerede været 
under Forhandling i de holstenske Stænder. Ved Kundgørelse 
af 28. December 1858 havde den slesvigske Minister Wolfhagen 
for Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende forbudt fem Forenin
ger af videnskabelig og teknisk Karakter, i hvilke Slesvigs og 
Holstens Beboere havde forenet sig til fælles Formaal. Allerede 
1851 var Bibelselskabet for Slesvig og Holsten blevet forbudt 
med Hensyn til førstnævnte Hertugdømme. Disse Skridt fra Re
geringens Side skyldtes den Omstændighed, a t  den betragtede For
eningerne som Arnesteder for hemmelig slesvigholsten sk Agitation.
I den ministerielle Kundgørelse tilføjedes, at Foreninger, der vare 
fælles for begge Hertugdømmer, herefter  ikke vilde blive tilladte. 
Den danske Regerings Oprtræden vakte i dette Tilfælde levende 
Misbilligelse baade i Holsten og Slesvig, og det kan ikke nægtes, 
at den her handlede uklogt. Lad saa være, at der i Foreningerne 
rørte  sig slesvigholstenske Tendenser;  men de gjorde Gavn baade
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i videnskabelig og økonomisk Henseende. Af den forbudte Kunst- 
verein i Kiel var endog Kong Frederik den Syvende Medlem. 
Foruden Kunstforeningen hørte tre andre Foreninger ind under 
Universitetet i K ie l ; de dannede altsaa et Tilbehør til et for 
begge Hertugdømmer fælles Institut, der var sanktioneret ved 
Januar-Kundgørelsen af 1852, og deres Bestaaen var da paa en 
Maade garan teret ved denne. I Depechen af 6. December 1851 
havde Regeringen overfor de to tydske Stormagter udtalt, at 
den absolut forkastede Slesvigholsteinismen. Men, hed det der
efter, dette skulde dog ikke forhindre Opretholdelsen af saadanne 
Baand, som lignende Territorialbeskaffenhed og Analogi mellem 
Beboernes Næringsforhold naturligt havde stiftet mellem Grænse
lande, efterdi de indeholdt Betingelsen for social og kommerciel 
Samfærdsel. Dette Tilsagn lod sig ikke bringe i Samklang 
med de udstedte Forbud. Den kgl. Kommissarius, Departe
mentschef Kranold søgte at forsvare hine med den Bemærkning, 
at Regeringen ikke kunde indlade sig paa at genknytte Baand, 
som tidligere havde forenet de to Hertugdømmer, eftersom For
bindelsen var bleven misbrugt. Han foreslog Forsamlingen at 
lade Sagen falde, men hertil blev der ikke taget noget Hensyn.

Regeringen var vel berettiget til at forbyde Blade og Bøger, 
der hyldede Slesvigholsteinismen, altsaa en statsopløsende T h e o r i ; 
men Presse forholdene i Slesvig var ellers meget uheldige. Bøger, 
der ikke udgjorde over sex Ark, samt Dagblade og Tidsskrifter 
skulde saaledes forinden Fordelingen forelægges Stedets Politi
myndighed, der med Forbehold af Ministeriets Resolution 
kunde beslaglægge hele Oplaget. Saavel de paagældende som 
Ministeriet var dog berettiget til med Hensyn til Beslaglæggelsen 
og den muligt idømte S traf  at forlange en Afgørelse ad Rettens 
Vej, ved den slesvigske Appellationsret. Til Udgivelsen af 
Tidender, Uge- og Dagblade udfordredes et kgl. Privilegium. 
Men uden udtrykkelig Tilladelse i dette maatte Udgiverne ikke 
optage politiske Efterretninger eller Afhandlinger om politiske 
Genstande. Den politiske Presse i Slesvig var saaledes given i 
Politiets Hænder, og der kunde derfor ikke komme en Opposi
tionspresse op i Hertugdømmet.

Det forstaar sig af sig selv, at Regeringen forfulgte Skrifter 
med oprørsk Tendens, men i et enkelt Tilfælde bar dens Op
træden et. Smaalighedens Præg. Den forbød saaledes den »Aller
højst privilegerede almennyttige Almanak«, der udkom i Altona.
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Denne Bog befattede sig aldeles ikke med Politik og var fo r
medelst sine Terminangivelser uundværlig for mange. Kommis- 
sarius forsvarede Forbudet med Henvisningen til, at Almanakens 
Fortegnelser vakte Forestillingen om, at alt hvad der laa Syd 
for Kongeaaen hørte t il Tydskland. Slesvigske Stæder vare 
nemlig opførte sammen med tydske Stæder i alfabetisk Følge
række. Rumohrs Forslag vedtoges med sexogtyve Stemmer mod 
tretten.

I Anledning af Baudissins to Forslag oplæste den kgl. Kom- 
missarius, Kranold, i Mødet den 21. Februar 1860 en Skrivelse 
fra Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Fungerende slesvigsk 
Minister var den Gang Baron Blixen-Finecke, med Regenburg 
ved sin Side som Direktør. »I ethvert Land«, hed det i Skrivel
sen, »hvor den lovlige Tilstand har været forstyrret, maa det 
være Regeringens Opgave at holde Lidenskaberne i Tømme og 
kvæle Spirerne t il fornyet Ophidselse. Det vilde derfor have 
været naturligt samt overensstemmende med, hvad der var sket 
i andre Lande under lignende Forhold, hvis Regeringen i væsent
lig Grad havde indskrænket de Friheder, der lettest og hyppigst 
misbrugles i Lovløshedens Tjeneste: Pressefriheden og Forsam
lingsfriheden. Ministerialskrivelsen hævdede, at en saadan Ind
skrænkning ikke var foretagen i Hertugdømmet Slesvig. Naar 
Pressefriheden og Forsamlingsfriheden her var begrænset, saa 
var det en naturlig Følge af Oprøret og de efterfølgende Be
givenheder. Paa Grund af disse havde Befolkningen ikke i fu ldt 
Maal kunnet gøres delagtig i de nævnte Friheder, der dog i 
Slesvig næppe vare mere indskrænkede end i Tydskland. Skulde 
Regeringen kunne gaa ind paa en udvidet Presse- og Forsam
lingsfrihed, maatte der allerførst i Slesvig indføres Lighed i 
stalsborgerlige Rettigheder derved, at Ridderskabet gav Afkald 
paa sine mangfoldige Privilegier. Endelig maatte Befolkningen 
vise sig uimodtagelig for den fra Tydskland udgaaende stats
opløsende Agitation, der afledede Opmærksomheden og Kræfterne 
fra gavnlige Formaal. Stænderforsamlingen burde afholde sig 
fra Andragender og Forhandlinger, der uden at give noget som 
helst praktisk Udbytte kun tjente t il at ophidse Befolkningen, 
hvorimod den burde drøfte Regeringens Reformforslag. Ikkun, 
saaledes endte Skrivelsen, ved en saadan forandret Optræden 
v il Forsamlingen kunne vente, at Regeringen kan betragte An
dragender af den her foreliggende A rt som udgaaede udelukkende
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af Følelse for den repræsenterede Landsdels sande Tarv, medens 
det i modsat Fald vilde være klart, at der ikke kan være An
ledning til at tage noget som helst Hensyn til slige Andragen
der.« — Mod denne skarpe Skrivelse nedlagde Grev Baudissin 
højtidelig Protest, idet han afviste den i den sidste Passus inde
holdte Insinuation. — Præsident Otzen sluttede derefter Mødet, da 
han antog, at Forsamlingen ikke kunde være i Stemning til at 
fortsætte Forhandlingen.

Oppositionsaanden satte ogsaa sit Stempel paa nogle For
slag angaaende Universitetsstudiet og det private Skolevæsen, 
som fremsattes af Majoritetens Medlemmer. Rumohr stillede 
saaledes et Forslag angaaende det saakaldte Biennium paa Kiels 
Universitet. Ved Forordning af 1. Februar 1768 vare de, der 
aspirerede til at blive civile eller gejstlige Embedsmænd i Her
tugdømmet Slesvig, forpligtede til at studere i tvende Aar ved 
Kiels Universitet. Denne Forordning havde F. F. Tillisch som 
overordentlig Regeringskommissær sat ud af Kraft ved Anordning 
af den 21. November 1850. Men Rumohr paastod nu, at de af 
Tillisch udstedte Anordninger kun kunde have Gyldighed for
håns Funktionstid. De maatte bortfalde, saafremt de ikke ved 
en særlig efterfølgende kongelig Anordning atter sattes i Kraft. 
Dette var imidlertid ikke sket, og altsaa havde Bestemmelsen 
om Bienniet endnu sin Gyldighed. Rumohr forlangte nu, at der 
skulde foretages en Revision, ved hvilken det kunde blive kon
stateret, om de civile og gejstlige Embedsmænd i Hertugdømmet 
havde opfyldt den foreskrevne Bestemmelse med Hensyn til 
Bienniet, der var Betingelsen for deres Ansættelse. Derved vilde 
der blive tilvejebragt en med Lovgivningen overensstemmende 
Tilstand. Den kgl. Kommissarius, Kranold, benægtede Rigtig
heden af den Paastand, at Tillisch som overordentlig Regerings
kommissær ikke havde været beføjet til at udstede Love og 
Anordninger af blivende Gyldighed. Formaalet, sagde han, med 
en Revision som den foreslaaede kunde kun være Afskedigelsen 
af de Embedsmænd, som ikke havde opfyldt den nævnte Be
tingelse. Men sligt maatte han betragte som et Attentat mod 
et af Kronens uantastelige Prærogativer, hvilket han af Vel- 
anstændighedshensyn ikke vilde nærmere betegne. Forsamlingen 
vedtog Nedsættelsen af et Udvalg, men videre kom Sagen ikke. — 
Af den Deputerede Thomsen-Oldensworth indbragtes Forslag om 
Ophævelsen af Kundgørelserne af 2. Maj og 7. Juni 1856, hvortil
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han knyttede den Fordring, a t  den forhenværende slesvigske 
Minister Hall skulde sættes under Tiltale for Udstedelsen af disse 
Forordninger. Der var ved dem truffet den Bestemmelse, at 
juridiske Kandidater, der havde taget Embedsexamen i Kjøben- 
havn eller Kiel, kunde ved samme Steds at underkaste  sig en 
særegen Prøve opnaa samme Ret til Ansættelse i Slesvig som 
de, der havde taget den for Hertugdømmet anordnede retsviden- 
skabelige Examen. Endvidere fastsattes, at juridiske Kandidater, 
der havde aflagt Prøve i Flensborg eller Kiel, kunde ved at tage 
en særegen Examen ved Kjøbenhavns Universitet blive betragtede, 
som om de havde absolveret den fuldstændige juridiske Examen 
ved dette. I disse Anordninger saa Thomsen-Oldensworth et 
Overgreb mod den slesvigske Stænderforsamlings Lovgivnings
myndighed og et Attentat paa Hertugdømmets Selvstændighed. 
Han vilde derfor have Hall dragen til retsligt Ansvar for de 
nævnte Skridt. Men Forslaget kom ikke under Forhandling. — 
Grev Baudissin foreslog, at Stænderforsamlingen skulde andrage 
hos Kongen om, at der ikke maatte lægges Hindringer i Vejen 
for Oprettelsen af tydske private Skoler, og at Indskrænkningerne 
med Hensyn til Elevernes Antal og Alder i saadanne m aatte  
bortfalde. Endelig skulde der anmodes om Tilladelse til, at der 
holdtes Huslærer for en enkelt Familie eller flere Familier i 
Forening. Ved dette Forslag pegede Baudissin paa en Sag, der 
havde fremkaldt en Bække Konflikter mellem Autoriteterne og 
den tydske Befolkning, idet hine ikke vilde taale tydske Privat
skoler i det blandede Sprogdistrikt og ofte greb forstyrrende 
ind i Privatundervisningen.

Men til det mest lidenskabelige Ordskifte blev man dog 
Vidne, da Sprogreskripterne igen sattes under Forhandling. Han
sen Grumby stillede i Forening med 10 andre Deputerede F o r 
slag om, at Forfatningslovens Bestemmelser om Brugen af det 
danske Sprog i de blandede Distrikter maatte blive forandret 
paa en til Rets- og Billighedsfordringer svarende Maade, idet 
Sagen skulde afgøres i Distrikterne ved en Folkeafstemning 
under Kontrol af upartiske Mænd. Skønt den kgl. Kommissarius 
erklærede, at der ikke vilde blive taget Hensyn til en Petition 
herom, henviste Forsamlingen dog Forslaget til en Komité, der  
afgav en Betænkning, som væsentligt støttede sig til den, der 
var fremkommen i den foregaaende Samling. Det tydske Fler
tal klagede fremdeles over, at Undervisningssproget i de blandede
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Distrikter var Dansk, at Religionsundervisningen og Konfirma
tionen foretoges paa Dansk i Sogne, hvor Befolkningen talte 
Plattydsk. Endelig betonede de, at Bestemmelsen om, at der 
skiftevis skulde prædikes paa Dansk og paa Tydsk hver anden 
Søndag, havde den sørgelige Virkning for det religiøse Liv, at 
Kirkerne stod tomme, liver Gang det første Sprog anvendtes. 
Fra  tydsk Side førtes Forhandlingen med Bitterhed og Skarp
hed af Hansen-Grumby, Thomsen-Oldensworth, Rumohr og Grev 
Baudissin. De bleve varmt imødegaaede af de danske Deputerede, 
Amtsforvalter Skau, Provst A. Hansen og Pastor Mørk-Hansen, 
der i deres Foredrag bestred Rigtigheden af Modpartens statistiske 
Angivelser angaaende Nationaliteterne i de omhandlede Distrikter. 
Provst A. Hansen, der beraab te  sig paa en tiaarig Erfaring, erklæ
rede, at Befolkningen i Angel godt kunde fo rs taa  og tale Dansk, 
naar  den vilde; men det var netop den gode Villie, hvorpaa det 
skortede. Han fremhævede, at den trufne Sprogordning vilde 
jævnt og roligt være bleven gennemført, hvis den tydske Agita
tion ikke havde grebet hindrende og ophidsende ind. Men det 
var endog gaaet saa vidt, at de, som overværede en dansk P ræ 
diken, udsatte sig for Skældsord og Spot. Ved Forhandlingens 
Slutning tog Præsidenten, Provst Otzen, Ordet. Med den største 
Opmærksomhed lyttede saavel Forsamlingen som Tilhørerne til 
denne loyale Mands Udtalelser. I Modsætning til Provst Hansen 
hævdede han, at Angelboerne ikke kunde tilstrækkelig Dansk til, 
at de kunde forstaa en dansk EVædiken. Han fandt det forfat
ningsstridigt, at Forældre, der ikke vare det danske Sprog mæg
tige, vare tvungne til a t lade deres Børn konfirmere i dette. 
Endelig mente han, at den Sproglinie, som var dragen 1851, var 
uheldig. For det første laa der Nord for Linien Sogne, hvori 
den danske Prædiken ikke forstodes, fordi Dansk ikke var Folke
sprog; for det andet var Overgangen fra de blandede til de 
tydske Distrikter altfor pludselig eller brat. Otzen vilde, at liele 
Hertugdømmet Slesvig som Mellemled mellem Danmark og Hol
sten skulde danne et eneste blandet Distrikt. I Sognene Nord 
for en Linie med Flensborg til Udgangspunkt skulde der lige til 
Kongeaaen læres Tydsk nogle Timer om Ugen, medens der i 
Sognene Syd for Linien lige ned til E jderen skulde gives nogle 
Timers Undervisning i Dansk. Han indrømmede, at Sprogreskrip
terne vare udstedte i et godt Øjemed, idet de gik ud paa at 
forene Hertugdømmets Beboere nærm ere med hinanden indbyrdes

6
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og med Danmark. Men dette Formaal var ikke naaet, thi i Virke
ligheden havde Reskripterne kun gjort Kløften mellem den danske 
og den tydske Befolkning dybere og vakt Had til det danske 
Sprog i Stedet for Kærlighed. De sproglige Forhold vare efter 
hans Overbevisning det, hvorunder Slesvig væsentligt led. Provst 
Otzens Tale hilstes med stormende Bifald fra Tilhørerpladsen. 
Efterat den kgl. Kommissarius, Kranold, endnu engang havde 
erklæret, at en Petition angaaende denne Sag vilde være aldeles 
frugtesløs, vedtog Stænderforsamlingen alligevel med sexogtvve 
S temmer mod tolv, at en saadan skulde indsendes.

I Anledning af, at Stænderforsamlingens sexaarige Valg
periode var udløben med den indeværende Session, foreslog Ru- 
mohr til Rundtofte, a t  Forsamlingen skulde sende Kongen en 
Adresse, hvori udtaltes, hvad Øjeblikket kunde give Anledning 
til. Der nedsattes et af fem Medlemmer bestaaende Udvalg, 
blandt hvilke Forslagsstilleren Thomsen-Oldensworth, Hansen- 
Grumby og Hofjægermester Ahlefeld-Lindau m aa fremhæves. 
Adressen var affattet i udpræget slesvigholstensk Aand. »Det 
er«, hed det i den, »Stænderne vel bekendt, at m an hinsides 
Kongeaaen har paastaaet, at Slesvigs Sammensmeltning med 
Danmark vilde stemme overens med Kongerigets Interesse. Denne 
Paastand  er falsk. Stænderne kunne med langt større Ret be- 
raabe  sig paa, at det danske Monarki ha r  bestaae t i Aarhundreder 
i urokket Ro ikke blot uden hin tilsigtede Sammensmeltning, men 
meget mere paa Grund af Forbindelsen mellem Hertugdømmerne 
Slesvig og Holsten. Denne Forbindelse, som Deres Majestæts 
Forfædre  har  beskyttet og opretholdt i Løbet af fire hundrede 
Aar, og hvis Opretholdelse endnu er lovet i Patentet af den 28. 
Januar  1848, har hverken krænket Deres Majestæts Prærogativer 
som Landsherre eller det danske Folks sande Interesser. Lige
som denne Forbindelse dengang garanteredes ved en fri Over
enskomst mellem Hertugdømmerne og den af disse paa denne 
Betingelse valgte Landsherre, saaledes kan den heller ikke for
andres eller ophæves ved en ensidig Akt, men kun med Lands
herrens og begge Hertugdømmers Samtykke. Vi udtale højt for 
hele Verden, at Hertugdømmet Slesvigs Repræsentation aldrig 
har givet sit Samtykke til en saadan  Forandring og ingensinde 
ensidig vil give det.« Adressen gjorde derefter gældende, at 
Monarkiets Rolighed rystedes derved, at et Parti  i Kongeriget i 
en Aarrække havde tilstræbt Slesvigs Inkorporation som Formaal,
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men denne Bestræbelse havde fremkaldt Splid og Bitterhed i 
Stedet for Fred og Forsoning mellem de nationale Elementer. 
Adressen protesterede derefter mod Fællesforfatningens fortsatte 
Bestaaen for Danmark og Slesvig og erklærede, at Bigsraadet 
ikke kunde fatte retsgyldige Beslutninger for Slesvigs Vedkom
mende. Enhver Begulering af Slesvigs Forhold til Monarkiets 
øvrige Landsdele erklæredes for at være retsstridig, naar  den 
foretoges uden at de slesvigske S tænder først vare hørte.- Ind
til en Organisation af det danske Monarki var tilvejebragt paa 
retsgyldig Maade, m aatte  ingen Lov om Fællesanliggender ud
stedes, uden a t Stænderforsamlingen havde givet sit. Samtykke 
til den. — Bumohrs Adresse, der krævede en Genoprettelse af 
hele det før 1848 mellem Slesvig og Holsten hestaaende Forhold 
kom ikke til Forhandling, da den kgl. Kommissarius ligefrem 
forbød en saadan. Exemplarer af Adressen sattes i Omløb 
blandt Befolkningen, men ved ministeriel Skrivelse af den 13. 
F ebruar  fik Politiøvrighederne Befaling til at konfiskere dem. 
Mod de Stænderdeputerede, der havde udbredt Adressen udenfor 
Stænderforsamlingen, re js te  Regeringen Tiltale.

Blandt de Adresser, der indsendtes til Stænderforsamlingen 
og enten vare af anerkendende eller misbilligende Indhold med 
Hensyn til dens Optræden, vakte især Adresserne fra Eckern
förde og Byen Slesvig stærk Bevægelse. I de første udtaltes, at 
Befolkningen ikke vilde hvile, før Hertugdømmernes Forbindelse 
og Selvstændighed var genoprettet og sikret ved faste Former. 
Adresserne fra Slesvig erklærede, at der kun paa Grundlag af 
den ældgamle Forbindelse mellem de to Hertugdømmer kunde 
tilvejebringes en Helstatsforfatning, som hidførte Orden og Enig
hed. Den Basis, Januar-Kundgørelsen af 1852 afgav, havde vist 
sig uholdbar og uigennemførlig. Endelig udtaltes Forventningen 
om, at det herskende Regimente ikke vilde hidføre nye blodige 
Dage. — Stemte nu disse Adresser fuldstændigt overens med den 
slesvigholstenske Majoritets Anskuelser, saa  vakte de paa den 
anden Side den danske Minoritets Harme. Den Deputerede Hans 
Kriiger fra Beftofte foreslog, at Adresserne skulde fjernes fra 
Stændersalens Bord og tilstilles vedkommende Autoriteter. Under 
Motiveringen af sit Forslag ytrede han, at hvis S tænderforsam 
lingen ikke afviste slige oprørske Adresser, saa havde den selv 
sat Oprørets Stempel paa sit Navn. Forsamlingen havde da 
krænket S tændersalens Hellighed og gjort den til en Rendesten,
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en Retræte for oprørske og forræderske, væmmelige Exkrementer. 
Endelig vilde den ved en saadan Fæ rd  vanære og besudle det 
Flag, der vajede over Bygningen. Under den fortsatte Forhand
ling protesterede den Deputerede Hansen-Grumby mod Adresser
nes Betegnelse som oprørske, idet han betonede, at det var 
politisk uklogt at betjene sig af et saadant Udtryk. Stænder
forsamlingen nægtede med Stemmeflerhed Nedsættelsen af et 
Udvalg, hvormed Sagen var bort falden.

Laurids Skau stillede i Forening med tolv andre Stænder- 
deputerede Forslag om, at Forsamlingen skulde indgive en Loyali
tetsadresse til Kongen. 1 Udkastet til denne dadiedes det tydske 
Farti, fordi det ikke kunde løsrive sig fra revolutionære Erindrin
ger og mere søgte sin Støtte  udenfor Landet end i dette selv. 
Staven brødes over Partiets Holdning overfor Sprogreskripterne. 
Naar det hed, at Slesvigs provinsielle Selvstændighed truedes af 
Planen om dets Inkorporation i'«Kongeriget, saa var Paastanden 
herom falsk. Derimod vidste hele Verden, at et statsopløsende 
Parti  1848 havde søgt med Vaaben i Haand at inkorporere Sles
vig i Holsten og Tydskland. Dette Parti, der for ti Aar siden 
var  blevet slaaet til Jorden, begyndte nu igen at rejse Hovedet. 
Slesvigs Lykke og Fred kunde ikke søges i en Genoplivelse af 
de skrinlagte, bureaukratiske Institutioner, der tidligere forbandt 
denne Landsdel med Holsten. Uden Fare  for Rigets Sam m en
hold kunde Slesvig ikke modtage større  statsretlig Selvstændig
hed end den, de bestaaende Forfatninger hjemlede det. Vare 
Forandringer uundgaaeligt nødvendige, kunde Slesvigs Frelse 
allermindst søges i en nøjere  Tilslutning til Holsten. — Det var 
Hovedindholdet af Loyalitetsadressen, der fremkaldte en For
handling, under hvilken der faldt skarpe Ytringer. Kammerherre 
von Buchwald betegnede Adressen som en Parodi paa Majori
tetsadressen, som en Demonstration fra Minoritetens Side mod 
Majoriteten. I konstitutionelle Lande, udviklede Buchwald, kunde 
ingen Regering bestaa, naar  den ikke havde Majoriteten for sig. 
Men her vilde Minoriteten, gennem Regeringen, beherske Majori
teten. — I Løbet af sit Foredrag havde Taleren berørt  Begiven
hederne fra 1848—1850, og han havde karakteriseret disse som 
en Kamp mellem to Partier. Buchwalds Ytringer mødte skarp 
Indsigelse. Den kgl. Kommissarius bemærkedede saaledes, at i 
hine Aar havde ikke to Partier, men Oprørere paa den ene og 
Kongens Tropper paa den anden Side leveret hinanden en



-  4d  -

Kamp. — Hvad Udtalelsen om M ajori te ten  angik, d a  b em æ rk ed e  L. 
Skau , at  S tæ nderfo rsam lingens  M ajo ri te t  v a r  unaturl ig , e f te rsom  
d e r  i Salen  sad  ni R iddere  og G odsejere ,  der  forlods vare  til S tede,  
og n æ s te n  alle vare  f ra  det sydlige Slesvig. Hvis Valgene fo re 
toges a f  Befolkningen, vilde S agen  m aask e  stille sig ande r ledes ;  
M inorite ten  vilde d a  i e th v er t  Tilfælde kom m e til a t  r e p ræ se n 
te re  et s tø r re  F lad e ru m  end  M ajori te ten .  F ors lage t  om en Loyali
te ts a d re s se  b o r t fa ld t  d e re f te r ,  d a  F orsam lingen  med otteogtyve 
S tem m er  m od tolv næ gtede  a t  n ed sæ t te  e t Udvalg angaaende  
Sagen.

Den Bitterhed, der  hidtil havde  præ get Forhand lingen  mellem 
M inorite ten  og M ajori te ten ,  y trede  sig ogsaa, da  H. Kriigers F o r 
slag om F ore læ ggelsen  a f  et U dkast til en ny Valglov for  den 
slesvigske S tæ n d erfo rsam lin g  kom  til Forhandling .  Forslagsstille
r e n  v ar  ved Sygdom fo rh in d re t  fra a t  m øde personlig, og L. Skau  
p aa to g  sig d e r fo r  Motiveringen. Han be tonede  i denne, a t  F o r 
fa tn ingens K lassevalg ikke kunde give nogen na tu rl ig  M ajori te t  
i Forsam lingen , e f te rso m  d e  enke lte  priv ilegerede K lasser  ikke 
v a re  u d b red te  over hele H ertugdøm m et,  men udelukkende  boede 
i Sydslesvig og ti lhø rte  den tydske Nationali te t .  F ø lgen  dera f  
var,  at d e r  altid v a r  en M ajori te t  paa  den tydske Side, uagtet 
den tydsk ta lende  Del a l 'S le sv ig  ikke indtog det  halve a f  Hertug
døm m ets  Areal. De to N ationa l i te te r  blev paa  den M aade ikke 
ligeberettigede.  S kau  ang reb  B estem m elsen  om, at R idderskabe t  
som s a a d a n t  skulde have lire R e p ræ sen tan te r ,  e f te rsom  det ikke 
havde  vist sig som en S tø t te  for  K ronens Ret, m en  v ar  gaae t  i 
m odsa t  Retn ing  u n d e r  B eg ivenhederne for en halv  Snes Aar 
siden. K rüger vilde i sit Forslag , a t  almindelig Valgret paa  G rund 
lag a f  Fo lketa l le t  skulde atløse K lassevalgene; m en  h an  havde 
dog ikke noget imod, a t  d e r  ind fø r tes  en lav Census. Hvad det 
væ sentl ig t  kom  ham  an  paa ,  v a r  de to N ationali te te rs  L igeberet
tigelse, og den kunde  d er  med den b es taa en d é  Valglov ikke væ re  
Tale om, e f te rd i  det tydske E lem ent ved den fik en numerisk  
O vervægt, s a a  a t  Forho lde t  mellem de danske  og de tydske Re
p r æ s e n ta n te r  om tre n t  v a r  som  F orho lde t  imellem to Trediedele 
og en Trediedel.  —  F r a  tydsk Side ta lte  G a a rd e je r  Momsen, 
der  ho ld t  p a a  R id d e rsk ab e t  og G odsbesidderne,  som e f te r  lians 
Opfa tte lse  v a r  den intelligente Del a f  Forsam lingen . En æ n d re t  
Valglov som  den  fo res laaede  vilde muligt ti lføre Forsam lingen  
en  Del E m bedsm æ nd ,  m en d e ra f  følte h a n  sig ikke tiltalt.  — 1
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Modsætning til Krüger og Skau gjorde Thomsen-Oldensworth 
gældende, at Majoriteten havde sin Støtte i Folket, medens Mi
noriteten fandt sin i Regeringen. Men selv om Valgloven for
andredes i den l'oreslaaede Retning, selv 0111 man fik almindelige 
Valg, vilde jo dog Forfatningens øvrige Bestemmelser forblive i 
Kraft. Den af Regeringen udnævnte Valgstyrer med hans Assi
stenter vilde kunne udslette af Valglisterne hvem, de vilde, og 
derved tilvejebringe en dansk Majoritet. Her foreslog Præsident 
Otzen Forhandlingens Afbrydelse, hvorefter Forslaget om Ned
sættelsen af et Udvalg forkastedes.

Den 19. Marts 1860 sluttedes den slesvigske Stænderforsam
lings Møder, og dermed var den niende Session, hvis Virkninger 
bleve skæbnesvangre for Monarkiet, tilendebragt. Den offentlige 
Mening i Tydskland havde opmærksomt fulgt Forhandlingerne 
og udtalt sin Sympathi for Majoriteten. Ved en Fest, som den 
11. Marts fejredes i Berlin til Ære for Nationalforeningens Stifter, 
Bennigsen, udbragtes en Skaal for Slesvig-Holsten, der gjorde 
Regning paa den tydske Nations energiske Understøttelse. Paa 
den anden Side sendte hundrede danske Rigsdagsmænd samt 
Købstæder og Foreninger i Kongeriget Minoriteten Adresser, i 
hvilke de takkede den varmt for dens Optræden i Stændersalen. 
Den danske Regering udtalte sig den 26. Marts i en Rundskrivelse 
til Gesandterne i Udlandet om Stændersessionen. I Skrivelsen 
erklæredes, at Ma joriteten havde miskendt Regeringens Hensigter 
og nægtet Forfatningsforholdene Anerkendelse. Formaalet havde 
aabcnbart været revolutionært, idet den vilde tilbageføre det 
Kaos, som Begivenhederne fra 1848—1849 efterlode. Endelig 
meddelte Rundskrivelsen, at den ikke vilde tillade den Rumohrske 
Adresses Cirkulation udenfor Forsamlingen, og at Omdelerne af 
den vilde blive dragne til Ansvar, hvad enten de vare Stænder- 
deputerede eller ikke. Saaledes paakaldte Konseilspræsident Hall 
Europas Opmærksomhed i den slesvigske Sag.

Kort før den slesvigske Stænderforsamling gik fra hinanden, 
havde den tydske Forbundsdag vedtaget en vigtig Beslutning. 
Den danske Regering havde loreslaaet, at den dansk-tydske Strid 
skulde ud jævnes ved Nedsættelsen af en Kommission, til hvilken 
det dansk-slesvigske Rigsraad og den holstenske Stænderforsam
ling skulde sende et lige stort Antal Delegerede. Forbundsdagen 
tiltraadte den 8. Marts 1860 Forslaget, men forlangte, at Kommis
sionen skulde bestaa af Delegerede fra samtlige Landsdeles



—  47  —

Repræsentationer saaledes, at Holsten, Lauenhorg, Slesvig og 
Danmark, hver som særskilt Landsdel, vare repræsenterede i den. 
For første Gang siden 1852 blev Hertugdømmet Slesvig her draget 
ind i Forhandlingerne mellem Danmark og Tydskland. Men man 
gik i den Retning snart langt videre. Til det preussiske Depu
teretkammer indsendtes fra flere Ryer, deriblandt Berlin, Peti
tioner angaaende de slesvigske Forhold. Regeringen opfordredes 
til at undersøge, om Danmark havde opfyldt de fra 1851—1852 
fastsatte Betingelser med Hensyn til Slesvig. Det nedsatte Ud
valg betonede i sin Betænkning den store Interesse, som Preus
sen havde af denne Sag, da en virksom Beskyttelse af Tydsklands 
Nord- og Østersøkyst ikke var tænkelig, naar Hertugdømmerne 
tilhørte en mod Tydskland fjendtlig Magt. Under Kamrets For
handling om Betænkningen i Begyndelsen af Ma j g jordes gældende, 
at Løsningen af den dansk-tydske Strid kun kunde være en Til
bagevenden til Tilstanden før 1848. Paa opsigtvækkende Maade 
deltog Udenrigsministeren, Baron Schleinitz i Ordskiftet. Han 
erklærede, at det tydske Forbund, efter hvad der var blevet 
autentisk bekendt ved de slesvigske Stænders Forhandlinger, 
ikke længer kunde unddrage sig Forpligtelsen til at tage Situa
tionen i Slesvig under Overvejelse. Baade som Forbundsmagt 
og som europæisk Magt vilde Preussen støtte de tydske Hertug
dømmers Sag, og det vilde virke hen til Berigtigelsen af de frem
mede Magters Forestillinger om de slesvigske Forhold. Forhand
lingen i det preussiske Deputeretkammer fremkaldte et skarpt 
Noteskifte mellem Hall og Schleinitz, ved hvilket vi ikke her- 
kunne dvæle. Fra dansk Side betonedes med Eftertryk, at der 
mellem det tydske Forbund og Slesvig ikke bestod noget politisk 
eller internationalt Forhold. Fra preussisk Side hævdedes, at 
Forbundet ganske vist ikke havde Ret til Indblanding i Slesvigs 
indre Anliggender, men den danske Regering havde 1852 ind- 
gaaet en international Forpligtelse med Hensyn til Hertugdøm
met, og Forbundet var berettiget til at spørge, om den var hieven 
opfyldt. Schleinitz protesterede endvidere mod, at Hall i en af 
sine Noter havde anvendt Betegnelsen dansk Provins om Hertug
dømmet Slesvig.

I Løbet af Aaret 1860 droges nu Rusland, England og Frank
rig ind i Forhandlingerne angaaende Forfatningsforholdene i det 
danske Monarki, og det slesvigske Spørgsmaal blev saaledes sat 
paa den europæiske Dagsorden. Iler kunne vi ikke forfølge det
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diplomatiske Noteskifte. der blev højst kompliceret. Vi maa 
indskrænke os til den Bemærkning, at det lykkedes Tydskland 
ved sine Paastande om den danske Regerings terroristiske Regi
mente i Slesvig at faa Magterne til at se med uvenlige Blikke 
paa Danmark. Den russiske Udenrigsminister, Fyrst Gortschakof, 
beklagede det System, den danske Regering anvendte i Slesvig, 
og opfordrede den indtrængende til en Forstaaelse  med de to 
tydske Stormagter. Saavel fra Ruslands som fra Englands og 
Frankrigs Side stilledes til Kabinettet i Kjøbenhavn Fordring om 
Indrømmelser overfor Hertugdømmet. Den engelske Gesandt i 
Kjøbenhavn, Sir A. Paget, lod Vicekonsul Rainals undersøge Til
standen og Stemningen i Slesvigs »blandede« Sprogdistr ik ter  I 
Vicekonsulens Beretning, der sendtes det engelske Udenrigsmini
sterium, udtaltes, at der i de nævnte Distrikter herskede næsten 
almindelig Misfornøjelse med den bestaaende Sprogordning. Den 
tvungne Undervisning i Dansk, skrev Rainals, fremkaldte fjendt
lige Følelser mod den danske Regering i Stedet for at vække 
Sympathi for denne. — Med Hensyn til det slesvigske Spørgs- 
maal antog den politiske Situation i Europa en mere kritisk 
Karakter efter Thronskiftet i Preussen. Den 2. Januar  1861 døde 
Frederik Vilhelm IV., og Kronen gik nu over til Broderen Vil
helm I. 1 sin første Throntale til Landdagen beklagede han 
levende, at Magternes Bestræbelser for at bevæge Danmark til 
a t behandle Hertugdømmerne i Samklang med Overenskomsterne 
vare lorblevne frugtesløse. Preussen og dets tydske Forbunds
fæller ansaa det for en national Pligt a t  hidføre en Løsning af 
det dansk-tydske Spørgsmaal. — Den tydske Nationalforening 
holdt Slesvigholsteinismens Banner højt, tilskyndet af de hol
stenske Medlemmer, der betegnede Genoprettelsen af den gamle 
Forbindelse mellem Holsten og Slesvig som deres særlige Opgave. 
Hertugdømmet Slesvig blev mere og mere et europæisk Diskus- 
sionsæmne i politiske Kredse.

I et Memorandum, som den preussiske Regering havde til
stillet den engelske i Juni 1860, havde den erklæret, at det 
tydske Sprog i Slesvig baade i Skole og Kirke var Genstand for 
et hæfti'gt Undertrykkelsessystem, og at Autoriteterne i den tydske 
Del af Hertugdømmet optraadte  med Vilkaarlighed, i specifik 
dansk Aand. Skønt Udenrigsminister Hall gjorde bestemt Ind
sigelse mod denne Paastand  og førte Bevis for, at Sproggræn
serne mere vare til Fordel for den tydske end for den danske
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Nationalitet i Hertugdømmet, saa erklærede han dog, at Rege
ringen, opfyldt af Forsoningens Aand, var rede til at gøre Ind
rømmelser. Disse bleve gennem det engelske Gesandtskab i Berlin 
meddelte det preussiske Kabinet. I Samklang hermed udstedte 
da Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig den 9. Januar 1861 et 
Paten t angaaende nogle Forskrifter om Katekumenernes Kon- 
lirmation i Slesvig Stift og et Cirkulære om Privatundervisning 
ved Huslærere. Ifølge Paten te t blev Forældrenes Forpligtelse til 
at lade deres Børn konfirmere i den Sognekirke, hvortil de hørte, 
ophævet, saa at de for Fremtiden kunde sende Børnene til For
beredelse og Konfirmation fra  et dansk Sogn til et tydsk og 
omvendt. Endvidere blev den religiøse Akt ved Konfirmationen 
adskilt fra Forberedelsen og Katekisationen, og med Hensyn til 
den første blev Valget af Sproget stillet frit i de blandede Di
strikter. Hvad Privatundervisningen ved Huslærere angik, da 
fastsatte  Cirkulæret til Hertugdømmets Kirkevisitatorer, at det 
fremdeles som hidtil skulde s taa  hver Familie frit for at lade 
Børnene undervise i Hjemmet ved Huslærere, og Undervisnings
sproget skulde da alene afhænge af Vedkommendes egen Be
stemmelse. De Børn, for hvis Undervisning der saaledes droges 
tilbørlig Omsorg, vare fremdeles som hidtil fritagne for at søge 
den offentlige Skole. Vedkommende havde kun i Forvejen at 
gøre fornøden Anmeldelse for Distriktets Skoleinspektør og Skole
lærer. De, som lod deres Børn undervise i Hjemmet ved Hus
lærer, vare forpligtede til e fter Tilsigelse, at lade disse tillige 
med Børnene møde til Examination ved Special- og General- 
kirkevisitationerne. Det af Vedkommende valgte Undervisnings
sprog skulde ogsaa benyttes ved Examinationen. Udebleve de 
tilsagte Huslærere og Børn uden bevislig Forhindring fra Examina
tionen, eller vare Børnene ikke i Besiddelse af den Kundskabs
grad, som Børn af samme Alder i Gennemsnit opnaaede i Skolen, 
bortfaldt deres Fritagelse fra offentlig Skolegang. Børnene kunde 
da  ikke a tte r  uden særlig Tilladelse udtages af Skolen for at 
undervises i Hjemmet.

Paten te t og Cirkulæret af Januar  1861, til hvilke vi strax 
skulle komme tilbage, var de sidste Akter, som den danske Re
gering foretog i den slesvigske Sprogsag før 1864. Hvad Under
visningssproget i Hertugdømmet ellers angik, da bem ærke vi lier, 
at Regeringen for de lærde Skolers og Seminariernes Vedkom
mende havde truffet en Ordning, der stemte med Nationaliteternes
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Ligeberettigelse. I Haderslevs Latinskole var Undervisningssproget 
Dansk, i Slesvigs Tydsk og i Flensborgs blandet. I Aaret 1857 
var der blevet aabnet et tydsk Skolelfererseminarium i Ekern- 
l'ørde, og 1858 indviedes et dansk Seminarium i Tønder. Nu 
havde Regeringen ved de nævnte Skridt i Januar 1861 søgt at 
afhjælpe de Klager, der vare fremkomne i den slesvigske Stæn
derforsamling; men dens Indrømmelser fandtes ikke tilstrække
lige. Vel fastsatte den for de sprogblandede Distrikter, at Vel
signelsen ved Konfirmationen kunde ske i det Sprog, der ønskedes, 
men ved Forberedelsen og Examinationen skulde Dansk fremdeles 
anvendes. Privatundervisningen fik vel et friere Raaderum: men 
man ankede dog over, at det fremdeles ikke var tilladt, at flere 
Familier i Forening holdt en fælles Huslærer for Børnene. Pa
tentet og Cirkulæret stempledes derfor som halve Forholdsregler. 
Ogsaa i Kongeriget løftede der sig Stemmer mod Regeringens 
Skridt, hvilke Mænd som Grundtvig og Tscherning ikke fandt 
vare tagne fuldt ud. Men Ministeriet Hall fastholdt sit Stand
punkt, idet det betragtede Slesvig som et dansk Land og derfor 
vilde, at det danske Sprog skulde have Forrangen for det tydske 
i de blandede Distrikter. Naar man med Mellemtidens Erfarin
ger for Øje nu vil dømme om Ministeriets Lloldning, vil man vel 
vanskeligt kunne bryde Staven over denne. Lad os mindes, 
hvorledes den preussiske Regering optraadte i Efteraaret 1887 
mod den polske Befolkning i Posen og Vestpreussen. Den dekret
erede i ministerielle Reskripter, at Undervisningen i det polske 
Sprog skulde bortfalde i samtlige Skoler i de to Lande. Under 
en Forhandling i Deputeretkamret angaaende Regeringens Op
træden afgav Kultusminister Gossier en Erklæring, der gik ud 
paa, at det tydske Statssprog havde en absolut Forret i Sam
menligning med de andre Sprog indenfor det preussiske Monarki. 
Denne ministerielle Udtalelse hilstes med levende Bifald baade 
fra konservativ og nationalliberal Side.

Den 7. Februar 1861 truede den tydske Forbundsdag den 
danske Regering med Forbundsexekution, hvis den ikke inden 
seks Ugers Forløb paa sikrende Maade erklærede, at den vilde 
efterkomme den tidligere omtalte Forbundsbeslutning af den 8. 
Marts 1860. Denne Beslutning af Forbundsdagen i Forbindelse 
med den forhen berørte preussiske Throntale satte den offent
lige Mening i Danmark og Slesvig i den stærkeste Bevægelse. 
Slesvigske Stænderdeputerede og Suppleanter vedtog den 13.
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Februar paa et Møde i Flensborg en Erklæring, hvori de udtalte 
sig tor Nødvendigheden at Slesvigs Udsondring fra ethvert Fælles
skab med Holsten, efterdi Slesvig ønskede at forblive en uad
skillelig Del af Danmarks Rige, hvad det i umindelige Tider 
havde været. Denne Erklæring tiltraadtes senere af Nordsles
vigerne ved Folkemøder i Toftlund og Haderslev. Samtidigt 
voxede Spændingen mellem Regeringen og den holstenske Stæn
derforsamling, da denne besvarede hins imødekommende Forslag 
med Betænkninger, i hvilke de slesvigholstenske Fordringer paany 
fremsattes. I et nyt Noteskifte mellem Danmark og de to tydske 
Stormagter klagede disse over den danske Regerings Færd i 
Slesvig, over dens systematiske Bekæmpelse af den tydske Na
tionalitet og over den faktiske Bestaaen af Rigsraadet for nævnte 
Hertugdømme. Forgæves protesterede Hall mod Forsøget paa 
at indblande Slesvig i Underhandlingerne, eftersom dette Land 
ikke hørte med til det tydske Forbund. Han hævdede den fo rt
satte gyldige Bestaaen af Rigsraadet for de Dele af det danske 
Monarki, der stod uden for Forbundet. Under det heftige Note- 
skil'le henledede nu Hall de ikke-tydske Stormagters og Sverig- 
Norges Opmærksomhed paa den betænkelige Vending, den dank- 
tydske Strid havde taget, idet Tydskland drog det slesvigske 
Spørgsmaal ind under det holstenske. Medens den offentlige 
Mening i det danske Monarki og i Tydskland endnu befandt sig 
under Virkningerne af den sidste holstenske Stænderforsamlings 
oppositionelle Optræden, fremkom der fra preussisk Side et For
slag om at udjævne den dansk-tydske Strid ved Slesvigs Deling. 
1 Begyndelsen af Ma j erklærede Udenrigsministeren, Baron Schlei
nitz, overfor den danske Gesandt i Berlin, Kammerherre Qvaade, 
at en saadan Afgørelse vilde kunne tilfredsstille begge Parter. 
Han tilføjede, at fordi en Del af Slesvig konstitutionelt forenedes 
med Holsten, medførte det ikke nødvendigt, at den tillige ind
lemmedes i det tydske Forbund. Qvaade svarede, at Delings
tanken var opgiven fra dansk Side, dels fordi man betragtede 
en saadan Løsning som en Uret mod Slesvig, dels fordi Delin
gen næppe vilde blive en definitiv Afgørelsesmaade, men snarere 
et Præcedens for senere Grænseforandringer, der betingedes af 
Nationaliteten. Konseilspræsident Hall udtalte sig i en Depeche 
til Gesandten i Frankfurt mod Delingen, hvilken han betegnede 
som et Tilbagefald til en svunden Tids Uret, idet Slesvig derved 
vilde blive behandlet som en Privatejendom, der kunde deles
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og sønderlemmes efter Herskernes Villie. Den slesvigske Delings
tanke kom senere frem. Uden noget Mandat fra deres Regerings 
Side berørte de engelske Gesandter i Berlin og W ien en saadan 
Løsning, men intet af de to Kabinetter følte sig da tiltalte 
a f  den.

Vi behøve her  ikke nærm ere a t  berøre den principielle Mod
sætning mellem det danske og det tydske Standpunkt saaledes 
som denne kom til Udtalelse i Noterne i første Halvdel af Aaret 
1862; thi i Virkeligheden kendes den tilstrækkeligt fra det fore- 
gaaende. Da Hall i Rigsraadssessionen i Januar  1862 forelagde 
Forslag om Ændringer i Fællesforfatningen, der gik ud paa en 
Ligestilling af Repræsentationerne for Danmark-Slesvig og for 
Holsten, protesterede de to tydske Stormagter udtrykkeligt mod 
et saadant Skridt. Det nedsatte Udvalg afgav af Hensyn til den 
diplomatiske Situation ikke nogen Betænkning angaaende Re
geringsforslaget. Den slesvigske Deputerede, Hans Kriiger fra 
Bevtoft, indbragte nu et med Juni-Grundloven stemmende Ud
kas t  til en Fællesforfatning for Danmark og Slesvig. Men med 
et betydeligt Flertal nægtede Rigsraadet Udkastets Overgang til 
anden Behandling. I Slutningen af August stillede Preussen og 
Østrig i lire Punkter deres Krav til Danmark. De fordrede, at 
Fællesforfatningen af den 2. Oktober 1855 skulde ophæves, navn
lig for Slesvigs Vedkommende. Dernæst skulde Regeringen fore
lægge samtlige Landsdeles særlige Repræsentationer et F o rfa t
ningsudkast, i hvilket et med Befolkningsmængden proportionalt 
Antal af Deputerede i Fællesrepræsentationen principielt var 
opgivet. Indtil et fælles repræsentativt Organ var dannet, skulde 
de særlige Repræsentationer, altsaa Rigsdagen og Stænderforsam 
lingerne, have ligelig Indflydelse paa Fællessagerne, og Central
regeringen skulde være hver af de nævnte Repræsentationer 
ansvarlig for samme. Endelig skulde for Slesvigs Vedkommende 
de før Aaret 1848 bestaaende Sprogbestemmelser genindføres, 
og disse skulde kun kunne afløses af en af de slesvigske S tæ n
der vedtagen Lov. Det var altsaa Tydsklands Fordringer, og 
disse gik, omend kun midlertidigt, i Virkeligheden ud paa en 
Firdeling af det danske Monarki. De af Tydskland formulerede 
Forslag fandt en Støtte i en Note, som den engelske Udenrigs
minister, John Russell, den 24. Septem ber sendte Gesandten i 
Kjøbenhavn. Han frakendte deri Fællesforfatningen af 1855 
Gyldighed for Hertugdømmerne, og han  fældede en skarp Dom
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over Forvaltningen i Hertugdømmet Slesvig, hvilken han beteg
nede som ensidig dansk. Russell vilde, at Slesvig skulde have 
Selvstyre og ikke være repræ sentere t i Rigsraadet, og i Reali
te ten  løb hans Forslag ligesom Preussens og Østrigs ud paa det 
danske Monarkis Firdeling. Denne Note gjorde et saa meget 
s tærkere  Indtryk paa den offentlige Mening i Danmark og i Tydsk- 
land, som England hidtil havde vist sig sympathetisk for det 
danske Folk under dets Strid med Forbundet. Hertil kom, at 
Forlovelsen mellem Prinsesse Alexandra og Prinsen af Wales 
kort  forinden var bleven deklareret og havde fra  engelsk Side 
fremkaldt en Mangfoldighed af sympathetiske Tilkendegivelser 
for de Danske. Kong Frederik  den Syvende gjorde sig til Tolk 
for sit Folks Stemning, idet han kort og djærvt udtalte overfor 
den engelske Gesandt, Paget, a t  han havde givet England en 
Datter af sit Hus, men til Gengæld havde modtaget et Ørefigen. 
England havde bragt Danmark i en vanskelig Situation, og denne 
blev betænkeligere derved, at de øvrige Stormagter i det Hele 
billigede Lord Russells Note. I Retraglning af den kritiske Si
tuation, hvori den dansk-tydske Sirid nu befandt sig, foreslog 
Gesandten i Frankfurt,  Bernhard  v. Btilow, Udenrigsminister 
Hall, at han skulde søge Sagen bilagt ved Hjælp af en inter
national Konference. Del var Bülows Overbevisning, at en saa- 
dan ikke vilde gaa ind paa  et Danmark-Slesvig til E j deren, men 
han var overtydet om, at enten Slesvigs Selvstændighed eller 
dets Deling vilde fremgaa som Resultat af Forhandlingerne. 
Med en Afgørelse i en af disse to Retninger maatte  da Danmark 
slaa sig til Ro. Der var paa den Tid Stemning oppe hos de 
europæiske Kabinetter for Slesvigs Deling, men Hall stillede sig 
afvisende overfor en saadan Løsning, idet han fastholdt E jder- 
politiken. Heldigt havde det været, om Kabinettet i Kjøbenhavn 
havde faae t det slesvigske Spørgsmaal forelagt for en inter
national Konference; thi den 24. September, samme Dag Lord 
Russell afsendte sin Depeche, traadte  Bismarck i Spidsen for 
det preussiske Statsministerium. Med ham kom der ind i den 
preussiske Politik en Kraft og Klogskab, der skulde blive af 
skæbnesvanger Betydning for Danmark, da de europæiske Tids
omstændigheder begyndte at stille sig heldigt for ham.

Det spændte Forhold mellem Danmark og Tydskland steg 
med det fortsatte  Noteskilte. Jævnsides dette gik nationale 
Manifastationer fra  den tydske og den danske Befolkning i
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Hertugdømmerne. I Juli 1861 havde flere Hundrede Slesvigere 
besøgt Kjøbenhavn, og ved en i den Anledning afholdt Fest 
vare Talerne for Slesvigs Forening med Kongeriget og Grund
læggelsen af en Ejderstat bievne hilste med Jubel. Den følgende 
Maaned var der i Kiel blevet foretaget en slesvigholstensk Mod
demonstration, ved hvilken den slesvigske Deputerede Thomsen- 
Oldensworth under begejstret Tilslutning fremsatte Ønsket om For
eningen af Hertugdømmernes Stænderforsamlinger. Aaret efter, 
den 25. Juli afsløredes Istedløven paa Heltegraven i Flensborg. 
H. N. Clausen holdt Festtalen ved dette Mindesmærke for Sejren 
ved Isted, og lians Udtalelser vare af udpræget ejderdansk Na
tur. Et Svar paa denne Manifestation var Sangerfesten i Husum, 
ved hvilken et afgjort dansk-fjendtligt Sindelag traad te  for Dagen 
Imidlertid fortsattes fra tydsk Side Agitationen mod den danske 
Styrelse i Slesvig, der mere og mere skildredes som et skræk
keligt Tyranni. Da en Dreng i Ekernførde, Slagtermester Büschels 
Søn, idømtes nogle Slag Pus, fordi han kastede Sten efter Folk 
paa offentlig Gade, lød der i den Anledning et Smertens- og 
Forbitrelsens Skrig i de tydske Blade, skønt Drengen aldeles 
ikke havde lidt nogen Overlast. Det danske Diplomati maatte  
endog afgive beroligende Erklæringer overfor de ikke-tydske 
Stormagter. Men Løgnagtigheden og Forvanskningerne med Hen
syn til den danske Styrelse i Hertugdømmet naaede dog Højde
punktet i den af Gustav Rasch 1862 udgivne Bog: »Vom
verlassenen Bruderstamm«. Den danske Forvaltning i Slesvig 
karakteriseredes deri som et rent Rædselsregimente. De danske 
Justitsembedsmænd og P ræ sier  blev skildrede deri som noget af 
Kjøbenhavns værste Udskud, som æreløse og foragtelige Per
soner, der førte et liderligt Levnet og med Misbruget a f  deres 
Embedsmyndighed kun forbandt det Formaal at mæske sig og 
berige sig paa Befolkningens Bekostning. De danske Lærere 
fremstilledes som uvidende og raa  Personer, der endog stod paa 
et lavere Trin end det plumpeste Tjenestetyende. I Samklang 
med Gustav Rasch ytrede de tydske Blade sig, og et enkelt gik 
endog saa vidt, at det satle det danske Regimente i Slesvig i 
Linie med Christen forfølgelserne i den romerske Kejsertid.

Der stod saaledes mørke Uvejrsskyer i den politiske Syns
kreds, da Aaret 1863 oprandt. Medens Tyskland i Virkeligheden 
fordrede en afgørende Stemme med Hensyn til Slesvigs Stilling 
i Monarkiet, l'aslholdt den danske Regering, at det tydske For-



bunds Kompetence ikke strakte sig ud over Eideren. Den danske 
Rigsdag og den holstenske Stænderforsamling traad te  samtidig 
i umiddelbar og aabenlys Modsætning til hinanden. Landsthinget 
opfordrede i en Adresse Kongen til Opretholdelsen og Udviklin
gen af den for Kongeriget og Slesvig bestaaende Forfatning og 
udtalte  sig for en frisindet Æ ndring af den slesvigske Stænder
ordning. Landsthinget ønskede, at Holstens Forhold maatte 
blive ordnede saaledes, at Kongen kunde opfylde sine Forbunds
pligter, uden at de andre Landsdeles Uafhængighed krænkedes. 
H erpaa svarede den holstenske Stænderforsamling i en Adresse, 
der  vedtoges trods den kongelige Kommissarius’es Protest. Mi
nisteriets Politik betegnedes i den som »ulyksalig« og Slesvig- 
holsteinismens Banner tonedes ligefrem. Adressen erklærede, at 
der kun i Genforeningen af Hertugdømmerne Slesvig-Holsten 
kunde findes en tilfredsstillende Løsning af de nærværende For
viklinger. Derpaa vedtog Forsamlingen en Henvendelse til For
bundsdagen, hvori den udtalte Haabet om, at det maatte  lykkes 
det tydske Forbund at træffe passende Foranstaltninger til at 
sikre Hertugdømmet Holstens Rettigheder. De holstenske S tæn
ders Optræden vakte i Kongeriget en stærk national Bevæ
gelse, der gav sig Udslag i talrige Folkemøder, blandt hvilke 
Mødet i Kasino i Kjøbenhavn den 28. Marts maa fremhæves. 
Man sluttede sig ved alle disse Sammenkomster i det væsent
lige til Landsthingets nævnte Adresse, idet man dog med stigende 
Styrke, forlangte Holsten-Lauenborgs Udskillelse fra Monarkiet. 
Samtidig var man i Tyskland Vidne til Folkemøder ved hvilke 
der optraadte Talere, som erklærede, at den danske Regering 
overfor Hertugdømmerne havde gjort sig skyldig i Traktatbrud, 
og fordrede Genindførelsen af den slesvigholstenske Statsgrund
lov af den 15. September 1848. Saaledes stod da de to stri
dende P a r te r  saa skarpt som muligt overfor hinanden. Da fore
tog Ministeriet Hall et afgørende Skridt. Den 30. Marts 1863 
udstedte det en Kundgørelse om Holstens Forfatningsforhold. I 
Følge den skulde Holsten-Lauenborg stilles selvstændig ved Siden 
af Danmark-Slesvig, for hvilket Oktoberforfatningen i ændret 
Skikkelse skulde være Fællesforfatning. Regeringen vilde ind
rømme de holstenske S tænder besluttende Myndighed i Fælles
sager, lor saa  vidt disse angik Holsten, men den bestemte, at 
Fællesskabet skulde ophøre i alle de Punkter, med Hensyn til 
hvilke et samstemmende Votum mellem Stænderne og Rigsraadet
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ikke kunde opnaas. Ligesom den holstenske Stænderforsamling 
ikke skulde kunne forhindre, at en af  Rigsraadet vedtagen og 
af Kongen stadfæstet Lov traadte  i Kraft i Danm ark og Slesvig, 
saaledes skulde ogsaa en af  de holstenske S tænder billiget Lov 
kunne udgaa for Hertugdømmet Holsten, uden at en ligelydende 
Lov samtidig indførtes i det øvrige Monarki. Angik en saadan 
Lov et Forhold, hvori en forskelligartet Lovgivning ikke lod sig 
forene med Opretholdelsen af det hidtil værende Fælleskab, 
skulde dette bortfalde. Ved denne Ordning vilde Regeringen 
sikre enhver af Monarkiets to Dele den fornødne Udvikiingsfri- 
hed, og Tyskland vilde ikke gennem den holstenske S tænder
forsamling kunne gribe hemmende ind i det dansk-slesvigske 
Rigsraads Virksomhed. Kundgørelsen af den 30. Marts 1863, 
der var en Akt af Kongens souveræne Vilje, t i l traadtes formelt 
af Rigsraadet, der i en Adresse til Kongen udtalte sig for, at 
den nye Ordning snarest  mulig fik «forfatningsmæssig S tadfæst
else». Atter fremkom i Rigsraadet den slesvigske Deputerede, 
Hans Kriiger, med Forslag om en for Danmark og Slesvig fælles 
Forfatning, der i det væsentlige lignede Juni-Grundloven; men 
Forsamlingen stillede sig afvisende overfor det. Marts-Kundgør
elsen fremkaldte P rotester fra Preussens og Østerrigs Side. De 
to Stormagter betegnede den som et Brud paa den danske Re
gerings Tilsagn af 1851 og 1852; thi Holsten-Lauenborgs Udson
dring, hævdede de, var middelbart en Indlemmelse af Slesvig i 
Kongeriget. Denne Opfattelse gjorde Bismarck sig til Talsmand 
for i det preussiske Deputeretkammer. Endelig vedtog den 
tydske Forbundsdag den 9. Juli 1863 en Beslutning, hvorved den 
danske Regering opfordredes til ikke at gennemføre Marts-Kund
gørelsen. Forbundsdagen truede med en Forbundsexekution, hvis 
Regeringen ikke inden seks Ugers Forløb havde givet en tilfreds
stillende Erklæring.

Forholdet mellem Danmark og Tyskland var saaledes saa 
spændt som vel muligt, da den slesvigske Stænderforsamling den 
17. Juli 1863 traadte  sammen til sin tiende Session i Flensborg. 
Af de nye Valg, der havde fundet Sted 1860, var der fremgaaet 
et slesvigholstensk Flertal, der dog var fem Stem m er færre  end 
tidligere. Men til Gengæld var dets Stemning saa meget b itrere  
mod Danmark. Den politiske Uvillie overfor dette  kom især til 
Udtryk gennem de Deputerede, Hansen-Grumby og Thomsen- 
Oldensworth, der begge 1862 vare bievne udelukkede fra Rigs-
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raadet, fordi de officielt havde frakendt dette Retsgyldighed. I 
Stænderforsamlingens første Møde nedlagde Hansen-Grumhy Pro
test  mod Valget af den Deputerede, Raadmand Diemer i Tønder, 
idet han hævdede, at Valglisterne vare urigtigt førte. Sagen var 
den, at Slesvigholstenerne ærgrede sig over, at de i Tønder 
Amt, hvilket de betragtede som deres Retning aldeles hengivent, 
havde tab t tre Stemmer. Den kgl. Kommissarius Kranold næg
tede imidlertid at sætte Valgets Gyldighed under Afstemning, da 
Indvendinger mod Valglisternes Gyldighed i Følge Forfatningen 
ikke havde Indflydelse paa stedfundne Valg, men kun vare til 
Regel for tilkomne. Denne Holdning, der var statsretlig korrekt, 
vakte dog den slesvigholstenske Fraktions Forbitrelse. Hansen- 
Grumby og tre og tyve andre Stænderdeputerede nedlagde deres- 
M andater og forlode Salen, hvorved Forsamlingen blev ude af 
Stand til a t  foretage retsgyldige Afstemninger. Den kongelige 
Kommissarius udsatte Møderne og indkaldte Suppleanterne. Men 
da Møderne a tter aabnedes den 30. Juli, mødte kun tre af disse, 
hvorfor Stænderforsamlingen hjemsendles ved et kgl. Reskript. 
Det var det slesvigholstenske Stænderflertals Svar paa Kund
gørelsen af den 30. Marts 1863, hvilken Danmark omtrent en 
Maaned senere nægtede at tage tilbage i sit Svar paa den sidste 
tydske Forbundsbeslutning.

I Samklang med Marts-Kundgørelsen forelagde Ministeriet 
Hall Rigsraadet, der traad te  sammen den 28. September 1863, 
Udkast til Grundlov for Danmarks og Slesvigs Fællesanliggender,, 
sam t et Lovudkast for Valgene til Rigsraadet. Forfatningsud
kastet kom Kongerigets Grundlov langt nærmere, end Fællesfor
fatningen af Oktober 1855 gjorde det. Den 13. November 1863 
vedtoges Regeringsforslaget med 40 Stemmer mod 16, hvilke 
sidste afgaves af Venstrepartiet og Helstatsmænd, saavel af den 
konservative som af den konstitutionelle Afskygning. Denne Af
stemning blev en skæbnesvanger Regivenhed i det danske Mo
narkis nyeste Historie, og det saa meget mere, som Kong Fre
derik den Syvende døde to Dage efter paa Glücksborg Slot, før 
han havde faaet Lejlighed til at s tadfæste den nye Forfatning.

Ved hans Bortgang b rast  det af Tyskland anerkendte Legi
timitetens Baand, der knyttede Hertugdømmerne Slesvig og Hol
sten til Kongeriget Danmark. I Kraft af Thron følgeloven af den 
31. Juli 1853 besteg Prins Christian af Glücksborg Thronen som 
Kong Christian den Niende, og han stadfæstede, under et stærkt
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Tryk fra dansk-nalional Side, den 18. November den nye Fælles
forfatning for Danmark og Slesvig. Nu rejste sig i Tyskland en 
Storm mod den danske Regerings Politik. Hertugen af Augusten
borg gav trods sin tidligere Renunciationsakt Afkald paa Arve
følgen i Hertugdømmerne til Fordel for sin Søn, og denne med
delte Forbundsdagen, at han havde tiltraadt Regeringen som 
Hertug Frederik den Ottende. Østrig og Preussen nedlagde i 
Frankfurt Indsigelse mod den nye Fællesforfatning, som de og- 
saa gjorde til Genstand for Protest i Noter til Kabinettet i Kjø- 
benhavn. De betegnede Forfatningen som en Krænkelse af Dan
marks Forpligtelser fra 1851—52 overfor Tyskland, og de fo r
drede, at den danske Regering inden den 1. Januar 1864 skulde 
give Garanti for, at Forfatningen ikke traadte i K raft for Her
tugdømmet Slesvigs Vedkommende. Den tydske Forbundsdag 
nægtede endvidere at anerkende Gyldigheden af Londonertrak
taten af den 8. Maj 1852, fordi denne Traktat, der skulde sikre 
det danske Monarkis Integritet og den gllickborgske Linies Arve
følge, ikke havde været den forelagt. Forbundsdagen udeluk
kede den danske Forbundsgesandt fra Møderne og vedtog at 
opretholde sin Beslutning af 1. Oktober, i K raft af hvilken der 
skulde gøres Forbundsexekution i Holsten og Lauenborg. Preus
sen og Østrig nægtede at modtage den A fsending, der skulde 
notificere dem Christian den Niendes Tronbestigelse; de erklæ
rede, at Novemberfor fatningen stod i Strid med Kundgørelsen 
af den 28. Januar 1852 og fordrede dens Tilbagetagelse. De 
øvrige Stormagter søgte gennem overordentlige Afsendinge at 
bevæge den danske Regering t il et saadant Skridt; men deres 
Forestillinger vare frugtesløse. Ministeriet Hall vægrede sig ved 
at tage den nye Forfatning tilbage og sluttede Rigsraadets Mø
der den 21. December.

Ti Dage senere traadte Kabinettet tilbage og afløstes af et 
nyt Ministerium under Forsæde af Monrad, der siden 1860 havde 
været Kultusminister. Im idlertid var et Kxekutionskorps, bestaa- 
ende af Hannoveranere og Sachsere, den 24. December rykket 
ind i Holsten, og efter dem fulgte Prætendenten, der overalt 
proklameredes som Hertug Frederik den Ottende. Den 28. De
cember havde dernæst Østrig og Preussen foreslaaet i Frank
furt, at Forbundet skulde fordre Novemberfor fatningen ophævet 
1'or Slesvig, eftersom den indeholdt en Inkorporation af dette i 
Kongeriget. Vægrede Danmark sig, skulde Slesvig besættes som
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Pant, under Forbehold af Arvespørgsmaalets Afgørelse. Men de 
to Stormagters Forslag blev forkastet den 14. Januar 1864, da 
Forbundsdagen betragtede dets Vedtagelse som en middelbar 
Anerkendelse af Kong Christian den Niendes Rettigheder. Øst
rig og Preussen erklærede da, at de selv vilde kræve Novem
berforfatningens Ophævelse og i Vægringstilfælde skride til 
Slesvigs militære Besættelse. Deres Gesandter stillede den 16. 
Januar nævnle Fordring i Kjøbenhavn, idet de indrømmede to 
Dages Betænkningstid. Den 18. Januar afviste Danmark i sit 
Svar Paastanden om, at Novemberforfatningen medførte Sles
vigs Inkorporation i Kongeriget, og det erklærede, at, Fristen til 
Novemberforfatningens Tilbagetagelse paa lovlig Vis var alt for 
kort. Dog var Begeringen villig til at indkalde Bigsraadet saa 
hurtig som muligt i det angivne Øjemed, hvorefter Monarkiets 
Forfatningsforhold skulde blive ordnede i Overensstemmelse 
med Kundgørelsen af den 28. Januar 1852. Østrig og Preus
sen svarede herpaa med Afbrydelsen af den diplomatiske For
bindelse. Den 21. Januar rykkede et østrisk-preussisk Troppe
korps under Kommando af Feltmarskal Wrangel ind i Holsten, 
og den 1. Februar overskred det Ejderen, hvorefter Krigen be
gyndte. Feltmarskal Wrangel havde i en Skrivelse til General 
de Meza meddelt, at han havde Befaling til at besætte Hertug
dømmet Slesvig og overtage dets midlertidige Forvaltning. Efter 
at den danske Hær havde trukket sig tilbage til Sundeved og 
Nørrejylland, overdrog Feltmarskallen Hertugdømmets Forvalt
ning til en østrigsk og en preussisk Kommissær, henholdsvis 
Grev Revertera og Friherre v. Zedlitz. Disse fjærnede de danske 
Farver og Vaaben, gjorde Tydsk til det officielle Sprog i For
valtning, Kirke og Skole og afsatte den største Del af Embeds- 
mændene i Nordslesvig. Saaledes var den danske Styrelse i Sles
vig faktisk ophørt, indtil Hertugdømmet traktatmæssig skiltes 
fra den danske Krone ved Fredslutningen i Wien den 80. Ok
tober 1864.

Se vi nu tilbage paa den danske Styrelse af Sirsvig i Tids
rummet fra Juli 1850 til Februar 1864 og søge vi at fælde en 
almindelig Dom om denne, antage vi, at. man i det væsentlige 
vil kunne tiltræde, hvad Sønderjyden A. D. Jørgensen i den 
Retning har udtalt. I et Foredrag om Sønderjylland, som han 
holdt for over sytten Aar siden, indrømmede han med Hensyn 
til Embedsstanden, at denne havde indeholdt uheldige Elementer,
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hvis Optræden m aatte  misbilliges. Men paa den anden Side 
betonede han, at Regeringen havde store Vanskeligheder ved at 
finde Embedsmænd i de tydsktalende Egne i Hertugdømmet. Man 
kunde ikke forlange, at den skulde tage Holstenere og Syd
slesvigere, som vare  bievne kompromitterede ved Oprøret. Re
geringen var i Virkeligheden henvist til at søge sine Embedsmænd 
blandt de Loyale i Hertugdømmerne og iøvrigt ansætte Folk fra 
Kongeriget, overalt hvor det lod sig gøre. Men efterhaanden, 
som indfødte Slesvigere uddannedes til Beklædeisen af Embeds- 
gærningen i de forskellige Forvaltningsgrene, anvendtes hine, 
og Forholdet mellem Embedsstanden og Befolkningen var indtil 
Katastrofen 1864 i stadig Bedring. Rigsarkivaren vidner dernæst, 
at den overordnede Styrelses Optræden overfor de lokale Embeds
mænd gennemgaaende var præget af Retfærdigheds- og Billig
hedsfølelse, og i det Hele m aa siges at have været human. 
Hvad Sprogsagen angaar, da er det hans Overbevisning, at den 
danske Styrelse gjorde sig skyldig i et Misgreb ved ikke at stille 
de to Sprog fuldstændig lige i de saakaldte blandede Sogne. 
Han minder om, at baade H. N. Clausen og Madvig holdt paa 
en saadan Ordning, da denne Sag kom paa Tale i S ta tsraadet 
ved Udgangen af Aaret 1849. Han finder det endeligt mærkeligt, 
at de Nationalliberale opretholdt Sprogtvangen i Sydslesvig, da  de 
kom til Magten i Kongeriget. Men selv om den danske Regerings 
Optræden i Sprogspørgsmaalet har haft sin Skyggeside, saa  har 
den dog været for næsten intet a t  regne mod det, hvad E f te r 
tiden blev Vidne til under det preussiske Regimente i Hertug
dømmet.
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