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D e  i det Folgende nedskrevne O plysninger og Data skylder 

F orfatteren  for en Deel Sam taler og M eddelelser, hvorm ed 

Baron Blixen Finecke har beæ ret ham . Paa Forespørgsel, om 

Noget netop i dette Øieblik m aatte væ re til Hinder for en 

Offenliggjorelse, har Forf. m odtaget følgende Svar:

H ø is tæ red e!

Jeg see r ingen H indring for Offenliggjørelsen af 

det mig velvillig tilsendte M anuscript og har end Intet 

mod Offenliggjørelsen af mit Svar.

Deres
Kjøbenhavn den 19de April 18 6 5 ,

Blixen Finecke.





E n  af Hovedaarsagerne til de Ulykker, som i det sidste Aar 

ere brudte ind over Danmark, er den ligesaa forklarlige som 

uheldige Mangel paa Blik for reale Forhold , der over hele 

Verden er  et Særkjende for B ærernc af den constitutionellc 

Liberalisme. Hvad specielt Geheimeraad Hall angaaér, vil 

han end ikke kunne paaskyde Mangel paa Belæring i rette 

Tid; thi der foreligger saavel i Rigsraadstidenden som paa 

Tryk andetsteds Vidnesbyrd om , at den europæiske Situa

tion — Situationen Bismarck — er bleven rigtigt vurde

ret itide af udenfor Regjeringen staaende politiske Mænd i 

Danmark. Regjeringen misforstod i den Grad hvad der 

foregik i Preussen, at den daværende danske Indenrigsmini

ster (Lehmann) tog Parti for Danmarks principielle Mod

s tander ,  det doctrinaire preussiske Deputeretkam m er, og 

offenlig forekastede Hr. v. Bismarck Forfatningsbrud. Var 

det det doctrinaire Parties og doctrinaire Politikeres almin

delige Uformuenhed til at forstaae og vurdere Charakterer*), 

var det plebejisk Antipathi mod den fødte Aristokrat, eller 

var det den af Opdragelse og Stilling fremgaaede Mangel 

paa Fjendskab til ledende politiske Mænd i Europa og en 

ogsaa heraf flydende Mangel paa Evne til rettelig at bedømme 

denne Situation i et givet Øieblik?

*) Cfr. f. Ex. den lib erale  P resses B edøm m else af L ou is N apoleon i sin  Tid.
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Det har aabenbart ikke fra forst af ligget i v. Bismarcks 

Plan at begynde sin »Action« m od Danmark. Der foreligger 

ikke blot Yttringer af ham , som vidne om det Modsatte; 

m en en Krig mod Danmark og et Forsøg paa at udvide 

P reussens «schmalen Leib» ved Erobringer Nord for Elben 

e r  ikke blot ingen nødvendig Følge af, men turde i visse 

Maader staae i Modstrid med det P rog ram , der tillægges 

hin Statsmand —  Foreningen af Nordtydskland indtil Main- 

linicn i en mægtig protestantisk Stat som det forste 

Skridt til Gjennemførelsen af en m ere omfattende F o r

ening af det protestantiske og i videre Forstand germa

niske Europa mod græsk-katholske Slaver i Øst og rom ersk- 

katholskc Rom aner i Vest. At et venskabeligt Forhold til 

det skandinaviske Norden i Almindelighed er en Betin

gelse for den blot tilnærmelsesvise Gjennemforelse af et 

saadant P rogram , synes nu endog at indsees af de da

væ rende Regjeringsmænd i Danmark. Idetmindste synes 

Geheimeraad Halls og Ur. Lehm anns Yttringer under F o r

handlingerne om Fredstracta ten  i Rigsraadet at tyde paa 

noget Lignende, ligesom den store Flerhed af politiske Mænd 

i dette Øieblik synes at stotte deres Forhaabninger om 

Landets Frelse paa den formeentlige Nødvendighed for 

v. Bismarcks Politik af et saadant godt Forhold. Redacteur 

Billes Forsøg paa ved directe Forhandlinger med den p reu s

siske Statsmand at indlede en T ilnærm else , tor vel an 

sees som udgaaet fra en lignende Betragtning. Men medens 

en saadan bedre Indsigt nu muligvis kom m er for silde, og 

det er uvist, om den preussiske Minister overfor de for

skelligartede, af m ellem kom mende Begivenheder opstaaede 

nye Forhold ind- og udadtil nu vil formaae at stotte et saa

dant Haab, er det kun altfor vist, at enhver Yttring i denne 

R etn ing , da det var Tid at tale og Tid at handle i Over-



eensstem m else  hermed, af den daværende Regjerings Orga

ner blev charakteriseret som »Fusentasteri« , og de Mænd, 

der fremsatte dem, som »Bismarckske Aflæggere'«.

Havde en saadan bedre Indsigt været tilstede i re tte  

Tid, vilde de dengang ledende Mænd have undladt at sæ tte  

deres Lid til et formeentligt »forestaaende Sammenstød m el

lem Øst og Vest« (Prof. Clausen) og et kun i deres egne 

Tanker stedfindende Fjendskab mellem det franske og det 

preussiske Cabinet (Etatsraad Juel) som til en nærfore- 

staaende Gjenoptagelse fra S verrigs Side af »Gustaf Adolphs 

Politik« (Etatsraad Krieger). Havde en saadan bedre Ind

sigt væ ret t i ls tede , vilde ingen fornuftig Mand, endsige 

en Regjering, kunnet vente activ Hjælp af England; vilde 

Geheimeraad Ilall ikke tilraadet Kong Christian den Niende 

at stadfæste Novemberforfatningen, ikke siddet Europas 

Raad og Advarsler overhørig, ikke tvivlet om Danmarks Iso

lation ; havde Biskop Monrad neppe dristet sig til at overtage 

Dannelsen af en ny Regjering, vilde han blevet befriet for 

sin Forundring over den franske Ambassadeurs Holdning 

paa London-Conferenccn; vilde det danske Folk — dette 

er af større Betydning — blevet befriet for den ideligt 

skuffede Forventning om »en fransk Diversion mod Rhinen«.

Den sam m e Mangel paa Blik for Forholdene som de 

ere og deres virkelige Betydning, hvorpaa ovenfor er anført 

Exempler, viser sig ogsaa i Forholdet til »Broderrigerne«. Vi 

have seet Partiets maaskee dygtigste Mand ganske misfor- 

staac S temninger og Tilstande i Svcrrig; Følgerne kunde 

ikke udeblive.
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Medens det danske Folk af Regjeringens Organer dag

ligt henholdtes m ed Forsikkringer o m ,  at Forsvarsforbundet 

nu var paa det N ærm este  eller saa godt som afsluttet, var 

der den 8de Septem ber 1863 paa Ulriksdal afholdt en Con

fe rence, ved hvilken bl. A. Friherre  de Geer (den svenske 

Justitie-Stalsminister), Udenrigsministeren Grev Manderstrom, 

den norske Statsminister Sibbern, Statsraad Friherre  Gripen- 

stedt saavelsom den daværende svensk - norske Gesandt i 

Kjøbenhavn, Grev Hamilton, vare tilstede. Forhandlingerne 

d re ie d es ig o m  et af den danske Udenrigsminister under 23de 

August fremsendt Udkast til et Forsvarsforbund, og det hedder, 

at samtlige tilstedeværende hoie Em bedsm ænd udtalte sig 

imod det danske Udkast. Dette skete i Form af en Beslutning 

om, at det officielle Svar skulde gjøres afhængigt af det engel

ske og det franske Cabinets Mening om denne Sag. Medens 

det alt om Aftenen sam m e Dag var bekjendt i Hofkredsene 

paa Ulriksdal, og det hurtig derfra gik over i andre Kredse, at 

Forsvarsforbundets Skjæbne herm ed var afgjort, vedligeholdtes 

Illusionerne endnu stedse ved Regjeringsorganerne i Kjøben

havn *) og det allierede »Aftonbladet« i Stockholm, og disse 

Illusioner fik forøget Næring ved Beretningen o m ,  at Grev 

Manderstrøm i et svensk-norsk  Statsraad i Slutningen af 

Septem ber havde bragt Spørgsmaalet paa Bane. Medens 

den liberale Presse selv opfattede og udbredte Forestillin

gen om , at der i Sverrig var gjort et afgjørende Skridt 

henimod Virkeliggjørelsen af Forhaabningerne om den for

ventede svensk-norske Bistand, vare Forhandlingerne i dette

*) Det hedder saaledes endn u i »Fædrelandet« for den 5te Novem ber: »Vi holde  
den (E fterretningen om , at A liiancetractaten var undertegnet den 30te Octbr.) 
i hvert Fald for m eget sandsyn lig , d a  d e t  e r  v i s t ,  at Grev H am ilton den 
27de m odtog sin  Fuldm agt til at underskrive.«
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Statsraadsinøde ikke Andet end den formelle Afslutning af hvad 

der var passere t paa Ulriksdal og i Stockholm. Dette frem- 

gaaer bl.A. af Offenliggjorelsen af Grev Manderstroms Votum 

til Statsraadsprotokollen over det af ham selv fremlagte 

Forslag til Instruction og Fuldmagt til Grev H am ilton , hvil

ket Forslag imidlertid i k k e  b l e v  t i l t r a a d t  a f  n o g e t  

M e d l e m  af  S t a t s r a a d e t .

1 Regjeringskredsene i Kjøbenhavn var man endnu stedse 

uvidende om alt dette. Det rette Blik for disse Forhold 

synes i alt Fald ikke at være blevet skjærpet ved den svensk

norske Gesandts vistnok velsindede Oplysninger. Illusionen 

om en nærforestaaende Afgjørelse benyttedes flittigt til 

at frem me Forfatningsværket, og det i den U dstrækning, at 

Forfatningsforslagets Vedtagelse af den fra forskjellige Sider 

inspirerede liberale Presse skildredes som en Betingelse 

for Forsvarsforbundets Afslutning.

I Overeensstem m else herm ed opfordrede Professor 

Clausen i et talrigt Mode af Rigsraads-Medlemmer de Til

stedeværende til at kaste al Betænkelighed til Side og at 

s tem m e for det forelagte Forfatningsudkast. Professoren ud

talte, at Danmarks Stilling aldrig havde været gunstigere*) til at 

foretage et saadant afgjorende Skridt, og dette skyldtes Mini

steriets Fortjeneste ,  der havde overbeviist Europa om vor 

Ret og b r a g t . Forsvarsforbundet m ed Sverrig - ISorge i 

Stand, ihvorvel Ratificationerne endnu ikke vare udvexlede. 

Da Professoren tilfoiede, at han i Danmarks Velfærds 

Sag ikke vilde have udtalt sig saaledes, uden at kunne 

støtte sig til paalidelige Meddelelser, fandt Baron Blixen 

Finecke det Pligt at oplyse om den virkelige Stilling, og som

*) Ofr. »Fædrelandet« for den 12te O ctober: »Det er neppe m u lig t at tænke sig  
en for os gu n stigere  S ituation  end den næ rvæ rende«.
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det vil v æ re  de T i ls ted ev æ ren d e  i M inde , rned Paaberaa- 

belse  af K i ld e r , d e r  m aatte  have idc tin inds tc  jevnbyrd ig  

Autoritet m ed  d e m ,  h vo ra f  P ro fe sso r  C lausen inaatte  an ta 

ges at have øst.

Paas tand  s tod nu im od Paastand , og Tilliden til, at den 

sv en sk -n o rsk e  og den danske  Regjering  vare  saa enige som 

det frem stil ledes ,  var  ry s te t .  F o r fa tn ingsudkas te t  og derm ed 

M inisteriet svæ vede  i Fare .  Men da C onse ilp ræ sidcn ten  m ed  

den A u to r i te t ,  som  Stillingen gav, fandt det h e n s ig tsm æ s

sigt offenlig fra M inis te rborde t  at give F o rs ikk ring  om, at 

de r  m ellem  den danske  og den sv e n sk -n o rsk e  Regjering 

h e rsk ed e  »f u 1 d s t æ  n d i g  O v e r  c e 11 s s t e m m e 1 s e «, kan det 

ikke læ gges de Lindviede til L a s t ,  at de fulgte Sæ tn ingen  

»in dubio pro  reg e« .

Baron B. havde im idlertid  ikke in d sk ræ n k e t  sig til 

b lotte  Advarsler. D et v id e s ,  at han alt fra K ongem odet paa 

S kodsborg  og ß ä c k a sk o g  havde m ed b rag t  O vertydning om , 

at S am ta le rne  om e t F o rsv a rs fo rb u n d  ikke vilde faae reel 

B e ty d n in g ,  og at Kong F red er ik  ikke var  uv idende herom . 

D et Ind tryk , K ongen  havde m o d ta g e t ,  fo rs tæ rk e d e s  paa 

Gliieksborg den 6 te  O c tober ,  hvo r  i A nledning af Hs. Maje

s tæ ts  Fødse lsdag  fo ruden  D.D. K.K. H.H. dav æ ren d e  Prinds 

Christian og Prinds  O scar  og A n d re ,  ogsaa B aron  B. var 

tilstede. '

Alt nogle Dage forinden  havde han i O verbeviisningen 

om, at en Politik s tø tte t  til I llusioner som  de n æ v n te  m eget 

snar t  m aatte  føre til en fordæ rvelig  Conflict, m e d  Syn for, 

at D anm ark  i saa Tilfælde ikke vilde k u n n e  gjorc  Regning 

paa B istand fra det f ranske  C abinets S ide ,  de r  v is tnok  m ed 

Føie fo rm een te s  ved v isse  fælles In te re s se r  at v æ re  kny tte t  til 

de t  p reuss iske ,  og m ed  K undskab om Alliance-Spørgsm aalets
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Stilling, besluttet sig til at benytte denne sin Viden og p e r

sonlige Forhold i Fædrelandets  Tjeneste.

I O vereensstem m elsc herm ed  havde han under 3die 

O ctober tilskrevet den preussiske Prem ierm inister og i 

Spørgsmaalsform fremsat de Vilkaar, under hvilke denne i 

Henhold til sit Program form eentes at ville kunne række Haand 

til cn fredelig og for begge Parter  ærefuld Udjevning af den 

bestaaende Tvist, m ed udtrykkeligt Tilfoiende, at et eventuelt 

Svar vilde blive forelagt Hs. Maj. Kongen.

Hr. v. Bismarcks Svarskrivelse, der supplerer et Tele

gram af 7 de fra Berlin og som naaede Baron B. paa 

Gliicksborg, er dateret Baden-Baden d. 10de og kom til 

Kjøbenhavn d. 15de s. M.

Dagen ef te r ,  den 16de ,  afholdtes Geheimestatsraad 

i K jøbenhavn, der var ansat til Kl. 9 om Formiddagen, 

men alt iforveicn s. D. havde Baron B. mcddeelt Con- 

seilpræsidcnten Indholdet af saavel sin e g e n , som af v. 

Bismarcks Svarskrivelse, de r  væsenlig er et i Form af en 

bejaende Omskrivning paa Baron B.’s Forespørgsel fremsat 

Samtykke til de af denne antydede Vilkaar til Forebyggelse 

af Executionen og Opnaaelse af den attraacde ærefulde 

Ordning. Det e r  tilstrækkeligt til Betegnelse af disse Vil

kaar at s ige, at ingen af dem paa nogen Maadc traadte 

den danske Krones og det danske Folks Æ re  og Iict for 

næ r, og at d e ,  naar hine Skrivelser engang ville foreligge 

Otfenligheden, sikkert ville fremkalde cn sørgmodig For

undring over de billige Vilkaar, for hvilke cn saadan Ord

ning endnu dengang kunde været kjobt. Det vil være ovcr- 

flodigt at tilfoic, at der ikke var Tale om Afstaaelsc af cn 

Fodsbred Land.

Det vides ikke, om Baron B.’s Meddelelse til Ghrd. Hall 

ogsaa var Aarsag til, at ban  blev befalet til Audiens hos
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Kongen den 17de; hvad derimod vides, e r ,  at Kongen 

fra denne Dag kjcndte den foreliggende Correspondance 

i dens hele Omfang.

I det forelagte Forfatningsudkast saae Kongen ingen 

Hindring for det vakte Haab om Fredens Bevarelse, idet det 

ifølge Overveielse med Conseilpræsidenten var Hensigten 

at benytte den forfatningsmæssige Ret til at holde Stad

fæstelsen hen, om fornødent lade den bortfalde, for, naar 

Udkastet var vedtaget i l l igsraadet, at have et plausibelt 

Paaskud til at tage Kundgjørelsen af 30te Marts tilbage, en 

Fordring, der som bekjendt var reist fra tydsk Side*).

I denne Omstændighed har man en Forklaring til 

Kongens Opfordring til forskjellige Medlemmer af Rigs- 

raadet (Tscherning, Holstein-Holsteinborg m. Fl.) om at 

s tem m e for Forfatningsudkastet.

Det vil mindes, hvorledes Rygtet i hine Dage vilde vide, at 

den preussiske Prem ierm inister havde tilkjendegivet, ikke med 

Udsigt til noget fredeligt Resultat at ville kunne forhandle 

med de daværende danske Ministre, men vel med et Mini

sterium Blixen, at den Kgl. Storbritanniske Gesandt havde 

yttret,  at et Ministerium, dannet paa Grundlag af de frem 

satte Vilkaar, vilde kunne gjøre Regning paa den engelske 

Regjerings Understøttelse , endelig at Kongen havde op

fordret Geh. Hall til at komme til en Forstaaelse med 

Baron B.

Her maatte handles og handles snart. Handlingen b e 

stod i den bekjendte Artikel i »Dagbladet« af 21de Octbr., i 

hvilken Baron B. skildredes som en Høi- og Landsforræder, 

der bag Regjeringens Ryg conspirerede med Landets Fjender.

*) Cfr. Hr. L ehm anns Yttringer i R igsraadet den 3die Octbr. og «Berl. Tidende» 
af 6te s. M.
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Af denne Dagbladsartikel erfarede det Berlinske Cabinet 

bl. A., hvorledes den danske Regjering stillede sig til For

søget paa at udjevne Conflicten, samtidig m ed ,  at det at 

»Fædrelandet« af 17de havde erfaret, hvorledes Indenrigsmi

n ister Lehm ann offenlig for Skytteforeningernes Medlemmer 

havde erklæret, at den nuværende Conflict var en af Regje- 

ringen med beraad Hu fremkaldt Krisis.

Det har neppe været denne Art af «Handlinger» og 

«hurtige H andlinger», som v. Bismarck i sine Samtaler 

m ed den danske Gesandt i Berlin sees at have forlangt af 

den danske Regjering, istedetfor «Erklæringer» , «For

klaringer« og «Forsikkringer» (Depecher af 2 7 d e ,  28de 

O ctober og 3die INovbr.), men muligviis have disse Hentyd

n inger af den preussiske Premierminister til Yttringer i hans 

Skrivelse til Baron B. ikke været egnede til hos visse 

M edlemmer af Cabinettet at vedligeholde den fornødne 

Aandsro.

De Handlinger, v. Bismarck i officielle Meddelelser 

forlangte, vare som bekjendt Holsteens fuldstændige finant- 

sielle og legislative Udsondring, navnlig i Overeensstemmelsc 

m ed Skrivelsen til Baron B .,  i Form  af Ophævelsen af 

Kundgjørelsen af 30te Marts, idet han frem hævede, at der 

dog ikke i det Yæsenlige var nogen Forskjel mellem hans 

Forslag og d e t ,  som Cabinettet i Kjøbenhavn var villigt til 

at gjøre. (Depeche af 3die Novbr.). At denne Fordring 

m ed Hensyn til F orm en  for Udsondringen kom det Hallske 

Cabinet for tidligt, idet det efter Sammes Formening af 

Hensyn til de indre Forhold var uundgaaelig nødvendigt, at 

Udkastet til en Forfatning for Danmarks og Slesvigs fælles 

Anliggender forinden var vedtaget i Rigsraadet — hertil kunde 

den preussiske P rem ierm inister fornuftigviis intet Hensyn
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tage, ligesom det i det Hele s e e s ,  ikke at liave ligget ham 

paa Hjerte at styrke det Hallske Cabinet.

Det har ikke været Almeenheden og ikke mindst det 

af Rigsraadets Folkething «i Anledning af den Allerhøieste 

Resolution af 19de Marts 1864 nedsatte Udvalg» muligt at 

bringe v. Bismarcks saakaldte nyholstccnske Tankegang, 

saaledes som den frem træder i Minister Quaades Indberet

ninger (vide navnlig Depecher af 27de og 28de October) i 

Overeensstemmelse med det formeentlig pludselige Omslag, 

som frem træder i U nderstatssecre tairen , Hr. von Thiles 

Depeche af 13de INovbr., der indtraf hertil netop paa Kong 

Frederik den 7des Dødsdag, «efterat den danske Regjering», 

som det h ed d e r ,  «i det fuldeste Omfang og netop i den 

Form, som senest var bragt i Fors lag , havde opfyldt den af 

Hr. v. Bismarck opstillede Fordring» (Udvalgets Beretning Side 

9), og det sees af de det engelske Parlement forelagte Act- 

stykker, at det preussiske og det engelske Diplomati i Kjøben- 

havn have standset overfor den sam m e Vanskelighed. 

Medens Udvalget antager, at det e r  «Muligheden af Kongens 

Død», som har ledet Preussen til at afbryde de forte F o r

handlinger med Danmark og re servere  sig frie H æ nder, en 

Gisning, der er gaaet over i den danske Almeenbevidsthed, 

skjuler Sir Augustus Paget end ikke sin «Forbausc lse» , og 

Hr. v. Balan indrøm m er, at det vilde have væ ret bedre at 

protestere  tidligere, men at det ikke var lians Feil,  da han 

havde havt Orlov (Depeche fra Paget til Lord Russell af 

18de Novbr.). — Det tør an tages , at en næ rm ere  Forklaring 

til det formeentlige Omslag end  Muligheden af Kongens 

Død vil fremgaae af følgende Betragtning.

I sin Skrivelse til Baron B. anfører v. Bismarck som 

et Vilkaar for en fredelig O rdning , at »de nye Institutioner, 

ved hvilke Kundgjørelsen af 30te M arts , i Henhold til Mini-
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s teriets  E rk læ ring  skal gjores unødvendig, ikke medføre nye 

Vanskeligheder i Situationen». Meningen heraf  er formeent- 

lig d en ,  at dette Udkast »i Henhold til Ministeriets E r 

klæring» ikke i Øieblikket tor træ de ilive, hvorimod den 

preussiske Udenrigsminister selvfølgelig ikke kunde finde sig 

foranlediget til at lægge Hindring iveien for dets Forhand

ling eller endog Vedtagelse i Rigsraadet.

Men der er imidlertid foregaaet »et pludseligt og uven

tet Omsving» h e rh jem m e, idet Conseilpræsidcnten selv ved 

tredie Behandling udtrykkelig har stillet Andragende om 

Forfatningens Indførelse den 1ste Januar 1864 (v. Thiles De

peche af 13de November).

At dette Æ ndringsforslag, denne Udsigt, maatte forandre 

v. B ismarcks Forhold til denne Sag og afbryde den talende 

Taushed overfor sam m e, som ban hidtil officielt stedse har 

vedligeholdt (Quaades Depeche af 6te Novbr.) synes indly

sende ,  idet en saadan pludselig Beslutning, fra et preussisk 

Standpunkt, vel kunde betragtes som et Forsøg fra den danske 

Regjerings Side paa egenmægtigt at afgjore den internationale 

Side af Sagen med Omgaaclse af den engelske Mægling, som 

var stillet i Udsigt.

Hr. v. B ismarck var dog preussisk M inister, forinden 

ban efter Partiets Mening fra cn Modstander forvandlede sig 

til en Støtte for det Hallske Cabinet.

Den Skarpsindighed, som har været anvendt paa at ud

finde en Forklaring af v. Bismarcks formeentligc Omslag, 

havde derfor —  synes det — været re tte re  anvendt paa at 

udfinde Grunden til Geheimeraad Halls pludselige Omslag, 

hvis det ikke var almindelig bekjendt, at dette Omslag skrev 

sig deels fra Hensyn til Kongen, deels fra Hensyn til det 

politiske Parti, som støttede hans Regjering.



16

Det vil være i frisk Minde, at Mistanken om, at det ikke 

var Geheimeraad Halls Mening at forlange Kongens Stad

fæstelse af Udkastet, lidt efter lidt var trængt op til Partiets 

fornemste L ed e re*) og det tør væ re almindelig bekjendt, at 

Nogle af disse derfor »i den ellevte Time», ligefrem have af

tvunget Conseilpræsidenten denne Indrømmelse under Trusel 

af ellers at ville s tem m e mod Udkastet, hvad Geheimeraad 

Hall, m ed Bevidstheden om hvad der var passeret og Mini

steriets hele Stilling, havde Grund til at søge forebygget. 

Geheimeraad Hall lod d e r fo r ,  hvad man kalder, staae til og 

tillod sig, som det antages, egenmægtigt og under Paaskud 

af Kongens Sygdom, uden dennes Vidende og Villie at fore

lægge den skjæbnesvangre Tilføielse til Udkastet, der fuld

stændigt forandrede hele Situationen, Danmarks Stilling til 

Preussen og Tydskland og tog Grunden bort fra v. Bismarcks 

dengang overfor D anmark m oderate Politik.

Dette i Forbindelse med Tilbageviisningen af den u d 

strakte Haand gjennem »Dagbladets» Artikel af 2 Ide October 

fremkaldte den gjennem Understatssecretair v. Thile afgivne 

advarende Protest mod den tilsigtede Forfatning.

Hr. v. Balans ovenfor citerede Yttring kaster et Lys 

over Situationen. Det tør nemlig antages, at den preussiske 

Gesandt har seet den preussiske Udenrigsministers Brev- 

vexling med en politisk Personlighed i det Land, ved hvis 

Hof han var accrediteret, i et andet Lys end Hr. Ploug, livem 

det i »Fædrelandet« af 21de Octbr. »ikke er muligt at tillægge 

Brevet (v. Bismarcks) nogen virkelig politisk Betydning.» 

Det tør antages, at Hr. v. Balan har tillagt den og denne

) Fdlt. for 22de og 25de Octbr. og 10de Novbr. yttrer denne M istanke i stærke 
Udtryk.
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alene den Indflydelse paa v. Bismarcks »uforudsete« imøde

kom m ende Betragtning af den dansk-tydske Strid, der af 

K am m erherre Quaade blandt Andet kortelig! charakteriseres 

som et E iders tandpunkt,  en Im ødekom m en, der sikkert er 

kom m en Geheimeraad Hall ligesaa uventet som det senere 

»Omslag« af 13de Novbr.

At v. Bismarcks daværende Imødekommen i Virkeligheden 

væsenlig foranledigedes ved Baron Blixens Mellemkomst og v. 

B ismarcks Ønske om et muligt forestaaende Person- og 

Systemskifte i Kjøbenhavn, fremgaaer formeentlig af Kam

m erh e rre  Quaades Depecher (ogsaa af deres Datering).

Det hedder saaledes i K am m erherre  Quaades Depeche 

af 3die Novbr.:

»Efter den Distinction, Fir. v. B i s m a r c k ..............

»har gjort mellem den Deel af det dansk - tydske  

»Spørgsmaal, der vedrører Forbundet ,  og den inter- 

»nationale Deel . . . .  forekom mer det m ig, at dette 

»Spørgsmaal nu viser sig fra et heelt andet Syns- 

»punkt e n d  f o r  k o r t  T i d  s i d e n ,  og tilbyder den 

»danske Regjering Lettelser, s o m  d e n  i k k e  h a v d e  

»f or  e t  P a r  U g e r  t i l b a g e . »  

og i Depechen af Gte Novbr. hedder det fremdeles:

»Den Kgl. preussiske Ministerpræsident har efter 

»min M ening, være sig ifølge hans egne personlige 

»Anskuelser eller ifølge den af den Kgl. storbritan- 

»niske Regjering indtagne Floldning, bragt hiint Anlig- 

»gcnde ind i en Stilling, som langt over træffer hvad 

»man ellers havde kunnet forudsee —  — » 

paa Dansk og i almindeligt borgerligt Sprog: Den nye Stil

ling, hvori den Kgl. preussiske Ministerpræsident for et Par 

Uger tilbage har bragt den dansk-tydske Conflict, er ikke et 

Resultat af Deres Excellences Virksomhed, skyldes ikke Hr.
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Ministerens F o r t jen es te r , m en en Indvirkning paa den Kgl. 

preussiske Ministerpræsidents personlige Anskuelser fra en 

anden Side, som langt overtræffer , hvad man ellers havde 

kunnet forudsee.

— Den Epoche, til hvis Oplysning der i det Foregaaende 

er givet et Bidrag, tilhorer nu Historien. Resultatet af den 

Bismarck-Blixenske Brevvexling er bleven, foruden den anførte 

korte Charakteristik i »Fædrelandet», en Injurieproces mod 

»Dagbladets« Redacteur og en heraf følgende Mulct.

Resultatet af det Hallske Ministeriums kortvarige Seir og 

det doctrinaire Systems noget forlængede H erredømme i 

Danmark har været en blodig og ødelæggende Krig, Folke? 

aandens Forkuelse ,  Monarchiets og Rigets Lemlæstelse og 

en maaskee haabløs Fremtid.

Vi kunde standse her, men ville offre den gjængse Paa

stand om, at vi, »havde faaet Krig, hvad der end var skeet» , 

den følgende korte Betragtning.

Lad os da først tænke o s ,  at Kong Frederik den 7de 

var bleven bevaret for F æ d re lan d e t . . Vi have her Kongens 

Ord til Oberst T sehern ing ,  Baron Blixen og andre politiske 

Mænd for o s ,  at han ikke v i l d e  sætte sit Navn under LM- 

kastet, til den nye Forfatning; og v. Thiles Protest, som viste, 

al af Kongens Beslutning afhang Krig og F r e d , vilde have 

styrket Kongens Modstandsevne overfor Partiets F ordringer .  

Resultatet havde været Ministeriet Halls Afgang og en ved 

en Tilnærmelse til P reussen  opnaaet fredelig og ærefuld 

Ordning.

Men Paastanden er fortrinsviis re tte t  mod den indtraadte 

Eventualitet af Kongens Død og den Betydning, denne skulde
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have udøvet m ed Hensyn til vor Stilling til P reussen og 

Forsvarsforbundet incd Sverrig-Norge. Hertil svares:

Var det i P reussen forhadte doetnnaire  System i Midten 

af O ctober blevet fjernet fra Roret i Danmark og Sagernes 

Ledelse overgiven til Mænd, der vare istand til at handle 

istedetfor at »forsikkre», »erklære» og »forklare», vilde den 

mellem Ministerskiftet og Kongens Død forløbne Maaned 

væ re  bleven benyttet til at binde Preussen  ved at opfylde de 

af v. B ismarck dengang opstillede, som det nu vil indrømmes, 

opfyldelige F ordringer ,  og med Tilsidesættelse af overflø

digt Ordskifte stille det nye Forhold i officielt forpligtende 

Form .

Det tør paastaaes , at Saadant havde været muligt;  thi 

det v ides, at v. Bismarck ikke blot ikke fryg tede, men end 

ikke skyede den tom m e Ophidselse i Tydsland, at han kjendte 

sine egne og sit Lands Kræfter og den doctrinaire National

forenings virkelige Svaghed.

Den preussiske Premierm inisters  Handlekraft er ikke 

vakt hverken af tydsk Doctrin, tydsk Demokrati eller den 

augustenborgske P ræ ten d en t;  og hvad der er Hovedsagen, 

den europæiske Situation, som v. Bismarck længe for

inden havde medvirket til at fremkalde ved Aftalerne i Paris 

og St. P e te rsbo rg ,  Englands ogsaa heraf følgende Isola

t ion ,  Ruslands Ønske om en god Forstaaelse med Preussen, 

Ø sterrigs Trang til F red  og Sverrig-Norges relative Svaghed 

i denne Situation veie tydsk Forbund, Nationalforening 

og Kongen af Danmarks Død kun grum m e Lidet. F o r  dem, 

som  vide virkelig «Besked», har det paa den anden Side alt 

længe staaet k lar t ,  at Kong Frederiks Død lige saa lidt har 

havt afgjørende Betydning overfor Spørgsmaalet om et 

Forsvarsforbund med Sverrig-Norge. Det Foregaaende er 

et Bidrag til at v ise ,  at dette Spørgsmaal aldrig har havt



reel Betydning, og at dette alt siden den 8de Septbr. har 

staaet klart for de Indviede. End ikke Geheimeraad IJall 

kan have tillagt Kongens Død en saadan Betydning i disse Ret

ninger, idet han som bekjendt tilraadede og lod tilraade den 

nye Konge at sanctionere Forfatningen den 18de INovember.

Vil end Historiens Dom hvile tungt paa de Mænd, som 

iblinde førte Danmarks Rige i Undergang, saa vil den dog 

tillige optegne deres eneste  Undskyldning, den, at de netop 

vare blinde for Faren. Men hvorledes vil den lyde om de 

Mænd, som alt længe havde seet Afgrunden aaben, og da 

Kong Christian den 9de spurg te ,  om han skulde gaae frem 

eller tilbage, raadede til at følge de Blinde og gaae frem.
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