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^Vltsaa, Du vil atter udgive et politisk Flyveskrift. T il
hvilken Nytte? Kau Du betegne nogen sikker Vei til snarlig
Oprejsning efter det Slag, det Tab, der har rammet os og
nylig er endeligt beseglet? Kan Du ikke det, hvad gavne da
Betragtninger over, hvad der er steet og ikke kan ændres? Hvad
nytter det at forsoge med Hensyn til Fortiden at skille Ulykke
fra Brode og Feil og at fordele Skylden rigtigt? Nodes Du
ikke ved dette Forsog til at udsaae endmere Seed til den Splid
og Tvedragt, der allerede er tilstede i vort lille, nedboiede Folk,
og kan D u , hvis Du vil kaste et B lik ud i Fremtiden og
speide efter Haab der, undgaae at vække eller at bidrage til at
nære ufrugtbare Drømme, farlige for den lovlige og rolige
Stræben i den givne Virkelighed? Er det ikke bedre for os
alle at glemme det nylig Forbigangne eller i det Ringeste at
trænge det tilbage i Sindet og, uforstyrrede af Forhandlinger
derom, at samle os til den Enighed, hvilken vi meer end nogen
sinde kunne behove, og hvortil man opfordrer os, henpegende til
den ophoiede Person, om hvilken vi eendrægtigen skulle flokkes?
Jeg har alvorligt forelagt mig disse Sporgsmaal, foruden andre
af mere personlig Natur, men som det dog ikke er naturligt
eller rigtigt at tilsidesætte og lade uændsede; meer end eengang
har jeg lagt Pennen, som jeg efter længere Overvejelse havde
grebet, bort igjen; men Beskaffenheden af selve de Raab, hvor
med man kaldte til Enighed, har atter givet mig den i Haanden.
Ja, kunde og vilde man fra alle Sider, ogsaa fra den, hvorfra
i*
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him Opfordring lyder hoiest, foreløbigt glemme det Forbigangne
og enten tie eller i det Ringeste tale forsonligt og flaansomt
derom, overladende Fremtiden Dommen, da var det visseligt
Uret at kaste Stridsemner frem. Men naar de, der ivrigst
tale om Nødvendigheden af Rø og Enighed, ikke hore op med
Anklager og strenge Domme, naar de, for at kunne anklage og
dømme deres Modstandere saaledes, stille Forhold og Begiven
heder i den urigtigste Sammenhcrng og det forkeerteste Lys,
ideligt forvanske vort Folks Ret og den danske Regjerings Hand
linger og meer eller mindre bevidst give vore Fjenders falske
Paastande Medhold trods patriotistklingende Klager, naar de, ved
at aflede Opmærksomheden fra den førte Strids og Kamps
virkelige Udspring, Gjenstand og Gang, og ved at oversee, fortie
eller benegte de sande Aarsager til hvad der er fleet, forvirre
Folkets Bevidsthed og derved svække Grundlaget for den frem
tidige Stræben, naar de nedsætte og næsten angribe, hvad der
ved det forresten ulykkelige Udfald af Kampen har faaet en mere
ubetinget og utvivlsom Berettigelse, Folkets Bestræbelse efter at
holde sit eget Væsens Præg reent og gjøre det raadende i sit
offentlige Liv, fordre det anerkjendt i alle Sphærer af Sam
fundet, naar de henregne iflæng Enhver, som har billiget og
understøttet nogen Deel af de Tanker og Bestræbelser, der have
ledet Danmarks Politik, navnlig dets ydre og paa Monarchiets
Deles Sammenhæng og deres Stillings Ordning rettede Politik,
i de sidste 10 Aar, og som har anseet den nu endte Kamp for
nødvendig og, efterat den var besluttet og begyndt, forlangt den
fort med Opbydelse af al Kraft, til et „statsopløsende Parti",
som „har ført Fædrelandet til Afgrundens Rand", naar de
paabyrde dette „P a rti" , hvori de sammenblande de forfljelligste
Bestanddele, forhenværende Ministre, Journalister, af livem
Ministrenes Politik bekæmpedes som for betænksom, og Mænd,
der stundom paa vigtige Punkter holdt stærkt igjen, for ikke at
tale oni Folkets store Fleertal, Ansvaret for A lt, hvad For
holdenes uimodstaaelige M agt, for en stor Deel Fortidens
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Misgreb og Synder og i den ncrrmeste Tid Fordomme, som
de selv have deelt, have bragt over os, og til hvis Afvendelse
de selv og deres Venner ikke have viist nogen brugbar Bei,
men snarere svækket Midlerne og Kræfterne, — da gaaer det,
synes mig, ikke an at tie. Der er Sporgsmaal ikke blot om
den retfærdige historiske Bedommelse af Handlinger og Begivenheder
og af enkelte Mænds Fortid og deres derpaa beroende Adgang
til T illid og fortsat Medvirkning i vort offentlige Liv, men
ogsaa om den rigtige og sande Betydning af vor Ulykke og vort
Tab og om Grundsætningers og Bestræbelsers Berettigelse i
Fremtiden, som bor overleveres den kommende Slægt uantastede.
Man tor ikke overlade Forsvaret til de Blade, med hvis for
resten indbyrdes forskjellige Aand og Optræden, med hvis ofte
meget eensidige, taktlose og lidenskabelige Polemik man aldeles
uden Grund soger at identificere A lt, hvad man kalder „det
nationale P a rti" , al „national Politik". En Fremstilling, der
gaaer ud paa at fremdrage og sige den rene Sandhed om vor
politiste Bevægelse (navnlig med Hensyn til den Opgave, jeg
ovenfor angav) fra 1848 af, uden Fordolgelse, uden Over
drivelse, uden vilkaarlig Farve, og som paa denne Maade stræber
efter at staffe sig Indgang ogsaa hos dem, der frastodes af
Partinavnet og Partifarven, og hvem Tidens Tryk ængster og
gjor tvivlsomme, — og for saadanne Læsere ouster jeg at skrive
— , maa ikke blot komme til at berore svage Sider, ja Synder
ved de Blades Virksomhed, der betegnes som „nationale", men
den maa føge at give en Oversigt og en Sammenhæng og der
ved faae et Omfang, som lidet egner sig for Dagspressen, og
den maa beflitte sig paa en Ro og alsidig Afveielse, der ikke
er stikket til at gjore Bladartikler pikante og tiltrækkende. Det
er bedst, for hverken at gjore endog blot Taushedsindrommelser
til nogen Side eller at paadrage sig et Skin af nogen Art af
Complicitet, at fremtræde ikke blot under Navn, men ganske for
sig selv. Det er dette, jeg vil gjore. Jeg vil ikke forsøge at
strive et Forsvar for et vist Ministeriums eller visse Ministeriers
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Politik i alle Dele, i dens enkelte successive Vendinger, eller for
visse Mcend, men, idet jeg betragter, hvorledes den politiste
Opgave efter Statens Natur, Fortidens Overlevering og Folkets
naturlige Krav nodvendigen var stillet for en forstandig danfl
Regjering, med hvilke Vansteligheder den var omgiven, og hvor
ledes den under disses Tryk maatte boie sig, vil jeg stræbe der
med at sammenligne den siden 1848, men især siden 1852 og
derpaa siden December 1854 fulgte Politik og paavise, hvad
der i det tilstræbte politiske Maal og den almindelige Retning
til sorskjellige Tider var berettiget og, uden at ffjule, hvad der
i Udførelsen synes svagt eller forfeilet, at fremdrage og minde
om, hvilke af ministeriel Politik aldeles uafhængige og over
mægtige, tildeels i Fortiden dybt rodfæstede Indflydelser der
have afgjort Udfaldet, og hvad der af de Mangler og Feil, der
ere at skrive paa dansk Regning, dog ikke falder paa Ministe
riernes Andeel, men ligger andetsteds, tildeels maaskee Mod
standerne nærmere. Jeg siger med Flid „minde om"; thi hele
Gjenstanden er af den Art, at der i det Ringeste for mig ikke
er Tale om at fremdrage nye og nbekjendte Kjendsgjerninger,
men om rigtig og upartist Sammenstilling og Afveielse af,
hvad der er almindelig tilgængeligt. Jeg maa — og ikke mindst
strap i det forste Afsnit — anfore og omtale mange meget
bekjendte Ting, men som man glemmer eller vil glemme eller
ikke seer i det rette Lys. Jeg er vis paa, at ikke faa Mennesker
vilde domme anderledes om den saakaldte nationale Politik og
dens Folger, hvis de ret vidste og tydeligt sagde sig selv i det
Omfang, som kan rummes i en halv Snees Linier, hvad U.
Lornsen streu 1830, og saa huskede paa, at „Fædrelandet", der
som Ugeblad stiftedes af Da v i d 1835, forst udkom dagligt
under en anden Redaction fra Slutningen af 1839 og „Dag
bladet" nicer end 10 Aar senere. Den hele tilbagegaaende Be
tragtning af Aarsagerne til vor nuværende Stilling vil ntiturligen medfore nogle Bemærkninger om denne Stilling selv og
om vore Udsigter.

Eet onsker jeg endnu at tilfoie. Disse Blade ere (— jeg
haaber, at Lcesningen vil overtyde derom stcerkere end mine
Ord —) meget langt fra at indeholde et direkt eller indirekt
Angreb paa det nuvcerende Ministerium, som har overtaget
Styrelsen, da Kampen efter min Mening i det Vcrsentlige var
afgjort, og af hvilket navnlig de to Medlemmer, der hidtil i
Forhandlingerne med Rigsraadet have baaret Byrden, ikke ved
deres Optræden have gjort nogetsomhelst udfordrende Skridt eller
givet Anledning til at betvivle deres gode Villie til paa loyal
Maade at lose, ogsaa hvad der staaer tilbage af den dem t il
faldne hoist vanflelige og tunge Opgave. Imedens jeg forudseer,
at Meget af det, jeg vil sige, ikke vil finde deres Bifald, til
deels stcerkt vække deres Mishag, veed jeg meget vel at adstille
dem fra de Roster, jeg ovenfor har sigtet til. Conseilspræsidenten
har i Rigsraadets nuværende Session meer end eengang talt
som den,
der fjender og agter Nationalitens Betydning. Kun
naar man antyder, at disse Mætt i) have opstillet en Politik og frem
bragt Sandsynlighed for, at de kunde gjennemfore en saadan, der
vilde have fort vort Fædreland lykkeligere ud af Forviklingerne,
og at det „nationale Parti" bærer Skylden for, at de ere blevne
standsede heri og udelukkede herfra, gjor jeg Indsigelse. Ligeoverfor mig seer jeg som de Modstandere, jeg bestemt og ube
tinget bekæmper, dem, der ideligt tale strenge Ord om Opror
og om Tydstlands Bold og Uret, men som misbillige alle alvorlige
Forsog paa, med Indsigt i Ondets dybere Rod, at helbrede,
mode og tilsidst med al Energie at bekæmpe det, idet de ikke see
eller ikke ville see, at den eneste Maade at undgaae Kampen paa
var strap at indrømme og give alt det, der nu er tabt, og som
ikke engang nu have Oie for Betydningen af det, hvis Mangel
i Virkeligheden har oploft Monarchiet, men oploft det paa den
unaturligste og uretfærdigste Maade og ved den ustutbeste Grændse,
for Betydningen af en kraftig, udeelt national Folelse, der
omslutter og gjennemtrænger Folk og Regent som Grundlag
for og Baand om alt Liv i Staten. Med dem og til dem,

der tale om tractatstridig Politik og tractatstridige Forfatninger,
men som derhos tillige erklære, at de hverken læse eller have
læst T ractater eller Forfatninger, kan m an ikke tale.

I.

E fter en uhyre ulige Kamp med Preussen og O sterrig
har D anm ark , forladt af A lle, m aattet slutte en F re d , hvorved
af det danste M onarchie, hvis In teg ritet 1 850 (Londonnerprotokollen, 2den August) og 1852 af E uropas S to rm ag ter be
tegnedes som væsentligt vigtig for E uropas Ligevægt og Fred,
afstaaes to Femtedele, ikke blot de to tydfke H ertugdom m er, Holsteen
og Lauenborg, men ogsaa det gamle danske K ronland S lesv ig ,
hvorved M o n arch ies B efolkning, n aar de i politisk Henseende
lidet betydende B ilande og Kolonier ikke medregnes, synker fra
lidt over 2 ,6 0 0 ,0 0 0 (i 1860) til lidt over 1 ,6 0 0 ,0 0 0 , hvorved
af det lille dansktalende Folk henved 2 0 0 ,0 0 0 Mennesker lo s
rives fra D anm ark og tabe politist og borgerlig Forbindelse
med den danste N ationalitet, hvorved den danste F astlandsgrændse rykkes op mod N ord til over Hoiden af M idten af
Fyen, hvorved en fremmed S ta t nærm er sig Forbindelsespunktet
imellem V erne og N orrejylland ved Lille B e lt paa et ParM ile nær. D et er naturligt, at Folket, der er ram m et af saa
haarde S la g , bestyrtet og sorgfuldt sporger om , hvorledes saa
stor N od, saa store T ab ere komne over det, og det danske Folk
m aatte være stabt anderledes end andre Folk, som vi kjende
dem fra H istorien, hvis ikke en Tilboielighed til at soge Skylden
udelukkende eller meest i den nærmeste T id og hos bestemte
Personer, naturligviis da dem, der have havt Andeel i R igets
Anliggenders Styrelse i de sidste A a r, frem traadte endog hos
ikke faa af dem, der hidtil have ydet den fulgte F rem gangsmaade B ifa ld , og hvis der ikke, især efter en saadan O m -
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dannelse og Udvikling uf de indre Stutsforhold, som vi huve
gjennemgauet siden 1848, fandtes mange, der, meer eller mindre
misfornoiede med denne Udvikling og under den saarede i per
sonlige Anskuelser og Onsker, deels i ufrivillig Uklarhed sammen
blandede indre og ydre Forhold og Begivenheder paa en urigtig
Maade, afledede de sidstes uheldige Gang af de forste og deri
saae en Retfærdiggjorelse sor deres Missornoielse og deres ugun
stige Dom om Foranstaltninger og Personer, deels mere bevidst
fogte at bibringe Andre saadanne Forestillinger for at vække
Ugunst mod Modstandere og mod Indretninger og Forhold, der
ere dem imod. Og natnrligviis ere hverken de ledende Personer
eller den Udvikling og de Indretninger, der anklages, fuld
komne og feilfrie, ja ikke engang uden betydelige Mangler;
endmindre ere de frie for Paahæng af Personer, for M is 
brug og Udvæpter, der tilbyde ikke ringe Anledning til berettiget
Anke. Ligesaalidt kan en vis Vexelvirkning imellem den indre
Udvikling og de ydre Forhold benegtes. Man bor saalidet undre
sig over et saadant Omslag i Stemningen eller en saadan kjuekkere
Fremtræden af Meninger, der for holdt sig meer tilbage, at
man meget mere maa erkjende, at det danske Folk i dets
Fleerhed hidtil har viist en ftone Billighed mod Personer, ftørre
Maadehold i Domme og Troflab mod sin tidligere Overbeviisning og Stemning, end man med Sikkerhed turde vente.
Men dermed bortfalder ikke Nodvendigheden af at føge stone
Klarhed og en fastere Grund for Bedommelsen af hvad der er
vederfaret os og for de Lærdomme, der deraf flulle og kunne drages.
Den Politik, der er fulgt i de sidste 10 Aar ligeoverfor
det flesvigholsteenfle Parti og Tydfllands Indblanding til Gunst
for dette P arti, er ved Udfaldet befehret; den har ikke opnaaet
det M aal, hvortil den stræbte, den har ikke kunnet afvende det,
den vilde afvende. Men med Udfaldet er den retfærdige Dom
om dens Berettigelse og Godhed ikke fældet. Er det dens egen
Skyld, at den beseiredes, eller er det Omstændigheders Skyld,
der laae udenfor dens Paavirkning? Stræbte den efter et rigtigt
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M a a l? S og te den bette M a a l i bet Hele ab rigtige V eie?
H vor dygtig og kraftig har ben næret i Ubforelsen og i M id 
lerne i det Enkelte? G aves der en anden Politik meb en
rigtigere O pfatning af F orm aalet, meb Veie og M id le r, der
med nogenlunde Sandsynlighed kunne antages at ville have fort
til et heldigt eller dog m indre uheldigt U dfald?
D en indtil for nylig fulgte og ved Krigen og Fredsslut
ningen, i det Ringeste for det Forste, m eb H e n s y n t i l d e n s
h i d t i l v æ r e n d e F o r m a a l bcfetrebe Politik betegner m an , idet
m an angriber og fordommer den, som n a t i o n a l P o l i t i k ,
N a t i o n a l i t e t s p o l i t i k , dem, m an anseer for dens Forsvarere
(forresten indbyrdes meget forskjellige), som N a t i o n a l p o l i t i kere,
N a t i o n a l i s t e r , n a t i o n a l t P a r t i , N avne, der ligefrem ere
hentede fra og rettede mod P olitifens M a a l og U dgangspunkt, ikke
mod dens Forelfe og M idler. D et nationale P a rtis B lindhed, hedder
det, har styrtet Landet i Ulykke. H vis m an nu meb disse
N avne alene vilde betegne deels en eensidig national P olitik, der
slet ikke erkjendte og tog Hensyn til noget A ndet, navnlig ikke til
noget historisk og positivt M o m en t, i Politiken ved S id en af
N ationaliteten og til en deraf folgende Indskrænkning af dennes
K rav og Indflydelse, deels en saadan P olitiks Forsvarere, nmatte
vi strap vende os til at undersoge, hvorvidt en s a a d a n N a tio 
nalitetspolitik virkelig nogensinde er gjort gjældende og fulgt
af den banste Regjering. M en m an gaaer langt videre; m an
benegter ligefrem N ationalitetens R et til at være et væsent
ligt og ledende P rincip i Politiken som det dybeste og sandeste
G rundlag for S ta te n s D annelse og B egræ ndsning og det kraf
tigste B aan d til at give den S ty rk e , Sam m enhæ ng og M o d 
standskraft, og m an gjor dette i Almindelighed for derefter at
kunne noget freidigere opstille den særlige S æ tn in g , at for det
danske M onarchie duede en national Politik ikke og nmatte mebfore Ulykke, som den har gjort. D en danske Regjering skulde,
siger m a n , ikke have brudt sig om Sproggræ ndse og S progstrid,
m en, idet den faae lige gode B orgere i dem, der talte Tydsk,
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og i dem, der talte Dansk, blot have havt Staten i dens Heelhed
for Die og uden at see til Hoire eller Venstre arbeidet paa at holde
den sammen til det Iderste. Man lægger saa stor Vægt paa
disse Sætninger og anseer dem for at indeholde saa vigtige
Sandheder, at man endnu efter Fredsflutningen, da den
danste Stat ikke indeholder en tydsk Bondegaard, advarer
mod ny Sprogstrid og (i Berlingfle Tidende for 24de No
vember Sp. 2) forlanger prædiket ( prædiket i Kirkerne)
mod Nationalitetsprineipet. Der er virkelig Sandbed i den
Sætning, at en national Politik ikke egentlig og fuldelig
egnede sig for det danste Monarchie, som det hidtil bestod, efter
dets Sammensætning og Beskaffenhed; men ulykkeligviis er det
ligesaa sandt, at just heri laae det danske Monarchies uhelbrede
lige Svaghed og den uudryddelige Spire til en Oplosning;
ligesaa sandt er det, at det danste Monarchie, angrebet af en
fremmed, al historist og positiv Ret foragtende Nationalitets
politik, ikke tilsidst havde andet Valg end derimod at stille en
med historist og positiv Ret mutigst i Samklang bragt national
Politik. Det er sandt, at i det danske Monarchie skulde Tydste
og Danske ansees for lige gode Borgere; men ulykkeligviis vilde
den ftørre Deel af de tydste Beboere ikke være Borgere i det
danste Monarchie (og det gaaer ikke vel an at betragte dem som
gode Borgere, der stet ikke ville være Borgere) eller de vilde i
det Ringeste ikke være det paa samme Vilkaar som de danske og
hver med kun ligesaa megen Ret som en Danst. Det er sandt,
at Regjeringen ikke stulde soge og uden tvingende Anledning
kaste sig ind i Sprogstriden; men, foruden at en Regjering,
der endelig erkjendte, at Folkesærligheden, Nationaliteten, i
ethvert Tilfælde foier et Tillæg til Sammenhængskraften og til
Modstanden mod fremmed Tiltrækning, af reent politiske Grunde
ikke turde blive aldeles ligegyldig ved det særligt nationale Ele
ments Svækkelse og Forrykningen af Sprog- og Nationalitetsgrændsen, krævede den simple, af Frederik den 6te og Christian
den 8de anerkjendte Retfærdighed mod en Deel af Befolkningen
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i ethvertTilfæ lde n o g e n Jndstriden og Bestemmelse, og, hvor
ledes da end Regjeringen fastsatte Grccndsen, var den m idt i
S trid e n . E n ganske foreløbig B etragtning viser allerede, at,
medens det danste M onarchie efter sin F orm ikke kunde vedkjende
sig en national Politik og stulde see bort fra nationale M o d strtninger, paatrcengte disse sig sra alle S id e r og lode tilsidst
kun B alget imellem en national Politik og en ligefrem a n ti
national. M en vi maae gaae noget n æ m ere ind paa denne
Overveielse af Forudsætningerne for det danske M onarchies Politik
og dens Forhold til N ationaliteten.
E n national Politik er den, der gaaer ud fra F o l k e t i
d e t s E e n hed og S æ r l i g h e d som S ta te n s B egründer og
B æ re r, hvis Væsen og In teresser i S ta te n stulle finde deres U d
tryk og deres Hævdelse og Beskyttelse; den betragter S ta te n som
Folkets paa dets egen N aturgrund (om m an vil, efter G u d s
Billie og med G uds B istand) tilveiebragte Værk og dets in d 
rettede H jem , der har sin Sam m enhæ ngskraft fra Folkeeenheden.
M odsætningen til den nationale Politik danner en P olitik , der
erklærer S ta te n som blot R ets-In d re tn in g og som F orsvarsog Jnteressesam fund for det Forste og Befolkningens Sæ rlighed
og Eenhed i denne Sæ rlighed for noget Underordnet og med
Hensyn til S am fu n d ets Godhed og K raft og B orgernes F o r
hold dertil Ligegyldigt og derefter indretter sine Bestræbelser for
S ta te n s B evaring og Sikkerhed. Forsaavidt im idlertid den
blotte R e ts- og In te re s se -S ta t uden nogen særlig N aturgrund,
hvorpaa den er fremvoxet og hvormed den hænger sam m en, paa
den ene S id e for lidet tilfredsstiller den almindelige Bevidsthed
om en mere organisk Sam m enhæ ng og derfor for let vækker
T vivl om sin Sam m enhæ ngskraft og paa den anden S id e ikke
heller ret gjor den monarchiste Legitimitet Fyldest, stilles, for at
hævde den historist bestaaende S ta t s Eenhed og Fasthed uafhæ n
gigt af N ationaliteten og give den en den personlige Lydighedsog Trostabsfolelse mere tiltalende Skikkelse, Kronen og D ynastiet
i S p id sen , saa at den monarchist-politifle B ygnings S lutsteen
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tillige skal fremtræbe som Grundlag og Udgangspunkt. For den
Folkets Eenhed og Særlighed, hvorpaa den reent og fuldt
nationale Stat og Politik grundes, er nu Sproget den uomtviste
lige Grcrndse (faa at, hvor Sproggrcrndsen er usikker, ogsaa
Folkegrændsen er det), ikke som et vilkaarligt og isoleret Tegn,
men som Betingelsen i Nutiden for det fulde Samliv og minde
lige Samkvem, for det uforstyrrede, intet Øjeblik stillestaaende
Kredslob af Forestillinger og Følelser* igjennem Tale, Saug
og Skrift, hvori Enhver uvilkaarligt er indlemmet, og for
den bestemte og bevidste fælledsForhandling, og som
Vid
nesbyrd om det fra Fortiden nedarvede Fælledsstab i Dan
nelse og Udvikling; for den Enkelte er Sproget tillige Mærke
paa hans Henhoren til Folket og saaledes (saalangt denne
Solidaritet kan udstrækkes) paa Deelagtighed i dets Wre og
Skam, et Mærke og Minde, som Nogle kunne skjule for Andre,
men ikke for sig selv. De, der sige, at Folkets Grændse og
Eenhed dog ikke ene eller fornemmelig bestemmes ved Sproget,
men ved Fælledsstab i Sæder, Skikke og borgerlige Indretninger,
glemme, at hele dette Fælledsstab beroer paa det ved Sproget
betingede og historist med Sprogeenheden sammenhængende Sam
liv nu og i Fortiden, forsaavidt der virkelig er Tale om det
Særlige og Folkelige og ikke om den Lighed, som (foruden
hvad der tilhorer det fælleds fjernere historiske Udspring og den
almindelige europæiste Cultur) naturligen opstaaer hos Nabofolk
paa Grund af lignende Naturforhold eller ved Laan og Efter
ligning, der fremmes ved Sprogslægtskab, eller om enkelte
ved positiv Lov af en Regjering indforte Indretninger; og selv
ved disse svækker Sprogforskjellen Bevidstheden om Fælleds
skabet. At nu Sproget er Fol kets sande Grændse, omend
andre Forhold kunne modificere Folkesamlivet, derom vil der
udenfor Lande, hvor den historist givne politiske Tilstand kan
have fordunklet Forestillingerne, ikke være mindste Tvivl, og en
Englænder eller Franskmand vilde ligesaameget som en Tydster,
der ikke just var Østerriger, undre sig over at see Sporgsmaal
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reist herom. N aturlig viis udelukkes derved ikke, at den Enkelte
undtagelsesviis ved tidligt forandrede Livsforhold, ved F o rb in 
delser og modtagne In d try k og ved bestemt B eslutning og H en 
givelse kan losne B aan det med det Folk, som hvis M edlem han
er fodt, og gaae indtil en vis G rad over i et andet som Adoptivm edlem , og det saameget lettere og fuldstændigere, hvis andre
Forhold for ham have svækket S p ro g - og Folkegrændsens B e 
tydning og Bevidstheden derom. D en D annede vil frigjore sig
for S proggræ ndsen, forsaavidt den er en H indring for D eeltagelse i større Meddelelseskredse og maaskee for udadgaaende
Virksomhed, ligesom han med Rette frigjor sig for Folkets
særegne Anskuelse og O pfatningsm aade, forsaavidt den er en
eensidig B egræ ndsning; m en, vil han bevare Følelsen af og
Glæden over at være M edlem af et F olk, tør han aldrig m iskjende G rændsen i dens Almindelighed, ogsaa for sig selv.
H vad dernæst angaaer Forholdet imellem Folk og S t a t , er
det her ikke S ted et til at gjennemføre en the oretis! Undersøgelse
derom , og den behøves heller ikke. Endog af dem , der hos os
ivre mod N ationalitetens Betydning for P olitiken, ville dog de
Fleste, hvis de skulle og ville bringe S p ø rg sm aalet om det be
stemmende Princip og G rundlag for S ta te n s B egræ ndsning og
dens Anliggenders Ledning i rigtig B erøring og Sam m enhæ ng
med deres øvrige Forestillinger om S ta te n s V æsen, om R et
og P lig t i S ta te n , indrøm m e, at Folket m aa tænkes først, ikke
S ta te n som In d re tn in g , ikke Regenten. In g en kan med S a n d 
hed tale om S ta te n som en sædelig O rg an ism e, In g e n opstille
en Analogi imellem den og F am ilien , In g en kan fordre ægre
Fædrelandskjærlighed uden at gaae ud fra Folket som det S a m 
fund, til hvilket den Enkelte horer ikke blot ved Interesse og
lovlig Forpligtelse, men ved en uvilkaarlig, paa Slægtskab i Væsen
og paa Natursam m enhæng grundet Hengivenhed. K j æ r l i g h e d e n
ydes Folket; fra dets N aturgrund fremvoxer, hvad S ta te n o rd 
ner og iklæder Overeenskom stens, den frivillige og positive A n 
erkendelses og P ligtens F orm , og hvorfor den fordrer L y d i g h e d .
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og Troskab; og Gud bevare mig for at rokke ved dette i Statens
Skikkelse befcestede Samfunds Ret og Hellighed, om det end ikke
i alle Maader svarer til Naturgrunden, saa længe det uden at
krænke denne kan opretholdes. Men de samme Mænd ville ikke
indrømme, hvad Consekvensen uundgaaeligt medfører, at den
sande, i sit Grundlag faste og stærke Stat er den, der bæres i
det Væsentlige af eet udeelt Folk; de ville have en O r
ganisme og glemme, at der ikke gives nogen Organisme med
dobbelt Kredsløb for aldeles eensartet Indhold. V i ville da
ligeoverfor dem indskrænke os til at henvise til Virkeligheden
(— og vi komme nedenfor til at nævne Beviser fra Virkelig
heden hos os selv —) og til Historien og til den til Virkelig
heden svarende Bevidsthed og Opfatning i de i Sandhed stærke,
i Forhold til deres Omfang og Befolkning stærke Stater. Ingen
Englænder, ingen Franskmand vil tvivle om, at hans Lands og
Stats Styrke beroer paa den kraftige (i England, tilfører jeg,
væsentlige) Eenhed, der sammenbinder, den levende og udeelte
Nationalfølelse, der gennemstrømmer hans Folk, i een Skikkelse
hos John B u l l i old E n g la n d , i en anden hos la grande
nation i la belle F rance; men man vil ikke let eller hyppigt
finde en Udvikling af enten Sprogets Betydning som Folkegrændse eller Folkeeenhedens for Staten, fordi begge Dele fore
komme disse Folk som Noget, der forstaaer sig af sig selv.
Det, der oftere har svækket Sympathien for os i England og
tildeels i Frankrig, var deels falske Fremstillinger af Nationalitetsforholdet i Slesvig (s. Ep. i Generalconsul Wards Beret
ninger), deels den Tro, at vi ikke vilde anerkjende og underkaste
os Nationalitetens Krav (endog imod al historisk Statsret) i
Sydslesvig ved en vis Deling. Og hvad her fremtræder hos
Stormagter, kan man gjennem en yderst lærerig Historie
gjensinde inden mindre ydre Grændser i Holland. Rusland
og Preussen erkjende og anvende, som alle erobrende Folk,
paa deres Mcmbe praktisk for dem selv Nationalitetens Princip
som nødvendigt for Statens Styrke ved Siden af Udvidelsen
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ved Erobring, Rusland, idet det med sin samlede Folkekraft
holder de adsplittede og indbyrdes forstjellige Vedhceng nede og
voldsomt nedkcemper den ene Nationalitet, den polske, der kunde
gjore og har strcebt at gjore sig selvstændigt gjældende, samt i den
nyeste Tid ivrigt begunstiger den ikke farlige finske Nationalitet
imod den ved ydre Tiltrækning betænkelige svenske, Preussen,
idet det paa enhver Maade ttænger det Polske tilbage i Posen.
Det var den tydfle, bag ved de mange Stater liggende nationale
Eenhed, der 1813 reiste Tydflland mod Napoleon og genopret
tede det, atter i den oploste Skikkelse. I Spanien ville maaflee
Nogle sige, at Portugal er saa lidet, saa isoleret og dets
Nationalitet saa beslægtet med den spanske, at det bor forenes
med Spanien, altsaa beraabe sig paa Noget, der ligner Natio
naliteten (Slægtskabet), idet de gaae ud paa en Udvidelse og
Erobring; men de ville ikke tvivle paa, at det er den faste
Eenhed i den storre spanske Nation, den mod Napoleon provede
Eenhed, der giver dem Mod til at tænke paa Udvidelse og
Haab om at kunne beholde, maasfee forvandle det Bundne,
medens det er Portugals særlige Nationalitet, der eengang efter
forbigaaende Forening har losrevet det fra Spanien, siden har
bevaret dets Selvstændighed og nu holder det opreist. Og saaledes har det til alle Tider været. Nationaliteten som Statens
naturlige Grundlag og som dens Styrke udelukker ingenlunde,
at den just deri hvilende Styrke misbruges til at krænke og
undertvinge andre Nationaliteter, og taber ikke derved sin Be
tydning. Da den romerske Republik efterhaanden erobrede Verden,
var der hos det erobrende og herskende Folk den fulde nationale
Eenhed. Da det (med Undtagelse af nogle Stykker) med romersk
(latinsk) Nationalitet oprindeligt nærbeflægtede ovrige Italien var
blevet væsenligt romaniseret, tiltvang det sig (ved Forbundskrigen)
Optagelse i det berstende Folk og den herskende Stat imod en Stræben,
der vilde bevare et herskende Folk, som var mindre end det virkelige
nationale Omfang. Under Keiserne, da det politiste Liv og den
politiske Bevidsthed var svækket, bleve Provindserne forst efter-
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haanden, som de meer eller mindre romaniseredes, optagne i
det herskende Folk og det saaledes, at de levnede, adspredte og forskjelligartede Brudstykker af fremmed Nationalitet vare uden al
politisk Berettigelse og Anerkjendelse som saadanne. Da romers!
Borgerretsenere ogsaa gaves de ikke romaniserede,graste og orientalske
Provindsers Beboere, var Staten allerede udartet til et raat
Despoti og Soldaterregimente; men alligevel gik Riget tilsidst i
to Stykker, i det Hele efter Grcrndsen for den romerske og den
græske Cultur og (herskende) Nationalitet.
Der gives endnu i
Spanien (de baskiske Provindser), i Frankrig (enkelte Dele af
Bretagne) og fornemmelig i England (Wales, Nordskotland,
Irland) Levninger af tilbagetrængte og undertrykte Nationaliteter,
der, staaende udenfor de to store Folkefamilier, som omgave og
isolerede dem, den romanste og germanist-gothiste, (Basterne al
deles ene og i ringe Antal), ikke have havt Kraft til at komme
med ind i den fremadskridende Culturstrom som selvstændige Led
og nu have tabt baade Mulighed derfor ogTanken derpaa.
Men idet selv det talrigste af disse Folk, Irerne, tidligt var
bragt i en S tillin g, der ganske
udelukkede dets Sprog fra
Anvendelse i det politiste Liv og det selv fra Deeltagelse deri
uden i engelste Former, bestod der (selv for Unionen) ikke i det
britiske Monarchie en Forening af to politist-berettigede og anerkjendte Nationaliteter, ikke politisk Forhandling i to Sprog.
Og dog veed Enhver, hvor usikker og besværlig en Besiddelse
Irland (rigtignok ogsaa paa Grund af den konfessionelle For
skellighed) i lange Tider var for England, en Usikkerhed og
Besværlighed, der kun formindskedes ved den isolerede geographiste
Beliggenhed og derved, at Irerne intet beslægtet Folk havde
udenfor de engelske Oer; ellers vilde selv Englands Magt vanflelig
have hindret en Losrivning. Det christne Europa srembyder nu,
naar vi see bort fra de ovenfor korteligt betegnede særegne og sorstjellige Forhold i Rusland, kun to Stater med blandet Nationalitet,
Osterrig og Schweiz. Osterrig vil man vel betænke sig paa
nuomstunder at nævne som et Beviis paa, at forskjellige Na2
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tionaliteter meget vel kunne leve fredeligt ved Siden af hver
andre og danne en i Forhold til dens Omfang stcerk Stat.
Osterrig staaer paa eengang som Typen for den tilfældige Sam 
ling af Folk og Stykker af Folk under eet Scepter og som
Exempel paa al den deraf folgende Svaghed og Nod. Og dog
er der i det osterrigske Monarchie særlige Forhold og Omstæn
digheder, der en lang Tid have givet Forbindelsen af de for
skelligartede Bestanddele en vis Styrke, i det Ringeste modvirket
en Stræben efter Adskillelse, og som endnu modarbejde den
fuldstændige Oplosning, omend Samvirkningen er forstyrret og
i fælleds constitutionel Form viser sig umulig. Selve Antallet
og Adsplittelsen af Bestanddelene (Tydste, Magyarer, Czecher,
sydlige Slaver i flere Afdelinger, Rumæner, Ruthener, Polakker,
Italienere) danner en Række hinanden krydsende og Modvægt
frembringende indre Modsætninger (faa at s. Ex. Ungarer og
Bohmer, trods Had til Tydsterne, kunne bruges til at passe
paa Italienerne). Men desuden bestaaer det osterrigste Monarchie,
naar man fraregner de forst i den sidste Deel af forrige Aarhundrede tilkomne Polakker (der ere stillede imellem Osterrigs
eller Ruslands Herredomme) og de endnu senere tilfoiede I t a 
lienere, af Folk, som, med Undtagelse af Tydsterne, der op
træde som Monarchiets begunstigede Hovedfolk, staae isolerede
og uden national Forbindelse udad; Magyarerne, det stærkeste
og meest concentrerede Folk, er, som bekjendt, en for alle
europæiste Folk aldeles fremmed, til en heel anden Race horende
Stamme x), og en vis Fælledsbevidsthed og Anerkjendelse imellem
Slaverne er forst fremtraadt i vort Aarhundrede, hvorhos de
osterrigste Slaver ere geographist adstilte baade indbyrdes og fra
Polen og Rusland. Samtlige disse isolerede Folk og Stykker
af Folk vare dernæst, med Undtagelse af Bohmerne i en vis
Periode, blevne langt tilbage i Udvikling og Cultur, i deres
i-, At ikke en ivrig Forsier skal tage Anslod, bemærker jeg, at jeg meget
vel erindrer det fjerne Forhold t il Finnerne.
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Indre adskilte i et Aristokrati, der tildeels antog fremmed Dan
nelsesfernis, og en yderst fortrykt og fattig Befolkningsmasse;
selv efterat en livligere Udvikling er begyndt og har frembragt
en magyarifl og czechisk Litteratur, have disse Folk paa Grund
af Stammeforholdene stor, Magyarerne den allerstorste Vanske
lighed med at komme i Forbindelse og Cultursamkvem med det
øvrige Europa. Og dog var det kun ved Rusland (i Forbin
delse med de antydede indre Modsætninger og Rivaliteter), at
Osterrig 1849 reddedes fra at gaae fuldkomment istykker. Af
alle Osterrigs Folk stode kun Italienerne under Indvirkningen
as en stccrk Tiltrækning til en større (endda før 1848 deelt og
udstykket) Nationalitet udenfor, og, hvorledes det er gaaet med
Lombardiet, vide vi; hvorledes det vil gaae med Venetien,
oppebie vi; indtil videre udsuger det det forarmede Monarchis
Kraester ved en uafbrudt Oprørs- og Krigsfare. Og dette
Osterrig har været med at løsrive ikke blot Holsteen, men Sles
vig fra Danmark! ja, været med dertil just ifølge sin egen
Svaghed og Usselhed. Naar man henviser til Schweiz som en
af Dele af forfljellige Nationaliteter sammensat Stat med stor
Sammenhængskraft og væsentligt en dualistisk Sammensætning
( — thi Tessin tieter lidet — ), glemmer man for det Første,
hvad der er en Hovedsag, hvor ungt det saaledes sammensatte
Schweiz er, og at det aldeles ingen alvorlig Prove endnu har
bestaaet i denne Henseende. In d til 1798 bestod Schweiz af 13
reent tydste Cantoner; Gens og Nenfchatel vare (som saakaldte
zugewandte Orte) i Forbund dermed, Waadt og det franske
Nedre-Wallis beherstedes som Fogedlande af Bern uden at
være optagne politisk i Cantonen, ligesom Tessin af Uri og
Unterwalden, og det var Waadts „undertrykte Rettigheder", der
1798 gav Frankrig Paastud til at rykke ind i Schweiz og paa
tvinge det en ny Forfatning. Det var et reent tydst Schweiz,
der kæmpede saavel mod Habsbnrgerne og Carl den Dristige i
det 14de og 15de Aarhundrede som imod den franske Republiks
Armeer i 1798. Dernæst maa man ikke oversee, at det franske
2*
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Schweiz holdes stimmen med bet tydfke ved en færlig stærk og
dyb Modsætning til Frankrig, ved den reformeerte Confession
( — og derfor betragtes den katholske Indvandring i Gens som
en farlig Indledning til Indlemmelse i Frankrig —) og ved
den republikanske Frihed og Selvstyrelse i Modsætning til den
franste keiserlige (for kongelige) Regjering og Centralisation.
Det franste Schweiz er et lidet gammelt Asyl for religiös og
politist Frihed for Franstmænd, ligesom Belgien i dette Dieblik
er Tilflugtsstedet for en franst Opposition og i denne Mod
sætning har et Stottepunkt mere mod den franste Tiltræknings
kraft. Foruden Osterrig og Schweiz dannede man i 1815 en
dualistisk sammensat Stat og det et Monarchie, Kongeriget
Nederlandene, af to i Storrelse og Folketal ikke særdeles forfljellige Bestanddele ( — den flamske, iovrigt Hollænderne i Sprog
saa overordentlig nærstaaende, men ved Confession og lang Tra
dition fra dem adstilte Befolkning blev med sit Sprog i en til
bagetrængt Stilling, der endnu for Sprogets Vedkommende ved
varer i Belgiens politiste Liv og Indretninger). Forsoget tog
en brat Ende 1830; til den hurtige Oplosning bidrog den confessionelle Modsætning og Manglen paa Tradition; Tiltræk
ningen til Frankrig var, uagtet den ved Udfaldet maatte vige
for andre Indflydelser, heller ikke uden stor Betydning. Dette
er, hvad Betragtningen af de nuværende Forhold i Europa, og
hvad Historien lærer os om Nationaliteten som Grundlag for
den varige og stærke Stat og om de af remt forfljellige, politist
berettigede Nationaliteter sammensatte, især dualistifl sammensatte
Stater. Det er naturligt, at Nationalitetens Betydning med
Hensyn til Statens Sammenhængskraft træder stærkest frem,
naar overhovedet Folkebevidstheden styrkes og Folkene komme til
Deelagtighed i deres Anliggenders Styrelse. Absolutismen ud
fletter med Folkenes politiste Selvvirksomhed indtil en vis Grad
Forstjellighedens Indflydelse. (En anden Side af Forholdet
imellem Nationalitet og Stat, Sporgsmaalet om den, uden
paafaldende geographist Adstillelse, i mindre Stater oploste
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N a tio n a litet, vedkommer os ikke. S p o rg sm a a le t har faaet sin
Losning i I ta lie n , men venter den i T y d stlan d , hvor den compliceres ved særlige Vanskeligheder, Confessionsforskjellen, den
fastere og ikke saa ofte vilkaarligt og ved Frem m edherredom m e svæk
kede T ra d itio n , O ste rrig s S tillin g udenfor T ydstland o. s. v. V i
ville kun bemærke, at T y d stlan d s af Lehnsvæsenet fremgaaede
Adsplittelse stod i den nærm este Forbindelse med Udviklingen af
en eensidig dynastist B etrag tn in g af Folk og Land som en E ien dom for F am ilien .) F o rd i nu N ation aliteten er det sande og
stærke G ru n d la g for S ta ts d a n n e lse n , følger deraf visseligen ikke,
at S tatsg ræ n d sern e enten factist og historist falde eller retligt
kunne og stulle falde noiagtigt sam m en med Folke- og S p r o g 
g ræ n se rn e. D e n af N apoleon den 3die som G ru n d lag for
Grændseberigtigelser, Afstaaelser og E rhverv anvendte Paaberaabelse
af N ationalitetsprin cipet frem kalder særdeles m ange og vigtige
T v iv l og In d v e n d in g e r, n a a r der er S p o rg s m a a l om R e t, og
P rin cip et er hverken af ham factist blevet consekvent anvendt
eller vil enten af ham eller A ndre, der kunne modsætte sig,
blive stedet til Anvendelse uden med meget store Jndstræ nkninger
og M odifikationer. U overensstem m elserne frem træde deels som
Folge af E ro bringer og politiske O v e ren sk o m ster, tildeels opstaaede ved dynastifle C o m b in a tio n s , deels som B lan d in g af
S p ro g og N atio n alitet ved In d v a n d rin g og successiv Indflydelse
af den ene stærkere eller heldigere stillede og begunstigede B efolkning
over den anden. E ro brin gens og T ra c ta te n s R e t er ogsaa en R et,
der ikke uden videre kan kastes tilside med den i H enhold dertil
lovede T ro stab ; m en n a tu rlig v iis forstærkes den positive R e t og
M odstriden mellem den og det n aturlige F o rh o ld , der kan være
strigende og him m elraabende, fo rm in d stes, det E robrede og ved
T ra c ta t Erhvervede bliver (uden H ensyn til S ta te n s øvrige
M a g t til at hævde det) i og for sig sikkrere og paalideligere ved
T iden og B efolkningens successive villige T ilslu tn in g til og F a st
holden af den in dtraadte T ilsta n d ; og herpaa indvirker den hele
T iltræ k n in g sk raft, som det erobrende Land og Folk ved S t o r -
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reife og Udvikling udover, og de materielle Goder, Tilstanden
tilbyder. Hvo tvivler paa, at Elsas nu, hvormegen Uret og
Vold der end flæbede ved dets Indlemmelse i Frankrig, og
hvormange og i store Dele af det aabne Land hvor overveiende
tydske Elementer der end ere tilbage ( — selv i Strasborg ud
komme den Dag i Dag Blade halvt paa Franst og halvt paa
Tydst —), selv ikke længer vil adstilles fra Frankrig? Tiden,
beti store Nations Magt og LEre, provede og tilvante borger
lige Indretninger og Sammenligningen med tydste Tilstande have
virket. Den historiste Ret og Folkevillien ere her voxede op ved
Siden as den positive Ret. Men ogsaa ligeoverfor Folkevillien
staaer den positive Ret, naar den i lang Tid er haandhævet
uden nogetsomhelst Tryk og for storste Delen med Befolkningens
fulde Benyttelse og Anerkjendelse af Tilstandens Fordele, aaben bart med langt storre naturligt Krav paa at respeeteres end den
forst nylig ved Overeenskomster, maastee tvungne Overens
komster, opsraaede Ret. End stærkere er den positive og her tillige
historiske Ret og end farligere for den almindelige, offentlige
Retstilstand dens Tilsidesættelse, hvor der alene er Tale om en
ved Indvandring inden en anden Nationalitets oprindelige politiste
Omraade opstaaet Befolknings og en tilmed i ingen Henseende
i sin Nationalitet indstrænket Befolknings Frafaldsstræben (som
den sydslesvigste tydstes). Hvor endelig Befolkningen efter Natio
naliteten er blandet, gjælder ikke blot den historiske og positive
Ret ubetinget og med fuld naturlig Kraft som Ret til at afgjore
og bevare Besiddelsesstanden, men Staten og Regjeringen har til
at hævde Retten en Stotte i Sproget, som den er forpligtet til
saavidt muligt, og saameget Klogstab og Billighed tillader, at op
retholde. Det gjælder ikke blot Statens egen Ret, men den troe
Befolknings Bevarelse mod Undertrykkelse, den vallendes mod
Pligtbrnd og mod Usikkerhed og Forvirring i Tilstanden.
Jeg har ved disse sidste Bemærkninger strax villet gjore det
klart, at jeg, ved at erkjende og udvikle Nationalitetens Betydning
og M agt, som det ikke er muligt at oversee eller unddrage sig, ikke
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har i Sinde at opgive eller forsvare unødvendig Opgivelse af
positiv og historisk Ret og Pligt. Det være mig tilladt for,
om muligt, at forebygge Misforstaaelse endnu at tilfoie et Par
Ord til denne almindelige Betragtning. Jeg veed saa vel som
Nogen, at i alle reent menneflelige Anliggender skulle Folkeadskillelser forsvinde; mine Studiers scrrlige Art have stadigt fort
mig til, saavidt muligt, med aabent Sind og npartisk Dom at
færdes i forskjellige Folks og forskjellige Tiders Tanke- og
Følelsesverden; der er Tider og Overvejelser for hvert alvorligt
Menneske, i hvilke disse Spørgsmaal om Folks og Staters
Grcrndser forekomme ham smaae og ubetydelige og Striden derom
ligegyldig; men jeg veed ogsaa, at, naar der spørges om Staten
og flal handles i den, have Forhold og Begreber som det her
betragtede deres fulde Gyldighed og den rigtige Opfatning deraf
den største Vigtighed. M in Overtvdning om Nationalitetens
politiske Berettigelse indenfor rigtige Grcrndser og mit Krav til
en levende Følelse for vor Nationalitets Ret hos mine Landsmcrnd er forbundet med en tilsvarende Agtelse for fremmed Na
tionalitetsfølelse, fjernt ligesaavel fra Nationalhad som fra den
Forfængelighed, der bygger sin Kjcrrlighed til Fædreland og Folk
paa et formeentligt, ved den npaalideligste Vurdering udfundet
Overmaal over andre Folk i store og gode Egenskaber istedetsor
at fore den tilbage til sin Naturgrund som en Slægtskabspligt
og ifølge denne Pligt at elske det Gode og Dygtige hos vort
Folk og tilbagevise fremmed Overmod. V i have havt nok af
denne forskruede og opskruede Danskhed, og den har stundom gjort
os Skade, just ogsaa i Slesvig. M in Betragtning af Natio
nalitetens Betydning (hvormed iovrigt særligt er forbunden Erkjendelsen af, hvor nær næstefter de skandinaviske Broderfolks den
tydske Nationalitet staaer os) gjor, at jeg stundom lettere be
griber og er tilbøjelig til noget mildere at bedømme Adskilligt
baade hos Massen og hos Individerne, hvorfor Mange, der
ikke ret holde paa vor Hovedsag, ikke kunne finde noksom haarde
O rd, ndenat jeg derfor udstrækket Overbærelsen til bevidste
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løgnagtige O phidsere og B a g v astere eller til dem , der letfærdigt
have leget med E d og P l i g t , og den fo rer m ig paa ben anden
S i d e til at fa tte den hoieste P r i i s paa den T ro fla b , der er be
varet m od R e t og P l i g t uden at nnderstottes af N ationalfølelsen
eller endog med Overvindelse af dens ikke berettigede Lokkelse.
V i vende os fr a den alm indelige B e t r a g tn in g til det danfle
M o n a r c h i og til dens Anvendelse derpaa.

II.
D e t danfle M on arch ie, fa a b a n t s om vor S l a g t havde m o d 
taget det fra F a d r e n e , v a r dnaliftifl sam m ensat og det faaledes,
at begge N a tio n a lite te rs S a m m e n h an g v a r overflaaren ved andre
F o rh o ld og derved en D e e l af den ene (og det den største)
N a tio n a lite t (de D a n f le i S l e s v i g indtil 1 8 5 0 ) bragt i en saare
ugunftig S t i l l i n g , og dern ast faaled es, at ben ene N a tio n a lite t
stod u n d e r en stark T iltræ k n in g udad. F o rh o ld e t imellem N a 
tionaliteterne havde tidligere desuden v a r e t paa anden M a a d e
forrykket. M o n a rc h ic t bestod af tre a ld r e og større S ty k k er med
et nylig tilkom m et løft V edhæ ng (L anenborg). K ongeriget,
S t a m m e l a n d e t, paa hvilket den danste K ro ne fra de fjerneste T id e r
u a fb ru d t har hvilet, med lidt over i af ben hele B efolkning ( n a a r
B i la n d e og K olonier ikke m edregnes), h ar, stjondt ikke uanfcgtet,
bevaret fit V a s e n reent og ublandet. S l e s v i g , et oprindeligt
baade politist og n a tio n a lt dansk Land ( n a t io n a lt dog med U n d 
tagelse af D anischw ohld og Eidersted i historist T i d ) , en D e e l
af K ong eriget, blev ved Uheld og Uklogstab i en S v a g h e d s
P erio d e (efter de to første V a ld e m a r e r s T i d ) og derpaa ved
uberettiget dynaftist P o litik af en tydstfodt K onge, C hristian den
1ste, der heller vilde vinde H olfteen end inddrage S l e s v i g , m en
desvæ rre dengang uden dansk M o d s ta n d , for lang T i d løsn et fra
sit rette F o rh o ld og bragtes, stjondt fom d a n s k L e h n , i en f o r 
viklet Forbindelse med Holfteen, der dog ingensinde udstraktes til
nogenfomhelft T an ke om M e d h e n h ø ren af S l e s v i g til det øvrige
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Tydflland, det tydste Rige. Af denne Forbindelse, hvori det
forblev, men fra 1490 til 1523 og fra 1544 til 1720 tillige
med Holsteen deelt imellem de danste Konger og særlige tydske
Hertuger, der 1658 endog fritoges for Lehnspligt imod Dan
mark for Slesvig, udlostes det politisk og statsretligt atter i
(1720 og) 1721 og indlemmedes samlet atter i den danste
Kongekrone. Men ulykkeligviis medforte den statsretlige For
andring, fordi man dengang tænkte mere paa Kronen og dens
Bærer end paa det Folk, hvis Symbol den var, og fordi man
allermindst dengang tænkte paa Folkets særlige Væsen og Natio
nalitet, ikke de tilborlige Consekvenser med Hensyn til Lovgiv
ning og Bestyrelse; i disse Henseender vedblev Sammenblandingen
og Paralleliseringen lige indtil vor Tid trods den stærende
Modsætning, hvori Folket selv for den større Deel og det gamle
Grundlag for Lov og Ret (Valdemars jydske Lov, Herredsind
deling o. s. v.) stod til den nyere tydske Overbygning. Endog
en Toldlinie droges imellem Kongeriget og Slesvig. Underdette ulykkelige og forkvaklede Forhold, under hvilket al Be
styrelse, verdslig og gejstlig, var i tydste og tydstdannede Mænds
Hænder, under hvilket Fyrster, Embedsmænd og Lærere deels, og
i lang Tid meest, for personlig Bekvemmeligheds Skyld, og
fordi de ikke paa anden Maade kunde bestyre, og med en vis
fornem Overlegenhed, deels i høiere ikke politiste Oiemeds (f. E.
Reformationens og kirkelig Kundstabs) formeentlige og forkeert
opfattede Interesse, deels endelig med bevidst Hensigt og politist
Stræben paa enhver Maade, selv med Tvang og Vold, fremmede og
begunstigede tydfl Sprog og Væsen og tilbagetrængte og nedsatte
danst, maatte Landets folkelige Charakteer nodvendigviis lide en
ikke ubetydelig Forandring. Den nationale Grændse, Sprog grændsen, forrykkedes og brodes, og den dertil knyttede Bevidsthed
om det sande Hjem og det sande Slægtskab fordunkledes hist og
her noget, selv hvor Sproget ikke var forsvundet. Nogle D i
stricts tabte efterhaanden ganske det danste Modersmaal (for
dette Aarhundrede yderst faa undtagen i Svansen), i andre blev
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Sproget blandet i forskjelligt Forhold, men i Kirke og Skole
udelukkende tydst, selv hvor i Huns og Hjem og alt dagligt
Samkvem det Danste var det aldeles overvejende; det er her ikke
Stedet at berore Undersogelsen heraf i det Enkelte eller Talfor
holdene. Men i 114 Kirkesogne af 274 vedblev dog (for 1848)
det danste Sprog at uære Kirke- og Skolesprog (rigtignok stun
dom mishandlet baade af Præst og Skolelærer), altsaa officielt
anerkjendt som Folkets Sprog, og her var nu indtraadt det
mærkværdige Forhold, at for hele denne Befolkning, der talte
sit gamle Sprog, M ona r ch i et s umiddelbart tilgrændsende
Hovedl ands S p r o g , Kongelovens og Kongens person
lige S p r o g , fortes hele den civile Bestyrelse, hele Retsplejen
udelukkende paa Tydst, et Forhold saa urimeligt og unaturligt,
at noget Tilsvarende ikke findes noget andet Sted i Verden. Dets
Urimelighed og Utrolighed var saa stor, at det paa en Maade tjener
til Forklaring af og Undstyldning for, at Mange i Kongeriget tidligere
(i min Ungdom) ikke vidste, at der taltes Dansk af Slesvigere
(uden i det Hoieste i det Torninglehnske), men dog ikke til
Undskyldning for dem, som man hverken for eller efter 1848
har kunnet faae til rigtigt at troe, at der i Slesvig var en
overmande stor officielt anerkjendt (foruden den ikke anerkjendte)
gammel danst Befolkning, der med Sproget havde bevaret fit
Sindelag, men som næsten antoge denne Befolkning for opfunden
af A l l e n eller Gud veed hvem, og som nu, efterat de i saamange
Aar saa haardnakket have lukket Dine og Dren for dansk Tale
og S krift derom, ikke vide, om de kunne troe vore Fjenders
Raab om, at Nordflesvigerne ere forstokkede Danste i Tale og
Sind. Mangfoldige Mennester i Danmark (— og det er atter
et Punkt, hvor man ideligt modes af den groveste Uvidenhed og
den meest haardnakkede Uvillie til at lade sig belære og huske — )
have ikke bragt det saa vidt, at de klart skjclne imellem Sporgsmaalet om anstændig og billig Behandling af det danske Sprog
i Slesvig der, hvor dets udelukkende Existens som Folkesprog
aldrig var betvivlet (hvorom hele det forste Afsnit af Sprogstriden,
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den der fremkaldte Christian den 8des Rescript af 14de M ai
1840 og Agitationen derimod fra tydsk Side, alene dreiede sig),
og Sporgsmaalet om Gjenindsættelse af Danfl i Kirke og Skole,
hvor det var fortrængt (1850 Tillisch, i Henhold til Frederik
den 6tes Rescript af 15de Decb. 18 10)'). Der var imidler
tid, sagde man stundom, ja siger man i enkelte Kredse endnu,
i Slesvig kun dansk Almue; Dannelsen var bleven tydsk. Dette
er forsaavidt sandt og indeholder (hvad man i flige Kredse ikke
tænker paa) den bittreste Anklage mod det fulgte System. Adel
og uadelig større Capital og Bedrift trængte sig fra Syd ind i
det paa Tydfl efter tydske Former (saavidt Grundlaget tillod det)
regjerede Land, men ikke fra Nord, og Dannelsen kunde søges
hjemme i tydfl Klædebon (i de tydfle Latinskoler) og hentes og
indføres fra Holsteen og Tydskland, men fra Kongeriget ikke
udenfor de torninglehnske Præstegaardes Omraade. Hertugdømmet
havde ikke nogen Skole over Almueskolen med dansk Uuderviisning. Kong Frederik den 6te fik i Begyndelsen af dette Aarhundrede en Fornemmelse af, at der i Slesvig var foregaaet og
daglig foregik Noget, der hverken var retfærdigt mod Befolkningen
eller politisk tilstedeligt, men hans Tanke paa eu Forandring blev
ved Andres Skyld og hans egen Mangel paa Kraft, medens Nød
og Farer trængte paa fra mange Sider, ufuldbaaren -). Det er

') Jeg veed den ikke la v t i R ang foro rdn ingen staaende juridisk dannede
M and

—

en M a n d , som m an skulde troe, Forholdene havde givet

nogen Interesse fo r H istorie — , der med største Heftigbed betegnede
A l l e n s slemme ©og (fra 1857 cg 1858) som K ild e n t i l S progstriden.
Maafkee meente han dog kun, at den v a r K ild e n t i l T i l l i s c h ' s F o r
anstaltninger i 1850 og 1851
F o rfa tn in g

af 1854.

H an

bringes fra sin Paastand i
rim eligere.

og t i l Bestemmelserne i den slesvigske

kunde først ved F o re v iis n in g

D enne A r t af historist Uvidenhed

feet forbundet

med

af Bogen

dette P u n k t uden just forresten at blive

den haardeste Fordømmelse

har jeg ikke sjelden
af dem,

der (paa

denne Maabe som her A lle n ) „havde v o ld t v o r Ulykke".
2) Frederik den 6tes Tanke i 1810, der omfattede begge D ele af S p ro g 

s p ø rg s m å le t, de Danstes

S t illin g , hvor det fandtes bevaret og an-
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retfærdigt og rigtigt at tilfoie, at, omend med det danske Sprogs
Fortrcrngelse eller Forkuelse ogsaa Sindelaget imod det danske
Monarchie, Monarchiet i dets Heelhed og i dets selvstændige
ikke-tydste Charakteer, var svækket hos Mange, var der dog ogsaa
en ikke ganfle ringe Deel af den tydsttalende Befolkning, der
erindrede sig Landets retlige Stilling og de Goder, som Forbin
delsen med Danmark under en, omend svag, dog altid mild og vel
villig Regjering havde bragt. Flensborg, ikke blot Flensborgs
dansttalende Befolkning, har herom baade i Stcendertiden for
1848 og i den forrige Krig og atter iaar aflagt Vidnesbyrd,
som ikke skulle glemmes.
Den tredie Landsdeel i Monarchiet, Holsteen, et reent tydst Rigs
land, indtil 1806 Deel af den nedersachsiste Kreds, fik 1460 Regent
tilfælleds med Danmark (den sidste Holsteenste Greveregents, Adolf
den 8des, Sosterson Christian den Forste) og beflrstedes da tillige i den
tidligere indtraadte Forbindelse med det fra Kongeriget losnede Sles
vig, som netop stulde være ophort, hvorefter det fra 1490 (med
Undtagelse af 1523— 1544) med Slesvig var deelt imellem den
danste Konge og flrrstilte (holsteen-gottorpste) Hertuger, indtil den

erkjeudt i Kirke og Skole, og dets Gjenindscettelse, hvor det var fortrcrngt derfra, men bestod hos Folket, var io v rig t, ifolge Holsteens
fulde Indlemmelse i Monarchiet 1806, ledfaget af visse uklare Fore
stillinger om denne Landsdeel. Naar det i den kongelige Skrivelse,
hvorved Baggesens Beskikkelse t il Professor i dansk S prog og Litte
ratu r i Kiel meddeeltes ham (Allen, del danske Sprogs Hist. II. S . 37)
hedder, at Kongen „anseer Sproget som et af de naturligste M idler
t il at grundfæste og vedligeholde N ational - Eenheden", havde det
været pnskeligt, at dette bavde været sagt med Hensyn t il Slesvig
alene, hvor der var et dansk Sprog og derfor en N ational Eenhed,
og ikke om Holsteen, hvor dansk S prog maatte være fremmedt og der
for ingen N ational-Eenhed kunde tilvejebringes. F. H. Guldberg
havde i Kiel gjort Fortred ved forfeert Tale om Tanfk i Forhold t il
Holstenerne. Havde man serget for at give de Danske i Slesvig
Embedsmænd, som havde lært Danst, hvor Danst taltes, kunde man
have forstaanet Ansegere om holsteenste Præstekald og andre rene
Localembeder i Holsteen for at skaffe en Attest om Kundskab i Danst.
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hertugelige Deel 1773 ved Mageskifte mod de efter Christian den Forste
paa de danste Konger nedarvede tydste Grevstaber Oldenborg og Del
menhorst forenedes med den kongelige. Der er ikke Faa, der i deres
Tale om Holsteens crldgamle Forbindelse med Danmark glemme, at
heleHolsteen aldrig, undtagen 1460 til 1490 under Christian den 1ste
og Kong Hans og 1523— 1544 under Frederik den Iste og Christian
den 3die — og selv dengang manglede dog ikke blot Ditmarflen,
men ogsaa den schauenburgste Deel (Pinneberg m.m.) —, for 1773
har havt Regent tilfælleds med Danmark, og at det endnu ikke er
100 Aar siden, at en fremmed Regjering residerede i Kiel, dengang
i Storfyrste, senere Keiser, Pauls Navn. Forholdet imellem
det tydste Rigsland Holsteen og Danmark med det 1721 atter i
den danske Krone incorporerede Slesvig maatte statsretligt lige
frem betragtes som en Personalunion, uagtet Forholdet hverken
under de til Mageskiftet 1773 forende Underhandlinger klart be
tegnedes eller fremtraadte saaledes i Lovgivning og Bestyrelse,
der stærkt heldede til en Sammensmeltning af Hertugdømmerne
i dualistisk Modsætning til Kongeriget, medens s. Ex. Indføds
retten (1776) betegnede en Realforbindelse af alle Dele. Den
stiltiende forudsatte Arveeenhed viste sig siden sor Holsteens Ved
kommende ikke at være bragt til Klarhed og Sikkerhed. Forst
1806, ved det tydske Riges Ophævelse, erklærede Christian den
7de (det er: Frederik den 6te) Holsteen for indlemmet i den
danske S ta t; men ved Wienercongressen tiltraadte „Kongen af
Danmark for Holsteen" det tydske Forbund. Man har stundom
med stor Tilfredshed over sin Klogt udviklet, at Holsteen derved
ingenlunde var blevet et tydst Forbundsland, og at det var af
stor Vigtighed at fastholde, at kun „Kongen" for Holsteen havde
tiltraadt Forbundet. Holsteen var imidlertid, rigtignok fuldkom
ment overeensstemmende med dets Fortid, blevet et Land, hvori
de tydste Forbundsbeflutninger stulde efterkommes saa godt som
i nogen Forbundsstat, hvis Regent skulde yde sine Forbunds
bidrag, stille sit Forbundscontingent efter Folketal og lade det
inspicere ligesaavel som Landets Jernbaners Bekvemhed for tydste
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T ro p p ers B efo rd rin g , overhovedet foretage og underkaste sig A lt,
hvad noget F o rb u n d sla n d s R egjering ansaaes forpligtet til,
under Executions T v an g . D e t, der i Virkeligheden fulgte af
T iltræ delsens F o rm , var, at Forholdet imellem Holsteen og D a n m ark med S le sv ig ikke klaredes, og at en farlig Leilighed til
In d b lan d in g i hele M onarchiets A nliggender aabnedes igjennem
et L an d, der var fuld tydsk F o rb u n d s-In d fly d else undergivet og
paa den anden S id e betragtedes som en integrerende D eel af
den dunste S t a t og som staaende i et scrrligt, aldeles udeflneret
Forhold til S le sv ig . (A t Bestem m elserne for O ste rrig s og
P re u ssen s Vedkommende i visse M a a d e r ikke vare klarere, var
for disse M a g te r, der kun kunde komme til at strides om
H erredom m et i og o v e r F o rb u n d e t, meget ligegyldigt). D e n
fjerde, ogsaa aldeles tydste L andsdeel, L auenborg, kom 1 8 1 5
ved B y tte til Kongen af D a n m ark som sa a d an , m en v ar for
1 8 4 8 (1 8 5 5 ) i legislativ og adm inistrativ Henseende i det loseste
F orhold til det øvrige M onarchi. O gsaa for Lauenborg var
Kongen M edlem af det tydske F orbund. M ed en s det danste
M onarchie som saadant m aatte stræbe efter en selvstændig, alene
efter dets egne F o rm a a l beregnet P olitik, om end i nok saa be
stechen F o rm og R e tn in g , selv om den væsentligt gik ud paa at
skjule sig, modstred H olsteens og Lauenborgs S tillin g ligefrem en
saadan P o litik ; de vare og skulde blive afhængige.
T il dette saaledes sam m ensatte M o narchi havde in d til 1 8 1 4
endnu hort K ongeriget N orge med reent nordisk B efo lk n in g , i
S p ro g - og L itteraturfæ lledsstab med det danske Folk. (D e speciellere
S p o rg s m a a l om D a n st og N o rst vedkomme os ikke her). D erved
havde altsaa den nordiste (den danst-norste) S p ro g - og Folkecharakteer en næsten dobbelt saa stærkt frem trædende O vervæ gt
som siden, men i en T id , i hvilken, fra 1 6 6 0 a f, Folkets,
endog A ristokratiets, directe Deeltagelse i A nliggendernes S t y 
relse var ringe og uden nogensomhelst fælleds og offentlig F o r 
handlings F o rm . E fter 1 8 1 4 stode i det danste M onarchie
(efter T æ llingen for 1 8 6 0 , fra hvilken det ældre i n d b y r d e s F o r-
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hold neppe væsentligt afveg, undtagen forsaavidt de Danste i
Slesvig vare forholdsmæssigt desto flere, jo længere man gnuer
tilbage) 1,600,000 Danste i Kongeriget med de, om jeg saa
maa sige, stille Danste i Slesvig, (regnede endog blot for de
heelt danske Districter) henved 170,000, ligeoverfor de lidt meer
end 750,000 Tydste. (Af Landsdelene havde Kongeriget om*
trent § |, Slesvig 3%-, Holsteen henved U , Lauenborg
af
Befolkningen). De Danste vare talrige nok til aabenbart at
maatte betragtes, jeg siger ikke, som Hovedfolket, men som det
overvejende Folk, ligesom Kongeriget bande historist og geogra
phist (med Hensyn til Forsvar) var Centrallandet; men de vare
ikke talrige nok til at forandre eller stjule Landets i national
Henseende dualistiske Charakteer. Men der var ved denne dua
listiske Sammensætning, som ovenfor antydet, foruden den danske
Nationalitets Overskæring og den frastaarne Deels Svækkelse,
to i hoieste Grad vigtige og følgerige Særegenheder. Medens
de Danske i national Henseende i det Hoieste kunde støtte sig til
det geographist fra Danmark stærkt adflilte, i Tal lille norske
Folk, med hvilket ingen politisk Forbindelse længer bestod, var
det danste Monarchies tydste Befolkning nafbrudt i det letteste,
mangfoldigste og livligste materielle og aandelige Samkvem med
det ovrige tydste Folks henved 40 M illioner, af hvilket det ikke
kunde undgaae at fole sig som Led, og derved under den stærkeste
Tiltrækning udad. Dernæst vare de Landsdele, hvori den
storste og rene tydste Befolkning befandt sig, undergivne en tractatmæssig Paavirkning og i visse Stykker Control med Regjering
og Bestyrelse af tydsk politist Myndighed, Forbundet. Hertil
kom endnu en Omstændighed, som gjennem Fortiden ned til os
har virket stærkt. Enhver Nation trykker med en vis Udvidelses
kraft paa sine Naboer, den storre naturligviis stærkere paa den
lille end omvendt, og til denne almindelige Udvidelseskraft har
for Tydsternes Vedkommende i Aarhundreder sluttet sig en særlig
stærk Udvandringslyst og i indre Forhold begrundet Udvandrings
trang. (Man tænke paa den nhyre Mængde Tydstere, der den
é
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Dag i Dag leve i Paris og London.) Denne Strom gik ogsaa mod Norden, ncrrmest da til Danmark, og fik her en ganste
færegen Charakteer af ikke blot talrig, men fornem og mcrgtig
Indvandring. Der har været Tider, hvor dette Forhold og
dets Indflydelse for en Deel beroede paa Tydfllands Foranstriden i aandelig og materiel Cultur; men til andre Tider har
det alene beroet paa den engang indtagne Stilling og derpaa,
at den danste Dygtigheds Udvikling ikke befordredes og stottedes.
De Danste valgte sig, da deres egen indfodte Kongeslægt var
afbrudt, foruden den af Margrete valgte Erik af Pommern,
efter hinanden to tydste Konger efter Slægtstabshensyn, af Ulyst
til Valg imellem deres egne Jevninge, tildeels i Forventning af
visse ilde beregnede Fordele, og ved Christian den 2dens For
drivelse indkaldte de hans tydste Farbroder, Frederik den 1ste;
af disse Konger opgav Christian den 1fte Danmarks Ret til
Slesvigs Inddragning, hans Efterkommere (Hans o. s. v.) fort
satte Forkvaklingen af Slesvigs Forhold og dets Sammen
blanding med Holsteen. Der gik med disse Konger (ogsaa den
vakkre Christian den 3die var tydst i Sprog og Væsen) en tvdst
Stramning hen endog over Kongeriget (Reformationens iovrigt
priselige Værk bidrog S it dertil); men den sagtnedes dog alle
rede under Frederik den 2den og standsedes under Christian den
4 de og havde overhovedet aldrig været af den Art som den
senere, fordi dengang det danste Rigsraad og den danske Adel
i sin egen Interesse dannede et Værn. Men den i Kongeriget
saa stærkt og eensidigt af Adelen indskrænkede Konge saae der
for ogsaa, selv Christian den 4de, med et vist Velbehag hen
paa sine Fyrstendommer. Men da kom den til tydst Regent
(i Bremen og Verden) opdragne Frederik den 3die med fin
indflydelsesrige tydste Dronning, da kom 1660 Statsfor
andringen, gjennemfort i en ulykkelig T id , da Folket var splid
agtigt, med tydste Hjælpere (Gabel), og derefter den længe
varende Forstemning imellem den enevældige Regjering og den
indfodte Adel, især de ældste og rigeste Familier, der i Be-
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gyndelsen i nogle Tilfælde optrauöte som despotist Forfolgelse,
raciest mod Gunde Rosenkrands, medens Adel dog ene ansaaes
for egnet til hoiere Statsgjerning og Hoftjeneste, medens det vvrige Folk aldeles var uden politisk Indflydelse og den storste Masse,
Landalmuen, efterhaanden nedsank i trælbunden Stilling. Nu begyndtes da og fortsattes under danske, i Danmark fodte Konger,
men som tildeels dog ikke kunde tale Danst, stærkest under Chri
stian den 5te, en storartet Indvandring af holsteenst, meklenborgst,
pommersk og anden tydst Adel, der foruden i Armeen, som aldeles
indrettedes og indtil den Guldbergste Periode commanderedes paa
Tydst, forsorgedes ved Hoffet, beklædte Civilembeder, fra de hoicste
Regjeringsembeder nedad, og ved tildeels fra Hoffet ivrigt be
fordrede Giftermaal og Kjob kom i Besiddelse af en betydelig
Deel af Landets storre (Stendomme. Af Konger i get s nu
værende 18 Lehnsgrevstaber (hvis Oprettelse som bekjendt
begyndte under Christian den 5te) ere elleve oprettede for tydsifodte
M and, deraf sex eller syv for Mænd, fodte under fremmedt
Scepter, eet (Gyldensteen) for en anden Fremmed 1). Disse Mænds
Efterkommere, der for det Meste, i nogle Familier hurtigere, i
andre langsommere, ere blevne fuldkomne Danske (— kun et

') De elleve ere Holsteinborg, Ledreborg, Bregentved, Wedellsborg,
Muckadell, Langeland, Knuthenborg, Christianssoede, Hardenberg,
Schackenborg og Lindenborg. A. G. Moltke, for hvem Bregentved op
rettedes, nedstammede dog fra Forscedre, der tidligere i lang T id
havde hørt t il den danske Adel. Christiansholm (12) oprettedes af en
indvandret meklenborgst Adelsmands Enke for hans tiaarige Sønnesøn.
Andre Tydste have opnaaet Grevetitlen og noget Mere (B ernstorferne, Schulin). Ogsaa den nu lehnSgrevelige Fam ilie ScheelPlessens Navn minder baade om stor yer i Landet af en meklen
borgst Fam ilie saare hurtig vunden Rigdom og ved selve sin Form
om Rigdom vunden tildeels ved G ifterm aal og endeligt om adskillige
Mcend, der ogsaa havde anden Fortjeneste og Dygtighed end den
at erhverve Rigdom.
Endeel meklenborgste F am ilie r, der have
spillet en Rolle i Danmark, ere igjen forsvundne (Hahn, Berkentin,
Osten o. s. ti.).
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Par Familier have bevaret et overvejende tydsk Præg —), ville
ikke stodes over, at dette almindelige Forhold udhceves. Der
var imellem dem, for hvem disse Grevskaber oprettedes, meget
hæderlige og meget fortjente Mcend, ligesom saadanne naturligviis ikke fattedes imellem den øvrige indvandrede Adel, ligesaalidt som imellem den .store Mængde Ikke-Adelige, der fulgte
dem og af Regjeringen ansattes i Kongerigerne (Danmark og
Norge). Om dem, der selv skabte sig Er hver v i Landet, er
slet ikke Tale. (Om en dansk Indvandring i Holsteen kunde der
ikke blive Sporgsmaal efter Bevægelsens almindelige Gang, og
fordi der savnedes et Tiltræknings- og Støttepunkt. Den enkelte
Danfle eller den danske Familie, der nedsatte sig i Holsteen, blev
let og snart fuldkomment tydsk, fordi Omgivelserne vare reent
tydske). Det tydste Element, der for Holsteens Vedkommende
havde Ret til en forholdsmæssig (ligeoverfor Danmark og Norge
just ikke stor) Plads ved Hoffet og i Styrelsen af Monarchiets
almindelige Anliggender, og som maaflee enkeltviis somGjæringsog Bevægelsesstof med Rette kunde være ledet ind i Kongerigerne,
bemægtigede sig saagodtsom hele Hoffet og en langt overvejende Deel
i den øverste Statsstyrelse, hvorfra ypperlige danske Kræfter for
trængtes (Grisfenfeld og under Christian den 6te Jvar Rosenkrands),
trængte langt ind i Kongerigernes, især det nærmestes, det meest
tiltrækkendes, Danmarks særlige Forvaltning (— man tænke
paci Grever af Reuss, Stolberger, Oerzer, Reizensteiner o. s. v.
som Amtmætii), Hofmestre paa Soro o. s. v., for ikke at gaae
dybere ned —) og lagde sig som et isolerende Lag imellem
Regent og Hof paa den ene Side og det danfle Folk, hvis Sprog,
Dannelse og Litteratur aldeles oversaaes og tilsidesattes, paa den
anden Side. Det kunde ikke undgaaes, at meget oprindeligt
Danst, der droges hen mod Hof og Regjering, ogsaa antog en
tydst eller halvtydst Farve, der udbredtes ved Slægtskabsfor
bindelser. Der fremkom næsten Billedet af et Land, hvori den
høiere Dannelse var tydst, de Subalternes og Almuens dansk,
en Forestilling der naturligviis ogsaa gjennem Repræsentationen i
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Udlandet bibragtes dette og der paa visse Steder endnu indtil
en vis Grad fastholdes og har spillet en ikke ganske ringe Rolle i de
fibfte 2Xar 1). Imod denne Tilstand reiste sig en Reaction, der be
gyndte med den fra Holberg af sig fremarbeidende nationale
Litteratur, og som, efterat der tilsidst af den liberal-despotiste
Libertiner Struensee ved Befalingen om, at alle Forestillinger til
den danske Konge skulde indgives paa Tydst, var budet det
danste Folk den yderste Haan, trængte igjennem til Regjeringen.
Frederik den 6te blev som en Folge deraf endelig opdragen paa Dansk,
den Konge, under hvem den nordiste Befolknings Overvægt i
Monarchiet stnlde blive formindstet ved Norges Adskillelse. Denne
Gjenoplivelse af Nationalbevidstheden og Tilfredsstillelse af dens
Krav, der foreløbigt indskrænkede sig til Kongeriget og Livet der
(— Slesvig havde man næsten glemt —), var langt fra at
fortrænge det tydske Element fra en endog meget bredt og rundeligt
tilmaalt Plads i Regjeringens hvæste og fælleds Sphære ( — man
tænke paa P. A. Bernstorf, den ældre og yngre Scl immelmann,
Huth, Christian Bernstorf, C. Rantzau-Breitenburg, H. ReventlowCriminil, C. Moltke i det danste Statsraad, for ikke at nævne
den oprindeligt tydste, men danstblevne C. D . Reventlow, og
fire af disse som danske Udenrigsministre —). M en, medens
Omslaget ikke let kunde undgaac hos Nogle, i Følelsen af den længe
lidte Uret og det ingenlunde aldeles ophørte Overmod, fra en
Kamp mod uberettiget Tydsthed i Danmark at blive til et Nag
til det Tydske i Almindelighed, kunde det paa den anden Side

')

Jeg v il ikke dvcrle ved dette Billede, ikke komme tilbage t il Sam m en
ligningen imellem Behandlingen af Klopstcck (i Kongens Lyngby!) og
Evald og Andet af den A r t ; men den, der v il fee, hvorledes den
tydfke fornemme Kreds i den T id , da den var bedst, i P. A. Bernstorfs T id , levede i Kjobenhavn og paa Sjæ lland ignorerende alt
Danst, v il jeg henvise til Menges B iographi af Digteren F. L. S to lberg, BernstorfS Svoger, der, kommende fra fremmed Land og Tjeneste,
uden nogensinde at have feet Kjobenhavn sendtes som Gesandt til
Petersborg 1780.
3*
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hverken hurtigt eller fuldstændigt overalt udflette den Uklarhed
i Begreberne om Stats- og Folkeforholdene i Monarchiet, som
saalcenge havde vævet tilstede, eller give den nationale Folelse
den fulde Reenhed og rolige Kraft, navnlig ikke i de Kredse,
der havde været stærkest berorte af den fremmede Indvandring og
indgaaet mangehaande Forbindelser med den, eller hos dem, som paa
anden Maade vare knyttede til og havde levet sig ind i bestaaende
Forhold, Indretninger og Traditioner, der maatte komme i S trid
med den nationale Bevidstheds fortsatte Udvikling, f. E. den hele
paa Jgnorering af Slesvigs Stilling og danfle Befolkning byggede
Regjermgs- og Bestyrelsesmaade. Typen for den ved denne
sidste Indflydelse flappede Nationalfolelse ved Siden af for
resten ædel Charakteer og hoi Dannelse var A. S . Orsted. Det
Danfle udenfor Hoiesterets og det danske Cancellies Virksomhedsomraade var eller blev ham ved voxende Bitterhed egentlig en
forstyrrende Anomali. I en særlig Skikkelse kunde man finde
begge Indflydelsers Virkning udpræget hos en eller anden danskfodt Diplomat, der efter et langt Ophold i Udlandet, hvor han
sjelden havde hort Danst, hyppigt Tydsk, kun fastholdt Forestillingen
om sit Hjemland som sin Konges og Herres Land med baade
danste og tydfle Undersaatter, hvis indbyrdes Forhold var ham
temmelig ligegyldigt og ubekjendt.
Den tydsksodte Repræ
sentant for Kongen af Danmark erindrede, selv uden Hensyn
til Sindelag og Opfatning, ved sit Sprog, allermest ved tydske
eller halvtydskeHoffer, og sit Væsen om sin Side af Monarchiet.
Med Vækkelsen og Styrkelsen af den danske National
bevidsthed maatte Vansteligbederne ved den dualististe S tat efterhaanden indtil en vis Grad være komne tilsyne, endog forend
Sporgsmaalet om Slesvigs statsretlige S tilling og Nationalitet
ret kom i Bevægelse; men de i Tydskland indtraadte Forhold
fremkaldte dem hurtigere og heftigere, idet de ogsaa just bidroge
til at fremtrække hiint Sporgsmaal.
Havde den tydske Com
mando været stodende og vilde den senere være bleven aldeles
utaalelig for de Danste, kan det ikke undre meget, at Holstenerne
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fandt den danske Commando paafaldende. Naar Hensynet bande
t il den i Armeen notwendige Een hed og til Sparsomhed gjorde
det naturligt at henlægge den hele Officiersdannelse til Lære
anstalter i Kjobenhavn, fandt man dog derved den tydfltalende
Befolknings Adgang til Officierspladser ubilligt indskrænket, og
hvad mere der var af lignende Art.
den 6tes Befaling

af

At

Embedssogere i

krævedes Kundskab i Dansk (en Fordring,

der efter Frederik

begge Hertug dommer
der i Virkeligheden

gjordes gjældende med stor, stundom med en til Latterlighed
grændsende Lemfældighed), tog man Forargelse af og brod sig der
ved lidet om det langt almindeligere Krav

i Kongeriget til

Kundskab i Tydsk, idet man med Stolthed og ikke uden a l Net
henviste t il,

hvormeget storre Betydning

det for den Danske

havde at lære 40 M illioners Sprog end for den Tydske at lære
(Norge medregnet) meget faa M illioners.

Den Jmodekommen,

hvormed i mange fælleds Forhandlinger imellem Embedsmænd og
Embedsmyndigheder det Tydske benyttedes, og som undertiden gik
meget vidt, paaskjonnedes ikke meget.

Sagen var imidlertid, at

ved Begivenhederne i 1813 til 1815

var den tydske National-

folelse bleven fra en dyb Idmygelse hævet til den hoieste Spæn
ding og Begejstring og tillige, idet et nyt gjenvundet Tydskland
meentes

at

flulle sættes

istedetfor

det

gamle, Tanken om

tydfl Eenhed opstaaet og greben med Begjærlighed, især af Ung
dommen.

At Holstenerne, hvormeget de end havde Forbindelsen

med Danmark at takke for, at de for det Meste havde undgaaet
Deelagtighed i Tydfllands materielle Nod og Lidelser, maatte
blive berørte, for de dannede Klassers Vedkommende endog stærkt
grebne af Deeltagelse i den tydfle Seirsglæde og Stolthed og af
den hele dermed folgende Stemning, lod sig vente,

og Tegnene

derpaa knude allerede spores, medens Danmark endnu stod paa
Napoleons Side.

Men denne Stemning vopede stadigt og ind

sugede for en stor Mængdes Vedkommende en stærk og vedhol
dende Næring paa de tydfle Universiteter, hvor den optoges med
Ungdommens Varme, og hvorfra

den hjembragtes, knyttet til
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M indet om lykkelige Aar
staber.

og til varige Forbindelser og Ven

Der var heri Noget, som man for Holstenernes Ved

kommende flet ikke kan finde unaturligt eller ganste uberettiget,
hvormeget det end var imod det danste Monarchies Interesse
efter dettes givne Skikkelse, og hvormeget man end kan og bor
dadle den Letsindighed, hvormed saamange som Embedsmcrnd satte
flige Stemninger

over Eed og Pligt.

Jeg bebrcider kielste

Professorer baade denne Letsindighed og adstillige af dem fa rlig t
i hot Maabc den Letfærdighed (for ikke at bruge et haardere O rd),
hvormed de i statsretlige, sproghistoriske og sprogstatististe Undersogelser have omgaaedes med Sandheden; men det var kortsynet
at vente, at den tydske Lærer og Lærde, der maastee tilbragte
nogle Aar i Kiel som en Gjennemgang til et storre tydsk Univer
sitet, flnlde aflægge Noget af sin reent tydfle Charakteer, eller at
troe, at ikke de indfodte holsteenfle Professorer og overhovedet
Videnflabsmænd maatte hendrages i samme Retning. Og at af
spærre Kiel eller Holstenerne fra Tydsiland var despotisk.
følte sig trykket ved Tanken

om, at man

M an

kun i een Retning

horte til Tydskland, men forresten til en anden S tat, at man,
fljondt Led af den store Nation, dog udgjorde den mindre Deel
af et Monarchie, der forresten dannedes af og kaldtes efter et
lidet Folk;

man harmedes over stundom i Udlandet at maatte

hedde Dansk og fremtræde som D anfl, f. Ex. hvor man behøvede
Bistand af en Gesandt eller Consul, at Flaget og andre fælleds
Mærker vare danfle (f. Ex. Toldmærket „D anflE iendom "); man
ærgrede sig hjemme over at adlyde en Regent og Regerings
myndigheder udenfor Tydskland, i Kjobenhavn.

Denne Stem 

ning begyndte visseligt, som sagt, forst hos de Dannede, stærkest
specielt hos de Studerende; men den trængte efterhaanden fra
dem og ved dem ned i Folket;
Strenge.

thi der floges paa naturlige

M an kan ikke i samme S ta t i Længden paa den ene

Side synge eller hore synge „W as ist des Deutschen Vaterland" og
paa den anden „Danmark, deiligst Vang og Vænge" eller andre
simplere Variationer af samme Thema, udenat ogsaa Masserne
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efterhaanden trækkes til mobfatte Sider.
Men man fan pan
ben anben Side ikke forbyde Folk at synge Sange, der i sig
selo siet ikke cre oprorske (silu den brave og fromme Clandins
sang i Holsteen mange Aar baade for 1815 og 1830 om Rhinsk
vinen : Ih n bringt das V a t e r l a n d ans seiner Fülle); man
kan det allermindst, naar man i Nod og Fare skal appellere til
den Patriotisme og Nationalfolelse, der nu eengang kramer et
i n d i v i d u e l t Liv og Udtryk i et enkelt Folks Form. Men
forresten fremkom der efterhaanden ved Myndighed og feilagtig
Opfatning ( — ikke uden en vis midt i Klagen gjennemlvdende
Stolthed over Hertugdommernes formeentlige Velhavenhed og
rigere Hjælpekilder i Sammenligning med Kongerigets Fattig
dom, idet man miskjendte dettes Anstrengelse og siden dets
kraftige Udvikling og forglemte dets i Forbindelsen Indbragte, —)
og frcmsogtes og udpyntedes der med Forsæt mere materielle
Grunde til Misfornoielse, idet man reiste de siden saa ofte
forhandlede og gjendrevne Prægravationsklager. Saaledes uddan
nede der sig og udbredte sig efterhaanden til en videre Kreds
af den tydske (holsteenske og sydligste slesvigske) Befolkning en
bestemt separatistisk og mod den bestaaende Statsforbindelse
med Danmark rettet Aand. Men da det ifolge en ulykkeligviis
i Aarhundreder ved Kongers og Regjeringers Fremgangsmaade
fremkaldt og næret Forestilling, til hvis Berigtigelse der siden
1721 ikke var skeet praktisk ioinefaldende Skridt, sijondt det
sande Forhold oftere var udtalt, betragtedes som givet, at Slesvig
fulgte med Holsteen, maatte naturligviis Separatisterne og da
allermeest de, hvis Stilling, Udsigter og Virksomhed stod i noie
Forbindelse med dette Fælledssiab i Hertug dommernes Behandling
og Skjæbne, Riddersiab, Embedsmænd, Advocater, Læger og de,
der sogte at blive Noget af Alt dette, lade deres separatistisie Dromme
og Drister omfatte ligesaavel Slesvig som Holsteen. Uden denne
Medgift kunde Holsteen ikke præsentere sig for Tydsiland. (Det
saakaldte nyholsteensie Parti, der siden i nogle Aar for og ved 1840,
opgivende Slesvig, kun vilde arbeide for en tydsi Stat Holsteen,
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som al t s aa f r a tydsk S i d e udt al te Holsteens U d 
sondri ng, om end tillige dets fremtidige Adskillelse fra Dan
mark, har neppe nogensinde havt stor Udbredelse.) De Antyd
ninger, der i de sidste Aar vare fremkomne af, at man dog i
Danmark ikke ganske havde glemt, at Slesvig hverken potiti)!
eller nationalt var eensartet med Holsteen, befordrede hos Nogle
endmere de separatistiske Tanker og Ønsker, idet man i en fuld
stændig Adskillelse sogte en Sikkring mod ethvert Forsog paa at
forandre Noget i Slesvig.
Saadanne Antydninger laae i
Frederik den 6tes Sprogrescript af 15de December 1810 og enkelte
andre Foranstaltninger (hvori dog Slesvig og Holsteen ikke
holdtes adskilte), i Tiltrædelsen tjl det tydste Forbund „for
Holsteen" og i Scaveni us' s bekjendte Priisopgave om det danste
Sprogs Skæbne i Slesvig ( — man lægge vel Mærke til, at
det var Scaveni us' s — ) og Werlauffs og Outzens Besva
relser deraf. Frederik den 6te og Jacob Bronnum Scavenius
aabnede, den ene 1810, den anden 1815, den „Sprogkrig",
som enkelte uvidende Mennesker mene er begyndt t vor T id;
Kongen opgav den; Privatmanden kunde dengang kun pege
hen paa den store Uret, der var tilfoiet, det forfærdelige Tab,
der deels var steet, deels forestod den danske Nationalitet, men
som endnu burde og kunde afvendes; Wren herfor haaber jeg,
at hans Efterkommere, der nu hore til den danske Adel, ikke
ville lade ham fratage. Men Statsoplosnings-Bestræbelsen
fodtes i Holsteen; der opstod et statsoplosende P a r t i , som
efterhaanden tvang de Danske til at stige, om der ikke kunde
findes en Udvei i et forandret og losere Forhold imellem de
statsretligt forskjellige Bestanddele, der ikke længer kunde holdes
sammen i den gamle Form. Der har været Enkelte i Konge
riget, der tidligere end noget Ministerium have talt om og
onstetHolsteens Uds on dr ing (ikke Adskillelse); men det var
dog l a n g t sildigere, end Krigen for fuldstændig Adskillelse var
erklæret os histovre fra. Det flesvig - Holsteenste fuldstændigt
separatistiske Parties Fane reistes i 1830, da Julirevolutionen
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i Paris havde givet Udsigten til en almindelig Storm og Om
væltning i Europa, af U. Lornsen; Krigen erklcrredes aabent
og klart, og Tidspunktet, naar Afgjorelsen skulde indtrcrde, an
gaves meget bestemt. Det gaaer ikke an, for at paabyrde danske
Modstandere Skylden for en ulykkelig Krig og soge Grunden
til den i en 1863 vedtagen Forfatning, at glemme, at U. Lornsen i
1830, under jublende Bifald i Holsteen, en Deel af Slesvig og
vidt og bredt i Tydskland, proclamerede, at, naar Frederik den
3dies Mandsstamme uddode (hvad der indtraf 15de November
1863), vilde Slesvig--Holsteen virre en fra Danmark adskilt
Stat med sin efter en f ærlig Arvefolge indtrcrdende Regent.
Paastanden om Adsiillelse var ubetinget, uden Hensyn til denne
eller hiin Form af det dengang endnu af en absolut Konge behersiede dansie Monarchie. Man behover blot at have levet i
Kjobenhavn 1830 og have været Medlein af Athenæum for at
vide, i hvilken Grad U. Lornsens Program tillige var den yngre
slesvigsie og holsteensie (slesvig-holsteenske) Embedsstands. Der
var vistnok ved Siden af dette Parti en endnu ikke ganske ringe
Deel af Ridderskabet og de Formuende og af især den ældre
Embedsstand, der ikke tænkte paa eller talte om en Adsiillelse
fra Danmark, ligesom Tanken herpaa dengang neppe heller endnu
var trængt i stort Omfang ned i Befolkningens Masse; men
Betingelsen for Bevarelsen af denne L o y a l i t e t var, at der siete den
nedarvede og udviklede Forestilling om et reent tydsi Slesvig Holsteen med alle dens legislative og administrative Consekvenser
ubetinget Fyldest, og at ethvert i denne Henseende betænke
ligt statsretligt og nationalt Sporgsmaal holdtes nede. De,
der tænkte saaledes, bleve forsaavidt forst et slesvig - h olsteensk
P a r t i fra det Oieblik, i hvilket hine Sporgsmaal, alle eller
negle af dem, reistes fra den danske Regjerings Side, enten af
egen D rift eller fordi den trængtes dertil. Denne sidste Schleswigholsteinisme lod altsaa Regjeringen og det dansie Folk tilsyne
ladende et Valg imellem at bekæmpe den eller at forsone og
tilfredsstille den ved Foielighed og Jndrommelser; men Ulykken
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var, at ikke blot ingen Regjering kunde udfinde de Betingelser,
under hvilke endog blot disse, saakaldte loyale Slesvigholstenere vilde
samvirke med de Danske i et fælleds konstitutionelt Liv, men at
de ikke engang i Stændertiden nogensinde kunde bringes til be
stemt at slutte sig til Regjeringen i Sporgsmaalet om Monarchiets
Opretholdelse i dynastisk og Arve-Eenhed og til kraftigt at fornegte og afvise de angustenborgske Bestræbelser, enten fordi deres
Loyalitet mod Monarchiet, uden Hensyn til Dynastiforandring,
ikke i sig selv gik saa vidt, eller fordi de følte sig for svage.
Man behover her blot at gjenkalde sig i Erindringen Bevægelsen
i Anledning af Christian den 8des aabne Brev i 1846. Hvo
sluttede sig da fra Holsteen og Sydslesvig kjækt og aabent til Kon
gen? Den loyale Schleswigholsteinisme er, hvor den skulde handle,
næsten stedse forsvunden eller har indstrænket sig til en fuld
stændig Passivitet. Den reent separatistiske Schleswigholsteinisme
nmatte, hvis Monarchiet og Landsdelenes Forbindelse skulde ved
blive i hvilkensomhelst Form, overvindes eller afvæbnes. Forsaavidt man vilde overvinde den adstilt fra den loyale og
maaskee endog med dennes Hjælp, blev Sporgsmaalet, om dog
ikke ogsaa den loyale Schleswigholsteinisme gjorde Krav, som det
ikke blot var U re t mod den danste N a tio n a lite t at opfylde,
men ukl ogt og urimeligt endog fra det meest eensidige, reent
dvnastiste M o n a r c h i e - S t a n d p u n k t at opfylde. Thi at lade
Slesvig meer og meer sluttes sammen med Holsteen med total
Udslettelse og Forglemmelse af dets sande statsretlige Stilling
og saaledes, hvis Monarchiets Sammenhæng bevaredes, efterhaanden at udstrække Afhængigheden af Tydflland fuldstændigt
ogsaa til det eller, hvis Sammenhængen ikke kunde reddes, at
have opgivet en snevrere Begrændsning af Tabet lod sig dog
ikke forsvare, og i en anden Henseende gik det heller ikke an
altfor stærkt at krænke den Deel af Monarchiets Befolkning,
der udgjorde den fiftre og faste Kjerne og vilde kæmpe for Sammen
hængen, Kongerigets (og den danst-stcsvigste) Befolkning, i dens
naturlige Følelser og Fordringer. For, som man ofte har sagt,
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at holde pan Holsteen ved Hjoelp af Slesvig maatte man dog
allerforst holde ret fast paa Slesvig og ikke hænge en dobbelt
Vægt i et svagt Baand.
Der har under de sidste og navnlig
dette Aars politiske Uenighed herhjemme ikke været noget Uhygge
ligere end at hore Danske, der i deres Missornoielse med andre
Forhold og med visse Mænd fogte og vilde sinde Skylden til
Striden og Krigen overalt andetsteds, end hvor den var, aldeles
at glemme eller at lade, som de glemte, at, medens her Nogle
og t i l si dst Negjeringen har villet give en Landsdeel en anden
Stilling i Monarchiet, Holstenerne og de tydske Sydslesvigere
eller dog et stort Parti imellem dem uden væsentlig Misbilligelse
eller Modstand fra de øvriges Side for længesiden ligefrem
havde opsagt os enhver Forbinoelse ud over en vis T id; Intet
har været modbydeligere end at see Danske ligesom aabne Favnen
for at modtage dem, der foragteligt vrængede ad dem og i Tale
og S krift ikke kunde finde nedsættende Ord nok om alt Dansk.
Og jeg nodes as egen Erfaring til at sige, at denne forkeerte
Opfatning og Tale intetsteds har været hyppigere end i visse
saakaldte fornemme Kredse, hvor man vilde være konservativ.
Men hermed hænger fra en anden Side sammen den Blindbed
for Nationalitetens Betydning, som (forresten i Forbindelse med
en for Vedkommendes egen Pligtfolelse hæderlig T illid til
Fanens og Edens Magt) bragte ikke faa høiere Officierer til at
stole langt mere paa deres tydste Soldaters Troskab mod Kongen
ogsaa under Opror og til at paatage sig ftørre Garayti derfor,
end det viste sig, at de paa nogen Maade havde Grund til.
Man tor ikke stutte fra Officieren ( — og lader os dog tænke
paa 1848 i Kiel, Rcndsborg, Glnckstadt, Itzehoe, Ekernforde
o. s. v. —) eller fra den længe i Tjeneste staaende Underofficier,
ikke engang fra den længe i uafbrudt Tjeneste indlevede Menige
til den, der overvejende beherskes af den fra Hjemmet medbragte
Følelse. Troskaben og Disciplinen kunde have været støttet og
søgt opretholdt ved kraftigere Midler og Optræden, end der er
anvendt; men Hovedresultatet vilde ikke være blevet forandret:
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De allerfleste tydfltalende Soldater og altfor mange af dem fra de
blandede, for levende Danflhed bortdode, gjennemagiterede Districter
vare upaalidelige og utroe ( — og Exemplet paa at svigte Fanen
smittede i en Herr af unge Soldater, nys indkaldte fra det
nære, nu af Fjenden besatte Hjem, atter andre, der ikke vare
politisk slet stemte, — ); de dansktalende Slesvigere bleve (med
den nævnte Undtagelse) troe. Men dette Beviis for, at Nationalfolelsen er Troflabens Grundlag, indeholder atter Beviset for,
at den danfle Regjering i S t a t e n s , i Monar chi et s og dets
Sammenhængs Interesse maatte tage sig af den danfle Natio
nalitet i Slesvig, at al Tale om, at den Danfle og Tydfle er
ligegod Undersaat, er huul og forkeert om Massen, naar der just
er Tale om at holde Noget ved Danmark og at forsvare Noget
mod Tydflland.
Den separatistifle Schleswigholsteinismes Udtalelse i 1830
faldt sammen med den Bevægelse, der medforte den rene Abso
lutismes Ophor og kaldte en raadgivende Folkereprccsentation
tillive (Anordn, af 28de M a i 1831, dernæst af 15be M ai 1834),
men derved tillige nodvendigt ledede til, at de Modsætninger og uklare
Forhold i Monarchie!, som Absolutismen indtil en vis Grad
havde kunnet tildække, traadte aabenlyst frem og vakte Kampen,
forst og nærmest i og om Slesvig. Allerede for den i 1831
kun bebudede Stændersorfatnings virkelige Jndforelse (1834) og
de slesvigske Stænders forste Sammenkomst (1836) optraadte to
tydfldannede, af ingensomhelst dansk Journalisme (som over
hovedet forst fodtes 1839) paavirkede Forsvarere af S lesvigs fra
Holsteens forfljellige politiske Stilling og nationale Eiendommelighed, W i m p f e n (1831, men hans Hovedskrift forst 1839) og
Paulsen (1832). Adskillelsen af den flesvigfle Stænderfor
samling fra'den holsteenfle troede Regjeringen at maatte kjobe,
foruden med Adskillelsen af de kongerigfle Stænder i to Afdelinger,
med nye administrative Baand imellem Holsteen og Slesvig
(fælleds Regjering paa Gottorp, fælleds Overappellationsret), der
dog, nærmere besete, kun vare en Consekvens af hele Systemet.
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Efter den Maade, hvorpaa Danskheden i Slesvig efterhaanden
var trængt tilbage til Almuen og bervvet saagodtsom enhver
Støtte imellem Embedsmænd, større Besiddere og Forretningsmcend samt den rigere Deel af selv de nordlige Kjobstæders
Borgerstab, og ved den fuldstændige Mangel paa politist E r
faring, Mob og Sammenhæng hos Almuen maatte enhver Valg
lov give den tydfte Befolkning der den meest afgjorte Overvægt i
Stænderforsamlingen i lang T id ; Valglovens Bestaffenhed(Klasse
valgene o. s. ti.) sikkrede denne Overvægt savledes, at Tilstede
værelsen af et endog svagt dansk Element, som ikke ved noget
af Augustenborgerne og Embedsmændene anvendt Middel kunde
fortrænges, i Forsamlingen vidnede om, hvormegen Dansthed
der var i Folket. Føreren for dette danste Mindretal, Bonden
Nis Lorenzen Lilholt '), en Mand, der neppe nogensinde havde seet
Kjøbenhavn eller været længere inde i Kongeriget end maaskee til
Kolding, bragte strap i den forste Samling (1836) Spørgsmaalet
om Indførelse af dansk Rettergangs- og Forretningssprog i Nord
slesvig frem. I den anden Samling (1838) fik Andragendet
om en Petition herom et Fleertal for sig af 21 mod 18
(mellem disse 18 Hertugen og Prindsen af Augustenborg), efterat
Forsamlingens Præsident, den kielske (i Emmerlev i Tønder Amt
fvdte) Professor Falck havde betegnet den indtil da bestaaende
Tilstand som stridende imod sund Menneskeforstand og erklæret,
ut det danste Sprog ved „utilbørlig Magt" var fortrængt fra
Retssalen der, hvor det var Kirke- og Skolesprog, og overhovedet
fordrevet ved „voldelige Forholdsregler" i Landets sydøstlige
Deel2).
Men Petitionen ledsagedes af en anden med stor
Fleerhed antagen om Indførelse af Underviisning i Tydsk i de
nordslesvigste Bønderstoler (idet Sproget, omend nu danfl, burde
') L. Skau, der staaer for visse Mennesker som den fra Kjobenhavn op
hidsede Ophavsmand til al Bevægelse i Slesvig, nævntes forste Gang
ved Skamlingsbankefesten 1843.
3) See Citaterne as Stcendertidenden hos Allen: det danfte Sprogs
Historie i Slesvig, II. S . 210.
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blive tydsk) og af en anden om Foreningen af de slesvigske og
Holsteenste Stænder, og, da Christian den 8de ved Rescriptet af
14de M a i 1840 havde i Henhold til Petitionen befalet Indførelsen af dansk Rets- og Embedssprog, hvor Kirkesproget var
dansk, (men tillige ved en anden Resolution as samme Dag
paabndt, at der skulde gives Adgang til Underviisning i
Tydst i de nordstesvigske Almueskoler, men naturligviis ikke
i Danst i de sydslesvigske)') , søgte de følgende Stænder sorsamlinger as al Magt at hindre Udførelsen as Foranstalt
ningen, medens Falck aldrig mere havde et Ord tilovers sor det,
han engang havde forsvaret. (Stænderforsamlingens Fleerhed optraadte meer og meer, under fremtrædende Ledelse af de Augusten borgske Brodre, i den fuldstændigste slesvig-holsteenske separa
tistiske Retning, medens Hertugen udenfor Stænderforsamlingen
allerede 1837 personlig anonymt var optraadt som Arveprætendent til Slesvig-Holsteen ester den kongelige Mandsstammes Ud
døen. ( Dengang erkjendte han endnu, at hatt vilde komme til
at besidde Slesvig som Lehn as Danmark; men denne Erkjendelse maatte snart vige sor Forestillingen om et fuldt souveraiut
Slesvig). Allerede 1838 indbragtes et Forflag om, hvad i 1836
var bragt foreløbigt paa Bane, at Stændertidendcn kun skulde
udgives paa Tydst, og i 1840 iudgaves til Kongen et Andra
gende om, at den danste Oversættelse kun betingelsesviis skulde
udgives, esterat Prindsen af Augustenborg havde yttret, at T i
denden med ligesaa god Grund kunde udgives paa Franst for
de Franste i Slesvig. I 1842 indbragtes Forflag om Slesvigs Optagelse i det tydste Forbund og i samme Aar var det,
at Præsidenten (Falck) forbod P. H. Lorenzen at tale Danst,
esterat allerede 1840 Pastor Lorenzen fra Adelby i Anledning as
et danst Foredrag havde erklæret det for ønskeligt, ,,at Fore-

') Selv paa 8Erø og Nørre-Als, hvis Skoler hørte under det danske
Cancelli, indførtes en lignende Underviisning i Tydsk for Bønderbørnene ved kongelig Resolution af 7de A pril 1843.
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dragene i Forsamlingen holdtes i et Medlemmerne forstaaeligt
Sprog", og paastaaet, at han (— trods sin Attest for Kundskab
i Danst! —) ikke havde forstaaet et Ord af det foregaaende
Foredrags).
P. H. Lorenzen havde hidtil i Forsamlingen talt
Tydsk, og Benyttelsen af Dansk var fra hans Side en Demon
stration, men en lovlig Demonstration mod den tydste M a jo ri
tet, der forud (i Discussionen om „Dansk (Stendom") paa det
Stærkeste havde angrebet det Danste og ham selv personlig. Men
Sagens Kjerne laae i, at Præsidenten lod den af den ene Secretair afgivne Erklæring, at han ikke vilde tage noget Dansk
(overhovedet) til Protokols, fordi „Tydsk var Forsamlingens
Sprog" gjælde, og faa Dage efter, efterat Forsamlingen med 30
Stemmer havde besluttet, at Lorenzens Foredrag, der i tydsk
Oversættelse var taget til Protokols, stulde udslettes, forbod N.
Lorenzen Lilholt, der al t i d havde t a l t Dans k, at tale Dansk,
naar han ikke vilde modtage Tilladelsen dertil som en Gunst
af F o r s a ml i n g e n , fordi han ikke rigtigt kunde tale Tydsk.
Da Kongen dog (29de M a i 1844) havde givet de Medlemmer,
der ikke kunde tale Tydsk og ved Forsamlingens Begyndelse er
klærede dette, Ret til at tale Daust, fraraadede Stænderne samme
Aar (medens de dansttalende Medlemmer krænkede ved en saadan Betingelse holdt sig borte) indstændigt at give Nogen nogen
somhelst positiv Ret til at tale Dansk.
1846 endelig, efterat
Christian den 8de i sit aabne Brev havde udtalt, at Slesvig ube
tinget fulgte og stulde folge den danste Krones Arvelov, medens
han for Holsteens Bedkommende vilde soge at fjerne Tvivl om
og Hindringer for det samme Resultat, vedtoges i samme Aars
Stænderforsamling (natnrligviis med Hertugen af Augustenborg
i Spidsen) næsten eenstemmigt Petitioner om Slesvigs Op
tagelse i det tydske Forbund og om en fælleds, lovgivende og
skattebevilgende Magt givende Forfatning for Slesvig og Holsteen.
Da den kongelige Commissarius (Scheel) ikke modtog Andra') Jfr. Reventlow Jersbeck i Rigsraadet 1856.
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genderne, gik Forsamlingen selv fra hinanden. Pr ind s en af
Augustenborg deeltog ikke i de tre sidste Stænderforsamlinger; thi
Christian den 8de havde i Foraaret 1842 udnævnt denne sin
Svoger, der allerede 1838 havde betegnet Kjobenhavn i Forhold
til Slesvig som „en ubetinget udenlandst Stad", til Statholder
og commanderende General i Slesvig og Holsteen imod saa be
stemte Forestillinger fra sin U d e n r i g s m i n i s t e r og fra sin
Præsident
for
det sl esvig-holsteen-lauenborgske
C a n c e l l i (der ogsaa var Statsminister), at de, da de ikke
trængte igjennem, nedlagde deres Embeder (noget dengang bos os
aldeles uhvrt). Christian den 8de har aldrig viist saamegen Fast
hed som i den daarligste Handling i hele hans Regjering; Svag
heden har sin særegne Styrke. Endnu samme Aar i Stændernes
Slutningsmode udelod den nye Præsident i det flesvig-holsteenlauenborgfle Cancelli, Jos. Reventlow-Criminil, som kongelig
Commissair i de flesvigfle Stænder efter Overlæg med Prindsen
af Augustenborg (— han anførte det selv til sin Undflyldning og
Prindsen bekræftede det i et Brev til Kongen *) — ) af en kon
gelig Meddelelse til Stænderne, hvori taltes om Slesvigs For
hold til Holsteen, de overordentligt vigtige Ord „unter der Krone
Dänemarks", hvorved Meddelelsen fik en aldeles flesvig-holsteenfl
Charakteer. 1846 maatte Kongen afskedige baade Prindsen paa
Grund af hans Protest mod det aabne Brev og C rim inil, der
— sendtes til Altona som Overpræsident! At de holsteenfle
Stænder ligesaa kjækt og end mere ligefremt reiste den separati
stiske Schleswigholsteinismes Banner, og at der naturlig en i Konge
riget efterhaanden, forst 1836 igjennem Trykkefrihedsselflabet,
dernæst end stærkere 1842, da de jydfle Stænder indgave deres An
dragende i Anledning af P. H. Lorenzens Udelukkelse fra at tale
Danfl, og fra 1843 af (da den flesvigfle Hjælpeforening opret
tedes og Skamlingsbankefesterne begyndte under livlig Deeltagelse
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fra Kongeriget), hcevede sig en livlig Bestræbelse for at stotte
Danskheden i Slesvig og for at bringe Regjeringen tit bedre at
varetage Nationalitetens ligefaavel fom Statens Tarv, derom
maa det være nok i Almindelighed at minde. At der ogfaa fra
dansk Side kan nære faldet Ord, fremsat enkelte Paaftande, fom
overskrede den rette Grændfe, skal ikke negtes. Men det var en
aldeles urimelig Fordring, at Kongerigets Beboere rolige skulde
overlade de Danske i Slesvig til dem selv og en svag og vak
lende Regjering i den ulige Kamp for Opretholdelsen af det
fælleds Sprog og den fælleds Nationalitet og, ifølge Læren om ikke
at irritere Fienden, taufe høre paa en stadig og stedse dristigere
Fornegtelse af Grundlaget for Monarchies Bestaaen. Det maa
bustes, at Bevægelsen i Kongeriget altid fulgte bagefter Nord
slesvigernes egen Stræben og den anden Sides Udfordring').
Med hvilken Heftighed de tydste Blade, tydste Stænderforsam
linger og hele den tydste Bevægelse, tildeels bearbeidede af Augustenborgernes Hjælpere, toge Parti for S lesvigholstenerne mod Dan
mark, hvilke Erklæringer der afgaves, og hvilke Truster der udstødtes, if ær efter det aabne Brev, er bekjendt uof2).

III.
I de firedeelte Stænderforsamlingers Periode havde den i
den dualististe Sammensætning af Monarchiet, if ær i en sa adan
usædvanlig forkeert Dualisme liggende Anledning til Svaghed
og Løshed i Sammenhæng, fom allerede forud (1830) tydeligt
var traadt frem og havde bebudet sig fom en Spire til Op
losning, udviklet sig til en skarp Modsætning og til den aaben1) Ogfaa i Trykkefrihedsselskabet ombandledes det Danske i Slesvig
forst i November 1836. efterat N. Lorenzens Andragende om dansk
Netssprog var forhandlet i de slesvigske Stcrnder i Junimaaned.
2) Tilfoeldigviis besogte jeg 1846 i nogle Uger i August Tvdskland og
fik i Heidelberg og Göttingen Prover paa 'Stemningen.
4
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lyseste Bestræbelse fra den mindre, men hidtil forvænte Befolk
nings Side efter Adstillelse og Losriven, naar Tiden dertil kom,
i Forbindelse med en hensynslos Fortsættelse og Fastholden af
den tidligere uafbrudt fremadskredne Undertrykkelse af en afreven
Deel af den større (danske) Befolkning, der paa det Dybeste
maatte harme hele denne Befolkning. Regjeringen, hvis Svag
hed havde befordret den hurtige Fremvæpt af Oplosnings
bestræbelserne, stod raadvild ligeoverfor dem, og den sogte da
Hjælp og Redning i Planen til en fælleds Repræsentation (Stæn
der) for hele Monarchiet med Hensyn til de fælleds Anliggender,
ved Siden af hvilken Provindsialstænderne skulde vedblive at
bestaae. Christian den 8de efterlod ved sin Dod denne Plan til
sin Son, Frederik den 7de, og den fremtraadte i Rescriptet af
28de Januar 1848. En Tilbagevenden til den rene Absolu
tisme var ligeoverfor hele Udviklingen hos begge Befolkninger
umulig; Betingelserne for en bestemt og kraftig Absolutisme
fattedes ganske, og ligeoverfor Holsteen kunde og turde den flet
ikke anvendes af Hensyn til Tydskland; man havde i de indre
Forhold at gjore med en fremmed, stærkere Magt.
Den i Rescriptet af 28de Januar bebudede Forfatning, der
stulde befæste Monarchies Sammenhæng, tog Landsdelenes Ad
stillelse til Udgangspunkt og deelte Monarchiet i to Halvdele,
Kongeriget og Hertugdommerne, som det tillagde lige Indflydelse
igjennem et ligestort Antal Repræsentanter for 1,600,000 Danste
i Kongeriget og for henved 1,000,000 Indbyggere i Hertugdomdommerne, imellem hvilke omtrent 200,000 Danste, der vare og
stulde blive indeklemte i en Underordningstilstand. For at der
ikke engang skulde blive et ydre Tegn tilbage paa, hvor Monar
chies Tyngdepunkt efter Historie og Befolkning havde ligget,
stulde det danste Monarchies Fælledsrepræsentation stifteviis samles
i Kongeriget og i „Hertugdommerne". Af nogensomhelst Forstjel imellem Slesvig og Holsteen, af Slesvigs særlige Forhold
til den danske Kongekrone og til Kongeriget var der ikke Spor
(hvilket naturligviis havde været rigtigt, hvis Repræsentationen
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havde været en alm indelig og ligelig, fordeelt uden Hensyn til
Landsdelene). D u a lism e n med kunstig og vilkaarlig q v a n t i t a t i v P a rite t v ar fuldstæ ndig; S ta te n flulde være halv danskkongerigst, halv tydst-hertugelig. D ette M isfo ster af en F o r 
fatning , hvori der var budt den danste N ationalfolelse og den
danske statsretlige Bevidsthed en H a a n , som m an stulde troe,
at Klogstab vilde have forbudt a t byde den , om m an end ikke til
lagde N ationalfolelsen mindste Berettigelse, n a a r m an dog ikke kunde
negte den en vis M a g t i og over S in d e n e , — dette F o rfa t
ningsudkast blev vistnok m odtaget med U villie og stærkt angrebet
i Kongeriget ( — jeg v ar selv den forste, der tog O rd et derim od
i P re sse n , og det var m it forste offentligt udtalte O rd om politiste
T in g — ) ; m en der var dog I n g e n , der tænkte pact at hindre
eller med nogensomhelst R eservation a t besvære V alget og S a m m entrædelsen af den F o rsam lin g af erfarne M æ n d , som stulde
medvirke ved den endelige F o rfa tn in g s Udarbeidelse paa R eseriptets G ru n d la g . (U villien var i den forste M a a n ed maastee
m in d re , end den som T egn paa en fuldstændig kraftig N a tio n a l
folelse b u r d e have været. D e r var dem , som dvælede ved, at
m an jo dog nu vilde faae en R ig sfo rfatn in g og constitutionel
B ehandling af de A nliggender, de vigtigste og især dyreste, der
havde været S tæ n d e rn e unddragne. A ndre holdtes tilbage fra
Deeltagelse i den nationale R etnin g og dens M trin g er — og
havde allerede i en Række A a r holdt sig tilbage — , fordi de
stode i stærk O pposition til den liberal-politiste S id e , hvis
Forere fra forst af vare tm id te i S p id sen for den nationale
Bestræbelse sæ rligt med Hensyn til S le sv ig . D e t vilde have
været af den største B etyd nin g ogsaa i andre R e tn in g e r, om i
rette T id to aristokratiste eller dog G odseiernavne havde staaet
ved S id e n af H v id ts, C lausens og S c h o n w s.) M e n det slesvigholsteenste P a r t i, hvem A lt syntes indrøm m et u n d t a g e n j u s t
A d s k i l l e l s e n f r a d e t d a n s k e M o n a r c h i e , vilde ikke noget
Oieblik udsætte Protesten. I et M o d e , som afholdtes i Kiel
den 17de F e b ru a r, l æ n g e f o r C a s i n o m o d e r n e , af 6 0 hol4*
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steenske og flesvigfle Stænderlnedlemmer (— de dansksindede slesvigske
Medleliuner vare naturligviis ikke tilstede og nogle andre af det hele
Antal, 92, forhindrede), vedtoges det eenstemmigt kun at
deeltage i Valget af de „erfarne Mcend" (der for storste Delen
fkulde vælges af de Stænderdeputerede) med den udtrykkelige E r
klæring til Valgprotokvllen, at man kun valgte ledet af den
Overbeviisning, „at de Valgte — ville fraraade Hans Majestæt
Jndfvrelsen af enhver paa I deen om en dansk Heelstat
beroende F o r f a t n i n g , — men derimod andrage paa Forelceggelsen af en konstitutionel Forfatning for begge Hertngdvmmer, Slesvig og Holsteen." Hvis Erklceringen ikke modtoges
af Valgcommissairen, flulde de ikke vælge. Erklæringen mod
toges og Valget skete altsaa. D a fremtraadte paa dansi: Side
„de Fem og Fyrgetyves (ogsaa af mig, ligesom af Tscherning,
underskrevne) Erklæring" af 23de Februar 1848, hvori Holsteens Udsondring som tydsi Stat i Personalunion med det
Kongeriget og Slesvig omfattende dansie Monarchie (ikke dets
Adsiillelse og „Bortkastning") betegnedes som den rigtige O rd
ning. Det kan ikke noksom gjentages for de kortsynede og god
modige ( — dog net, for det Meste ikke godmodige, men af arrig
Partilidenskab indtil Forglemmelse og Fornegtelse af de simpleste
Kjendsgjerninger forblindede eller aldeles tankelost politiserende — )
Medborgere, der bestandigt tale om den herfra givne Forargelse
og yppede S trid , at man i Kongeriget, ogsaa paa den nationale
og liberale Side, selv der hvor man gik videre og raskere frem,
end jeg har fundet det rigtigt, i det Hele saalænge som muligt
respekterede de historisk givne Forhold og stedse forsvarede Kon
gens dynastiske Ret. Heller ikke har det paa den nationale
Side, i det Ringeste hvis denne tages i den Forstand, ut
s. Ep. jeg kan henregnes dertil, fattedes paa Stemmer, der,
ogsaa langt senere, mindede om, at foruden den overordentligt
store Vansielighed, det havde at faae Tanken om en æeen og
simpel Udskillelse af Holsteen endog blot udenfor Tydsiland erkjendt
som naturlig og billig og sandsynligviis vilde have siden at opret-

53
holde den, var der ogsaa andre Betænkeligheder derved, der
indtil en vis Grad kunde og burde forsone med en anden
Losning i rimelig og taalelig Form. Hvor urigtig endog den
Forestilling var, at Kongeriget i mindste Maade levede paa
Hertugdommernes, altsaa ogsaa scrrligt paa Holsteens Bekostning,
var det dog ikke at foragte paa et bredere Grundlag under Eet
at tilvejebringe de fælletis finanzielle Fornodenheder istedetfor at
fore en dobbelt HuuSholdning, og det Samme gjaldt med Hensvn til Forsvarsvcrsenet (især vort dobbeltsidige, Land- og Sosorsvarsvæsen). Kredsen kunde derhos blive for liden for Ved
ligeholdelsen af de fornodne Led og for en kraftig Udviklings
bevægelse. Desuden turde man ikke oversee (især da, saalænge
Arvefolgen for visse Dele af Holsteen betragtedes som usikker), at
en Udskillelse let kunde blive en Adskillelse, hvorved i ethvert T il
fælde Udseendet af Omfang og Magt indskrænkedes; og Skinnet
er heller ikke altid at regne for Intet. At Kongens Regjering
strakte sig over hele Halvøen til dens naturlige Grændse imellem
Traven og Elben, var ikke uden Betydning').
Forfatningsudkastet af 28de Januar 1848 og de derom
forestaaende Forhandlinger fjernedes ved det stesvig-holsteenste
Oprors Udbrud i M arts 1848. Dette Udbrud var en Anti
cipation af den i 1830 angivne og siden fastholdte Termin,
Mandsstammens Ophor; Anticipationen fremkaldtes, under
Medvirkning af den siden 1846 saa stærkt stegne Bevægelse i
Hertug dommerne selv og i Tydstland, ved Sammenstødet af
Revolutionen i Paris og den derefter strap paafulgte Rystelse i
Tydstland med det nys forudgaaede Kongestifte i Danmark og
Forfatningsrescriptet.
Paa den ene Side bevarede ved denne
Anticipation den til Frederik den 7des Person knyttede dynastiske
Tradition og ubestridte Arveret sin Kraft og kom os paa een
Maade hoilig tilhjælp; paa den anden Side reves de tydste
Fyrster og fremfor alle Friedrich Wilhelm den 4de af Preussen
*) Jv fr. Rigsraadstidenden for den overord. S a m l. 1863 S p . 267.
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trteb af den vilde Bevægelse, hvori de vare nærved at gaae
under, og kjobte sig Overbærelse og nogen P opularitet ved i
det Ringeste i Forstningen i fuld M aade at slutte sig til den
Heftigeste, fra F rankfurt udgaaende Fremstormen for S lesvig Holsteen mod D anm ark. D a Preussen ifolge et politifl O m 
flag hjemme og R u sla n d s af dynastifl Interesse og af an tirevolutionair S tem ning fremkaldte Tryk trak sig tilbage (1 8 4 9
og 1 8 5 0 ), fogte de fleste af de m indre tydske Fyrster desto
ivrigere for sig at benytte den lette Adgang til at vise et
patriotisk S in d elag , som Deeltagelsen for Slesvig-H olsteen til
bod, In g en ivrigere end Hertugen af Sachsen-C oburg, der desto væ rre, saa ubetydelig han end i sig selv var baade med Hensyn
til Fyrstemagt og Personlighed, ved sit Svogerflab med D ro n 
ning V ictoria af S to rbritan ien blev os ikke lidet farlig og
fladelig. D a siden, efter den treaarige K rigs O p h o r, efterat
Bevægelsen i Tydflland havde sat sig, Preussen og O sterrig,
hvilket sidste i det Hele havde holdt sig tilbage i det danfle
S p o rg sm a a l, kappedes om Overmagten og Indflydelsen i T y d fl
lan d , medens ogsaa M ellemstaterne vilde spille en Rolle (især
B a ie rn , Sachsen og H annover), opstod der et nyt Væddelob om,
hvo der, under al anden indre S tr id , skulde være forrest i den
tydske N ationalsag mod D anm ark , og da udviklede sig ogsaa
hos Preussen særlige Lyster og P la n e r baade af gammel R ovog Erobringslyst og af Trangen til at beflire det preussiske
D em okrati ved K rigstrium ph og Landevinding. D enne senere
ædle Væddestrid have vi flet Frugten af iaar. Ved B e tra g t
ningen af T ydfllands S tillin g til D anm ark og S chlesw ig-H ol
steinismen m aa det heller ikke tabes af S y n e , at R u sla n d s
hoiere politiske Kreds og specielt dets D iplom atie indeholder et
meget stærkt tydfl E lem ent, der vendte sig imod os; saasnart
det dynastifle S p o rg sm aal og Underkuelsen af, hvad der for
stærkt bar O prorets P ræ g , traadte tilbage for de statsretlige og
nationale S p o rg sm aal og for Sporgsm aalene om M o n arch ies
O rd n in g , blev R u slan d altid flesvigholsteenfl. D e saakaldte
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loyale Slesvigholsteneres Politik var Ruslands. Nesselrode,
der havde besøgt Holsteen og næret paa Heiligenstedten, havde
sine Forestillinger om danste Forhold udentvivl meest igjennem
O. Blome, A. Blome-Heiligenstedtens og O. Blome-Salzaus
Fader, den mangeaarige danste Gesandt i Petersborg, og hans
Efterfølger, A. Rantzau, der 1846 i Anledning af det aabne
Brev traadte ud, senere gik i preussisk Tjeneste og for et
Aars Tid siden, hvis jeg buster ret, døde som preussisk Ge
sandt i Dresden. Efter disse kom O. Scheel-Plessen. Efter
saa gode Repræsentanter for den slesvigholsteenste, specifik
ridderstabelige, Opfatning, som udentvivl Blome og notorist
Rantzau vare, maa det, trods al personlig Loyalitet, ikke have
været
nogen let Sag eller, lad detsiges ligefrem, har det
været aldeles umuligt for C. Plessens Broder, den tydst fødte
og dannede Mand (stjondt Eier af et i sjællandste Godser radiceret Fideicommis ligesom hitn af 3 Majorater i Sjælland), at
gjore en virkelig dansk Politik gjældende, og endnu mindre
kunde man i Ruslandaf denne Række Gesandter og den sidstes
Bibeholdelse under en saadan Periode komme til anden S lu t
ning om Dannelsens og Nationaliteternes Forhold i Danmark
end den, jeg etsteds ovenfor har betegnet. I Kjøbenhavn har
Rusland 1848 og siden uafbrudt været repræsenteret af Mænd
af tydst Herkomst og Danuelse (Ungern-Sternberg og Nicolai)1).
Ligeoverfor Oproret i 1848 og Tydstlands Eenhedsstræben og
Optræden (Slesvigs Optagelse i det tydste Rige og Slesvigernes
Optagelse i det tydske Parlament) kunde ingen anden Politik
fra dansk Side foreløbigt opsti ll es end den, som M arts-

') Jeg har loest del udtalt af en tydfl Kurlænder eller Liflænder, at ved
de tydste Universiteter, navnlig i Heidelberg, ingen Studerende fra
forfljellige tydste Lande lettere fluttede sig sammen end de fra de
russisttydste Provindser, for det Meste Adelsmcend, der studerede
J u ra eller Statsvidenskaberne, og de holsteenste, tildeels af samme
Klasse og Fag.
Forholdet var n a tu rlig t.
Her følte de sig begge
fuldstændigt tydfle.
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ministeriet (hvoraf B l u h m e var Medlem) opstillede, den paa
eengang dynastisfe og strengt statsretlige. Monarchens for den
davcrrendes Person uomtvistede Ret maatte opretholdes, Holsteen
udstilles for under Personalunion nt folge den tydske Udvikling,
som det vilde og Tydstland fordrede, og faae sin Forfatning
derfra, Danmark og Slesvig forenes under den strlleds For
fatning , som ikke kunde omfatte Holsteen, men Slesvig bevare
den særlige Stilling og den særlige Lovgivning for og Bestyrelse
af dets indre Anliggender, som historist havde udviklet sig, stere
Gange var tilsagt (senest i Christian den 8des aabne Brev), og
som det paa ingen Munde var givet, at Fleerheden af Sles
vigerne (ikke engang Fleerheden af de dansttalende og dansk
sindede Slesvigere) onstede at opgive, ja om hvilket vel det
Modsatte dengang kunde med Sikkerhed siges. Denne Politik
var meget langt fra at være specifik national. Den respecterede
Holsteens tydske Nationalitet i Forbindelse med dets historiske For
tid som tydsk Land og dets Stilling som (hvad det trods et Ord
klover! var) tydst Forbundsland, men den forlangte, at ogsaa for
Slesvig den positive og historiske Ret stulde gjælde, og at den
tydste Nationalitet kun indenfor det ifolge deraf med Danmark
folgende Hertugdommes Grændser skulde stilles paritetisk, hvormed
ogsaa var givet, at den i den for Danmark og Slesvig forudsatte
fælleds Forfatning vilde finde et billigt Hensyn. For forst at kue
Oproret, dernæst at sætte denne Politik igjennem fortes Krigen.
Den kunde ikke sættes igjennem. En Afvæbning af Holsteen
eller en Ret til, uhindret af Tydstland, at afvæbne det kunde
ikte opnaaes paa dette Grundlag, endnu mindre, en Sanction
af en saadan Ordning, der befriede Danmark fra en ellers i
Længden uholdbar Tilstand; en sortsat Bevarelse af Slesvig
ligeoverfor et ikke afvæbnet og paa Tydstland stolende Holsteen
vilde snart have ndtæret Danmarks Kræfter; paa en Losning,
der aldeles adskilte Holsteen og ophævede enhver Forbin
delse imellem det og Danmark, var hverken ligeoverfor Kongen
eller de Magter, til hvilke man udenfor Tydstland havde slottet
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sig, at tanke. Den opstillede Politik var umulig, fordi den,
som bygget paa et eensidigt historisk og dog atter i anden Ret
ning af Historien modsagt Grundlag, enten var ubillig og
unaturlig eller dog blev anseet derfor ogsaa af de mere velsindede
neutrale Magter, navnlig af England; den var ikke n a t i o n a l
nok. Ligeoverfor Danmarks Ret til hele Slesvig som danst
Kronland stod den Uklarhed over Forholdet, som den danske
Reg j er ing ester 1721 forsaavidt havde tankt eller foranlediget,
som den aldrig havde ophavet eller svakket den imod det da
gjenoprettede statsretlige Forhold stridende Lovgivnings- og Be
styrelsessammenhang med Holsteen; dernæst fik den tydske Be
folkning i Slesvig, om den end, efter hvad jeg ovenfor har
udviklet (Afsnit I. S . 22), strengt taget burde underordne sig det
Lands politisie Retsstilling, hvori den var kommen ind, en si om
Vagt, end den ellers vilde have havt som en afvigende Grandsebefolkning i hele Riget, derved, at den i faa lang Tid havde
ftanet saagodtsom alene overfor den danske Befolkning i Slesvig
uden narmere Beroring med Kongerigets Befolkning; men isar
viste denne tydste Befolknings S tilling sig i et sareget Lys ved
dens Forhold til Holsteen under samme Regent. Hvad vi
Danste rigtignok i Aarhundreder havde maattet finde os i, at
Danste (i Slesvig) under den danske Konges Scept er
holdtes adskilte fra det øvrige storre danske Folk, det kunde
man ikke nu, da Sagen var kommen til Forhandling, faae de
fremmede Magter, navnlig ikke Englanderne, til at betragte som
naturligt. Kongen af Danmark har (faa raisonnerede man) bande
danste og tydske Undersaatter; hvad er naturligere, end at han
samler alle Danste under Eet og alle Tydste ligesaa? Anførtes
herimod den positive Ret, faa paaberaabtes foruden Naturligheden
den tydsk-flesvigske Befolknings bestemte Villie til at blive sammen
med Holsteen og den af os selv (— vi maae bøde for Forfadres
Svaghed og for vor Regjerings Forsømmelse —) forskyldte For
glemmelse as Retten og Uklarhed i den. Fremdeles maatte vi
kunne sige os selv, at et med Kongeriget i Falledsanliggender
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forbundet, men i sine indre Anliggender færligt stillet Slesvig
( — og det havde vi jo lovet som Fortsættelse af Fortidens
Arv — ) vilde blive en Skueplads for Kiv og Strid, hvori
Holsteen altid vilde soge at blande sig ind og med Holsteen Tydskland. Endelig lod man os vel hore, — i det Ringeste burde vi
have seet det, — at vi, naar vi ikke ved egen Krast kunde sætte igjennem
og forsvare, hvad vi ansaae for vor strenge Ret, maatte mod
tage en Losning, for hvis R i mel i ghed Saameget lod sig sige.
Med eet Ord: Slesvigs Deling eller dog For eni ngen af det
sydligste reent tydske S l e s v i g med Holsteen paatrængte
sig og paatrængtes os som nodvendigt Supplement til vor
Politik, selv om den i Udsondringssporgsmaalet modificeredes.
Gud give, vor Politik i Opgjorelsen af Forholdet mellem Holsteen
og Slesvig havde taget denne nationale Retning. Der stod da tilbage
at ordne Forholdet imellem Danmark + det formindskede Slesvig
og Holsteen — det afstaaede (sydligste) Slesvig. Disse kunde
tænkes forenede i en Heelstat; den vilde rigtignok, derpaa er jeg
nu vis, ifølge sin dualistiske Natur i Forening med Tydsklands
Tiltrækning og den ved alt det, der var foregaaet, skærpede
Modsætning imellem de to Nationaliteter, have været uholdbar
og sandsynligviis, just ved Forsøget paa at holde de to Sider saa
nær sammen i een S t a t , have ført til Adskillelse, neppe til
Personalunion; men denne Personalunion strap vedtagen (— og
for Holsteen var det jo den, i det Ringeste Martsministeriet og
overvejende Rovemberministeriet vilde —), altsaa en saa fuld
og virkelig national Politik, som kunde bestaae med nogen For
bindelse imellem Danmark og tydske Elementer, havde langt bedre
Udsigter til Varighed. Men hvis Adskillelsen endda indtraadte, da
vilde den være indtraadt paa en for Danmark taalelig Maade, og det
desto bedre og taaleligere, i jo tidligere et Oieblik og jo mere bestemt
man betraadte denne Vei. Thi naturligviis maatte der være
arbeidet efter bedste Evne for kun at afstaae det reent Tydske
indtil en naturlig Grændse (Linien fra Slien til Husum, om
muligt med Bevarelse af Byen Slesvig); og i et Oieblik, da
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Den danske Sags S tilling var saadan som efter Slaget ved
Jsted og efter Angrebet paa Frederikstad, var der stor Rime
lighed for et saadant Resultat.
Ordet „Deling" var derfor
ogsaa vildledende, som om man uden videre tænkte paa vilkaarligt at dele omtrent i Midten.
Vaabenkamp og hæderlig
Kamp var den absolute Betingelse, ikke blot fordi Ingen uden
den vilde slotte os mod Tydstland, men ogsaa, og det er et
overordentligt vigtigt Punkt, fordi kun ved en Fredsunderhandling
og under en Krigs Tryk en saadan Politik kunde optages og
gjennemfores af et dansk Ministerium; thi den havde foruden
Slesvigholstenerue ikke blot alle dem herhjemme imod sig, som
ikke kunde sætte sig ind i Forestillingen om nogensomhelst ny
Statsordning, men ogsaa den ved Oproret exalterede Nationalfolelse,
der ikke vilde opgive det Mindste, og fremfor Alt en stærk
Fordom hos Nordslesvigerne og Mellemflesvigerne selv. Ikke
blot i de blandede Districter vilde selv den loyale eller endog
danske Deel af Befolkningen (og især i en B y som Flensborg)
have fundet en saadan Asgjorelse, der overstar saamange Baand,
snare haard og stridt derimod, men ogsaa Nordstesvigeren, der
endnu altfor lidet kjendte Kongeriget og Forholdene der, hængte
saaledes ved Forestillingen om det hele og udeelte Slesvig og
om sin slesvigste Selvstændighed, at han kun med den største
Selvovervindelse vilde gaae ind paa en Afstaaelse, baade fordi den
overstar hansLandsdeel og fordi den nødvendigt medførte en mindre
Selvstændighed for hvad der blev tilbage; thi det vilde trænges
hen til Kongeriget. Hertil kom den Forestilling, bag ved hvilken
al anden Utilbøielighed til nogensomhelst Afstaaelse stjulte sig, og
som fastholdtes med den feigeste Ubevægelighed, at enhver Op
givelse af den gamle Grændse vilde medføre stedse nye og flere
Afstaaelser. Det hjalp ikke at eftervise, at den sydlige Deel af
Slesvig nu ved sin Forbindelse med det øvrige var øg nmatte
vedblive at være et Udgangspunkt for Fortydstningsbestræbelser,
som kunde standses ved dets Adskillelse, at kun derved kunde
Slesvig vinde Ro og i en udpræget og bestemt Overvægt af
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det nu til Bevidsthed komne danske Element Evne til at afvise
det Fremmedes Jndtrcengen, at m Amputation af et Led ofte
er det eneste, men radicake Middel til at redde det øvrige Lem.
Det var hun exalterede Følelse og disse Fordomme og Fore
stillinger, der i et usaligt Dieblik fik Frederik den Syvende til
at tilegne sig det tilsyneladende kstrkke og store Ord: „Det stal
et stee" (ved Mititairtaffelet efter Revuen paa Leerbtrk Mark den 13de
September 1848; jf.Holsts „Den lille Hornblæser" S. 178), et Ord,
der i sin Uklarhed ( — thi Nogle opfattede det om Holsteens Ud
sondring, maastee Opgivelse, Andre om Slesvigs Deling —)
indeholdt en Byrde for stor for Danmarks Kræfter; det var
disse Fordomme og Forestillinger (hos Nogle rigtignok antagne
som Skalkestjul for Tanken paa en reen stesvigholsteenfl Per
sonalunion), der i nogle Aar lod for Mange Tilbøjelighed til
„Slesvigs Deling" blive en stem Plet paa de Mcends politiste
Charakteer, hvem den tillagdes. Jeg har været en af deFaa, der aldrig
have frygtet for at vedkjende sig denne Tilbøjelighed, stjondt jeg
i de Aar, i hvilke jeg var Minister, ifølge min Stilling ikke
talte hoit om, hvad Ministeriet ikke havde tiltraadt, og siden, da
Sporgsmaalet i en Række af Aar laae den Bei, man var kommen
ind paa, fjernt, ikke rorte derved. l ) Men jeg har endnu i dette
Aars Foraar havt nær Lejlighed til at erfare, hvor vanskeligt
det var at faae især dem, der med fuld og inderlig Kjærlighed
havde viet sig til det hele med Danmark forbundne Slesvigs
Tjeneste, til at gaae ind paa Tanken. Nu gnuer neppe nogen
I Fvlkethingerö Mode den Zdie Februar 1852 (halvanden Maaned ester
min Udtrædelse

o.] fern Tage ester Kundgjorelscn af 28de Januar

1852) talte jeg dog saaledes (Tidenden S p . 3820):
enbver T id ,

paa etbvert Sted,

ajore den Zanfe gjaldende,

„Je g bar t il

hvor jeg kunde tale frit,

stræbt at

at man for at fastholde U nionspoliti

ken i denne Form mellem T anm ark-S lesvig og Holsteen-Lauenborg
maatte og, fra et nationalt Standpunkt, gjerne knude underkaste sig
sig en faadan te rrito ria l Indskrænkning for den ene Deel,
syntes at give Udsigt t il at gjennemføre den."

der ene
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danst Mands Haab og Forventning i nogen anden Retning
uden deres, der forfølge et umuligt og, hvis det kunde realiseres,
fordærveligt Gøglebillede; og det er, selv om der steer et Om
slag til Danmarks Gunst, vanskeligt at vente et faa godt Re
sultat, som tidligere var r im e l i g t .
Tanken om „Slesvigs Deling" var, anbefalet af Lord
Palmerston, kommen frem i Martsministeriet og hængte sammen
med dets Afgang, stjondt den, saavidt jeg veed, aldrig forhand
ledes i Statsraadet; men der fandt, som bekjendt, i den da
fammentraadte grundlovgivende Rigsforsamling ingen Forklaring
Sted om Anledningen til Ministerskiftet, og jeg, der personlig ikke
stod noget Medlem af Martsministeriet nær eller overhovedet for
1848 eller i 1848 (min Optræden mod Januarrescriptet fra
regnet) før Rigsforsamlingens Sammentræden havde deeltaget i
de specielle politiste Forhandlinger eller Partibevægelser ( — jeg
havde ikke engang været Medlem af Trykkefrihedsselstabet;
i Martsdagene var jeg bøict af Familieforg —), var fuldkommen
ubekjendt med Forholdet, da jeg modtog en Plads i det nve
Ministerium. Jeg blev med en allerede dengang befæstet Tro
paa, at en Grændfeforandring for Slesvig maatte indtræde,
Medlem af et Ministerium, som dannedes tildeels, fordi
Tanken derom havde stødt paa bestemt Modstand hos Kongen
og kun bifaldtes af en Deel af Medlemmerne af det afgaacde
Ministerium. Der var i det Oieblik ingen Udsigt til med nogensomhelst Nytte at bringe den frem igjen, ogsaa med Hensyn til
Stemningen i Rigsforsamlingen; men, saasnart Forholdet blev
mig klart (og det skete i det første egentlige Forretningsmøde
af det nye Ministerium), vedkjendte jeg mig min Overbeviisning
og forbeholdt mig at handle derefter, naar Tidspunktet atter
syntes kommet. Under den destoværre noget ufikkre og til Op
træden med selvstændigt Initiativ lidet skikkede Ledelse af de
udenlandfle Sager i Novemberministeriet (der blev lidt sikkrere,
men i en anden Retning, mod Slutningen af min ministerielle
Stilling), var det saare vanskeligt for et især i denne Retning
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enten enestaacnde eller hoiest af een Collega stattet Medlem at
fremtroede med Antydningen af en ny Basis for vore Under
handlinger. I Efteraaret 1850, da vor Armee efter Slaget ved
Jsted og Fjendens tilbageviste Angreb ved Mysunde og paa
Frederikstad stod i Dannevirkestillingen, men Krigsministeren
yttrede Tvivl, om den kunde overvintre der, (T vivl, der forst
beseiredes ved en efter Statsraadets Forlangende af den commanderende General og hans Stabschef, Krogh og Flensborg, af
given Erklcrring), da Arvefolgens (Senhed for alle under Kongens
Scepter hidtil horende Lande var foreløbig anerfjendt ved Londonnerprotokollen af 2den August 1850, indgav jeg til Stats
raadets Præsident et udforligt motiveret Andragende, som jeg bad
sat i Circulation imellem Statsraadets Medlemmer og siden
behandlet i Statsraadet, og hvori jeg foreslog at indlede Under
handlinger paa Basis af det sydlige Slesvigs (navnlig Diinischmohlds, Svansens, Eidersteds og det mellemliggende Stykkes)
legislative og administrative Forbindelse med Holsteen, saaledes
at Kongen af Danmark som saadan kun forbeholdt sig visse
Hoihedsrettigheder, s. Ep. med Hensyn til at forbyde militaire
Anlæg. Det var mig ikke muligt at bringe Sagen endog blot
til Circulation, end sige til alvorlig Forhandling, og jeg indsaae,
at vi vel efterhaanden vare drevne forlangt hen i en anden
Retning. M in endelige Udtræden af et Ministerium, hvori jeg
efter dets øvrige Sammensætning ikke længer horte hjemme eller
savnedes, stod i Forbindelse med et sidste Forsøg Paa at bringe
Delingstanken frem, som jeg mere giorde af en Slugs Troskab
end med Haab om Resultat, og med Hensyn til hvilket jeg
troede, at et givet Tilsagn ikke ganske var holdt.
Da man altsaa ikke vilde gaae den Bei, som ene kunde
fore til et reent og for tydsk Indblanding frit Danmark, og da
man ikke paa anden Maade kunde fjerne den dengang navnlig
af Vsterrig opstillede Fordring, at „Kongeriget og Slesvig ikke
maatte forbindes ved noget fælleds constitutionelt Baand, som
ikke tillige omfattede Holsteen", kom man tilbage til det i Be-
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gyndelsen af 1848 mislykkede og afbrudte Forsog paa ut flabe
en Heelstatsforfatning, for hvilken Grundlaget gaves i Knndgjorelsen af 28de Innuar 1852. Et og Andet i dette Grundlag
kunde have lurret klarere bestemt; i det Hele kunde man dog ad den
Vei ikke komme videre, og denne Vei var fulgt, fordi heller ikke
det danske Folks eller dets Repræsentanters Fleerhed havde viist
Tilboielighed eller givet Im puls til den Modification, uden
hvilken ad en anden Vei intet Resultat var opnaaeligt.
Forsoget flulde nu udfores med Befolkninger, der ved en
treaarig Krig vare blevne fjernede end mere fra hverandre; det
skulde udfores ved Siden af den danske Grundlov, der imid
lertid var tilvejebragt, og paa hvis Grundlag, uagtet den kun
var vedtagen af og for Kongeriget, den danske Rigsdag i 1850
og 1851 havde handlet og tildeels endnu senere (igjennem Finantsloven) i Virkeligheden handlede som Repræsentation for
Monarchies At den for Kongeriget og Slesvig i Forening
beregnede Grundlov, der dog skulde lade Plads for den Slesvig
tilsagte provindsielle Selvflændighed, vedtoges uden at oppebie
Slesvigernes Medvirkning, var en Folge af Stillingen i 1848.
Man kunde hverken vente hos Folket Villighed til at yde, hvad
der krævedes af det, uden en befluttende Medvirkning i den hele Lov
givning og især ved Finantshuusholdningen, ei heller kunde det m ini
sterielle Dictatur, hvorunder Riget var fra M arts 1848, paa nogen
Maade vedblive enten ligeoverfor Kongen eller Folket. At denne For
fatning og Retstilstanden (fljondt fra 28de Januar 1852 inde
holdende Anomalier i sig) 1852 og derefter respecteredes saaledes,
som det skete, var rigtigt; en Helt havde imidlertid maaflee
lettere flaffet sig Plads for Octroiering af Fællesforfatningen og
ad den Vei fjernet Skinnet af en forfljellig Behandling af de
Landsdele, der nu skulde forenes. Men Grundloven, hvis
Udkast udarbejdedes efter et deels theoretifl, deels fremmedt
Schema 1848, og Begyndelsen af vort konstitutionelle Liv under
Grundloven var og kunde ikke være fri for Mangler, der t il
deels ogsaa havde deres Rod i tidligere Tilstande, og som noget
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svækkede den almindelige Tilslntning til det constitutionelle
Grundlag, der maatte onskes uden Hensyn til de Modsætninger,
der bevægede sig indenfor den givne Ramme. Et stort og vig
tigt conservativi Element, de storre Grundbesiddere, havde under
Absolutismen været udelukket fra politisk Virksomhed og derfor uden
synderlig Stræben efter politisk og hoiere statsborgerlig Dannelse;
den ældre Landbolovgivning (som den var for Frederik den 6tes
Virksomhed som Prindsregent og Konge) og senere Striden om dens
Forandring og Afskaffelse, der med stor Iver fortes heelt ned igjennem
Stændertiden, havde vakt Uvillie mod Godsejerne hos Bondestanden
(maastee med Uref mod mange i politiskHenseende, mod endnu flere i
Henseende til deres personlige Haandhævelse af Godseierforholdet),
og Bondestandens og Almuens tidligere fortrykte Tilstand havde
indgivet den en dyb Mistænksomhed mod de andre Samfunds
kredse, der var forbunden med stor Modtagelighed for Bearbeidelse af
enkelte imodekommende Ledere. Medens Embedsstanden, og hvad der
stod i Beroring med den (Advocater o. s. v.), baade i Stændertiden og siden i stort Omfang og stærkt benyttedes og efter de
givne Forhold maatte benyttes til det parlamentariske Arbeide,
var Tilliden og Velvillien mod den ikke tilstede i samme Grad,
og heller ikke dette var uden Anledning i tidligere Forsyndelser
af mange iblandt den, ligesom heller ikke alle Embedsmænd, selv de
iovrigt meget hæderlige, strap kunde forsone sig med de nye Forhold og
Former. Det var i sig selv ikke heldigt, at vort constitutionelle
Liv begyndte just paa en T id , da et vidtforgrenet og stærkt
organiseret Selskab havde paataget sig Værgemaalet for og Le
delsen af den talrigste Klasse af Befolkningen. Under de næst
forudgaaende Aars nationale Bevægelse for Danskheden i
Slesvig og under det store Rore i Februar og M arts 1848
havde navnlig Godsejerne, de adelige og uadelige, de storste og
de mindre, forstemte eller skye holdt sig tilbage; hvis ingen af
dem vilde gaae til Kasino, gid da helleringen af demvargaaet til
Hotel Phoenix med Rathgen og med Francke, der snart reiste
bort og nu er den augustenborgske Prætendents Minister. Gid
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nogle eller helst mange af de store og rige Godsejere med Kjoekhed
og Opoffrelse strap havde kastet sig ind, ikke blot i det frivillige
Skarpskyttercorps (stjondt dette var smukt og priisva'rdigt), men
i den politiske Bevægelse.
Alt dette blev ikke uden In d 
flydelse baade paa Grundlovens og Valglovens Affattelse og,
hvad der er ikke mindre vigtigt, paa dens Anvendelse. Der kan
have Dcrret Grund til Forstemning og Misnoie, jeg vil ikke her
spørge, hvormegen; der er udelukket gode Kræfter, der allerede
ved deres sociale Stilling vilde have gjort Nytte; andre have holdt
sig tilbage; men Forstemningen er gaaet langt videre, end den
burde, og har (tildeels i Forbindelse med de ovenfor paapegede
ikke-danfle Neminiscentser i visse Kredse) svcekket vort nationale
Sammenhold og paa en sørgelig Maade forvirret Forestillingerne
hos ikke Faa om de simpleste Ting og om Ret og Pligt.
Naar nu de Misfornøjede indstrcenke sig til at sige, at en anden
Valglov eller en anden Anvendelse af Valgloven vilde have bragt
Krcrfter ind i Repräsentationen og det politiste Liv, der enten
selv kunde have fundet paa andre Midler eller brugt dem, der
ere forsøgte, med større Kløgt og Kraft eller støttet det rigtige
System, som nu er blevet fortrcrngt, kan man disputere med
dem, idet man prøver det fortrængte System (som vi alligevel
maae gjore) eller spørger om de uforsøgte Midler øg Veie, som
da stulde vcrre komne frem ( — thi det aldeles ubestemte Mulige
kan ikke prøves—); men meget ofte hører man Folk tale aldeles
løst og ufornuftigt, som om Oprør er udbrudt og Krig paaført os
for Valglovens eller overhovedet Forfatningens Skyld (nu sidst da
for Novemberforfatningens Skyld); de lukke Oine og Oren for
de allerklareste Kjendsgjerninger og for vore Modstanderes
aabne Erklæringer og søge at indbilde sig, at Slesvigholstenerne og Tydskerne bryde sig om, hvorledes vi indrette de For
fatninger, hvormed hine ikke ville have Noget at gjore, disse
ikke ville tillade, at de faae Noget at gjøre. Der er den Sandhed
i Talen, at til enkelte Tider (alt efter hellighed) vor demokratiske
Udvikling af vore Modstandere har været brugt til Paastud og
5
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til Udgangspunkt for Bagvastelser, og at paa visse tredie
Steder (s. Ex. i Petersborg) vor Forfatning ikke har anbefalet
os; men det er tillige sandt, at ikke Faa herhjemmefra (om
de end langtfra gik saavidt som enkelte Correspondenter for
fremmede Blade, der bildte sig ind at være Aristokrater, fordi
deres fremmede Fader halvveis ved en Fejltagelse havde faaet en
danst Adelstitel) have ved deres Optråden og i deres Samkvem med
Fremmede givet hine Paastud og hiin Ugunst Ncering. Derncest have de samme Medborgere ikke sjelden ladet sig forlede til
at slutte eller sogt at tirre og besmykke deres Stemning ved at
indbilde sig, at de Ministre og den Regjering, med hvilke de
her hjemme troede at have Grund til Misfornoielse, ogsaa
maatte være uretfærdige og ubillige ligeoverfor vore Modstandere
i Udlandet, og de have laant et altfor villigt Ore til fremmede
Klager, et altfor uvilligt til vort Tilsvar, sædvanlig, uden paa
nogen Maade at sætte sig ind i Sporgsmaalene.
Den nye Fælledsforfatning stulde bringes tilveie, sættes
igang og bestaae sin Prove med vis Udsigt til en ny Konge
slægts Indtræden, da den barnløse Kong Frederik den 7de havde
indgaaet et morganatist ZEgtestab, men ifølge det menneskelige Livs
Vilkaar med Uvished om, naar den vilde komme til Regjeringen.
At Mandsstammens virkelige Uddoen, trods Tractaterne, kunde
blive et kritist Tidspunkt, kunde saameget mindre oversees, som
det Ministerium, der fik Arvefolgen ordnet, endog strax frygtede
Vanskeligheder ved at forlange dens Anerkjendelse paa visse
Steder (i Frankfurt, Itzehoe og Flensborg), uagtet Ingen kunde
forudsee
den Frækhed, hvormed Hertugen og Prindsen af
Augustenborg siden have leget med edelige Lofter, eller den Let
færdighed, hvormed nogle Magter have lossagt sig fra en af
dem for faa Aar siden
understreven Tractat.Forsaavidt det
vanskelige Værk stulde gjennemfores med Frederik den 7des B i 
stand, gjores der — thi det er paa Tide ogsaai denne Hen
seende at tale ærligt og sandt — de Ministerier, der have havt
Ledelsen af Forretningerne, Uret, baade Januarministeriet og det
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hallske, naar man med cn for ftor Pietet mod Grundlovens
Giver og den naturlige« danskfolende Konge glemmer, at der
baabe i hans S tilling og Sh nr afteer var Svagheder. Hans
niorganatiffc LEgtestab svcekkede noget hans Kongeværdigheds Bagt
ligeoverfor Udlandet og fjernede i Indlandet ikke Faa af ikke
forkastelige Bevæggrunde; det medforte Ouster, Bestrabelser og
Indflydelser, som Ministrene undertiden maattc modarbejde,
undertiden gaae pan Accord med, og for hvilke stundom fogtes
©totter paa saadanne Steder, at Ministrenes Stilling derved
vansteliggjordes ikke lidet; det gjorde Forholdet imellem hant og den
udvalgte Thronfolger vanskeligere; hans Charakteer havde derhos
ikke den Fasthed, hvorpaa altid kunde bygges med Sikkerhed, og
Forholdet imellem hant og hans Ministre var ingenlunde altid
saadant, font det antoges for; de, der lidt narmere have kjendt
Stillingen f. Ex. under Rigsraadets Moder 1859 og 1862,
vide dette.
Opgaven, der stilledes, var, faavidt jeg kan stjonne, efter
fit eget Basen og alle Forhold uskikket til at finde cn sand og
varig Losning. Den er heller ikke blevet lost. Sporgsmaalet
blev da, i hvilken Retning det var bedst og rigtigst at lade
sig trænge hen, efterhaanden font det Umulige maattc opgives.
Men der er ialtfald arbeidet med god B illie, og jeg har selv
i nogen Tid uden ganste at mistvivle baarct cn liden Deel af
Arbeidet (i Rigsraadet).
Januarministeriet1) stræbte forst endelig at ordne Arve*
folgen paa det Grundlag, der var tilvejebragt af November-

') H. Reventlow-C rim inil, C. Moltke, Hansen, B lu h m e (Premier
minister indtil 21de A pril 1853), Sponneck, S t. B ille, Bang (forst
interimistisk, definitiv Indenrigsminister 17de A pril 1852, udlraadt 21 de
April 1853), A W . Scheel, — C. F. Simony (Cultusminisler 17de A pril
1852, udtraadt 21de A pril 1853), — Ør st ed (Premierminister,
Indenrigs- og Cultuemiiiister 21de A pril 1853, afgav Indenrigs
ministeriet 29de A pril 1854), — Tillisch (Indcnrigsinininister 29de
April 1854), — asgaaet 12te T ecbr. 1854.
5*
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ministeriet (ved Londonner- og Warschauerprotokollen), hvilket
skete ved Thronfolgeloven af 31te J u li 1853; det indledede
bentæft (October 1853) Forhandlinger med den danste Rigsdag
om Indskrænkningen af Grundloven af 5te Juni 1849 til Konge
rigets særlige Omraade og forelagde de flesvigste og de Holsteenste
gjenoplivede raadgivende Provindsialstænder Udkast til nye Special
forfatninger for hvert af Hertugdommerne, af hvilke Udkast dog
nogle Paragrapher (§ § 1 —4 i det flesvigste, § § 1 — 6 i det holsteenste) unddroges Stændernes Forhandling. Derefter udfærdigedes under 15de Februar og Ilte Juni 1854 de særlige
Forfatninger for Slesvig og for Holsteen, der gave Stænderne
befluttende Medvirkning ved de særlige Lovgivningsanliggender,
men uden Finantscontrol, (for Lauenborg allerede 26de December
1853), og under 26de Ju li 1854 en Forordning „om det danske
Monarchies Forfatning for dets Fælledsanliggender". Jeg stal
ikke opholde mig ved den Strid, der opstod i den danske forenede
Rigsdag (og udenfor) i Anledning af Arvefolgeloven. Jeg har for
min Deel altid anseet de Klager, der reistes over Ophævelsen af
den cognatiste Arvefolge, for at have langt mindre Vægt, end
der tillagdes dem, og i ethvert Tilfælde er den særlige Betydning,
som det af det russiske Hof tagne Forbehold med Hensyn til
dets Arveprætensioner paa Dele as Holsteen skulde give Ophævel
sen, nu bortfalden, uden at denne Side af Arvefolgeforandringen
har havt nogen Indflydelse paa de iovrigt indtrufne Begiven
heder *). Betænkeligere var det udentvivl, at Regjeringen ved
at unddrage de holsteenste og de flesvigste Stænder Forhandlingen
af de forste Paragrapher i Specialforfatningerne udelukkede dem
fra at yttre sig om Thronfolgesagen og saaledes lod en Adgang
blive aaben for senere Indsigelser mod Arveloven som frem-

') At Novemberministeriel maa dele Ansvaret for Ophoevelsen af den
cognatiste Arvefolge, der bona fule fulgte af de med Rusland forte
Forhandlinger og uden hvilken Ruslands Renunciation neppe vilde
være opnaaet, lcegger jeg heller tf fe nu skju l paa.
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kommen ved eensidig Medvirkning afKongerigets Rigsdag. De In d 
sigelser, der paa hiin Tid vistnok ikke vilde Deere udeblevne i Stæn
derne, men som dog under den Tids Forhold og under Trykket af den
nysaffluttede og af alle deeltagende Magter opretholdte Londonnertractat vel vilde have holdt sig inden visse Grændser, vilde have
udtomt al den dengang Hertugdommerne tilkommende Ret og
al den Medvirkning, de havde Organer til at udove. Og dog
er der vel neppe Tvivl om, at man selv isaafald baade dengang vilde
have fundet Bei til at stille sig og sine Ord saaledes og iscer i 1863
og 1864, som Forholdene vare blenne, Evne til at fortolke,
hvad der da var talt og steet, saaledes, at man, understottet
ved Osterrigs og Preussens Frafald fra Traktaten, havde gjort
og følt sig ligesaa fri ligeoverfor Thronfolgeloven, som man nu
har været. Denne Undladelse blev imidlertid langt betænke
ligere derved, at Regjeringen ikke heller vovede at meddele
Londonnertraktaten til det tydske Forbund og æstc dets Tiltrædelse.
Lacunen var ved en mulig Negtelse ikke bleven storre, og Forbundet
vilde ved at negte at tiltræde være bragt i en, da Tractaten var ny
og virkeligt tænktes opretholdt, meget vanskelig Stilling. Nu holdtes
Doren aaben for farlige Indsigelser i Fremtiden. Ved Tilvejebrin
gelsen af Fælledsforfatningcn gik Ministeriet en anden Vei, end man
nærmest nmatte antage i 1851 baade paatænkt og ligeoverfor de to
tydste Magter, med hvilke man forhandlede om Holsteens Røm
ning og Overgivelse til den kongelige Regjering, i Almindelighed
som Hensigt antydet, men ikke i bindende Betingelsesform ud
talt i det bekjendte Bilag I I til Depecherne af 6te December 1851
(„ad lovlig og forfatningsmæssig Vei, det er gjennem de raadgivende Provindsialstænder i hvert Hertugdomme især og for
Kongerigets Vedkommende igjennem Bestutninger af sammes
Rigsdag ligesom for Lauenborgs Vedkommende under Med
virkning af Ridder- og Landstab, at tilvejebringe en organisk og
ligelig forfatningsmæssig Forbindelse af samtlige Statsdele til
et samlet Monarchie"). Bekjendtgjorelsen af 28de Januar inde
holdt ingen nærmere Betegnelse as Fremgangsmaaden ved
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Fælledsforfatningens Tilvejebringelse. Geheimeraad Bluhme har
i Rigsraadets Samling 18.16 i et henimod Slutningen af Iste
Behandling af „de Elleves" (Scheel-Plessens o. s. v.) Andragende
holdt interessant og fiint Foredrag (Rigsraadstidenden Sp. 1379—
1393) paaviist, at efter hans Mening Regjeringens Fremgangsmaade hverken stod i Modstrid med en bestemt tidligere Tanke
eller et ubetinget i den anden Retning opfattet og modtaget
Tilsagn. Det maa i ethvert Tilfælde for det Forste indrommes,
at virkelig de to tydske Stormagter ikke reiste nogensomhelst In d 
sigelse imod Forordningen af 26de J u li 1854; men der blev
heller ikke Lejlighed til at prove, hvorvidt de vilde have tiet til
dens fulde Udsorelse, hvis den havde, som jeg vist troer, givet
Slesvigholstenerne Anledning til Paakaldelse af dem; dernæst er
det ligesaa vist, at den fulgte Vei var den eneste practisk mulige
i formel Henseende, især naar der tillige tages Hensyn til den
materielle Beskaffenhed, som Januarministeriet troede at mnatte
fastholde ved Forfatningen. Man vilde ikke have bragt Stæn
derforsamlingerne til at afgive Betænkninger over en Forfatning,
som den danske Rigsdag skulde vedtage ved Afstemninger; og
forudsat, at Betænkninger vare afgivne, men at de ikke i alle Dele
traf sammen med den danske Rigsdags Beslutninger ( — og en
ikke ubetydelig Uoverensstemmelse var at forudsee, selv ved storre
Lyst til Jmodekommen, end der turde forudsættes —), eller at
Negtelse af Betænkning var tagen for Betænkning, vilde en saaledes
fremkommen Forfatning være bleven umulig at opretholde. Men
hertil kom, at, hvad Negjcringen, just for at lette Samlivet i og under
den nye Forfatning, for at mildne Modsætninger, og ligefrem (som
D r ft ed udtalte bist, Folkethingstidenden for 6te Session 1854,
forste Samling, Sp. 148) for at sikkre Hertugdommerne, troede at
maatte blive staaende ved baade med Hensyn til Repræsenta
tionens Sammensætning og med Hensyn til dens Myndighed,
var fan indskrænket, at det ikke havde mindste Udsigt til at vinde
udtrykkelig Tilslutning i Rigsdagen. Forordningen af 26de
Ju li opfyldte vel i Realiteten Rigsdagens Forlangende, for den
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endelige Indskrænkning nf Grundloven at larve den nye Forfatnings
Indhold at fjende, om den end ikke selv forelagdes, men Forfatningen
fremtraadte i Forordningen, for at bevare Octroieringens Form,
ikke blot som tilsigtet, men som given, og den af Rigsdagen i 5te
Session 1853—1854 til Grundlovsindskrcrnkningen knyttede B e 
tingelse, forud at blive bekjendt med dentilsigtede Fælledssorsatning,
forefloges derfor selv nu paany udeladt; der stabtes derhos strax en
Forsamling (et Rigsraad) af 20 kongevalgte Medlemmer, rigtignok
med mrften blot et Skin af Competence, indtil den danste Grundlov
var bleven indskrænket, men med fuld Competence fra denne Jndstrcenkniugs Indtræden, indtil, ester Vedtagelsen as de Valglove, som
da stnlde forelægges Rigsdagen og Stænderforsamlingerne, Rigsraadet fik de 30 Medlemmer, som skulde vælges af de særlige Re
præsentationer. (Man gik udfra, at Valglove om Valg til dette
Rigsraad dog vilde blive vedtagne og Valgene foretagne af
Stænderforsamlingerne; ellers strandede Alt herpaa.) Rigsraadet, der altsaa bestod af 20 kongeligt udnævnte og 30 af
Repræsentationerne valgte Medlemmer (sordeelte imellem Lands
delene i det Hele ester Folketallet, saaledes at her ligesaalidet som i Forf at ningen af 2den Octb. 1855 den
siden fremkomne F or kl ar in g af ligelig, gleichartig,
Forbindelse som gvan ti t at iv Lighed kommer i B e t r a g t ning), stnlde med Undtagelse af nye Fælledsskatters Paalæg og
Statslaans Optagelse kun have raadgivende Medvirkning ved
Lovgivningen om Fælledsanliggender (Finantser med hvad dertil
henhorer, Told, Postvæsen o. s. v., Armee, Flaade) og Fast
sættelsen af det toaarige Budget'). Man gik altsaa ud fra og
') En færlig uheldig, omend underordnet Bestemmelse, der gik over i
Forfatningen as 2den Octb. 1855, var den om det aarlige Vederlag
as 500 Rd. Da jeg 1854 efter megen T v iv l og Kamp (— thi jeg
vilde gjerue byde Haand til at understøtte paa rimelig Maade Regjeringens Fremadstriden paa den Vei, som jeg strax ester min Ud
trædelse af Ministeriet og efter Kundgjorelsen as 28de Jan. 1852
havde erklæret, nu maatte betrædeS, Folkethingstid. for 1851—1852
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udtalte ogsaa tydeligt2), at en egentlig constitutione! Forfatning,
selv i meget konservativ Form, var umulig for den danske Heelstat, ikke blot paa Grund af Befolkningens Forskellighed i det
Hele, men fordi der forudsattes eller vilde blive forudsat en
Villie hos den talrigere (danste) Befolkning til at forurette den
mindre talrige, og det i Sager, med Hensyn til hvilke der dog
synes at nære en væsentlig Eenhed i Interesser tilstede. Man
betragtede ikke med Hensyn til Fælledsanliggenderne Monarchiets
Befolkning som eenHeelhed, men fremhævede ogsaa her (ligesom
1848) Landsdelene som to Grupper, der enten maatte have lige
Indflydelse eller, da den ikke kunde blive lige, alle mindre,
ligesom ogsaa hele den valgte Bestanddeel af Repræsentationen
stulde udgaae af Specialrepræsentationerne. Med andre Ord:

S p. 3822 —) afslog ben kongelige Kaldelse som Medlem af Rigsraadet, er jeg ikke vis paa, om ikke Frygten for, at de 500 Rd. aarlig
hemmeligt hos mig der dengang ingenlunde var oekonomisk gunstigt
stillet, stulde virke imellem de tilraadende Grunde, gjorde UWaget
til at sige nei. Faa Voteringers Udfald har virket faa nedslaaeude
paa mig under Forscedet i Rigsraadet som deus, hvorved alle de
LEndringssorstag t il H. Hages og Aagaards Forstag om Honorarets
Bortfalden, der gik ud paa dets Forandring til Diæter, forkastedes,
og jeg bebrejdede mig længe, at jeg maastee havde bidraget til Ud
faldet ved (som jeg siden troede, stjondt Ingen bemærkede Noget)
urigtigen at sætte I . Pedersens Forflag foran Lehmanus, hvorved
Peberfen foranledigede^ til at tage det tilbage. Det havde, tildeels
paa Grund af Forflagsstillereus fordriugsløse Personlighed, meest
Udsigt til at gaae igjennem.
2) Drsted sagde 12te October 1854 (Folkethiugstid. for 1854, 1ste Samling
Sp. 148): „Det er jo dog vist, at der imellem de forstjellige Stats
deles Befolkning beftaaer en hoi Grad af Uovereeitsstemmelse, som
gjør, at man tnaa tage sig tagt for ikke at indrømme Noget, som
vilde give ben ene Deel en uhyre S uperiority over de andre". 1853
(Landsthingstid. for 5te Session 1853 Sp. 1968) udledede han Nød
vendigbeden af at forlade det i Refer, af 28de Jan. 1848 nedlagte
Grundlag „fornemmeligt" af „ben Skyld, som de andre Landsdele
havde paabraget sig", udtalte altsaa ingen Erkjendelse af, at Grund
laget i sig selv var urigtigt.

matt crfjenbte, at en Heelstat med dens Grundlag kun meget
ufuldkomment kunde siges at vare tilstede. Saa haderligt det
var for Revenlow-Criminil, C. Moltke og ørsted at have over
vundet sig til at lagge et Grundlag, der i Hovedpunkter (s. Ex.
Reprasentanttallet, Slesvigs og Holsteens Forhold) afveeg saameget fra det i 1848 paatankte, var det dog ikke saa underligt,
at Nogle studsede lidt ved deres Navne. Det maatte udentvivl
ansees for meget vanskeligt at deltage den danste Rigsdag, der i
5 Aar havde varet i Besiddelse af fuld besluttende Medvirkning
i al Lovgivning og Finantsforvaltning, til at modtage denne Erstat
ning derfor med Hensyn til Falledsanliggenderne, isar naar det var
klart, at det var for Hertugdommernes Skyld (eller rettere for
den tydste Befolknings Skyld i Hertugdømmerne), at Erstat
ningen blev saa indskranket. Forsøget med Rigsdagen mis
lykkedes aldeles. Folkethinget vedtog den 16de October 1854 med
90 mod 1 Stemme (og den ene var — Grundtvig, der vilde
meget videre) den saakaldte hallste Adresse, der forlangte, at
„den paatankte Falledsforfatning — i sit Grundvasen maatte
blive en virkelig constituiionel og repräsentativ Forfatning, at
den ikke i sit hele Princip stulde komme i skarende S trid med
den — givne — Forfatning for Kongeriget Danmark." Af det
Udvalg, som eenstemmigt tilraadede Adressen, var Tscherning
Medlem og talte, medens hatt bifaldt den Form, hvorunder
Forordningen af 26de Ju li var fremkommen, paa det Heftigste mod
dens Indhold (Folkethingstid. for 6te Session, 1854, 1ste Saml.
Sp. 151, 152 og 154). Landsthinget vedtog med 41 Stemnier
(derimellem A n d r a s ) mod 2 (den ene Bardenfleths, hvis Vedkjendelse af sin Uenighed jeg heiligt agter) en Dagsorden, der
sluttede sig til Adressen. (Jeg var det Aar ikke Medlem af
Rigsdagen, idet jeg, da jeg afslog at indtråde i Rigsraadet, t il
lige havde nedlagt mit Mandat som Landsthingsmedlem.) Efterat
Folkekhinget var opløst og valgt paa ny, gik Ministeriet af i
December. Det maa bemarkes, at, hvilke Indflydelser der end
muligt kunne have varet virksomme i December, fandt M in i-
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steriet i October, da Adresseforhandlingen og Oplosningen foregik
og de nye Valg udskreves, fuld Understottelse hos Kongen. Der
er ikke mindste Sandsynlighed for, at Ministeriet nogensinde
havde opnaaet en Overeenskomst med Rigsdagen, hvorved Forord
ningen af 26de J u li var bleven opretholdt; Resultatet af Oplos
ningen af Folkethinget viser dette tydeligt; men lader os antage,
at dette var fleet, lader os antage, at Rigsdagen havde gjort,
hvad den saakaldte nationale Politiks Modstandere mene, at den
burde have gjort, opoffret Fordringen paa en virkelig constitutionel Forfatning for Heelstatens Jstandkommen, er det da paa
nogen Monde sikkert eller endog blot rimeligt, at For foget vilde
vare lykkedes? Er det sandsynligt, at Slesvigholstenerne, forbittrebe ved Krigen, men ingenlunde kuede (saameget mindre som
ingen danst Soldat havde betraadt Holsteen uden ifølge Over
eenskomst), nu vilde uforbeholdent vare gaaede ind paa og have
benyttet en Forfatning, der bod dem saa overordentligt meget
mindre end det, de 1848 havde mist fra sig? Er det da nbil
lige B e s lu tn in g e r, tagne i det senere (1855) dannede Rigsraad ved de Danstes Overvagt, der fremkaldte Striden, eller ud
brod denne ikke med ulagelig Voldsomhed 1856 ved de Elleves
Andragende og Forhandlingen deraf, forend nogen vasentlig Sag
var kommen til Forhandling? Og forsaavidt siden Finants- og
navnlig Domaine-Sporgsmaalet blev draget frem, var da ikke
det finanzielle Grundlag efter Forordningen af 26de Juli faavel i det Statsbudget, der omtrent en Maaned iforveien (28de
Juni 1854, fee Finantsministerens Forestilling i Departementstid.
S . 585 ff.) forelagdes Hans Majestät, som i den Finantslov
for Kongeriget, der forelagdes i October s. A., aldeles det samme,
navnlig med Hensyn til Domainerne, som efter Forfatningen af
2den October, og var ikke D om a i n ef or v a l t n i n g en ogsaa 1854
henlagt under det fælleds Finansministerium ? Forsaavidt frem
deles de færlige Forhold i Slesvig, især Sprogforholdene og
Bestemmelserne derom, siden have fremkaldt Vansteligheder, der
have virket stærkt tilbage paa Forhandlingerne om Heelstaten i
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og udenfor Fælledsrepræsentationen, vare da ikke disse Bestem
melser allerede tagne af T i l l i sc h og efter C. M o l t k e s In d 
stilling optagne i Forfatningen for Slesvig? I Udforelsen kunde Et
og Andet as den sidste i mange Henseender saa hoist hæderlige
Mand som Minister mm blevet taget anderledes, end det siden toges;
men vilde hans uboielige og undertiden heftige Strenghed i det
Hele have jevnet Sagerne bedre og vakt mindre Modstand?
Man sige ikke (som jeg har hørt det sige), at han senere har
indseet, at Sproggrccndsen ikke overalt var fuldkommen rigtigt
fastsat; thi, selv om saa var, vilde Bestræbelsen for en Rettelse
have været Signalet til den heftigste Kamp fra begge Sider om det
Hele. Jeg erindrer vel, at Scheel-Plessen under forste Behandling
af de Elleves Andragende (Rigsraadstidenden for 1856 Sp. 1142)
„troede at kunne sige", at han og Medforslagsstillere ikke vilde
være fremkomne med deres Andragende, hvis Ophavsmandene til
Forordningen af 26de Juli 1854 vare vedblevne at have „den videre
Udvikling af Monarchiets Forfatningsforhold" thænde; men han
erkjendte ikke, at Forordningen svarede til Landsdelenes Rettigheder
(s. sammesteds), og under den „videre Udvikling" vilde Striden og
Protesterne (maastee ogsaa fra danst Side mod Udviklingens
Gang) være komne frem og Appellen til det tvdste Forbund og
de tydske Stormagter neppe udebleven. Thi en Forfatning, som
man kun tanter i Tillid til visse Mænd, staaer meget usikkert.
Man turde have væddet 10 mod 1, at en Heelstatsforfatning efter
Forordningen af 26de Ju li 1854, heelt og virkelig indfort, hvis den
overhovedet, uden Hensyn til Rigsdagens Modstand, var kommen
saavidt, ikke vilde have bestaaet Proven. Selv de Holsteenste
Stænders Udvalg i Forfatningssagen i 1857 har i sin Betænk
ning, stjondt det naturligviis finder Forfatningen af 1854 taaleligere end den af 1855, forbeholdt sig T vivl herom. Men naar
man nu, i Modsætning til den senere fulgte Politik, ideligt hen
viser til Mænd, hvis besindigere Raad vilde have fort os beholdne igjennem den Storm, hvori vi nu ere strandede, da maa
det atter og atter siges, at der ikke foreligger mindste anden Antyd-
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ning af denne reddende Klogflab og Besindighed end Forordningen
af 26de J u li 1854 med hvad dermed stod i Forbindelse; det maa
erindres, at en Forkastelse af denne Redning med 90 Stemmer mod
1 og 41 mod 2, hvor eensidigt man endog vil sige, at Rigsdagen
var sammensat, ikke kan paabyrdes et enkelt P a rti, og at man
i det Ringeste er aldeles uberettiget til at henføre de to M o d 
sætninger T s c he r ni ng o g A n d r a til dem, der have adlydt denne
Klogflab i rette T id ; de have kräftigen bekampet den. Jeg har
siden den Tid ideligt hert af dem, der vare misforneiede med de
felgende Ministres Politik, at man dog ma a t t e komme t i l en
E n i g h e d med Hertugdømmerne (o : Holsteen-Lauenborg og den
tydske Deel af Slesvig; den danfle glemtes), og at man maatte
tage M and, der vilde flaffe den; men jeg har aldrig hert an
tyde, hvad disse M an d skulde gjere for at tilvejebringe Enighed
uden det, der 1854 var forsegt; jeg erkjender, at et f u l d standigt

Erfaringsbeviis

for

dettes Utilstrakkelighed,

ogsaa

efterat Hindringen fra Rigsdagens Side var fjernet, ikke er
blevet fort, og jeg kunde nu til en vis Grad ønske, at det var
fo rt;

men der er i Politiken ikke Lejlighed til at gjennemfere

alle Experimenter, indtil man kan skaffe Alle Troen i Handerne.
Den

Enighed, der kunde vindes ved ubetinget at indremme

Slesvigholstenerne A lt, har Ingen vovet ligefrem at anprise, og
det var jo meget muligt, at de kun vilde vare blevne enige med
os om Adflillelse;
tilbage.

men hertil kommer jeg langer nede kort

Januarministeriet aflestes 12te December 1854 af Ministeriet
Scheele-Andra-Hall (officielt Bang), der fra 13de A pril 1857 blev
Ministeriet A ndra-H all (med Krieger), fra 10de J u li 1858 M in i
steriet H all (med Krieger, siden Fenger og M onrad); efter en
kort Afbrydelse (2den Decb. 1859 til 4de Febr. 1860) indtraadte
Ministeriet H all-M onrad (med Fenger, siden Lehmann) og holdt
sig til 31te Deeb. 1863; H all har altsaa uafbrudt varet i M in i
steriet i dette Tidsrum (paa to Maaneder nar) og indtaget en
fremragende Plads;

Conseilsprasident og Udenrigsminister har
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han været fra 10de J u li 1858 ‘ ). An dræ og H a ll, begge populaire fra deres Afskedigelse i April 1854, vare bragte frem
igjennem den danske Rigsdag, Scheele medbragte Kongens og,
som det antoges, hans morganatifle Gemalindes personlige Velvillie, men der tiltroedes ham ogsaa Indflydelse hos den tydfle
Befolkning, og han medbragte Anseelse fra Hertug dommerne
som en dygtig administrativ Embedsmand.

*) Jeg har ovenfor nævnt de Medlemmer, der udentvivl bave ovet meest
Indflydelse i almindelig politisk Henseende og forfaavidr bære Hovevansvaret. Om de enkelte Ministre indtil H a lls Afgang tilsoies:
Scheele var Udenrigsminister og Minister for Holsteen til 13de Apr.
1857; B a n g Indenrigsminister, siden (fra 16de Octb. 1855) Fælleds
indenrigsminister og Conseilspræsident indtil 18de Octb. 1856; L ü t 
tichau Krigsminister indtil 25de M ai 1856; M ich elsen Marine
minister indtil 2den Decb. 1859, og fra 14de M ai 1857 — 10de J u li 1858
ad int. Udenrigsminister; An dræ Finantsminister in dtil 10de J u li
1858, Conseilspræsident 18de Octb. 1856 — 14de M ai 1857; H a ll
Cultusminister indtil 6te M ai 1859, Udenrigsminister 10de J u li 1858
— 2den Decb. 1859 og atter fra 4de Febr. 1860 — 31te Decb. 1863 (ad
int. for Slesvig 18de Febr. — 8de Jun i 1856.), Conseilspræsident fra 14de
Mai1857; S i m o n y Justitsminister indtil 2den Decb. 1859; R a a s l o f f
Minister for Slesvig 16de Decb. 1854— 18de Febr. 1856; for Holsteen
4de Febr. 1860 — 30te M arts 1861; L u n d b y e Krigsminister 25de M ai
1856 — 2den Decb. 1859 og atter 15de Aug. — 31te Decb. 1863; U u s gaard Jndenrigsminister4de Juni 1856, siden Fælledsindenrigsminister,
derpaa (26de J u li 1858) atter Indenrigsminister — 6te M ai 1859 (ad
int. for Holsteen 14de M a i 1857 — 6te M ai 1859); 2Bo Iff hagen M i
nister for Slesvig 8de Jun i 1856 — 2oen Decb. 1859 og atter 4de
Febr. 1860 — 31te Decb. 1863; K r i e g e r Indenrigsminister 18de
Octb. 1856 — 10de J u li 1858 og atter 6te M ai — 2den Decb. 1859;
10de J u li 1858 — 6te M ai 1859 Finantsminister; Feng er Finants
minister 6te M a i 1859 — 2den Decb. 1859 og atter 4de Febr. 1860 —
31te Decb. 1863; M o n r a d Cultusminister 6te M ai — 2den Decb.
1859 og atter 4de Febr. 1860 — 31te Decb. 1863 famt Indenrigs
minister 4de Fcbr. 1860 — 15de Septb. 1861; T h e s t r u p Krigs
minister (2den Decb. 1859) 4de Febr. 1860 — 15de Aug. 1863;
B i l l e Marineminister 4de Febr. 1860 — 31te Decb. 1863; Casse
Justitsminister 4de Febr. 1860 — 31te Decb. 1863; Le hmann
Indenrigsminister 15de Septbr. 1861.
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Det nye Ministerium erhvervede i J u li 1855 det foreløbige
Rigsraads Samtykke (med 18 mod 2 Stemmer) til en ny
Fælledsforfatningslov med tilhorende (provisorisk) Valglov og, da
derefter den i August sammentraadte overordentlige Rigsdag tredie
Gang (som Grundloven foreskrev) havde vedtaget den til en Be
tingelse for Ikrafttrædelsen knyttede Grundlovsindstrænkning,
mcddeeltes Fælledsforfatningsloven og Valgloven Rigsdagen til
Kundskab; da Rigsdagen i Henhold hertil havde besluttet, at
Indskrænkningen skulde træde i Krast, udgik Forfatningsloven af
2den October 1855, i Hovedsagen Andræs og Halls Værk, med
den provisoriske Valglov. T il Beslutningen om Ikrafttrædelsen
knyttedes et Forbehold for Fremtiden, som det havde været
ønskeligt, at Regjeringen (B an g) besterntere, hvilket den uden
Fare kunde, havde frakjendt al bindende Kraft, for ikke strap at
lade den nve Fælledsforfatning ligesom mærkes med M istillid til
dens Varighed. Formelt havde man altsaa anerkjendt Forordningen
af 26de Juli 1854 og bygget videre paa den, og Fælledsforfatningen
havde kun været Rigsdagen meddeelt som en færdig, uforanderlig
Akt. I Realiteten var Rigsdagens Forlangende, at Fælleds
forfatningen i høiere Grad end Forordningen af 26de J u li maatte
svare til Begrebet om en virkelig constitutionel Forfatning, opfyldt,
idet den raadgivende Indflydelse var forandret til besluttende og
Repræsentationen udvidet fra 50 til 80 ved Tilføjelsen af 30 Med
lemmer, der skulde vælges umiddelbart. M en, ligesom der for
Deeltagelse i disse Valg var foreskrevet en betydelig Valgrets
census, fan at en Klage over demokratist Retning i Modsætning
til Forordningen af 26de Ju li 1854 vanskelig kunde reises, saaledes
var der ikke indkommet den allerringeste Bestemmelse, der forandrede
Forholdet imellem Kongeriget og de andre Landsdele, naar man
ikke søgte denne Forandring i den besluttende Myndighed. Men
ogsaa her var sogt et Værn og et Middel for Regjeringen til
at træde enkelte Overgreb iveien i den Regjeringen tillagte Ret
til at forelægge ethvert Lovudkast til sidste Behandling saaledes
redigeret, som den sandt det rigtigt, til Vedtagelse eller For-
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kastelse som en i det Enkelte uforanderlig Heelhed. Forfatningen
af 2den October 1855 var derfor lige fra Begyndelsen af over
ordentlig langt fra at nyde Demokratiets Bifald i Kongeriget;
den var det i hoieste Grad en Torn i Oiet (jvfr. I . A. Han
sens Foredrag ved 2den Behandling af de Elleves Andragende,
Sp. 1774 ff.). Kun den i Forordningen as 26de J u li de færlige Re
praesentati oner forbeholdte Medvirkning ved Valgloven (der forresten
var yderst ubetydelig, da der blot var Tale om Formerne, hvor
under de selv flulde af deres egen Midte vælge de hver tildeelte
Medlemmer til Rigsraadet) var bortfalden som ikke passende til
umiddelbare Valg, for hvilke Valgrets- og Valgbarhedsbetingelserne vare optagne i Forfatningen selv. Den hele ved Tilveiebringelsen af Forfatningen af 2den October brugte Fremgangsmaade
afviger derfor i formel Henseende saalidet fra den af Januar
ministeriet brugte, at det er snare vanskeligt at finde en In d 
sigelse imod den forste begrundet, som ikke ogsaa kunde gjores
mod den anden. Skulde den Omstændighed, at i 1855 Regjeringens egen Anskuelse om, hvad der maatte og uden Fare kunde
gives hele Monarchie! af constitutionel Ret, nogenlunde tilfreds
stillede en i den største Almindelighed forud af Rigsdagen an
tydet Fordring (medens Rigsdagens, navnlig Folkethingets, Fleertals virkelige Ouster i det Enkelte saalidet tilfredsstilledes, at
Grundlovsindstrænkningen kun ved meget stærk Tryk sattes
igjennem), stulde ethvert Hensyn til, hvad der i det Mindste
maatte bydes for at faae Rigsdagen, der nu eengang havde en
bestuttende Myndighed, tit (som B lu h m e ndtrykte sig) at gjore
Pladsen ryddelig for Fælledsforfatningen, være en utilstedelig
Krænkelse af god Tro, medens selve den negative Bei (at fjerne
Hindringer for Fælledsforfatningens Indførelse istedetfor at for
handle om den selv) var tilstedelig, — da var den danske Regjering
forud sat i et Dilemma, der næsten nødvendigt maatte udelukke
„den lovlige og forfatningsmæssige Vei" og fore til paa egen
Haand at indskrænke Grundloven i Kongeriget. Det Eneste,
der i f or mel Henseende var egentligt afvigende, var, at i 1855
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anerkjendtes Rigsdagens Forlangende om forud at fjende den
paatænkte Fælledsforfatning som cit Betingelse, man opfyldte,
medens i 1854 Rigsdagen kun factisk fik Kundskaben og Be
tingelsen forlangtes udeladt. Men at modtage denne Betingelse
var, efterat Forsoget med 26de Ju li 1854 var strandet hos Rigs
dagen, blevet endmere unndgaaeligt. Der kom ganske vist i den
hele Fremgangsmaade til at ligge Noget, der var trykkende for
Holstenernes og de tydste Slesvigeres Folelse ( — B a r g u m
udtalte det under forste Behandling af de Elleves Andragende
paa en rimelig Maade — ) ; men dette laae allerede i Forhand
lingen om en B e s l u t n i n g om Grundlovens Jndflrccnkning.
Med den, der har en Beslutningsret, kan man undlade at aecordere, men at nævne ham Prisen kan man ikke negte. Det
hele Forhold var givet ved, hvad der havde udviklet sig i 1848
og folgende Aar, naar Ingen turde flaae en Streg derover.
V i behove ikke her at gaae ind paa en Prøvelse af Oetoberforfatningens Fortrin eller Mangler som constitutione! For
fatning i Almindelighed; thi det er ikke de herhen horende Punkter
af den (de af Kongen udnævnte Medlemmer, de middelbare Valg,
som frembragte en farlig, tilsidst i Slesvig saare mærkeligt frøn#
traadt Leilighed til Modftræben fra de specielle Repræsenta
tioner, den fastsatte Valgcensus, Valgmaaden, Normalbudgettet og
de finanzielle Loves Form, Udelukkelsen af private Lovforslag,
Formen for Lovenes tredie Behandling, Præsidentudnævnelsen og
deslige), som ere blevne de væsentlige eller afgjorende i Striden
om ben1). Dog kan det ikke negtes, at de idelige og bittre,
stundom meget vidt gaaende Angreb paa Forfatningen og Rigs-

>) I den provisoriske Valglov viste sig i Delingen af Slesvig i fem
Valgkredse et fra hele Consekventsen og fra den fulgte Valgmaade,
der var beregnet paa i store Kredse ogsaa at skaffe Minoriteten en
forholdsmæssig Indflydelse, afvigende og beregnet Kunstgreb, som ikke
burde have været optaget, men iom ingen Rolle har spillet, fordi man
ogsaa fra den anden Side miskjendte Valgmaadens Betydning.
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raabet fra den yderste danske demokratiste Side, der kun svagt
irnodegikkes eller afvistes as de mere Moderate, men som dog fandt
sig mere hjemme i den danste Rigsdag og dens Sædvaner og
Traditioner, ikke bidroge til overhovedet at styrke Fælledsforfat
ningen og give T illid til dens Varighed. Det har stedse fore
kommet mig — mine Colleger i det tidligere Rigsraad maae
bedømme, om jeg bar Ret, — at Andr æ for fornemt afviste
enhver Tvivl om Forfatningens Fortrinlighed, H a l l formeget
afficeredes ved dens mindre Popularitet. Cett Side af Fælledsforfatningen fremkaldte allerede i den første Samling ( — stjøndt
jeg ikke var særdeles hjemme i Finantsbetragtninger og lidet
dekjendt ttted det slesvigske og holsteenste Afgiftsvæsen, der i Aa
rene 1848— 1852 ikke havde havt nogen Plads i Rigsdagens Finantsforhandlinger — ) nogen, men siden stærkere T vivl hos
mig, om man fra Forst af havde truffet det Rette, som det vist
nok var vausteligt at træffe og gjenuemføre, og i ethvert T il
fælde den Overtydning, at man siden holdt for stærkt paa det
engang Fastsatte i det Enkelte; det var Optagelsen af Domaineindtægterne, fa aledes som de forefandtes i de ældre Budgetter,
imellem Fælledsindtægterne, Noget som førresten aldeles stemmede
med Forordningen af 26de J u li 1854. Foruden den theoretiste Be
tragtning af Domainerne som knvttede særligt til Kronen og Fyrste
huset, gik Regjeringen nd fra Onsket om at give Fælledsindtægterne
en vis Fylde for, sagde man, ved mindre Tilskud fra Landsdelene
at give mindre Anledning til Prægravationsklager; men hertil
kom endnu, at man antog, at Kongeriget var brøstholdent derved, at
af dets Dom ain er baade i forrige Aarhundrede den største Deel
var afhændet til Bedste for det daværende Monarchies Finantser
og i de sidste Krigsaar de for Resten af dem indkomne Summer
tildeels anvendte paa samme Maade, og at det baade derfor var
ubilligt og for mulige Eventualiteters Skyld betænkeligt, naar
ikke alle Landsdelenes Domaineindtægter indgik i den fælleds
Kasse, da at henlægge Sundtolden dertil, hvortil Kongeriget meentes
at have en fortrinlig Ret efter dens historiste Oprindelse; men
6
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at stille Sundtolden fra de vorige Toldafgifter gik atter ikke an,
og en Erkjendelse af, at Sundtolden var en rem kongerigst In d 
tægt, var ikke at opnaae. Men Prægravationssporgsmaalene, der
ikke kunde reifes ved Jndkrævelse af Tilstud efter Befolknings
tallet, fremkom just ved Tvivlen om, hvad der var Domaine, og
ved Afvejningen af, hvilken Sum af Domaineindtægter der ind
gik fra hver Landsdeels Territorium. Kongeriget og dets Jndvaanere havde ved de der foregaaede Domaineaf hændelser dog
havt nogle indirecte Fordele. I Sundtolden turde Slesvig
efter den danske statsretlige Betragtning vel fra 1721 anfees
for lodtaget; ( — ligeoverfor Holsteen var det visfeligt noget fra
den danste Krone i den fælleds Huusholdning særligt Indbragt,
der veiede meget stærkt i Beregningen af, hvorfra Staten drog
meest Indtægt —). Selv ved utvivlfomme egentlige Domaineindtægter var det ugunstigt for en Landsdeel at indeholde Kilderne til
uforholdsmæssigt store Indtægter af denne Art, fordi, forfaavidt den
i Fælledskassen indgaaende Indtægt kun forholdsmæssigt regnedes
Landsdelen tilgode. Resten maatte betragtes som tilfaldende en
udenfor Landsdelen boende Eier, der rigtignok ved storre Indtægt
formindstede fit Krav paa andet Tilstud fra Landsdelen, men
atter kun efter In dbyggerforholdet. Men ved den hele nedarvede
Form af Afgiftsvæsenet, der stærkt erindrede om tydste Smaafyrsters blandede Stilling som Landsherrer og Godsejere, var
if ær i Slesvig Adskilligt blevet henfort under Domaineindtægterne, der havde en ikke lidet tvivlsom Domainecharakteer'). Alt
dette burde i det Ringeste have fort til en imodekommende, villig
og liberal Afgjorelfe af alle hidhorende tvivlsomme Sporgsmaal
') Naar man ved Domainesporgsmaalet fra Hertugdemmernes Side
ogsaa har lagt Vcrgt paa, at Kongeriget i ældre Tider havde an
vendt en Deel af sine Domainer (0: inddraget katholfk gejstligt Gods)
til at dotere offentlige Anstalter, navnlig det høiere Underviisninasvoefen, som derfor nu ikke laae Statskassen (den særlige) til Byrde,
skulde i det Ringeste det Holsteenste Ridderstab have talt sagte derom,
da det af samme Kilde faa rundeligt havde serget for sine Dottre.
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ligeoverfor Holsteen og Slesvig, men if ær ligeoverfor det sidste,
hvis hele Stilling i denne Henseende aabenbart var uheldigst, og
hertil vilde, naar Regjeringen gik soran. ogsaa den danste Side
af Rigsraadet have budt Haanden. Men paa denne Jmodekommen lod efter mit Skjon Finantsministeriet det noget storte,
og Finantsminister Andrcr behandlede denne Sag, selv efter sin
Udtræden, altid med en vis Uvillie og Skarphed, der hos selv meget
loyale Slesvigere satte ondt Blod, saameget mere font de andre
Landsdeles Repræsentationers Udelukkelse fra Control med og
Indflydelse paa deres særlige Finantsvæsen, medens Rigsdagen
udovede denne Control og Indflydelse i saa stor Udstrækning og
Detail, ikke forbedrede Stemningen. Jovrigt var i Fælledsfor
fatningen den fuldstændigste Ligelighed og Ligeartethed i politisk
Ret og Indflydelse tilstede imellem Landsdelene, det er, imellem
Monarchiets i dem levende Befolkning. En mindre sikker og
rigtig Afgjorelse af et enkelt factisk Forhold kunde ved Forfat
ningens Hjælp finde Berigtigelse og vilde have fundet den, naar
Bestræbelsen var bleven rettet derpaa og overhovedet paa Be
nyttelse og Udvikling af Forfatningen.
Forfatningen af 2den October traadte i Brug ved Rigsraadssamlingen i 1856, der aabnedes den 1ste Marts. S i
tuationen var vanflelig og delicat for Alle og, det kan ikke negtes,
paa en vis Maade trykkende for de holsteenste og tydstflesvigste
Medlemmer, som forste Gang efter Oproret og Krigen viste sig
i Kjobenhavn for i selve den danste Rigsdags Locale at deeltage
i en fælleds Forhandling om offentlige Anliggender, der aldrig
for i denne Form havde fundet Sted i det danske Monarchie,
ligeoverfor en Konge, til hvem de fleste af dem hidtil ikke havde
nærmet sig, ligeoverfor et Ministerium, hvis vigtigste Med
lemmer, med Undtagelse af Ministeren for Holsteen, havde grund
lagt eller befæstet deres politiste Stilling og Anseelse i den danste
Rigsdag, og det i den Tid, da denne maatte handle for hele
Monarckiet. Af Ministrene var een (Michelsen) vel sodtHol6*
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stener, men, ned sin lange Tjeneste i den danste Marine, med
danfl Farne; den eneste reent tydste Minister havde imidlertid
foruden den Holsteenste Portefeuille den vigtige udenrigske og ind
tog dengang ved Rang og Indflydelse hos Kongen den forste
Plads. Man siger, at Kongen ikke modtog nogle af de holsteenske og tydstflesvigste ridderskabelige Medlemmers Opvartning
imodekommende. Imellem Minister Scheele, der nærmest skulde
have dannet Forbindelsesledet, og de Holsteenste Medlemmer, især
de ridderstabelige, viste der sig strap en Uvillie, der hindrede en
hver Tilnærmelse, enten den nu noget havde sin Grund i tid
ligere Forhold eller alene hidrorte fra den nu stedfindende gjensidige Stilling. I andre Henseender, troer jeg, at disse Med
lemmer i det Hele, for Bruddet erklæredes, fandt sommelig
Imodekommen, omend naturligviis ikke strap fremtrædende Lyst
til Sammensmeltning; jeg troer at turde sige, at aaben og velvillig
Imodekommen ogsaa fra Præsidiets Side i Rigsraadet fandt
Sted og erkjendtes; at bidrage til en Nærmelse igjennem sel
skabeligt Samkvem laae udenfor mine Livsvilkaar og Livsvaner,
og jeg veed ikke, om der ellers stete Noget i denne Retning,
eller om det vilde have havt nogen Nytte; men der burde være for sogt derpaa. Der var, som sagt, Noget, som maatte trykke,
og som vilde have trykket os Danste under en lignende S t il
ling; men dette laae i de givne Forholds nodvendige Beskaffen hed, og et Ansvar derfor kan ikke paabyrdes dem, der ikke havde
skabt disse Forbold.
Allerede i det forste og andet Mode forefaldt en liden For
postfægtning ved tre holsteenfle Medlemmers Vægring ved at ind
træde i Udvalget for Valgbrevenes Prøvelse og ved den derefter
fulgte Bemærkning, hvortil Rumohr fra Slesvig sluttede sig, at
de kun vare valgte af Medlemmerne af de Holsteenste (slesvigske)
Stænder, ikke af Stænderforsamlingen, og den i Forbindelse
dermed antydede Tvivl om deres Valgs Gyldighed. Men den
egentlige Kamp aabnedes ved „de Elleves" (Scheel-Plessens og
10 Andres) i Modet den 18de M arts anmeldte Forflag om et
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Andragende til Kongen om, at han med Hensyn til Forfatnings
loven af 2den October og den foreløbige Valglov vilde lade de
slesvigske og holsteenske Ståender og det lauenborgske Ridder- og
Landflab forelægge det, hvorpaa (diejenigen Vorlagen machen zu
lassen, worauf) de i Henhold til Kundgjorelsen af 28de Jan. 1852
havde et berettiget Krav, og derefter at lade forelægge Rigsraadet
som Lovforslag Udkast til en Forfatningslov for de fælleds Anlig
gender og en Valglov udarbejdede med muligste Hensyn til de af hine
Forsamlinger afgivne Betænkninger1), med andre Ord, at den sted
fundne Octroiering kun ganfle foreløbigt skulde bestaae, men Regjeringen, hvad angik Tilvejebringelsen af en endelig Forfatningslov,
stilles enten ligeoverfor absolut fraraadende Betænkninger fra de tre
Landsdeles Repræsentationer eller saadanne Betænkninger, at
Lovforslag udarbejdede „med muligste Hensyn" til dem, ikke
havde nogen Udsigt til at antages, hvorimod Tilsidesættelsen af
Hensvnet vilde give Grund til videre Protester og Skridt. For
handlingerne om dette Forflag, i hvilke fra dansk Side ogsaa
D a v i d deeltog og meget bestemt hævdede Forfatningens Ret
mæssighed, fortes med en Skarphed, der noksom antydede, at
Sagen ikke vilde være sluttet med Afstemningen. At der ogsaa
fra danst Side faldt et og andet mindre vel beregnet Ord, folger af
sig selv. En Forfatningsrevision som den, hvortil M o n r a d ind
bragte et Forslag, der ikke berørte det Punkt, hvorpaa de Elleve
lagde Vægten, de holsteenske og de flesvigske Stænders Medvirk
ning ved Forfatningens Tilblivelse, vilde allerede af denne Grund
ingen Betydning have faaet til at fjerne Modstanden, ligesom det
vel ogsaa kan ansees for afgjort, at Monmi) og Holstenerne
ikke vilde være blevne endog blot nogenlunde enige om Forfat
ningens Indhold, som de Elleve slet ikke havde berørt med Und
tagelse af det af Scheel-Plessen udtalte Onste om, at Forfat-

') I Rigöraadstidenden er baade i Originalen sal et urigtigt Comma
imellem „Gutachten" og „ausgearbeitete" og Overscettelsen mindre
heldig.
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ningsforholdenes Udvikling var forbleven i de Mcends Hænder,
fra hvem Forordningen af 26de Juli var udgaaet. Dette Dnste
var indtil en vis Grad betegnende for Standpunktet, men dette
blev dog forst klart ved den senere fremtraadte Fordring om
Lighed i Repræsentantantallet; man holdt sig i Rigsraadet for
sigtig til det blot formelle Sporgsmaal for at vinde et Terrain
uden for stærkt Anstod i Realiteten.')
Reventlow-Jersbeck
havde allerede fra holsteenst Side tilbageviist M o n r a d s For
stag, da det endnu kun var en Antydning under forste Behand
ling af de Elleves Andragende, idet han betegnede Tilbud om

') Forsaavidt havde T sch e rn in g Ret. naar han ved anden Behandling
(Sp. 1698) udtalte, at Scheel-Plessen „faa at sige ikke havde ladet
kaste et eneste B lik inv bag ved det S lo r, hvormed han hele Tiden
igjennem havde indhyllet sine og sine Benners Fremtidsplaner" ; kun
gav han meget nbilligt Presidenten (mig) Skyld herfor. Bed forsie
Behandling fremtraadte T s c b e rn in g med den fra Renck laante
Tanke om et Tokammersystem, hvori det forste Kammer dannedes
efter Landsdelene, fom Redning, et Forflag, han siden oftere har
gjentaget og med Stolthed mindet om. Sporgsmaalet blev da, om
i det forste Kammer hver Landsdeel flulde have ligemange Reprcefentanter (efter Lceren i 1859), altsaa Holsteen og Slesvig 2 Gange
(med Lauenborg maaflee endog 3 Gange) saamange fom Kongeriget,
hvilket var ligefrem absurdt, eller Slesvig og Holsteen ligesaamange
fom Kongeriget, hvorved fremkom med Hensyn til dette Kammer det
som T s c h e rn in g 1854 lFolkethingstid. 6te Session 1854, 1ste Saml.
Sp. 151) havde erklæret for „den store og grundige Feil, at lave
Riget af to Dele, at sætte Hertugdommerne Slesvig og Holsteen i
Forening med hinanden paa lige Fod med og ligeoverfor Kongeriget".
Dengang vidste han (Sp. 152), at „det væsentlige Grundlag, bvorpaa
det Hele skat stilles, er Befolkningen, er Folketallet, bvorved ingen
Prægravation kan finde Sted."
At sammensætte det ene Kammer
paa en vilkaarlig og kunstig Maade, forat det flulde bode paa det
andet ester det naturlige Forhold dannede Kammers Beflassenhed,
vilde kun have sort til ny S trid .
Senatets Sammensætning i
Nordamerika, hvor der er et stort Antal Stater og ingen dualistifl
Gruppering ester Nationalitet (med Asflæring og Fortrykning af en
Deel af den ene Nationalitet), kan flet ikke sammenlignes hermed. I de
holsteenfle Stænder har Renck altid staaet ene med sit Forflag.
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Understøttelse ved Forsog paa i Rigsraadet ved bestemte Forsiag
at faae afhjulpet, hvad de tydsie Medlemmer ansaae for urigtigt,
som „ Sp äß e " (Sp. 1404). Det samme Medlem havde (Sp.
1402, 1404) nævnt sin og andre tydsie Medlemmers Mangel
paa tilstrækkelig eller endog næsten al Kundskab i Dansi som en
Hindring for sig og dem i at folge Forhandlingerne og deeltage
i dem. Forsaavidt han nu derved syntes at forlange, at, naar
Dansie og Tydsie siulde i een Forsamling handle om det dansie
Monarchies Fælledsanliggender, Alle da sinlde tale Tydsi, var For
langendet urimeligt og uforskammet; men i den ikke vel betænkte
Attring antydedes en virkelig, for Dieblikket stedfindende Hindring,
hvis Fjernelse krævede lidt mere særlig Ulejlighed af Tydsieren
end af den Dansie efter den almindelige (af Statsforbindelsen
uafhængige) Anledning for begge til at lære det ene og det
andet Sprog.1) Ved Siden af Forhandlingen om de Elleves
Andragende vare alle andre i Modet 1856 behandlede Sager af
underordnet Betydning med Hensyn til Forfatningens Udsigt til
Befæstelse.
Dog kom Domaineforholdeue og Domainernes
S tilling efter Forfatningen til stærk Omtale i Anledning af et
Par Lovforslag, og de tydsie Medlemmer bestrede Rigsraadets
Competence til gt tage Beflutning om holsteensie eller flesvigsie
Domainers Salg, da Domai nef or va l tni ngen tidligere siulde

*) Paa den anden Side havde han ganske aabent (S p . 1397)
omtalt Misfornøjelsen med Fcelledsforsatningen som ben, der kun var
tilstede hos det langt overvejende Fleertal af Geboerne af Holsteen og
„ben sydlige Deel af Slesvig." Reventlow-Jersbeck var overhovedet
maafkee den (i alt Fald af de ridderstabelige Medlemmer), der lige
fremmest og med en vis respectabel LErlighed og Naivitet udtalte,
at en indre i Nationalitetsforholdet og de uligeartede Forudsætninger begrundet Antipathi og Ulyst til enhver nærmere Forbindelse
laae bag ved hele Striden. Han nedsatte ikke, som nogle danste A ri
stokrater og Jkke-Aristokrater, Nationalfølelsen. Han fandt Tilstede
værelsen af en levende dansk Nationalfølelse naturlig, men udtalte
høit, at der hos ham levede en anden varm Nationalfølelse
(Sp. 1397).
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have Hort til be soerlige Anliggender. Rigsraadssamlingen endtes
(2den Juni) meb ben uhyggelige, ved Medlemmers Udeblivelse
og Undladelse af at stemme ikke tilendebragte Behandling af
Lovforslaget om Afhændelsen af den lanenborgske Domaine H ol
lenbeck, som det med Hensyn til Lauenborgs hele særegne sinantsielle
S tilling i Monarchiet var uklogt at ville drive igjennem; men
det hindredes ikke blot af tydske, men ogsaa af danste Medlemmer, hvem det rigtignok herhjemme lagdes tillast. Den 1ste
Juni er den forste preussiste Depeche til Gesandten i Kjobenhavn
i Anledning af Rigsraadets Forhandlinger udfærdiget, ledsaget
af et Memorandum, hvori baade med Hensyn til Fælledsforsatningens Tilvejebringelse og Begrændsningen imellem de fælleds
og de særlige holsteenste Anliggender og Domainesporgsmaalet
reises Anker mod den danste Regjering i den af de Elleve og
andre tydste Rigsraadsmedlemmer anviste Retning. Den forste osterrigste Depeche er af 23de Juni, hvilken Dag i Kjobenhavn udfærdigedes en allerhoieste Kundgjorelse, der nærmere fastsatte og sikkrede
de holsteenste særlige Anliggender. Hermed begynder den fornyede
endeløse diplomatiste Forhandling om vort Forfatningsanliggende.
Rigsraadet samledes extraordinairt i 1857 i Anledning af Sund
toldens Afløsning, næsten fuldtalligt. Under denne Samling gik
Scheele af, saavidt vides, ikke paa Grund af nogen Uenighed med
hans Colleger om Forfatningssagen, men ifølge hans hele ovrige S t il
ling til disse. I 1857 sammenkaldtes de holsteenste Stænder over
ordentligt for at raadstaae om etForfatningsadkast forHolsteens sær
lige Anliggender, hvorved tillige Afgrændsningen af disse mod de
fælleds kunde behandles. Stænderne negtede at indlade sig paa For
bedringer af Holstens særlige Forfatning, „forinden Hertugdømmets
S tilling i Monarchiet var ordnet paa en Maade, som stemmede
med Landets retfærdige Krav paa Selvstændighed og Ligeberet
tigelse."
T il Ligeberettigelsen er nu i Betænkningen bestemt
krævet et sige Antal Repræsentanter, stjondt det ikke er gmiste klart
(men dog synes at være Meningen og 1859 sagdes ligefrem),
at denne Ligeberettigelse kræves for Holsteen alene.
Derefter
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nedlagde 4 af de 6 as Ståenderne valgte Rigsraadsmedlemmer
(Scheel-Plessen, 93lorne, Reventlow-Jersbeck og Reincke) deres
Mandater; andre Mandatsnedlceggelser fra kongevalgte Medlem
mer, fra begge lauenborgske, fra to af de 5 af de slesvigske Stcender
valgte fulgte. Sagen indbragtes for Lauenborgs Vedkommende
direct, for Holsteens af Osterrig og Preussen for Forbundsfor
samlingen (29de October 1857).
I Rigsraadets Mode 1858,
aabnet 14de Januar, indbragtes af 6 af de tilbageblevne holsteenste Medlemmer Forslag til et Andragende til Kongen
om at indskrænke Raadets Forhandlinger i denne Sam 
ling t i l , hvad der var fornødent til Statshnusholdningens
Opretholdelse og Forelsen af den lobende Forvaltning.
Den
Ilte Februar 1858 besluttede den tydste Forbundsforsamling at
meddele den danske Regjering, at den ikke anerkjendte den holsteenfle Forfatning (af Ilte Juni 1854), forsaavidtBestemmelser
deri ikke havde været undergivne Provindsialstcrndernes Raadflagning, Bekjendtgjorelsen af 23de Juni 1863 (om de særlige
Holsteenste Anliggenders Omfang) eller Forfatningsloven af 2den
October 1855, forsaavidt den skulde finde Anvendelse paa Holsteen og Lauenborg, som bestaaende i forfatningsmæssig Virk
somhed, at ved Tilveiebringelsen af Forfatningen de i 1851 og
1852 givne Tilsagn ikke vare opfyldte, og at Forbundsforsamlingen
ikke anfaae Forfatningsloven for det danske Monarchies fælleds
Anliggender for ganske (durchweg) at stemme overeens med For
bundsrettens Grundsætninger. Ifølge heraf opfordredes den danste
Regjering til i Holsteen og Lauenborg at tilvejebringe cn med
Forbundslovene og de givne Tilsagn stemmende, Hertugdømmernes
Selvstændighed og ligeberettigede S tilling sikkrende Tilstand.
Det sidste Tillæg i Beflntningens første Deel, motiveret (i
Comitebetænkningen) ved Forfatningslovens Bestemmelser om
(^edsaflæggelsen ved Thronbestigelsen, om Civillisten, om Ud
skrivning af Mandskab til Hæren og om den kongelige Magts
Udøvelse igjennem ansvarlige Ministre, indeholder naturligviis
den ligefremmeste Udtalelse af den Fordring, at det danste
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Monarchie i dets Heelhed, fordi Holsteen er en Deel deraf,
er undergivet det tydste Forbunds Control med dets almindelige
politiste Udvikling, linder 25de Februar tilfoiedes en Beflutning om, at den danste Regjering fra nu af i Holsteen og
Lauenborg stulde afholde sig fra alle mod Beflutningen af 11te
Februar stridende Skridt. Danmark stilledes, efterat et Tilbud
om nye Forhandlinger med den holsteenste Stænderforsamling,
hvorunder der stulde gives denne Lejlighed til at udtale sig om
Holsteens Stilling i Fælledsmonarchiet, var forkastet af Forbunds
forsamlingen (20de Mai), imellem Alternativerne af en Forbundsexecution og, da denne ikke kunde taales, Krig og en Suspension
eller Ophævelse af Grundloven for de to tydste Hertugdommers
Vedkommende. Andrer, der ikke vilde gaae ind paa det sidste
Alternativ, traadte ud af Ministeriet; H a ll og Krieger bleve.
Andrer har altsaa forladt Ministeriet, siger man ( — og han
siger det vel selv —), fordi han foretrak Heelstaten for en na
tional Udsondringspolitik.
Herved stal jeg nu ikke lægge stor
Vægt paa den Bemærkning, at Modsætningen endnu ikke var
om dette Valg, at ligeoverfor Opretholdelsen af Forfatningen
af 2den October med de Folger, den Kamp, hvortil denne Op
retholdelse maatte fore, stod kun en forelobig Tilbagevigen for
under den derved vundne Frist at fortsætte Forsogene paa
igiennem en Overeenskomst med Holsteen at komme til Heelstatens Gjenoprettelse; Andræ kan have havt fuld Indsigt i
Unyttigheden af stige Gjenoplivelsesforsog og maaflee ogsaa
Tvivl om, at de vilde blive foretagne med fuld Alvor og
Kraft, uagtet han, naar han blev i Ministeriet, indtil en vis
Grad kunde image herover; han kan have indseet, at et langt
Provisorium vilde i den hele holsteenste Administration fremkalde
en Slappelse, en Vane til ikke synderligt at bekymre sig om
Regjeringen i Kjobenhavn, der vilde modvirke enhver Gjentilflutning. Men vigtigere er det, at Andræ forlod Ministeriet,
forend det var afgjort, at hans Politik ikke kunde blive antagen
og fulgt. Andræ og H a l l stode paa forstjellig Side; Krieger
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uar rebe til at folge A n d re r, hvis denne uilde stille sig i
Spidsen og overtage Udenrigsm inisteriet meb Conseilsprersidiet;
maaskee uar H a l l ogsaa bleuen i M inisteriet og i dette T i l 
falde ganske vist ogsaa de ourige M edlem m er; huormange der
uilde folge denne, huis han (uden at kæmpe med A n d ræ om
Pladsen) gik ud, uar udentvivl uvist, da Forhandlingerne sandsynligviis væsentligst ere bleune indskrænkede til de tre M inistre,
der stode hverandre nærmest og vare de politiske Ledere. N aturligviis stod det tilbage at erhverve Kongens Samtykke bande
til V alget af M odstandspolitiken paa G rundlag af Forfatningens
fulde Opretholdelse og til en O m fordeling af Portefeuillerne
eller en større Forandring i M inisteriet, og A n d ræ kunde
maastee endda frygte Vansteligheder i personlige Forhold; men
det lader sig ikke negte, at han ikke har sikkret sig imod den
Form odning, at han veeg tilbage for en T vivl hos ham selv
om det M a a ls fulde Berettigelse, som han opstillede, og om
M uligheden af at gjennemfore sin Politik. Beroede nu denne
T vivl om M uligheden paa en Forudsætning om det danske Folks
og Repræsentationens danste D eels M angel paa Villie til at
støtte ham i Kampen ( — thi den tydstsindede D eel faldt jo
strap bort ved en af den foranlediget Forbundsexeeution og
Krig — ), da kan han forsaavidt kaste Skylden for Opgivelsen
af en efter hans M ening rigtig Politik over paa det eensidigt af
N ationaliteten beherskede Folk, men han m aa da tilstaae, at
hans Politik forte til Krig for Noget, som det ene P a rti (T y d 
sterne) ikke vilde have, det andet ikke satte stor P riis paa. M en Hovedsporgsm aalet er endda et ganske andet. Kan Forbundsexeeutionens og eventuelt Krigens M odtagelse i 1858 af noget fornuftigt
M enneste antages at ville have fort til Opretholdelsen af Heelstaten med Forfatningen af 2den O ctober? D et er um uligt. M ed
den største Opoffrelse og Anstrengelse vilde heller ikke dengang
det danske Folk have kunnet gjennemfore Kampen, ikke mod
Slesvigholsteen, men mod det med sine to S to rm ag ter foran
optrædende Tydstland, for at tvinge Holsteen og Lauenborg ind
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i den af dem forsmaaede og t D anm ark ikke populaire (hellerikte af den ftørre M ængde Heelstatsmænd af den celdre S kole
yndede) H eelstatsforfatning, og til en kraftig Understottelse for
delle M a a l var der heller ikke dengang mindste Udsigt. D e r
»matte og vilde altsaa igjennem M odstand og strax sogt, tidligere
eller sildigere indtraadt, Astrgling være fremkommet noget Andet,
og dette Andet kunde e n t e n være en Slesvigholstenerne og
Tydskland tilfredsstillende Heelstat (hvis overhovedet en saadan
kunde findes), men som hverken ved constitutione! F orm eller i
billigt Forhold mellem Landsdelene og deres Befolkning eller
med Hensyn til en af Tydskland uafhængig Tilværelse titbod
Kongeriget og de Danske i S lesv ig eller M onarchiets Heelhed
noget T aalelig t, — og i et saadant R esultat vilde og kunde
A n d ræ efter sin F ortid og sin Tænkemaade ikke finde sig,
hvormeget han end nu i Vrede mod M odstandere kan lade sig
miskjende, — e l l e r en simpel Udsondring af Holsteen og Lauenborg, altsaa just det, hvorpaa den h a l l s k e Politik »matte g aae
ud, indtil Processen indlodes til D om , ( — men ogsaa det var,
som 1 8 4 8 —1 8 5 1 havde lært os, uopnaaeligt ) e l l e r et T redie,
en N ationaliteterne mere med den positive R et forsonende A fgrændsning med eller uden fortsat Forbindelse mellem de to saaledes begrændsede D ele af M onarchiet. H er er K jerneu: A n d r æ s
P olitik havde In te t at gjore med H e e l s t a t e u f o r e n h v e r
P r i i s , K ronens formeente R et frem for A lt, hvormeget end
Folkets R et lider, — herfor tages hart forgjæves til In d tæ g t
— og kunde ikke virkeligt have været fort til heldig Ende for hans
egen (og H a l l s og K r i e g e r s og m in og A ndres) Heelstat —
heri s y n e s han at skuffe sig selv — , men den vilde have bragt
den K risis, der m aatte komme, frem tidligere og maaskee under
heldigere Forhold end dem, der siden indtraadte, nemlig forst
medens Frederik den 7 de endnu levede og virkede ved sin personlige
uomtvistelige R et og i andre Henseender holdt Folket samlet og
visse Modstræbelser nede, medens M inisteriet selv var m indre
opflidt og svækket indad, end det efterhaanden blev, dernæst
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forend man i Udlandet endnu var blevet saa grundig kjed af os
og den hele Sag og denne ved fortsat Procedure niere og mere
forviklet og uforstandig, fremdeles forend der i Preussen (med
Bismarck) var opstaaet en saa stcerk Trang og Lyst til at be
nytte Forholdet direct for sig selv, endelig maaskee under noget
heldigere almindelige europæiske Constellationer, for den italienste
Krig. Dog maa det herved erindres, at de fremmede Magter
dengang (og i de paafolgende Maaneder) med stor Styrke
randede til Eftergivenhed. Ligeoverfor, hvad der talte for
Modstand i 1858, stod Haabet om siden uden en blodig Con
flict at kunne bringe Sagen ind for en europæisk Domstol, med
Beviis paa det yderste Maadehold fra vor Side, og Ulysten til
at tage mod en Execution og Krig for Noget, ved hvilket det
danste Folk hcengte saa lidet, og paa et Punkt, hvor de fremmede
Magter støttede Forbundets Paastand pan Competence. Andrce
skulde tvinges til en mere national Politik (og vilde være bleven
tvungen dertil), H a l l heldede i sit Indre meer eller mindre
bevidst til den. Hvorvidt gik H a l l efterhaanden og t i l 
si dst i denne Retning? Troede han, idetmindste indtil Frederik
den 7des Dod, fast paa et heelt og ubestaaret Danmark-Slesvig, eller var han forberedt paa en Losning igjennem en Krise,
der medforte en Forbindelse af Slesvig Syd for Slien og
Dannevirke med Holsteen, af Resten, i fuld Eenhed, med
Kongeriget? Jeg veed det ikke; thi jeg har aldrig været
Halls Confident, skjondt altid venskabeligt stillet til ham,
og der er Ting, hvori en Minister maa have yderst faa Con
fidents, om nogen, indtil Afgjorelsens Vieblik er kommet. I en
Proces, der ikke fores for en strengt upartisk juridist Domstol,
tor man aldrig, forend Nødvendigheden er tilstede, fravige sin
fulde Ret for at antyde selv et af naturlige Forhold, ikke blot af
Klogstab, anbefalet Forlig. Men Hall vilde have modtaget dette
Forlig, inden rimelige Grændser, som det bedste. De siden indtraadte Forhold kunde i 1858 ikke forudsees; men at det kunde
blive vanskeligt at frembringe en Krise og i rette Dieblik at
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hindre en Uddragen af Sagen til et for os ugunstigt Oieblik,
kunde maastee have været anslaaet høiere i Beregningen.
An dræ gik altsaa bort; H a ll blev med den Opgave at
nedbryde en Deel af Heelstatsbygningen for at forsøge dens
Gjenopbnggelse; thi det var den paatagne Opgave. Man har
bebreidet H a ll, at han ikke overlod denne Gjerning til Mætid,
der kunde gaae til den med dybere Overbeviisning om Heelstatens Nødvendighed eller dog Fortrin for andre Løsninger, at
han for tidligt lod det skinne igjennem, at han for sin Person
vel kunde trøste sig over dens Tab med Danmark-Slesvig.
Det Sidste har jeg stundom selv antaget og ikke fundet t il
strækkeligt forsvaret ved Nødvendigheden af at flaane den danste
Rigsdags og det danst-stesvigste Rigsraads Majoritet; hvad det
Første angaaer, maa man dog vel betænke, til hvem i vort lidet
Land H a ll med god Samvittighed kunde lade Ledelsen gaae over,
esterat Andræ havde undslaaet sig. Thi han kunde kun 011ste
den betroet til saadanne Heelstatsmænd, der, itaar Valget endeligt
afgjorende forelaae imellem Heelstaten til enhver P riis og en
reent-national Politik, vilde gaae til den sidste Side; og hvor
fandtes disse med stærkere Tro og paalideligere Præg og tillige
med Dygtighed? Man kan med Hensyn til H a l l s Personlig
hed og dens Indflydelse paa Sagernes Gang gjøre og har gjort
andre Bemærkninger, hvis større eller mindre Berettigelse jeg
ikke omhyggeligt stal undersøge, fordi, hvad der har en væsentlig
Betydning, ligger i selve Hovedretningen af Politiken og visse
fremspringende Beflutninger, og der, ttaar dette forholder sig saaledes, virkelig ikke er Opfordring til det uhyggelige Arbeide at
forsøge psychologist og moralst at anatomere en levende Mand,
som man i det Hele agter og holder af. Men jeg veed meget
vel, at Mange troe, at H a l l er noget for tilbøielig til A f
ventning, til at søge og vælge Midler og Veie, beregnede paa
det Nærmeste, istedetfor til cnergist udholdende Arbeiden og
selvstændigt, kraftigt gjennemført In itia tiv (hvorved dog oversees,
hvor umisteligt det som oftest er for en liden S ta t, der staaer
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under Indflydelse af store udenfor den liggende Kræfter, at
komme til at tage et virkeligt og frugtbart Initiativ), og at han
stundom kan vise noget ftørre Boielighed og Eftergivenhed i den
parlamentariske Maneuvre, noget mindre Bestemthed i Optræden
og Tale, end ønskeligt kunde være; vigtigere er udentvivl det
Spørgsmaal, om han altid som Conseilspræsident noksom har
ledet og behersket Ministeriet, givet dets enkelte Medlemmer
Impuls og nogenlunde controleret den hele Administration,
dens Planer og Virksomhed i det Større, iblandt Andet ogsaa
med Hensyn til det Forsvarsvcesen, der faa let og med faa kort
Varsel kunde blive kaldet til en haard Prøve. Og dog maa
' atter her, navnlig for det sidste Afsnit af H a lls Ministerium,
erindres, at han, naar han ikke følte sig meget fast støttet, havde
sirregne Forhold og Stemninger at tage Hensyn til, hvilket For
andringen den 2den December 1859 noksom viste, og maaflee end
ikke var ganske sikker for et vist Medbeilerskab i Ministeriet selv.
H a lls Ministeriums første og betegnende politiske Hand
ling var, efter forgjæves fortsat diplomatist Parlamentering i
nogen Tid, Ophævelsen as Forfatningsloven af 2den October
1855 for Holsteens og Lauenborgs Vedkommende ved Kundgjorelsen (Patentet) af 6te November 1858, med Forbehold af
Skridt for atter at tilveiebringe den forfatningsmæssige T il
slutning af disse Hertugdømmer til det øvrige Monarchie, samt
Ophævelsen af §§ 1—6 (de i 1853 Stændernes Raadflagning
unddragne §§) i den Holsteenste Forfatning og af Forordningen af
Ilte Juni 1856 ved Patent ligeledes af 6te November. Op
hævelsen støttes i det første Patent ved Henviisning til For
fatningslovens § 23. Jeg har allerede offentligt udtalt (Rigsraadstid. for den overordentlige Saml. 1863 Sp. 263), at
jeg for min Deel (ligesom Mænd, med hvem jeg ellers var og
er uenig om vor Politik) ikke finder denne Hjemmel formelt til
strækkelig; men jeg har tillige altid fastholdt, at Forholdsreglen
var fremkaldt og retfærdiggjort ved en ydre tvingende Magt,
jeg vil tilfoie, retfærdiggjort ogsaa med Hensyn til Formen,
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forbi hverken det tybske Forbund vilbe gjøre sin Beflutnings
Gylbigheb for Holsteen afhængig af bet baiiffe Rigsraab eller vilbe
have taatt bettes holsteenste og lauen borgste Meblemmers Jnbkalbelse
(faa at en factist Suspension var inbtraabt) eller bet banste
Rigsraab burde sættes i ben Nobvenbigheb at tage en Beslut
ning ifolge en forubgaaenbe Bestntning af bet tybste Forbunb.
Ophævelsen blev besuben (naturligviis nteb bet af Kongen tagne
Forbeholb) fnlbftænbigt ratihaberet af Rigsraabet i ben paafolgenbe Samling 1859 baabe veb Afstemningen over Tfcherni ngs Forslag om at opforbre Præsibenten til at inbkalbe be
holsteen-lauendorgste Meblemmer og veb Vedtagelsen af en
midlertidig Afvigelse fra Grundloven (Rigsraadstid. 1859 Sv.
805—850) foruden veb Raadets hele øvrige Virksomhed. Veb
denne Virksomhed og veb Afstemningen om Afvigelsen fra
Grundloven (nteb bet derfor forestrevne Stemmeantal) afvistes
ogfaa den Folge, font hine Mænd af en anden politisk Farve,
der ogfaa erkjendte og boiede sig for den tvingende Nødvendig
hed (s. Rigsraadstid. Sp. 761), vilde drage af ben formeentlige formelle Mangel ved Ophævelsesmaaden og af den indtraabte Stilling, at Rigsraabet nemlig, faalænge Ophævelsen
varede, skulde indstrænke fin Virksomhed til bet for Statsmaskinens Holden i Gang absolut Nødvendige. Det var at
indrømme den ydre Nødvendighed og Tvang, font man maatte
indskrænke til det Omraade, hvor man ikke kunde fjerne den, en
Indflydelse paa hele bet danske Monarchies Forfatningsliv og
Udvikling, font ikke kunde tilstedes, hvor meget endog Klogstab
bod, faalænge der var Udsigt til en fornyet Tilflutning af be
tybste Hertugdømmer, ikke i noget væsentligt Punkt at forrykke
Grundlaget.
Efter dette Skridt følger nit atter en lang Række af møj
sommelige Forhandlinger med de holsteenste Stænder og med
bet tybste Forbund, af Henvendelser fra og til ikke-tydste Magter,
if ær England, og af afnødte Indrømmelser, men som altfammen ikke
bragte Sagen til en Udjevning eller Udsigt til en faadan, og font
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det for Dort Formaal ikke lønner sig at dvcele ved i det
Enkelte'). Ståenderne, med hvilke Forhandlingerne strax ind
lededes om Holsteens Gjenoptagelse i Forfatningseenheden og
Stilling i Monarchiet, ndviklede deres Opfatning af den de
å) De fremspringende Punkter in d til Udgangen af 1862 ere: 1 8 5 9 :
Forhandling med de holsteenfle Stænder (aabnede 3die Jan.) om ett
Forfatningslov for Holsteen, hvorved tillige forelagdes Forfatnings
loven af 2den Octb. 1855 med Valgloven som Udgangspunkt for
©tændernes Attringer om Holsteens S tillin g i Monarchiet. Be
tænkning. (Sponnecks og Madvigs Brochurer.) — Patent af 23de
Septb. t il Sikkring af Holsteens Interesser ved Behandlingen af
Fælledsanliggender ( — Kongen v il hvert Aar fastsætte Maximum af
det Bidrag t il Monarchiets fælleds Udgifter, som maa falde paa
Holsteen). 1 8 6 0 : 8de M arts Forbundsbeflutning, der kræver, at,
saalænge den nuværende Tilstand vedvarer, alle Lovforslag, der fore
lægges Rigsraadet, ogsaa flulle forelægges Holsteens og LauenborgS
Stænder og at ingen Lov om Fælledsanliggender, navnlig heller ikke i
Finantssager, maa udstedes for Hertugdommerne, naar den ikke er ved
tagen af disses Stænder. 1 8 6 1 : 9de Januar Patent om Confirmationen i de blandede Districter i Slesvig og Circulære om Underviisningen ved Hnuslærere i Slesvig. — 7de Februar Forbundsbe
flutning, hvorved Patentet af 23de Septb. 1859 og Monarchiets
Budget for 1861—62 for Holsteens Vedkommende ikke anerkjendes;
Trusel med Execution, hvis den danfle Regjering ikke inden 6 Uger
paa sikkrende Maade erklærer at ville efterkomme Beslutningen af
8de M arts 1860. — Stænderne aabnede 6te M arts; i Aabningspatentet „Grundtræk til en definitiv Organisation af Monarchiet";
Lovudkast om Holsteens provisorifle S tillin g med Hensyn til Fælleds
anliggender og om Holsteens Forfatning, i det første ved Slutningen
af § 13 efter Regjeringens Mening Lejlighed given til at discutere
Budgettet for 1861—62. Stænderne ville ikke forstaae eller folge An
tydningen, og Commissarius (R a a s lo fs ) afgiver ikke de Erklæringer,
som Regjeringen har paalagt ham at afgive. Grundtrækkene til
Monarchiets Organisation afvises aldeles; den forkastende Betænk
ning over Udkastet om Holsteens provisorifle S tillin g modtages ikke
af Commissarius paa Grund af deri indeholdte Ittrin g e r om
Slesvig. — 29de J u li erklærer Regjeringen, at Holsteens Bidrag
af dets særlige Indtægter t il Monarchiets fælleds Budget foreløbigt
indskrænkes til det i Normalbudgettet opforte Belob. — 2den August
Circnlairdepeche om Aabningen af internationale Underhandlinger
med Tydflland. 1862: identifle Noter fra Osterrig og Preussen
7
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enkelte Landsdele tilkommende Selvstcrndighed og af deres „ligeartede" forfatningsmæssige Forbindelse til et heelt Monarchie
indtil fuldstændig Latterlighed i det bekjendte og berygtede For
flag (1859) om Monarchiets Fcelledsanliggenders Afgjorelse i
fire ligeberettigede befluttende Forsamlinger, for Kongeriget,
Slesvig, Holsteen og Lauenborg, for practisk deraf at uddrage det
Resultat, som de 1861 (da Regjeringen antydede et Tokammersystem
for Fcelledsreprcrsentationen, det forste Kammer bestaaende af 30
kongeudnccvnte livsvarige Medlemmer) ligefrem udtalte (Holstein.
Ständezeit. 1861, 2teS Beilagenh. S. 2), at „de enkelte t i l
Monarchiet forenede Landes Selvstcendighed var u f o r 
enelig med Dannelsen af en fælleds Repræsentation i
et const itutioneltHeelorgan (Gesammtorgan). Derimod
forlangte de som det Practifle Slesvigs og Holsteens legislative og
administrative Forening „mit zeitgemäßen Modificatione«" (Stände
zeit. 1859, 2tes Beilagenh. S. 399), det er: med forenet Re
præsentation, fælleds fra Kongerigets adflilte Finantser og adflilt
Bevillingsret (hvoraf nodvendigt maatte folge særflilt For
svarsvæsen), med andre Ord: den rene Personalunion
imellem Kongeriget og Hertugdommerne (ligesom de
forlangte i 1848 og for), men saaledes at de (medens de,
1. c. S. 400, forfif frede, at Hertugdømmernes Forening flet
mod Rigsraadets Lovgivningsvirksomhed, forsaavidt derved Slesvigs
Forhold og S tillin g til Kongeriget afficeres, i Anledning af de RigSraadet forelagte Forflag til Forandringer i Fælledsforfatningen. P ro
testen tiltrædes 27de M arts af Forbundet. — 24de Septb. Lord
I . Russells Depeche, der anbefaler en Ordning ester de holsteenfle
Stænders Forflag af 1859. — 6te Novb. S lutning af de inter
nationale Underhandlinger ved de danfle Depecher til Gesandterne i
Wien og Berlin fRegjeringen udelukker alle Angreb paa Fælleds
forfatningen i Landsdelene udenfor det tydfle Forbund og al Jndblandelse af det tydfle Forbund i Slesvigs Anliggender, men er rede
t il under de nødvendige Betingelser at tillægge de holsteenfle Provindsialstænder ved Siden af og i Forbindelse med Rigsraadet en
lovgivende og bevilgende Myndighed i de fælleds Anliggender). —
12te Novb. Patent om Oprettelsen af den holsteenfle Regjering.
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ikke flader, men just befæster Monarchies Integritet) gjentagende
paa en saare betegnende Maade erindrede om, at Arvefolgeloven
ikke var forelagt de holsteenfle eller flesvigfle Stænder (Ständezeit.
1859 1. c. 393 og 1861, 2tes Beilagenh. S . 73, hvor der tilsoies:
„welche Bedeutung dieser Thatsache — o : Arvelovens uden Hertug dommernes Repræsentationers Medvirkning skete Udgivelse —
beiznlegen ist, das hat die Versammlung hier aus sich beruhen
lassen können") og derfor vægrede sig ved i Udkastet til en
Fælledssorsatning at lade d e n S æt n i n g staae, at Hol st een
f or bestandi gt var forenet med Mo nar c hi et ved T h r o n sol gel oven af 31te J u l i 1853 (Standezeit. 1859 1. c. S .
393). Jeg troer ikke, at alle eller de fleste ridderflabelige Medlem
mer, as hvilke nogle, s. Ex. Præsidenten Scheel-Plessen, ansaaes for
at staae i personligt Venskabsforhold til den danske Thronfolger,
have villet en absolut Adskillelse fra Danmark, hvilket for ScheelPlessens Vedkommende desuden andre Forhold gjore usandsynligt;
derimod tvivler jeg ikke paa, at de vilde bruge Thronsolgens
sormeentlige Usikkerhed til, naar Tiden kom, at aftvinge In d 
rømmelsen af en flesvig-holsteensk Personalunion; men de maatte
selv see, at de spillede et endog saaledes for Thronfolgen hoist
farligt S p il, da de maatte vide, at den større Deel af deres
Colleger havde den augnstenborgske Lære bagved. Alt, hvad der
i Holsteen og Sydflesvig og Tydskland ønskede Hertugdømmernes
fuldstændige Losrivning fra Danmark, havde Fordeel ved at
holde Saaret aabent og trække Forhandlingerne ud, indtil Mands
stammen uddøde. Det, der forlangtes af Danmark, var da, at
det flitlde gjore Forflag om Holsteens Stilling i Heelstaten, der
kunde tilfredsstille dem, der selv erklærede, at de overhovedet ikke
vilde være i den. Det tydske Forbund og de tydske Stormagtergjorde under denne langt udtrukne provisorifle Tilstand For
dringer til Gunst og Sikkring for Holsteen, der grebe hoist for
styrrende og standsende ind i det danske Monarchies især finantsielle Forhold og dets frie Bevægelse, forsaavidt det havde og
foreløbigt maatte bevare Fælledsflab i Jnstituter (Krigsvæsen,
7*
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Toldvæsen o. s. v.) meb Holsteen. Efterhaanden og navnlig
under de saakaldte internationale Underhandlinger fra October
1861 til langt hen paa Som m eren og E fteraaret 1862 sogte
de tydfle M agter, fluttende sig til de holsteenfle S tåender, meer
og meer at drage S lesvig ind under Forhandlingerne og gik
tilsidst over til indtrcrngende at tilraade en flesvig-holsteensk L os
ning (preussiske og osterrigfle Depecher af 22de og 25de Aug. 1862).
R u slan d holdt sig tilbage, og dets Interesse, n aar den viste sig,
havde altid havt en overveiende blot dynastisk, iovrigt temmelig
flesvig-holsteensk farvet Charakteer, en naturlig Folge af den
holsteen-gottorpfle Fam ilieerindring i Keiserhuset og det tydste
Element i det russifle D iplom atie. England viste Deeltagelse,
men usikker, ustadig og (som R ussells O ptræden i 1862 viste)
ofte hoist uklar. Frankrig underordnede vor S a g under andre
F orm aal. Under disse Forhold arbejdede H a l l , som den efterhaanden til R igsraadet og andetsteds meddeelte diplomatiske
Correspondance viser, med Udholdenhed og K logt, og, medens
hans Jndrom m elser herhjemme fandt streng D ad el, afviste han
dog med Fasthed og ikke uden Værdighed tydfl Indblanding i
Kongerigets og S le sv ig s Anliggender. M en han kom ikke videre;
han tabte paa nogle Punkter T errain. At der ikke skulde kunne
paavises svage Punkter i den danfle Regjerings O ptræden i denne
P eriode, vilde være at vente og forlange formeget. M a n kan
bebreide Regjeringen, at den ligeoverfor de holsteenfle S tæ n d er i
1861 med Hensyn til at give dem Adgang til en B udgetfor
handling valgte Frem gangsm aade var baade i sig selv noget
kunstig og blev saare betænkelig ved at lægges i saa keitede eller
upaalidelige H ænder, som den daværende holsteenfle M inisters
og C om m issairs viste sig at være; m an kan sinde den M aade,
hvorpaa efter Erklæringen af 29de J u li 1861, om Indskrænk
ningen af B idraget af Holsteens s æ r l i g e I n d t æ g t e r til
N orm albudgettets B elob, det M anglende for Holsteens Regning
dækkedes af Kassebeholdningen, heelt betænkelig (den var vel
beregnet paa, at der ved en endelig Afgjorelse enten m aatte vindes
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en Erkjendelse af Holsteens fulde Forpligtelse eller finde eu Udjevning Sted); men i en saa vanskelig Stilling og lige overfor et
saadant Tryk, der udenfra anvendtes for enten at kaste en ufor
holdsmæssig Byrde paa det øvrige Monarchie eller node ben
danske Regjering til Eftergivenhed, maa man ikke bedømme denne
Udvei for haardt.
At Holsteen under Ministerierne fra December 1854 indtil
31te December 1863 aldeles ingen Grund har havt til Klage
med Hensyn til dets færlige Anliggenders Bestyrelse og Fremme
(— man fee Reventlow-Jersbecks Anker allerede i Rigsraadstidenden for 1856 Sp. 1398 ff. og de Synderegistre, som de
holsteenfle Stænder siden have opstillet for Scheele og 1863
for Hall —), vil jeg ingenlunde paastaae; men, forsaavidt der
klagedes over Ting, der ligefrem fulgte af og laae i baade den
ældre og den 1854 givne Forfatning, f. Ex. over Dommeres
Afsættelighed, over Pressefrihedens Begrændsning o. s. v. i
Modsætning til Kongeriget, kunde Regjeringen med fuld Ret
baade vise fra sig Ansvaret for Forfatningens Beskaffenhed og
med Hensyn til dens Anvendelse gjore den aldeles exceptionelle
Tilstand gjældeude, hvori Landet ved Overleveringen til den
danske Regjering efter Oprøret befandt sig og siden ved Stæn
dernes Optræden og Andres under deres Veiledning blev holdt.
Man kan ikke forlange, at Regjeringen skal handle, som om den
selv havde Uret; og dog, med hvilken uhyre Lemfældighed er ikke
Regjeringsautoriteten bleven opretholdt af holsteenske Departe
mentschefer, Øvrigheder og Domstole? Forsaavidt den indre
Udvikling ikke er bleven fremmet savledes ved directe Regjeringssoranstaltninger, som ellers kunde være skeet, maa Skylden falde paa
den fra Holsteen negtede Medvirkning baade paa Ministerpladsen
selv og andetsteds, skjondt Summen af, hvad der blev udrettet, endda
ikke var saa ringe. V il man endelig sige, at Umuligheden af
at formane en dertil egnet Holstener til at overtage Ministeriet
for Holsteen efter Scheele og siden i og for sig er et Beviis
for det fulgte Systems Urigtighed, maa for det Første derimod
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i sig selv nedlægges den bestemteste Indsigelse. Navr en Landsdeel har været og er underkastet en saadan Agitation i det Indre
og Paavirkning udenfra som Holsteen, kan det meget vel være,
at et fra Monarchies Standpunkt aldeles rigtigt og nopgiveligt
System ikke der (i den jo i sig selv ikke store Kreds) finder en
Mand, der baade har almindelig og særlig Dygtighed og tillige
Mod nok til ligeoverfor den udbredte Stemning at paatage sig dets
Gjennemforelse. Men dernæst gaaer m in Betragtning jo just
ud paa, at, medens en Heelstat ikke lod sig opstille uden et
constitutionelt System og Repræsentation i det Hele efter Folke
mængden (fim dette af Forfatningen af 1855 er der Sporgsmaal om), var der i selve dette Heelstatssystem Noget, der ikke
naturligen kunde ventes gjennemfort for Holsteen. (Jeg gjenkalder i Erindringen, at, hvad der om dette Punkt, den indre
Forfatning og Forvaltning, anfores — ogsaa for Slesvigs
Vedkommende —, angaaer ligesaa fuldt Ministeriet A n d r æ - H a l l
som Ministeriet H a ll.)
Men heller ikke Slesvig, siger man, er blevet regjeret, som
det burde. Allerede Reventlow-Jersbeck paastod 1856 (Rigsraadstidenden Sp. 1405), at i Slesvig var siden den kongelige
Regjerings Gjenindsættelse (altsaa, vel at mærke, under Tillisch
og fra 18de Januar 1852 til 2den December 1854 under Grev
C. Moltkes Ministerium) „regjeret mod Lov og Ret"'), og
siden have vi ogsaa herhjemme ofte hort, at „Slesvigs Selvstæn
dighed" ikke var bleven respecteret, ikke var bleven til Sandhed.
Den slesvigske særlige Forfatning forekommer mig, selv naar
jeg tager Hensyn til den vanskelige og farlige T id, paa hvilken
Stænderne, hvis Medlemmers store Fleertal 1848 havde sluttet
sig til Oproret, atter kaldtes tillive som besluttende, at kunne
have været i flere Punkter (s. Ex. Petitionsret o. s. v.) friere, end
den blev (om Valglovens Mangler taler jeg ikke her); jeg anseer
det for givet, at Medvirkning og Control med Slesvigs særlige
l ) „Wenn ich das nicht sagen darf, dann setze ich mich nieder".
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Finantsforvaltning (felv om ingen Deel deraf kunde være tilstaaet i de forløbne Aar) inden visse Grændfer burde og maatte
have været indrømmet Stænderne fenere, hvis Forholdet var
vedblevet, fom det ved Forfatningen af 1863 forudsattes (Dan
mark med hele Slesvig uden Incorporation); jeg beklager der
for, at H a l l under tredie Behandling af Grundlovsudkastet
(Rigsraadstidendeu, 5te ordentlige Saml., 1863, Sp. 1301)
for at berolige et Par slesvigske Medlemmer lod sig bevæge til
at erklære, at Ministeriet ikke vilde kunne tilraade Hans Majestæt
at overdrage en særskilt slesvigsk Repræsentation nogen Udgiftsbevillingsret, omend dette kun var en Erklæring for det da
værende Ministeriums Vedkommende. Der forelaae for Rigsraadet i Spørgsmaalet om en ny Fælledsforfatning flet ingen
Anledning til at indblande sig i og tage Forbehold med Hensyn
til den mulige Udvikling af Slesvigs færlige Forfatning ved
Kongens og Stændernes Overeenskomst, naar knn Grændfen for det
Fælleds refpecteredes. Men at kaste Forflag til Forfatnings
forandringer ind i den flesvigfle Stænderforsamling var i de
forløbne Aar visseligen betænkeligt1). Hvad Selvstændigheden
angaaer, havde den fine farligste Modstandere i Slesvig felv, idet
en Deel af Befolkningen og Stænderforsamlingen ivrtgen ønskede
en Tilstntning til Holsteen, omend Stænderforsamlingens M a 
j o ri te t , saavidt jeg erindrer, forft 1860 ved ben saakaldte
Rrnnohrstc (ikke til formelig Forhandling komne) Adresse vedkjendte sig dette, medens i det Ringefte en Deel af Minoriteten
(navnlig Krüger) derved og ved Majoritetens øvrige Optræden
dreves til at begjære en Incorporation i Kongeriget eller Noget,
der kom en Incorporation meget nær; paa det virkeligt selv
stændige Slesvig holdt den loyale Deel af den tydste Befolk') Jeg behover neppe at gjentage, at et ved Afstaaclse mod Syd for
mindsket Slesvig stedse maa tcenkes bragt i langt nærmere Forbin
delse med Kongeriget, om end den fælleds Lovgivningsmagt maatte
bevare og staane de slesvigske Indretninger og Ejendommeligheder,
saalænge Befolkningen satte P riis paa dem.
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ning og udentvivl, omend ikke længer faa stærkt som før, en ikke
ringe Deel af den danske. Den Slesvig tilsagte provind sielle Selvstændighed burde hævdes mod Indflydelse i Kongegerigets Interesse og mod Overgreb fra Fælledsrepræsentationen
paa det særlige Omraade; men en Control med Udviklingen fra
Monarchiets Standpunkt udelukkedes derved flet ikke; og, holder
man fast herved, ville Krænkelser as Slesvigs Selvstændighed
indenfor den givne Forfatnings Grændser, navnlig ved Fjer
nelse as dets ejendommelige Jnstituter, ikke blive faa lette at paa
vise. For Dannevirkesoreningens Tale om Slesvigs Incor
poration kan Regjeringen ikke gjores ansvarlig '). Vistnok an
sattes en stor Mængde i Kongeriget sødte Mænd i Slesvig ved
Embedsstandens Fornyelse ester Oproret; men den første øg
ufravigelige Fordring var en Embedsstand, der erkjendte Slesvigs
nu bestemte Stilling i Monarchies At enkelte Misgreb, baade
heri og ellers, kunne være begaaede, kan jeg naturligviis ikke
benegte. Jeg billiger ikke ubetinget Alt, hvad der skete i Sles
vig; jeg troer, at en enkelt meget fortjent og energisk Mand i
det slesvigfle Ministerium udovede en Indflydelse, der var for
stor, naar han ikke offentligt bar Ansvaret for Styrelsen og derved
stedse mindedes om ikke noget Oieblik at overflride de rette Grændser,
selv ikke i mindre Ting (s. Ex. Pengebevillinger til literaire
Oiemed i en Landsdeel med ucontrolleret Finantssorvaltning).
Jeg antager, at de Indrømmelser med Hensyn til Confirmations
og Huuslærere, som gjordes efter engelske Forestillinger i Be
gyndelsen as 1861, og som bleve faa strengt bedømte, burde været
undgaaede ved aldrig at paabyrde Regjeringen et ikke aabenbart
ugrundet Skin as smaalig Chicane. Administrativ Haardhed
imod Private turde i ethvert Tilfælde lettere lade sig paavise i
Tidsrummet 1852—54 end senere. Men hvor ubetydeligt er
i ) Det er overmaade charakteristifl, at Ingen var ivrigere Medlem af
Dannevirkeforeningen, Ingen mere, reent ud sagt, smigrede og lokkede
for den heftige K rü g e r end den Mand,' der, gjorde sig til af sit For
hold til Bismarck og corresponderede med ham, Baron Blixen-Finecke.
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dog i G ru n d en det, der klages over, i et Land, hvor Bestyrelsen
havde saa store Vanskeligheder a t kæmpe m ed? Lige overfor de
latterlige S k ild rin g e r i tydske B lad e og S k rifte r af den danske
„ M iß reg ieru n g " i S le sv ig stod i øvrigt eensidige og sygeligt
ivrige danske M oends (E m bedsm æ nds) uophørlige bittre og kla
gende, ofte sm aalige, stundom rerne Correspondauceartikler i danste
B lad e (og navnlig i „F æ d relan d et") om slesvigste T ilstande og
P ersoner, A rtikler, der have gjort os ikke g miste liden S k ad e i
S le sv ig og andetsteds.
D e t var ikke at regne for ganske lidet, a t Regjeringen
havde vidst at opretholde og gjennem fore den konstitutionelle
F o rm og Bevægelse for D a n m a rk s og S le s v ig s Vedkommende
efter F o rfatn in g en s Ophævelse for Holsteen og ved to R ig sraad ssam ling er (1 8 5 9 og 1 8 6 2 ) indført en kongerigst-slesvigsk
R epræ sentation i Livet og Virkeligheden. M e n T ilstanden kunde
under P rovisoriets Forlængelse og de deraf følgende L ovgivningsog finantsielle Vansteligheder, under Utaalm odigheden hjemme og
den frem m ede, ikke blot tydste, Paatræ ngenhed igjennem den
ligesom aabne D ø r, ikke læ nger udholdes. D a besluttede R e 
gjeringen sig til at udføre, hvad H a l l havde antydet den 17de
M a i 1 8 6 1 , da Adressen med de 7 1 ,0 0 0 Underskrifter overraktes
ham , og endnu besterntere i Depecherne af 6te N ovem ber 18 6 2 ,
den definitive Constituering af et selvstændigt D a n m a rk -S le sv ig
med et ved S id e n staaende selvstændigt H olsteen, imellem hvilke
visse Anliggender vedbleve at være fæ lleds, in d til U o v eren sstem 
melse i derom vedtagne Love m edførte Fæ lledsstabets Ophævelse.
D ette iværksattes ved den allerhøjeste Bekjendtgjørelse af 30te
M a r ts 1 8 6 3 (m ed tilhørende R escripter til M inisteren for
H olsteen, F in a n sm in iste re n og K rigsm inisteren), hvorhos R ig s raadet samme D a g sam m enkaldtes til den 22de A pril til en over
ordentlig S a m lin g . Ligeoverfor Holsteen og Lauenborg, for hvilke
F orfatn in g slo v en v ar ophævet, kunde E rklæ ringen om , a t F o r 
søgene paa atter at indordne dem i en Fæ lledsforfatning op
gaves, kun udgaae fra L andsherren, der da senere med S tæ n d e rn e
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og Forbundet mnatte forhandle, hvad der videre stulde forbandles.
Der kunde synes at burde have varet forud sogt et Samtykke af
Rigsraadet for Kongerigets og Slesvigs Vedkommende til at op
give Forsogene og definitivt indskrænke Forfatningens Omraade;
og strengt correct havde dette varet, men tillige betænkeligt, med
Hensyn til hvad der kunde lægges i, at den kongerigsk-slesvigske
Repræsentation ligesom lukkede Doren for Holsteen og med det
Samme eensidigt deeltog i Bestemmelsen om et foreløbigt Fælle dsskab. Man indskrænkede sig da til efter det udforte Skridt
strap at træde frem for det i sin Sammensætning aldeles ufor
andrede og under intetsomhelst Tryk stillede Rigsraad, der, uden
et udtrykkeligt Votum (med det for en Grundlovsforandring
krævede Fleertal), handlede i Henhold til det Skete. En for
melig Tiltrædelse fra Rigsraadets Side indtraadte forst senere
ved Vedtagelsen af den nye Forfatningslov. Jeg udtalte mig selv, idet
jeg midlertidigt forlod Formandspladsen, uforbeholdent om den for
melle Side af Sagen og lagde ikke Skjul paa det Tvivlsomme
ved den (Rigsraadstid., overordentlig Saml. 1863 Sp. 253 ff.);
men efter Udeblivelsen af Indsigelse fra det strap overordentligt
indkaldte Rigsraad og efter Billigelsen fra det paafolgende
ordentliges Side at tale om et Statscoup forekommer mig hoist
besynderligt. Betragter jeg derimodBekjendtgjorelsen af 30te Marts
fra Indholdets Side og hermed tillige de midlertidige Bestemmelser
i Grundloven af 18de November, er det, jo mere jeg har betragtet
Sagen, forekommet mig mere og mere indlysende, at et Forhold som
det, der derved skabes for to særstilte lovgivende og bevilgende
Myndigheder (Kongen med Rigsraadet og Kongen som Hertug med
de holsteenske Stænder), hver for sit selvstændige Landsomraade,
selv om ikke paa eet Omraade, Landkrigsvæsenets, den foretagne
Adstillelse udentvivl paa Grund af særlig uovervunden Modstræben
fremtraadte faa vilkaarligt brudt, ikke kan have været tænkt
anderledes end som aldeles forbigaaende eller, rettere sagt, blot
som beregnet paa at forlange og fremkalde en med en Personal
union mere stemmende Ordning og Opgjorelse; thi, uagtet H a l l
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ikke h ar N av n for skarp S a n d s fo r finantsielle F orh old s
O rd n in g eller for egentligt adm inistrativt T a le n t, frem træ der
dog det Forviklede og praktisk U m ulige for ftærkt, til at det
synes at kunne have undgaaet ham og h an s Colleger.
M ed
P erso n alu n io n en — thi det blev F orholdet og m aatte det blive
— og Adskillelsen kunde bestaae conventionsm cessig Forbindelse
med H ensyn til m ange og store G jenstande (s. Ex. T o ld , den
hidtil stiftede S ta tsg jc rld s F orren tn in g og A fbetaling, ja selv med
H ensyn til L andkrigsvasenet); men at vente, at et udstilt H o lsteen, der blev en reen tydst F orb un dsstat, i längere T id stnlde
have en s a a d a n Hccreenhed med D an m ark , ifolge hvilken K rig s
m inisteriet og de centrale m ilitaire U n derv iisnin gsanstalter s o r f a t n i n g s m c c s s i g t vare fallleds og H olstenere udstreves til G a r 
derne iK jobenhavn, at frem delesH olsteenskulde bevilge forholdsm a?ssigt M an d stab til at tjene paa den danste F laad e, at der kunde ved
blive et Falledsskab i D om aiueindtcegter, m edens hver D eel havde
B estyrelsen af og Lovgivningen om sine D o m ain er, at der kunde
bestaae en fcclleds P ension sud gift med en dertil horende P osition
i N orm albudgettet (undtagen som en afsluttet aftagende P e n 
sionsliste), og andet deslige, gik ikke an. M e n S a g e n v ar den,
at til en virkelig Adskillelse og O pgjorelse horte en Deeltagelse
for H olsteens Vedkommende og paa dets V egne, som K ongen
og efter hans O rd re den fungerende M in ister for Holsteen
( H a l l ) paa ingen M aad e kunde udøve med Udsigt til at see,
hvad der bestemtes, ratihaberet fra H olsteens og det tydske F o r 
bunds S id e . E gentligt indeholdt Bekjendtgjorelsen kun (og i
m ine T anker med form eget og derfor uheldigt S k in af en
O r d n i n g ) en Erklcering o m , at H olsteen stnlde udstilles med
B ibehold af dets Forpligtelser m od L andsherren og h ans H u n s
og mod M o n a rc h ie s C reditorer og af dets P lig t til at bidrage til
F o rsv a rs- og B estyrelsesanstalter, der ikke strap kunde adskilles, efter
en billig N o rm , in d til de adskiltes eller Fcrlledsstabet ordnedes conventionsm crssigt. M e n O pstillingen af et saadant, fra de hidtil
forte F orh and ling er om et fornyet Forfatningsfcrlledsstab afvigende
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Grundlag var i det heldigste Tilfcrlde Indledningen til en lang
og besværlig Skifteproces, i ugunstigere til en haardere Krisis.
T il Bekjendtgjorelsen as 30te M arts sluttede sig nu det
Rigsraadet i dets ordentlige Samling 1863 (uåbnet 28de Sep
tember) forelagte Grnndlovsudkast, der forte til Forfatningen af
18de November. Udskillelsen af Holsteen gjorde i og for sig
ikke en ny Grundlov, nye Regler for Repræsentationens Sam 
mensætning og Virksomhed nødvendig; det var i den Henseende
nok udtrykkeligt at vedtage Indskrænkningen til Danmark og
Slesvig med de deraf ligefrem folgende Forandringer (i T a l
bestemmelser o. s. v.) tilligemed de fornødne midlertidige Be
stemmelser om det foreløbige Forhold til Holsteen; om man med
det Samme vilde fjerne enkelte Bestemmelser i den bestaaende
Forfatning, der vakte Anstød, maatte beroe paa den Vægt, man
tillagde dette Anstød. *) T il at forelægge Udkast til en heel ny,
fra den bestaaende aldeles afvigende Grundlov bevægedes Regjeringen deels ved den ringe Popularitet, som Rigsraadet i
dets daværende Skikkelse unegteligt, det være nu med Rette eller
Urette, var i Besiddelse af, og den Svækkelse i dets Stilling,
som dets Tilstand efter 6te November 1858 havde medført,
Noget, hvortil det ved en muligt forestaaende farlig Krisis for
Landet ikke var urimeligt at tage Hensyn, deels ved en i sig
selv meget priselig Bestræbelse efter at simplificere det hele repræ
sentative Maskineri for Danmark og Slesvig, saaledes at Re
præsentationen for de fælleds Anliggender tilsidst væsentligt knude
komme til at bestaae af de samme Personer som de særlige Repræ
sentationer (Rigsdag og slesvigske Stænder) og derved lette hele
Lovgivningsarbejdet; noget virkede vel ogsaa, da Rigsraadets valgte
Medlemmers Functionstid gik til Ende, Hensynet til at srigjore
') Del i 1862 forelagte Udkast til Forandringer i
Præsidentvalg, det private In itia tiv , Lovenes
Jnterpellationsret, men tillige om Nedscettelse
Bagretscensus til der Halve) blev, som bekjendt,
Udvalget ingen Betænkning afgav.
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sig fra den Vanskelighed, som de slesvigske © tænder ved plud
seligt at gaae fra hverandre i S om m eren 1803 uden at consti
tuere sig havde frembragt med Hensyn til de R igsraadsm edlemmer, der stulde vælges af S tæ ndernes M edlem mer. H iin
S im p lification s- og (personelle) Sam m ensm eltnings-Bestræbelse
naaede im idlertid kun M aalet, hvor det var lettest at naae ved
Jmodekommen af den i Kongeriget herskende R etnin g , med
Hensyn til det nye R ig sraad s Folkething, der blev dannet saaledes, at det i det Hele for Kongeriget maatte komme til at
bestaae af Rigsdagens Folkethings M edlem m er; paa det Punkt,
hvor M odstand stulde overvindes, nemlig ved O m dannel
sen af R igsdagens Landsthing efter det noget stærkere og
selvstændigere, som R igsraadet fik, stulde Resultatet forst senere
soges naaet i Rigsdagen og blev derved usikkert. M ed Hensyn
til S lesv ig laae Resultatet, hvad Landsthinget angik, endnu fjer
nere. D en nye G rundlovs constitutionelle V ærd vedkommer os
egentligt flet ikke her; i den Henseende er den hidtil ikke prøvet og
vil den neppe blive prøvet, og det er heller ikke ifølge Bedømmelsen
deraf, at den tøvrigt har spillet en Rolle i vore Anliggender.
T h i selv de, der allerfastest troe paa, at Krigen blev os paaført
for G rundloven af 18de Novem bers S kyld, bilde sig dog vel
ikke selv ind og ville vel ikke overtale Andre til at troe, at det
var Tokammersystemet eller V alg rets- og Valgbarhedsbestemmelserne eller de om Bevillingslovenes Behandling vedtagne Regler,
der vakte Anstød ved denne G rundlov. D en angrebes (forsaavidt egentligt Angrebet alvorligt gjaldt den) ene og alene, fordi
den var en f o r D a n m a r k og S l e s v i g u d e n H o l s t e e n
vedtagen G rundlov, fordi den lagde et constitntionelt B aan d om
S lesv ig , der ikke tillige omfattede Holsteen. O g hertil reducerer
sig ogsaa den hele T ale om, at denne G rundlov enten indeholdt
eller dog af Udlandet opfattedes som en In corporation af
S le sv ig . Ogsaa i Udlandet faae de, der overhovedet vilde see
det, at G rundloven af 18de November ikke forandrede et J o ta
i S le sv ig s særlige F orfatning; og, uagtet jeg ovenfor har m is-
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billiget en Udtalelse af H a l l om , at M inisteriet ikke vilde tilraade at tilstade de slesvigske Ståender Udgiftsbevillingsret
(en Udtalelse, mod hvilken jeg iforveien stærkt havde advaret,
dengang med H a l l s fulde Tilstem ning), er dog en Erklæring
af et M inisterium om ikke at tilsigte en Forandring i S lesv ig s
bestaaende Forfatning langtfra at tyde paa en Incorporation.
D e, der talte om In co rp o ration , anvendte vilkaarligt dette O rd paa
enhver Forbindelse imellem Kongeriget og S le s v ig , hvorved det
ikke fljultes, at Kongeriget var det ftørre Led, og at i Fæ lleds
anliggenderne Repræsentanterne d e r f r a , men ikke som R epræ 
sentanter for en Landsdeel, m aatte blive de fleste. D et var kun
en anden F orm for D efinitionen af Ligelighed („gleichartig")
ved kvantitativ Ligestorhed.
Ved Bekjendtgjorelsen af 30te M a rts og Forfatningen af 18de
November o p s t i l l e d e s i G ru n d en , n a a r m an fratager det
reent foreløbige Forhold imellem D a n m ark -S lesv ig og Holsteen,
aldeles P r o g r a m m e t f r a 1 8 4 8 , E i d e r p r o g r a m m e t ; det
var ikke et reent nationalpolitifl P ro g ram , men et efter den hi
storiske og positive S ta ts r e t (der stillede hele S lesv ig under den
d a n s k e K r o n e ) modificeret nationalt P ro g ra m ; det var n atu rligviis ikke med Opstillingen tillige gjennem fort, og In g en kan
sige, at det vilde blevet uanfægtet, hvis Frederik den 7 de havde
levet, endog blot saalænge han havde levet. T vertim od: der
forelaae allerede to Forbnndsbeflntninger imod den danske Regjerin g s Frem gangsm aade. D en forste af 9de J u li forlangte u n 
der Trusel med Execution Bekjendtgjorelsen af 30te M a rts tagen
tilbage og inden 6 Uger Meddelelse om, at de fornodne S k rid t vare
foretagne til Jndforelsen af en Fæ lledsforfatning for Holsteen og
Lauenborg med S lesvig og Kongeriget i en eensartet Forbindelse
enten efter Aftalerne i 1 8 5 1 — 1852 eller paa G rundlag af Lord
I . R ussells Forslag af 24de Septem ber 1862 (o: det holsteenske
om 4 Forsam linger), hvilken Beslutning besvaredes (som den
m aatte) den 27de August omtrent med den Erklæring, at Kongen
vilde indrette A lt i Holsteen aldeles, som Forbundet forlangte,
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kun at den frie Udøvelse af Lovgivningsmagten for det øvrige
Monarchie ikke hindredes. Denne Forbundsbeflutning er den
første (e f te r 7 A a r s F o r h a n d l i n g e r ) , i hvilken det tydste
Forbund paa nogen Maade bestemt antyder, hvorledes det for
langer den forfatningsmcrsfige l igeartede Forbindelse af M o 
narchies Dele til et Hele udført; den opstiller font Grundlag
Indfaldet om fire ligeberettigede lovgivende Forsamlinger, om
ligestor Indflydelse paa Fcelledsanliggenderne for Lauenborg og
for Kongeriget. Ved den anden Forbundsbeflutning af 1ste Oc
tober vedtoges Executionen trods en samme Dag indløben ftærft og
heftigt protesterende Depeche fra Lord I . Russell, forfaavidt Executionen gik ud paa at fremtvinge Noget, der angik Kongens Lande
udenfor Forbundet. Allerede denne Depeche giver et Beviis for,
at Regferingen ikke favnede Grund til at troe, at den Kamp,
der forestod for at opretholde den nye Forfatning og den derved
grundede Ordning, kunde indstrcrnkes til et mindre Omfang og
til en ublodig Form, og denne Opfatning maatte bestyrkes efter
den preusfiste (siden September 1862 af Bismarck ledede) Regjerings Optræden i October og den første Deel af November
1863, altfaa just medens Fcelledsforfatningen forhandledes i
Rigsraadet, faaledes font denne Optræden viser sig i de Rigsraadet i 1864 meddeelte Aktstykker (trykte i en af et Udvalg i
Folkethinget afgiven Beretning). Den preusfiste Udenrigsminister
berørte i en Række Forhandlinger aldeles ikke Forfatningen eller
Rigsraadets Forhandlinger, men trængte blot paa Erklæringer
angaaende de Holsteenste Stænders af Normalbudgettet uafhængige
Bevillingsret og deslige font Middel til at undgaae en Execution
i Holsteen ( — og Erklæringen, at Normalbudgettet frafaldtes for
Holsteen, afgaves af den danste Gesandt i Frankfurt den 14de
November —), og der vifte sig Tilbøjelighed til nteb Hensyn til
det internationale Sporgsmaal (om Forholdet imellem det danske
Rige og Holsteen) at modtage Mægling af de ikke-tydste Magter,
if ær Englands (s. den danske Gesandts Beretning af 27de Oc
tober 1863, Halls Verbalnote af 20de October og S ir Aug.
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Pagets Memorandum af 22de October). Med Hensyn til dette
internationale Sporgsmaal selv er imidlertid paa den anden
Side (udover him Taushed» Intet indrammet; Forhandlingen
derom betegnedes af Bismarck (s. den danfle Gesandts Depeche
af 28de October) at maatte „gaae ud paa Gjenoprettelsen af det
politiske Fælledsskab" (imellem Holsteen og det øvrige Monarchie).
Paa den anden Side gave de med Sverrig-Norge forte Under
handlinger (ester alle de fremkomne Oplysninger) en begrundet
Udsigt til en Understottelse i en Conflict, selv en krigerifl, der gik
over til et Angreb paa det danfle Monarchies ikke-tydske Lande,
en Understottelse, der hverken var at agte ringe i og for sig eller
med Hensyn til den Sympathi, der hos en anden stærfere Magt
kunde antages at være tilstede for Sverrig-Norge og for en
S trid , hvori det var indviklet. (Der var ved Siden af disse
Underhandlinger gaaet en vis Ostentation af Skandinavisme fra
Kongernes Side, unegteligt stærkest fra Frederik den Syvendes
og paa en Maude, der ikke altid iagttog værdig Holdning og
alle Hensyn, s. Ex. til Thronfolgeren; men dette berører ikke
Underhandlingernes eget Indhold.)
Det var altsaa muligt,
fljondt visseligt efter den hele tydfle Stemning og Regjeringernes A f
hængighed deraf ikke sandsynligt, at man vilde undgaae endogsaa en
Forbunds-Execution; det var fremdeles muligt, at denne ikke forte til
en Krig, men til en Underhandling, hvor det siulde vise sig, om
Danmark-Slesvig til Cideren kunde opretholdes eller Opgjorelsen
med Holsteen og Tydskland vilde kræve et Offer; det var endelig
muligt, at Krigen ikke ganfle kunde undgaaes, men der var Ud
sigt til nogen Understottelse og til en Jndflriden fra de ikketydfle Magter, der atter vilde fore over paa Underhandlingernes
Omraade. Regjeringen havde ikke bragt det videre end til en
Krise; da jeg i Rigsraadet forkyndte Grundlovens endelige Bedtagelse, havde jeg den fnldeste Folelse heraf; men Krisen var
nødvendig for at ende en utaalelig Tilstand; den maatte frem
kaldes, medens Frederik den 7de levede; der var vundet en be
stemt Form, en Virkeliggjorelse og omend kort Bestaaen af det,
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der søgtes forsvaret, et Danmark til Cideren; man kunde ikke,
font 1*48, overraskes af et Oprors Forstyrrelse. Men under den
lange ydre S trid ved Siden af de indre politiske Modsætninger
vare paa den anden Side Begrebsforvirringer og forunderligt blan
dede og uklare Stemninger komne frem og gjorde sig gjældende, som
1848 ikke vare tilstede eller som under det pludselige Stod, der da
vakte Nationen, trængtes tilbage. Folket og Hæren kunde ikke nu
kaldes til Kamp opfyldt af den naive T illid og Fortrøstning, som i
1848 en ny Statsform og nye Ledere indgød, af den — lader vs sige
det reent ud — af den Blanding af legitim Trostab og rev olutionairt Sving, der da fremstod. Der stulde kæmpes i Under
handlinger eller paa Valpladsen for et til Træthed omdebatteret
Formaal med Raadgivere om Thronen, der i den lange Strid
havde samlet sig en god Deel aabenbare og hølt talende M od
standere, og for hvis Mangler og Svagheder ikke blot Dinette
vare blevne aabnede, men Synskraften kunstigt skærpet. Desto
vigtigere var det, at under Krisen den uomtvistede Legitimitets
personlige Ret stod i Spidsen, og at Kronens hele Magt uden
Baklen og Betænkning støttede den Politik, som Kongen efter
sine politiske Raadgiveres Forestilling antog og befalede fulgt.
Da døde Frederik den 7de, ingenlunde en stør Mand, men
en ved sin Fødsel og ved sit Sinds naturlige Retning til Kam
pen styrket Mand, og den Krise, der, naar han levede, var al
vorlig, blev yderst farlig. Han døde, da det med hans Billie
indledede Skridt var heelt og fuldstændigt taget af Repræsenta
tionen, men ikke bekræftet af ham selv, af Kongen.
Førend Betragtningen fores videre, er det maastee rettest
at standse et Dieblik og her at indskyde nogle Bemærkninger om
en Løsning af den politiste Opgave, som hidtil ikke særligt er
omtalt. Ligeoverfor den hallske, den eider danske Politik, der
under en Krise kunde ( i mine Tanker maat te) gaae over til en
renere national Politik, stjondt kun til en saadan, der efter yderste
Evne fastholdt først den historiste Ret for detBlandedes Vedkommende
og dernæst de militair-geographiske Hensyn, ligeoverfor denne
8
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Politik har staaet Heelstatspolitiken enten i Henhold til Grund
loven af 2den October 1855, som jeg har betegnet som aldeles
umulig at gjennemfore, eller i Henhold til Forordningen af 26de
J u li 1854, hvis utilfredsstillende Charakteer og derhos meget lidet
bedre Udsigter til at kunne heelt og varigt gjennemfores jeg ligeledes
har sogt at paavise. Naar nu Mange sige, at en Losning dog jo
burde være funden, mnatte kunne være funden, der „bevarede
Hertugdommerne for Danmark", veed jeg ikke, at de derved, for
uden Heelstaten efter 26de J u li 1854, kunne tænke paa Andet
( — og paa Noget bor de dog forudsættes at tænke — ) end paa,
hvad Slesvigholstenerne syntes at tilbyde, en Forbindelse imellem
Kongeriget Danmark og et reent og anerkjendt Slesvig-Holsteen.
Thi paa det af det tydste Forbund t'lsidst optagne Forflag om
4 ligeberettigede lovgivende Forsamlinger for de fælleds Anlig
gender, kan jeg dog ikke troe, at nogen fornuftig, end sige danst,
Mand kan tænke. Jeg sagde „ synt es at tilbyde"; thi jeg har
hemmst til, hvad der ligger aabent for Alles Dine, at de ægte
Slesvigholstenere ikke paa nogen Maade indrommede Forbindel
sens Vedbliven efter Mandsstammens Uddoen; men jeg vil ansee
denne Vedbliven for indrammet eller fremtvungen ( — og jeg
negter ikke, at der under denne Form var Udsigt til Oprethol
delse af fælleds Arvefolge i Henhold til Londonnertractaten —).
Hvilken Tilstand var da derved fremkommen? Det, hvorved
Slesvigholstenerne og Tydstland ene kunde tilfredsstilles, var
den rene Personalunion. De have alle, ogsaa de, der vilde be
vare Præget af Loyalitet, forlangt indbyrdes fælleds, fra Konge
rigets adskilt Lovgivning, adskilte Finantser; men med adstilte
Finantser fulgte som aldeles nodvendig Consekvens Oplosning
af Hæreenheden; thi een Hær med to bevilgende og (om Ud
skrivning, Tjenestetid, m ilitair Netspleie o. s. v.) lovgivende For
samlinger er en Uting; hvad der gjælder om Landhæren, gjælder
natnrligviis ogsaa om Soværnet. De have endelig (1859) for
langt særskilt Jndfodsret og det ikke ifølge et lost Indfald, men
i Overeensstemmelse med deres stadige Klage over Ansættelse af
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Mand, fødte i Kongeriget, i Hertugdømmerne. Saaledes vilde altsaa ved Personalunionen den større samlede Magt, det større Omraade uære faldet bort, paa hvis Grundlag Indretningerne kunde ud
vikle sig mcd større Fylde og Fleersidighed, friere Bevægelse, kort
sagt det, hvorpaa der sattes P riis i Heelstaten. Men hertil vilde
være kommet noget Andet af stor Betydning. Det var for 1848
i Sandhed ikke ganske let sor en Konge at forene et dansk
Sind mcd ben Sympathie, han skyldte sine tydste Undersaatter (nemlig ikke blot almindelig Velvillie, men Interesse
for deres særlige Ejendommelighed); men efterat ikke blot
den almindelige Modsætning imellem Danste og Tydste var
traadt frem og ved Begivenhederne paa en for den humane Be
tragtning hoist beklagelsesværdig Maade stærpet, men det der
hos var blevet en ligesaa hellig Opgave for de Danske ikke at lade
det Danske i Slesvig fortrædiges og fortrænges, som Slesvigholstenerne efter deres hele Tradition og sor at befæste Adstillelsen og deres nye selvstændige Stats Fasthed vilde og mnatte
vedblive at negte det Danste politist Berettigelse og at lade det
friste en kummerlig, til Hendoen forende Tilværelse udenfor det
politiste Liv (med Lærere i Kirke og Skole, af hvilke ikke en
eneste havde virkelig dansk Dannelse), hvorledes vilde da den
danste Konge og slesvigholsteenste Hertug være bleven stillet imellem
sine to Folk? Og naar han i Slesvig fandt sig i Tilbageførelse
af Tilstanden fra Begyndelsen af Christian den 8dcs T id, med
nogle Rettelser, som Udelukkelsen af danste Lærere og Embedsmænd vilde gjore illusoriske, stulde da det danste Folk for at be
vare for Kongeriget en saadan Forbindelse med Hertugdøm
merne, som ovenfor er stildret, hengive en Deel af sig selv,
Nordflesvigerne, til en saadan Medfart i dets egen Landsherres
Navn? Nci, horer jeg Adskillige sige; det er ikke denne For
ening, vi tænkte os. V i forlange med Foreningen et stærkt
Kongedømme, der, uindskrænket af politiste Theorier og deres
Indførelse i Staten, kunde vedligeholde Forbindelsen i Finantser
og Statsindretninger (Hær, Flaade, Told, Postvæsen, de fælleds
8*
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Anliggender) og tillige vange over Ligeligheden imellem begge
Bestanddele af den slesvigske Befolkning. Det er Absolutismen.
Nu vel! Men hvor er Garantien for den Næffe af absolute
Herskere, til hvilke det danfle Folk (alt Andet uomtalt) kunde
betroe disse Interesser? Have de tidligere absolute Konger vare
taget dem? Og vilde desuden ikke Hcenderne blive bundne paa selve
den saakaldte absolute Hersker ved visse under fremmed Control
stillede Grundbestemmelser, s. Ep. om særlig slesvigholsteensk
Jndfodsret eller blot Forskriften om Bienniet i Kiel for hver
slesvigsk Embedsmand (af hvem Universitetsdannelse fordres)
uden Undtagelse? Endnu maa det erindres, at med et i Union
stillet heelt Slesvig-Holsteen næsten nødvendigt fulgte Slesvigs
Optagelse i det tydste Forbund, forlangt af Slesvigholstenerne
selv, krævet af det tydske Forbund. Men hvor kunde Danmark
modtage som fredelig Løsning, modtage uden den yderste M od
stand en Ordning, der udvidede det tydste Forbunds berettigede
Indflydelse lige til Norrejyllands Grændse og trak dets egen
Konge saameget stærkere ind under fremmed Indflydelse og
i fremmed Interesse?').
Jeg gjentager det: Med hele det
sammensmeltede Slesvig-Holsteen vilde der for Danmark kun være
givet een Forbindelsesform, Personalunionen, og jeg gjentager der
næst, hvad jeg har sagt for 13 Aar siden: „Personalunionen er en
*) En Personalunion mellem Danrnark-Slesvig og Holsteen (ben fuldt
gjemiemførte Eiderpolitik, Forfatningen af 18de November 1863 med
dens nødvendige Consekvenfer) svcekkede det selvstændigt tilbage
blivende Monarchie meget mindre (medens Holsteen havde sin Støtte
og Styrke i Tydstland); den undgik denne sidste Vanflelighed og Fare
og gav en klar politisk Organisation, men den lod en Anledning til
Klage over Behandlingen af det Tydste i Sydslesvig aaben og lod altsaa
tildeels Kongens besvcerlige S tillin g imellem de to Befolkninger og K il
den til Vansteligheder med Tydstland vedblive. Og i hvilken uhyre
Fordeel vilde dog Tydst selv i dette Forhold vcere mob Danst i det andet
baade ved hele Traditionen og ved Tilslutningen til det store tydste Dan
nelses-Kredsløb? Danmark havde ingen Interesse i at indskrænke Sam 
kvemmet med Holsteen og var ikke i Besiddelse af en M agt, der kunde
lokke det til Forsøg, som kunde blive farlige for dets No og Sikkerhed.
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skjult Adskillelse".'). Den vilde til den virkelige Adskillelse søie
ydmygende Tryk. Saaledes maatte Betragtningens Resultat stille
sig før 1863 øg allermeest, vel at mærke, før den 15de November
1863, og ont den Politik, der da maatte følges, tales der for
Dieblikket. Men naar man dernæst spørger, om dog ikke en
saadan Personalunion vilde have været at foretrække for det Re
sultat, som nu er fremkommet, saa stal jeg, efter først at have
nedlagt den bestemteste Indsigelse imod, at dette sidste Resultat
kunde betragtes som sandsynligt efter den 18de November, ja
meget senere, ja efter Londonnerconferencens Afbrydelse, hvis
Als ikke var bleven tabt saa hurtigt og saa uventet, ligefrem
udtale, at jeg endda vilde ansee en saadan Union som saa for
dærvelig for Danmark, at jeg, naar den tænktes som varigt bestaaende, i hvilket Tilfælde jeg betragter den som en Dødsdom for
al Danskhed i Slesvig, vilde vise det falste Skin af, at Noget derved
frelstes, bort. Jeg kunde kun modtage den i det Haab, at den
kunde benyttes og af Kongen, naar hans S tilling imellem de to
Befolkninger i og udenfor Slesvig blev ntaalelig, maatte benyttes
til igjennem en fornyet Afgjorelse af Europa at føre til en (endda
vistnok høist ubillig) Deling af Slesvig og den nordlige Deels For
ening med Kongeriget. Og dog veed jeg ikke, om ikke den nuværende
S tilling giver de danste Slesvigere en større Udholdenhed og
Kraft, end de vilde have beholdt, naar de uden Kamp vare
overdragne til et Slesvig-Holsteen i en saadan Personalunion,
som den maatte blive, og indeholder ligesaa gode Udsigter til en ni)'
og bedre Afgjorelse, som Unionen vilde have givet, naar al Vægt
lægges paa det for Danmark og de Danske Væsentlige. Per
sonalunionen tiltaler den reent-dynastiste Opfatning; der er
Hjerter, hvilke en efter S tilling og Fortid naturlig og be
rettiget Følelse trækker hen imod den; men jeg stal ikke her
gaae ind paa en udførligere Udvikling af, at al dynastist Ret,
for hvilken jeg boier mig dybt og oprigtigt, dog beroer paa, at
*) Rigsdagstidenden, 3die Session,
Folkethinzet S p . 3822.
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Herskeren repræsenterer og personliggjor Folkets og S ta te n s R et.
D e r gives derncest naturligviis en stor D eel brave, jevne n o rd 
slesvigske A lm uesm crnd, der nærmest fole og udll-ykke deres
Længsel efter Foreningen med D anm ark under Form en a f, at
de inderligt ønske at komme igjen under den danfle Konge, uden
flarpt at klare sig M a a d e n , hvorpaa det alene til varig B aade
kan flee; men paa dette S tan d p un k t tør den, der vil tale a l
vorligt med om S a g e n , ikke blive staaende, uagtet hiin S te m 
ning for ham er Udgangspunktet for hele hans B etragtning, og
han tør ikke vige tilbage for den S o r g , som endnu Tanken om
en D eling forvolder m angen loyal S lesvig er. T il S lu tn in g
da herom kun endnu dette, siden jeg allerede er kommen til at
anticipere B etrag tn in g er, der gaae ud over 15de November
18 63 : H vis n u et V alg var eller blev tænkeligt, og Nogen da,
efter den vundne sørgelige E rfaring om , hvori S ta te n s S a m 
menhæng og S tyrke og T roflabens G rundvold ligger, og med den
Indsigt, der nu bor være tilstede om de Forhold, der betinge selve
Personalunionens V arighed, tilraadede at foretrække en P e r 
sonalunion med det hele Slesvig-H olsteen eller endog blot med
et under fremmed C ontrol stillet i Form og In d retn ing overveiende
tydfl S lesvig for en virkelig Tilbageerhvervelse af det danfle S l e s 
vig til en taalelig Sydgrændse, vilde han i mine Tanker tilraade et
ligesaa uklogt som mod det danfle Folk og Rige uretfærdigt V alg 1).
IV.
Frederik den 7des E fterfølger, paa hvem K ronens B yrde
lagdes i et saa alvorligt V ieblik, modtog den ikke ifølge en
gammel, ubestridt Arvefølgeorden, men ifølge en ny, der for 10
A ar siden under de europæifle M a g te rs, navnlig alle S t o r 
m agters, B istand og Anerkjendelse var tilvejebragt. Fleertallet
af det flesvigholsteenfle P a rti havde længe og tydeligt nok viist,
') D e t er saa langt f r a , at dette S id s te er nedskrevet som en m od
K o n g en s nuvcerende M inistre rettet A n t y d n in g , at jeg troer al have
B e v i i s for, at M inisteriet deler m in M e n i n g .
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at det ikke var tilboieligt til at respectere denne Arvefolge; selv
de, der under visse Betingelser maastee vilde erkjende den nye
R egent, havde dog ikke villet erklare sig for bundne ved Arvefolgeloven i og for sig; en anden P räten d en t holdt sig beredt,
støttende sig til den tydste Tilboielighed
til at losrive baade
Holsteen og S lesv ig ganste fra D anm ark og erobre det sidste
for Tydstland. Christian den 9de var fodt og i sin Ungdom
opdragen i S lesv ig i tydste O m givelser; han horte ved Fodselen
til en yngre, dengang næsten besiddelseslos G reen af det slesvigholsteen-sonderborgske Fyrstehuns, der betragtede sin S tillin g og sine
mulige Udsigter som staaende tilbage for, men folgende nærmest
ester de augnstenborgste. D e Fleste af hans S læ g t, deriblandt hans
ældste B ro d er, H ertug C arl, havde 1848 sluttet sig til den
flesvigholsteenste S id e , og denne B ro d er i det Ringeste havde,
skjondt amnesteret af Frederik den 7de og igjennem sin G em al
inde i Besiddelse af en betydelig danst A panage, aldrig fuld
stændigt og aabent brudt med Schlesw igholsteinism en; tvertimod
deeltog han efter Christian den 9des Thronbestigelse i visse
vrangvillige S k rid t mod Fordringen paa ubetinget og formel
Anerkjendelse af dennes Rettigheder. G ift med en Prindsesse
af en i D anm ark levende, men til Regjeringen i en tydst S ta t
(Hessen-Cassel) bestemt Fam ilie, kunde Thronfolgeren i den mere
sinde en S to tte for en almindelig Velvillie
mod den danste
S t a t og Landet som Opholdssted end for enIndtræ ngen i den
særlige danste N ationalitet og den særlige danste O pfatning af
de offentlige Anliggender. S tille t saaledes imellem de to i
M onarchiet levende og destoværre ved bitter S tr id adstilte N a 
tionaliteter, kan det ikkun sindes aldeles naturligt, om han havde
Kampe i sit In d re at bestaae, M in d er og In d try k at overvinde.
D en danste S id e kunde han kun tilhore ved Erkjendelse og B e flntning og deraf folgende T ilfln tn in g, ikke ved umiddelbar D rift.
I d e t han 1848 stillede sig paa den danste S id e og modtog
Kaldet til den danste Throne, var han naturligviis ikke bunden
til at finde enhver af hans Forgænger og hans M inistre betraadt
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Vei til at ordne Monarchies Anliggender og dets Bestanddeles
Forhold rigtig; men, saasnart hans Ret til hele Monarchiet
ligefrem bestredes og Monarchiets Adskillelse fordredes, maatte
han ubetinget stille sig paa deres Side, der vilde bevare Lands
delenes Forbindelse (i t(talelig Form) og forsvare hans Ret; og
med Hensyn til Landsdelenes indbyrdes Forhold og Berettigelse
kunde han aldrig indrømme den anden Side Fordringer, der baade
gik ud over det naturlige Grundlag og over de Forudsætninger,
der fastholdtes, da han modtog Kaldelsen til Thronfolgen; og
da (under Ministeriet Bluhme-Orsted) tænkte Ingen paa Tve
deling i Kongeriget og Slesvigholsteen eller paa kvantitativ
Lighed i Repræsentation imellem de to Dele (endsige imellem
4 Dele). Paa dette Punkt maatte just den eengang tagne Be
slutning gjore Kongen fast og utilgængelig for Tvivl.
Forholdet til den afbøde Konge og hans Omgivelser havde
i det Hele neppe været stikket til at lette Thronfolgeren den
umiddelbare Indtrædelse i hans Plads, og der er Grund til at
antage, at de i det sidste Aar forte Forhandlinger om Prinds
Vilhelms Kaldelse til den græske Throne havde fremkaldt en
Forstemning imellem i det Ringeste nogle af den forrige Konges
Ministre og den, der nu modtog Kronen.
Den nye Grundlov, der to Dage for Frederik den 7des
Dod var vedtagen af Rigsraadet, var fra nogle Sider og af
Mænd, hvis Indsigter den hidtilværende Thronfolger ansaaes
for at sætte P riis paa, bleven stærkt bekæmpet, og det var, som
jeg allerede har sagt, klart, at den var Udtrykket for en Politik,
der vilde have medfort en Krise, ogsaa hvis Frederik den
7de havde levet, omend ikke saa voldsom; (at den nu blev voldsom
mere, beroede just paa, at den ikke fremkaldtes af Grundloven
alene, men tvertimod vilde være kommen alligevel). Det er
simre naturligt, at den nye Konge overhovedet med Uro og
Bekymring gik til at begynde sin Regjering med Bekræftelsen af
en ny Grundlov, forhandlet og vedtaget under hans Forgænger;
men denne Bekymring maatte være dybere og piinligere, naar
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han deri faae S ig n a let til en betænkelig Conflict, sandsynligviis
en farlig K rig, der skulde betegne hans Regjerings Begyndelse.
Kongen betænkte sig et P a r D age, og der var S p o rg sm a al om et nyt
M inisterium . Jeg kan ikke finde det rigtigt at betegne den Spæ nding
og O phidsning, der i disse D age i Hovedstaden bemægtigede
sig Gem ytterne
og gav sig Luft i nogle lydelige eller taufe
D em onstrationer, som faa stærk eller farlig, at den i og for sig
kunde afskrække. M æ nd med stærk O verbeviisning om det U rig
tige i at bekræfte G rundloven fra som M inistre at paatage sig
Ansvaret for at tilm ode H an s M ajestæt at neg te sin Underskrift;
der m aa have været en Folelse tilstede af, at den ved den nye
Forfatningslov betegnede Politik i det Hele var fort faa vidt
og havde en saadau Tilslutning i den ftørre D eel af M onarchiet,
den D eel, hvortil m an dog i en anden Henseende m aatte flotte
sig, at en anden ikke n u kunde vælges uden stor F orvirring og
Svækkelse; maaflee har der heller ikke imellem dem, der m is
billigede den nye Forfatningslov, været Enighed om den Vei,
der skulde følges, n aar den ikke antoges. M a n kan, hvis m an
troer det, sige, at Folket i det Hele var kommet ind paa en
forkeert V ei, hvorfra det ikke kunde fores tilbage; men for
Kjobenhavn (som allerede her begynder at nævnes og betegnes)
kan m an ikke have givet efter. (N atu rligv iis var M ængden
her, som altid under flige Forhold, i alle Tilfælde forsaavidt i
Vildfarelse, som den ikke oversaae hele S itu atio n en og lagde for
megen Vægt paa, ventede formeget af en enkelt Act, U nder
skriften.) Indtrædelsen af et M inisterium af anden R etning
enten nu eller senest i S lu tn in g en af December vilde i det
Ringeste have medfort en nu savnet Vished om, hvad m an fra
vore Fjenders og M odstanderes S id e havde forlangt, n a ar en
ftørre og hurtigere Eftergivenhed med Hensyn til det ostensible
S trid sp u n k t, G rundloven, var viist. G rundloven bekræftedes
af H a n s M ajestæt, og det forrige M inisterium blev. Im idlertid
bar A lt i den folgende D eel af November og i December S p o r
af, at H an s M ajestæts T illid til det hidtilværende M inisterium
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og dets Politik og hans B eslutning under Forholdene, som de nu
vare, fast at folge og støtte denne ikke oar stcerk nok til at m odstaae Indtrykket af de hurtigt fremstormende S ym ptom er af
Krisen. Underhandlingerne med G rev C. M oltke om at oner*
tage M inisteriet for Holsteen sorte ikke til noget Resultat.
Oieblikkeligt ved Frederik den 7des D od frem traadte (ved
Proclam ationen fra D olzig af 16de November) Hertugen af
Augustenborgs S o n , P rin d s Frederik, isolge en Overdragelse
fra Faderen af den R et, som denne havde ladet sig afkjobe og
paa det Hoitideligste havde frasagt sig, som Praetendent paa S lesv ig H olsteen; de tydste Fyrster, med Hertugen af Sachsen-Cobnrg*
G otha (hos hvem Prætendenten foreløbigt tog Residens) og dernæst
S torhertugen af B aden i S pidsen, antoge sig paa det Ivrigste
hans S a g , og til dem sluttede sig Repræsentationerne (i P reussen
det andet K amm er efter et allerede den 23de November indbragt
A ndragende), og i Holsteen forberedtes (ved Negtelse af Hyl*
dingseed, ved det i Ham borg den 24de November af 4 0 hol*
steenske Stænderdeputerede og 23 S up p lean ter vedtagne A nd ra
gende til Forbundsforsam lingen o. s. v.) R ejsningen til G unst for
ham. Preussen havde to D age for Frederik den 7des D od ,
den 13de November, ved en Depeche til Gesandten i Kjobenhavn,
som denne stulde meddele den danste U denrigsm inister, (trykt i
Folkethingets Udvalgs B eretning) antydet et pludseligt og stærkt
O m stag i sin H oldning, idet nu Forfatningsloven, som samme
D ag behandledes tredie G ang i R ig sraad et, men som den
preussiste Regjering hidtil i halvanden M anned ikke havde fundet
Anledning til at gjore til Gjenstand for nogen Indsigelse, beteg
nedes som Anstødsstenen for en fredelig Losning.
D e t var
aabenbart, at P reu ssen , hvis Frederik den 7des S ygdom sik et
Udfald, der væsentligt forandrede S itu a tio n e n , vilde have friere
H aand til at folge videre gaaende P lan er. Ligesom F o rb u n d s
forsamlingen ikke vilde modtage den danste Forbundsgesandts nye
Creditiver, saaledes havde hverken Kongen af Preussen eller K ei
seren af O sterrig modtaget det Sendebud (Kammeherre Irm in g e r),

123

der fkulde notificere Christian den 9des Thronbestigelse, et S k rid t,
der ikke kunde m otiveres ved S trid e n om Holsteens og over
hovedet M onarchiets Forfatningsforhold, men kun derved, at
m an ikke vilde binde sig ved at erkjende Thronfolgeretten for
hele M onarchiet.
Forfatningssporgsm aalet var altsaa blevet
forviklet med et andet S p o rg sm a a l, der, laenge ventet og træ n 
gende hen til en snarlig Afgjorelse, satte Tydskland i den heftigste
Bevægelse; den preussiske Regjering vovede ikke at lade Andre
bemægtige sig Ledningen og Benyttelsen af denne Bevægelse og
saae desuden deri en Leilighed til paa en ikke altfor farlig
K am pplads at vinde en G lan d s, der kunde hjælpe igjennem
indre Vanskeligheder; D sterrig m aatte folge Preussen og kappes
med det. M edens af de andre store M ag ter R u slan d paa
G ru n d af de polske Forhold m aatte skanne og begunstige Preussen,
indtraf hoist uheldigt paa samme T id M isstem ningen imellem
Frankrig og England i Anledning af E nglands Afflag paa
Keiser N apoleons Indbydelse (af 4de November 1863) til en
europæisk Congres, en M isstem ning, der for lang T id (ogsaa i
hele dette A ar) ikke blot hindrede en kraftig forenet O ptræ den,
men tillige gjorde især F rankrig mere tilbageholdende i dets
O ptræ den særskilt E n Congres vilde, enten Frederik den 7de
levede eller ikke, have tilbudt den alleronsteligste Leilighed til at
komme ud over den ufrugtbare M odsætning imellem en umulig
(og af Holfleen ikke onsket) H eelstatsform og den for D anm ark
uopnaaelige Fordring paa et aldeles ubeskaaret D anm arkS lesv ig i Personalunion med Holfleen. Under den saaledes
indtraadte S tillin g var det uden B etydning, at Kongen af
D anm ark den 4de December ophævede Kundgjorelsen af 30te
M a rts . D en 7de December vedtoges i F rankfurt Executionen
m ed F o r b e h o l d af A r v e s p o r g s m a a l e t s A f g j o r e l s e .
N u begyndte, forst fra russisk S id e (ved E w ers), dernæst fra
E nglands og, saavidt vides, ogsaa F rankrigs S id e (ved Lord
Woodehouse og F leu ry , der begge forestilledes Kongen den 17de
December om Aftenen) Trykket for at formane D anm ark til at
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ophæve Grundloven af 18de November. <Det var ikke nok at
udscrtte dens Ikrafttræden). Det var ncesten utænkeligt, at det
samme Ministerium, der havde forelagt Grundloven og gjennemfægtet den heftige Kamp for den, stulde henvende sig til den
samme Repræsentation i samme Session om Ophævelse af den.
Nu i det Ringeste (i den sidste Halvdeel af December) nmatte,
hvis noget Saadant skulde forsoges, et nyt Ministerium paatage
sig Sagen; og kun et saadant Ministerium kunde, i Henhold
til den forandrede Situation og det neutrale Udlands Optræden,
under Henvisning til tidligere Advarsler, anstændigen opfordre
og maastee, hvis de afgaaede Ministre tang, formaae Rigsraadet
til et endda faa paafaldende Skridt.') Men Ministeriet havde,
foruden i sin Stilling, udentvivl i Sagens egen Beskaffenhed
god Grund til at betragte Grundlovens Tilbagetagelse enten som
en unyttig Nedværdigelse eller som Indledningen til en Over
givelse paa Naade og Unaade under de betænkeligste Udsigter
meb Hensyn til Overgivelsens Benyttelse.
Execntionen var,
uden Hensyn til de danske Jndrommelser, navnlig af fuld Be
villingsret for Holsteen, vedtagen i Henhold til den tidligere
Beslutning af 9de Juli (fornyet den 1ste October), efter hvilken
Danmark, for at undgaae Executionen, inden 6 Uger skulde
indberette at have truffet de fornødne indledende Skridt til Holsteens og Lauenborgs Jnordning i den „ligeartede" Heelstatsforbindelse, enten ved „fuldstændig Udførelse af Overeenskomsterne
fra 1851— 1852" eller paa Grundlag af Lord Russells Forsiag
af 24de September 1862. Executionens Grund eller Paaskud
faldt altsaa ikke bort ved Grundlovens Ophævelse, naar ikke
tillige meldtes (— sifondi jo Fristen, enten den regnedes fra
9de Juli eller 1ste October, forlængst var udløben —), at Forflag

') Jeg h ar ved denne og andre Leiliglieder hort A ttrin g er som, at de,
der havde lavet Kaalen, ogsaa stulde spise den, eller lignende. D et
vilde vcere, af Vrede mod Personer, at ydmyge Landet endnu dybere
i Ministrene.
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af tilfredsstillende Art vare forelagte eller færdige til Forelæg
gelse for de holsteenfle Stænder og det lauenborgste Ridder- og
Landflab. Da dette ikke kunde meldes, maatte der, samtidigt med
Grundlovens Ophævelse, have været bedet om en ny Frist med hiin
Forpligtelse, med Forpligtelsen til enten paa det umulige og af
Ophavsmanden strap frafaldne russellfle Grundlag eller paa
Grundlag af Forbundets Fortolkning af „Ligeartetheden" (der
enten forstodes om Hertugdommernes eller snarere om hvert
Hertugdømmes lige Repræsentation med Kongeriget — thi en
bestemt Fortolkning forelaae endnu slet ikke — ) at forhandle
med de holsteenfle Stænder og den lauenborgste Landdag om
Holsteens og Lauenborgs Indordning i Monarchiet (og naturligviis ligeledes med de slesvigfle Stænder om Slesvigs, da de
saakaldte Overeenskomster af 1851— 1852 ligesaafuldt gjaldt derom
og ansaaes ogsaa i denne Henseende for at staae under For
bundets, Osterrigs og Preussens Værgemaal); og disse For
handlinger flulde fores og naturligviis bringes til et Resultat,
medens F o r bun de t selv f or behol dt sig at af gj ore, om
Holsteen og Lauenborg (og Slesvig ifølge dets og Holsteens
paastaaede Ret til Uadflillelighed) overhovedet skulde hore
t i l det danske Monarchie. Forbundsforsamlingen var nemlig
ved Fastholdelsen af sin tidligere Paastand om Indordning ved
Siden af dens nye Iver for de augustenborgfle Prætensioner
kommen i fuldstændig Selvmodsigelse, og Opfyldelsen af dens
Forlangender var gjort endnu umuligere for Danmark. Der
tilbodes nemlig, og det er Hovedpunktet, af dem, der opfordrede
til Grundlovens Ophævelse, ikke det mindste sikkre Vederlag,
hverken en Opgivelse eller Standsning af Epecutionen eller en
Anerkjendelse af Christian den Odes Arveret til hele Monarchiet.
Lord Woodehouse, der var kommen hertil fra London over
Berlin, maatte ester deres bestemte M ringer, der have deeltaget
i Forhandlingerne, erklære, at han ikke der havde kunnet tilveje
bringe et Tilsagn om nogen af Delene. I det ubestemte Haab
om forsonligere Stemning og om Mægling flulde man opgive
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hele det konstitutionelle G ru n d la g for Fcrlledsanliggenderne ( — thi
eit R eactivering af G ru n d lo v en af 2den O ctober 1 8 5 5 for
K ongerigets og S l e s v i g s Vedkommende vilde upaatvivleligt ligesaalidt nære bleven ta a lt eller nye R ig sra ad sv alg i S le sv ig i
H enhold til den tilstedede, — ) og kaste sig aldeles værgelos ind
i det storste V irv a r af F o rhandlin ger. O g ikke blot lovedes
I n te t, m en det er klart, a t F orbun det v ar gaaet saa vidt, at
det v ar det saagodtsom u m u ligt ligeoverfor den vakte S te m n in g
uden K rig og ydre europæ ifl In d g rib en at lade H ertugdom m erne
blive ved D a n m ark , selv under den for dette meest trykkende
F o rm . E ster a t have paa den M a a d e, som steet v ar, oieblikkeligt
ind ladt sig med Angustenborgeren, idet det betragtede L ondonnertractaten som sig uvedkommende, kunde F orbun det ikke lade ham
og den slesvigholsteenske Lære falde.
A llerm indst kunde det
lade Kong C hristian den 9de foreløbigt komme i rolig Besiddelse
af de to tydske Landsdele, hvis Arvefolgeret det forst vilde afgjore
(fo r saa ved Afgjorelsen a t trække S le sv ig m ed). M ed Forbundet
vilde P reu ssen og O sterrig sandsynligviis være blevne nodte til
at folge. D e t kan gjerne være, at begge R egjeringer i N ovem ber
og D ecem ber endnu selv ikke vilde have L ondonnertractaten om stodt; m en de vovede ikke at træde bestemt op for den. O g der
forelaae heller ikke fra det øvrige U dland noget T ilsagn om,
hvis G run dlo ven toges tilbage, strax a t ville med fornoden K raft
modsætte sig Execution og In d træ n g en .
H v is der med O p 
fordringen til a t ophæve G run dlo ven var fulgt eller hvis m an
havde kunnet fremkalde et bestemt T ilsag n om ctt europæisk
M ellem kom st, hvorved Præ tendenten holdtes fjernt fra Holsteen
og, selv om E xem tionen fo retog es, hele den dansk-tydske S a g
gik over til B ehand lin g af L ondonnertractatens U ndertegnere i
en C onference, under hvis F orh an d lin g er for D a n m a rk s og
S le s v ig s Vedkommende T ilstan den siden 1 8 5 8 sikkredes, da
havde der været G ru n d til at soge at komme bort fra Loven af
18de N ovem ber, fljondt Vanskeligheden for dette M in isteriu m
ved at bevirke Ophævelsen vedblev, da havde der uden Krig
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næret Udsigt til at gine Politiker: en anden Vending. D e r
horer ftor Tankeloshed til for at troe, at m an ned i December
1863, paa den M aade som det forlangtes, at tage G rundtonen
af 18de Nonember tilbage blot nilde hane opgivet d e n n e F o r m af
Fæ lledsforfatning og forresten ftaaet om trent som i de sidste A ar.
M en den lose T ale om den Paastaaelighed, hvormed m an holdt
b l o t paa denne G rundlov, har, udsprungen af den usalige T ro
paa en Forsonlighed fra den anden S id e , der aldrig har niist
sig i den Skikkelse og G rad , hvori den forudsattes, og af Frygt
for at nære sin Fjendes Fjende, siden forvirret M anges O m 
domme om, hvad der stredes for, og den nlykkelige Usikkerhed,
der herftede i hele December, Nodnendigheden for M inisteriet af at
bekæmpe Forlangender, der fandt S ym p ath ier herhjemme, hindrede
baade en kraftig og eonseknent Forberedelse til ben forestaaende
alvorlige Kamp med V aaben ( — en særegen Vaklen frem traadte
i Alt, hvad der angik Holsteen, det holsteenske Mandskab o. s. n. — )
og, hvis ionrigt M inisteriet tænkte derpaa, ethvert positivt Forsog
paa m uligniis at lede Forhandlingerne ind i et andet S p o r.
D et Eneste, der med H aab om virkelig og varig N ytte knnde
forsoges, nar, ifolge hvad jeg allerede har antydet, at vinde
F rankrigs og E nglands Interesse (ved særlig Appel til det
forstes udtalte N ationalitetssym pathier, til det andets allerede
under den forrige Krig gjorte Forsiag) for en Losning i maadeholden (ikke alt B land et eller endog Fremmedblevet uden videre
bortkastende) national Retning og, efter Underhandlingernes Udvik
ling, da enten med en efter Folketallet repræsenteret Heelstat eller,
under Opretholdelse af den fælleds Arvelov, med en U nion eller
(hvis den dynastiske R et og de andre vigtige Hensyn niaatte offres)
med en Adskillelse. M en det var maasice i visse Henseender
foreløbigt for sildigt, i andre for tidligt, især under E nglands
og F rankrigs daværende gjensidige S tillin g , at antyde en anden
B asis end den, hu or paa m an stod; inaasiee kunde et saadant
Forsog forst, ttaar Krigen virkelig var udbrudt og D anm ark
havde viist, at det ikke kunde vige tilbage for blotte T ru sle r,
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vente at finde Modtagelse ude og herhjemme Indgang baade
hos Hoie og Lave (thi det var visselig ikke populairt og vilde
sandelig ogsaa hos Frederik den 7de have fundet Modstand); men
det var dog betænkeligt at opsætte dets confidentielle Antydning,
selv i den meest indskrænkede Form, hos de Magter, der muligt flulde
støtte det, indtil vi maaskee ganfle vare overvældede. T il et saa
alvorligt In itia tiv horte ikke blot Monarchens med fuld Overbeviisning og Tiltro til det Ministerium, i hvis Hænder det
lagdes, givne Samtykke, men tillige, hvis det flulde være gjort
nu, under den nye Konge, den kraftigste Understøttelse fra hans
Side paa de fremmede Steder, hvor man lagde Vægt paa, at han
tillidsfuldt beholdt Kronen. Hvorledes dette nu end forholder
sig, er H a l l traadt af uden nogensinde at være kommen positivt
ud over Modsætningen imellem Heelstaten i for os ikke antage
lige eller af Andre ikke antagne Former og den rene og fulde
Eiderstat med et temmelig uklart og besværligt Forhold til Holsteen. Denne i flere Aar fortsatte Stillestaaen i Hovedsagen
under idelig Debat og resultatløse Frem- og Tilbagetræk havde
maaskee ogsaa efterhaanden bragt den derhos borgerlige og ikke
ad den sædvanlige diplomatiske Vei fremkomne og dens Form
præg ikke ganfle bærende Udenrigsminister i et saadant Forhold
til det fremmede Diplomatie, at en anden Personlighed forsaavidt
maaskee bedre kunde have fundet Indgang og Forstaaelse for de
samme Forslag; men vort Forraad af Mænd til saadanne
Stillinger er sandelig ikke saadant, at vi let paa denne Maade
kunne doublere Rollerne. Lige for Juul blev det klart, at der
maatte tilvejebringes en større Overeensstemmelse, end der fandt
Sted, imellem Kronen og Ministeriet.
Efter adskillige Dages
Forhandlinger dannedes (31te December 1863) et nyt M in i
sterium under M o n r a d , i hvilket af det forriges Medlemmer
kun Krigsministeren og Justitsministeren toge Plads, medens
Fenger stod Monrad bi som Directeur for Finantsministeriet.
Efter nogle Dages Forlob indtraadte de to Ministre, der syntes at
skulle betegne en Modification af den hidtil fulgte Politik, først
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Qvaade som Udenrigsminister, noget senere Johannsen for
Slesvig. Begivenhedernes raste Gang lod denne Modification
komme lidet tilsyne og blive uden betydelig Virkning. Det kan vel
betvivles,omden sogte Harmonie var i synderlig Grad virkelig tilveje
bragt, og om ikke Monrad stilledes noget skævt ved Forestillingen
om en stone Eftergivenhed fra hans Side i visse Punkter,
end han ganske havde tænkt at vise, medens han selv maastee
overvurderede sin Evne til ved Klogt og Udjevning at faae Tingene
til at gaae let og sikkert i den Retning, han ansaae for rigtig.
Heller ikke var vel Monrads Person og Navn synderlig stikket
til at fjerne Antipathier, der kunde være tilstede mod Hall.
Udenrigsministeriet overtoges rigtignok af en Mand med en
anden Fortid og andre Former; men Monrads Stilling som
Conseilspræsident i Forbindelse med hans Natur nmatte i en
saadan Tid nødvendig give hans Personlighed overveiende Be
tydning og lade den træde frem ogsaa ligeoverfor Udlandet og
dets Repræsentanter her.
Eet var vist, at Halls og Monrads
Adstillelse tilvejebragte Usikkerhed og formindskede Sammen
hængen i den Stemning, der hidtil i Repræsentationerne og
hos Befolkningen havde støttet det Ministerium, hvori de begge
havde Plads.
Begivenhederne vare imidlertid i Tydstland og Holsteen
stredne frem. Den 24de December betraadte Executionstropperne
Holsteen (Altona) og besatte Hertugdømmet, som de danske
Tropper rommede; i Hælene pan dem fulgte Prætendenten, der
tilsidst opslog sin Bolig i Kiel og forsøgte at danne et Skygge
billede af en Regjering; den 28de December førestog Dsterrig
og Preussen i Frankfurt, at det tydste Forbund stulde forlange
Grundloven af 18de November „som indeholdende en Incorporation
af Slesvig" definitivt ophævet for Slesvig og, hvis Danmark
vægrede sig, besætte Slesvig (som Pant), under Forbehold af
Arvesporgsmaalets Afgjørelse, og, da Forbundsforsamlingen den
14de Januar ikke tiltraadte Forflaget (idet de øvrige Forbunds
medlemmer deels vilde have Arvesporgsmaalet afgjort først og
9
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strap, deels S lesv ig ubetinget besat o. s .v ., og, foruden N eder
landene, kun B aden vilde have en noget fredeligere Vei betraadt
med Hensyn til S lesv ig ), erklærede de to S to rm ag ter, at de
selv vilde kræve Ophævelsen af Forfatningen og i V æ grings
tilfælde udfore Besættelsen af S lesv ig .
D en 16de J a n u a r
stillede deres Gesandter i Kjobenhavn Fordringen og forlangte
S v a r i Lobet af den 18de; det blev givet denne D ag afflaaende.
Forgjæves forsogte den danske Regjering (Depecherne af 5te og
6te J a n u a r 1864) at fremkalde en Conference til B ehandling
af det dansk-tydfle S p o rg s m a a l; forgjæves afgav den, med gjentagen O pfordring til M æ gling, i P a ris , London, Petersborg og
Stokholm den Erklæring (ved Depecher af 21de J a n u a r), at
M inisteriet var villigt til med kortest mulig F rist at lade fore
tage V alg til R igsraadet, sammenkalde det og foreslaae det O p 
hævelsen af Forfatningen af 18de November, der flulde erstattes
ved en Tingenes O rden stemmende med Bestemmelserne iK u n d gjorelsen af 28de J a n u a r 1852, saaledes som disse iforveien
m aatte blive fortolkede i U nderhandlinger under de fremmede
M ag ters Auspicier, og at M inisteriet vilde gaae af, hvis det
ikke i R igsraadet satte sit Forslag igjennem. Jndrom m elsen af
F rist hertil, for hvilken E ngland interesserede sig, negtedes. ø s te r 
rigerne og Preusserne samlede sig i Holsteen. D en 1ste F ebruar
begyndte Krigen.
Krigen m aatte n u i ethvert Tilfælde tages for at forsøge,
om ikke en i nogen T id ydet alvorlig M odstand kunde bevirke
den europæiske Jndskriden, som m an hidtil ikke havde kunnet
fremkalde, i F orm af virkelig M ægling og, hvis M odstanderne
afviste alle rimelige Forflag, activ H jælp. Uden Krig m aatte ikke
blot Holsteen og Lauenborg ansees for at være tabte, men hoist
sandsynligen ogsaa S lesv ig eller dog at ville blive satte i en
S tillin g , der var at regne lige med et T a b ; Krigen medførte,
som Londonnerconferencen og Parlam entsforhandlingerne, trods
det ulykkelige Udfald, vise, betydelige Chancer. D e r gjordes ikke
den urimelige Fordring til vor H æ r, at den ene flulde i Længden
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kunne forsvare Landet mod Preussernes og østerrigernes Over
magt; der stilledes den den tunge, men nodvendige Opgave, uden
Udsigt til selv at seire, ved et haardnakkent Forsvar at give
Forholdene, de europæiske Interesser ved vor Sag og Sympathierne for den Tid til Udvikling og at vække og styrke disse
Sympathies Der har stundom lydt Klager over den unyttige
Blodsudgydelse, Krigen medforte, som kunde forstaaes, hvis de
Klagende vedkjendte sig et saa materielt Standpunkt, at Fædre
landets selvstændige Bestaaen og Sammenhæng taber sin Vægt,
eller lededes af en religiös Stemning, der overhovedet ikke i
menneskelige Anliggender kan finde Grund eller Ret til Krig;
men Klagerne have lydt fra dem, der baade tale om Fædrelan
dets Wre og ville holde en Armee. V i kunne ikke nndgaae at sige
et Par Ord om Krigens Forelse og dennes Forhold til Politiken,
uden at vi dog paa nogen Maade ville berore Enkeltheder.
Det har været en sorgelig Krig, sorgelig ved lidte Tab og
ved Udfaldet, sorgelig derved, at saamegen Lidelse og Nod er
baaren, saameget Blod udgydt, saamange tappre Mænds Liv
osfrede, udenat flere glædelige og trosterige Mindeblomster spire
frem mellem de morke Erindringer. Har det været en vel fort
Krig? Man har efter Fredsslutningen stundom talt ubilligt
nedsættende og utaknemmeligt baade om, hvad der er udrettet af
Hæren ligeoverfor en overordentlig tung og vanskelig Opgave og
under trykkende Forhold, og om Folket, der er beskyldt for at
have svigtet sig selv, fordi, medens Udholdenheden og Energien
ikke stottedes og loftedes af en begeistrende Ledelse, hist og her
enkelte Dele af Befolkningen have boiet sig noget under Byrden
og Angsten og givet efter for ligefremme Opfordringer til at ud
trykke Mismod og Misnoie for at fremme andre Oiemed. Men
omend en saadanBedommelse afvises, bliver der tilbage en almindelig
og vel ikke mindst i Armeen selv udbredt Folelse af, at Kampen
ikke ganske har fort været saaledes, som det for Landets og for A r
meens Skyld havde været at ønske. Med Hensyn til Manglerne
ved Krigsforelsen og deres Kilder var den Undersøgelse, hvorpaa
9*
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Rigsraadets Folkething i Sommer begyndte, i flere Henseender
uheldigt anlagt og ledet og blev derved mere stikket til at aflede
Opmærksomheden fra de væsentligste og virksomste Factorer end
til at finde og fremhæve dem. Man dvælede, forsaavidt man
blev færdig, ved Hærens materielle Udrustning og ved Speciali
teter i Afdelingernes Organisation, og ved Bedommelsen heraf
gik man, uden at hore den afgaaede Krigsminister og hans
nærmeste Medhjælpere, ud fra Commissiousberetninger, der ifolge
deres Fremkomst ikke let kunde være frie for en just mod
Krigsministeriet rettet Eensidighed, og disses Sammenligning med
et normalt Krigsberedstab, saadant som det i Virkeligheden ikke
let forekommer. Mod de Resultater, til hvilke man ad denne
Vei kom, er der gjort grundede Indsigelser; det forekommer mig,
at den forrige Krigsminister har nogen Grund til at beklage sig
over, at H a ll og Monrad, under hvis Conseilspræsidium han
havde været Krigsminister, ikke i flere Punkter oplyste det Skæve
i den hele Behandlingsmaade og i Betragtningen af Krigs
ministerens Stilling. T il de moralste og intellektuelle Elementer
i Krigsforelsen naaede man ikke hen, og her laae udentvivl
Kjernen.
Oberst Lundbye blev (efter at være udtraadt i December
1860) forst atter Krigsminister i August 1863; i Mellemtiden
havde Ministeriet været bestyret af en Mand, der synes at have
manglet moralst Autoritet hos Officeerspersonalet, saa at en vis
Slappelse i Respect og Lydighed var indtraadt, og som hverken
hos sine Colleger eller i Rigsraadet havde Indflydelse nok til
at fore Organisationsplaner fuldstændigt tilende. Ved den Ud
strækning og Betydning, man havde givet Dannevirkestillingen,
havde man enten bundet sig til en under visse Omstændigheder
betænkelig forste Kampplads eller beredet sig materielt Tab og
Armeen og Nationen et farligt, nedflaaende Indtryk og med det
Samme frembragt Nodvendigheden af meget hurtigt at udfolde
en efter vore Forhold (især naar den tydste Deel var ubrugelig)
meget stor Armee af indskrænkede og svage Cadres; man havde
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nogenlunde vaabensvet meget M a n d sta b , m en af ikke - m ilitaire
H ensyn i hoi G ra d forf ømt at vedligeholde O velsen hos de
crldre K lasser. D en n e Arm ee ffulde forsynes med et T ilb ehør
fom under sm aa F orhold ikke let holdes forberedet i F red
( I n te n d a n tu r , T ra in o. s. v.), og hvortil R epräsentatio nen ikke
da er meget villig til at bevilge Penge. Ved den Vcrgt, der v ar
lag t paa D annevirkestillingen, vare M id lern e og K ræ fterne til
B efæ stningsarbejder blevne svagere paa andre P u n k ter, D ybbøl og
Fredericia. M a n har klaget over, at vi vare blevne tilbage i
U dvikling, baade med H ensyn til Besiddelse as rislet S k y ts og
Kundskab til dets V irk nin g, tildeels vistnok med nogen O verdrivelse
ifølge urigtige S lu tn in g e r fra Angrebet paa D ybbøl. Ved ethvert
Angreb paa en befæstet S tillin g kan A ngriberen concentrere sine
bedste M id le r m od et valgt P u n k t og er allerede derved i F o rdeel; m en a t desuden P re u sse n , ved, som det gjorde, at samle
fra alle sine A rsenaler, kunde opstille en uhyre overlegen S ty rk e ,
selv om det f o r h o l d s m æ s s i g t ikke var saameget rigere end
v i, er k lart; at fo rlan g e, a t hele D ybbolstillingen skulde være
om gjort ester et A rtillerisystem , der endnu ikke i det S to r e var
prøvet, og imod hvilket en D eel as S tillin g e n s naturlige Fordele
faldt b o rt, er udentvivl nbilligt. V ore S o ld a te r vare ikke u d 
rustede med B agladegevæ rer, m en det v ar heller ikke enten det franste
eller engelste I n f a n te r i eller de fleste andre i E u ro p a ; de preussiste
G evæ rer vare vore overlegne; om i s a n d V irkning i d e n G r a d ,
som m an har antaget, er dog neppe asg jo rt; m en m an synes just
ikke at have g jort sig stor Um age for at formindske Forestillingen
derom hos vore In fa n te riste r. (F orh old et as D øde og S a a re d e ,
hvor en nogenlunde ligelig Jn san terik am p har sundet S te d , taler
iøvrigt ikke for en saa hot G ra d as O verlegenhed).
D e n Usikkerhed, der i N ovem ber og D ecem ber i det Hele
herstede i M in isterie t, beredede K rigsm inisteren V ansteligheder
deels i nogen T id med H ensyn til S k rid t til A rm eens K rig sberedskab, deels ogsaa senere med H ensyn til de K ra v , han
kunde stiae opfyldte fra F in a n tsm in isterie ts S id e , deels ganske
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særligt med Hensyn til Tropper og Foranstaltninger i Holsteen
og til det holsteenske Mandstab. Med Vaklingen fulgte en De
moralisation, der stærkt viste sig i en Afdelings Selvoplosning i
Plon; den Maude, hvorpaa denne Oplosning taaltes, medens
paalidelige danste Afdelinger ikke vare langt borte, vidnede
ikke om Fasthed og Sikkerhed. Denne Demoralisation udbredte
sig og blev smittende.
Den constitntionelle Regeringsform er, med sine øvrige
Fortrin, neppe den, der nicest egner sig til at stabe en kraftig
Krigsforelse, i det Ringeste ikke hvor den, som hos os, endnu
ikke i Ro har gjennemtrængt alle Forhold. Det er vansteligt
for Krigsministeren (og vansteligst i smaa Stater, hvor Alt
rykkes ligesom nærmere) at finde og bevare den rette Stilling
imellem Kongen, til hvem Hæren og særligt den varige Deel
af Hæren, Officeerspersonalet, er knyttet som til sin overste
Herre, og den commanderende General og de høiere Officerer,
især rtaar han ikke selv staaer meget hoit i den militaire Række
følge, der overalt ellers stal respecteres'). Noget af det, man
ikke lidet kunde savne hos Oberst Lundbve som Krigsminister,
var en vis imponerende Optræden, der staffer villig Lydighed,
og paatrykker en vis Retning og Tone. Paa ham falder An
svaret for Valget af de Overstcommanderende, hvor store Vanske
lig heder Valget end i og for sig kunde have og han ellers kan være
ftodt paa i saa Henseende. Med et Valg af Commanderende, til
hvilke Krigsministeren ikke har Tillid, følger en skæv Betragtning
af den gjensidige Myndighed. Heller ikke synes Krigsministeren
kraftigt nok at have fjernet eller holdt i Ave visse Indflydelser i
og paa Armeen, der svækkede dens Lyst og Iver.

‘ ) I 1848, bo en afskediget Capitain blev Krigsminister, laae just heri
noget næsten Revolntionairt, der bragte tit at studse og en kort T id
at underkaste sig; i 1849 og 1850 lod Frederik den 7de sin Person
lighed overmaade lidet troede frem i den egentlige Krigsbestyrelse.
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Det synes, som om en pludselig Udrykning til Krig uden
foregaaende Erfaring dog ved Siden af de store Savn, den
medfører, har visse Fortrin i Sammenligning med en Krig,
der begyndes med Erfaringer fra en foregaaende efter et tem
melig stort Antal af Aar. Man gaaer i første Tilfælde med en
vis naiv Fristhed til Sagen, og der er større Frihed for Præten sioner og falste Autoriteter.
Der politiseredes overmaade stcerkt i Armeen, just af dem,
der sagde, at Soldaten ikke stulde politisere, og i en Retning,
der ikke var heldig for Krigsførelsen. Der var i Armeen ikke
synderlig Tilfredshed med den Maade, hvorpaa de militaire An
liggender vare behandlede af Repräsentationen (hvilken Behandling
tildeels var begrundet i Regjeringens Usikkerhed i Planer og ikke be
stemte Optræden). Den Misfornoielse, der i visse Kredse i Landet
havde samlet sig imod den constitutionelle Forfatning og den
Maade, hvorpaa den benyttedes, imod det hallste Ministerium
og dets Politik, hvoraf Monrads tildeels var og betragtedes som
en Fortsættelse, havde ved Omgang og Slcrgtstab udbredt sig til
en Deel af Armeens Officerer, tildeels af de høiere og hoieste.
Tanken paa Holsteens Udsondring, det Holsteenste Contingents
Udskillelse, var Armeen paa en vis Maade naturligt imod; man
ønstede (uden at tale om de ved Fødsel og Slægt til den tydste
Befolkning knyttede, personligt aldeles loyale og troe Officierer)
ikke at blive mindre, end man var. Det Haabløse i Krigen
mod enstor Overmagt trykkede,og man opfattede ikke
rigtigt,
hvad det var, der forlangtes af Armeen; man var destomere op
mærksom paa alt Svagt og Mangelfuldt i vor Organisation og
Uddannelse og mere starpsynet til at bemærke det end tillidsfuld
i at modarbejde det. Man aabnede Ore og Sind for løs Tale
om, at vor egen Haardnakkenhed var Skyld i Krigen. Denne
hele Forstemning var nu dog, troer jeg, ikke større, end at den let
vilde have veget ligeoverfor en kraftig og bestemt udpræget Op
træden af Overcommandoen, hvis denne, under ivrig Omsorg for
alle Armeens Anliggender, i livlig Berøring med Officerer og Sol-
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dater, med en vis Overlegenhed overalt havde henviist til det,
hvorom der nu, da Kongen havde erklcrret Krig, ene var Sporgsmaal, at gjore sit Bedste og Aderste som Soldat, Politiken være
nu rigtig eller urigtig. Men til en saadan Optræden var nu
visselig den forste commanderende General aldeles uskikket, bande
ved sin øvrige Personlighed og fordi han udentvivl selv var ikke
lidet inde i en forkeert Retning 1), og den anden havde heller ikke i
nogen Maade Kraft, Autoritet og Anseelse nok dertil. Efter Tilbage
toget fra Dannevirke, paa hvilket et under Lidelser og Nod forklarligt
Mismod henrev enkelte høiere Officierer til lidet passende W ringer,
bearbeidedes denne Stemning udenfra systematisk igjennem visse
Blade og Piecer; Forfatteren af nogle af disse optraadte selv
flere Gange i Hovedkvarteret, hvor han Intet havde at gjore.
Der udbredte sig Forestillinger, der indtil en vis Grad erindrede
om den flesvigholsteenste Beretning i 1848 om den ufrie Konge;
det troedes ikke rigtigt, at Kongen, hvad der var Hovedsagen, i
ethvert Tilfælde vilde have Krigen fort bedst og kräftigst muligt,
da den nu engang fortes; og negtes kan det ikke, at den Maade,
hvorpaa der i Kredse og af Personer, der ikke stode Hoffet fjernt,
taltes om den „urimelige Krig", vel kuude forundre og forvirre;
mig personlig har den flere Gange i hoi Grad forundret. En
saadan Opfatning og Stemning udbreder sig let fraoven nedad
(— man var ikke varsom med, hvad der sagdes i ganske unge
Officerers og Osficeersaspiranters Nærværelse — ), og den er,
omend den Enkelte for sin Person gjor sin Pligt, ikke stikket til
at fremkalde Iver og Lyst i Opretholdelsen af Disciplin, god
Aand og streng ZEresfolelse hos alle Undergivne og i Arbeidet paa
deres Uddannelse. Soldaten trænger, som den unge Ofsiceer,
til at see tillidsfulde Ansigter, hore opmuntrende Ord, og han
trængte i hoi Grad til det i vor Armee, hvor han selv var

I 1862 under Troppesamlingen ved Dannevirke havde General
lieutenant de Meza paa Fransk udgivet og udbredt et besynderligt
Manifest om Holsteens Udtrædelse af del tydske Forbund o. s. v.
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indtraadt meb ringe Ovelse og Sikkerhed i al sin Gjerning,
uden Vanens Herredomme, hvor Befalingspersonalet baade af
Officerer og Underofficerer var saa sparsomt tildeelt og der
imellem Befalingsnnrndene selv var endeel kun lidet svede,
men fremfor A lt, hvor der i de tilbageblevne Holstenere og
Sydslesvigerne var et Element, der gav det fletteste Exempel.
Naar hele Hobe ufladte lode sig tage tilfange eller lob bort, domme
man ikke altfor strengt om de Tanker, der maaflee opstode hos
den i sig selv troe, men nyligt maaflee fra Kone og Born ind
kaldte Mand; de burde have vcrret modarbejdede. Det synes, som
man om paa visse Steder, efterat enkelte af de hoiere og hoieste Commanderende selv ikke havde viist synderlig Dygtighed i at lede
Tropper og combinerede Bevcegelser den 17de M arts ( — det
var i det Mindste en meget udbredt Mening — ), for let sogte
Beroligelse i at klage over Troppernes Ubrugbarhed, og at heri
for storste Delen ligger Forklaringen af den sårdeles passive
Charakteer, som Dybbols Forsvar havde. Men man foroger ikke
Troppernes Brugbarhed (iscrr under saa yderst nedtrykkende
Forhold som paa Dybbol) uden ved at bruge dem activt, og de
Tropper, hos hvilke der er
den Seighed, som vistes ved
Dybbol, kunne ogsaa vinde
Bevccgelighed og FasthedunderBevcrgelsen. Mod al denne indre Slaphed og Mathed har Krigs
minister Lundbye ikke udrettet, ikke ifolge Personlighed, Stilling
og andre Forhold kunnet udrette Synderligt.
En scrrlig Form af Misstemningen hos endeel af Armeen,
iscrr af Officererne, var den efterhaanden efter Tilbagetoget fra
Dannevirke opstaaede Forbittrelse imod, hvad man kaldte „Kjobenhavneriet", som om Hovedstaden eller et den ledende og
Pobelen beherskende Coterie var Skyld i Krigen og med kannibalifl Vildhed fordrede hensynslos Blodsudgydelse. Jeg har tid
ligere, medens Krigen endnu fortes, omtrent sagt, hvad herom
er at sige, at i Kjobenhavn, Landets eneste store Stad, hvor en
saa stor Deel af den dannede og Begivenhederne folgende Be
folkning er concentreret, Tilstemningen til den af Konge og
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M inisterium besluttede, af Repræsentationen billigede Krig som
noboenbig og uundgaaelig gnu sig stærkest tilkjende, ligesom da
ogsaa den modsatte Anstuelse der kunde findes talrigst repræsen
teret, og at Deeltagelsen i Begivenhederne der yttrede sig meest
højrøstet, naturligviis ikke altid med afm aalt Besindighed og
rigtigt O m dom m e, medens i øvrigt i hele Landet Folkets langt
overvejende Fleertal ligesaa bestemt billigede Krigen og Villigt
bar dens B y rd e r, og det ingenlunde mindst i Jy llan d . (D e t
var ganske i sin O rd e n , at efter Kjobenhavn nærmest fulgte
Odense, den næststørste B y , bande i Deeltagelse for Krigen og
i at være ilde anskreven hos de her omtalte M isfornøjede.)
M en for en D eel forveplede m an Kjobenhavn med nogle af de
der udkommende B lade. D en hele M aa d e , hvorpaa B l a 
dene fyldtes med Correspondaneer, M eddelelser, Anker o. s. v.
om og fra Armeen og dens enkelte Afdelinger, ofte af eensidig,
tildeels af meget letfærdig A rt, og som stundom udtrykkeligt
m aatte berigtiges og tilbagekaldes, den Sikkerhed, hvormed herpaa byggedes D om m e, uddeeltes R oes og D adel, der ikke sjelden
tra f aldeles urigtigt eller satte Andre end de direct Roste eller
Dadlede i et falst Lys ( — m an erindre blot, for at tage det
mindst graverende Exem pel, hvorledes der bagefter m aatte gives
O berst M . M ü l l e r og G eneral S t e i n m a n n , hvad der til
kom dem af W ren for Fægtningen ved Sankelm ark S o — ),
den hensynsløse B itterhed, hvormed m an uden tilstrækkelig K undflab uafbrudt forfulgte Enkelte, der for Oieblikket ikke kunde
forsvare sig (jeg tænker her nærmest paa Anføreren for det norrejydste C o rp s, om hvis O peratio n er, hvormeget der end endnu
kan være at undersøge, dog de, der have læst en Folkethingscomiteen tilstillet Meddelelse, i ethvert Tilfælde maae indrømme,
at D om m ene i endeel Punkter have været for raste), A lt dette
kunde vel ærgre, stundom forbittre den, der under de ba ar beste
V ilkaar stod ligeoverfor Fjenden. D e smaa Forhold og de
korte Afstande gav Correspondancerne og de indsendte Artikler
og Anker ofte et uhyggeligt Præ g af S lad d er. M en S tø tten
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herimod maatte vcrre kammeratligt Sammenhold og T illid til
og Agtelse for de Foresattes Dom; men derfor var ogsaa en
Overcommando, for hvis Roes og Dadel man med virkelig Agtelse
boiede sig, saa vigtig; og den savnedes. I enkelte Tilfælde troer jeg
vel, at de i Krigen Commanderende af Krigsministeriet kunde
have fordret nogen Jndstriden for at vcrrne mod overilede Domme.
Men den Tale mod Kjobenhavneriet, hvorunder man skjulte sin
almindelige Forstemning mod Krigen, var uden Grund.
Af de enkelte Krigsbegivenheder have tre havt afgjorende Be
tydning i det Hele og hver for sig direct Indvirkning paa den
politiske Udvikling: Dannevirkes Opgivelse, Dybbols Indtagelse,
Tabet af Als. Det er aabenbart, at en lcrngere Modstand ved
Dannevirke, hvis den var mulig, i boi Grad vilde have styrket
Haerens Dygtighed og Selvtillid og fremkaldt saadan Deeltagelse
og Bevægelse, at man udentvivl tidligere og under en ganske
anden Sagernes S tilling var kommen til Londonnerconferencen,
hvilket paa Confereneen selv vilde have været af storste Vigtig
hed. Tilbagetogets Nodvendighed maae Andre bedomme. Den
forunderlige Plndselighed i Beslutningen, efterat Dagen, forend
den toges, Kongen og Conseilspræsidenten havde forladt Hæren
uden Anelse derom, og Hemmeligholdelsen for Krigsministeren
henstaaer endnu uforklaret; at Generalen med særlig Omhu har
taget sig af Hæren for Tilbagetoget eller deeltaget fremtrædende
i Ledelsen af dette, er ikke af Nogen paastaaet.
Dybbolstillingens Forsvar var en af de tungeste Opgaver,
der kunne gives en Armee. Det var en Beleiring og Beskyd
ning som af en Fæstning; men der var hverken en Fæstnings
Forsvarsværker, men kun en forstandset S tillin g , eller de Be
kvemmeligheder og Sikkringsmidler, som en Fæstning tilbyder.
Det endelige Udfald var forud sikkert og kunde ikke forandres.
Forsvaret fortes med en Passivitet og Tilbageholdenhed, som
Mænd, der meget alvorligt have deeltaget deri, ikke have fundet
rigtig. En fem Ugers Kamp eller Udholden af Bestydning under
saadanne Forhold er et overordentlig strengt Værk, og trods det
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tem m elig starke T a b af F an g er i m indre K am pe, som deels
U troskab, deels sm ittende E xem pel, deels Ubehjcrlpsomhed og
M a n g e l paa tilstrækkeligt A n tal af ovede B e fa lin g sm a n d fo r
anledigede, vilde F o rsv are t, hvis det v ar blevet afbrudt fo r den
18de og T rop perne med den bedre D eel af det bevægelige M a 
teriel fo rt over til A ls , have staaet i vor K rigshistorie som en
meget hæderlig D a a d . D e t er let at begribe, at R egjeringen
ligesaavel ønskede D ybbolstillingen holdt ind til Londonnerconferencens af O sterrig og P reu ssen forhalede virkelige A abning,
som Fjenden ønskede at erobre den fo rin d en ; m en saa stor B e 
tydning havde Fodfæstet paa den lille P le t af S le s v ig s F a st
land dog ikke, at m an skulde holde S tillin g e n besat med langt
overvejende F a re for en ødelæggende K atastrophe, der vilde trykke
vor S tillin g ved C onferencens A abning lang t m ere, end B e 
siddelsen af D ybbol kunde hæve den. Ulykkeligviis blev m an
staaende i de ødelagte og for den altfo r nære Fjende tilgæ nge
lige V ærker med en physisk og m oralst svækket B esæ tning og,
som det synes, uden fuldstændig Udførelse og O verholdelse af
trufne D ispositioner. M a n faaer af B eretnin gen det bestemte
I n d try k , a t S tillin g e n burde have været opgiven. D e r strides,
om A nsvaret for, at den ikke blev fo rla d t, falder paa O v e rcom m andoen eller paa K rigsm inisteriet. Je g har ikke kunnet
faae til B enyttelse just om dette P u n k t de Folkethingets Udvalg
meddeelte Actstykker selv; m en det In d try k , jeg har kunnet danne
m ig af, hvad jeg har seet og Hort, e r, at en virkelig, sig sin
S tillin g og sit A nsvar bevidst O vercom m ando ikke af K rig s
m inisterens O u ste r vilde have ladet sig bestemme til m od sin
Anstuelse a t udsætte R ø m n in g e n .') E robringen af S tillin g e n
M D e t var et stort M i s g r e b , at K rigsm in ister L u n d b y e tillod en p r i
vat F o r e n in g (M a r t s f o r e n in g e n ) at in d b la n de sig i denne S a g
m ellem ham og G m e r a lc o m m a n d o e n og ig je n n em den søgte at retfcrrdiggjøre sig for P u b l i c u m . V a r der N o g e t at offentliggjøre, burde
det vcere sieet ig je n n em en B e r e tn in g til H a n s Majestcet, der siden
tryktes i D ep a rtem en tstid en d en .
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og det store A ntal Fanger tillod Preussen at optræde i London
med S e ire n s S to lth ed ; Besættelsen as de forladte Værker vilde
have gjort et temmelig flaut Indtryk. S lig t virker uvilkaarligt
paa de mæglende M ag ter og her tillige pan det B aggrunden
dannende engelske M inisterium og P arlam ent.
Endeligt kom T abet af A ls faa D age efter V å b e n stil
standens O p h o r, da A lt opfordrede til den største Aarvaagenhed
og Anstrengelse. D et første Forsvar, der tillands mødte Fjenden,
var ikke godt; hvorvidt Tropperne vare vel opstillede til strap at
yde et kraftigt F orsv ar, tør jeg ikke dømme øm; at den fulde
B ista n d , som Overcomm andoen tillands f o r u d s a t t e , vilde
blive ydet af M arin en , og troede sig berettiget til efter Aftale at
vente, ikke blev ydet, staaer, synes det, fast; hvor Skylden ligger,
og om den har sin G ru n d i M isforstaaelse og Uklarhed eller i
et under s l i g e Forhold for ængsteligt Hensyn til det kostbare
S kib (R o lf Krake), er uoplyst. D e t er aabenbart, at en kraftig
H indring af Overgangen fra M arin e n s S id e ikke kunde opnaaes ved Benyttelse af de faa K anoner i Afstand mod ta l
rige B a a d e , men kun ved uden Ophold at løbe ind imellem
B aadene og tilintetgjore (sænke) saamange som m uligt med
Skroget, medens Kanonerne brugtes mod de øvrige?) D et var
en stor Feil, hvis R o lf Krake under de Forhold, der fandt S te d ,
ikke ubetinget var den commanderende G eneral underlagt, og hvis
denne ikke fuldstændigt havde sikkret sig den rigtige Forstaaelse
af Aftalen og den fulde Villighed til at opfylde den. R olf
Krake var kostbart, men det m aatte yde N ytte i Forhold til dets
Kostbarhed. O gsaa Ulykken paa A ls kom, som jeg strap stat
berøre, paa et Vendepunkt, hvor en hæderlig Tilbagebeviisning af
Angrebet med T ab for Fjenden kunde have været af stor Vigtighed
for at bevare og styrke de sidste C hancer, vi havde i Udlandet.
Jeg var i Fyen nogle D age efter Tabet af A ls. Hoved
kvarteret var paa E rh o lm , tre M ile fra det S te d , hvor m an
' ) [@. dog nu herom en Erklcering i D a g b la d et f. 9 J a n u a r 1 865.]
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frygtede et Forsag paa en O vergang. D e t forekom mig underligt,
og n a a r der sagdes, at m an ogsaa m aatte være forberedt paa
Angreb enten paa N ordsiden af Fyen henad Bogense til eller paa
S ydsiden henad A ssens til, begreb jeg ikke, a t m an med Dampskibe
og O rlogsdam pflibe til D isp o sitio n kunde frygte en ftørre O v e r
gang paa 23unde over flere M ile s V an d. C om m andeuren for
den ene D ivision ved Lillebelt havde (i dette O ieb lik !) nedlagt
sin C om m ando og v a r reist til Kjobenhavn. D e n kom m an
derende G en eral sagdes a t vcere baade syg og aldeles nedboiet.
T ropp erne saae jeg ikke, m en en L ieutenant gjorde og en S ta b s officeer gjentog i m in Ncervcrrelse (n a tn rlig v iis ikke u p a atalt)
den B em æ rkning, at m an n u dog vel v a r noget „ fla u " i K jo
benhavn. D e t Hele gjorde et nedflaaende In d try k , som jeg fandt
det m in P lig t oieblikkeligt at meddele den daværende K rig s
m inister (R eich).
V o r K rigsforelse h ar ikke væ ret, hvad den burde have
været, især i en saadan K rig.
Je g har kun om talt K rigsforelsen tillan d s, af S o fo rsv are ts
Deeltagelse kun R o lf K rakes. M a r in e n , der udforte B lokaden
af de preussiste H avne og derved ogsaa holdt O ern e frie for et
A ngreb, havde i sidste O ieblik for V aabenstilstanden (9de M a i)
en hæderlig K am p i N ordsoen , hvis In d try k i E n g lan d viste
B etydningen af vor M o d stan d s D ygtighed.
K rigen stulde fremkalde U nderhan dlinger, ved hvilke D a n 
m ark kunde finde en virkelig S lo tte im od T y d stlan d s O verm agt.
D isse kom istand paa L ondonnerconferencen, der foresloges as
E ngland den 24de F e b ru a r (N o te fra S i r A. P a g e t i de diplomatiske
Actstykker for T iden fra S e p tb . 1 8 6 3 til M a i 1 8 6 4 , S . 6 5 ),
og var bestemt til at aabnes den 12te A p ril, m en ved de tydfle
M a g te rs Udebliven forst aabnedes den 20de. E n V aabenstilstand, hvorom U nderhandlingerne forst dreiede sig, fluttedes under
Trykket af D ybbols E ro b rin g den 10de M a i fra 12te M a i af.
D e to tydfle S to rm a g te r m odte med P aastan d en om et S le sv ig Holsteen under Forbehold af A rvesporgsm aalet (senere, da denne
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Basis var fjernet, paastode de i det 9de Mode simpelthen at
have foreslaaet Personalunionen, men gjendreves endog afGrunnow,
der erklærede, at Rusl and vilde have sympathiseret med
et saadant Forslag; s. Londonnerconferencens Protokol i den
for Rigsraadsmedlemmerne trykte Udgave S. 91); det tydsie
Forbunds Befuldmcegtigede optraadte aabent for en fuldstændig
Adflillelse, idet han ligefrem erklærede, at Arvesporgsmaalet foralle Hertugdommernes Vedkommende, stjondt formelt kun for
beholdt, materielt allerede længe var a fg j o r t af storste
Delen af de tydske M a g t e r (sammesteds S. 48; han
havde visselig Ret heri, hvilket man vel flal mærke sig med
Hensyn til Virkningen af Tilbagetagelsen af Forfatningen af
18de November). Den 28de M ai fremtraadte Russell med
Forflaget om Foreningen af det sydligste S l e s v i g i n d t i l
S l i e n og Dannevirke med Holsteen og nu naturligviis
isaafald Adflillelsen af Holsteen fra Danmark.
Dette af
Frankrig, Rusland og Sverrig tiltraadte Forflag antoges af
Danmark den 2den Juni (S. 51). Forslaget, der peger hen
paa, hvad Danmark pact et tidligere Standpunkt, f. Ex. 1850
eller 1858, udentvivl vilde kunne have opnaaet, men dengang
sandsynligviis med Bibehold af en Forbindelse, vilde maaskee
ogsaa nu, i det Ringeste med ringe Modification (en Linie
imellem Byen Slesvig og Flensborg ud igjenuem Angel), være
blevet sat igjenuem, hvis Lord I . Russell havde viist mere Fast
hed og, hvis ikke det, uheldigviis for os, spændte og usikkre For
hold imellem England og Frankrig havde bevirket, at en fælleds
kraftig Optræden med en alvorlig Udsigt i Baggrunden over
hovedet ikke fandt Sted.
Efterat forst de tydste Stormag
ters Befuldmægtigede, ligeledes den 2den Juni, havde an
tydet en Delingslinie fra Aabenraa til Tonder og siden Bern
storf havde lovet i Berlin at anbefale en Linie fra Flensborg fjord nord for Byen til Hoier (S . 60), og efterat dernæst
Osterrig og Preussen den 18de Juni (S. 101— 102) havde
fremsat et meget ubestemt Forflag om en Afstemning i Slesvig

(O sterrig nævnte be slesvigske S t æ n d e r : leurs représentants
légalem ent constitués), fremkom sidstnævnte D ag Lord R ussell
( S . 114) med Forslaget om at overlade en uinteresseret M ag t
ved Voldgiftskendelse at drage en D elingslinie ikke sydligere end
den af England for foreflaaede og ikke nordligere end den af de
tydste M ag ter forestaaede (A abenraa— T onder). I M odet den
22de J u n i gik de osterrigste og preussiste Befuldmægtigede kun
ind paa en ikke endeligt bindende M ægling paa dette G ru n d lag ;
D anm ark forkastede Forstaget ( S . 129 ff.). D et kan vel a n 
sees for temmelig sikkert, at O sterrig og Preussen dog i det
Væsentlige vilde være blevne holdte til at underkaste sig R esul
tatet af en saadan Kjendelse, om den end blot betegnedes som
M æ g lin g , hvis D anm ark havde antaget V oldgiften; S p o rg sm aalet vilde ved Kjeudelsen være blevet, om Linien stulde falde
lige syd for eller lige nord for Flensborg. Efter Forflagets
Forkastelse h e n s t i l l e d e den franste A mbassadeur til Overvejelse
Tanken om en Afstemning i de enkelte Com m uner i M ellem*
flesvig om , til hvilken S id e de vilde hore, nten uden at fo r
m ulere den og bringe den til virkelig Forhandling. Eonferencen
opløstes; Vaabenstilstanden udlob. Id e t den danske Regjering
(hvis Ansvar væsentligt falder paa M o n r a d ) afslog det visselig
yderst tarvelige og ingenlunde til Billighed (om R e t kunde der
ikke være T ale) svarende Forflag om en M ellem linie, der
skulde drages ved V oldgift, men som dog stod saa overordentligt
langt over det nu foreliggende R esultat, m aa den enten have
stolet p aa, at den engelske Regjering ved den da forestaaende
Forhandling og Afstemning i P arlam entet vilde blive nødt til
at yde D anm ark Krigsbistand, eller paa, at den ved at lægge
S a g e n ganske i den franske Keisers H aand i Henhold til den
af hans Ambassadeur i London fremsatte Antydning knude op*
ttaae det S am m e sikkrere eller M ere.
Regjeringen stnffedes i
den forste Beregning ved Afstemningen i P arlam entet, der faldt
ud til G unst for det besinnende M inisterium s N eutralitetspolitik
(den 8de J u li). Tabet af A ls laae imellem. O m en heldig
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og hcederlig Kamp vilde have forstærket Sym pathierne for
D anm ark i den G rad , at Afstemningen var falden anderledes
ud, er ikke let at sige. Cobden har nylig sagt, at England var
paa et H aa r næ r ved at erklære Krig for D anm arks S kyld.
E n Henvendelse til Frankrig med fuldstændig T ilflutning til det
som Redningsm agt, hvis ellers M inisteriet havde kunnet sætte
den igjennem herhjemme, hvilket er tvivlsomt, og hvis den var
bleven modtagen, hvilket ogsaa er tvivlsomt, blev bestemt udelukket
ved Tabet af A ls. V i vare fuldstændigt kastede til Jo rd en , vor
M odstandskraft (i U dlandets D in e ) aldeles brudt; m an raadede
fra alle S id e r til at kjobe Freden med ethvert O ffer og kortest
Frist. H a r Regjeringen noksom været sig bevidst, at Forsvaret
af Als. i det Niugeste i nogle Uger var en væsentlig Betingelse
for den ene, en a b s o lu t for den anden tilbagestaaende Chance
efter A fviisningen af V oldgiftsforflaget? H a r den alvorligt
nok undersogt Tilstanden og M odstandskraften paa A ls? (K rig s
ministeren har ikke været der.) H a r den gjort A lt, hvad den
kunde, for at sikkre Forsvaret (ved Forstærkning, ved A nordning,
ved at henvise til Opoffrelse af A lt, ogsaa, hvis saa skulde være,
R o lf Krake, for dette F o rm a a l)? Jeg er bange for, at her
ligger et tungt Ansvar.
I ethvert Tilfælde ligger her en
stor Ulykke.
M inisteriet M o n r a d gjorde P la d s for et nyt, som m aatte
flntte den F re d , som nu foreligger beseglet. Jeg troer ikke, at
det kunde gjore Andet. E t tilbagestaaet Angreb paa F y en , en
med Opbydelse af al K raft vunden S e ir over den osterrigske
F laad e, hvis den trængte ind i K attegat, vilde ikke have fo r
andret S tillin g en saa væsentligt, at m an i det usikkre H aab derom
turde fortsætte Krigen. Holsteen og med Holsteen destoværre
S le sv ig , hele S lesv ig , er tabt. H vor ligger nu den sande G ru n d
til T abet? Ligger den i en national P olitik ? R et! S lesv ig (og
maafkee Holsteen) er tabt, fordi m an hverken i Fortiden eller i
N utiden har fulgt en virkelig n a t i o n a l Politik eller vovet at
gaae ind paa den, forend den ikke forelaae i den bedste Skikkelse,
10
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og forend det var for sildigt. T hi Resultaterne af den hele B e 
tragtning, jeg har sogt at gjennemfore, lade sig sammenfatte i
folgende S c rtn in g e r:
1) Holsteen er tab t, fordi et ved N ationalitet og politist,
statsretlig Charakteer tydst L and, efterat den europoeifle Udvik
ling havde begyndt sin nyere R etning, ikke kunde have P la d s i
det danske M onarchie uden i P ersonalunion, for hvis Bevarelse
endda krævedes et Vederlag, som m an ikke har villet give.
2) S lesv ig s T ab er forberedet ved den danste Regjerings
Feil og Forsømmelser igjennem A arhundreder mcd Hensyn til
Bevarelse af dets N ationalitet og til en Bestyrelse overeensstemmende med dets (1721 fornyede) statsretlige S tillin g .
3 ) S le sv ig s T ab er fuldendt, fordi m an ikke itide vilde
bekvemme sig til en D eling og Opgivelse af den reent-tydfle
D eel, efterat det var kommet dertil, at vor fulde historiste R et,
svækket ved vor egen Regjerings mangeaarige Frem gangsm aade
og næsten derved bleven ubillig, ikke kunde gjennemfores ligeoverfor Tydstlands M a g t og de neutrale M ag ters B etragtning
af vor O pfatning som eensidig. Itid e kunde S le sv ig s D eling være
foregaaet med bibeholdt Personalunion med H olsteen, siden ikke.
4) S le sv ig s T ab er tilsidst blevet saa fuldstændigt, fordi
m an ifolge en feilflaaet Beregning opgav den sidste M ulighed
for at bevare en stor D eel deraf.
5) V or S tillin g ligeoverfor de sidste M uligheder til en
bedre eller flettere D eling af S lesvig var uheldigere paa G rund
af K rigens G a n g , og Krigen er, ikke uden Indflydelse af vore
indre Uenigheder og en uberettiget Underordning af det nationale
F orm aal under politist Forstemning og paa G ru n d af andre
H indringer og Feil, ikke bleven ført saa godt, som den burde.
D e haardnakkede Heelstatsmænd havde principielt og practisk
U ret, og desto større, jo mere de miskjendte baade N a tio n ali
tetens ogen statsretlig Grundforskjelligheds B ety d n in g ; de haard
nakkede Eiderdanste havde practisk ligeledes Uret. D e fastholdt
den i sig selv fuldkommen rigtige Adstillelse imellem det selv-
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skændige danste Rige og det tydste Forbundsland saaledes, at de
oversaae G rændsens for vore Krcefter altfor farlige Afvigelse fra
N ationalitetens rimelige K rav. M en en ufuldstændig Erkjeudelse
af N ationalitetens R et og Betydning i S ta tsliv e t er Sandheden
nærmere end ingen Erkjendelse, og et System , der kun behøvede
en Grændseberigtigelse, havde et afgjort F o rtrin for et, der
sammenblandede Alt i en af indre S tr id opfyldt Forening. D e,
der have havt en men* eller m indre klar Bevidsthed om den
imellem liggende Løsning, ere deels ved T idernes U gunst, deels
maaskee ved M angel paa M od og Kløgt ikke komne til at søge
den, da det var T id.
O g hvad stnlle vi da nu gjore? Forst og fremmest ikke
m istvivle om os selv eller opgive os selv, men fastholde bande
H aabet om at kunne bestaae og V illien til at bcstaae og til ved
egen K raft at bidrage dertil. Tanken om at hengive os i et nyt
F orh old , der strap vilde være vor politiste Fortydstning og B e 
gyndelsen til vor nationale F ortydstning, om at give S lip paa
det, vi i Kampen have sat øverst, vor Danskhed, fordi vi ikke have
kunnet beholde en tvdst Befolkning i Forbindelse med os, og fordi
vi destoværre foreløbigt have m aattet see en kun altfor stor D eel,
men dog kun en D eel af vort eget Folk løsrevet fra o s, ntaa
kun betragtes som M istrøstighedens ubetænksomme Udbrud. D e r
næst, da vi nu med faa uhyre T a b , Tabet af en D eel af vort
eget Legeme, i det Ringeste ere blevne et udelukkende danst Folk i en
danst S ta t , maae vi bevare og fuldt udvikle denne Charakteer af
en reen og ublandet, sig selv uden S tolthed (der i Sandhed ikke
klæder os) bevidst Folkelighed som raadende og gjældende overalt i sit
Hjem . V i ville og kunne ikke stippe H aabet om, at G ud atter vil
give os at forene det afrevne Lem med os og blive et heclt, omend
selv i sin Heelhed lidet Folk; men vi ville aldrig lade selv vore
Ønsker gaae videre end faalan g t, som der er danste Elementer
og levende danste M in der og velvillig E rindring om den danste
Regjering som god og mild. A k, det er endda dristige Ønsker,
10*
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der i dette Dieblik vove at flyve saalangt. V i ville samle os
om vor Konge som Hovedet for den danfle S ta t i dens frie
indre Skikkelse; vi ville ikke, fordi Forsynet har villet, at han
ved B eflutning er bleven, hvad vi andre ere af N atnren, mindre
stærkt betone Danskhedens R et i D anm ark, og vi ville ikke, idet
vi prise Kongens „danske S in d " og kalde ham „saa danfl som
N og en ", dertil foie en T ale om N ationaliteten, som om det
danste S in d dog i G runden ikke var af saa stor Vigtighed, eller
som om det væsentligt bestod i Kjærlighed til en vis geographist
Forestilling og til et hyggeligt Hjem inden et Lands G rændser,
og ikke i Tilslutning til Folkets Ejendommelighed og In d iv i
dualitet. V i ville lade forstjellige politiste Anstuelser om S ta te n s
indre Forhold udkæmpe deres M odsætninger eller under Kampen
oplose og udsone deres Eensidighed; men vi ville ikke tillade, at
Nogen lægges for H a d , fordi han i den lange S tr id om det
danste M onarchies O m fang og Sam m ensæ tning har holdt stærkt
paa D anstheden, selv om han har gjort det med nogen E en 
sidighed, med noget for vidt strakt F o rd rin g , medens Andre
holdt saa stærkt paa M onarchiet, at dets Dansthed var nærved
at komme dem ganste af S y n e. D en spagfærdige Forsagthed
eller den flove Ligegyldighed og materielle Selvkjærlighed stnlle
ikke gjælde for D yder i M odsætning til Iv e r og Udholdenhed,
hvor de lovlige M yndigheder havde kaldet til K am p, selv om
de, der ansaae Krigen for nodvendig, have taget feil i B ereg
ningen af vor egen K raft og af de usikkre Udsigter til fremmed
B istand mod den U ret og V old , som de Fremmede selv have
erkjendt for saadan, og selv om der til den freidige og sortrostningsfulde Villighed kan have knyttet sig Udvæxter af ubesindig Jlte rhed. D e , hvis hele Klogt har indskrænket sig til med lukkede
D ine at benegte klare Kjendsgjerninger og vore Fjenders ofte
og aabent udtalte H ensigter, hvis Besindighed har bestaaet i at
forlange Fred og R o for enhver P r i i s , skulle ikke hovmode sig
af deres Fremsynethed. V i maae alle uden at pukke paa egne
Fortjenester eller triumphere over A ndres M isgreb i en Tid,
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bcr er afsluttet meb cn stor Ulykke, tage vort Stabe i bet
S tatsliv, ber uu er levnet os, og gjore vort Bebste bert.
V i skulle bevare Haabet om at bestaae og Villien til at
bestaae. Vanfleligheberne ere store. Er bcr ubenfor os selv
Noget, til hvilket vi naturligen kunne slutte og støtte os, og
hvorvibt tor bette forsøges? Dette Spørgsmaal er veb Begivenhebernes Gang lagt os saameget nærmere, at bct ikke nytter
at afvise bet uprøvet. Jeg havbe tænkt, hvortil ogsaa et Par
Orb i Begynbelsen af bisse Blabe hentybe, enbttit her at berøre
bct frit og aadent. Men hvab ber her var Hovebsagen, ben
tilbagegaaenbe Betragtning, har taget saamegen Plabs, at bet
maa unblabes eller opsættes. Det er maaskee ogsaa rigtigst og
for ben rolige, nforstyrrebe Opfatning debst at abskille Prøvelsen
af Fortiben fra usikkre Fremtibstanter.1)
I December 1864.

') Correcturen af disse Blade er lcest i storste Hast, saa at Uuoiagtighed og Ulighed i Skrivemaaden ikke har kunnet undgaaes. Af de
i de sidste Uger, medens Noget af det her Trykte var strevet og det
Vvrige skreves fcerdigt, udkomne politifle Smaastrifter har jeg med
Flid intet lcest indtil nu.
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