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Navnet Martsdagene

betegner en så overordentlig vigtig Begivenhed i Danmarks 

indre Politik, at næppe nogen af dem , som have seet og hort, 

hvad der dengang tildrog sig i Kjøbenhavn, bor lade dem 

være uom talte, når han skriver om sin Tids Politik. I den 

Forstand kaldte jeg  disse Linier et pligtskyldigt Fragment. 

Denne Begivenhed er så særegen i sin Udvikling og så over

ordentlig i sine Følger, at dens Historie vel fortjener at for

beredes ved Samling af Bidrag fra de forskjelligste Sider. Det 

eneste S ted , hvor den i Sammenhæng er beskreven, nemlig 

i Droysen og Samwers bekjendte Partiskrift, er den så for

vansket, at det 'm eget må beklages, at det Skrift a f Geh. 

Arkivar Wegener, som Bygtet strax i Foråret 1850 bebudede 

at skulle udkomme imod denne usandfærdige Skildring, ude

blev. Det er der f. Ex., a t det fortæ lles, at daværende 

Magister Monrad tvang Hs. Maj. Kongen til Eftergivelse ved 

at true med en  B e p u b l i k s  I n d f ø r e l s e ;  men en højt

stående dansk Embedsmand, som just havde Lejlighed til at 

se og høre meget af de Dages Slotsbegivenheder, har sagt 

m ig , at han aldeles ikke kunde huske at have hørt Tale om 

denne Trudsel, og at en meget nærstående Slægtning, hvem
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han strax  i Breve m eldte disse D ages m æ rkelige T ildragelser, 

ikke havde kunnet finde den fje rneste  H entydning dertil i hans 

Breve. Men slige Y ttringer ere vigtige B idrag til Stoffets Kri

t ik ,  når engang H istorien går til s it A rbejde.

Jeg  vil da bere tte , a t -et offisielt A nliggende b rag te  m ig til 

K jobenhavn i den anden og tred je  Uge a f M arts Måned 1848, 

og g jorde mig til Vidne ved de bek jendte  Begivenheder. Min 

In teresse  for Sagen var levende , m in O pm ærksom hed sk jæ rp e t 

ved i m ange År stad igen  at følge m ed de politiske Fæ nom ener her 

i L andet og a t udtale m ig over dem på T ry k ; je g  tro r derfor, 

a t jeg  var is tand  til a t g jore virkelige I a g t t a g e l s e r .

Grev Fr. Reventlow  fra  P ree tz  havde nylig væ ret herovre, 

med Grev H ahn , fo r a t søge B ekræ ftelse på R idderskabets 

P riv ileg ier, og man forundrede sig  endnu over Grevens store 

Forundring  over, a t m an her i K jobenhavn var så  tilfreds, 

rolig og ’’glad” , da m an i H ertugdom m erne var så  bekym ret. 

J a ,  han m åtte sag tens kunne ud ta le  B ekym ring , da han  vel 

a n e d e , og m er end a n ed e , hvad der g jæ rede  i ham  selv!

Den 1 4 de var en a f  de slesvigske Foreninger (dens Navn 

ved jeg  ikke n ø je , da je g  var Medlem a f flere) sam let i 

C asino ; D am ebilletter vare uddelte. C lausen holdt en klog 

og i Form en m eget afvejet Indledningstale. Hoyen .forklarede 

med sin  henrivende V eltalenhed, hvorledes H ovedstaden havde 

den F o r p l i g t e l s e ,  a t gå forud m ed sit E xem pel —  hvad 

sidenefte r en flink S tu d en t, som  blev F riv illig , så  rig tig  ud

tryk te  for mig ved a t s ig e : Vel bor vi D annede frem for andre 

stille  os i Soldaternes R æ k k e r, th i vi have i så lang  Tid ved 

vor Tale opflammet den jæ vne B orger, a t han  nu v irkelig  er 

be tagen  i den G rad , a t han  uvilkårlig henrives. F lor holdt 

en m eget træ ttende k jedelig  T ale, om hvorledes han  og hans
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Venner ved pædagogisk Anvendelse af Ordsprog, Kjæmpe- 
viser, Mytologi, o. lign. havde vakt den danske Ånd i Nord
slesvig af sin Dvale. Tanken var-særdeles god og praktisk 
og er vist bleven udfort med Klogt og Kjærlighed; men Talen 
derom var forskrækkelig. Alle støjede af Uro og Længsel 
efter Enden. Meget gjentoges 3 , siger tre, Gange, så at 
mange lo ganske højt, da Taleren sagde: ”Jeg skal nu ikke 
trætte Forsamlingen med Vidtløftighed” . Jeg beretter dette 
så skånselløst om en Mand, som har og fortjener Mangfol
diges Agtelse, og som jeg stedse har stået på en venskabelig 
Fod med, fordi just denne trævne Tale karakteriserer både 
den Udholdenhed og Sejhed, hvormed Flor er gået tilværks i 
sine stille Apostelår, og den Trævenhed, som synes at ligge 
næsten i alt Slesvigsk selv. Desuden kan jeg ikkun hårdt, 
eller med mandig Tørhed, tage på dette hele Martsvæsen. 
Grundtvig spillede den overtagne Rolle til Fuldendthed: ”Jeg 
har været en Kryster alle mine Dage og vilde også være det 
i Aften, hvis jeg ikke så mine Bundsforvandte dernede (Gestus 
og Mimik savnedes ikke); thi Damerne og jeg ere altid et. 
Men, at de nu sidde dernede og rundt omkring, det giver 
mig Mod til at tale om en meget delikat og pirrelig Sag. 
Jeg mener nemlig, at alt hvad her tales om i Aften er noget, 
som egentlig Slesvigerne skulle afgjøre med dem selv og deres 
H e r t u g ,  og hvad man synes at ville opnå her i Casino, nem
lig at inddrage Slesvig under Danmark, det er en stor Ure t ,  
som man liar for. (Dette varieredes endel.) Se! det lettede, at 
jeg tik den Ting sagt, og det må jeg takke mine Bundsforvandte 
for dernede; th i, &. —  Man kan kalde vor Tid en bevæget 
Tid; jeg tinder, at det er en meget rolig Tid; men selv om 
der kom en Bevægelse, vilde jeg , med Engellænderne, langt
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foretrække en  u o r d e n t l i g  F r i h e d  f o r  en  O r d e n  u d e n  

F r i h e d ;  (Stæ rke Bifaldsråb.) — Jeg kunde tie , men så blev 

min Lod, som hine ’’uafhængige” Medlemmers i Parlam entet; 

ingen bryder sig om , hvad de sige , skjønt de sige, hvad de 

ville. — Altid var jeg  kongelig sindet, men nu er jeg ikke 

blot rojalistisk, men har Lyst til a t  v æ r e  Konge selv; og 

deri stemme igjen mine Bundsforvandte. Thi Damerne sige, 

at må de selv blot få deres Vilje, så må alle andre for dem 

gjerne g jore, hvad de ville; og i (irunden ville nok alle Her

rerne også være sådanne Sm åkonger, så a t tilsidst den egent

lige Konge blot bliver en rådgivende Konge.”

”De andre T ing, jeg  har a t sige , ere ikke farlige, og 

dem kan jeg  nok slippe f ra , uagtet jeg  er en Kryster. (De 

foregående vare da heller ikke så farlige; især ikke så farlig 

bevendte, hvad SI e s  v i g s  Frelse angik .) Der skal være 

kommen det Ord fra en Mund, som nok oftere siger sådant 

noget, at nu måtte den danske Love ryste sin Manke*); men 

det kan den såmænd ikke. Hvorfor ikke? Den har ingen. 

(Stemmens Betoninger vare her m esterlige, med en Sikkerhed 

som Phisters eller Rosenkildes.) Den var allerede for flere 

Århundreder siden kun en-Løvinde, og nu er den bleven til 

en udmagret udmalket Ko; den Ko kan man intet vente af; 

og hvo vil have et sådant ”Fæ” til Landsbillede? Men jeg  

tæ nker, at når nu den norske Løvinde og den svenske Løv

inde komme sammen med vores danske, når nemlig Koens 

Kalve engang igjen ere bievne til danske Løvinder, så få de 

Lyst til alle tre endelig a t blive Han-Lover igjen —  og skal 

det så blive det Skjonneste, jeg  i mit Liv har se t, at disse

■) Form odentlig O. Lehm anns M und.
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Lover sluge helt og holdent den vendiske Lindorm —  og så 
vil jeg gjerne do.” (Alan kan sige, at Grundtvig ret var i
Ånde, men næppe, at der var Ånd i ham.)

’’Schleswigholsteinerne -råbe stedse på, at de have Sort 
på Hvidt for deres Påstande. Kan jo være! Men måtte jeg 
sporge mine Bundsforvandte dernede, hvad vel det har at be
tyde. Ville De, 0111 nogen foreviser et Kjærlighedsbrev, der
Sort på Hvidt udtrykker, de ømmeste Følelser, og om han 
derpå siger: ’’Elsk mig nu, som dengang!” eller: ”De må elske 
mig som dengang” —  ville De da sige: ”Ja , det forstår sig” ? 
Nej! De ville sige: ”Ja , det var den Gang” . Og derfor, det 
Kys, som Schleswigholsteinerne ville give os, er et Kys 
uden Kjærlighed; men mine Bundsforvandte dernede, de ville 
sige: ”Til et dansk Kys horer der Kjærlighed; det tydske 
lide vi ikke.” —

Der var endel Udtværet, og overmåde meget Vilkårligt i 
denne Aftens Foredrag, hvorfor jeg såmeget mere udhæver 
dette i Modsætning til Hovedaftenens ydre Korrekthed, Ens
artethed og praktiske Retning mbd et sikkert Mål, hvormeget 
også den indre Sikkerhed og Sammenhæng manglede.

Om Middagen d. 20^o mødte jeg på Kjobmagergade Redak
tør Giodwad og en nuværende Landsthingsmand, som fortalte 
om Oprør i Rendsborg, bøde mig en Casinobillet til om Afte
nen, og rådede nng at komme tidligt, da der blev meget 
fuldt. Jeg modte naturligvis og modtog ved Indgangen denne 
Plakat:

En slesv igh o lslen sk  Forfatning er en O pgivelse af den danske  

K rones Ret over S lesvig . Dertil er K ongen af Danm ark uberet

t ig et, og  det kan det danske Folk aldrig tale.

Det danske Eolk tilsiger K ongen  af D anm ark sin  ubegræ ndsede
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Bistand til Opfyldelsen af den helligste af hans Regentpligter,  al 

værne om det suveræne dansk-s lesv igske  Riges Opretholdelse.

Danm arks og Slesvigs nuværende Forbindelse kan kun sik-  

kres ved en for begge fælles R igsforfatning, bygget på en i 

Sandhed folkelig Valglov.

Slesvigs nuværende provindsielle Selvstændighed og de deri 

værende tvende Nasjonalitcters lige Ret bor betrygges ved en 

egen Provinds-L anddag  og tilsvarende provindsielle Indretninger i 

Forvaltning og Retspleje.

Danmarks Velfærd fordrer,  at K ongen  uopholdeligen omgiver  

Tronen med M æ n d , hvis Indsigt,  Energi og  Fædrelandskjærlighed  

kan give Regjeringen Kraft og  Nasjonens Tillid.

L. N. H v i d t .  II. N. C l a u s e n .  O r l a  L e h m a n n .

A. F. T s c h e r n i n g .  F l o r .  M a r k m a n n .  S c h o u w .

D. G. M o n r a d .  C a r l  P l o u g .  H o t h e r  H a g e .

J. F. G i e d w a d .  PI e s  n e  r. M e i n e r t .  A. F. K r i e g e r .

Klokken var 8 ; der var aldeles fuldt. Den største Orden • 

og Ro herskede; ingen snakkede hø jt, ingen lob om, ingen 

havde noget at indrette eller foreskrive; man så tydeligt, at 

a l v o r l i g e  Tanker beherskede Sindet. Jeg erfor, at nu stode 

alle disse Navne under P laka ten , fordi Schouw havde besluttet 

sig til at underskrive med; tidligere havde blot Hvidt indbudt 

til Casinomode, fordi man ikke vilde vise, at Schouw endnu 

holdt sig tilbage. Der meldtes fra Tribunen, inde i Salen til

højre fra Indgangen, at man ventede på Hvidt, der som 

Borgerrepræsentanternes Formand forhandlede med disse 0111 

en kort Adresse til Hs. M ajestæt, og man afsang til Tids

fordriv tiere patriotiske Sange, der hørtes med Velbehag. 

Kl. 8^  kom Hvidt, blev modtagen med Akklamasjon, oplæste 

Adressen med en Stem m e, som bar den frem , og sluttede i 

ypperlig teatralsk Effektfuldhed med den Blomsterbråd i Enden,
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at Kongen ikke-skulde drive Folket til Fortvivlelsens Selv

hjælp. Jeg antog, og antager endnu, a t dermed sigtedes kun 

udad, imod Sclileswigliolsteinerne. Så begyndte Lehmann. 

Efter a t have givet sit Portræ t af Ministrene (se S. 351) sagde 

han blandt andet, og Hallens Chorus klappede og bravoede over 

alle disse grove Steder: Vi have slet ingen Regjering; disse 

Kollegier med deres hele Reskript-Indsigt kunne resolvere, 

men ikke s ty re ; Ministrene ere uden ”al” Sam vittighed, den er 

så vissen og to r , at ikke engang —  kan opløse den; og der 

kan aldrig komme Liv igjen i det langsomme Riod i deres 

gamle Årer. Nu er Handsken kas te t, skrålte han , og jeg  

kalder den en fej Hund, som ikke vil optage den. Det tydske 

Forbund er opløst, selv Metternich er falden, den qvalme 

Luft er ovre, og vi kunne engang ånde frit igjen!

Iblandt mere andet nævnede Lehmann som Oprørstegn, at 

Grev Baudissin med sin hele Batallion skulde (netop kun 

’’skulde”) have underskrevet en meget trodsig Erklæring til 

Kongen. Isæ r stø ttet hertil, forlangtes Ordet for E tatsråd 

Francke, og Forsamlingens Tilladelse krævedes og gaves til, 

at han talte Tydsk. Denne Mand fortalte om et Brev til 

Grev Karl Moltke (fra  Krohn i K iel?), hvorefter Rygtet 0111 

Baudissin var falsk , og fremhævede s tæ rk t, efter forskjellige 

Bem ærkninger, som skulde tjene til Beroligelse, men kun 

fremkaldte Smil og Sm ålatter, at Sclileswigliolsteinerne ikke 

vare 1 P a r ti,  heller ikke i Rendsborgs Forsamling, men del

tes i alt F ald , så at en stæ rk Minoritet endnu holdt på 

Enheden. Han bad 0111 Opsættelse af de Dgnskes Dom, indtil 

mere erfores af en hidkommende Deputasjon. Om hans egent

lige Hensigter vil jeg  her ikke ta le ; han sagde nu engang dette 

godt og roligt. Også Provst Tryde ønskede at berolige, men



var ikke heldig i sine så vel mente Bestræbelser. Jeg ser, 

sagde han, en Mængde af Kjøbenhavns næringsdrivende Bor

gere her for mig — og han advarede da disse imod en mulig 

Borgerkrigs Fremme, da den vilde odelægge Kreditten. Men 

de Næringsdrivende vare i altfor mange År trættede af de 

schleswigholsteinske Optøjer og altfor vel skolerede ved Blade, 

F este r, Forsamlinger <£., deres rene danske Patriotisme var 

kommen i altfor lys Lue, til at de skulde kunne påvirkes af 

en så udvortes Henvisning til Egoismen; man horte kun en 

misbilligende Mumlen, og jeg  så de ægteste Kjøbmandsansigter 

omkring mig erklære ved deres Smil, at den Kredit, som det 

nu galdt, var, om Slesvig skulde krediteres Tydskland.- Men 

det v i l d e  de ikke. —  .Monrad sagde meget 0111 lidet; han 

angreb Francke uretfærdigen. Han fordrede at vide, hvor 

stor hin omtalte Minoritet for Statens Uadskillelighed var. 

F rancke, som igjen var kommen til Orde, og nu talte Dansk 

—  hvorom flere naivt bem ærkede: Nu, se! han kan jo ganske 

ordentligt Dansk! (som 0111 det havde været Lumskhed, at han 

første Gang talte sit. Modersmål, hvilket naturligvis var ham 

geläufigere) — svarede, at det kunde han ikke angive, hvor

til så Monrad, med en halv skjærende halv pibende Stemme, 

der i Hånlighed overgik hvad jeg nogensinde har hørt, mælede 

ned til Publikum: Og den Herre giver sig ud for at vide Besked, 

som ikke engang ved det! Mon da Monrad f. Ex. vidste Tallet 

på sine Klienter der i Forsamlingen så ganske nøje? En stæ rk 

L atter, som jeg  skammede mig ved, svarede ham bifaldende. 

Mod Tryde sagde han: Den højærværdige Taler er vist bibel

fas t; han ved da, at ung Vin ikke kan kommes på gamle Læder

flasker (en Stemme fra Tribunen, min Sidemand m ente, det 

var Plougs, tilføjede: for så sprække de!); men således kunne
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de nye Prinsiper ikke gå ind i de gamle Ministre. Men er 

Ministeriet først sprengt, så kunne godt nogle S t u m p e r  

deraf bruges i et andet. Om Slesvigs Stilling sagde han: 

Når man slår en Knude (da lian gjentog det, sagde han en 

Sløjfe, hvilket Ord politisk kunde udlægges ganske anderledes), 

så må begge Ender holde fast ved de to T ing, som sammen

bindes, og ifald Knippelsbro skal fore fra Kjobenhavn til 

K ristjanshavn, så må den hvile på begges Grund; således 

må også Slesvig være lige så nøje forenet med Danmark soin 

med H olsten, om det skal holde begge sam m en, hvilket mange 

endnu ønske. (Sml. hans otte År ældre Ord i FI. Polit. Bl. 

1840. Nr. 2. S. 60 : ’’hvad mig angår, da vil jeg  ej dølge, 

at jeg  med Sorg vilde se Statsenheden opløst, og det ej 

alene for Danm arks, men o g s å  for Holstens Skyld.) Tryde 

repliserede uden Held. Tscherning mente tilsidst, at man nu 

m åtte gå hjem og sove på dette, da man ikke måtte forlange, 

at de t, ’’hvad vi forlange”, skulde ske s trax , at dér måtte 

Betænkningstid til for Hans M ajestæ t, og at man måtte tinde 

sig i det, selv om ”Man” forlangte 14 (fjorten) Dage dertil.

Afstemningen på de fem Teses gik meget formelig og 

højst tilfredsstillende for Vedkommende, liden al Triumf eller 

Spadsen bem ærkedes, at 1, siger en, Stemme, o: en oprakt Arm, 

var imod. Da Toget til Slottet var bleven afta lt, endtes alt 

med de Ord af Hr. Ploug: Altså imorgen Kl. 11 på Gammel

torv, mine Herrer! hvorpå Massen strømmede ud. På Hjem

vejen fortalte Folk, at flere Godsejere og Konferentsråder — 

og Francke —  havde været samlede i Hotel Phønix , for også 

at beslutte noget, men at de dog intet havde fået beslu ttet; 

at Studenterne havde været samlede — ’’under Major Blom”, 

sagde en —  på Universitetssalen, og at der hver halve Time



var gået Bud til dem, 0111 hvorledes det stod til ude i Ua.siino 
(jeg  begriber knap, hvorledes det kunde udfores); at Håmd- 
værkerne, eller også Håndværkerforeningen, ligeledes vare ft'or- 
samlede og ligeledes fik Bud, &. Jeg forbigår ikke dette, da 
jeg vil meddele, hvad jeg erfor. Af det Sagte opstår Saig- 
net, og af begge må Kritiken siden udskjelne Sandhedeen* 
Jeg spurgde mig selv, da jeg kom hjem i mit Losji i Koseen- 
gården: Hvad er der dog egentlig sket i Aften? Og jjeg 
svarede: I Aften er der ikke blot udsprungen vellugtemde 
Marts-Violer, men også rode Juni-Roser. Jeg mente naturliig- 
vis Begejstringen for Slesvigs Bevarelse, den skjonne Eniglned 
i Beslutningerne, og den faste Vilje til Oprorets Undertryk
kelse, som havde indtaget mig. Det var en forunderllig 
Glæde, således engang at have hort vocem populi og at 
erkjende dens Ret og Magt. Jeg ojnede vel nok i Ba.g- 
grunden mere, men var ikke skarpsindig nok til at se , hvad 
det var eller hvad det kunde blive til, især ikke så snart; 
jeg folte Drift til at udtale mig derom, og jeg vil skrifte 
det her, da jeg i denne Bog har sagt så meget til Andres 
Advarsel. Jeg begreb, at Kongen måtte foretage noget Over
ordentligt, og skrev da Tirsdagmorgen tidlig et Brev til den, i 
hvis Hånd Afgjorelsen var lagt, forklarede min formentlige Ad
komst til at tale, og bemærkede, at Folkestemmen i det mindste 
måtte tilfredsstilles med Schouws og Hvidts Udnævnelse til 
Statsråder. Skulde hændelsesvis .nogen af de Herrer Marts- 
ministre, som næste Middag kom el. sprang til Roret, have 
fået dette Brev at se , så har han dygtig leet mig ud for 
min Kortsynethed. Men jeg skammer mig ikke ved at have 
vist den; jeg attrår ingenlunde ethvertslags gjennemtrængende 
Blik. Dette M inister-Skifte  er desuden endnu uoplyst; mere



385

end man tror, hidrorte fra den almindelige evropæiske Marts- 
Feber. Jeg tro r, at mangfoldige med mig alene ventede en 
ny Retning i Statsrådet, så der vistes skarp Front imod 
Sclileswigholstein.

Toget om Tirsdagen så jeg , hvor det svingede omkring 
på Hojbroplads fra Amagertorv. Alt gik, som det skulde. 
Først gik Hvidt og Lange, Repræsentanternes Formand og 
Byens Overpræsident, så Borgemester Bentley og en anden, 
så Resten, tildels i Klynger, en 40 Stykker. Nej, nu er det 
Alvor! sagde en Ven ved min Side, der går Overpræsidenten 
med i den lange blå Kappe. Han fortalte mig den næste 
Dag, at denne Mand om Morgenen havde været hos sin Ven 
Minister A. S. Ørsted og søgt hans Råd el. Samtykke, som 
da lød på at gå med, ligesom han om Middagen, efterat denne 
Vens såvelsom de andre Ministres Fratrædelse var bleven frem
met-ved Beslutningen om Toget, efter vanlig Skik havde været 
tilbords hos denne Velynder (det hører til Denkwiirdigkeits- 
Karakteren, at jeg tager sligt med). Så kom de Ledsagende,
6 og 6 , sjælden færre, vel en tusinde Geledder, hvori de 
fleste Studenter og mange tykke Mænd med Stokke, flere

s
Højskoleoffiserer og en Mængde pyntede Yngre, formodentlig 
Handlende og Håndværkere. Min velorienterede Nabo næv
nede mig Læger og Assessorer, Kontorsjæfer og Grosserere, 
en Rad Gymnasiaster fra Metropolitanskolen, &. &. Venn'er sås 
med hinanden under Armen, f. Ex. Flor og Ploug. De svin
gede sm ukt, netop hvor Droskerne holdt. Da de sidste vare 
på Højbro, sås Politidirektør Bræstrup stile over Pladsen. På 
Slotspladsen anslog jeg Folkemængden til en 12,000. Det 
Hele på Slottet varede et Qvarterstid. Hvidt kom ned i Por
ten og fortalte, at Ministrene vare aftrådte; Hurraet var
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temmelig s tæ rk t, men man hørte dog tydeligt, hvorledes For

undringen over, hvor nemt det var gået a f , kuede det re tte  

Udbrud. Toget gik hjem ad Rådhusstræde.

Man fo rta lte , a t Monrad om Aftenen var kaldt til Hs. 

Majestæt og havde overtydet Kongen om , at de 5 Teses fra  

Casino m åtte være ethvert nyt Ministeriums Program. Er dette 

sandt, så er det Vendepunktet. Jeg vil på dette Sted henvise 

til et par T ræ k, jeg  fortalte i Navnes Breve (109de), 0g slu tte 

med nogle Ord, som jeg  andensteds har fundet Anledning til 

at nedskrive: Det er en historisk Usandhed, at ” ein Volks- 

haufe von 12— 16000 Menschen am 21slen März 1848 den 

König in seinem Schlosse nöthigte jene Minister anzunehm en”, 

hvilket er Hengstenbergs Ord i den bekjendte Afhandling i 

Evangelische Kirchenzeit. (März. 1850). Det var den stedse 

stigende, stedse mer og mer om sig gribende Overbevisning, 

at Kristian VIII og hans Statsministre havde vist sig altfor 

langsomme og altfor milde i at kue alle Oprørets Forspil i 

T ide, der nu i Marts Måned, foruroliget ved Statsbygningens 

Rystelser i flere a f Evropas Hovedlande og ægget- til at fore

tage noget, bevægede Hs. Majestæt Kong Frederik VII til a t 

rette sig efter Stemningen i Danmark —  s å l e d e s  s o m  d e n  

d e n  G a n g  t y d e l i g t  u d t a l t e  s i g  —  og at vælge dem til 

M inistre, som hans Fortrolige, den af ham ved hans Tron

bestigelse udnævnte Statsm inister Bardenfleth, troede at burde 

anbefale ham. Ikke nogensomhelst Folkehob ’’nødede” såle

des Kongen, men hans Bryst var lige så modtageligt for den 

almindelige danske Forbittrelse, som Folkets; man m åtte meget 

snarere sige , at Skjæ bnen, eller hans Regimentes Skytsånd, 

’’nødede” ham , når der overhovedet skal tales om nogen 

anden Tvang eller Nodning end den f r i  M a n d s  B e s l u t n i n g ,
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som noder ham til Handling. Dette Optog gik af uden al 
Stoj, Råb, Puf eller Kiv på Gaden. En magelos Orden 
herskede allevegne. Forundringen var vel en Tomme på 
mange; men Glæden, over at det endelig blev Alvor med 
at tage fat på Schleswigholsteinerne, var det vist, som især 
holdt enhver mindre god Drift Stangen. Man gik derpå hjem 
som fra Kirke eller Komedie. Ifølge Kjøbenhavns Privilegier 
af 24. Juni 1661, § 2 , har Præsidenten med en Borgemester 
og to Repræsentanter ’’altid fri Tilgang til Kongen, Stadens 
og det gemene Anliggende at andrage”. I Overensstemmelse 
hermed kunde Adressen nok med Rette overleveres. Om 
Morgenen var allerede Ministrenes Dimission indgiven; Toget 
påtvang i k k e  de ny, da Kongen først henvendte sig til andre 
blandt sine n æ r m e s t e  Statstjenere, som Bang, K. Piessen, 
Francke, &.

E fte r  fuldbragt ’’Revolution” gik Hvidt om Middagen 
Kl. 2— 3 på Borsen og i Banken til sine Vexelforretninger, 
og så Kl. 4 til Jfr. Henckels i Vimmelskaftet for at spise. 
Denne nordiske ”Lugn” var næsten ængstelig. Om Aftenen 
vrimlede dét på Gaden af Mennesker, som sang, talte liojt, 
røg Sigar og lo, men forresten ikke i fjerneste Måde lode 
mærke, at de om Formiddagen havde havt en — ’’Revolutioif’.

Denne Begivenhed kan man som historisk Fænomen ikke 
frakjende al Grandiositet; det.var en dansk Åuds-Erhebung i 
Simpelhed og Regelmæssighed. Efter disse to Egenskaber 
kan den forresten også i sit Ydre føre Navn af en Jævndøgns- 
Tildragelse, hvad den var; men fra Onsdag Morgen af svandt 
al Jævnheden. Da læstes på Gadehjørnerne den lille Plakat
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fra Fædrel.’s Kontor: ”1 dette Øjeblik ere de Hrr. Hvidt, 
Clausen, Lehmann, Monrad og Tscherning kaldte til Hs. 
Majestæt. Kl. 10 Formiddag d. 2 2 . Marts.” Et par Timer 
efter vare de, på Clausen næ r, Ministre. På de 5 Teses 
blev der forsåvidt vendt op og ned, som den sidste om ny 
Ministre blev for Hjerterne den forste. Kuglerne fra Casino 
skulde have prællet af på Stemanns Pande og Ørsteds Bryst, 
men drevet dem og Kolleger fremad; men i dens Sted op
fangedes de af Bardenfleths Hånd, og Udskyderne indbødes til 
den Dåd, som det nødvendigen forestod et hvilketsomhelst 
Ministerium øjeblikkeligen at udføre. Henrykkelsen over, at 
Slesvig endelig skulde forsvares med Våbenmagt, skjulte vel 
for mange det egentlige Mål og Med i Casino-Forsamlingens 
Resolusjoner.

Jeg bemærker endnu, at jeg siden har hørt fortælle, at 
man i Casino råbte: Leve de ny Ministre! Jeg hørte in te t ,  
aldeles intet, trods al Opmærksomhed. Det Råb må have 
været ganske sporadisk.
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