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NITTENDE BOG
rummer 377 for største Delen tæt beskrevne
Sider med Dagbogsoptegnelser fra 3. December 1863—
31. August 186i, hvoraf det allermeste er trykt her.
Der er ingen særlig Titel-, paa de første tre Sider fin
des Lister over Ministrene 1863—61/ og Oplysning om,
at Dagbogen foruden de daglige fortløbende Meddelelser
indeholder: ^Almindelige senere Tilbageblik 1869.« (her
trykt S. 102—111) og ^Tilbageblik (Conferentse)<i (her
trykt Side 111—11 tf).
agbogen
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DEN 3. DECEMBER. Torsdag.
Hall fortalte idag, at Kongen vilde have 700,000 Rdlr.
Civilliste (foruden 100,000 Rdl. til Dronningen), og syn
tes (ligesom Monrad) personligt ikke utilbøielig til at
gaae ind paa Civilliste-Lovudkastets Forelæggelse i Over- s
eensstemmelse hermed. Fenger vilde ikke foreslaae Mere
end 600,000 nemlig 500,000 for Kongeriget og Slesvig,
med Forpligtelse til at overtage Jagtudgifter, Theater,
Slotskirken og Rosenborg-Driverie (ikke Adjutantstab
el. Garde).
lo
Om Middagen gik jeg op til Fenger og fandt ham til
min Overraskelse (trods Andræ’s Tilskyndelse i den
modsatte Retning) bestemt paa ikke at give efter. Sagen
skal for i Statsraadet imorgen, hvor tillige Forslaget om
10 Mill. Laan skal vedtages til Forelæggelse, ligesom og is
Forslaget om Bevilling af 5 Mill.
Et udenlandsk Laan vil nu blive meget dyrt, da Disconto er 7 p. c. i London. Hambro siges at være ilde
stemt mod Fenger. »Det skal være en god Læge«, siger
han — eller lader man ham sige, tænker jeg. Hall pøn- 20
ser aabenbart nu paa Afsked, uagtet han personligt sy
nes mindre ilde seet end de tre (F[enger], W[olfhagen]
og L[ehmann]).
Til Hall sagde Hamilton idag, at alle de store Magter
ved at lykønske Kong Christian IX vilde tilføie en Min- 25
delse om at opfylde de i 1851—52 overtagne Forpligtel
ser. Hamilton havde Gjenparterne. — Sverrig havde af
vist Opfordringen med den Bemærkning, at det alt havde
ønsket til Lykke. Hall foreholdt Hamilton, at hvis Sver
rig nu trak sig tilbage, var al Skandinavisme tilintetgjort, 30
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og Sverrigs Ære plettet. Hamilton var ikke uenig. Nu
kom Nicolai. Hall foreholdt ham, at Rusland var vor
værste Fjende; det var let at gjennemskue; dets Hen
sigt var kun at aflede Opmærksomheden fra Polen. (Ewers
5 skal sendes hertil; det er ham, der i Udenrigsministeriet
behandler vor Sag.) Nicolai saae af og til forundret op
til ham. Endelig kom Dotézac. Hall foreholdt ham, at
Frankrig forspildte ved sin Opførsel enhver Sympathie
her; det adskilte Sverrig og Danmark, gjorde en Til10 slutning til Frankrig mod Rusland umulig og kastede
os for lange Tider i Armene paa Tydskland. Dotézac
blev ganske urolig og blev gaaende der indtil Kl. 57«•
DEN 4. DECEMBER. Fredag.
Kronprindsen indføres idag. Beretning gives om Fhlg.
15 med Moltke. Procl. til Holst, og Lbg. vedtages. Valg
loven er stadfæstet i Morgenstatsraadet, Laanelovforslaget billiget. Paa Grund af Audients udsattes Civil
listen til i Aften.
laften fortsættes Statsraadet.
Ciuillistesagen gik igjennem (understøttet af Løvte om
Lovforslag til Gjælds Betaling, 100,000, Dækning af
Kronprindsens Reiseomkostninger), ligi. Kronprindsens
Apanage.*)
Bekjendtgjøreiserne til Holstenerne vedtoges, men
25 Kongen standsede foreløbigt Tilbagetagelsen**) af Kg.
30. Marts, dog kun til Cabinetsbehlg., hvilket fandtes
nyttigt. C. Moltke besøgte Hall idag, og fandt baade
Svaret til Piessen og Proclamationen til Holstenerne
fortræffelige. En snurrig Mand! Han kunde aldeles ikke

20

30

*) Det lod til, at de andre Ministre ikke vilde følge
Fengers Exempel og gjøre Forslagets Vedtagelse til et
Cabinetsspørgsmaal. Fenger paaberaabte sig Sverrig—
Norges mindre Civilliste. Kongen vilde have Kronprind
sens Apanage forhøiet til 20,000 Rdl.
35 •*) Ønskeligheden udtaltes efter Clarendons Ønske af
Paget.
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begribe, at Bluhme havde villet gjøre Arvetractaten be
tinget Ogsaa Lauenborgerne faae en Tiltale.
Hamilton har faaet Meddelelse fra Jårta, at England
har erklæret, at det vilde understøtte Danmark, hvis
det blev angrebet; baade i Wien og Berlin skulde Er-s
klæringen være afgivet. Endnu var man ikke enig om
Occupations- Seqvestrations- eller Executionsindstilling.
Jårta’s Efterretning er imidlertid ganske sikkert upaalidelig; jeg troer dog ikke, at Hamilton har villet narre
os, thi Kongen har jo faaet lignende Forestillinger; sna
rere er der forskjellige Tilløb og Strømninger i London, lo
Idag kom omsider Rechbergs tvetydige Erklæring i
Kammeret i Wien. Han har ventet for ikke at blive
skuffet af Bismarck, og nu har han ikke turdet tale et
tractatmæssigt Sprog; han er meget irriteret paa Hall, i5
der naturligvis skal gjøres til Syndebukken.
I Aftenstatsraadet blev Lovforslaget om overord. Be
villing efter Wolfhagens Ønske omredigeret saaledes, at
Spørgsmaalet om overord. Skat henstod, indtil det viste
sig, om det blev til Krig. Fenger samtykkede i W.s Øn
ske (noget imod Monrads Ønske).
20
DEN 5. DECEMBER. Løverdag.
O. Piessen har nu faaet Oplysning. Rusland har taget
Initiativet; det foreslaaer at lykønske (det vil sende Ewers)
og samtidig erklære, at Danmark er pligtig at opfylde, 25
hvad der i 1851—52 er lovet. Østerrig vil det Samme,
uden altsaa at knytte Anerkjendelsen til en Betingelse;
(dette er Rechbergs Ønske; Keiseren søger schleswigholstensk Popularitet;) Preussen har Intet svaret (— Alt er
gaaet pr. Telegraph —); Frankrig »admet la distinction«; 30
(—Bunsens Søn har nu i Kamret i Berlin mindet om, at
Frankrig vilde have kjøbt Preussens Alliance i Krimkrigen med en Indrømmelse af de tydske Krav ved
Elben—); England fastholder ubetinget Arvefølgeord
ningen.
35
Ewers har Ordre til, hvis Danmark svarer, at det har
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opfyldt alle sine Forpligtelser, at erklære, at Rusland
ikke kan være ansvarlig for Følgerne.
W. Piessen indberetter, at baade Kongen og Manderström have erklæret, at Forholdene nu vare aldeles for5 andrede; nu kunde Sverrig ikke forpligte sig. Den
europæiske Luft var aldeles forandret. Ruslands Hold
ning mod Sverrig var aldeles Qendtlig, Alliancen mellem
Rusland, Østerrig og Preussen mere og mere fremtræ
dende; en Neutralitetspolitik var, hvis ikke Rusland an10 greb Sverrig, maaskee det tilraadeligste o. s. v.
Hamilton afgiver Manderströms officielle Depeche
(2. Dcbr.); den lægger hele Accenten paa Tydsklands Op
træden imod Arvefølgeenheden, hvorimod alle Londonercontrahenterne i Foreening maae optræde; — Sver15 rig kan ikke isolere sig uden Fare og Ansvar, Danmark
kan Intet inwd de store Magters Raad; trænger ikke til
Sverrig med dem. Lad os ikke tale om Sagens Stilling
til Nogen; Alt bliver staaende svævende; men i Øieblikket kan ingen Tractat afsluttes.
Efter Aftale med Paget tilbagetages dog Bkg. 30. Marts
20 (uden Henvisning til Forbundsbeslutningen).
DEN 6. DECEMBER.
Eden affordres Embeds- og Bestillingsmænd. Men
hvad hertil regnes er i Slesvig overladt til Amtmænde25 nes Afgjørelse. Af Embedsmænd foreligger ikke Negtelse
uden fra en Præst (afskediget) og fra Klosterprovsten
Buchwaldt (skal suspenderes, hvis han ikke inden 24
Timer sværger); Ingwersen henholder sig til sin Pensioneringsbegjæring; — hvis han modtager Afsked uden
30 Pension, er Sagen i sin Orden; ellers ikke. Derimod
have forskjellige Communalbestillingsmænd nægtet; i
Slesvig og Flensborg By standsede Wolfhagen Henven
delsen til de Deputerede; hos Krogh er Alt i Orden; for
det Meste og hos Blaunfeldt, anderledes hos Muszmann,
35 men især i Eidersted. Johannsen er her og i Husum
gaaet meget vidt med at affordre Eden; tildels kan han
desavoueres, men Pfenningmestrene og Lehnsmændene

1863 6. December—8. December 1863
maae som Oppebørselsbetjente holdes til Eds Aflæg
gelse. Tidligere har det jo ikke skeet i saadant Omfang,
ikke siden 1721.
I Holsteen gjøre af Amtmændene Harboe og Miillenhof Vanskeligheder.
s
Gamle Schirach har af Pernices Skrift ladet sig be
væge til at skrive under.
Koopmann har Skrupler.
Alle Lauenborgere have skrevet under. Det vides dog
ei, om det lauenborgske Ridder- og Landskab har aner-1«
kjendt Kongen. Det holstenske Ridderskab har endnu
ikke søgt om sine Privilegiers Stadfæstelse; det er uden
tvivl nu lidet indflydelsesrigt.
DEN 7. DECEMBER. Mandag.
Execufionsbeslutningen er nu i Frankfurt taget idag is
med een Stemmes Overvægt; det kneb meget, inden det
kom saavidt. Saaledes reddede Preussen og Østerrig og
med dem Forbundet endnu Skinnet.
En velvillig Opfattelse af Kongen lyder saaledes;
Kongen er meget alvorlig, han holdes oppe ved sin Re- 20
ligieusitet. Han har ingen Tillid til Bluhme, heller ikke
videre til C. Piessen. Han ønsker at blive af med de 3,
men vilde gjærne beholde Hall*) til en Forhandling om
Holsteens Optagelse paa Grundlag af Grl. 18. Novbr.; i
Preussen, Østerrig og Rusland seer han sine Modstan- 25
dere; han vil holde sig til England og Frankrig. Men
hvorledes? Kong Carl forærer ham en Sabel.
Kongen ønsker paa en Dag [!] at gjøre en Udflugt til
Holsteen; men det bliver ved Ønsket.
DEN 8. DECEMBER. Sick har nu bragt Moltkes Beret- 30
*) Underligt nok klager Hall over, at Kongen ikke
svarer ham og derved standser enhver videre Udtalelse,
og Kongen klager over, at Hall aldrig indlader sig med
ham, udover Øieblikkets Krav. Da Oxholm bestyrker
denne Opfattelse, vil Hall jo sagtens kunne rydde denne 35
Vanskelighed ad Veien.
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ning om en Samtale med Drouin. Denne har reent ud
sagt, at ui aldeles Intet kunne vente af England eller
Frankrig', man havde aldeles ikke været forberedt paa
et saadant Udbrud i Tyskland. Arvesagen vilde vistnok
5 ordne sig, men Executionen kunde ikke hindres. Vi gjorde
vel i ikke at modsætte os den.
Underligt nok havde Fournier bildt ham ind, at den
svenske Alliance var afsluttet; underligt nok talte Drouin
ikke et Ord om det Tryk, der efter Ruslands Opfordring
10 skulde øves paa os samtidigt med Lykønskningen.
Paa Moltkes Beklagelse, at Keiseren aldeles ikke havde
indladt sig med Schlegel, svarede Drouyn, at Keiseren
ikke gjærne talte om, hvad han ikke ganske forstod; —
han var jo et godt Hoved, men naar han skulde tilegne
15 sig Noget, maatte det formuleres paa en bestemt Maade,
der ikke var funden for den danske Sag.
Hamilton har til Kongen udtalt sig om den svenske
Regjerings Beslutning; idet han mere fremtraadte som
Individ end som Repræsentant. Da Kongen antydede,
20 at Grl. 18. Nov. ved Rigsraadsbeslutning muligt kunde
suspenderes, bad Grev H. Kongen ikke lade denne Tanke
komme frem for noget Menneske. løvrigt tilraader H.
nu ingen Modstand at gjøre imod Executionen i Holsteen.
I Byen rygtes det, at Alliancen brister, — Stemningen er
25 mere urolig og forknyt, end den burde være, især iblandt
Søofficererne (O. Lutken—Rothe).
Idag udstedte Drouyn den nye Indbydelse til en Conferents uden England.
DEN 9. DECEMBER. Onsdag.
Sick fortæller, at Kong Georg og Sponneck ingenlunde
have gjort noget godt Indtryk i Paris; Sponneck vilde
ligesom være Alt, Kammerjunker og Minister; — der
var ikke engang en Tjener med. Følgen blev, at alle
Former tilsidesattes, da Kongen ikke vidste Besked der35 med, og Sponneck enten ikke heller var orienteret eller
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forsømte at sige ham, hvad han skulde gjøre. Dette gjaldt
ligeoverfor de græske Deputationer, det gjaldt ved Be
søgene hos Keiseren.
Irminger, der forgjæves ventede paa at blive modtaget
i Berlin, er reist til Wien, hvor det vel ikke vil gaa ham 5
bedre, som Stemningen nu er.
Der er i Paris stor Uvillie over Englands Afslag. Det
er dels Realiteten, da Keiseren forunderligt nok ligesom
synes at have troet paa Muligheden af en Congres; men
det er tillige og fortrinlig Formen, Dronning Victoria’s lo
korte Svar og Russels iiskolde Depeche ere lige stødende.
DEN 10. DECEMBER. Torsdag.
Civillistens anden Behandling gik meget let; Tscherning fattede sig kort, da Fru Fenger skulde i Barselseng.
Den 8. Dcbr. har Napoleon nu indbudt til en conti-15
nental Conference, med Udelukkelse af England. Denne
Spaltning mellem England og Frankrig kan have meget
slemme Følger for os.
Hegermann har personligt mødt en velvillig Modta
gelse i Petersborg, ikke blot hos Keiseren, men og hos 20
Udenrigsministeren. Keiseren forklarede ham, hvorledes
Rusland havde villet samle en Conference i Kbhvn., og
spurgte, om Danmark ikke vilde gaae ind derpaa. He
germann*) havde ingen Myndighed til at udtale sig, men
tvivlede ikke derpaa. Keiseren var saa villig til at hjælpe 25
Kong Christian, der kunde stole paa ham, at G[ortschako]w
bad Hegermann dog ikke at lægge for Meget deri, at Kei
seren ikke ubetinget vilde understøtte ham o. s. v. Det
viser sig nu tydeligt, at Preussen og Østerrig ikke ville
*) Hegermann har siden fortalt mig, at Keiseren havde 30
sagt til ham, at den Forstaaelse af Ordene »Ligeberetti
gelse«, som man nu gjorde gjældende, ikke var den op
rindelige; saaledes var det ikke meent i sin Tid, men
Spørgsmaalet kunde ikke afgjøres efter en streng For
tolkning.
35
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sende nogen Gesandt til at lykønske Kongen. Altsaa vil
Trykket ikke udgaae fra Preussen-Østerrig umiddelbart,
men fra England-Rusland.
DEN 11. DECEMBER. Fredag.
Irminger kom i Mandags til Rechberg, der modtog
ham meget lidenskabeligt; det viste sig afgjørende næste
Dag, at han ikke kunde blive modtaget paa rette Maade,
og han foretrak da slet ikke at modtage Audientsen.
Om Onsdagen lod Rechberg Bille kalde til sig for at
10 forestille ham, at Østerrig ikke ubetinget nægtede Kong
Christians Anerkjendelse; at Østerrig kjæmpede med Re
volutionen; meget snart havde man jo Forparlamentet
i Frankfurt — ligesom i 1848; Danmark maatte dog ikke
ved at gjøre Modstand mod Executionen gjøre det umu15 ligt for Østerrig at bekjæmpe Revolutionen. Rechberg
fremhævede Nødvendigheden af at ophæve Forf. 18. Nov.
1863. Bille svarede, at det var jo en Umulighed. Rech
berg meente, at et Statscoup var bedre end en Krig;
derom vilde Bille Intet høre.
5

20

Ewers er en hensynsløs kold Tydsker, der blot af
venter Lord Wodehouse’s Ankomst for at aabne sine
Batterier. W. skal have aaben Fuldmagt. Napoleon synes
at have villet holde sig udenfor den russiske Conferents
ved at sende Fleury.
25 Ewers siger og udtrykkeligt, at han ikke bryder sig
om Andre end Wodehouse. Ewers er en af Udenrigs
ministeriets dygtigste Arbejdere; han kunde gjøre For
dring paa en Gesandtplads, men G[ortschako]w erklærer,
at han ikke kan undvære ham. Ewers søger nu tillige fore30 løbigt at faa Hamilton med; Manderström har givet Ha
milton Fuldmagt til at følge sit eget Skjøn i saa Hen
seende.
DEN 12. DECEMBER. Løverdag.
Misstemningen og Uvillien over Kong Carls Troløshed
35 er meget stor.
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Björnstjerna siges at skulle komme til Begravelsen
som Ambassadeur.
A. Munchs Digt vil ikke behage i Sverrig.
Statsraad.
Lehmann syg.
s
Trap er nu En af de Ivrigste, der arbeide for at styrte
Hall, hedder det ganske almindeligt. Hvis saa er, kan
man sige: Saaledes belønnes Halls Skarpsindighed, Kon
gen havde villet fjerne Trap (og taget Carl Liebe); Hall
var kortsynet nok til at tilraade Kongen at beholde lo
Trap, — nu har han Takken!
Piessen har svaret Hall, og C. Moltke meener, at nu
kunde Piessen tage imod det holstenske Ministerium;
der er jo Enighed. Hall seer ikke, om Piessen blot ønsker
at kunne trække sig ud af det derovre, eller hvad der 15
i Øieblikket boer i ham; jeg troer ikke, at han vil gaae
sammen med Hall, eller at han overhovedet nu kan be
nyttes.
DEN 13. DECEMBER. Søndag.
Oxholm bekjender, at Kongen nu faaer Breve fra alle 20
Sider, der bestorme ham med Eftergivenhedsraad, Robert
meener, at Systemet maa forandres; og — Hall er saa
fordomsfri og saa mægtig, at han baade kan og vil —
gjøre tabula rasa, inden han gaaer af! En grundig Misforstaaelse! Robert forfærdes ved at høre, at i det Øie- 25
blik, 18. Nov. bortfalder, staaer 2. Octbr. der lyslevende!
Ewers taler om den gamle administrative Forbindelse
mellem Slesvig og Holsteen osv.; Wodehouse siges at
ville tale om Ophævelse af Grl. 18. Nov. for Slesvig o.
s. V. Den er dog et Overgreb, meener Russell, — siden 30
de særlige Forsamlinger ikke have samtykket; efter Panum er nu Stemningen i Holsteen afgjort augustenborgsk,
man vil have et Brud med Danmark ä tout prix, og
derfor ville Alle holde sig til Augustenborgferen], hvor
ligegyldig hans Person end er dem. Det vil nu vise sig, 35
om Moltke i Berlin (A. M.s Broder) havde Ret, da han
sagde til Hegermann, at man hverken vilde taale Fri-
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skarer eller Prindsen af Augustenborg paa holstensk
Grund.
Hamilton har opstillet nogle foreløbige Betingelsei’ for
Underhandlingerne; skjøndthan ikke langt kan gaae med,
5 vil han dog, siger han, søge at erfare Hensigterne og
paavirke dem saa meget som muligt. Han gaaer ud fra,
at Grl. 18. Novbr. maa blive staaende, og at Kongen maa
anerkjendes i Holsteen; og iøvrigt synes han at ville arheide paa en Fællesforfatning gjennem de holstenske
10 Stænders Ønske om en saadan.
Med disse Præmisser vil han ikke komme langt i det
russiske Selskab, dog havde han først nogle uklare Tan
ker om at benytte de særlige Forsamlinger. Quaades
Venner i Berlin tale om en Fællesffg. lig Chr. VIH’s af
15 1848, eller en administrativ Deling af Slesvig.
I Østerrig er der stærk ministeriel Crisis; hvad enten
det nu er, fordi Rechberg arbeider for den russisk
preussiske Alliance, eller fordi Kammeret bliver altfor
paatrængende og ubehageligt, hvilket lægges Schmerling
20 tillast, er der stor Spænding imellem Rechberg paa den
ene Side og Schmerling (Lasser, Hein); Schmerlings
Blade hyle, — han er uundværlig, sige de.
DEN 14. DECEMBER.
Kongen forfører forgjæves idag Madvig til at lade
25 Rigsraadet hæve Fællesforf.
Wodehouse kom idag, han har i sin Tid i Overhuset
erkjendt Arvefølgens Ubetingethed.
D. 9. Dcbr. havde O. Piessen Audients hos Keiseren,
der var naadig, men erklærede gjentagne Gange, at For
so holdene vare forandrede siden Nicolaus’s Tid. Rusland
vilde være »conseqvent« i sin tydskheldende Politik; det
var Alpha og Omega. Vi maatte lette Preussen og Øster
rig deres vanskelige Opgaver ligeoverfor den tildels re
volutionære Tilstand i Tydskland, hvor de mindre Sta35 ters Regjeringer alt vare overvældede. Ruslands Plan
havde været at samle alle de store Magter (-|- Sverrig)
i en kbhvnsk. Conference; England havde elimineret
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Preussen og Østerrig, hvilket Rusland beklagede, da de
vilde være bievne beherskede ved den fælles Forhand
ling).*
England har opfordret Frankrig til at lade sin Gesandt
reise til Berlin for der at erfare Preussens og Østerrigs 5
Hensigter, og hvis de vare rimelige, understøtte dem i
Kbhvn. — ellers maaske slet Intet.**)
Frankrig har aldeles afslaaet denne Berlinerexpedi
tion, men om Fleury isolerer sig i den Grad, som
Adelsvärd indbilder Hamilton, er et Spørgsmaal, om lo
han end ikke indlader sig paa Enkeltheder (som han ei
forstaaer).
Der har i Berlin været afholdt et Familieraad under
Enkedronningens Forsæde. Det skal ligesom have styr
ket Bismarck noget ligeoverfor Militærpartiet, at Enke- is
dronningen, der nyder megen Anseelse, advarede imod
Augustenborgeren, under Henviisning til den Ydmygelse,
den afdøde Konge netop paa dette Punkt havde lidt, det
var netop det, der saa at sige havde tilintetgjort ham.
Dette skal navnlig og have gjort noget Indtryk paa Kron- 20
prindsen.
Vi have nu faaet Opfordringen »til at rømme Holsteen< i Breve fra Udenrigsministrene til Hall, altsaa
fuldstændig Tilsidesættelse af Executionsformerne, — for
ikke at tale om Indholdet. Man vil ikke slaaes, uagtet 25
Hæren nu bringes op til 50,000 Mand. Gerlach, Stein
mann og Duplat Divisionsg[eneraler], — Hegermann næv
nes som den fjerde, Meza dog sandsynligviis Høistcommanderende. Brigadeed. Scharffenberg, Neergaard, Harbou, Voigt, Wørishøffer, Lasson, M. Müller, Bülau, Bran- so
ner Generalinspecteur, Lunding i Fredericia; derimod
afgaaer Stagg emeg er (bliver paa Als), Hindenburg, Lemmich, Rodenburg og Blücher (Generalmajor).
*) Ewers siger, at baade Danmark og Tydskland kom
me til mettre de l’eau dans leur vin.
**) Denne Hamiltons paa Adelsvärd byggede Medde
lelse er udentvivl noget sanguinsk.
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DEN 15. DECEMBER.
Rygterne gaae meget vildt ei blot om Ministerskifte,
men og om Suspension af Grundloven o. s. v.*) Jeg troer
ikke paa Noget Saadant, der er ikke mere Tid til nogen
5 sømmelig Forhandling med Tydsklands revolutionerede
Regjeringer, og Kongen faaer vel af og til gode Raad f.
Ex. om at vende tilbage til Fdg. 26. Juli, men endnu
har Ingen meldt sig til deres Udførelse. En anden Sag
var, hvis Sponneck kom. Keiser Napoleon har nu ind10 budt til Conference (8. Dcbr.) (med Udelukkelse af Eng
land) væsentlig paa Grundlag af vor Sag. Uagtet der i
Indbydelsen tales om at forsone Tractatens Bogstav og
de dertil bundne Regjeringer og Nationaliteternes legi
time Ønsker, er Hall dog strax parat og lover Dotézac,
15 at vi skulle indfinde os. Der er virkeligt ingen Grund
til Glæde. Vi skulle aabenbart blot benyttes til at give
Stof for en Conference; først vilde Rusland exploitere
os; nu er det Frankrig; England er forsaavidt maaskee
mindst interesseret, men det er dog lige saa skinsygt paa
20 Frankrig som Rusland, og det er aldeles ude af Stand
til virkeligt at opfatte tydske Forhold. Det er svært at
vide, om der virkeligt i det engelske Ministerium er
Spænding imellem et Victoria—tydsk—gladstonsk Partie
og et palmerston—engelsk—napoleonsk Partie. Til Øster25 rig—Rusland vil England dog vanskeligt kunne beqvemme
sig til at slutte sig; saa hellere til Frankrig, hvis en
Neutralitet er umulig. Til en Tilslutning imellem Rusland
og Frankrig er der intet virkeligt Tegn, saa den Ud
flugt, Kong Carl og Manderström bl. a. her have villet
30 besmykke deres Tilbagetog med, holder ikke Stik.
I Søndags var C. Moltke og Hall hos Kongen, og der
blev, i Henhold til Piessens Svar paa HalVs Modbemærk
ninger, telegrapheret til ham om at komme; men han
*) Selv Monrad har havt nogle Phantasier i den Ret35 ning, men opgav dem, da Vedel forsikkrede, at det ikke
hjalp det Mindste nu.
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vil ikke. Det var virkeligt Halls Hensigt at lade ham
blive holstensk Minister!
Gaaer Ministeriet af, falder det aabenbart paa Grund
af dets Mangel paa administrativ Dygtighed og fuldt al
vorligt Sammenhold, hvorved Kongen bliver istand til s
at følge sit Hjertes Tilskyndelse.
DEN 16. DECEMBER. Onsdag.
Hamilton kom igaar Aftes til Vedel og vilde ikke ret
udtale sig om det letsindige F'ædrelands Telegram om
»de 22,000 Mand og ham selv«, der skulde komme, w
Imidlertid forsikkrede han, at der samledes en Styrke i
Skaane; Artilleriet gjordes færdigt; Cavalleriet kunde paa
4 Dage være rede til at indskibe sig, med Infanteriet var
det mere trangt. Dog derfor var han ikke kommet, hed
det, men i Anledning af Ewers og AVodehouse. Han i5
erkjender, i hvilken Stilling netop han stod, da Vedel
foreholdt ham den; men netop derfor vilde han forsøge,
hvad han kunde udrette. Han vilde begynde med at
spørge, om Udgangspunktet for Henvendelser til Dan
mark skulde være le droit juste, eller le droit du plus 20
fort; han vilde derigjennem faae Synspunktet for Drøf
telsen af alle Detailspørgsmaalene, over hvilke han nu
troede at være saa fuldstændig Herre, at han kunde
holde Ewers Stangen. Fremfor Alt vilde han gjøre gjældende, at skulde en Forhandling føre til noget Resultat, 25
maatte status quo ikke forrykkes ved en Execution eller
Occupation. Han havde for nogle Dage siden faaet Paget
til at telegraphere i den sidste Retning til Berlin, og han
havde udtalt sig paa lige Maade til Dotézac, som i Prin
cippet (!) var enig. Ja hvad hjælper det? Curieust var det 3o
imidlertid, at hvis Alt dette glippede, havde han endnu
eet »Middel«, men som han ikke kunde forklare — og
netop de selv samme Ord har Kongen i disse Dage brugt
til Hall. Hvilket sært Sammentræf.
Vedel opmuntrede ham til at vinde en virkelig diplo- 35
matisk Seir ved at bringe Ewers’s Mission til at synke
ned til et isoleret Forsøg.— Østerrig og Preussen havde
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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strax sondret sig; Frankrig bouderer, — hvorledes vil
nu Wodehouse under disse Omstændigheder bruge sin
meget ampie Fuldmagt til at handle efter eget Skjøn?
Efter Bille venter han Intet at udrette.
5 A. Hage maatte dog bekjende, at >Fædrelandet«s Gaarstelegram var fra Sohlmann;Juel havde faaet et lignende fra
Rosenmuller, som endog vilde lade Oscar gaae med,
som Frivillig! Inden Telegrammet optoges, var det fore
lagt Hamilton, som ikke havde fraraadet dets Optagelse,
10 skjøndt han ikke bekræftede dets Indhold. Han forkla
rede imidlertid, hvorledes en Styrke, omtrent af den op
givne Størrelse vilde være samlet d. P»« Januar. Naturligviis er Hoffet her blevet alarmeret ved denne Gjenopvaagnen af de skandinaviske Allianceudsigter, over
15 hvis Forsvinden man i Hjertet glædede sig. Idag har nu
»Fædrelandet< gjentaget Meddelelsen, og nævnt Sohlmann’s Kilde — Kong Carl!!! Og i samme Aandedræt
tilføiet: Pas paa Sponneck! Det kan kaldes taktfast!
Kongen vil aabenbart holde Rigsraadet sammen uagtet
20 det kunde være færdigt. Derfor stemte jeg i Aftenmødet
for Regnskabssagens Tilbageviisning til Udvalget; ellers
kan der let gaae for megen Tid med den Sag, og jeg
stoler ikke paa Rigsraadet, hvis et nyt Ministerium i
Raadvildhed søger de Beslutninger, som det selv bør
25 tage paa sit Ansvar, hos Rigsraadet.
Jeg hører endnu Intet til de Mænd, der maaskee vilde
gaae tilbage til Fdg. 26. Juli 1854. De holde sig meget
stille. Fleury er nu kommen en grand sabreur; det maa
have en Ende; han skal slutte sig til Wodehouse, siges
30 det; Moltkes Meddelelse om hans Instrux er ikke til
Ære for Andræ’s Skarpsindighed ; Dotézac aldeles knuust.
Lundby gik idag til Kongen og bebreidede ham, at han
hverken beholdt eller afskedigede sine Ministre; derfor
udrettedes Intet, og den kostbare Tid spildtes. Kongen
35 vilde bebrejde ham, at han var traadt ind i Ministeriet,
men erkjendte, at det var en god Gjerning af en Militær
at gjøre en Ende paa den thestrupske Elendighed.
Blixen gaaer om, fortæret af sin egen Løgn. Mig vilde
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han forleden have til at erkjende, at Hamilton var ure
delig; til Juel siger han, at Grunden til at Sverrig trak
sig tilbage var, at Regjeringen ophævede Kg. 30. Marts;
en halv Time iforveien havde han imidlertid sagt til A.
Hage, at Grunden var, at Regjeringen fastholdt den. s
Tornérhjelm har da faaet fra Hage Blixens Forsøg paa
at narre mig til Udtalelser imod Hamilton.
♦
DEN 17. DECEMBER. Torsdag. I Statsraadet, hvor Svar
paa de 4 exeqverende Magters Opfordring skulde ved
tages, forlangte Kongen, at Alle skulde udtale sig, om lo
man ei kunde afvende Executionen ved af Rigsraadet
at begjære Gris. Suspension, Det kunde ikke forslaa, at
en Forestilling blev oplæst. Hans Ønske opfyldtes,* han
erkjendte da, at der ikke kunde være Tale om ved
Rigsraadsbeslutning at fremkalde en Forandring i Grund-15
loven, og ad ulovlig Vei vilde han ikke gaae. Sønnen
udbrød bagefter meget heftigt: »D’Hrr. maae da være an
svarlige for Følgerne, det kan have for Dynastiet, for
Staten.« Monrad og Bille fremhævede Nødvendigheden
af, at Kongen var enig med sit Ministerium. Irminger 20
kom da tilbage idag fra sin mislykkede Expedition.
En Betragtning af Kongen, der er mindre velvillig
* Hall yttrede, at selv om Rigsraadet gik ind herpaa
— hvad han ei troede — vilde Execution ei standses
derved (Wodehouse’s Meddelelse i Henhold til Fore- 25
spørgsel i Berlin); Maalet, som Tydskland satte sig, var
et Slesvigholsten knyttet til Tydskland.
M[onra]d: Prorogation af Grl. ei mulig; uden Antyd
ning af Maalet; endnu holdt Afsendingene Udtalelse
herom tilbage. Holstenerne havde stødt enhver Tilnær- 30
melse fra dansk Side tilbage, fordi de pønsede paa Londonerts. Kuldkastelse; Kongens Vaklen rygtedes og svæk
kede.
Bille: Suspension af Grl. vilde udrette ligesaa lidt som
Susp. af Kg. ’Vs; Tydski. vilde erobre Slesvig,
35
Lundby forlangte en holstensk Minister.
2*
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(jfr. 7. Debr.), gaaer ud paa, at han for enhver Pris vil
have sit dynastiske Standpunkt hævdet, og derfor vil
have et Ministerium, som indrømmer, hvadsomhelst
Preussen fordrer. Han troer — ventelig gjennem private
5 Meddelelser — at man ved at suspendere Fællesforfatnin
gen kan opretholde den dynastiske Personalunion. Uden
at overveie Følgerne, uden at have nogen Sikkerhed for,
at der kan opnaaes Noget, endogsaa blot i den af ham
selv antydede Retning, vilde han altsaa kaste hele For10 tiden overbord. Den svenske Bistand, som i ethvert Til
fælde vilde opretholde den offentlige Menings Kraft og
Ro, er han helst fri for, de moralske og aandelige Be
tingelser for at være det danske Folks Konge har han
kun en meget uklar Anelse om — for at bruge et mildt
15 Udtryk. Under disse Omstændigheder er det ikke un
derligt, at Hall forudseer sin Afgang, saasnart Kong Fre
derik VH er begravet. Men hvad saa?
DEN 18. DECEMBER. Fredag.
Hamilton fik idag Telegram, at Depecherne vare af2ogaaede; — hvilke?
Idag fandt da Conducten Sted — glimrende Veir!
Idag udstedtes Kg. om Toldgrændsens Flytning.
Jo mere Kongens Stilling er uklar, jo mindre han
kan eller vil gjøre os den Gavn, vi skulde have af en
25 Konge, des sørgeligere er det, at det Beroligelsens og
Styrkens Moment, som vilde ligge i en uegennyttig
svensk Bistand, svigter. Hvad vilde Sverrig tabe, hvad
vilde det vove ved at sende 20,000 Mand? Og hvilken
Udsæd vilde det ikke være? I hvilken Grad vilde det
30 ikke styrke en dansk Politik under de vanskelige For
hold, vi gaae imod? Hvormeget vilde det ikke bidrage
til at opretholde Modet i den danske Hær, til at ægge
Kappelysten? Og hvilken Uvillie, hvilken Ligegyldighed
vil ikke dette Frafald avle her hjemme?
35 Balan og Brenner komme da ikke med imorgen, —
det blev Enden paa Legen efter mange vexlende Skjæbner.
Bevægelsen i Tydskland synes mere og mere at gaae
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ud paa at fremtvinge Londonertractatens Kuldkastelse
til Fordel for Augustenborgeren. Hvad vil Preussen sige
hertil? Vi fik aabenbart i sin Tid blot af den Grund
Holsteen, fordi Østerrig ikke vilde have, at det skulde
tilfalde Preussen (directe eller indirecte), og Preussen s
undte ikke Augustenborgeren det. Altsaa blev det givet
Kongen af Danmark i Forvaring indtil Videre, og det
saa meget mere, som dette stemmede med den davæ
rende conservative Reaction. Hvorledes vil nu Østerrig
stille sig? »Vor Herre maa vide, hvorledes dette skal lo
ende,« — siger gamle Forchammer til mig, — »men
Eet paastaaer jeg: »Augustenborgerne ville ikke gaae af
til [o: med] Seiren!«
DEN 19. DECEMBER. Løverdag.
Hamilton fik Brev fra Manderstrom. Denne meldte is
ham, at han havde besluttet at gjøre det til Cabinetsspm., at Depecherne, hvori Sverrig erklærede at ville
sende Tropper til Slesvigs Forsvar, hvad saa England
og Frankrig sagde til denne Hensigt, afgik. »Det var dog
en god Ting, at have en ren Samvittighed.« Han hurde 20
maaske alt være gaaet af tidligere, thi han vilde egentlig
alt have Tropperne sendt, men det vilde Kongen ikke
gaae ind paa.*
Det eneste, der endnu kan siges til Styrke for Kong
Carl’s fransk-russiske Syner, er Rygtet om, at Fleury, 25
den mest russisk-sindede af Napoleons Adjudanter, skal
gaae til Petersborg.
I Petersborg synes man Intet at vide herom.
Paget telegrapherer efter Opfordring til Berlin om
Overeenskomst m. Hs. til Rømning og Indrykning i 30
Holsteen. Bille har givet sin Dimission efter »Fædrelandet«s og »Dagbladet«s Angreb. Saavidt bragte A. Hage
* Manderstrom har efter Piessens Sigende fundet
Halls Svar paa Afvisningen af Alliancebegjæringen saa
højmodigt og ædelt (uagtet Vedel havde Betænkelighed 35
ved Svarets Spydighed), at han takkede ganske rørt.
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det. Ogsaa Svenson siger, at han er yderst vanskelig at
staae under. Det er ofte nødvendigt at hente mundtlige
Ordrer; men medens Zahrtmanns Ord isaafald var som
Guld, desavouerer Bille af Glemsomhed eller Ligegyldig5 hed dem, der udføre hans Befalinger, uden mindste
Sky.
I Christiania har en Række hæderlige Mænd indbudt
til et Møde til Understøttelse af vor Sag imod Angreb
paa Slesvig. Alt forinden have Studenterne sat baade
10 Lunds og Upsala Studenter i Bevægelse med Adresser.
Martensen’s Tale viser Fremskridtet siden Mynster.
M. har nu lært, hvad Mynster ikke erkjendte, at der er
en politisk Opgave at løse siden Revolutionens Dage,
en Opgave Reactionen kun gjorde endnu vanskeligere.
15 DEN 20. DECEMBER. Søndag. Manderström har dog
fundet sig i, at den bestemte Erklæring om, hvad Sver
rig vilde gjøre, gik ud.
Hamilton besøgte idag P. Vedel. Denne brød i hans
Nærværelse en Depeche fra W. Piessen, hvoraf fremgik,
20 at Kongen holder Manderström tilbage; han lader Ord
falde som, at hvis England eller Frankrig sender Krigs
skibe til Sundet for at forbyde Troppernes Overgang*
kan han jo ikke, saa gjærne han vilde, komme os til
hjælp. Næppe havde Vedel dog oplæst denne Depeche,
25 hvis den i Spidsen var betegnet som confidentiel — det
kom først allersidst. Til Gjengjæld kom nu Hamilton
og frem; han bekræftede denne Opfattelse af Kongen,
og fortalte derhos Vedel, hvad han og har meddelt Hall,
at Preussen har henvendt sig til Stockholm med For
so slag om Deling af Danmark. Manderström har med stor
Energie tilbagevist en saadan Skandinavisme.
* Hermed stemmer en Yttring af Fleury til Moltke,
at Kong Carl nylig har skrevet et Brev til Napoleon,
som denne ikke rigtigt forstod (altsaa uden Hjælp). Det
35 syntes at meddele, at han maatte understøtte Danmark,
hvis Napoleon ikke kunde formaae os til saadanne Con
cessioner, at der intet Sammenstød blev.
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Wodehouse og Ewers vare efter Begjæring i For
ening hos Hall idag. Ewers holder sig noget tilbage;
Wodehouse, der synes at bekræfte O. Piessens Dom,
at han ikke særlig egner sig til en diplomatisk Conciliationsmission, fører mest Ordet. Der fordres en Sus- s
pension af Grundloven 18. Nov., uden at der loves det
Mindste positivt, hverken fra Preussens Side eller fra
England-Ruslands. Man vil ikke standse Executionen
— det er for sildigt —; man vil ikké tilsige Noget, hvis
vi suspendere Grundloven ved et Statscoup; thi paa an- lo
den Maade kan det jo slet ikke skee, det Høieste man
siger er, at vi miste enhver Adgang til Understøttelse
fra Englands og Ruslands Side, hvis vi ved vor Uartig
hed give Anledning til Krig. Voila tout! T. Rille er selv
følgelig ivrig i at fraraade Eftergivenhed; City vil tvinge is
Russell til at give efter eller til at gaae af, Rrunnow
troer ikke, at Preussen tør gaae ind i Slesvig.
Fleury sagde idag Farvel. Han tænker kun paa Congressen. I Almindelighed tilraader han og at opgive, —
ja han veed ikke ret, hvad det er!
20
DEN 21. DECEMBER. Mandag. Adresse overbragtes
Kongen idag af Scavenius-Dahlerup (han tog de fynske
Bønder og Eckardt de jydske fra Bondev.) og Bonde
vennernes efter Affaldet omdannede Adresse.
O. Piessen har atter meldt en Samtale med Gort- 25
schakow. Han har villet gjøre vore Betragtninger gjældende:
1) til Forsvar for Grundlovens Stadfæstelse og imod;
2) den preussisk—østerrigske Fortolkning af Londonertractaten.
30
1) Gortschakow henviser bestandigt til sine Advarsler:
»I have afveiet de indre Fordele og de ydre Ulemper
og foretrukket de første; jeg lægger mest Vægt paa de
diplomatiske Ulemper.«
2) »I fremhæve, at der i det Høieste er en Forudsæt- 35
ning — ikke en Betingelse. — Ja, I vilde vinde ved en
civil Domstol — men ikke i Politiken!«
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løvrigt meget høfligt — men ^sig ikke^ at vi fælde
Londonerprotokollen« (jfr. Geffroy’s Spot ’V12 over dem,
der glemmer, at det er en Tractat), naar vi lade den
falde.« »Stoler Hall da saa meget paa Frankrig,« udbry5 der Gw. gjentagne Gange. 0. P. minder om, at gamle
Dronning Marie i sin Tid bevidnede det russiske Hofs
Betydning for ham; — havde vi fulgt dets Raad (Dolgoruky) havde vi ikke mistet Norge. Kan betvivles; vi
vilde gjærne svigte Napoleon, men Carl Johan fik Alex10 ander til at tage Tilsagnene tilbage.
I Statsraadet vedtoges tilsidst Rigsraadets Slutning
idag, altsaa standsede her enhver Tanke om, at Rigs
raadet kunde benyttes til Standsning af Tingenes alvor
lige, nødvendige Gang. Udgangspunktet var Halls Med15 delelse om Forhandlingerne med Wodehouse — Ewers,
Fleury og H. Hamilton. Statsregnskabet blev liggende.
— Den lille Fornøielse fik Andræ ved Enden af det af
ham dannede Rigsraads Liv. Toldgrændsen flyttes
nu, da der gjøres Execution (^712) i Holsteen. Men paa
20 Valgs Udskrivning tænkes der ikke endnu.
Idag fortalte Hall mig i Anledning af Paastanden om
Sponnecks Tilbagekaldelse, at Kongen nylig til ham
havde erklæret, at han vel havde megen Agtelse for
Sponneck, men at han, selv om Sponneck var her til25 stede, ikke vilde henvende sig til ham. Kongen skal være
meget forknyt; — han gaaer om Natten alene om paa
Larsens Plads.
I Holsteen skeer intet Sammenstød, før der kommer
Strid om Brohovedet ved Frederikstad eller om Rends
so borg. Vi kunne have Krig, hvilken Dag vi ville, siger
Bismarck i Kammeret.

35

DEN 22. DECEMBER. Tirsdag.
Posttidningen skyder nu Skylden paa Forelæggelsen af
Grl. 18. Novbr.
Igaar foretoges den holstenske Sag i det preussiske
Herrehuus. Ligi. drog igaar Saxerne (ikke Østerrigerne)
ind i Altona Kl. 8, under »Schleswig-Holsteins« Sang.
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Saxerne fraterniserer med Augustenborgske Kodere;
Scheele afsættes; Thaden indsættes. Willemoes-Suhm af
sættes! Vogler indsættes som Politimester. Forbundscommissærerne ville residere i Altona. (Istfr. den befalede hol
stenske Soldat[er]vandring til Flensborg er Resultatet kun 5
blevet en lille Hvervning til Prætendenten, idet de Enkelte,
der kom til Kiel, anholdtes af den hemmelig(-offentlige)
Comitees Agenter og hvervedes til Augustenborgeren. Og
hele Kundgjørelsen udstedtes efter Hegermann’s Tilskyn
delse imod Ministeriets tidligere Beslutning, uden ny For- w
handling af det samlede Ministerium. (Monrad erfarede
først af Aviserne, hvad der var skeet)). Dr. Gallisen proclamerede paa Banegaarden Frederik VIII, som Hertug
af S.Holstein.
Igaar holdt de tydske Deputerede Møde i Frankfurt 15
(488); Udvalg nedsattes.
2712. Næste Dag, altsaa idag, besluttede Forbundsfors.
paa Baierns Tilskyndelse (Østerrig, Preussen — og Meklenburg Luxemburg bleve overstemte af de 12 andre),
at Udvalget (* inden 8 Dage) skulde afgive Betænkning 20
m. Hs. til Arvefølgen. Dersom dette gaaer igjennem,
dersom Østerrig—Preussen lade sig behandle paa denne
Maade, da have vi Krigen her, trods alle WodehouseEwerske mulige og umulige Fordringers Indrømmelse.
Det Eneste W. og E. hidtil have afleveret er et Memo- 25
randum undertegnet Bismarck, Buchanan, Karolyi, hvor
efter Østerrig-Preussen forlange en til Kgsl.
svarende
Forfatningstilstand, hvori Slesvig ikke er nærmere knyt
tet til Danmark end til Holsteen; Grl. 18. Nov. fordres
derhos hævet inden 1. Jan., og Skridt foretagne til at 30
erholde Iværksættelsen af en til Forhandlingerne 1851
—1852 svarende Tilstand. England og Rusland byde Intet.
DEN 23. DECEMBER. Onsdag.
Paa Oxholm mærkes det, at Kongen stedse besterntere
vil af med Ministeriet. Hall »for hvem han har megen 35
Blev dog nok opgivet af v. d. Pfordten.
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Agtelse«, vilde han dog saa gjærne beholde, efterat han
havde gjort den Tjeneste at berede Overgangen til det
nye System ved at formaae sine Venner til at taale Fæl
lesforfatningens Prorogation. Det gik ikke an, meente
5 Oxholm, at Hamilton og Hall bestandigt vare sammen,
der var dem, der troede — ikke han selv —, at Mini
steriet vilde fremkalde et saadant Chaos, at der blev
Leilighed for Kongen af Sverrig til at træde til. Kort
sagt Oxholm spiller en meget farlig Rolle, saa meget
10 farligere, som han jo gjærne kan tiltroe sig selv ved
Leilighed at kunne overtage et Ministerium, maaskee i
alt Fald et Ministeriums Dannelse, thi han betragter sig
jo som en Treschow i anden Grad.
Andræ var i Eftermiddag hos Kongen. Han gik i den
15 Tro, at Kongen indsaae Nødvendigheden at handle med
det nuværende Ministerium. Men det brød dog alt ud
idag. Kongen, som Wodehouse kort efter havde viist
en Depeche fra Lord John, blev aldeles ude af sig selv;
naar ikke Forfatningen suspenderedes inden 1. Jan., er20 klærede Preussen Krig, og Alt var sat paa Spil. Han for
langte Rigsraadets Indkaldelse. Monrad havde jo, da man
fik ham til at samtykke i Rigsraadets Slutning, sagt ham,
at det kunde jo komme sammen igjen, hvis Man havde
Noget at sige. Hall var ængstelig og usikker, fandt næppe
25 noget særdeles imod Rigsraadets Indkaldelse, men ud
talte sig dog vistnok imod Forfatningens Suspension; imid
lertid maatte jo selvfølgelig Ministrene overveie Kongens
Fordringer. Ministerraadet samledes da hos O. Lehmann;
det var sammen indtil Kl. 2 om Natten, vilde ikke tage
30 Initiativet til den saakaldte »fredeligere<s^ Politik ved at ind
lede Fællesffs. Suspension, men samtykkede dog i sam
tidigt med Indgivelsen af Afskedsbegjæring at give Contrasignatur til Rigsraadets Indkaldelse. Som om der var
Tid nu til at gjøre den Art Experimenter; det skete ikke
35 dengang Rigsraadet var samlet; det sendtes hjem uden
at der taltes med Nogen derom — men nu! Nu var et
Statscoup det eneste Mulige.
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DEN 24. DECEMBER. Hall indgav Ministeriets Afskedsbegjæring.* Han vakler.
DEN 25. DECEMBER. Fredag.
Imod Forventning — Hall var ikke utilbøielig til Ef
tergivenhed — blev Resultatet igaar, at Hall i Vrede er- s
kjendte, at Rigsraadsindkaldelsen ved hans Ministerium
var umulig, og gik til Kongen med den Erklæring, at
Fenger ikke vilde indkalde Rigsraadet. Kongen lod Hall
kalde Monrad; han mindede Monrad om dennes Yttring,
at Rigsraadet kunde komme hurtigt, naar man havde lo
Noget at sige det. Monrad svarede, at Ministeriet ikke
havde Noget at meddele Rigsraadet. Kongen var bitter;
han kan ellers have Grund til Anke over Ministeriet, men
her har Ministeriet Grund til at klage over hans Mangel
paa Koldblodighed. Uden nyt Ministerium maa man ikke 15
kaste det gamle bort, der er jo aldeles ingen fra Repræ
sentationen given constitutionel Grund til Ministerskifte;
isaafald maa Kongen ikke vise sin Lyst uden forud at
vide om han kan følge denne Lyst. Dette udviklede jeg
for Hegermann, som igaar forgjæves igjen havde villet 20
overtale Andræ til at contrasignere Indkaldelsen. Oxholm
— som Monrad foreslog dertil — blev dog vraget; Mon
rad foreslog og Hegermann, men denne saae dog det
Forkeerte; selv Trap havde forestillet Oxholm, at ingen
af de nuværende Ministre kunde contrasignere Rigsraadets 25
Indkaldelse.
Kl. 12 skulde Hall idag til Kongen. Desværre har
»Berl.« igaar Beretning om Afskedsansøgningens Ind
givelse, »Fædr.« et Rygte om Rigsraadets Indkaldelse,
og »Dagbladet« stiller Kongen blot. Jeg troer, at Heger- 30
mann vilde raade Kongen til at bede Ministeriet om at
blive.
Wodehouse har efter O. Piessens Beretning Fuldmagt
* Senere Anm. Samme Dag skal M[anderstr6]m have
givet de Geer sin.
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til at erklære, at England ikke vil taale Blokade af
de tydske Havne. Det er dog endnu ikke paa nogen
Maade sikkert. Ewers holder sig foreløbigt bag W.; han
lod, som han vilde reise, da Rigsraadet sluttedes. Eng5 lands Optræden er alene betinget af Frygt for Napoleon;
Rusland selv havde oprindeligt ikke tænkt paa at for
lange den nye Grundlovs Suspension. Det var den tydske
Bevægelse, som drev Rusland videre og videre.
DEN 26. DECEMBER. Løverdag.
Nu erfarer jeg efter W. Plessen’s Meddelelse,* at Manderstrom i den Grad gav efter, at han ikke blot ikke
udtalte, at Sverrig ubetinget vilde sende Hjælpetropper,
naar man angreb Slesvig, men det erklæredes kun, at
Sverrig vilde gjøre det, naar enten Frankrig eller Eng
is land vilde understøtte os! Og det er den Konge, der
skriftlig har erklæret Rosenmuller, at Danmark vilde
blive understøttet, dersom Eidergrænsen blev overskredet.
Jeg hører,[**?] at man i den fredelige Politik er gaaet saa
vidt (i Torsdags) at give Ordre til at rømme ei blot
20 Rendsborg, men ogsaa Brohovedet ved Frederikstad, og
det uden nogen Forhandling i Ministerraadet. Monrad
vidste det ikke.
Hegermann kom idag igjen til mig Kl. 10; han ud
talte sig saa ubestemt, at han ikke ligefrem fra Kongen
25 tilbød Noget, dersom det ikke præciseredes; naturligviis
forlangte jeg saa meget mindre Præcisering, som han
ikke utydeligt lod forstaae, at han vilde overtage begge
de militære Ministerier (med O. Ltitken og Ankjær som
Directeurer), og Liebe kunde vel og benyttes, alt til et
30 kongeligsindet Systems Gjennemførelse. Imidlertid har
han dog styrket Kongen i den Beslutning ikke at tillade
10

* Hall maatte paa Forespørgsel bekræfte, at dette var
sandt; han havde hidtil holdt det tilbage; Hamilton selv
gled over dette, da han meddelte Vedel det Øvrige.
35 ** [Tilsvarende Tegn findes ikke i Teksten.] A. Hage (Juel.)
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Oxholm at contrasignere Rigsraadets Indkaldelse, og denne
Kongens Tanke er da aldeles opgivet. Derimod har Hall
igaar deels alene, deels med Oxholm og Hegermann væ
ret hos Kongen fra KL 12 til KL 3; ingen Beslutning er
taget, thi Hall har udentvivl vaklet mellem sin Lyst til s
at slippe bort* og sin Tilbøielighed til at kaste nogle
af sine Colleger overbord,** derfor har han ikke over
vundet Kongens urolige Tilbøielighed til Eftergivenhedsforsøg..
DEN 27. DECEMBER. Søndag.
lo
Igaar Middags kom uventet en Indbydelse til et Udskudsrigsraadsmøde hos Kongen KL 6V2. Forinden var
hele Trykket borttaget ved Wodehouse’s Meddelelse
KL 4, at hvis den danske Regjering vilde foreslaae en
Conference til det hele danske Spms. Afgjørelse i Paris*** 15
ved Undertegnerne af Lond. Pr. og det tydske Forbund,
saa vilde England understøtte et saadant Forslag, imid
lertid skulde Alt forblive in statu quo.
Frem mødte Hall, Monrad,**** Fenger, (Lundby ude
blev), David, Ussing, Bluhme (lidt efter Mødets Begyn- 20
delse), Kranold, Tscherning, Fonnesbech, Madvig, An
dræ og jeg (Frijs, Wolfhagen og Tillisch (NB. syg) alt
saa udelukket, uagtet de ere Rigsraader.)
* Denne bestyrkes vel noget ved Irmingers Beretning
om Rechbergs personlige Bitterhed mod Hall;
25
** Hall har dog endnu parlamenteret med Wode
house, om ikke Vi 1865 istf. Vi 1864 kunde hjælpe!
*** For nylig meldte Moltke, at Østerrig og Preussen
havde foreslaaet den danske Sags Behig. af alle Londonercontrahenterne, men Frankrig havde afvist denneso
Tanke som den, der ei nu havde aucune utilité.
**** Monrad fortalte mig, at der den foregaaende Dag
havde været Ministersamling, og Hall omtalte ikke Pla
nen, uagtet Hall alt dengang havde aftalt den med Kon
gen. (Denne sagde M. det, da M. var hos ham for at 35
modtage en Undskyldning i Anledning af Kongens Uar
tighed imod ham.)

30

1863 27. December 1863

Kongen tiltalte os med den Bemærkning, at da han
ikke kunde raadføre sig med Rigsraadet, ønskede han
at samle nogle af Rigsraadets Medlemmer som Private.
Hall vilde meddele dem Oplysning om Rigets farlige
5 Stilling; Kongen ansaae det for umuligt, at vi kunne
staae os imod Fjenden; derfor maatte man slaae ind
paa en fredeligere Politik. Han opfordrede os da til at
overveie, hvorledes et nyt Ministerium kunde dannes;
Madvig skulde lede Samtalen og meddele Kongen Re10 sultatet. Madvig rystede paa Hovedet; jeg gjorde Ind
sigelse imod, at vi kunde paatage os et saadant Hverv.
Kongen gik nu, og Hall gav nu en Fremstilling af Tryk
kets Historie og den derved fremkaldte Afskedsansøg
ning (efterat Monrads og Tschernings Forsøg paa, at man
15 skulde bede om Kongens Tilstedeværelse, var strandet).
1) Søndags-SammeRkomsten med Wodehouse og Ewers
og Fleury’s Afskedssamtale.
Hall betonede stærkt, at W.-E. ikke kunde love Stands
ning af Executionen eller overhovedet give noget engelsk20 russisk Tilsagn, hvis man havde ladet Rigsraadet notere
Fællestfs. Ophævelse.
2) Onsdagsaiidienisen hos Kongen; dennes Skræk, fordi
Preussen vilde erklære Krig; hans Fordring til Ministe
riet om Rigsraadets Indkaldelse, for at Grl. kunde ka25 stes overbord; Ministeriets Nægtelse af at gjøre noget
Forslag i denne Retning. Han fortiede, at han først
havde lovet at contrasignere Rigsraadsindkaldelsen, uden
dog at ville foreslaae Grundlovsophævelsen.
3) Ministerkrisen fik en noget anden Charakteer nu,
30 da Kongen opgav denne Indkaldelse, og det mere dreiede sig i Aim. om en fredeligere Politikø til hvis Gjennemførelse der behøvedes andre Mænd, som nøde større
Tillid. I det sidste Øieblik for et Par Timer siden var
Russell’s Opfordring kommen. Wodehouse havde (skjøndt
35 han erklærede dertil ingen Instrux at have) forklaret sta
tus quo saaledes:
a) Executionen vedbliver i Holsteen, men Eideren over
skrides ikke.
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b) Augustenborgeren holdes i Ave,
c) Grl. 18. Novbr. antastes ikke. (Om man vilde taale
Valg er en anden Sag.)
Wodehouse var meget overrasket over dette Skridt
og vidste ikke, hvad Napoleon vilde sige. Under den 5
paafølgende Samtale søgte jeg at nedslaae den hele Paa
stand om en Ministerkrise, der var jo nu enten Spm. om
Conferents, som Ministeriet altid havde villet, eller om
Krig, Krig for Slesvig, da Fleertallet i Frankfurt jo om
8 Dage vilde drive en augustenborgsk Betænkning frem 10
i aldeles slesvigholstensk Retning. Hall fremhævede be
standigt paany Kongens foregribende Yttring om Dan
nelsen af et nyt Ministerium til en fredeligere Politiks
Gjennemførelse. David vilde have et nyt Ministerium,
hvori Nogle (af Hensyn til Indlandet) blev (Monrad og 15
den »redelige« Fenger), medens andre (han mente Hall
og Lehmann) fjernedes for Udlandets Skyld; Tscherning
henholdt sig til Hall, men Ussing, Bluhme (med dem
Kranold og Fonnesbech) ansaae det nuværende Mstm.
for det eneste mulige; det maatte altsaa fortsætte den 20
hidtilværende Politik; kun det havde den Styrke indad
til, uden hvilken der Intet kunde udrettes udadtil. Der
var ikke Tid til at forberede Noget inden 1. Jan.,
meente Bluhme. Andræ erklærede, at det nuværende
Ministerium maatte vedblive, indtil dets Elendighed 25
blev vitterlig for Alle, — det var Meningen. Han aftvang
Hall den (iøvrigt falske*) Erklæring, at der var givet
Ordre til at rømme ikke blot Rendsborg, men ogsaa
Frederikstads Brohoved. Jeg fandt ikke, at der forelaae
Noget, der kunde berettige os Privatmænd til at give 30
et forargeligt Exempel ved en masse at blande os ind
i Forholdet imellem Kongen og Ministeriet. Da Hall
vedblev at hævde den Sætning, at Ministeriet »fastholdt
sin Dimission«, benegtede Monrad tilsidst denne Paa*I Krigsministeriet forsikkres det, at Frederikstad 35
Brohoved ikke tør opgives uden udtrykkelig dertil ind
hentet Tilladelse fra Krigsministeriet.
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stand; der var ikke længere noget concret Uenigheds
punkt. Kongen havde endnu ikke resolveret paa Ansøg
ningen, — det var det Hele! Hermed opløstes denne be
synderlige Conversation, hvor det var umuligt at blive
klog paa, om Hall vilde desertere, eller kaste nogle af
sine Colleger overbord. Madvig gik ind til Kongen og
bad ham jo før jo heller gjøre Ende paa Grisen; saavidt Man havde villet udtale sig, havde det overvejende
Fleertal udtalt sig for Ministeriets uforandrede Bestaaen,
og de Enkelte (Tscherning og David nævntes), der havde
næret en anden Anskuelse, havde ikke selv erklæret sig
villige til denne Anskuelses Iværksættelse.
Kongen kom ind og takkede og tilsagde Hall til idag
Kl. 12.
Dermed endte denne Forestilling, — samtidigt med
den tause, matte Sørgefest paa Theatret. Monrad har dog
nok Uret, naar han betragtede Hall som den forsætlige
Ophavsmand til Soireen; han har givet Anledning der
til ved i sin noget vidtløftige Tale i Oæholms Nærværelse
at kaste den Udvei ud til Beroligelse for Kongens æng
stede Samvittighed. Hall vidste først om Lørdagen, at
Kongen havde bestemt sig til at udføre det af ham hen
kastede Indfald; han erfarede det først ved Modtagelsen
af Traps Tilsigelse.
DEN 28. DECEMBER. Mandag.
Det syntes som Resultatet af Kongens Samtale med
Hall maatte blive, at Ministeriet foreløbigt bliver, — det*
er dertil nu villigt efter den forinden afholdte Conference, — men at Kongen vil have en anden Udenrigsminister, — og at Hall svarer: »Gud bevares, som D. M. be
hager. Hvem befaler De?« Hall taler om Quaade, ja om
Sick! Mon dieu!** Hall er mig fremdeles saare vaklende.
* Senere Tillæg: Ministrene vare samlede med Hall,
inden han om Søndagen efter Aftalen gik om Formiddagen til Kongen.
** Dette var Vedels korte, om Middagen givne Refe
rat, til ham havde Hall da endnu ikke givet udførlig
Forklaring.

33

1863 28. December 1863

Dotézac* veed endnu Intet Der er telegrapheret til
Paris, om Keiseren billiger Russell’s Plan. Ewers veed
Intet; han følger blot sin almindelige Ordre at slutte sig
til Wodehouse.
Svendsen og Tietgen ere da reiste efter Kalergis og s
Moltkes Opfordring. Nu melder Moltke, at Sælgeren vil,
at vi skulle skaffe den engelske Regjerings Tilladelse til
at hæve Reslaget (— en saadan har alt den preussiske
Regjering —) i Hast; »bryder Krigen ud, er det for sil,
digt.« Det Hele seer ud som Humbug.
lo
Fonnesbech afæskede da i Løverdags Hall Erklæring
om det svensk-norske Forbund. Hall svarede meget korttilsidst uærligt, idet han udtalte sig, som om Sverrig
endnu erkjendte det som sin Pligt at forsvare Slesvig.
A. Hage paastaaer, at Kong Carl forsikkrer, at han har i5
forpligtet sig ligeoverfor Napoleon til at holde ham 40,000
Mand tilhænde — le beau billet qu’a Mr. Rosenmuller!
Medens Svenskerne Intet gjøre til vort Bedste udenfor
Studenterkredsene, vise Normændene sig brave. Om
sider bringer Posten os Efterretninger om Dunker’s 20
glimrende Tale i Tirsdags og det store Mødes Eenstemmighed. Det har glædet mig, at Brock og Aschehoug
have været saa kjække.
Wodehouse var hos mig idag; han var ikke iilsindet,
ei heller voldsom; han vilde ikke tilraade extraleg ale Veie, 25
men han fandt Øieblikket til Krig det værste, der kunde
findes. »Hvo har valgt det? Vi have ikke dræbt Kon
gen.« Sagen egner sig til Afgjørelse ved en Conferents,
fremfor Alt; den er ikke simpel; der kan paa begge Si
der gives a very good argument.
30
Efter Bordet hos Hage idag modtog Hall KL 8 sin
Afsked ved et af Trap skrevet, af Kongen underskrevet
Brev, der udtalte Haabet om, at flere af det afskedigede
Ministeriums Medlemmer igjen ville træde ind.
* Han vover at klage over, at vi ikke have besvaret 35
Indbydelsen til Conferencen.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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Hall fremstiller Sagen saaledes, at han om Søndagen
ikke kunde naae nogen Afgjørelse af Kongen. Denne
ønskede en Omdannelse af Ministeriet (helst med en
anden Udenrigsminister), og vilde betroe Hall dette Hverv.
5 Det er svært at sige, om Hall modtog Hvervet eller ikke.
Efter Halls Sigende henviste han Kongen til Monrad
eller mig, dersom der skulde dannes et nyt Ministerium,
og Andræ ligesom Bluhme fremdeles fastholdt deres
Vægring. I denne Sagernes Stilling havde da Monrad
10 været hos Kongen. Om Aftenen samledes derefter Mini
strene hos Lehmann; Monrad overraskede her med
Meddelelsen om sit Besøg, og erklærede her, at han havde
det Indtryk, at Kongen ikke vilde beholde Ministeriet
uforandret, og han fandt dét uforsvarligt at tilbagevise
15 Kongens Tilbud til ham om det nye Ministeriums Dan
nelse, hvis Hall ikke vilde omdanne Ministeriet. Leh
mann var febrilsk; Alle eller Ingen — sygelig, lidenska
belig bestemte han nu vistnok Hall, hvis denne ikke alt
var bestemt derpaa, til at benytte Leiligheden til at slippe
20 bort; idag Morges erklærede Hall, at hele Ministeriet vilde
træde ind igjen^ hvis Kongen bad om det] men han vilde
ikke paatage sig Ministeriets Omdannelse] en anden Sag
var, at ved Leilighed En og Anden kunde fjernes; Tiden
dertil kunde han ikke nu bestemme; (det skulde da være
25 ikke Fenger eller Monrad, men Bille og Lehmann).
Kongen lovede ham, at han skulde faae Svar inden
Kl. 8. — Svaret kom og bragte ham en Afsked, under
tilsyneladende heldigere Vilkaar end Hall for 8 Dage
siden kunde have gjort Regning paa, heldigere end han
30 fortjente, efter den hele Demoralisation, som han har
fremkaldt.
Ved min Hjemkomst i Aften fandt jeg Monrads Ind
bydelse til
35

DEN 29. DECEMBER. Tirsdag.
Møde idag Kl. 8 i K[irke-] og U[ndervisnings-]Ministeriet.
Monrad forklarede, at Hall udtrykte sig saa svævende
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og ubestemt, at Kongen ikke ret forstod ham; — >jeg
forstaaer Fenger, jeg forstaaer Monrad«, siger Kongen,
»men naar Hall har været en Time hos mig, veed jeg
slet ikke, hvad han har sagt!« Da Monrad kom til Kgn.
om Søndagen, sagde Kgn., at Hall havde erklæret sig s
villig til at indtræde med hele Mstt. men uvillig til at
danne et nyt. Monrad vilde ikke lade sig nøie hermed.
Kongen lod Oxholm hos Dotézac spørge Hall; denne be
kræftede Kongens Opfattelse. Monrad vilde endnu ikke
lade dette gjælde, men da Kongen syntes at have et Mi- lo
nisterium i Baghaanden under alle Omstændigheder, for
pligtede Monrad sig virkeligt til at danne et nyt Mstm.,
hvis Hall gik af. Nu stod han der med Gasse og Lundby;
Fenger erklærede ikke at ville blive, naar Hall gik; »om
jeg vilde være Indenrigsminister«. Jeg svarede naturlig- is
vis, at dette Tilbud var absurdt. Jeg kunde vanskeligt
tage nogen Portefeuille, saa forqvaklet som Tilstanden
var bleven ved Kongens, hans egne og Halls forenede
Bestræbelser; overhovedet: jeg troede, han var tilbøielig
til i Fh. til Kongen at give for meget efter, og maatte 20
derfor have bestemte Garantier m. Hs. til Forholdet til
Kongen, den Maade, hvorpaa Udenrigsministeriet og det
slesvigske Mstm. besattes. Hvo var sikker i Slesvig? Jeg
afviste ham ved at svare Regenburg!
Han nævnte Johannsen og Heltzen; jeg fraraadede i 25
ethvert Tilfælde Heltzen. Jeg afviste ikke ubetinget Directoratet i Udenrigsministeriet. Han erklærede at ville
føre Sagen igjennem, om han saa skulde tage alle Portefeuiller selv.
Vedel var der, da jeg gik, og Regenburg stævnedes til 30
samme Tid.
Fenger, som i sin Tid havde fordret Monrads Ind
træden i Halls Ministerium, og som havde tvunget Mon
rad i 1860 til at gjenoptage Hall, siger mig, at han vel
ikke anseer sig bunden til Hall i og for sig; men han 35
trænger til to Mænd i Ministeriet, til hvem han kan have
Tillid i de større politiske Spørgsmaal; han frygter for.
3*
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at Monrad har sat sig i Hovedet en altfor eftergivende Op
træden ligeoverfor Kongen. Ja tilvisse.
Kl. 12 tilbyder Monrad mig Directoratet i Udenrigs
ministeriet, med Referat til Kongen. Jeg modtager det
5 betingelsesviis.
Kl. 4 var Scenen forandret. Monrad havde henvendt
sigtil Paget; forelagt denne forskjellige Navne til Udenrigs
minister, Vedel, mig og Quaade; det havde behaget ham
at foretrække Quaade, der havde Bismarcks Tillid. Nu
10 var Monrad altsaa beredt hertil og Quaade er stævnet.
Je reprends avec plaisir ma liberté pleine
entiére.
Imidlertid kom Efterretningen om Preussens og Øster
rigs slesvigske Forslag i Frankfurt.
Ny Sceneforandring. Hall har aldeles afslaaet Cultus15 ministeriet, og Fenger bliver ved sin Beslutning ikke at
indtræde uden Hall, trods Monrads Bønner og Casses
begrædelige Overtalelser; ikkun O. Liitken og Lundbye
blive tilbage; Gasse begynder at vakle, siden Fenger gaaer.
Madvig har om Formiddagen sagt Nei. Monrad, som igaar
20 Aftes har sluttet Forbund med Ploug, vil nu (Kl. 5) nok
have mig til Udenrigsminister; jeg faaer den Forklaring,
ikke at Paget havde anbefalet Quaade, men at Krigen
nu var bleven uundgaaelig, da Østerrig og Preussen (igaar)
foreslog, at Forbundet skulde tage fat paa Slesvig (hvor25 til Hessen-Darmstadt foreslog at føie Augustenborgerens
Anerkjendelse). Jeg svarede* ham, at det var mig umuligt
at see bort fra den letsindige Maade, hvorpaa han havde
bidraget til at sprænge Ministeriet. Ved Hoffet troede
man, at man roligt kunde lade Hall gaae, da man havde
.30 ham. Under Forhold, da Alt stod paa Spil, fortabte man
sig i unyttig Snak om smaa ministerielle Omdannelser;
Hall og Monrad kunde ikke glemme gammel Mistillid;
>I æde hverandre op. Jeg vil ikke og kan ikke træde
ind under en eftergivende Conseilpræsidenf der har viist
.35 saa liden personlig Skjønsomhed«. Lehmann offrer man
* Jeg havde imidlertid faaet nogen, skjøndt endnu ikke
fuldstændig Oplysning om den gliicksborgske Politik.
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for Kongens personlige Uvillie, Hall for Udlandet, for
Ens egen Uvillie og længe gjemte Nag,* Wolfhagen for
Kongens Broder**, og saaledes gaar det ud over Landet.
Er det ikke et forunderligt, personligt Held, der følger
Hall? Da han igaar. Mandag Aftes, meddelte Hamilton 5
sin Afsked, meddelte denne til Gjengjæld, at Manderstrom har faaet hele sit Cabinet *** til at indgive sin
Afskedsbegjæring, fordi Kongen ikke vil tillade, at vi
faae svensk Hjælp. Samtidig er der dog Bevægelse i
Sverrig. Et stort Møde i dansk Betning forberedes. Dagi. lo
Alleh. talte fornylig om skandinaviske Stemplinger, men
vovede ikke at fortsætte sin Sigtelse, da den tilbagevistes,
— fordi de vare myntede paa Prinds Oscar.
Denne har antydet til Hamilton, at han vilde komme
som Frivillig. Hamilton har svaret, at det maatte han is
endelig ikke, men i Spidsen for det svenske Hjælpecorps,
det var en anden Sag.
Lord John Russell har erklæret Krigen for uundgaaelig,
men det kunde dog kun gavne, at vi gjorde Forslaget
efter hans Ønske. Napoleon har ladet Østerrig, som gjorde 20
ham Conferenceforslaget, svare, at det var jo umuligt,
da man jo i Holsteen gererede sig, som om det var et
erobret Land! Dotézac har tilstaaet Hamilton, at son
coeur était navré de douleur efter Fleury’s Ophold her.
Han er aldeles annulleret, og vistnok smertelig berørt 2.3
ved Keiserens nuværende tydske Politik.
Under alle disse Omstændigheder har Monrad ikke
* Monrad forklarede Vedel, hvorledes Hall med Skin
syge havde bevogtet ethvert Skridt fra ham for at hævde
sin Indflydelse hos Kong Frederik VH. Han taalte det, 30
men ikke efter Kongens Død!
** Edssagen bebreidede Kongen saa stærkt Wolfh.
Hvis han vil lade det døe hen — ja; ellers ikke. Med
en ny Minister, der fordrede det drevet igjennem, var
det en anden Sag, det paastod Monrad dog.
35
*** Dette er Overdrivelse. M—m. gav i Torsdags sin
Afskedsansøgning til de Geer.
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tabt Couragen; han erklærede, at han ikke traadte til
bage; en anden Sag var det, hvis Kongen ikke vilde
lade sig nøie med hans Forslag. Med Hall vilde han
ikke træde tilbage — det paastod han. Danner han ikke et
5 nyt Ministerium, gaaer det over i andre Hænder. Hall
paa sin Side har kun Lehmann tilbage, da Fenger vægrer
sig ved at gaae ind igjen uden Monrad; ja der er An
svaret, som Monrad maae see, hvorledes han kan bære.
Hall skyder sin Desertion ind under Kongens og hans
10 Omgivelsers Charakteer; fatalistisk paastaaer han, at den
nye slesvigholstenske Bevægelse var nødvendig, og at
den nye Konge maatte gjøre Erfaringer af den alleralvorligste Natur, inden han fandt sig i det Uundgaaelige.
Der er idag stærk Bevægelse i Kbhvn.
15 DEN 30. DECEMBER. Onsdag.
I Formiddags besøgte jeg Lehmann; jeg fandt ham
meget rolig, for første Gang opstaaet. Til Hall’s Charakteristik meddelte han, at Hall — Kongen til Behag —
havde underskrevet Patenter om alle Kongens Brødres
20 Udnævnelse til »Høihed«; paa Lehmanns indstændige
Modforestillinger gik det tilbage. Søndag Aften var det
en stor Overraskelse for Alle, da Monrad fortalte, at han
havde været hos Kongen, siden Hall var der om For
middagen, og at han havde lovet Kongen at danne et
25 Ministerium, hvis Hall afslog Tilbudet; Monrad gjorde
gjældende, at Kongen var bunden ved et Tilsagn enten
i sine Omgivelser eller til Fremmede, og han vilde ikke
tage det Ansvar paa sig, at det skulde gaae over til Andre,
altsaa at det skulde gaae som i Debr. 1859. Iøvrigt for30 talte Lehm., at Monrad alt i nogen Tid havde haft Cabinetsreferater hos Kongen; Md. havde taget Anledningen
af et Tilfælde, hvor Trap efter Monrads Sigende havde
narret ham. Resultatet om Søndag Aften blev imidlertid,
at hele Ministeriet var villigt til at træde ind igjen.
35 Dette meddelte Hall Kongen den næste Morgen, men
her vilde Kongen ikke endnu bestemme sig; ligeoverfor
Hall vilde han ikke bestemt gjøre den Fordring, at der
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skulde tilveiebringes en ny Udenrigsminister, gjældende;
men han vilde ikke lade sig nøie med Billes og Lehmanns Udtræden; han fordrede Wolfhagens, — man
skulde svare Godseierne, at han ikke forlangte Eden, da
han var forvisset om deres Troskab og Hengivenhed; han s
vilde ikke fratage sin Broder Politimyndigheden. Hall
vilde ikke opofre Wolfhagen, Eden maatte føres igjennem. Da lovede Kongen Hall Besked inden Kl. 8, og det
Løfte blev holdt. løvrigt havde Lehmann altid fastholdt,
at der ikke burde skee noget Ministerskifte i en Tid som lo
den nærværende, men skulde et nyt Ministerium dannes,
maatte det ske ved Monrad, ikke ved Hall. Denne var
udslidt, — aldeles opløst kom han Onsdag Aften fra
Kongen. Monrad havde været correct siden Marts 1863.
Der var Kraft i ham, han helmede ikke, før han fik et is
Ministerium dannet, om han saa skulde tage alle Portefeuillerne selv.
Indtil videre er det Hele altsaa en Intrigue, først
fremkaldt af Oxholm og Hertug Carl af Glucksborg,
muliggjort ved Halls Svaghed, greben af Monrad. Hvor- 20
ledes vil den virke paa Manderstrom, paa Stemningen i
Sverrig i det Hele. Det kan Ingen bedømme, og Monrad
ved ikke engang, hvad der foregaaer i Stockholm.
I Gaar-Aftes gik Monrad til Kongen; det gik ham om
trent som Tordenskjold, der kun havde een Mand, og 25
han græd. Han havde dog to Mænd; de græd vel ikke,
siden det var 2 Krigsministre. Han vilde nu henstille til
Kongen, om denne vilde henvende sig til Hall, eller om
han vilde lade Monrad fortsætte Forsøget; Monrad selv
vilde, hvis Kongen ønskede det, ikke vige tilbage. Monrad 30
opfordrede nu Kongen til at raadføre sig med sine For
trolige. Efter Monrads dertil givne Samtykke tilkaldtes
Oxholm; da denne erklærede, at det ikke kunde for
enes med Kongens Ære atter at henvende sig til Hall,
fik Monrad til sin Tilfredsstillelse sit Hverv fornyet og 35
stadfæstet.
Han begyndte da imorges igjen; Carlsen var først ikke
uvillig (Indenrigsminister), om han end først maatte tale
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med Kongen; siden betænkte han sig.* Quaade er underveis. Om Eftermiddagen synes det, som Nutzhorn er
vunden for Indenrigsministeriet, Engelstoft for Kirke- og
Undervisningsministeriet, isaafald tager Monrad Finans5 ministeriet med Fenger som Directeur, og kan i fornø
dent Fald tillige tage Udenrigsministeriet og det slesvig
ske Ministerium. (Han har — siges det — blandt Andet
betænkt den Mulighed at gjøre Tietgen til Finansminister.)
Til Justitsminister er nu H. Hage udseet; hvis han gjør
10 uventede Vanskeligheder, møder enten den skæbne
svangre Gasse paa ny — han har nu faaet lidt mere
Mod — eller den Retsindige.
DEN 31. DECEMBER. Torsdag.
Johannsen kommer til Flensborg og siger Nei, H.
15 Hage kommer og siger Nei; saaledes vender Gasse, der
imidlertid igjen har faaet Mod, tilbage. Til slesvigsk
Minister ad interim vilde Monrad have enten Regenburg (der sagde Nei) eller Nutzhorn, der nødigt vilde.
Saa gik den Blide i Fælden; han savnede i sin Tid
20 meget Stillingens sociale Følger, — som han var naiv
nok til at tilstaae Regenburg; siden fandt han sig
dog ret godt i sin Stilling. At Fyens Biskop nu
vil være Kirke- og U.-Minister, er jo det rene Jaskerie.
Monrad tager indtil videre UM. Monrad, som for hen25 imod 4 Aar siden gav tabt, han har vist ofte meent, at
det var for tidligt, — har nu naaet sit personlige Maal;
han er bleven ikke blot Consejlpræsident, men den ene
ste politiske Mand i Ministeriet Han nyder Bevægelsen,
han nyder den Bevidsthed, at Kongen, der hader og
30 frygter ham ligesaa stærkt som den Dag og Nat græ
dende Dronning, dog nu maa tye til ham og ligesom
hos ham søge Trøst, den Konge, der i Sommer sagde
tit ham efter det græske Statsraad: »Jegskal ikke glemme
Dem, hvad De har gjort.«
35

* Det siges, at han dels fordrede Oplysning om, hvad
Monrad vilde, dels nogen personlige Garantier; det Første
kunde Monrad ikke give, det Sidste vilde han vel næppe;
i alt Fald skete det ikke.
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Ogsaa Johannsen* fordrede et Program, og besvarede
Afslaget med sit Nei. Til Hage stillede Monrad den For
dring, at han i personlig Tillid til ham skulde overtage
Ministeriet; svar strax og svar ja. Hage svarede, at han
vel var villig, men der var dog et Punkt, hvorom han
først maatte have Oplysning. Dette tog Monrad unaadigt
op; da Hage kom, veg han for Gasse. Efter Ministeriets
Dannelse fulgte Monrad Kongen til Korsør. Her troer
han at have vundet Kongens fulde Tillid — ved at ville
forelægge ham Alt, indtil sine private Breve. »Han for 10
dulgte ikke Kongen, at han havde en saa national Søn,
at denne forgreb sig paa den tydske Grammatik. Kon
gen havde nu ret faaet et Ministerium efter sit Hjerte.«
Da Monrad i Fortrolighed antydede, at Hall vist burde
være Elephant, Lehmann Storkors, vilde Kongen aldeles 15
Intet høre derom, han havde gaaet og misbilliget HalFs
Politik, og saa skulde han decorere dem nu. — »Nei først
Fred, skaf mig den, saa skal jeg decorere, hvem De vil.«
Altsaa Kongen seer i Monrad en BTedsminister! Til mig
sagde Monrad, at han ansaae Krigen for uundgaaelig; — 20
og det er nu aldeles vist, at det Eneste, Napoleon vil
gaae ind paa, er den danske Sags Behandling ved den
almindelige europæiske Conferents, til hvilken han ind
byder,** — og han begynder at tale om, at efter den
Maade, hvorpaa Forbundsems. gaaer frem i Holsteen,
burde man angribe de tydske Soldater.***
Paa Tilbagetoget fra Korsør traf han Quaade, som
skræmmede ham noget ved at foreslaae som sin Viisdom en Skinfægtning ved Dannevirke, en Udlevering af

* Han blev i Flensborg; her nævnede han H. Hages 30
Navn som Anstødssteen.
** Dette telegrapherer Wachtmeister, og det bekræftes af
Moltke.
*** Idag er Prindsen af Augustenborg over Glückstadt
kommen til Kiel, jfr. Keiserens Brev.
35
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Slesvig til Preussen og saa en Conference*^ (Bismarcks
Ønske); heri finder han mulig Grund til at skyde Quaade
bort, saaat han selv — ligesom i sin Tid Schele — kan
beholde Udenrigsministeriet.
5 For at behage Kongen holder Monrad sig borte fra
Hamilton, medens han selv indlader sig med Ploug! Og
dog har han for 2 Aar siden ved Nytaarsdagstaflet 1862
hos Kongen villet begynde en Handel med Hamilton:
»Lad os kjøbslaae! Hvad vil Sverrig have for Allian10 een?« Og dog har han ikke mindre end Lehmann efter
Hall’s Exempel siden confidentielt indladt sig med Hamil
ton paa de allerintimeste Tilbud og Forslag uden nogen
dertil fra dennes Side given Anledning. Hamilton kjender altsaa, hvorledes han kan forsøge paa Alt. Ventelig
15 giver nu denne Vending Anledning til, at Manderstrom
faaer et nyt Svaghedsanfald, og lader de Geer beholde
Afskedsansøgningen. »Nogle Mennesker ere jo mere lang
somme, Andre mere hurtige; Kongen hører nok til de
Første; han vil nok komme til at erfare, hvem han kan
20 stole mest paa, Hall eller Monrad«, siger Hamilton.
Hall nyder sin Frihed, tilsyneladende veltilfreds. Han
vender bestandigt tilbage til, at om det end er sandt, at
Kongen i den første Tid var i største Tvivl, om han
vilde blive anerkjendt (Landgreven var i den dødeligste
25 Angst, da Christian d. 9. traadte frem d. 16. Novbr.), saa
var det dog aldeles vist, at det Hallske Ministeriums Af
skedigelse kun var et Tidsspørgsmaal; saasnart Kong
Frederik var begravet, skulde der skee Forandring. Om
Hall i Virkeligheden havde faaet Lov at danne et nyt
30 Ministerium, hvis han havde villet, er vel tvivlsomt; i
ethvert Tilfælde var Grisen begyndt paany, hvis Forbundsbesl. i Overensstemmelse med Preussens og Øster* Bismarck skal ogsaa i Paris have ønsket en Con
ference, men det vides ikke paa hvilket Grundlag, om
35 han ikke først vil oceupere Slesvig. Ewers sluttede sig
i Onsdags efter Ordre til Wodehouses Forslag fra for
rige Løverdag, at Danmark skulde indbyde til Conference.
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rigs Forslag stiller Kongen Valget imellem Gris. Suspen
sion og en slesvigsk Occupationskrig. Faaer nu virkeligt
Kongen* noget Udbytte ved Skiftet eller faaer Monrad
sin Villie? Vedremo.
Tietgen og Suenson ere komne tilbage. Om de laird- 5
ske Skibe er der slet ikke Tale. Det er et Skib i Glasgow,
der skulde koste — det alene — c. 300,000 Lst. Det bliver
først færdigt om 4 Uger til at seile, og først armeret om
3 Maaneder. Idag skal det afgjøres, om Preussen kjøber
det. Hvis det ikke skeer,' kjøbe vi det, uagtet der nok lo
strax skal betales 50000 Lst., og det er jo høist tvivl
somt, om vi faae det ud; isaafald blive de 50000 Lst.
liggende døde imod Part i Skibet.
Fenger har optaget mindre Laan i London og Ham
borg imod Obligationspant; endel Penge kunne gjøres i5
flydende fra Nationalbanken og Privatbanken i de næste
Maaneder; men der er stor Trang til Laanet. Hambro
er i den Anledning vendt tilbage fra sin italienske Reise;
foreløbigt tilbyder han nogle debentures, jeg troer paa
1 Aar mod 6 pc. (uden Pant).
20
Monrad har nu givet Kongen den første Anvisning —
han vil ikke blive den sidste — paa, hvorledes en Konge
kan sprænge sit Ministerium ved Underhaands-Forsøg.
Denne betænkelige Lære vil ikke blive glemt.
Monrad har personligt nu efter næsten 10 Aars Ar- 25
beide naaet det Maal, som han i 1854 troede at have
Krav paa. 1 sin Tid, efter Afskedigelsen, opfordrede han
Hall til i Forening med ham at enes med Scheele; han
skrev til Scheele, da Hall afviste hans Opfordring; Scheele
ændsede ham ikke, og saaledes dannedes Decembermi- 30
nisteriet 1854 uden ham.
Han var som Directeur længe misfornøiet med Hall
og truede med at trække sig tilbage fra det politiske Liv,
* Kongen har forkastet Stjernholm til Souschef, fordi
han engang gav en Prinds et Ørefigen; i Stjernholms 35
Sted kom da Rosen.
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fordi jeg ikke vilde hjælpe ham med Fæsteafløsnings
loven, og Hall ikke vilde give ham Kirkeforfatningsloven. Da kom han ind Foraaret 1859. Han besluttede
at vinde Kongen; men det lykkedes dog ikke ganske;
5 i 1859 Debr. fik han intet Tilbud; 1860 Fbr. gav han
det op for Fengers Modstand. Nu er han da Conseilpræsident, han, som i sin Tid for at blive Præst gav det
endnu i Cabinettet liggende Revers om at opgive politisk
Forfattervirksomhed. (Tillisch’s Vidnesbyrd.)
10 [Senere Henvisning:]
Regenburgs Samtale med Monrad om Holsteens Afstaaelse 1869 Oct./20.
DEN 1. JANUAR. Fredag.
Man fristes jo til meget stærkt at dadle Monrad, fordi
15 han frembød sig som Redskab for Kongen. Man fristes
dobbelt dertil, naar man betænker, at han kunde spørge
Paget tilraads, om han skulde foretrække Vedel, Quaade
eller sig selv eller mig til Udenrigsminister, og da holde
sig til dennes Vidnesbyrd om Quaades Erfaring, om at
20 han staaer sig godt med Bismarck o. s. v. — Monrad
fortalte dette ligefrem til Madvig, som korsede sig i sit
stille Sind over denne Oprigtighed. — Monrad bilder sig
ind, at han kan lede Kongen; han bilder sig ind, at han
kan forhandle med de fremmede Ministre, forbindtlig
25 tale med dem, uden selv at blive bunden, som om han
ikke let trak det korteste Straa paa begge Steder. Skal
imidlertid Noget gjøre En tvivlsom, er det unægteligt
Beretningen om Halls Nedslagenhed, da Kongen Onsdag
Aften 24. Debr. havde forlangt Rigsraadets Indkaldelse
30 til Fællesffs. Afskaffelse. Efter Lehmann’s Sigende var
Hall aldeles opløst,* og jeg kan ikke andet end fæste
Lid dertil, naar jeg erindrer, hvor villieløs og vaklende
han var Torsdag Formiddag i Finansministeriet. Kongen
* Dertil kom, at Hall var ligesom villig til at indlade
35 sig paa Lehmanns og Wolfhagens Fjernelse; først Man
dag sagde han Nei hertil.
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havde alt Mandag d. 14. Dcbr. kaldt Madvig til sig, Kon
gen vilde, at Rigsraadet af sig selv skulde give Stødet
til Gris. Afskaffelse; Madvig erklærede det for umuligt;
i en tre Qvarteers Audients søgte Madvig nogenlunde at
forklare Kongen Sagens Stilling; men dels vilde Madvig s
ikke svække Ministeriet, dels havde Kongen vel ondt ved at
forstaae ham, dels vilde Kongen i sin Stædighed næppe
høre Nogen, der gik en anden Vei, end han ønskede.
Dog sagde Madvig udtrykkeligt om Andræ, at hvis denne
ikke vilde gjennemføre en selvstændig Politik, burde lo
Kongen ikke lytte til hans pessimistiske Critik; han havde
da ikke Ret til at sætte Ondt for Ministeriet hos Kongen,
og Kongen havde ikke Ret til at høre ham.
DEN 2. JANUAR. Forbundets 9 Stemmer forkastede mod
7 Forslaget om at udvise Prindsen af Augustenborg.
15
Prindsen af Augustenborg nyder ret Livet i denne Tid
i Holsteen.^-^ De Eneste, der holde sig tilbage, ere nogle
Riddere og Præster (Blome, Piessen, begge Reventlow
(F[arve] og J[ersbek]) Mesmer-Saldern, Baudissin-Borstel,—
Balemann, Versmann (næppe længe), jfr. Nievert i Altona). 20
— Forbundsdagens Majoritet billiger denne Fremgangsmaade. Hvad mon nu Bluhme og Criminil tykkes om
den Kløgt, hvormed de forbigik den »incompetente«
Stænderforsamling i Holsteen og Forbundsforsamling i
Frankfurt? Hvis man nu havde holdt sig til Prindsen 25
af Hessen eller til Prindsesse Louises Børn — og saa
ledes havde benyttet Kongeloven i Forbindelse med de
mellemliggende Personers Renunciationer, hvor meget
var da ikke vundet, den hele Arvefølgekamp var blevet
sparet, — denne Forskjel mellem her og der var for- 30
svundet; eller hvis der skulde have været en Kamp, da havde
* Krüger undskylder for Hamilton Forbundsems Op
træden med den Paastand, at de saxiske Tropper ikke
vilde have adlydt, hvis der var gaaet frem paa anden
Maade; man havde da maattet lade Østerigerne skyde 35
paa Saxerne.
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man ført den i Holsteen, og vi nord for Eideren havde
siddet rolige og fredelige. Eller vilde Criminil ikke taale,
at Slesvigs Arvefølge betragtedes som alt afgjort med
Hyldingen secundum legem regiam? Han fandt sig dog
5 deri, da Moltke satte Tilbehørstheorien ind i den sles
vigske Forfatnings § 1. Enten var Modstanden bleven over
vunden, og da var der vundet et virkeligt Grundlag for
den senere Fællesforfatningsbygning; eller det mislykke
des, og man kunde da ikke hildes i den uløselige Op10 gave at opføre en Fællesforfatning i en monarkisk Stat
uden en fælles Arvefølge. Havde det Hele staaet uafgjort
til Krimkrigen, — da havde en dristig Politik kunnet
bringe en Afgjørelse, som var en virkelig Afgjørelse;
uden den store Krig, — hvor farlig denne end er, og
15 hvor lidet den end kommer eller ender efter vort Be
hag, — faae vi dog ingen sand Afgjørelse, hvormed vi
kunne blive nogenlunde tjente.
Idag begyndte nu Monrads Nydelse; han confererede
i Quaades Nærværelse med Wodehouse og Ewers; der20 paa gik Quaade, og Conferentsen fortsattes med Dotézac.
Med de første var Monrad da aldeles enig om, at man
skulde tage Conferentsen, hvad enten det blev efter det
engelske Forslag eller efter det franske. Danmark skulde
da nu udstede identiske Indbydelsesnoter; Monrad paa25 stod, at Dotézac fandt det Alt saare fortræffeligt. Om
Quaade sagde han, at det var da en usselig Pjalt; han
skulde slides op i 8 Dage, saa der ikke blev en Trevl
tilbage. Saaledes var nu Monrads Beretning. Efter Quaades
Beretning lød Sagen helt anderledes. Monrad talte et
30 Sprog, saa Gud maatte sig forbarme. Det var næsten ikke
muligt at forstaae ham; Quaade havde den største Møie
med at holde sig fra at lee; han havde ikke kunnet holde
det længere ud og var derfor gaaet, da Dotézac var
kommen.
35 Prinds Frederik af Hessen reiser til Bryssel.
Kronprindsen er gaaet til Hæren, efter Davids Sigende
ugjærne.
Om Manderstroms Afsked er der jo ikke mere Tale;
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han siger til Piessen, at der nu saa meget mindre kan
være Tale om at sende svenske Tropper, som Følgen
vilde blive, at de Danske strax proclamerede en svensk
Prinds! Hamilton synes at skubbe til M—m.; han selv
formulerede engang sin skandinaviske Politik i Heftighed 5
saaledes: For en dynastisk Forbindelse give vi Intet, for
en constitutionel Forbindelse Meget; for en Incorpora
tion Alt. Monrad roser sig af at have gjort Kongen til
Skandinav; Monrad sætter Dynastiet ligesaa høit som
Fædrelandet; »Hvad vilde D. M. synes om Deres Søn 10
paa Sverrigs og Norges Throne. Det er en daarlig Slægt,
den bernadotteske; anden Skandinavisme har ikke heller
»Fædrelandet«!« Dermed vil han have dækket sine Ytrin
ger til Hamilton; i denne Retning vil han, at Ploug fore
løbig skal holde sine Ytringer. Hvor kan der komme 15
noget Godt ud af al denne Usandhed, af al denne Plump
hed, Og saa melder han om Aftenen (— »da Dronningen
er syg« —) Dagens Hændelser til Oxholm!
DEN 3. JANUAR.
Monrads Glæde over sine diplomatiske Seire var kun 20
stakket. Dotézac faaer Nys om Monrads Beslutning, og
kommer rasende op til Vedel. Han har forelæst to De
pecher fra Drouin om vor Sag, dels til Østerrig (Preus
sen) dels til Sverrig, hvis Mening var, at Frankrig ikke
i dette Øjeblik kunde svare paa vor Forespørgsel, da det 25
først maatte have Svar paa Henvendelsen til Østerrig—
Preussen. Der forelaa en Tractat fra 1852; hvorledes bar
man sig ad i Holsteen; det var jo, som om det var et
erobret Land. Hvad kunde det saa nytte at indlade sig
paa nye Forhandlinger. Og saa vil Danmark uden at 30
afvente Frankrigs Svar, det lovede endelige Svar, udstede
Indbydelser, som om Frankrig ikke existerede; — det
skulde ikke blive glemt o. s. v. Men Sagen er, han for
staaer ikke et Ord; jeg læste ganske langsomt, og han
forstod Ingenting; Meget har jeg oplevet her, men aldrig 35
noget Saadant. Over alt Dette blev Monrad jo meget be
tuttet, nu skulde Quaade være Minister, og da Quaade
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antydede, at han maatte arbeide med sine gamle Venner
(Sick og Skrike), var Monrad strax færdig til at gaae ind
herpaa, idet han vilde stille Vedel i Gud veed hvilken
controllerende Stilling. Da nu ogsaa Hamilton erklærede,
5 at ethvert Skridt, der isolerede Frankrig, ogsaa isole
rede Sverrig, gjaldt det at finde en Udvei. Vedel hjalp
ham da ved at foreslaae ikke identiske, men forskjellige
Henvendelser, der rettedes (med Forbigaaelse af Østerrig—
Preussen) til England og Rusland, ikke som Indbydelse,
10 men som Acception af en Indbydelse, og til Frankrig
som Svar til Conferenceindbydelsen og en indstændig
Anmodning om den størst mulige Fremskyndelse af
Sagens Ordning. Vedel fik Dotézac til at billige denne
Udtalelsesmaade og saaledes klaredes vel denne første
15 Følge af Monrads Letsindighed. Men det var en alvorlig
Lære: Monrads Stundesløshed er i høi Grad ængstelig;
hans Plumphed, ja hans Forfængelighed, hans barn
agtige Glæde over at tale med fremmede Ministre, over
at modtage Depecher er forbausende. Hvorledes for20 enes Sligt med hans Begavelse? Han minder om
Blixen.
DEN 4. JANUAR. Mandag.
Efter Hamiltons Sigende tyder Alt paa, at Napoleon
vil have Krig til Foraaret; der skal samles en betydelig
25 Leir ved tydsk Grændse, Italienerne (Nigra) kunne ikke
vente længere.
Krogh er kommen. Hans Navn vækker i Slesvig stor
Forundring. Man betænker ikke, at Kongen, efter Mon
rads dybe Politik, skal have en persona grata og derfor
30 en tydskdannet Mand. Kongen nævnte først Johannsen
(uagtet han er den største Bureaukrat, og uagtet han
netop har drevet Beedigelsen allervidest), dernæst Krogh;
denne gjør imidlertid Vanskeligheder og henviser til
Stemann.
35 Simony var virkelig villig til at overtage Cultusmstt.;
Monrad havde i Nødsfald kunnet tage With; men da
Engelstoft tog imod Tilbudet, maatte Simony, om hvem
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der alt var talt til Kongen, og som alt troede sig Mini
ster efter Samtalen med Kongen, gaae ud igjen, for i
sidste Øieblik at dukke op som midlertidig slesvigsk Mi
nister.
Idag udsendte Drouin en caresserende Note til de»
mindre tydske Hoffer.
Kongen holder Parader ved Hæren, til liden Baade
og til Forstyrrelse af det nødvendige Arbejde.
Den 28. Dcbr. har Russell atter udsendt tvende Noter,
den ene til os, jeg veed ikke, naar den er overleveret, lo
— den synes nærmest beregnet paa at hjælpe til et Mi
nisterskifte, — den anden til Frankfurt.
Den 28. Dcbr. har Prælater og Ridderskab holdt et
lidet talrigt Møde, hvori Pluraliteten, jeg troer 11 imod
5, besluttede at opfordre Forbundet til at anerkjende i5
Prindsen af Augustenborg. I det lauenborgske Ridderog Landskab har Fleertallet (9—8) ubetinget anerkjendt
Christian VIIII (d. 23. Dcbr.).
DEN 5. JANUAR. Tirsdag.
Den græske Konges Stilling er ikke misundelsesværdig, 20
blandt andet paa Grund af Tr[aktaten] 14. Nov. om de joniske Øer. Denne indeholder dels en Opgivelse af Fæst
ningsværkerne, som ikke udelukkende ere anlagte for
engelsk Guld, dels en Neutralisation af Øerne, dels en
Fastholden af den engelske Handelstractat. Tricoupis 25
har nægtet at undertegne Tractaten. Fr. Lenormant har
i R. d. deux mondes for
Jan. givet en lærerig, stærkt
antiengelsk farvet Fremstilling af de joniske Øers Kamp
fra det engelske Protectorats Begyndelse til dets Op
givelse.
30
Nu er det næppe langtfra, at Kongen ønsker Georgs
Fordrivelse, til et Offer paa Bayerns Alter. Oprindelig
var det udentvivl Moderen og Oxholm, hvem den hele
Tanke tiltalte; siden vakte Familien og de tydske Hof
fers forbittrede Modstand en anden, i alt Fald en vex- ss
lende Stemning.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.

4
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DEN 6. JANUAR. Onsdag.
Det begynder nu at dukke op i de svenske Tidender,
at der har været Noget paafærde med Manderstrom,
men Man veed ikke Besked.
Mange troe, at der virkelig er en stærk Spænding
imellem Kongen og Oscar, i den Grad, at Kongen fryg
ter Oscars Optræden som Frivillig i Danmark. Dette
skulde da være Meningen af M—m.s Tale om en svensk
Prinds. Mange troe paa, at Oscar opholdt sig incognito
10 i Malmøe i de Dage, der gik forud for Grundlovens
Stadfæstelse; jeg veed ikke, om dette er sandt.
Quaade synes at ville overtage U. M. ad interim, og
Monrad tør ikke opgive ham, hvor lidet han end finder
ham brugelig; »Kongen maa snart vælge imellem os,«
forudseer han; men han synes at have Lyst til, selv naar
Quaade er slidt op — hvilket Monrad smigrer sig med
vil indtræde meget hurtigt — at beholde Quaade som Mi
nister uden Portefeuille. Forhandlingerne om den sles
vigske Portefeuille vedblive.
20
Der er nu skrevet til Rusland; imorgen skrives til
Frankrig og England (med Wodehouse) i Anledning af
Conferenceplanen. Det er svært at troe paa Muligheden
heraf; imidlertid ere Ewers og Wodehouse (som Man
dag Aften bleve bespiste af Monrad, men til hans For
undring ikke paaskjønnede hans Souper) stolte af at
have fremkaldt et Ministerskifte, og af at have opnaaet
Samtykket til en Conference; det er Mere, end de ven
tede at opnaae.
Idag stævnede Monrad et stort Antal Rigsdagsmænd
30 for at dække sig m. Hs. til Landskattens Pantsætning
efter Hambro’s Ønske. Naturligvis var Tscherning, A.
Hage og Bondevennerne strax villige hertil, ligi. Jacob
sen og Ploug; uvilligt-villig var Liebe; Madvig, Brock,
Bille, Klein og jeg stemte ikke. Jeg kunde, da Monrad
35 afviste en Bemærkning af mig om det Uheldige i slige
Forespørgsler underhaanden, med en Paastand om, at
han ikke begjærede Raad, ikke tilbageholde et Ud
brud af Uvillie over denne Beredvillighed til strax at
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indrømme denne Art nærgaaende Fordringer som i
Virkeligheden Intet betød, — Noget Hambro maatte
forstaae, — men som dog vare forargelige. Og det er
sandt. Den ene Dag er det Paget, der vil have Pant i
Udenrigsministeren, saa skal Hambro have Pant i Land- 5
skatten, saa skal Dronningen og Oxholm cajoleres og
saa fremdeles. Det bestaaende kan ikke holdes i Læng
den, det er ingen ny Opdagelse. Men det kommer an
paa Maaden, hvorpaa Forandringen skeer. Monrad vil
vinde saa den Ene, [saa] den Anden, men hvem vinder lo
han ved disse underlige Bugtninger ?
DEN 7. JANUAR. Torsdag.
Endelig holdt Madvig sin Sørgetale; jeg haaber, den
bliver udgivet; før kommer dens Indhold ikke til sin
Ret; Formen kan ikke undgaae Dadel. Den varede i5
halvanden Time. — Flere vare ifærd med at gjøre
Oprør.
Idag reiste Wodehouse og Ewers.
Der er nu kommet nogle Phantasier frem om en Con
ference udenfor Paris, — det er svært at troe paa, og 20
noget Godt kan ikke ventes deraf for os. Rechberg skal
interessere sig meget derfor. Grundlaget skulde da ven
telig blive et Slesvigholsteen i Personalunion [med] Dan
mark! Og det vil naturligviis strax Quaade gaae ind
paa, efter at Hæren for et Syns Skyld har ladet sig slaae 25
ved Danevirke. »Quaade gjør Alt, hvad man fordrer af
ham,« — siger Vennen Sick paa Spørgsmaalet, om Q.
tager imod Ministeriet; — det kan desværre blive sandt
paa mere end een Maade.
DEN 8. JANUAR. Fredag.
30
Hall paastaaer, at Monrad gjennem sin Kone har bearbeidet Louise, baade som Prindsesse og som Dron
ning. Hvad Fru Hall altsaa har gjort ved Grevinde Dan
ner, udentvivl med Halls Vidende (ligefra 1854) det har
Monrad ladet sin Kone forsøge ved det nye Hof. Oxholm 35
hæver Monrad til Skyerne, han havde ventet, at Hall
havde været saa »redelig« at gjøre tabula rasa, inden
4*
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han gik af; det gjorde han rigtignok ikke, men han har
dog været ganske correct; Fru Hall derimod havde viist
en beklagelig Heftighed ved at udbryde, da 0. med Frue
gjorde en Visit. »Det er en Dumhed af Kongen, han vil
5 komme til at fortryde den.« Det Visse er, at denne Ja
lousie mellem Hall og Monrad er meget skadelig. Maa
skee burde Hall i 1863/4 have gjort, hvad Monrad fandt
sig i 1860, — taget Cultusministeriet. Den nuværende
Situation maa forvirre Kongen.
10 DEN 9. JANUAR.
Den afskedigede Petersen seei' Kongen, Dronningen
og Broderen i det tydskeste Lys. Dronningen har i
gamle Dage gjennem Oxholm og selvstændigt paa en
hver Maade arbeidet paa at fjerne Kronprindsen og
15 Mariane. Dronningen har været naiv nok til i sin Tid
at tænke sig Muligheden af, at Georg (gift med Sessan)
kunde faae Norge, naar Uenigheden mellem de to Lande
ret voxte.
Der var stadig Brevvexling i sin Tid med Piessen og
20 Blome; sandsynligviis har man fra det gule Palais pu
stet til Ilden og C. Pl.n. gjorde Sit til endmere at van
skeliggjøre den alt vanskelige Overeenskomst paa Louisenlund, i Hamborg var Alting lidenskabeligt tydsk;
Kongen fraterniserede med Peter af Oldenburg, spurgte
2.5 Htg. Hans, om der endnu blev talt Tydsk paa Værts
huset i Haderslev og Apenrade; huggede paa Alt Dansk.
Hvad vil Enden blive?
DEN 10. JANUAR.
H. Hamilton har viist Hall et Brev tra Manderström,
30 skrevet 16. Novbr. efter Kjendskab til Vedtagelsen af
Grundloven og Kongens Død, hvori det hedder, at Hs.
Instrux m. Hs. til Forsvarsforbundet nu bliver afsendt;
han vil altsaa modtage den, hedder det, inden Kongen
endnu er kold. Hvad der har bevirket Omslaget, veed
35 Hall ikke; han troer, at Hamilton ei heller veed det.
Det synes ikke at blive til Noget med det paatænkte
danskvenlige Møde i Stockholm. I Throndhjem var det
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Stiftamtmand (Motzfeldt), Biskop (Grimelund) og Rector
(Møller) som ledede Bevægelsen (Timme med en 40
Stykker sagde Nei). I Christiania er det Duncker, der i
Virkeligheden har været Sjælen; Birch og Motzfeldt
have ikke kunnet træde frem, for at det Hele ikke s
skulde faae Udseende af et Oppositionsforetagende.
DEN 11. JANUAR.
Quaade lader som han fortryder, at han har mod
taget UM., — gjør det maaskee; Monrad og han støde
alt stærkt sammen. Quaade skulde hver Dag forelægge lo
Kongen de indkomne Rapporter — efter Monrads For
søg paa Kongens constitutionelle Opdragelse. Da saa
Monrad vilde være tilstede til samme Tid, sagde Quaade
reent ud, al saa kom han ikke, — og det var i Kongens
Nærværelse, at denne Scene forefaldt. Dette er Monrad i’
saa meget ubehageligere, som Kongen sætter Quaade
høit; han skal endog bilde sig ind, at Quaade har op
fundet ham; — heri gjør han dog Quaade Uret, thi den
ostensible Opfinder er — Keiser Nicolaus, som valgte
ham, da man proponerede 1) Prinds Frederik af Hes- 20
sen, 2) Peter af Oldenburg, 3) Prinds Christians og Prindsesse Louises Søn. Pechlin blev ganske forvirret over
dette quiproquo, men Nesselrode vilde ikke tage Keise
rens Brev tilbage.
25
DEN 12. JANUAR.
Quaade hos Rottbøll. Hall hos Hamilton; om Aftenen
Kl. 11, da Hall sidder hos Vedel, kommer Monrad uro
lig, fordi der er kommen en engelsk Coureer, og Quaade
ikke bringer ham nogen Underretning; han bliver for
legen, da han træffer Hall, og har ligesom en stille 20
Frygt for, at Quaade skulde være gaaet til Bluhme; —
denne er dog paa Landet. Naturligviis blev Hall ikke
mindre forlegen, ja endog rød, men det fortalte han
ikke selv. Snurrigt nok begyndte Monrad i 1859 med at
bryde det Løfte, Hall havde taget af ham, ikke at gjøre s»
Forandringer ved Theatret uden at tale med ham. —
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Hall reiste et Par Dage til helingen, og Monrad benyt
tede denne, ligesom Christensen i sin Tid benyttede en
lignende, Fraværelse til at fordrive den, som Hall dog
ikke selv saa let kunde have beqvemmet sig til at jage
5 bort.
DEN 13. JANUAR. Onsdag.
Hall hos Kongen, Enkedronningen, Kronprindsen [,] hos
Arveprindsessen, der spørger ham: »Maae vi ikke være
glade, fordi vi have faaet Quaade?« Ja maae vi ikke?
10 Kronprindsen fortæller, at Alexandra nylig har skrevet
hertil, at Dronningen for ikke længe siden kom til
hende og sagde, hun skulde skrive til sine Forældre, at
Dronningen vel havde været mere tydsksindet, men hun
erkjendte nu, at hun havde troet Tydskerne for godt;
15 hun vilde nu gjøre, hvad hun kunde, for Kong Chri
stian. Kronprindsen var jo meget glad derover, hvorlidt
det end siger.
Bismarck har nu telegrapheret, at Preussen vil være
færdig til 1. F'br.; dersom Danmark ikke inden den Tid
20 gjør Skridt, constitutionelle eller extralegale til at sætte
Fællesffg. ud af Kraft for Slesvig, vil Preussen oceupere
Landet. Dette kunde Quaade vel bifalde, — »man ind
kalde Rigsraadet for at slaae sig selv ihjel,« og Alt jæv
ner sig — vil det hedde i visse Kredse. Ja vist. Credat
25 Judæus Apella!
DEN 14. JANUAR.
Monrad er mærkeligt nok tilbøielig til at gaae noget
ind paa denne quaade-bismarckske Ide; han forestiller
sig, at han kan gaae af, naar Rigsraadet forkaster Op30 hævelsesforslaget; saa er der vundet Tid, og han er den
Eneste, der har tabt. Men han glemmer, at Diplomatiet
ikke vil forstaae et saadant Kunststykke; det vil ikke
betragte det Hele som et Ministerspørgsmaal, men de
ville finde en Regjeringspligts Overtagelse i en hvilken35 somhelst Erklæring om Forelæggelse af et Forslag til
Gris. Ophævelse, og hvad Monrad da ikke vil gjøre, det
ville Andre gjøre, og det med en vis Ret.
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Klein, Jacobsen og Bjerring underhandle med B. Chri
stensen og 1. A. Hansen om en Rigsdagsadresse; Bonde
vennerne frygte enhver lille Trækvind, der kunde berøre
Ministeriet ubehageligt. Ploug har været imod en Adresse;
efter en Samtale idag efter Rigsdagstaflet, hvor Kongen 5
udtalte sig temmelig dansk i Svaret paa Bregendahls
Formaninger, er han nu maaskee dog mere villig til en
Hyldingsadresse.
DEN 16. JANUAR. Løverdag.
Idag kom den preussisk-østerrigske Opfordring. Inden lo
48 Timer hæves Grl. — eller Gesandterne reise — efter
ladende deres Secretærer som chargés d’aff. Igaar reiste
omsider Johannsen, der væsentlig har forhandlet med
Kongen. Han fordrede Ophævelsen af Grl. H. M. Kongen
glædede han ved at tale om Fjernelsen af de eiderdan- i5
ske Embedsmænd i Slesvig, — hvorfra Ulykken kom.
Han vilde imidlertid, naar det kom til Stykket, ikke gjøre
det. Hvorfor er da Eiderstedt det værste District, uagtet
der ikke er en eneste eiderdansk Embedsmand der? Han
var iøvrigt dog villig til at gaae ind, saalænge Quaade 20
blev; men gik denne ud — om det saa var paa Grund
af Øiensygdom — vilde han ogsaa gaae.
Saa fandt Monrad, det var bedst han ikke gik ind;
Quaade i Ministeriet er slem nok, men det var dog Mon
rad for stivt, at han ogsaa skulde tage En med sig, naar 25
han gik ud.
Dette er dog ikke til Hinder for, at han kommer, naar
Kongen kalder paa ham — uden Monrads Vidende.
DEN 17. JANUAR. Søndag.
Det er nok virkeligt sandt, at Kongen har taget imod 30
en hemmelig Ed af Hertugen, og til Gengjæld lovet, at
der ikke skulde foretages Noget imod Godseierne. Nu
gives Eden tilbage, thi hvad der er skeet i Tønder Amt
maae og skee andetsteds; Politimyndigheden vil admini
strativt blive frataget Godseierne, naar de ikke ville sværge. 35
Nu siges Hertugen ogsaa at ville reise til Bryssel.
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Monrad gaaer endnu svanger med den Plan enten at
ville tilbyde et P'orslag (der kun forpligtede Cabinettet)
til Rigsraadet om Ophævelsen af 18. Nov. (med Tilbage
venden til 2. Octbr.) eller et Forslag om dens Afløsning
5 ved en Forfatning, om hvilken man var kommen overeens med Tydskland, igjennem en Forhandling med et
nyt Rigsraad.
DEN 18. JANUAR. Mandag.
Idag have E[alan] og Br[enner] faaet Svaret paa den
10 preussisk-østerrigskeNote. Téran kom og forsikkrede, at vi
ved Siden heraf sendte en confidentiel Indrømmelsesnote,
der lovede Ophævelsen ad forfatningsmæssig Vei. Ad
spurgt om Kilden, viste han til Paget. Denne paastod da,
at Quaade havde givet en saadan Erklæring. Quaade er
15 altsaa alt nu ligesaa heldig som Hall; han maatte des
avouere Paget, der løber frem og tilbage mellem Quaade
og Monrad. Quaade forfølges af sine egne tidligere Yttringer imod Grl., men forsikkrer høitideligt, at det al
drig kunde falde ham ind at give et saadant Tilsagn til
20 Preussen; det maatte komme frem fra England, og da
omdannes og taaleliggjøres fra vor Side, hvis det ellers
skulde have mindste Udsigt til at gavne.
Idag fremkom et Adresseforslag i Folke- og Landsthinget. Monrad er ikke glad derved men vil ikke let
25 kunne modsætte sig. Han sværger, at Kongen aldrig vil
gaae ind paa et Forfatningsbrud.
DEN 19. JANUAR. Tirsdag. Statsraad.
Monrad har da bestemt sig til at tilbyde de 4 »Mediateurs«, som Holberg vilde kalde dem, at »Cabinettet«
30 (ikke Kongen, ikke Landet)* vilde forpligte sig til at sam
menkalde et Rigsraad og foreslaae det d’abroger la con
stitution de 1863 en la remplacant par en, om hvis Grund
lag man i Henhold til Forhi. 51/52 var bleven enig med
Østerrig-Preussen, naar disse forpligtede sig til ikke at
35 rykke ind i Slesvig.
* Disse Ord udgik efter Pagets Ordre.
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Quaade bringer uden foregaaende Forhig. i Conference
den Anskuelse frem i Statsraadet, at man burde adskille
Afskaffelsen og den nye Forfatning. Ingen gjør Indsigelse,
uagtet en Forhandling forbeholdes mellem Ministrene.
Quaade seer godt, ifølge den Skarpsindighed, Frygten 5
giver, at Afskaffelsen saaledes bliver ubetinget. Det staaer
da hen, om Forf. 2. Oct. atter træder i Kraft, om den
nye Forfatning kan bringes tilveie, om den i alt Fald
skal octroieres o. s. v. Preussen-Østerrig erklærer idag, at
de ved at besætte Slesvig ikke ville gribe ind i Forbun- lo
dets Raadighed over Holsteen.
DEN 20. JANUAR.
I Henhold til Fagets Autoritet gaaer Monrad ogsaa ind
paa Adskillelsen. Han vil ikke høre Noget om den falske
Stilling, hvori Landet bringes; at den Fremgangsmaade, is
som kan være god i indre Spørgsmaal, kan ikke benyt
tes ligeoverfor Udlandet. Hvorledes vil man her lade sig
nøie med et Ministerskifte, hvis Rigsraadet nægter sit Sam
tykke? Og hvad vindes? Nogle Maaneder — (selve Frosten
var ikke uheldig, naar den ikke blev endnu stærkere) — 20
vindes til vore Rustninger; ja maaskee de norsk-svenske
Rustninger i den Tid kunne føres til Ende; maaskee og
det i England bestilte store Skib kan slippe ud. Men
Monrad-Quaade frygter jo Sverrig-Norge. Monrad søger
nu aabenbart kun Hjælp — hvis der ellers gives nogen — 25
hos England. Han spekulerer i Østerrigs og Preussens
Afslag, dersom dette Afslag kan skaffe os engelsk Bistand.
løvrigt maa selv Quaade erkjende, at hvis PreussenØsterrig opgive Indfaldet, er det ikke paa Grund af Til
budet fra os, men af Frygt for England og Frankrig. 30
Hvorfor da gjøre Tilbudet? Ja hvis det skaffede Ristand
fra England, — derpaa kommer det unægteligt tilsidst an.
DEN 21. JANUAR. Torsdag.
Adresseudk. behles. i Landsthinget. Idag expederes Bre
vene til England, Frankrig, Rusland og Sverrig.
35
Uagtet Hamilton officielt har erklæret, at den svenske
Regjering fraraadede det hele Skridt (ogsaa fordi det al-
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deles ingen Sikkerhed giver ligeoverfor Forbundet), lader
Quaade, der selv har skrevet Depechen, dog, som om man
kunde holde sig forvisset om Sverrigs og Frankrigs Bistand.
Jeg forstaaer ikke Monrad, siger Hamilton. Han har
5 lagt sig Strikken om Halsen, saa jeg blot behøver at
trække den til for at qvæle ham, og saa lader han som
Ingenting.
Quaade taler ikke med mig. Det er blot for et Syns
Skyld, at jeg gaaer til ham om Løverdagen.
10 Alt idag har Times en Antydning om, at y>Dink.<^, fore
løbigt informally, vil yyforpligte sig<i^ til at suspendere
Novemberffg.

15

20

25

30

DEN 22. JANUAR. Fredag.
Efter Billes Paastand er det ikke længere saa usandsynligt,
at England vilde kunne bestemme sig til at optræde med
Magt imod Slesvigs Besættelse af Østerrig-Preussen. Det
var dog mærkeligt, om Monrads Eftergivenhed førte Eng
land hertil. Endnu hedder det, at Østerrig-Preussen i
deres Ultimatum ikke ville lade sig nøie med Novemberffgs. Ophævelse, men ville fordre positive Forfatnings
garantier i Slesvig. Men hvo veed — maaskee opleve vi
nu Sidestykket til hin Eftergivenhed 13./14. Jan. for 50
Aar siden, som blev saa godt benyttet af Wetterstedt, da
Ordren til Bortrykning alt var given. I Christiania kunde
Monrad sige: Blot ingen ny Kielerfred! Hvad gjør hans
Navne her muligt? Selv gaaer han ikke udover en vis
Grændse. Men hans Efterfølger!
Morning-Post berigtiger Meddelelsen i Times.
DEN 23. JANUAR. Løverdag.
Rygtet gaaer nu, at Napoleon ikke længere modsætter
sig en dansk-tydsk Conferents,"^" det hedder, at Grund-

* Drouin de L’huys har, da Cowley opfordrede til en
Henvendelse til Frankfurt, valgt en Henvendelse til Berlin
16/1 og Wien, som forsaavidt er god, som den erkjen35 der, at den ikke veed, hvorvidt det kan bebreides os, at
vi krænke den tydske Nationalitet i Slesvig; hvad be
breides ikke Pr. og 0.?
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laget skulde være status quo, opfattet saaledes: Augustenborgeren i Holsteen og i Slesvig Londonertr *
Quaade er blind og ynkelig — og dog har han en vis
Indflydelse. Ja hvad virker ikke? Rosenkrantz blev en
stor Mand, fordi Keiser Paul gav ham et Ørefigen, da 5
han var i Petersborg.
C. Bernstorff vilde ikke troe Efterretningerne og Ad
varslerne om Englands Planer, fordi han ikke vilde for
lade Holsteen, hvor han havde en Liaison med en Ctesse.
Baudissin. Hvad hjalp det, at han et Par Aar efter blev lo
fordrevet.
DEN 24. JANUAR.
Monrads og Quaades Enighed har nu bragt Johann
sen ind i Ministeriet (idag).
0. Piessen forsikkrer, at Rusland ikke adskiller sig fra 15
Preussen og Østerrig; det har ved Napoleons Optræden
vundet en god Stilling baade til de to tydske Magter og
til England; det troer endnu, at England staaer det nær
ogsaa i vor Sag. Rusland kunde nu ikke gjøre gottorpske
Arverettigheder gjældende. G[ortschako]w foretrækker en 20
y>Conference<!^ for en »Mediation«, da den sidste vil isolere
Preussen og Østerrig og let kan kaste dem over til de
mindre tydske Magter. Gw. er mistroisk mod Frankrig
og bebreider det, at det ikke, som Rusland ønsker, vil
optræde mod Cousa’s Sequestration, hvilket baade Eng- 25
land, Preussen, Østerrig og Tyrkiet gjøre. Pepoli er i
sin Iver for Italien — jeg forstaaer ei ret hvorledes —
antidansk i høi Grad.
DEN 25. JANUAR.
Monrad har kaldt Tornérhjelm herover for med Tre- 30
schow. Brock og ham at redigere et Udkast til en Con
tract, hvorefter Sverrig skulde tilsyneladende kjøbe det
store Skib — det hele faldt i Vandet, da Tietgen erklæ* Privatbrev fra Napoleon til adskillige Souverainer
omtales; jeg veed ei med hvilken Føie.
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rede det for umuligt. Quaade advarede Monrad, men
denne vilde Intet høre. Tornérhjelm paastod, at nu drev
Napoleon paa de svenske Rustninger, og at man fulgte
hans Opfordring. Han tilstod, at Sverrig havde baaret
5 sig slet ad, — vi havde taget det mycke beskedligt. Paget
(— der efter Hamiltons Sigende opfatter Sagen, som om
Monrad Ugeoverfor England har forpligtet sig til at for
søge Novemberffs. Ophævelse uden Hensyn til om Østerrig-Preussen standse —) siger idag, at det Hele ikke fører
10 til Noget. Moltke-Hvidtfeldt derimod telegrapherer fra
Paris, at Østerrig synes tilbøieligt; man maatte frem
skynde Sammenkomsten, da det var vanskeligt at standse
Troppernes March; om Preussen vidste han dog Intet.
Mon ikke Monrads Eftergivenhed tilsidst i Virkeligheden
15 bliver betydningsløs? Mon Napoleon ikke rolig afventer
Englands Beslutning?
DEN 26. JANUAR.
Monrad gjorde da — efter dybsindig Overveielse og
Raadførsel med Kongen — Balan og Brenner Visit til
20 Afsked. Balan tog ikke imod ham, uagtet han paa
samme Tid tog imod Brenner og Frue. Brenner modtog
ham. Monrad vilde, at de skulde være aabne. Lad os,
Danmark, Østerrig og Preussen afgjøre det Hele uden
de Fremmedes Mellemkomst. Hvad vil I? Kan ikke De
25 og Balan faae Fuldmagt, og lad os saa overraske Verden
ved Enighed! Disse skjønne Planer svandt strax ind,
da Brenner var beskeden nok til at mene, at Østerrig
ikke forlangte Andet end >Slesvig-Holsteen.« I Holsteen
have nu Alle Riddere, undtagen de to Criminiler, Blome
30 S[alzau] og Blome H[eiligenstadten] og Scheel-Plessen
hyldet Augustenborgeren — ogsaa Rev. Farve* og Rev.
Jersbeck. Landbefolkningen er imidlertid— (saaledes skal
ogsaa Valois’s Beretninger til Paris lyde) — endnu in
genlunde ude af Ligevægt.
35 Monrad havde saa stor Hast med Johannsen’s UdnævDenne gjør dog Indsigelse imod Beretningen.
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nelse til slesvigsk Minister (efterat han havde faaet Sam
tykket om Løverdagen), at Simony først erfarede det af
Aviserne Mandag Morgen. Johannsen kommer først om
nogle Dage, — hvorfor da jage? Det synes, som det er
en Straf til Simony og en urolig Lyst hos Monrad til 5
at rode lidt i slesvigske Sager. Kiær havde forestillet
Monrad Nødvendigheden af at modarbeide Agitationerne.
Monrad vilde, at Underøvrighederne skulde fængsle Uro
stifterne og anlægge Sag. Regenburg forklarede Simony,
at det var umuligt; Øvrighederne gjorde deres Pligt, lo
men man kunde ikke forlange Energie, saaledes som
man selv vaklede frem og tilbage, saaledes som man
behandlede dem; der maatte en Minister i Spidsen, som
vidste, hvad han vilde. Siden kaldte Monrad Departe
mentscheferne til sig, og vilde, at de skulde forelægge i»
ham til Underskrift, hvad der hastede. Lehmann har da
gjort det (— militær Execution i Eidersted); Regenburg
vilde ikke; han benyttede Leiligheden til at foreholde
Monrad, hvorledes Kongen behandlede Embedsmændene,
da han var derovre. Han spurgte hver især, hvor han 20
var fød; han talte ikke til dem, der vare født i Konge
riget, og tilsidst sagde han: »Jeg stoler paa mine troe
Slesvigere.« Som om ikke Eidersted var frit for de
ikke-Slesvigske Elementer; som om han ikke skyldte
disse Danske, at han blev hyldet i Slesvig. »Hvorfor har 25
De ikke sagt det til mig?« »Jeg har sagt det til rette Ved
kommende,« svarede Regenburg. »Ja, det er sandt, Si
mony har sagt det til mig.« Monrad er blevet ved med
at forlange, at Ministeriet skulde sætte sig i Bevægelse.
Regenburg svarer med at forlange Beleiringstilstand i 30
Sydslesvig. Det er imidlertid vist, at det aabne Samqvem gavner os ligesaa meget som vore Fjender.
Den Blide, som jo troede, han skulde være bleven
Kirke og U. Minister, er fornærmet. — Ham skeer hans
Ret.
35
DEN 27. JANUAR. Onsdag.
Talleyrand har fortalt Gyldencrone, at Drouin havde
givet ham Ordre til at opfordre Bismarck til at give
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Danmark 6 Uger til at fjerne Fælleslfg. Bismarck kunde
ikke standse. Talleyrand insisterede. Forgjæves. Han yttrede da, at Preussen risquerede et Brud med England,
og vilde se mettre tres mal avec la France. B. Er det
en Trudsel? T. Nei; je ne menace pas, j’insiste. Ja Bis
marck vilde end engang forhandle med Rechberg, men
han troede ikke paa Muligheden af at standse. Talley
rand havde yttret, at han antog, at Sammenstødet var
uundgaaeligt.
10
Det hed sig, at Winther vilde skaffe talrige Adresser
imod Grundloven 18. Novbr. fra Jylland inden anden
Behandling. Nu indskrænker man sig dog til at udelade
Ordet »rovbegjærlige«. Monrad havde i sin Tid villet
have Udvalg i Landsthinget; jeg veed ei hvorfor.
15 Idag vedtoges Adressen i Landsthinget. Ploug aflok
kede Monrad endel almindelige Yttringer.
Hvad vil nu Napoleon? Den hele liberale Bevægelse i og
udenfor Kamret (Berryer — Thiers — Jules Simon ved
Siden af de ældre Medlemmer) i og udenfor Paris (Varia
20 — Francs propos) Bevægelserne, hvor store Minoriteter
kun med yderste Nød blive beseirede (Lavertujon i
Bordeaux, Casimir Périer i Grenoble), Nederlagene ved
Omvalg (Pelletan o. s. v.) frister Mange til at troe, at
han vil styrte Landet i en Krig til en Adspredelse. For25 saavidt kunde det forstaaes, at han vilde splitte de tyd
ske Stormagter fra de mindre tydske Stater ved at un
derstøtte Augustenborgerens Forhaabninger. Men hvor
vidt? Schmerling siger, at det er Bismarck^ som tvinger
Østerrig til at gaae med ind i Slesvig, da Preussen ellers
30 vilde gaae alene. Rusland tilraader os at taale Slesvigs
Occupation, uagtet Bismarck aabent antyder Muligheden
af, at han vil kaste Londonertractaten overbord; isaafald
slutte de mindre tydske Stater sig til ham. Vil Frankrig
tage Rhinprovindserne i Pant, hvis Preussen tager Sles
vig i Pant? Ja hvem der vidste det! Det seer desværre
ikke ud dertil.
DEN 28. JANUAR.
»Dagbladet« bragte igaar en Erklæring fra en »Svensk«,
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at der Ingen er d Sverrig, som vil understøtte os uden
Kongen, Prinds Oscar, »Aftonbladet« og nogle unge Men
nesker. »Fædr.« anklager L. Hjerta som Forf. — men
uden at gjætte rigtigt. Hvad er nu Sandhed? Denne
Forf. siger, at Ministeriet to Gange har givet sin Dimis- 5
sion, fordi Kongen forlangte, at der skulde ydes os Bi
stand. Og Hamilton siger, at eengang i det Mindste
har Kongen gjort Indsigelse, da Ministeriet vilde hjælpe.
Men vist er det i ethvert Tilfælde, at den hele Alliance
forhandling har været ført yderst letsindigt, siden man lo
ved den aldeles har ignoreret, at den militære Tilstand
i Sverrig skal være saa slet, at man nu efter Hazelius’s
Vidnesbyrd ikke kan stille Mere end 12000 Mand paa
Benene. I den Henseende have Manderstrom og Hamil
ton — hvis dette ellers er sandt — handlet høist ube-15
tænksomt; naar man begynder slige Forsvarsforbunds
forhandlinger, da maa man tilvisse vide, om man har
20000 Mand at raade over.
DEN 29. JANUAR.
Madvig har nu udgivet sin Sørgetale! Det varede 20
længe, men det var dog godt, den kom. Man seer dog,
hvor meget Svenskerne igjennem den fransk-akademiske
Skik have forud for os i denne Taleform, jf. f. Ex.
Agardh-Strandberg (Hvasser).
Hvilken forunderlig Forskjel mellem Madvig, Andræ 25
og Monrad!
Jeg samler her Vidnesbyrdene om Monrads vexlende
ExperimenteringsVilbøieiigheder,
1) I skandinavisk Retning:
1856, 5. Jan. til mig.
30
1863. Foraaret til Hamilton, jfr. 1864, 21. Januar. 1.
Jan. 1862, jfr. 2. April 1863 og 31. Decbr. 1863.
2) I heelstatlig Retning:
a) /?euz5zon5tilbøielighederne i 1856.
20. Fbr. 1848 (Mødet med Bluhme) jfr. 4. Juli 1858 3,5
(aim. Appreciation); 22. Marts 1863 (Alm. Udtalelse).
b) Tilbagegang til Fdg. 26. Juli 1854, jfr. 26. Jan. 1858.
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c) Ligeberettigelsesgrs. i det ene Thing, jfr. 26. Jan. 1858.
4) Indenlandsk Politik:
Jfr. 12. Mai 1858, jfr. 31. Dcbr. 1863.
Den anden Behandling af Adressen i Landsthinget
5 har ved Siden af andre Omstændigheder dog gjort Mon
rad betænkelig i begge de Retninger, i hvilke Vedels
Modforestillinger ble ve afviste, nemlig baade forsaavidt
angaaer Adskillelsen af de to Sætninger, der først vare
forenede, ni. Afskaffelsen af Fællesffg. 18. Nov. og den
10 nye efter Forhandling med Østerrig og Preussen affattede Fællesffgs. Vedtagelse [,] og med Hensyn til den Fare,
at Kongen dog, naar det kom til Stykket, hvis Rigsraa
det nægtede Samtykket til Gris. Ophævelse, vilde gjøre
eller taale et Statscoup. 1 første Hsde. sagde han jo rig15 tignok i Landsthinget, at Fsk. mellem Plougs Omdan
nelse og hans Afskaffelse var en »Talemaade«, og i sidste
Hsde. gav han i Folkethinget Kongen det bedste Skudsmaal. Men han er dog bleven betænkelig og navnlig for
sit eget Vedkommende. Depechens Ordlyd gjør ikke det
20 Indtryk — efter Vidnesbyrd f. Ex. af Jooris, — at Sam
tidigheden ikke var fastholdt, men der tales intetsteds i
de fremmede Aviser og Beretninger om Andet end om
Afskaffelsen. Dertil kommer, at England og efter Eng
land Frankrig har opstillet en Termin af 6 Uger. Denne
25 er vist aldeles utilstrækkelig. Quaade blev gjort opmærk
som herpaa, og der vedtoges et Circulære til at frigjøre
det danske Udenrigsministerium for al Andel i denne
Englands chronologiske Vildfarelse. Ved Ministerconferentsen kom det imidlertid frem, at det dog var Monrad
30 selv, som til Paget havde talt om 6 Uger. Quaade glæ
dede sig over, at det ikke var ham, der havde fortalt
sig, og lod Circulæret udgaae.
Een Betydning havde Landsthingsdebatten. Monrad
erklærede, (uagtet der alt forinden var talt om en Oc35 cupation af Sydslesvig), at det ikke vilde blive taalt uden
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Modstand, at Preusserne eller Østerrigerne gik ind i
Slesvig.
Hvad mon England gjør i denne Tid?
Senere Anm. Dronningen hindrede Ministeriet i at op
træde energisk. Paget ventede i flere Dage engelsk Hjælp. 5
[Næste Blad (Pag. 125—126) i Dagbogen er udskaaret.]
DEN 30. JANUAR. Løverdag.
E. Banér meldte som et Rygte, at Beust pønser paa
en Deling af Holsteen; den kgl. Deel skulde tilfalde Au
gustenborgeren, den gottorpske Oldenborgeren efter Rus- lo
lands Overdragelse o. s. v.
O. Piessen telegrapherer
at Rusland stærkt tilraa
der, at vi taale tydsk Besættelse Syd for Dannevirke;
saa skulde der underhandles. Bille (der den 26^®, troer
jeg, telegrapherede, at vi vilde faae Hjælp) melder, at is
Jerningham spurgte Manderstrom, hvad han vilde gjøre,
hvis Slesvig angrebes. Denne svarede, at han billigviis
først maatte vide, hvad Spørgerne vilde gjøre. Russell
sagde da Wachtm., at England vilde understøtte Dmk.
activt med Flaade og Tropper; dei' rustedes. R—1. har 20
sagt Bille det Samme. Ogsaa til Hamilton har W—r.
bekræftet, at England ruster.
I Berlin har Russell, der jo vil være forberedt til Par
lamentets Sammenkomst, ladet spørge, om Preussen
anerkjendte Londoner Traktaten efter Slesvigs Besættelse. 25
Bismarck svarede Ja personligt, men kunde ikke staae
inde for Regjeringens Beslutning. Da man insisterede
paa Regjeringens Bestemmelse, forelagde Bismarck Fore
spørgslen for Kongen, men denne vilde ikke give den
forlangte Tilsikkring.
30
Adressens anden Behig. i Folkethinget frembød intet
særdeles Mærkeligt. Dog var Monrads Charakteristik af
Bismarck ikke uden Interesse. Han gik imidlertid tidligt,
maaskee for at undgaae ubehagelige Spørgsmaal.
Omsider skulle Balan og Brenner (imorgen), Prinds 35
Frederik og Prindsesse Anna reise (paa Tirsdag), ikke til
Bruxelles, men til Vevey; de ville ikke træffe sammen
Kriegers Dagbøger. III. Bind.

5
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med Hertug Carl, der teer sig halvtosset i Bryssel. Han
skulde være Konge i Danmark, paastaaer han, som æld
ste Broder.
Krüger, Dr., har da faaet en congé.
5 Endnu er der ikke Tegn til, at de østerrigsk-preussiske Legationssecretærer ville reise; det vil dog være ube
hageligt at have dem gaaende her.
Lundby er noget angreben af Rosen.
DEN 31. JANUAR. Søndag.
Noget uventet stiller Wrangel det militære Ultimatum
til Meza.
I Statsraad, hvorefter Kongen med Monrad reiste til
Slesvig, vedtoges, foruden Afvisning, at Rigsraadet snarest
muligt skulde sammentræde.
15 Quaade er noget forundret (ligesom Diplomaterne her)
over det pludselige Angreb. Han vrider og vender sig,
for at det ikke skal hedde, der er Krig — altsaa Tractaterne kuldkastede. Med en vis skadefro Glæde modtog
han Efterretningen om, at det bestilte Skibs Bygning
20 maa standses, hvis Beslag skal undgaaes (eller endog
Confiskation), skjøndt 65000 Lst skulle betales. Intet Øje
blik skjuler han Ønsket om, at den kongelige Hær snart
maa [blive] tvungen til at trække sig tilbage. Personal
union med Slesvigholsteen tager han hellere idag end
25 imorgen. Og Kongen, som havde været saa taknemmelig
mod Simony, da denne, efter at være narret for Kirkeog U. M. lod sig bevæge til midlertidigt at fungere som
slesvigsk Minister, var meget kold, da Simony takkede
af; — han havde intet Andet at udtale end sin Glæde
30 over, at han havde faaet to saadanne Ministre som
Quaade og Johannsen.
10

DEN 1. FEBRUAR. Mandag. Idag gik Fjenden over Eideren. Hamilton og den svenske Alliance, ja hvo kan
forstaae sig derpaa? Hvad vil Følgen blive? Det gjælder
35 nu om at redde Æren. Vil Europa ikke røre sig, kunne
vi naturligviis ikke hævde Slesvig; men forsvare vi os
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ikke hæderligt, bekymrer Ingen sig om os; den Ting er
klar.
Madvig har idag i Dagbladet givet en udførlig Udvik
ling af de Farer, hvormed Monrad-Quaade truer os.
Disse Farer ligge os nu fjernere, fordi i Øieblikket Preus- s
sens Afvisning fjerner de umiddelbare Følger af Monrads
Ophævelsesindrømmelse. England skal, hedder det, stærkt
have arbeidet paa en Gjentagelse af Londonertractaten,
med Tillæg: 1) at Grundlov 18. Nov. 1863 skulde op
hæves, 2) at der skulde sikres a) Kongens tydske Unds. lo
og b) Undersaatterne af tydsk Race a good government.
Østerrig og Preussen vilde ikke. Manderström afviste
Sagen.
Thi Meningen kunde dog ikke være at paalægge Dan
mark Baand, medens Østerrig-Preussen ingen havde, is
naar de tilsidesatte deres Pligt: ikke at forpligte Dan
mark paany ligeoverfor England, Sverrig og Rusland,
uden tilsvarende Forpligtelser.
Grundlovens Ophævelse kunde han ikke fordre; vilde
Danmark af egen Drift, vedkom det ikke ham.
20
DEN 2. FEBRUAR.
Efter »Morning-Post« for idag skal den preussiske Re
gjering have afgivet den forlangte Erklæring, at den
anerkjender det danske Monarkies Integritet. Vistnok ei
ubetinget. Der synes nu at være god Grund til at opfor- 25
dre de Magter, der have garanteret os Slesvigs uforstyr
rede Besiddelse, til at indfrie deres Ord. Quaade holder
igjen. Han vil jo kun holde sig til Londonertr. og undseer sig ikke ved at tale om Preussen-Østerrigs Indfald i
Slesvig, som om det var en Execution. JKrtiklen i Quar- 30
terly Review (1. Jan.), hvis ubekjendte Forf. sendte Correkturark til T. Bille, finder han daarlig: Ingen vil bryde
sig om en Artikel, der er os i den Grad gunstig; under
Paavirkning af Ewers (O. Piessen) skriver han endnu
efter Krigens Udbrud venlige Noter til Wien og Berlin 35
for at bede dem gaae ind paa ^en russiske T>Conference<<
(i Modsætning til den engelske Mediation).
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DEN 3. FEBRUAR. Onsdag.
Om Formiddagen roligt.
Angreb Kl. 3 ved Bustrup af Østerrigerne.
Nat mellem Onsdag og Torsdag reiste Kongen og
Monrad nordpaa.
Jfr. d. 19. Fbr.
Senere Anm. Det er vist, at Dronningen (som det sag
des til Bræstrup under hans Ophold i 1864 i Berlin; —
han lod da, som han vidste det) havde i hele den af10 gjørende Periode Brevvexling med Berlinerhoffet. Uden
tvivl har man foregjøglet hende, at naar man kun ingen
Modstand gjorde, skulde Alt blive ordnet til Kongens og
hendes Bedste.
DEN 4. FEBRUAR. Torsdag.
Medens Efterretningen fra Slesvig lyder: »Forpostfægt
ning ved Reide. Østerrigerne trænge vore Forposter til
bage«, har i Virkeligheden et Krigsraad været afholdt
om Aftenen af 11 Medlemmer; kun Lüttichau stemte for
at holde Stillingen; Meza, Kaufmann, Rosen og 7 andre
20 for et Tilbagetog — deriblandt Fr. Dreyer og Caroc.
(Gerlach-Wilster var ikke tilstede). At Duplat, Steinmann
og Hegermann stemte derfor, er en Selvfølge; desuden
Schrøder, Wegener. Krigsraadet sammenkaldtes efter Vaupell med kort Varsel. O. Bang løber Byen rundt og for25 sikkrer (fra høie Steder), at Slesvig er taget.
Der er stor Uro i Byen, fordi man aldeles ikke hø
rer noget om Bustruperaffairen; det ymtes, at den har
været meget alvorlig.
Ubegribeligt er det dog, at man vil holde Konge og
30 Regjering udenfor alt Ansvar — som om denne Insub
ordination ikke maatte kaste det forunderligste Lys over
Alle. Den Mistroiske vil jo spørge: Hvorledes kunde
Meza tage en saadan Beslutning, hvorledes kunde Krigs
raadet komme dertil, naar det ikke var vel kjendt, at
Kongens militære Omgivelser ønskede Stillingens Op
givelse, at Kongen selv ønskede en »fredelig Politik«
o. s. V. Naturligviis har Kongen ikke sluttet Aftaler med
15
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Generalerne bag Krigsministerens Ryg, men har det ikke
været forstaaet: »Lad os være udenfor det«. Og de, der
ikke see Sagen saaledes, de Generaler, der ikke have
seet Sagen saaledes, have de betænkt, at hvis ikke, saa
drives der det modbydeligste Spilfægterie med den hele s
constitutionelle Lære om Kongens Uansvarlighed og
Conseilpræsidentens Vaagen over, at der intet Indgreb
skete. Man tager ikke fornuftigviis en saadan Beslutning,
naar Kongen er et Par Timer borte, uden at meddele
ham den.
i«
DEN 5. FEBRUAR. Fredag.
Idag Alt i det Hele roligt, lyder Efterretningen. — I
Virkeligheden begyndte Tilbagetoget. Telegrammet om
den tagne Beslutning sendtes af Overkommandoen til
Krigsministeren Kl. 10; det kom her Kl. IIV2 eller ll’A. ’•'>
Lundby havde instrueret Overkommandoen i den Ret
ning, at Stillingen skulde holdes, men Hæren ikke helt
sættes paa Spil, altsaa omend c. en Trediedel af Hæren
og Skytset med tilhørende Artilleriem andskab maatte
gaae tabt ved den endelige Opgivelse, — det var Menin- 20
gen, ikke Ordene!* Lundby ventede i det Mindste, at
Stillingen endnu holdtes i 14 Dage, maaskee noget læn
gere. Han svarede strax, (Natten Ve Kl. 1,10 Minutter),
at han ikke erkjendte, at en saadan Beslutning stem* Senere Anm. [Uden Notetegn, hører formentlig til 25
Ordene i Linje 4.] Lundby har senere sagt, at det, han
troede at maatte værge sig imod, var, at Meza vilde ofre
Alt for at holde Stillingen.**
** [Staar langs Siden uden Notetegn.] Nat til 6‘® Fbr.
Kl. 12,55 Ankjær til Monrad: »Er Deres Excellence vi- 30
dende om Rømningen af Danevirkestillingen i Nat?« Mon
rad svarer Kl. 2,30: »Hverken Kongen eller jeg har ud
øvet Skygge af Indflydelse paa Krigsraadets Beslutning.«
Ankjær klager Kl. 3,30 over, at Beslutningen er forholdt
Krigsministeriet. Monrad svarer Kl. 3,49: »Jeg finder det 35
sandsynligt, at De har Ret.«

70

1864 5. Februar—6. Februar 1864

mede med Instruxen og forbeholdt sig Undersøgelse;
Stillingen skulde holdes. For sildigt; Meza var alt kjørt
omtrent Kl. 9 fra Slesvig og var i Flensborg, hvor Tele
grammet uden Tvivl naaede ham; i ethvert Tilfælde var
5 Hensigten fra Commandoens Side naaet. Tilbagetoget
var udført, uden Krigsministeriets Tilladelse.
Omtrent samtidigt sendtes Meddelelse til Monrad (i
Sønderborg), som bragte Kongen Efterretningen.
Gjøduad forsikkrer, at der her idag pr. Brev var bestilt
10 til 400 Couv. i Sønderborg fra Oldfruen osv. Gjødvads
Vidnesbyrd har imidlertid ikke altid været paalideligt.
Quaade trykker sig endnu ved at udstede Opfordrin
gen til de garanterende Magter om at beskytte os i Be
siddelsen af Slesvig. Hans Tankegang er jo fyldt af bis15 marckske Betragtninger og Trudsler. Han har hørt Bismarck sige, at huis Fremmede blande sig i Sagen, vil
Preussen træde tilbage fra Londonertractaten; derfor ei'
det, at Sverrig vil hjælpe. — »Vor Herre bevare mig for
mine Venner!« Og et saadant Menneske lader Monrad
20 sig octroiere til Udenrigsminister. Som om Bismarck,
der aabenbart har leget med Quaade som Katten med
Musen, ikke kunde finde et hvilketsomhelst Paaskud til
at kaste Londonertractaten overbord, saasnart de euro
pæiske Forhold tilstede ham det.
25 DEN 6. FEBRUAR. Løverdag.
Om Formiddagen kom Budskabet her til almindelig
Kundskab. Om Eftermiddagen (Kl. 4) opsloges Procla
mationen til Hæren paa Gadehjørnerne ved en Misforstaaelse. Monrad havde telegrapheret den til Lundby, og
30 denne troede, den var udstedt. Allerede den maatte vække
en ubeskrivelig Uvillie.
Monrad reiste ned til Flensborg og traf der Meza, der
værdigedes at henvise ham til Krigsraadsprotokollen.
Han traf og her Kranold, som ikke havde det Indtryk,
35 at man i Hæren var fortvivlet over Tilbagetoget. Den
gang lod Monrad, som han ikke vidste, naar han kom
til Kbhvn. Nu glipper alt Haab om hurtig Hjælp. Idag
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afgik omsider vor Opfordring til de Magter, der have
garanteret Slesvig. Naturligvis siger Rusland, at Ingen
vil fratage os det. Det er dog et Tidsspørgsmaal, selv i den
allerskarpeste Betydning. Preussen og Østerrig have ikke
forpligtet sig til ubetinget at opretholde Personalunionen. 5
Paget tog sig Efterretningen meget nær, — thi han
følte sig personligt compromitteret, da han havde meldt
Regjeringen, at Stillingen vilde kunne holdes i nogle Uger.
Nicolai, Blümer, Wesdehlen og Blittersdorf juble natur
ligviis.
10
Til Doria har Monrad sagt: »Vil ikke nu Italien be
nytte Øieblikket?« »Vi ere beredte,« svaredes pr. Tele
graph, »men vi kunne ikke angribe uden Englands og
Frankrigs Tilladelse.«
Paget siger, at den 26^® vilde han have svaret for, at is
vi fik engelsk Hjælp; d.
til 1. Fbr. var der en Sling
ring; men Russell var aldeles bestemt paa at under
støtte os; men nu!
D. 27^® spurgte Grey paa Cowley’s Vegne, om Eng
land vilde faae Frankrigs Cooperation, det vilde i saa- 20
fald optræde med Flaade og Hær. Drouin sagde Nei.*
Hamilton havde Ordre til at reise til Stockholm, da
Stillingens Opgivelse standsede ham.
DEN 7. FEBRUAR. Søndag.
Monrad kom tidlig. Kl. 10 Ministerraad. Lundby for- 25
drede Undersøgelse, — hvem det saa gjaldt. Meza og
Kaufm. kaldes herover til Forklaring, Lüttichau og
Stjernholm midlertidigt beskikkede.
Monrad bearbeider Redacteurer, Studenterforeningens
Seniorat, Haandværkerne osv. Kl. 4 fremstiller han sig 3o
i Folkethinget, som den aldeles Uskyldige, som den
Overraskede, Kl. 472 i Landsthinget. At han i saa Fald
ligefrem er holdt for Nar, vil han knap tilstaae sig selv,
endsige os Andre.
* Budberg er den eneste Russer, der finder, at Rusland burde intervenere.
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Naturligviis finde Tillisch, Andræ o. s. v,, at Alt er i
sin Orden. Quaade tager en Priis og længes efter Sles
vigholsteen i Personalunion*. Johannsen var dog saa for
nuftig, at han ikke vilde have, at Kongen maatte reise.
5 Spektaklerne have været stygge i Nat, — dog troer
jeg ikke, at det er sandt, at en Politibetjent er bleven
slaaet ihjel. Oxholm er bange — syg. Desværre er det
sandt, at en Person klædt som Cavaleer har kunnet
spytte ind i Vognen, hvor Prindsesse Dagmar sad med
Kronprindsen. — Det er modbydeligt og det er ærger
ligt. Det skulde være blevet ved den ubekjendte Mands
Spytteklat, der fordrev Berling, efterat han ved en Fore
spørgsel havde forvisset sig om, at »det var den værste
Svinehund, han kjendte.«
I hvilket Lys vil nu Folket see den Konge, hvis Thronbestigelse har givet Signalet til Oprøret og den voxende
tydske Folkebevægelse, og som ligeoverfor denne Storm
intet andet Middel har havt at anbefale end »Efter
givenhed«, en fredeligere Politik, som begyndte med at
fjerne Ministeriet, og som saa reiser til Hæren, og for
lader den Dagen før en saadan Catastrophe?
DEN 8. FEBRUAR. Mandag.
Jeg læste Krigsraadets Protokol; der er aldeles ingen
Forklaring af den Selvraadighed, hvormed Regjeringen
25 er forbigaaet. Dette er en politisk Demonstration, — an
derledes kan det ikke fattes. Skulle vi slaaes, fordi den
kbhvnske. Pøbel fordrer det; Krigsministeren tør ikke
tillade Stillingens Opgivelse, — altsaa gjøre vi det paa
egen Haand. Vi paaberaabe os,
50 at Slien kan tilfryse i 2 x 24 Timer. — Men vi have
ikke havt de 24 Timers Frost.
at Fjenden kan demontere vort Skyds i 2 X 24 Ti
mer! Ja. Hvem demonterer?
* Anm. 1866. Enten er min Hjemmel for den her givne
35 Opfattelse af Quaade upaalidelig, eller han har stærkt
forandret sig. Maaskee Noget af begge Dele.
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at Hæren ikke er vel-udrustet. — Ja hvem har ud
rustet den, hvorfor er der ikke Barakker o. s. v.?
at vi kun have 35,000 Mand, medens Stillingen er be
regnet paa 40 til 50,000 Mand. Men hver Dag bragte flere
Soldater, og det antages, at Fjenden havde mindst 50,000 r>
Mand. Hvad led ikke han!
H. Hamilton synes ikke at vente Noget af sin Reise.
Han søger naturligviis en Undskyldning i Udtalelser af
Quaade og Monrad; den Sidste vilde ikke paa Forespørg
sel erklære, at vi vilde fortsætte Kampen til det Yderste. lo
Hamilton siger: altsaa vil man slutte Fred, nu det vil
blive forlangt af England, Frankrig og Rusland. Da her
til indvendes, at det dog kun vil blive en Opfordring,
ikke en Befaling, opkaster han det Spørgsmaal, om han
ikke skulde sige til Quaade, at en svensk Alliance vil is
give de skandinaviske Ideer et mægtigt Stød fremad. Da
hertil svares,
at det jo vilde være et godt Middel til at trække sig
ud af det Hele;
eller et Middel til at kaste Ministeriet overende, hvis 20
det afslog et Alliancetilbud;
men at Quaade og Johannsen jo ikke vare saadanne
Børn, at de jo kunde forstaae, hvilke Muligheder der
laae i en nordisk Alliance,
frafaldt han denne Tanke.
25
H. Hage raadede Monrad til at gaae af (ligesom den rædde
Oxholm havde gjort det). Monrad vilde ikke troe, at Kon
gen narrede ham, eller at i alt Fald man narrede ham.
DEN 9. FEBRUAR. Tirsdag.
Kongen kommer nu til Statsraad, der vil angaae de 30
svenske Muligheder, Embargo, Blokadevagt.
Monrad møder igjen i Folke- og Landsthinget, giver
yderligere Forklaringer om Proclamationen, hvori Kon
gen vilde have Ændringer, og om Jørgensen, som Mon
rad udentvivl vilde have bort, om ikke af andre Grunde, .3.5
saa for at behage Kongen.
Vaupell* er kommen hertil, ligesom Meza og Kaufm.;
* Senere har han skiftet Mening.
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han kan ikke inodstaae Hovedqvarterets Fristelser; han
finder Danevirkes Opgivelse rigtig; den kunde ikke for
svares mod Vesten, da vi havde altfor faa Tropper, og
Eideren hver Dag kan gjennem vades; der kunde ved
5 Slien slaaes en Bro, omend med Opofrelse; men frem
for Alt Stillingen vilde blive gjennembrudt. Han trøstede
sig med, at Stemningen var saa god hos Mange i Be
folkningen. I Syd vestangel havde der kun været 5, mod
hvem man advarede ham, og man havde givet ham saa
10 mange Heste, at han ei blot kunde bringe sine Kanoner
tilbage, men endog sende Heste ned til Frederikstad.
(Wilster havde opgivet Kanonerne). I Ostenfeld vare
Folk velsindede. Ja alt det er godt, men hvorledes vil
det gaae, naar Skruen anbringes af Bander Sydfra og
15 de velordnede Augustenborgere. Og hvad Tilbagetoget
angaar, hvorfor har Overcommandoen ikke med en Li
nie antydet for Krigsministeren, at Stillingen, som Meza
jo holdt paa, glædede sig til at staae i, nu havde en
anden Charakteer.
20 Hvorfor var der ikke forlangt med større Bestemthed
Barakker? Vaupell siger, at det var Sparsommelighed,
naar der ikke fandtes Barakker; det skulde endelig ud
føres af Ingenieurcorpset Og sendes over. Men Forholdet
imellem Overcommandoen og Lundby-Ankjær maa jo
25 have været slet; ikke en Beretning værdigede man at
give. Hvorfor skrev man ikke en Meddelelse om den
hæderlige Bustrupaffaire, som havde forberedt Beslut
ningen. Det er imidlertid i Virkeligheden altid godt, at
Tilbagetoget for Hæren selv ikke staaer i utvivlsomt
30 skjævt Lys. Ved Begyndelsen var man i Hæren forbittret; i Sønderborg fandt man, det var i sin Orden (Døv
stum meinstitutsforstder. Hansen).
DEN 10. FEBRUAR. Onsdag.
Igaar havde Landsthinget valgt Udvalg om den lille
35 Krigsefterretningslov. Christensen havde forinden dictatorisk forlangt, at man skulde vælge ham. Frølund og
Larsen; han indrømmede Brix, Ploug og mig, Carlsen
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skulde være Centrum. Han irriterede ved sin categoriske
Fordring, — der nok i Virkeligheden hidrørte fra Tvivl
om ellers at holde Partiet sammen, da der arbeides
stærkt paa at føre alle Bondevennerne tilbage til Mon
rad, hvis Magtesløshed B. Chr[istensen] i offentligt-privat 5
Møde havde udtalt, paa samme Tid som han erkjendte,
at Monrad ikke forud havde havt Meddelelse om Overcominandoens Beslutning. Da nu Strøm — der ved Cam
pagnen under Finanslovsfhlgne. [,] da der skulde demon
streres imod Sponneck paa den ubegribelige Maade, var 10
faldet fra, efter selv at have ønsket at være med — blev
valgt istf. Larsen, og Frølund havde faaet meget faa
Stemmer, gik B. Chr. og Fri. ud, og Scheel-Brock valgtes
idag i Stedet.
1 Virkeligheden er vel Sagen den, at B. Christensen 15
er bleven paavirket af Monrad; den vel forklarlige men
dog ukloge Maade, hvorpaa Bille og Ploug optraadte,
har og bevirket et Omslag i Stemningen; istedetfor at
begynde spørgende og modererende for siden at concludere bestemt, have de i Lidenskab beredet sig adskil- 20
lig Blottelse, saa Folk nu næsten glemme, at Monrad
dog har »for at bestille noget« skrevet Proclamationsudkastet, og man glemmer ligeledes den grove Insub
ordination, saa Folk ere nærved at mene, at Lundby
burde bede Meza om Forladelse, fordi han har ulejlige! 25
ham. Kongen skriver alt fra Sønderborg, at han nu øn
sker at beholde sine Gardere i Kbhvn., og at Meza og
Kaufmann nu vel snart komme tilbage, da Hæren ikke
kan savne dem.
Det norske »Aftenblad« tog Efterretningen meget 30
smukt; Sohlmann naturligviis som en forstærket Ploug.
Omslaget i Stemningen skaffede Kongen en god Mod
tagelse.
Erklæring er affordret Meza til den 15^® Fbr.
DEN 11. FEBRUAR. Torsdag.
35
Før Statsraadet idag herskede stor Bevægelse, paa
Grund af Ordet »Vi« i den endelige Form af den usalige
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Proclamation; »det kan jeg ikke taale,< siger Monrad,
og løber endog i Gaar Aftes op til Hg. Hamilton*, der
endnu ikke er reist, og beder ham blive paa Grund af
Ministerkrisen! Det Hele opløste sig til Ingenting, da
5 Kongen i god Tro spurgte, om han ikke selv havde
skrevet »Vi«. Vi eller I det brød Kongen sig ikke om;
det var jo »Hærens Førere«, der havde taget Beslutnin
gen. Monrad kan i Sandhed sige til sig selv; »Vel reist.«
Hvilket Uheld har han dog ikke havt. Han forpligter
10 sit Cabinet til Østerrig-Preussen, men England betragter
Danmark som forpligtet. Derved skulde Fjenden stand
ses i 6 Uger, — den drives derved netop hurtigere
fremad. Men hvilket Ansvar har ikke ManderstromHamilton, uden hvis Tilsagn Meget vilde have staaet
15 anderledes?
I Statsraadet udtalte Monrad sig (uden Quaades Ind
sigelse) om Regjeringens Politik, og erholdt kgl. Res.
for, at man skulde opbyde sin Kraft for at drive Fjen
den ud af Landet. Monrad udviklede, at tilsyneladende
20 kunde der være en Strid mellem Landets og Kongens
Interesse — men kun tilsyneladende; thi dersom dei’
dannedes et Slesvigholsteen, vilde en dynastisk Forbin
delse mellem Sh. og Dmk. kun blive en kortvarig Mel
lemtilstand; hvis Valget forelaae, maatte Kongen altsaa
25 langt foretrække at opgive Holsteen.
Quaade taug til disse Udviklinger. — Hvad mon han
tænkte?
Det vilde være et stærkt Stykke, — men det skulde
ikke undre mig, om Lundby retter sig efter Kongens
30 Ønske og sender Meza tilbage trods dennes Forbigaaelse
af Regjeringen. Noget virker naturligviis den Bevidst
hed, at hvis en streng Undersøgelse skal finde Sted, vil
Meget ogsaa oplyses imod Krigsministeriet — »Forplei* Først hed det, at han ikke kunde reise, fordi Ko35 nen var syg, saa at han ikke reiste, fordi han ønskede
at tage Konen med. — Sagen er vel, at han bereder sig
til at reise hjem for ikke at komme igjen.
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ning«, »Udrustning< [,] Forberedelsen har været mangel
fuld. Lundby har ligesaalidet som Ankjær personlig Au
toritet. Imidlertid kan Pressen maaskee dog opmande
Lundby noget.
DEN 12. FEBRUAR. Fredag.
s
Mærkeligt nok gaae trods Monrads Udtalelser, trods
den kgl. Res. Rygter om Vaabenstilstandsunderhandlinger, drevne af Quaade ved Hjælp af den ikke afbrudte
diplomatiske Forbindelse. Skulde det være tænkeligt, at
Monrads Experimenteringslyst gik saavidt, at han havde lo
tilladt dette? Eller skulde Quaade trods hans forroste
»Retskaffenhed« have Villie, trods hans formodede Frygt
somhed have Mod til en saadan hemmelig Underhand
ling bag Monrads Ryg. Jeg kan dog ikke troe det.
Idag protestere Koenneritz og Nieper imod den be-is
budede preussiske Besættelse af Altona, Kiel og Neumiinster. Preusserne ere dog rykkede ind i Altona.
Det store Spørgsmaal er, hvorvidt kan vor Flaade
beherske Havet. Faae Østerrigerne Lov til at sende
Skibe herop, da ere vi fortabte. Dofia har nu sagt, at 20
hvis vi kunne sysselsætte Østerrigerne noget, og Italien
kunde faae Lov af England, vilde de angribe Østerrig.
Da skræmmede Monrad ham ved at sige, at hvis vi for
andrede Politik, vilde han strax meddele Doria Under
retning derom.
25
DEN 13. FEBRUAR. Løverdag.
Det lille Trykkefrihedsudvalg havde Møde med Gasse
og Monrad. Carlsen udtalte, at han ikke vilde kunne
stemme for Pengebevillinger, hvis Regjeringen (Kongen
og Ministeriet) ikke offentligt udtalte sig paa en beroli- so
gende Maade. Monrad lod, som han vilde knappe Vesten
til, siden Carlsen syntes at ville true ham; da Carlsen
svarede: »Tag det som De vil,« blev han meddelsom;
fortalte, at Kongen ikke havde modsagt Udviklingen i
det sidste Statsraad af den dynastiske Politiks Umulig- 35
hed, men gjorde gjældende, at man skadede sit For-
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maal ved positivt ligefrem at udtale det; den Form,
han havde valgt, at »drive Fjenden ud af Landet« var
den hedste. Det var maaskee rigtigst at sende Wesdehlen
og Blittersdorf bort. Rechberg og Palmerston havde ikke
fuldstændig meddelt, hvad han havde indrømmet; (i den
Tro, at det vilde blive forkastet). Han vilde ikke slutte
Fred, før Fjenden stod i Sjælland.
Hjemkommen fra Mødet faaer jeg Underretning om,
at Vaabenstilstandsrygterne kun ere altfor sande, om jeg
10 end ikke endnu med Vished veed, hvilken Andel Quaade
har deri. Gyldencrone telegrapherede nemlig over Ystad,
at Bismarck »en principe« accepterede Vaabenstilstand
og Conferents; men først maa Programmet heelt gjennemføres: Slesvigs fuldstændige Occupation; altsaa Als
15 vindes. Talleyrand betroer G., at Bismarck af al sin
Kraft vil arbeide for, at der gives vor Hær délai til at
rømme Als; men il ne faut pas mettre Mr. Bismarck
en avant. Gyld. slutter med at sige, at han ikke ansaae
disse Vaabenstilstandsbetingelser for antagelige.
20
Hvorledes hænger nu Alt dette sammen?
Preusserne ere ogsaa idag rykkede ind i Altona.
DEN 14. FEBRUAR. Søndag.
Quaade veed ikke Anledningen til Gyldencrone’s De
peche. Personligt vilde han gjærne rømme Als, men
25 han indseer, at Monrad ikke vil eller kan gjøre det.
Hvad skal jeg da gjøre, udbryder han. »Folk ere endnu
ikke myge nok.«
Hamilton er nu virkelig reist med Frue.
Omsider begynder »Aftonbladet« at udtale, at Sverrigs
Ære er pantsat i Slesvig.
DEN 15. FEBRUAR. Mandag.
Det viser sig, at et tidligere Telegram var udebleven,
hvorefter Buchanan havde sat Sagen i Bevægelse. Natur
ligviis vilde Quaade gjærne opgive Als, men Monrad drister sig ikke hertil. I det engelske Parlament sees det,
at man vilde have os til at slutte en Vaabenstilstand;
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Sverrig-Norge har dog ikke tilraadet det. Talleyrand
havde personlig fundet, at vi vel kunde acceptere Con
ferents men ikke Vaabenstilstand uden stor Fare. Manderstrom er bleven saa dristig, at han har sendt Courerer til Petersborg, London og Paris for at meddele, at s
— Sverrig vil optræde, naar En af Magterne vil. Italien
vil optræde, naar blot Sverrig vil optræde^ saa angriber
det uden Englands Tilladelse. Napoleon er ligesaa til
bageholden ligeoverfor England og Italien, som ligeover
for os.
10
A. W. Moltke f.
Meza afgiver den forlangte Erklæring.
Det sees nu, at hele den civile Embedsklasse er for
dreven paa Vestkysten og i det Sydlige. Anderledes staae
endnu Sagerne i Flensborg og nordpaa. Hidtil have is
hverken Østerrigere eller Preussere villet beskytte Em
bedsmændene; Wrangel og Zedtlitz føre et noget andet
Sprog; — vi ville faae at see, hvorledes det kan gaae,
hvis man forbyder Embedsmændene at bære Unifor
men, og afskaffer Kirkebønnen.
20
Monrad har paa en meget uheldig Maade nægtet at
give en bestemt Anvisning til de herværende Embeds
mænd om, hvorledes de skulde forholde sig. De vilde
sendes med Parlementærskib, og have Befaling om hvor
vidt de skulde underkaste sig Wrangels Betingelser. 25
Monrad vilde ikke give en saadan Befaling; han udtalte
blot, at Regjeringen fandt det patriotisk, hvis Nogen gik
tilbage.
Lord Campbell, en personlig Uven af Russell, bragte
vor Sag paa Bane i Overhuset.
30
DEN 16. FEBRUAR. Tirsdag.
Der er i Ministeriet Spørgsmaal om en Undersøgelse
af de Anker, der føres over Troppernes Forpleining og
Forsyning, man vilde have en Commission nedsat, hvori
ogsaa et civilt-politiskt Element optoges.
Jeg finder den hele Tanke uheldig.
Man kan ikke begrændse Undersøgelsen til den civil-
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militære Bestyrelse; man vil nødvendigt komme tilbage
til Officerernes Forsorg for deres Folk, ja endog til
Overbestyrelsens Stilling til Intendanturen, og dens Be
nyttelse af de samme Tropper.
5 Man føres saaledes nødvendigt ind paa hele Overcommandoens Forhold, og tilsidst paa Krigsministeriets For
hold, ja Conseilpræsidentens Opførsel.
Til en saadan Undersøgelse er det ikke nu Tiden. Vi
kunne ikke taale den. Lad den Høistcommanderende
10 sætte et sædvanligt militært Forhør (en Stabsofficeer,
en Capitain, en Auditeur) til at faae Oplysning om, hvor
vidt de Klager, der ere bragte f. Ex. af Politimstr. Jør
gensen og Herredsfoged Knudsen, ere sande, om v.
Schmidten og Steinmann virkeligt ikke brød sig om, at
15 Tropperne ikke fik Forpleining, hvis Kosten blot var
udleveret o. s. v.
Paget er i denne Tid rørende og erkjender, at Eng
land er prostitueret. Han tog sig meget levende af Blaunfeldt, det er ham, der har faaet Palmerston til efter Mon20 rads Anmodning at lade Layard give en berigtigende
Forklaring om Indholdet af Monrads Indrømmelse.
Forf. til den mærkelige Art. i Quart. Beview skal
være Lord Robert Cecil; han er ikke Taler, men nyder
stor Anseelse, og antages at have en betydelig Fremtid.
25

17. FEBRUAR. Onsdag.
Meza vilde ikke have Kaufm. til Stabschef (men
Stjernholm), Kaufm. intrigerede imod Meza — det er
Nøglen til meget Urigtigt. Derfor kom Udnævnelsen saa
sildigt. Der er dem, der ville paastaae, at Meza først om
50 Torsdagen, da Krigsraadet om Aftenen holdtes,' bered
hele Stillingen. — Hovedgrunden til Danevirkes Opgivelse
er udentvivl, at Rheideraaen var tilfrossen, passabel —
altsaa Frygt for et Gjennembrud i Centrum d. 6. Fbr.
Ubegribeligt er og bliver det,
55 at de smaa Landsbyer, hvor Østerrigerne fik Qvarteer,
ikke afbrændtes,
at Barakkerne ikke vare færdige, uagtet Krigsministeden
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riet i Begyndelsen af Dcbr. gav Befaling til at bygge
dem for 4000 Mand, og i Slutningen til andre 4000, i den
Forudsætning, at der hver Gang hertil behøvedes kun
14 Dage, og Intet har foreligget fra Overcommandoen
om, at Befalingen ei udførtes;
5
at Overcommandoen ikke med et Ord har forberedt
Krigsministeriet paa Nødvendigheden af en hurtig Op
givelse af Stillingen.
Den Erklæring, Meza har afgiven, er intetsigende; det
er som en Artikel i Berlingske Aviis. Meza musicerer lo
her, som da Officererne kom og overbragte ham Op
fordringen til at rømme Slesvig.
Hvis Tilbagegangen virkelig var nødvendig, da maa
dette vistnok støttes paa den Omstændighed, at Rheideraaen efter hvad Jonquiéres har skrevet til Reich, var is
tilfrossen, saa den kunde passeres. Her savnede vi Re
serven til at forhindre et Gjennembrud. Wrangel havde
udentvivl i det sidste Øjeblik faaet meget betydelig For
stærkning af Tropper.
DEN 18. FEBRUAR. Torsdag.
20
Kongen vil ikke have Rørdam fra Lyngby til Feldtpræst, uagtet Martensen og Pauli anbefale ham. Enke
dronningen er sønderknust. Om Engelstofts Villie spør
ger Ingen.
Kongen var naiv nok til å la Dinesen til Martensen 25
at sige, at naar Folk vilde, man skulde have forsvaret
Danevirkestillingen længere, var det fordi de vilde have
hele Hæren tilintetgjort, for at saa Sverrig kunde tage os!
Ja det er charakteristisk, at man seer Forræderie, hvor
der er en nødvendig politisk Tanke. Mange brave Mænd so
have ikke Mod til at sige sig selv, at det kan komme
dertil, at det hidtilværende danske Monarkie falder sam
men under den moderne Tids, under Nationalitets- og
Frihedsbevægelsens Tryk, saa at enten det Hele gaaer
ind under tydsk Indflydelse, eller en Deling, en Sønder- 35
lemmelse bliver nødvendig, saa at det Sydlige gaaer
sydpaa, og det Nordlige gaaer nordpaa. Ingen redelig
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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dansk Mand kan efter mit Begreb foregribe det Øieblik,
da dette Valg foreligger; men af Frygt for denne Søn
derlemmelse at kaste os Alle i Tydsklands Arme, det er
Forræderie, og ikke at ville see Faren, det er ikke stort
5 bedre, hvor det ikke er ligefrem ulægelig Bornerthed.
Men denne Bornerthed er jo saare udbredt, — det er
Vanens og Egoismens naturlige Virkning.
Man er i Ministeriet blevet enig om at indstille, at
Proclamationer til Hæren ikke skulle udstedes uden
10 Contrasignatur.
Lundby svarer Meza d.
med at forlange Erklæring
om Grunden til Krigsministeriets Omgaaelse; om Grun
den til, at der ikke dreves paa Barakkernes Fuldførelse,
om Generalen har foretaget fornøden Recognoscering af
15 Stillingen, om Forpleiningens Mangler og Retraiteforanstaltningerne.
DEN 19. FEBRUAR. Fredag.
Fjenden er gaaet over Kongeaaen.
Hvorledes hænger det dog sammen med Monrad?
20 1) Der er vel en lille skriftlig Forestilling om Krigens
Fortsættelse med al Energie; men Quaade benægter, at
Monrad har givet en saadan Udvikling af den dynasti
ske Interesse, som Monrad forsikkrede os; det Samme
benægtes fra anden Side. Noget maa jo Monrad have
25 sagt; men det maa have været saare svagt og lidet
accentueret.
2) Til Mørk-Hansen, fra hvem Graah har givet Medde
lelse hertil, har Monrad paa Gjennemreisen nordpaa
sagt, at der Aftenen før Kongens Reise nordpaa havde
30 været holdt et Slags Krigsraad, hvori Kongen og Mon
rad havde udtalt sig imod Stillingens Opgivelse, medens
Flere ellers udtalte sig derfor. M. Hansen selv skriver,
at Monrad havde sagt, at Stillingen maatte opgives om
nogle Dage.
35 3) Dinesen har til Rømer ladet sig forlyde med et
allh. Reskript, som Krigsministeriet ikke kjender.
Monrads Stjerne synes at blegne ved Hoffet. Robert,
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som tidligere roste ham saa meget, taler nu ikke læn
gere om ham, men begynder at tale om Nødvendig
heden af, at Hall snart træder ind igjen. Det er kun
beklageligt, finder han, at Hall fordærver sin Stilling
ved at incitere Dagbladet; og saa Fru Hall! Hun skriver s
anonyme Trudsler og Skjænderier til Kongen og Dron
ningen. Robert paastaaer, at hendes Haand er kjendt.
DEN 20. FEBRUAR. Løverdag.
I Statsraadet igaar vedtoges Told- og Brændeviinskattens Forhøielse.
w
Det vedtoges efter Forestilling, at Kongen ikke maatte
udstede Proclamationer uden en Ministers Contrasignatur.
Meza’s anden Erklæring gjør gjældende, at Krigsraa
det varede fra Kl. 6—11; kun hvis intet Angreb fandt
Sted næste Dag, kunde den endelige Beslutning om Til
bagetoget tages; Krigsministeriet kjendte de Vanskelig
heder, hvormed man havde at kjæmpe, og de Mangler,
der vare forhaanden. Kauffm. og Rosen havde under
søgt Stillingen, Ingenieurcorpset havde at sørge for Ba- 20
rakkerne, Corpsintendanten for Forpleiningen.
Senere Anm. Kongen takkede Meza telegraphisk,
fordi han rømte Danevirke.
W. Piessen melder paa samme Tid, som Sverrig al
deles afslaaer at yde nogen Hjælp — Danevirkestillin- 25
gens Opgivelse kan være en strategisk Nødvendighed,
men den tilintetgjør aldeles den tidligere Mulighed —
at Vedel fra Begyndelsen af denne Maaned fra Peters
borg beretter, at der er sluttet en of- og defensiv Alliance
mellem Preussen og Rusland, at begge Magter ønske at 3o
medoptage Østerrig, der skal være meget tilbøielig dertil.
Mod hvem skal denne o/’- og defensive Alliance gjælde,
hvis Efterretningen er sand? De mindre tydske Magters
Forhold til Preussen er meget spændt. Manderstrom har
vist været meget villig til at troe paa denne russisk- 35
preussiske Allianceefterretning, for derved at besmykke
sin egen Upaalidelighed.
6*
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DEN 21. FEBRUAR. Søndag.
Den Tid, vi have gjennemlevet siden December, har
været velskikket til at gjenkalde de gamle Minder fra
1807 og 1814, ja til at gjøre Mangt og Meget i den fran5 ske Revolutions Historie forstaaeligt.
Jeg troer ikke paa, at vi ved vor egen Kløgt kunde
have undgaaet den hele Grise, siden Bluhme-Criminil fandt det umuligt at gaae frem i Holsteen og Slesvig
med Benyttelse af de gjenoplivede Provindsialstænder.
10 Her ligger Grunden til Uenigheden med dem, der søge
Kilden til Uenigheden med Tydskland i Ministerskiftet
1854, — som om Grundloven af 1849 kunde bestaae
med Fdg.
1854. Nogle ville gaae længere tilbage og
søge Ulykken i Martsbevægelserne, — som om Konge
is rigets Grundlov ikke var vort nødvendige Værn mod
hele Danmarks Opslugelse af Tydskland.
Hvorledes vi gaae ud af den nuværende Grise, det af
hænger af Europa. Uden større Gonflict i Europa maa vi
jo om nogen Tid opleve enten et selvstændigt Slesvighol20 Steen med eller uden Personalunionen, eller en Deling af
Slesvig! med et preussisk eller augustenborgsk Holsteen,
i udvidet Skikkelse. Altsaa paany en Mellemtilstand! Thi
et saadant isoleret Danmark kan ikke bestaae længe.
Mangel paa Indsigt i denne Nødvendighed kan frem25 kalde Mistillid mellem Konge og Folk, Had mellem de
blinde Heelstatsmænd og de saakaldte Nationale.
Det er vanskeligt at værge sig mod den Tanke, at po
litisk Forstemning har sin Andel i Hærens Tilbagetog,
naar man hører, at der nu atter begynder Tale om, at
30 de høiere Officerer ville opgive Dybbøl, — paa samme
Tid som det fra Østerrig hedder, at man vil gaae over
til Øerne, hvis vi angribe de Allierede.
Meza’s anden Erklæring anfører, at Krigsministeriet
selv havde udtalt Usikkerhed med Telegraphen.
35

Den engelske Egoisme tjener til Folie for den franske
Gharakteer.
For 10 Aar siden syntes den franske Nationalcharak-
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teer at have faaet Præg, der stred mod hele den ædlere
Opfattelse af den franske Revolution.
Nu lever alt det Bedre op igjen, og det synes ligesom
Erkjendelsen af de ældre Frihedstendentsers Ensidighed
har trængt sig frem. Nødvendigheden af den individuelle s
Friheds Hævdelse er hieven indlysende paa samme Tid,
som [den] religiøse Trang har viist sig under meget forskjel
lige Skikkelser. Fra Caiholicismens Leir møde vi ikke blot
Lægmænd som Montalembert, de Broglie (Falloux), men
Præster som Lacordaire og Gratry. Fra den gamle par- w
lamentariske Leir ei blot de ældre Politikere som Gui
zot, Rémusat, Barante, Duvergier d’Hauranne, men frem
for Alt L. de Carné, Beaumont og Tocqueville.
Iblandt de Nyere der, dels fra Retsphilosophiens, dels
fra Moralens og Statsøkonomiens Standpunkt, ere i nøie is
Forbindelse med en religiøs Livsanskuelse, rose den ældre
revolutionære Literatur, og søge at give Frihedsudviklin
gen et solidere Grundlag, fortjene at nævnes Økonomen
H. Baudrillart, men fremfor Alt Juristen E. Laboulaye,
(der især er paavirket af Channing og Vinet).
20
Til de alvorlige Forfattere, der fortrinsviis ere Literatorer, hører baade Prevost-Paradol, og Jules Simon (Dep.
1863).
Samtidigt har naturligviis den positivistiske Skole sine
Tilhængere (Littré), den reent literære Retning sine Re- 25
præsentanter, saasom St. Beuve, Taine, Renan, Taillandier, St. Renée; ligi. den spiritualistiske Philosophie Cousin,
E. Saisset, Janet, Caro.
Opmærksomhed fortjene
30
1) E. Pelletan (Dep. 1863), A. Petetin.
2) Lanfrey, Guéroult, Gournot.
DEN 22. FEBRUAR.
Fra alle Sider lyder meget stærke Klager over det uhel
dige i den nuværende svævende Tilstand i Overcommandoen. Atter begynde de høiere Officerer at tale om at op- 35
give Dybbølstillingen. Meza havde alt Fredag Formiddag
bestilt Logis hos Md. Rasch; han betroede det til gode
Patrioter som Klewing.
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Indrykningen i Jylland vil næppe for det Første blive
udvidet, thi den diplomatiske Modstand begynder her. I
Underhuset var i den Anledning stor Storm; det fore
sloges endog at udsætte Marinebudgettet (Osborne, Roe5 buck). Pam. var borte. R. Cecil talte særdeles godt imod
Gladstone. Dog lidt Ophold, — og saa ruller Kuglen vi
dere.
Meza har skrevet et meget uartigt Drev til Lundby. Han
truer med, hvis han ei bliver sendt tilbage, at offentlig10 gjøre Brevvexlingen med Krigsministeriet.
DEN 23. FEBRUAR. Tirsdag.
Statsraad skal holdes imorgen. Drouin har ikke villet
erkjende Garantiens Anvendelighed, den gjælder blot lige
overfor Gottorperne og angaaer den hertugelige Deel, —
15 vi slutte af dens Virkning for den hertugelige Deel, at den
indirecte gjælder det Hele, — man kunde ligesaa godt
slutte omvendt Men Cavaignac-Bastide! Det var noget
overilet, mente Drouin; han erkjendte ikke, at Bastide
havde Ret; derfor havde han, da Danmark andengang
20 henvendte sig til Frankrig i Henhold til den gamle Garantitractat, som Udenrigsminister svaret undvigende.
Men — vedblev Drouin —det convenerer ikke os at sige
Ja i dette Øieblik, og det convenerer ikke Eder at faae et
Nei; saa lad Spørgsmaalet forblive ubesvaret indtil videre.
25

>Arvefølgeordenen« er udkommet fra den samme Haand
som de tidligere Smaaskrifter om Holsteens »Udsondring«
og »Slesvigs Deling«. Mærkeligt nok er der her en An
tydning af, at man i sin Tid først søgte en Thronfolger i
det svensk-norske Kongehuus (Oscar opfandt jo i Malmø
30 Prinds Christian), og i det engelske.
I Frankfurt foretages nu snart det v. d. pfordtenske
Arvefølgeandragende. Forslag er fremkommen fra ØsterrigPreussen om at erholde Magten i Holsteen baade mili
tært og civilt.
35 Hvor stærkt Stemningen i en Del af Tydskland gaaer
imod Londonertractaten, viser den Omstændighed, at
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endog C. Franz har udkastet en Brochure om den danske
Arvefølgekrig, der stiller Forbundets Existens og Arvefølgetractatens Opretholdelse som to uforenelige Kjendsgjerninger.
DEN 24. FEBRUAR. Onsdag.
s
Conferenceforslaget er alt kommet. Monrad siger, at
han har erklæret, at vi ikke kunne føre Krig samtidigt
med Fredsunderhandlinger; han kan derfor ikke svare
paa Opfordringen fra England. (Lehmanns Vidnesbyrd.)
Idag nedlægger Lundby efter Ordre Forestilling om lo
Meza’s Entledigelse. Der udtales ingen Dom om Danevirkestillingens Opgivelse, men det paapeges, hvorledes
Meza har »omgaaet« Krigsministeren, og det antydes, at
Tilbagetogets Plan ikke har været heldigt anlagt; der var
bestemt saa faa Tropper til Sønderborg, at man sand- is
synligviis vilde have seet sig nødsaget til at opgive Dyb
bøl, hvis ikke en anden Bestemmelses Nødvendighed
alt var bleven indlysende den 6. Fbr. Der henvises en
delig til det H. M. Kongen d. 22. Fbr. forelagte Brev
fra Meza.
20
DEN 26. FEBRUAR. Fredag.
Hamilton, som nu angler for Bjornstjerna, for at
Stillingen skal være tydelig, naar det norske Storthing
kommer sammen, er tilbøielig til at paastaae, at Man
derstrom vilde have sat Understøttelsen igjennem. Mandm. 25
betragtede sig som personlig forpligtet ligeoverfor Half
— det var blevet ham en Æressag; de Geer vilde ikke
undvære M.m. og bøiede sig for ham i det Øieblik,
Gripenstedt var bleven erstattet eller havde givet efter
for de Geer. Nu vil de Geer ikke; han frygter for Re- 30
præsentationsreformens Skjæbne; han tænker kun paa
Sverrigs indre Udvikling. Det er et Spørgsmaal, om han
ikke selv fra dette Standpunkt tager Fejl. Det er van
skeligt at vide, om Hamilton ved at tale saaledes skuf
fer sig selv eller Andre, eller om det virkeligt forholder 35
sig saaledes.
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Kongen har havt en lang Samtale med Meza, der be
klager sig over Lundby. Det skulde være stemmende
med de trufne Aftaler, at han paa egen Haand gik til
bage. Meza kan eller vil ikke forstaae, at Ingen kan
5 ubetinget formene ham en selvstændig Beslutning om
Tilbagetoget; men deraf følger ikke, at han altid kan
beslutte det, og endmindre, at Beslutningen skal forties.

10

15

20

25

DEN 27. FEBRUAR. Løverdag.
Kongen vilde ikke billige Monrads Udkast til Adressens Besvarelse uforandret. Monrad havde rost sig af,
(til Folkethingsmedlemmer) at nu skulde Kongen sige,
hvad han havde sagt. Men Kongen vilde ikke sige, »at
han ikke vilde gaae ind paa et Slesvigholsteen«; Quaade
tilkaldtes; vi vare stevnede til Kl. 3 — den hasleske
Interpellation skulde foregaae Kl. 1; den maatte udsæt
tes lidt paa Grund af Monrads Fraværelse — det gjaldt
om at slippe bort fra den klare Tale. Da faldt Quaade
paa den simple Fred »politisk Forbindelse«; Kongen
lagde imidlertid næppe Mærke til den forandrede Form,
hvori Gjengangeren viste sig: den »nærværende« politiske
Forbindelse. Om Quaade forstod det, skal jeg lade være
usagt.
Monrad benyttede den Leilighed, Interpellationens Be
svarelse gav, til at true en Officeer, der ei vilde tjene,
hvis Meza ei kom tilbage. Det skal være Dinesen, der
har udtalt Trudselen, uden at nævne Navnet. Men Di
nesen er døv! Mon der ikke er en Forvirring?
Idag udnævntes Björnstjerna til svensk-norsk Gesandt
i Kbhvn.

30 DEN 28. FEBRUAR. Søndag.
Madvig har faaet sin Artikel om »Danevirkestillingen«
færdig — omsider. Vedel, der var bleven raadspurgt,
var naiv nok til at troe, at Madvig kunde taale Detailcritik uden at blive kjed og led af det Hele. Jeg ad35 varede ham; det burde dog frem under alle Omstæn
digheder. Han saae da snart, at han maatte opgive sine
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Smaaønsker. Madvig har efter nogen Vaklen imellem
Brochureformen og »Dagbladet« valgt den sidste Meddelelsesmaade — for den større Udbredelses Skyld.
Monrad og Lundbye have igaar og idag havt meget
alvorlig Dyst med Kongen, der ikke kan finde sig i 5
Meza’s Opgivelse. Monrads Stjerne blegner aldeles hos
Kongen — han taler om den Vesperede, hvori Kongen
sidder — Kongens Stjerne blegner ikke mindre hos
Monrad; nu siger han til Lundby: Det kan ikke nytte,
De vil forklare Kongen Noget — han forstaaer det ikke. w
Men Partiet er ikke lige.
I Aften skrev Kongen omsider Meza’s Afsked under,
da Monrad fordrede det under Trudsel om Afskedsbegjæring, men meget unaadigt ligeoverfor Lundby,
hvilket tilstrækkeligt fremgik af den skriftlige Motivering is
af Resolutionen. Der var (— efter Bestilling fra Slot
tet —) gjennem Lüttichau indsendt et Andragende fra 4
Generaler (Gerlach, Duplat, Dreyer og Caroc) om at
faae Meza tilbage!
20
DEN 29. FEBRUAR. Mandag.
»Dagbladet« bragte da Madvigs Artikel.
Fra England har Paget nu faaet den blaa Bog. Lyt
ton siger til Bille fra Wien, at Pagets Depecher ere lem
læstede. Der er nogen Tro paa, at Monrad vil tage imod
Conferentsen. Man har fra England opfattet Monrads 2»
Svar som en Begjæring om Udsættelse. — Quaade me
ner, at Monrad har ventet, at et Slag snart skulde gjøre
os møre —; men har sagt: »Vi give 14 Dage«, jeg veed ei
om fra Anmodningsdagen (Løverdag d. 20. Fbr.), — eller
saa at Fristen først udløber d. 12. Marts. Det opfattes 3o
almindeligt, som om man havde forpligtet sig til at sige
»Ja« efter den Frists Udløb. Sverrig spørger, hvad vi
ville. Atter Israelis Interpellation i Aften. Berl. Tid. er
klærer, at Regjeringen ikke vil gaae ind paa Conferent
sen, hvis Basis er Slesvig-Holsteen eller Personalunion. 35

Biskop Engelstoft fortæller, at Prinds Christian i 1848,
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da man i Middelfart beklagede ham, som drog i en
Krig, hvor tiende Brødre stode paa den anden Side,
svarede: Jeg har ingen Brødre.
Hvis det dengang var sandt, er det Skade, at det er
5 glemt, fremfor Alt af Kong Christian.
1) Hertug Carl — Brüssel. Har hans Gemalinde sendt
Noget til de Saarede? Det har dog Mariane.
2) Prinds Julius.
3) Wilhelm: østerrigsk Feltmarskallieutenant, for Tiden
10 i Lemberg, sendte 100 Rdlr. til de Saarede.
4) Hertug Hans, Geniet, skal nu til Fadderstads i
England.
DEN 1. MARTS. Tirsdag.
Monrad har stærk Tilbøielighed til at tage imod Con15 ferenceforslaget. Intet kunde være Palmerston kjærkomnere ligeoverfor det engelske Parlaments Uro. Imidler
tid vil han vel endnu standse noget; efter fransk Aviisberetning er Østerrig ikke istand til at sende Skibe ud
af Middelhavet. Fra Frankrig kom i Formiddag et Tele20 gram, at Frankrig vilde have antaget Forslaget, hvis
Danmark havde gjort det; men da det ikke havde
(ayant refuse) gjort det, vilde Frankrig ikke. Er det en
Opfordring til at sige Nei, eller er Frankrigs Opfattelse
af Monrad.s foreløbige Svar mere correct end Paget’s
25 og Hamilton’s. Quaade har øiensynlig talt noget ander
ledes end Monrad; det Hele er combineret; hvorfor tale
om, hvad événements ultérieurs kunne medføre, naar
man ikke har isinde snart at skifte Mening.
Til Middag er Monrad gaaet over til den Anskuelse,
30 at man strax skulde sige Nei. Men deraf følger ikke, at
det skeer. Monrad skifter idelig Sind.
25.—29. Fbr. Istedløven nedtaget. Franskmændene respecterede Waterloløven.
Rygterne i Berlin tale om megen Uenighed mellem
35 Wrangel og Bismarck, fordi denne sidste har misbilliget
Indrykningen i Jylland til Buchanan, ligeledes megen
Uenighed imellem Wrangel og Prinds Carl.
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Mannteuffel er endnu i Wien, Fyrst Lichtenstein i
Berlin.
I Berlin har Geistligheden henvendt sig til Kongen
med Begjæring om Forsorg for den tydske Kirke i
Slesvig, ja i Holsteen, i hvis kbhvnske. Ministerium der 5
ikke engang findes en geistlig Raad. Dorner og Nitsch
staae i Spidsen, men Tivesten og Hengstenberg have
ikke underskrevet.
DEN 2. MARTS. Onsdag.
Monrad bekræfter, at han ikke kjender den Officeer, jq
der ikke vil tjene.
2. Marts lukkedes efter megen Tale frem og tilbage
om Drengen Brincken Haderslev Latinskole.
Man venter Appellationsrettens Opløsning; det siges,
at man vil beholde Stemann og Bagger, maaske Ussing. 15
Det spørges, om de ville blive; det antages af de Fleste,
at Bagger vil, men ikke Stemann. Der har iøvrigt været
Planer om en slesvigholstensk Overappellationsrets Dan
nelse under Preusser’s Præsidium. Men det opgaves fore
løbigt, da man ikke fik Forbundet til at give Preussen- 20
Østerrig Magten i Holsteen. Saa har Zedtlitz ført nogle
Forhandlinger med Stemann om Rettens Forflytning til
Slesvig. Stemann synes at begynde at vakle, thi han holdt
disse Forhandlinger hemmelige, undt. for Bagger, gjen
nem hvis Datter de kom frem. Saa blev han interpelleret 25
i et af de daglige Møder og maatte forklare Sagen. Han
havde fundet den for ubetydelig til Omtale. Tanken var
opgivet paa Grund af de af Stemann paapegede økono
miske Vanskeligheder.
DEN 3. MARTS. Torsdag.
3o
Lunding i Fredericia er efter Andræs Paastand gal.
Hvorfor bliver Reich ikke Kommandant istfr. Stabschef?
Quaade har mere og mere ladet sig sænke ned til en
Contoirchefs Værdighed ligeoverfor Monrad. Han kan
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ikke engang i Conferentser bringe det til, at et Spørgs
maal stilles til Behandling og Afgjørelse. Dette gjælder
navnlig det Spørgsmaal, om vi have Fred med Tydsk
land eller Krig (Opbringeisen af tydske Skibe). Quaade
5 fik det lille Skrift om Arvefølgeordenen fra Enkedron
ningen, der i samme Øieblik omtalte, at hun havde faaet
Brev fra Bernhard Biilau. Skulde det kunne være
ham?
Imidlertid har dog nok Quaade (imod Krigsministeren)
10 erkjendt, at man ikke kunde modtage Tilbudet om at
gaae ud af Jylland, med den Forpligtelse fra vor Side
ikke at angribe nordfra.
DEN 4. MABTS. Fredag.
Hamilton fik da igaar (Torsdag) til Afsked Elephan
ts ten *. Quaade sagde, at det var Kongens Villie.
Hamilton paastaaer, at han i flere Maaneder med Sik
kerhed har vidst, at Frankrig ruster (Mac-Mahon i Cha
lons); nu tales om Skibes Udsendelse. Hamilton er ellers
meget nedslaaet; han synes lidet skikket til en rolig Land20 mandsstilling. Inden han reiser hjem, vil han besøge AIs.
Morning-Post d. 3*’*® M. har havt en voldsom Artikel om
den russisk-preussisk-østerrigske Alliance, som har vakt
adskillig Bevægelse i Paris.
Det er udentvivl Monrad selv, der i Berl. Tid. i Aften
25 irettesætter de 4 høiere-staaende Officerer, fordi de ind
sendte en Begjæring om at faae Meza tilbage, hvilken
Flyveposten vil lade være indkommen Søndag Morgen.
Nu vil Monrad vente, — den vilkaarlige Frist udløber
først den 12‘® Marts; — han vil svare umiddelbart før
30 Interpellationerne i Parlamentet, for — som han er takt
løs nok til at sige til Doria — at forhindre, at Palmer
ston gjør nye Gavtyvestreger. England viser sig imidlertid

35

* For hundrede Aar siden fik Rigsraadet Hamilton
Elephanten — den første fremmede Privatmand, der fik
Ordenen (Tengberg: Om Catharina II’s åsyftade stora
nordiska alliancen 1863, S. 27.)
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ildesindet, nægter Kuloplag paa Helgoland, vil true med
Indrykning i Jylland af de Tydske, med den østerrigske
Flaade. Dog har Østerrig selv udtalt (og Doria bekræftet),
at det ikke kan gjøre Mere end beskytte Middelhavet og
sende to Skibe til Canalen. Derimod kan det næppe be- s
tvivles, at Østerrig har givet efter for Preussens Fordrin
ger og indrømmer Indrykningen i Jylland. Foreløbigt
vil man vel søge at erobre Fredericia som et Æqvivalent
for Als.
DEN 5. MARTS. Løverdag.
lo
Folkethingsvalg.
Hall benyttede Leiligheden til at give bestemte Erklæ
ringer m. Hs. til det svensk-norske Allianceforbund. Naar
de nu blot vare ganske nøiagtige! Hall havde Leilighed
til at tale med Hamilton og forvisse sig om Tingene; men i5
han gider ikke.
Kronprindsen sendes til Hæren — men til Jylland,
til Hegermann-Lindencrone. Saa maatte han hellere blive
hjemme.
DEN 6. MARTS. Søndag.
20
Vi have ved Valgene dog gjort nogen Fremgang. S. Jes
sen Rude, Rh. Jensen og Rugaard, — Rosen og Blixen
ere faldne.
Imod Blixen vilde Berner-Schilden stille sig. Kongen
kaldte da Svigerfaderen op til sig, og bad ham lade Ber- 25
ner (Kongens bedste Ven) vide, at han ugjærne saae, at
denne optraadte imod Blixen. Det var imidlertid vel seent,
Berner vaklede; Kampmann, som ikke vilde have modsat
sig Berners Valg — det skal være et skikkeligt Menneske
— traf sine Forberedelser imod Blixen og kunde da ikke 3o
trække sig tilbage, da Berner tilsidst bestemte sig.
Ch. Beck havde ikke betimelig sendt sin Grundlovser
klæring.
DEN 7. MARTS. Mandag.
Hall og Oxholm kom da omsider sammen. Alt var 35
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ædelt. Mærkeligt nok kom det frem, at Monrad bildte
Kongens Omgivelser ind, at han havde tilbudt Hall Conseilpræsidiet, men forgjæves.
Ogsaa efter Quaade’s Beretning er Monrads Stilling hos
5 Kongen nu yderst slet.
Den Erklæring, han i Landsthingsudvalget afgav om
den dynastiske Politiks antidynastiske Virkninger har i
Statsraadet været saa let og saa lidet udført, at Kongen
vistnok aldeles ikke har forstaaet den.
Gardecompagniernes Expedition til Vagrien synes saa
betydningsløs, at den ikke kan forstaaes, hvis ikke Me
ningen var at tage Prindsen af Augustenborg paa Put
los. Hvad skulde det nytte? Selv Samwer fraraader Hegewisch at tage augustenborgske Sedler.
15 DEN 8. MARTS. Tirsdag.
Hall har da været skjødesløs, Fuldmagterne vare her
ikke, men Res. var tagen i Statsraadet i Stockholm *
I de engelske Blade begynder det at gjøre Indtryk, at
Bismarck saa aabent til Woodehouse har erklæret, at den
20 danske Grundlov var Anstødsstenen for en god Forstaaelse imellem Tydskland og Danmark. Den hellige
Alliance begynder igjen at true, — endnu vil man i Eng
land og Frankrig ikke ret troe paa Østerrigs Deeltagelse
— men Ungarn, Italien!
25 Det bekjendtgj øres nu, at der fra den 15^® vil indtræde
Blokade i Østersøen ved flere preussiske Havne. Gylden
crone bekræfter, at den preussiske Marine ikke kan
gjøre alvorlig Modsland.
I Folkethinget vil Tsch.-I. A. Hansen-Fischer benytte
30 Lønningsloven til at slaae Metropolitanskolen ihjel. Man
havde bildt Engelstoft ind, at den bestaaende LønningsHalls Erklæring i Avisen var skrevet efter Aftale
med Hamilton, som han dog forinden opsøgte. Hamil
ton har givet et skriftligt Udtog af de vigtigste Punkter
35 vedkommende Forsvarsforbundet.
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lov ophørte, hvis ikke den nye reviderede Lov udkom.
Denne Vildfarelse forklaredes ham; han paastaaer, at
han vil gjøre et Cabinetsspørgsmaal heraf.
DEN 9. MARTS.
Beauvois’s Brochure er udkommen i Paris.
.s
Saligny har endnu bevaret nogen Interesse for os,
men iøvrigt omfatter den franske Skandinavisme ikke
Slesvig.
Bamberg i den napoleonske Révue contemporaine for
tæller blandt Andet, at O. Piessen benytter sin store per- lo
sonlige Indflydelse til at formaae Rusland til at øve et
stærkt Tryk paa os!
Spektaklerne i Stockholm vende sig ogsaa mod Gripenstedt og — den russiske Minister.
15
DEN 10. MARTS. Torsdag.
Joh. Forchhammer har givet en Skildring af den finske
Krig og Gustav IV Adolf. — Det er Begyndelsen; han bør
fortsætte sine Studier,hvad enten han nu vil tageRunebergCygnæus, eller Sverrigs politiske Forhold i 1809. Hvilket
Thema ligger dog ikke for nu til en ny Historikers Be- 20
handling! 1809 Finlands Adskillelse — Selvstændighed —
dens Forberedelse og nuværende Udvikling. 1814-. Norges
Adskillelse, Selvstændighed, dens Forberedelse og nu
værende Udvikling (Rydin-Faye-Daa-Ree).
For en dristigere Betragtning — 1645 og 1658 Skaane- 25
Halland-Blekings Adskillelse og Indlemmelse, som Bag
grund, 1848—1864 Slesvigs Stilling, Danmark tydsk-skandinavisk.
Rosenberg begynder nu en Betragtning af Norge-Sverrigs Forhold fra et skandinavisk Standpunkt.
30
Smith har skrevet en polsk-historisk Betragtning til
Knudsens slesvigske Tidsskrift, nu tilbydes den Steenstrup, men han tør ikke tage den paa Grund af det
Løfte, Schiern har givet om en polsk Artikel.
Dette Alternativ for Danmark: Tydsk eller skandinavisk 35
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trænger nærmere og nærmere ind paa os. Hvilken For
del for Holsteen, at det hører til et tydsk Forbund! Og
hvor sande ere dog ikke de Betragtninger, Thor Heramb
alt 1851 anstillede om Umuligheden af, at Ligeberetti5 gelsens Vippebræt i Slesvig kunde opretholdes. Enten over
veiende tydsk eller overveiende dansk eller Deling. Det
gjælder om Slesvig, det gjælder om den danske Stat i sin
Heelhed. P. A. Munch vilde ikke troe paa Muligheden af
at Danmark vilde underordne sig det Hele, vilde side10 ordne sig Norge; mon han endnu ikke, hvis han levede,
vilde have erkjendt, at Danmark og Norge vilde i For
ening med Sverrig netop finde deres sande Frihed og
Lighed.

15

20

25

30

35

DEN 11. MARTS.
Idag skulde Kong Carl komme til Christiania med begge
sine Statsministre de Geer og Manderstrom samt Statsraaderne Lagerstråle og Thulstrup. Manderstrom mod
siger Hall i Post- och Inrikes Tid.
Nu (igaar og idag) forhandler Ministerraadet omsider
om Conferenceforslaget. Paget har faaet Meddelelse fra
sine Toryvenner, at de ikke have Haab om at kunne styrte
Palmerston, og at de ikke ville engagere sig i vor Sag.
Skjøndt han tidligere underhaanden tilraadede Conferenceforslagets Afvisning, tør han nu ikke længere uden
videre gjøre det. Quaade har nu altsaa taget Mod til sig
og tilraader meget bestemt Underhandlinger, idet han,
under Henvisning til Tingenes Gang i Paris 1856, lover,
at det første Møde i Conferentsen vil skaffe den savnede
Vaabenstilstand; i Krig kunne vi ikke staae os, da der
ikke er mindste Udsigt til Hjælp fra nogen Side, og det
ikke synes, som Krig vil udbryde i Foraaret; men ved
Underhandlinger vil vor gode Ret nok gjøre sig gjældende.
Monrad, som forsikkrede Doria, at han vilde sige Nei i
det sidste Øieblik, før Forhlgne. i Parlamentet begyndte,
tør nu ikke sige Nei rentud. Han vil — saavidt jeg kan
forstaae — samtidigt antyde, at man vil modtage Conferent-
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sen, hvis Basis er Forhl. fra 1851/52; maaskee vil han og
tillige fordre Vaabenstilstand; Lundby synes at sætte
megen Pris herpaa, dog saaledes, at der sættes en bestemt
Frist f. Ex. 6 Uger. Der skal være Statsraad imorgen;
men det kommer dog næppe til nogen Afgjørelse, da s
Monrad atter vil skyde Sagen ud, og det ladei’ til, at Eng
land ikke trænger paa (Paget). Imidlertid trænger Fjenden
høiere op i Jylland, og det bliver altsaa et nyt Spørgs
maal, hvorvidt Fjenden skal have Lov til at holde Jyl
land besat. Jeg veed ikke, hvad de andre Ministre sige. i«
DEN 12. MARTS. Løverdag.
Til Doria har Monrad sagt, at han vilde modtage Conferencetilbudet paa Basis af Forhl. fra 1851/52 (Quaade
siger paa Grundlag af Londonertractaten); han selv læg
ger ikke afgjørende Vægt paa Vaabenstilstandsbetingelsen; der vilde imidlertid ikke blive svaret for det Første;
han tilføiede bagefter, at der var Ministercrisis; derfor
skulde Afgjørelsen vente, til Rigsdagen var forbi. Sagen
er, som jeg nu hører, at Nutzhorn har gjort bestemt Mod
stand, og Gasse syntes at slutte sig til ham; det var altsaa 20
nærmest Quaade, Monrad og Lundby, der betingelsesviis
vilde gaae ind paa Stilstanden. — Idag mødte jeg senere
Lundby, som dels vilde have en Stilstand til 1. Mai, dels
bekræftede, at Alle nu ville sunde sig; Nutzhorn, som
igaar havde villet gaae af, hvis man vedtog Conference- 25
forslaget, vilde nu ikke udtale sig saa bestemt, da hele
Sagen kunde vente.
Indép. beige har bragt Pagets Beretning om den Sam
tale med Monrad, hvori denne gik ind paa de Ændringer,
Paget forlangte i det oprindelige Udkast til Erklæringen 30
om Tilbudet om at opgive Novemberforfatningen, Æn
dringer, der gik ud paa, at det Nye, der skulde træde i
Stedet, ikke skulde afhænge af Rigsraadets Samtykke.
Monrad har villet gaae samme Vei som ved Indførelsen
35
af 2. Octbr. 1855.
I Statsraadet vedtoges ikke at opbringe Skibe paa Havet.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.

7
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DEN 13. MARTS. Søndag.
Krigsskatsloven maa vistnok siuges heelt.
Hvis man overhovedet vil have en Conference, hvad
der jo synes at blive Resultatet, hvad vindes der da ved
5 den lange Udskydelse? Men kan der komme noget Godt
ud af Conferentsen, naar dens Grundlag ikke forud er
bestemt, naar Alt er overladt til Omstændighederne, og
det i den slette Stilling, hvori vi ere komne?
Der synes virkeligt i London at være en voxende Stem10 ning for os; Reisende berette, at man ikke mindes i Lon
don en saadan Bevægelse for et fremmed Folk; i Sveits,
i Finland, ja selv i Rusland synes Sympathien at være
for os — men hvad hjælper det? Kunne England og
Frankrig blive enige ei blot i vor Sag, ei blot om at
kaste Preussen tilbage og danne en ny lille Stat imod
Frankrigs Østgrændse^ men ogsaa om det polske Spørgs
maal? Derom dreier det sig vistnok.
Février^ som i sin Tid var sendt til Dannevirkeleiren,
er nu atter sendt til Dybbøl og Fredericia; han paastaaer,
20 at Napoleon paa det Nøieste kjender vore militære Stil
linger. Dannevirkestillingen var en Stilling for Frankrig,
ikke for os. Preussens Hær haanede han bittert; vore
Soldater roste han.
Tredie Behig. af Finansloven i Landsthinget idag. Lands25thinget har faaet Instrux for Overcommandoen
Krigsraadsprotokollen, Mezas Erklæring d.
afgiven efter
Krigsministerens Ordre 10. Fbr., Krigsministeriets yder
ligere Ordre
Meza’s Erkl. 20. Fbr. og Lundby’s Forestil
ling
A. Hages Meddelelse til Wodehouse, og gjen30 nem Teto til Parlamentet, var idag omtalt.
Det synes ønskeligt (Christensen—Hall), at Rigsraadets
Sammenkaldelse ikke udsættes, naar først Landsthingsvalgene saa nogenlunde ere klarede. Det er et Værn
imod Monrad, men det kan og af ham opfattes som et
35 Forsvarsmiddel imod Hoffet. Det har i ethvert Fald den
Fordel, at de Godseiere, der komme herind, dog blive
ligesom noget paavirkede. Zytphen-Adler lover Jacobsen
en Optræden imod Castenschiold-Wulf; men Jacobsen
hører rigtignok til de noget sangvinske.
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DEN 15. MARTS. Tirsdag.
De slesvigske Meddelelser ere nu samlede. Jfr. Bidrag
til Belysning af Danmarks nærværende Stilling, Kbhvn.
Fbr. 1864.
Alle de gamle Slesvigholstenere rykke nu frem til s
Undsætning for Augustenborgeren, saasom:
Zachariä, Warnstedt, G. Beseler, G. Waitz, Michelsen.
Ogsaa: Halschner, A. Schmidt, Malortie, L. Neumann,
Mommsen, Schultze (Lauenborg).
DEN 16. MARTS. Onsdag.
10
I Samlingen i Anledning af Krigsskatsloven enedes man
om intet Udvalg at nedsætte, uagtet B. Christensen ikke
vilde modsætte sig det. Monrads Indflydelse hos Bonde
vennerne vakler stærkt, han bebuder et Rigsraad i Mai.
Sprængning paa Als siges at forberedes.
i5
Et Beviis paa Ministeriets Forhold til Kongen er, at
Kongen (efter Irmingers Tilskyndelse ventelig) uden
videre tilbageviser en Indstilling om Tuxens Udnæv
nelse til Directeur og Svensons Indtræden i Bøchers
Sted, — for at ikke et Avancement til Orlogscapitain 20
(hvilket forbeholdes S.) skal tabes!
Lundby føler sig krænket over, at Kongen ikke vilde
troe hans Forsikkringer om Dybbølstillingens Godhed,
men nok Moltke, der i Anledning af Ordensmeddelelsen
havde været derovre.
25
DEN 17. MARTS. Torsdag.
I Anledning af Dinesens vilde Hyl erklærer Monrad i
Berl. Tid., at man ikke skal gaae ind paa Vaabenstilstand,
men han forbigaaer, at han har bestemt sig til at gaae
ind paa Conference — uden Vaabenstilstand. Efter Halls 3o
Sigende skal det endog skee uden Statsraad, blot i det
Haab, at Forhlgerne. 1851—1852 lægges til Grund.
De østerrigske Skibe ere gaaet igjennem Gibraltar, —
skulle de virkelig faae Lov at komme ind i Østersøen?
I Midten af April ventes »Dannebrog« endelig at blive 35
færdig.
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DEN 18. MARTS. Fredag.
Rygtet idag dræber Prindsen af Augustenborg. Til
Grund ligger virkelig en Depeche derom til Pontoppidan,
som er seet af en hertil kommen Mand. Idag gaaer om5 sider Garden. Et andet Rygte lader Palmerstons Ministe
rium eller dog Russell gaae af. Dette Rygte er vist lige
saa ugrundet som det første.
Ellenborough havde paatænkt en Res. i Overhuset i
vor Sag. Russell, hvem han viste Udkastet, sagde til ham,
10 at det kunde vel være, at den kunde sættes igjennem i
Overhuset; men Underhuset vilde ikke have Krig, og
det vilde derfor i saa Fald komme til Conflict mellem
begge Husene. Ellenborough opgav da Res.; han skal
have tilraadet Danmark at gaa ind paa Conferentsen.
15 Monrad har besluttet sig hertil, men paa den Betin
gelse, at Forhl. fra 51/52 lægges til Grund. Begge de
militære Ministre modsatte sig Vaabenstilstand, der til
bødes enten paa Grundlag af uti possidetis eller »Røm
ning« af Jylland ro Als, i Forbindelse med Blokadens
20 Opgivelse. Paget meente, at man vel kunde have tvun
get Fjenden til at indskrænke sig f. Ex. til Kolding, men
herom brød Monrad sig ikke.
Quaade har tænkt i sin Tid paa Andræ, siden paa
Oxholm til Underhandler; nu tænker han maaskee paa
25 sig selv; Monrad vilde helst gaae selv, men han indseer,
at hans Fraværelse er umulig.
DEN 19. MARTS.
Monrad kom idag og talte om Krigsministeriet. Lundby
er træt og uden Tillid, der er ingen Commando, ingen
30 »Ministerdjævel« i ham. Monrad sværmer for Hansen,
der holdt sin Magt i Hævd baade i Hæren og ligeover
for Kongen, men han erkjendte dog, at han politisk er
ufremkommelig; han spørger om Wüster — vistnok for
ringe. Han nævner Ankjær som den, der har Mod, som
35 den, der snart vilde føle sig. Lundby, siger M., tænker
sig altid som Oberst; han tier stille, naar Kongen paa
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egen Haand befaler noget, og er siden yderst forbittret,
istedetfor at være ved godt Humeur og forhindre det.
Det ene Øieblik vil han kalde Hegermann tilbage, det
andet vil han betroe ham en halsbrækkende forvoven
Expedition! Kauffmann har tvunget Monrad til at gives
en Slags berigtigende Forklaring, hvorfor K. kun i
nogle Dage vilde holde Dannevirke — M. betegner ham
nu som upaalidelig; Kongen skal virkeligt have proponeret Dinesen som Krigsminister; ogsaa Stjernholms
Navn er forekommet, uagtet han ganske hører til den lo
hansenske Skole; det Sidste sagde Monrad selv, det Før
ste B. Christensen.
Idag kom v. Quanten til Hall fra Kong Carl. Først
udtalte han, hvorledes Kongen snart vilde kunne over
vinde de Forhindringer, som hans Ministerium hidtil is
havde optaarnet; det var saa vanskeligt at afskedige det,
siden det nye kun kunde blive et Junkerministerium,
der stod ilde anskreven; men han haabede, det skulde
snart lade sig gjøre. Derpaa trak han et Brev frem fra
Kong Carl til Hall, begyndt paa Svensk, fortsat paa slet 20
Fransk; det gik i samme Retning og anbefalede v.
Quanten. Hall indlod sig ikke videre med ham.
Idag afgik Modtagelsen af Conferentsen, efterat Ryg
ternes Upaalidelighed havde viist sig.
Hele Appellationsretten er nu afskediget. Preusser og 25
nogle Advocater ere satte i Stedet.
DEN 20. MARTS.
Monrad har nu, som det synes, virkeligt sagt Kongen
reen Besked m. Hs. til et Slesvigholsteen i Personal
union. »Saa maa Deres Majestæt vælge«, siger Monradso
til ham. Monrad vil gaae ind paa en Deling Slien-Husum
med nogle militære Betingelser. Naturligviis troer Mon
rad ikke paa Muligheden af en antagelig Fællesforfat
nings Tilveiebringelse. Vi komme altsaa ind paa andre
Alternativer. Monrad irriterer iøvrigt paa sin underlige 35
Maade stadigt Kongen med skandinaviske Udtalelser.
Han har fundet paa at kalde Kronprindsen Carl; og
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naar Kongen ikke forstaaer det, undskylder han sig
med, at det er hans Yndlingstanke, at Kongen skal adop
tere Oscar, og denne vor Kronprinds o. s. v.
Idag reiste Hamilton. Da Dagi. Alleh. har modsagt
5 Halls Valgtale, har Hamilton tilskrevet Manderstrom og
forlangt, at Sandheden skulde erkjendes i Posttidn., da
det ei blot gjaldt Hall, men og Hamilton. Denne kjendte
ikke noget til v. Quantens Mission, og synes at være
noget skudt tilside for Tiden. løvrigt er det vist, at Four10 nier ikke længere i Stockholm holder Sverrig tilbage;
den officiøse Presse i Paris ligesom opmuntrer Sverrig.
DEN 21. MARTS. Mandag.
Stemningen mod Hegermann er meget bitter. Unægte
lig synes han at savne Mod til at styre et Corps; men
15 vi vide jo i Virkeligheden Intet om hans Stilling og
Bevægelser.
Tilbageblik 1869.
Sverrigs Stilling. Kong Oscars Tid. Neutralitetsforhand
lingerne etc. Erkl. 20. Decbr. 1853. Tr[aktat] 21. Nov.
20 1855; Jfr. Indledningen til Decemberministeriet S. 19 og
1855

i’/ii.

Scheels Depeche “/s 57 og Oscars Svar ‘A (jfr. 1863
24. Maj, Oscar til Kong Frederik 1857
jfr. »Ude og
hjemme« 1861. Virgin-Hall V. jfr- 1857 22. April, 1858
25 29. April, 1859 “A, 1862 ’’A.
Tilbageblik Foraaret 1869.
Sverrigs Stilling før 1863.
1860 Juni/Juli. Der er fra norsk Side Frygt for, at
Kong Carl vil lytte til preussiske Tilbud om at dele
30 Danmark.
Efteraaret 1869.
Tildels foranlediget ved Geffroy’s Meddelelser og Spørgs-
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DEN 22. MARTS. Tirsdag.
Idag fik jeg den blaae Bog 2—4 fra Hegel, der havde
ladet den komme med Posten.
Russell er meget tilfreds med, at vi have samtykket,
saaledes at Betingelsen først behøver at komme frem,
naar Conferentsen er aabnet. Tydskland kan, hvis det 5
vil, ignorere den, indtil den kommer frem ved Conferentsens første Møde. Napoleon siges ikke at ønske
Cfn., men ikke at ville modsætte sig den. Hvad vil han
da nu gjøre?
Der er tilsyneladende den Forandring, at Frankrig lo
nu er villig til at deeltage i Conferentsen, omend det
tydske Forbund ikke lader sig repræsentere.
DEN 23. MARTS.
Paget staaer unægtelig i den blaae Bog bedre, end 15
man skulde vente.
Vedel siger mig, at Quaade ikke ønsker, at Monrad
skal følge ham til Conferentsen; Quaade mener, at man
vil beskylde ham for at have villet gjøre den hele Ret
ning latterlig.
20

DEN 24. MARTS. Torsdag.
Andræ er noget mildere idag, end han i lang Tid har
været.
DEN 25. MARTS. Fredag.
I det norske Storthing gjentager Scenen fra 1848 sig. 25
Idag lader Russell spørge, om vi ere beredte til at
møde i Conferentsen d. 12^® April.
maal kommer jeg omsider ved Carlsen’s* og — Rosen
berg’s** Bistand i Besiddelse af en Deel Actstykker om
Kong Carls Forsøg i April—Mai 1864; jfr. 1869 Oct. 21.; 30
jfr. Oct. 7. og 18.
* Ifølge gammelt Løfte meddelte Carlsen mig endel
svenske Oplysninger 1869 Sptbr. 29.
** 1869 Octbr. 15.
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DEN 26. MARTS. Lørdag.
Efter Opfordring af Monrad samledes Fenger, Vedel
og jeg hos Lehmann.
Tilbageblik Foraaret 1869.
Napoleons 'Tvetydighed og Forræderi længe før 1863/64:
1) Da Krig imellem Preussen og Østerrig i 1850/1851
syntes nær, cfr. 1856 Marts 30. Anm.;
2) Under Krimkrigen 1856 Marts 30.;
3) Den italienske Krig La Rouerre de Nouerres 1859.
1016. Nov. 1860.
4) 7. Nov. 1860 og ^*/i7 N. 1860 (Billes Rapport) om
Napoleons Tilbud at give Holsten m. v. i Vederlag for
Rhingrændsen (Sammenkomsten i Baden-Baden).
5

Senere Anm. 1869. {Sammenstilling.)
Kongens Forhold under Krigen til Overcommandoen.
[Aaben Plads i Dagbogen.]
Kongens Stilling til Novembergrundloven jfr. Skuffel
sen 1868 Fbr. 13. (Heydebrand); i det hele Kongens
Tro paa Preussen under Krigen 1868 25. Octbr.
20
Dannevirke i Aim. 17. April 1866.
Fallesen 1869 Jan. 24.
Kongens Forhold til Monrad 186i Sptbr. 13.
Personalunionstanken efter Freden:
Dronningen 8. Decbr. 1864.
25
Kronprindsen 26. Juni 1865. Petersborg.
Falbe 31. Aug. 1865. (Wien).
15

Senere Anm. 18^9. (Sammenstilling.)
Kongens Forhold til Voldgiftsspørgsmaalet og Perso
nalunionstanken jfr.
1864; (hans almindelige Tro til
30 Rusland 1864 6. Juli); Forsøget paa et Personalunionsministerium i Juni 1864, imod Voldgiften ’Vø 64.
Carlsen 1864 4. Sptbr. (Yttring af 30. Aug. s. A.)
Monrad 186i 3. og 18. Sptbr. jfr. 5. Juli.
Lehmann 1864 5. Sptbr. (Yttring 6. Juli.)
35 Fenger 1864 5. Sptbr.
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DEN 27. MARTS. Søndag.
Meddelelserne fra Christiania ere endnu mindre til
talende, end det kunde befrygtes.
Hall 1864 6. Spt. (Yttring 7. Juli.)
Andræ 1864 7. Sptbr. (Yttring 3. og 7. Juli.)
David 1867 Sptbr. 13.
Kronprindsen 1864 Sptbr. i6.

s

Senere Tilbageblik 1869.
Ruslands Holdning har stadigt været den samme siden
1863. Den er behersket af det polske Spørgsmaals Conseqventser; den er antiskandinavisk, men iøvrigt — inden
de herved givne Grændser — kold velvillig.
Briinnow. 1864 5. Octbr.
Gortschakow — O. Piessen. 28. Dcbr. 1865.
Den russiske Forlovelse 23. Juni 1866.
is
Mohrenheim 1867 Nov. 28. 1868 Mai og Ve, 5. Nov.
1869, Marts 16. (om Juni—Juli 1864.)
Keiseren af Rusland 1. Juni 1868.
Senere Tilbageblik 1869.
Forskjellige Personalunionsstemninger.
Heltzen 1864 Spt. 10.
Bluhme 1864 Sptbr. 12. og Decbr. 13., 1865 ’Ve.
Andræ 1864 Octbr. 7.
Hall 1864 Oct. 7.
Quaades lokkende Ord fra Berlin 1864 Oct. 26.
Bræstrup 11. N. 1864.
Dronningen 1864 Decbr. 8.
O. Piessen 1864 Decbr. 26.
Kronprindsen i Petersborg 1865 26. Juni.
Falbe Aug. 31. 1865.
Moltke Hvidtfeldt 1864 19. Sptbr.
Senere Tilbageblik 1869.
Private Forsøg.
Hansen.

20

25

30
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DEN 28. MARTS. Mandag.
Der var paatænkt en Adresse til det norske Storthing,
men den blev da opgiven.
Vedel kom idag og spurgte, om jeg vilde være Under5 handler.
Moltke-Hvidtfeldt 1864. 19. Sptbr.
1864 1. Nov. om Besøget hos Bismarck.
—
Nov. om Hall’s Reise til Drouyn.
^*/29 tf. Decbr. 1S64 Henvendelsen til Bluhme; jfr.
101865 7. Jan.
NB. Fædrelandet 1865 Vs.
Hansen — Heltzen 10. Fbr. 1865.
1865, April 14. Hansen i Berlin,
1866 Marts 17. Opfordring til Henvendelse til Preussen.
15 1866 Mai. 12. Reise til Bismarck, jfr.
1866 Mai. 28. og Juni 6. (Thiers.)
1866 Aug. 11. Hansens Reise til Bismarck; jfr. ‘Vs, ‘Vs,
’’Vs, ^Vs, ^Vs.
1866 Spt. ‘Vis Hansens Beretning om Frankrigs Stilling.
20 1866 Oct. 17. Belcredi.
Moltzens Charakteristik 8. Fbr. 1865 og 23. Marts. 30.
Aug. 65 (Otfentl. af H.s Rapport).
25. Nov. 1865. 30. Jan. 1866. 26. Mai 1866.
30. Mai 1866 (Pariserforsøg) 28. Nov. 66, 28. Dcbr. 66.
25 I Bismarcks Sold 1866 22. Aug.
Michaelsen 1865 19. Fbr.
Fich 1866 20. Sptbr.
Blixen 1867 12. Mai, 1865 April 28, 1866 Sptbr. 27,
1866 19. April Reise til Berlin, 21. April — Afvisning,
so26. Mai, 15. Octbr.; jfr. 19. Oct.—28. Oct. (svensk-preus
siske—antirussiske Planer) 11. Nov.
Wolfhagen hos Drouyn 1864 23. Novbr.
Sponneck 1866 Oct. 24.
Senere Tilbageblik 1869.
35 Dannevirkestillingen og Tilbagetoget derfra.
Kauffmann 1865 Fbr.
Fallesen 1869 Jan. 24.
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DEN 29. MARTS. Tirsdag.
Jeg gik ind paa det utaknemmelige Hverv i Forening
med Quaade og T. Bille som Trediemand. Den Sidste
forlangte jeg, man skulde i alt Fald for en Forms Skyld
medtage; det Modsatte var omtrent det Samme som en 5
Afsked, i det Mindste synes mig, han maatte opfatte det
saaledes; og det skulde dog vi ikke gjøre nu. [*]
[Fra 30. Marts til 9. April 186i mangler samtidige
Dagbogsoptegnelser. Krieger rejste 6. April til London,
hvorhen han kom den 9. April.
lo
De tomme Blade er senere udfyldt med de Tilbageblik og
Sammenstillinger, der her er trykt Side 107 L. 21—S. IIA]
1866 17. April. Betragtninger herover.
Als-Dybbøl 31. Dechr. 1866.
Harhou — Monrad 1869. Fbr. jfr. Anm. til 1866 *5
April 17.
Myhre-Sagen og Folkethingets Dagsorden 9.—10. Fbr.
1869.
Novembergrundloven. Dens Stadfæstelse 1866 Nov. 11.
20
Heydebrand: 1868 Fbr. 13.
Tilbageblik fra en senere Tid (Sammenstilling 1869).
Hvad skal man dog sige om Østerrigs Blindhed, at det
(*] Senere Anm. 1865. Bille selv opfattede Forholdet an
derledes, saa jeg kunde gjærne have spart mig den For
sorg; holdes kunde han dog ikke efter hans udiplomati-æ
ske Natur. Snarere burde jeg have forlangt, at der i Mi
nisteriet optoges et selvstændigt politisk Element ved Si
den af Monrad. Jeg burde have undersøgt, om Hall havde
fundet sig i at indtræde; det kan gjærne være, han havde
sagt Nei; det kan ogsaa være, at Monrad directe havde®®
sagt Nei, eller indirecte havde forhindret det (gjennem
Kongen) men som sagt, jeg burde i ethvert Tilfælde have
forsøgt, om det havde været muligt nu at bøde paa den
Feil, Monrad begik i Decbr.—Jan. 1863/64.
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DEN 31. MARTS.
Jfr.;
Faber. Die politische Lage.
G. Majer. Die dänische Erbfolgefrage.
[Deutsche Viertel-Jahrsch. 1864, I, 1.]
lod sig tage paa Slæbetouget af Preussen. Rechberg, der
satte Alt paa det italienske Spørgsmaal og Betryggelse i
Henseende til Venedig, lod sig fange af en midlertidig
Garantie, — han var alt fældet, da Wienerfreden sluttedes.
i®Alt før den var Septemberconventionen sluttet (if. 1864
Oct. 28. Spt.—Oct. 1865 Bismarck i Frankrig f*®/»—’/lo 1865).
Italien har spilt sin Rolle bedst.
Lamarmora’s Alliance med Preussen 1868 16. Marts,
21. Juli, 1868 3. Aug. Skrifterne af Jacini m. FI., om15 end af og til for dristigt, saasom
Ratazzi, jfr. Times’s Beretning om Alliancetr. mellem
Napoleon under den tydske Krigs Opgivelse 1867 23.
Oct. Nov. 16. og 19.
Franske Domme.
20 Chaudordy 24. Debr. 1864.
1865. iVs 65. 1866 22.
Aug. 3. Mai 1867.
Rémusat. R. d. d. m. 1. Decbr. 1866.
Forcade. R. d. d. m. 1. Spt. 1865.
R. d. d. m. 15. Juni 1866 (Napoleons Holdning i 1864
25 Jan. og Foraaret (Marts) 1866.
Hertugen af Aumale* (Buloz) R. d. d. m. 1868
;
se 68. Vs.
Thiers 1866. Taler Marts 1867. Jf. til Hansen Mai 28.
1866.
30 Rouher 14. Marts 1867.
Klaczko R. d. d. m. 1. Oct. 1868.
Prévost. Paradol. La nouvelle France 1868 ^7».
Alb. de Broglie R. d. d. m. 1. Fbr. 1868, jfr. 1868 Vs.
Anderledes det Prinds Napoleonske Parti ^Vs og Vw
351865.
* Efter André Joinville.
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Constitutionel om Englands Tilbud 1868 11. Sptbr.
Underhuusdomme.
Cobden.
i866. 11. Juni.
Newdegate 21. Decbr. 1866; jfr. ^Vi 1867.
5
Kinglake. 1868 Nov. 11.
Layard 1868 Nov. 12.
jfr. 1866. Juni 25. (Salisbury).
Med Hensyn til Russels Tillsagn.
Med Hensyn til Palmerston virkelige Villie Kinglake w
11. Nov. 1868 og Times’ Bemærkning ved Parlamentets
Opløsning 1868 (Ant. 1868 Nov. 13.), jfr. og
66.
Engelske Udtalelser (Sammenstilling 1869).
Overh u ««udtalelser.
15
Om Salisbury Layard Juni 25, 1868. 1866 Mai 9.
Grey.
Redcliffe.
Engelske Diplomaters Udtalelser.
Paget. Optræden med Hensyn til Voldgiften 1864 Sptbr.
11. 1864 25. Decbr. 1867 14. Januar. 1864 Januar. Se 20
om Russell 1866 Mai 25.
1864 Sptbr. 10. Prindsen af Wales.
Senere Tilbageblik. Fbr. 1869.
Sverrig.
Almindelig Betragtning af Wachtmfeister] 1864 Oct. 21.25
Bjørnstjerna: 21. Sptbr. 1865.
Wachtmeister 1864 Oct. 6., 1864 19. og 20. Oct., 1864
Nov. 12., Decbr. 8., 1866 “/s, 3. Mai, 7. Mai, jfr. 4. og
5. Mai, 1866 ’Vi og
18. Novbr.; 1867 13. Oct, 2. Nov.,
4. N.; 1868 Vs, Vs, “/s.
30
Kong Karl om 1864 og Giftermaalsplanen 1866 11.
Jan. (Carlsen), 1866 8. Juli (Lehmann), 1864 24. Decbr.
(fransk Dom).
Prinds Oscar sts. og (Rathe) 13. Mai 1866. 1867 18. Jan.
Bernadotternes Frygt 1866 2. Juni, 1. Nov.
35
Hamilton H. W.s Udtalelse om ham 1864 12. Nov. 1866
8. Nov.; jfr. 1. Nov., 28. Oct.

no
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Tornérhjelm paastaaer 1869 'Vs, at Manderstrom i Fbr.
i 3 Dage havde givet sin Dimission for at fremtvinge
svensk Bistand; det gik op og ned; der har været Tider,
da ogsaa de Geer var med.
5 Senere Tilbageblik Fbr. 1869.
Holsteneres og tydske Slesvigeres Stemninger og Ud
talelser.
C. Piessen : 1865 23.—24. Sptbr. 1866 30. Mai.
Ladiges: 1865 24. Sptbr. 1866 13. Nov.; jfr. Erichsen
i«1866 10. Fbr. 1865 Ve.
O. Piessen. 26. Decbr. 1864.
Prinds Hans. 1866 18.—19. Mai.
Prindsen af Hessen 1864 Oct. 24. 1866 Aug. 14.
Bh. Bülau 8. Jan. 1867.
15 Tilbageblik paa Pragerfredens Art. 5 tilligemed de
(forskjellige) Antydninger om Tilbagegivelse af Nordsles
vig af officiel Natur inden Fredspræliminærerne af Juli
1866.
1864 Octbr. 26. Moltke (fransk—preussisk—russisk Alli2<>ance) 1864 8. Dec. Sptbr. 26. 1865. Moltke—Cowley, jfr.
— Mantf. 21. Oct. 65.
1865 og ”/e s. a. Bluhme Instrux til Moltke. Bismarck
7. Jan. 1864 (til Moltke), jfr. 4.-5. Oct. 65.
Bismarcks Udtalelser i Paris og Biarritz 14. og 15. Oct.
25 1865; jfr. ”/s 65; jfr. de franske Gesandter Fbr. 13. 1865.
Heydebrand jfr. 25. Oct. 1865 April 27.
Drouyn 1866 April 16.
[I Randen ud for den Tekst, der her er trykt Linje
15—27 staar følgende, uden nogen Antydning af, hvor det
30 nærmere hører til:] 1868 April 26, Maj 2, 3, 10, 15, 16,
Juni 1, Oct 1.
O. Piessen. Bismarck 1866, 20. April,
25/Apr.
Congrestanken i Mai: 27. Mai 1866 (Moltke) jfr. 1866,
2. og 9. Juni.
35 Bismarck efter Freden 1866 Aug. 12. og 30.; Sptbr. 21.
Stemningen i Paris og Petersborg 1866 Octbr. 28.
Throntalen 1866 9/10. Novbr., jfr. 14.—15. Novbr.
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Kronprindsen i Berlin Decbr. 66, jfr. 18/19 Decbr., 28. s. M.
Bismarck til Loftus 16. Jan. 1867; Vs 1867.
Bks. Tale Marts 1867. Paris 7. Juni 1867.
Forhandlingerne 1867. 24. Oct. jfr. 6. Nov. f.f. Decbr.
Ve 1868 10. og 12./3, 21. og 22./4.
5
[I Randen staar:] Prinsen af Wales—Napoleon 1868
Vis og i’/is.
Tilbageblik Oct./Novbr. 1864 Jfr. Juli 1866 i Slutningen.
Havde nogen forud for Conferentsens Opløsning sagt
os, at Als vilde blive taget, som det skete, ja da havde lo
vi vistnok raadet til at tage Freden i London å tout
prix, men Kauffmann, Reich,* Andræ** — Alle sagde
jo det Modsatte. Dette militære Moment fraregnet, seer
jeg ikke, at vi i London kunde gjøre Andet end hvad
vi gjorde. At vi ikke kunde afvise Forslaget ^Vs, det be-is
tvivles vel ikke nu af Nogen, hvor fanatisk han end
maatte holde fast ved Londonertractatens Illusioner.
Skulde vi tage offentligt Initiativ til en nordligere De
ling? — privat gjorde jeg det til Milner Gibson.— Hvad
skulde det føre til, saalænge vi ikke vidste, hvad der 20
kunde blive antaget, eller skaffe os Englands væbnede
Understøttelse. Skulde vi have sluttet os til Voldgifts
forslaget? Ja hvis Tydskerne antog det, havde vi næppe
forholdt os passive til Syvende og Sidst; i saafald havde
enten Quaade eller jeg rørt os; og det Samme var blevet 25
Tilfældet, hvis dets Antagelse fra vor Side ledsaget af
Tydsklands Forkastelse skaffede os engelsk Bistand.
Men det var det jo ikke muligt at faae nogen Vished
for eller endog blot saadan Rimelighed, at man efter
alle de Skuffelser, vi havde havt fra engelsk Side kundeso
vente, at der hjemme vilde blive fæstet nogen Lid der
til, eller at det skulde gjøre noget Indtryk hjemme paa
Kongen eller de Personalunionsvenner, hos hvem han
dengang søgte Raad. Efter alle Oplysninger, vi have
*1866 10. Jan. (Carlsens Vidnesbyrd). See og Fr. Bille 35
1871 Mai 11.
** See ad */» 64.
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faaet om de indre Tilstande i det engelske Mstm., har
der ikke været noget Øieblik, da man med god Sam
vittighed kunde melde noget Paalideligt om Udsigt til
Bistand, — skjøndt Muligheden af, at den offentlige Me5 ning vilde tillade Palmerston at følge sit Hjertes Ønske*
og tage Partie for os, — bestandigt var tilstede, lige til
det sidste Øieblik, da Toryangrebet var begyndt, og P—n.
et Øieblik tænkte paa at erklære sig for Newdegates
Forslag om Opretholdelsen af Londonertractaten,** jfr.
10 Mohrenheim 1869 Marts 15. Og hjemme er det jo al
deles klart, at det kun var Hall, Fenger og Lehmann,
der arbeidede for Voldgiftsforslagets Antagelse. De Be
tragtninger, der ledede Kongen og hans Raadgivere, vare
ikke Andet end skuffende Illusioner om Personalunionens
15 Mulighed og den deraf flydende Utilbøielighed til at afskjære disse Muligheder ved en utvivlsom endelig Af
gjørelse bygget paa Nationalitetsprincipet. Ligesom
Quaade mere end en Gang har antydet en vis Glæde
over, at Slilinien ikke kom istand, saaledes har denne
=10 blinde Tro paa, at man ikke usandsynligt kunde komme
tilbage til Londonertractaten, gjort ham end utilbøieligere
til at røre sig, end han alt af Naturen er. Og der er
ikke Spor af, at Bluhme skulde have arbeidet for at
faae Kongen til at gaae ind paa Voldgiftsforslaget; jfr.
2512/9 1864. Bag det Hele ligger naturligvis det Spml., om
man i yderste Nødsfald skulde have ladet Flensborg
falde, altsaa tilsidst taget Bernstorffs*** Tilbud Bov—Høyer
med eller uden Latour’s Henstilling om Afstemning.
Men jeg i det Mindste kunde visselig ikke bestemme
30 mig til at optræde for den Beslutning endeligt at opgive
Flensborg uden ny Kamp. — Den, der intet slesvigsk
Hjerte har — som f. Ex. Fenger — kunde jo bruge den
Ud vei at lade det komme an paa en Afstemning i det
05

* See f. Ex. 1868 (Kinglake 11. Nov.) Novbr. 13. ifr.
Layard.
** Wachtmeister jfr. Octbr. 20. 1864.
*** I hvilken Grad dette Tilbud var personligt, se 1868
5. Novbr. Mohrenheim.
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allerugunstigste Øieblik; jeg kunde ikke uden Regenburgs
Minde gaae i Ilden for en slig Udvei: Havde Als holdt
sig i en ikke altfor kort Tid — og endnu i det afgjørende Statsraad var Reich meget langt fra at vente end
sige paastaae, at det skulde gaae, som det gik, — vårs
det ingenlunde usandsynligt, at vi kunde have faaet den
danske Del af Slesvig, uagtet Conferentsen sprængtes —
herom vidner Wachtmeisters Yttring om Rernstorffs
Formening, ligesom Schmerling og vedblivende skal
have meent, at man skulde lade os faae den danske Deel* lo
— og hvad nu, hvis Toryerne havde seiret,** medens
vi hævdede Als. Det vilde jo bestandigt have heddet:
Ja, hvis det engelske Underhuus havde faaet Lov til at
røre sig, saa skulde I have seet, — men de Danske op
gave jo Troen paa sig selv. Dette betyder Intet, naaris
der ingen Tvivl var, naar det, man kunde faae, var et
utvivlsomt godt Resultat. Men i ethvert Tilfælde maatte
man opgive Meget, og hvo ved, om man kunde have
regjeret den Deel af Slesvig, man saaledes fik, efter at
have kastet Hensynet til Flensborg overbord. Andræ 20
paastaaer jo rigtignok, at naar Londonertractaten faldt,
skulde man gaae saa høit op mod Nord, som det forlangtes. Stor Tro til denne Paradox har han ikke vist i
Gjerningen. Quaade og Bluhme mente aabenbart den
gang^ at naar man ikke kunde faae den større Deel af 25
Slesvig, saa var det, man kunde faae, ikke værd at have.
Paa anden Maade kan Bluhmes Holdning d.
forklares; det skulde da være, at han var aandelig og
legemlig saa sløv og mat, at han ikke tænkte paa Andet
end at slippe hjem, bort fra alt Ansvar. Men hermed 30
forklares ikke David’s eller Tschernings Passivitet og det
er mig ikke bekjendt, at Nogen af dem tilraadede eller
arbeidede for Voldgiftsforslagets Antagelse.
Et andet Spm. er, om der efter Indtagelsen af Als
* W—r 1864 Oct. 20. og 6.
** Jfr. Vitzthums Udtalelse 1864 26. Septbr.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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DEN 10. APRIL.
Besøg hos Lord Russell. Den lille Mand er tunghør,
taler meget langsomt og varsomt, naar han udtrykker
sig paa Fransk. Han synes ret oprigtig, naar han siger
5 Noget; forunderligt nok skal han virkeligt være os ganske
kunde være vundet bedre Vilkaar ved Udholdenheden.*
Det kan vel være, huis Stemningen havde tilladt det,
men det tillod Forhold og Personer saare vanskeligt!
Naar der spørges om den Dom, der i Udlandet vil
10 blive fældet, da vil det ikke feile, at man skyder Skyl
den for Udfaldet paa Londonerconferentsens Udgang paa
»det kbhvnske. Demokratie«. Det vil være de Færreste
bekjendt, i hvilken besynderlig Grad Kongens personlige
Villie — under de forunderlige Forhold — blev den af
is gjørende; og af dem, der vide det, ville flere af** for
skellige Grunde søge at udslette Erindringen derom. Ei
heller vil man bagefter lettelig nærværendegjøre sig det
uhyre Tryk, som laae paa alle noget mere fremadskuende og bevidste Danske, siden det var blevet klart, at
20 der ikke ved denne Leilighed i Sverrig var noget Begreb
om et »Norden«, dets Ret, dets Ære og dets Interesser. Det
var i høi Grad trykkende, at baade Tydskland og Italien
skulde have mere Sammenhold, da det kom til Stykket,
end Norden. Imidlertid vil det ikke feile, at der især i
25 Frankrig vil være dem, der kunne see, hvilken Indflydelse
Napoleon’s uforklarlig famlende Holdning*** har haft.
* Jfr, Bismarcks senere Paastande 22. Sptbr. 1867.
** Senere Anm.: Dette har tilfulde stadfæstet sig. See
f. Ex. Earl Greg On pari. government og G. H. Graf
30 V. Münster (1867).
*** Senere Anm. Ogsaa dette har bekræftet sig. Jfr.
f. Ex. Forcade r. d. d. m. 1. Sptbr. 1865. Revue de deux
mondes 15. Juni 1866 (See 1866
i Anledning af den
italiensk—preussiske Alliance, Parisercorresp. i Times
35 1869 25. Jan. Fædr. 1869 Fbr. i Anledning af Napoleons
personlige Politik.
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velsindet. Hans Søn Lord Amberley er høist ubetydelig.
Hans ene Datter er gift med en Præst.
Wachtmeisters Instructioner gaae ligesom vore i Ret
ning af Deling og derpaa bygget Personalunion.
DEN 11. APRIL.
5
Fyrst Latour d’Auvergne er en elskværdig Fransk
mand af den ældre dannede Skole, om han end er for
holdsmæssig ung, i den alvorlige Stiil. Han var i Berlin,
gik, omend noget ugjærne, til Rom, og kom derfra til
London. Han hører noget til den catholske Retning, lo
Skjøndt alle franske Diplomater ere under streng Diciplin, hører han dog til de selvstændigere; han kunde
blive Udenrigsminister, har nogen Indflydelse paa det
franske Cabinet. Han vilde paastaae, at Afstemningsfor
slaget ikke var saa absolut, som det syntes; han vildeis
saaledes svække det Indtryk, det franske Cabinets Ud
talelse havde gjort.
Russell har af Dronningen faaet Bopæl i Pembroke
Lodge i Richmond Park. Det er en stor Behagelighed,
da han ikke har Raad til at skaffe sig et andet Land-20
sted i Londons Nærhed. Han er afhængig af Dronnin
gen, der ved flere Ledigheder har holdt sig til ham
fremfor til Palm., og gjort ham flere Tjenester. Dron
ningens personlige Villie har aabenbart standset ham
noget i vor Sag, hvor han maaskee ellers var optraadt. 25
Iøvrigt foretrækker Dronningen Hofmændene Granville
og Clarendon for R., om hun end foretrækker denne
for P—n.
DEN 12. APRIL. Tirsdag.
Palmerston anbefalede ivrigt Vaabenstilstand.
30
Brunnoiv ligeledes, i Henhold til Talleyrand: il faut
considérer, si le vent est pour vous ou contre vous; en
Treschow i større Stiil.
Clarendon, der imorgen (Onsdag) rejser til Paris, spurgte:
1) om vi troede paa Muligheden af en Gjenoprettelse 35
af le régime danois i Holsteen;
8*
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2) om vi kunde gaae ind paa en Personalunion. Quaade
tog det som en P. U. imellem Slesvig-Holsteen — og
Kongeriget. Umuligt.
3) Deling.
Linien kunde ikke afhænge af Sprog alene, der maatte
og tages militære Hensyn.
4) Åfstemningsprincipet. England, Sverrig og Rusland
vare derimod.
5) Er der i Sverrig og Danmark nogen Villie til at
10 have een Konge? »C’est une question au dessus de nos
forces.« Hvorledes muligt uden den store Krig at sætte
dette Spm. paa Dagsordenen. Hm, hm — sagde C—n,
men tilføiede: men Rusland vil aldrig samtykke.
DEN 13. APRIL. Onsdag.
15 Wachtmeister fortalte, at han i Khhvn. havde fore
slaaet Prinds Christian og Prinds Oscar, at de to Riger
skulde forenesved en Forandring af den svensk-norske,
agnatiske Arvefølgelov, og en derpaa sluttet Forhindelse
imellem Prinds Frederik og Sessan. Oscar skulde da
20 havt Holsteen under nordisk Protectorat. W. har saa
liden Tillid til Oscar, at han kalder ham l’incorrigible,
han vilde, mener W., snarere blive en Louis Philippe,
end en Leopold; derfor foretrak han det danske Dynastie. Han havde troet, at den skandinaviske Idee ved
25 denne Leilighed skulde realiseres. Men det vilde ikke
skee. Napoleon havde været for det — den skulde ogsaa
tidligere være bragt paa Bane imellem Napoleon og
Clarendon — men Rusland og England vare saa stærkt
derimod; Russell endnu mere end Palm.
30 DEN 14. APRIL. Torsdag.
Efter Moltke (Drouyn, hos hvem Clarendon havde
været, inden han Kl. 2 tog til Keiseren) havde Clarendon
fundet le plus conciliant, Quaade, raide, da han ei vilde
tale om Andet end ’Vss. Clarendon gik endnu sandsyn35 ligviis i denne Retning med Indrømmelser i Hs. til De
ling. Drouyn vilde kun gjøre Åfstemningsprincipet gjæl
dende, naar Noget skulde afstaaes. Han erkjendte paa
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Moltkes Forestilling, at han for 4 Uger siden, ligesom
Russell og Rechbg., havde billiget Slesvigs Deling i For
bindelse med en Personalunion (som den svensk-norske),
mellem de to nye Monarkiets Dele; han fastholdt vel
endnu denne Tanke, men han vilde næsten paa Dmks. s
Vegne foretrække en Incorporation af en større Deel af
Slesvig, ledsaget af en fuldstændig Opgivelse af det Øv
rige for en Personalunion med Indlemmelse af en TrediedeValene. Rusland vilde gjøre Indsigelse; men derom
brød Ingen sig.
lo
Budberg har erklæret, at hvis man ikke erkjendte
Monarkiets Integritet, vilde Rusland gjøre sine Krav
gjældende.
DEN 15. APRIL. Fredag.
Moltke har talt med Budberg, efterat denne har seet is
Clarendon efter Audientsen hos Keiseren. C—n var ret
veltilfreds, Cowley mindre. Budberg, der var Legations
sekretær i Frankfurt i 1848, og aspirerer til at blive
Udenrigsminister (hvorfor han navnlig i den dansktydske Sag har Tilbøielighed til at dømme anderledes 20
end Fyrst G—w) er meget optimistisk, troer paa Kong
Christian IX’s gode Indflydelse paa den tyske Deel o. s. v.
Budbg. synes at tænke sig en Deling og ei blot Personal
union, men endog en Fællesforfsoverbygning, omtrent
med det nuværende Fællesomraade. Dog frygter Bbg. 25
for, at Bernstorff, hvis Skyld det er, at Conferentsen
først kommer sammen den 20'** April, vil gjøre megen
Skade, især da han ikke faaer synderlig bestemte Instruxer. Iøvrigt mener Budberg, at man i yderste Fald
kunde gjøre det franske Princip den Indrømmelse at 30
lade det komme til Afstemning i den blandede Deel af
Slesvig.
Clarendon hører ligesom Malmesbury til Keiserens
gamle Bekjendte. Med ham er Lord Wodehouse nær
forbunden; som Udenrigsminister brugte C—n ham 35
ogsaa stærkt.
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DEN 16. April. Løverdag.
Moltke traf Clarendon hos Cowley imorges. Han fandt
Clarendon mindre tilfreds end efter Budb.s Opfattelse.
Clarendon frygtede en Protest fra den holst. Stænderfslg.
simod Conferentsens Beslutning i Arvespmet. C—n lagde
Moltke paa Sinde, at vi maatte gjøre Indrømmelser.
Moltke antydede Delingen med Personalunionen; C—n.
heldede ogsaa hertil, men frygtede, at Preussen og Hol
steen vilde gjøre Vanskeligheder; Cl—n og C—y tænke
10 sig iøvrigt — lader det — ligesom Budberg et Fællesskab
i Hær, Flaade og Diplomatie, men Drouyn antager, at
Tydskid., hvis det overhovedet vil gaae ind paa denne
Løsning, vil fordre en reen og klar Personalunion; i alt
Fald som mellem Sverrig og Norge. Frankrig selv fore
is trækker Amputation af den syge Deel af Legemet. Beust
har bedet Frkrig. om at understøtte Udsættelsen af Con
ferentsen til den 25'’®; der er svaret undvigende, »at han
gjorde bedst i at komme«. Beust har (Seebach—Moltke)
i^or Vinter villet, at man skulde sammenkalde de holst.
20 Stdr., og idet man lod dem vide, at Slesvig ikke kom
dem [ved], opfordre dem til at bestemme, om de vilde
anerkjende Kong Christian eller fastholde Augustbg.
DEN 17. APRIL. Søndag.
Jeg var igaar hos Hertugen af Cambridge, en tyk
25 Tydsk-Englænder, der modtog ganske jævnt. Jeg forsøgte,
saa godt jeg kunde, at udvikle, hvorfor en Vaabenstil
stand var umulig og en Vaabenhvile meget mislig, idet
Preusserne kun vilde benytte den til at sætte sig aldeles
fast med lempelige Udgifter; vilde de række Haanden
30 til en virkelig Løsning, kunde der ligesaa let strax skri
des til Præliminarier. Førtes Kampen imellem jævngode
Kræfter, vilde der ganske vist ved Freden blive taget
væsentligt Hensyn til de vexlende militære Stillinger;
men vi vilde jo være aldeles ødelagte, hvis der blot
35 skulde tages Hensyn til Magtforholdene her, svarede han.
DEN 18. APRIL. Mandag.
Wachtm. taler, som om han troede, det var Frankrigs
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Hensigt, at Conferentsen skulde glippe, og derpaa Congresideen atter komme frem. W.’s Instr. gaae som sagt i den
Retning, at Deling med Personalunion som det mindre
Onde maa forsøges, men er endnu meget ubestemte.
Windsor.
s
Clarendon forlader Paris idag. Den preussiske Am
bassade har Efterretning om, at Dybbøl er taget. Derfor
vilde Bernstorff naturligviis have Conferentsen udsat fra
12‘® til 20^^
DEN 19. APRIL. Tirsdag.
lo
Brunnow havde, da han igaar forgjæves søgte os,
villet condolere os. Han lider, siger han, saa meget med
os gjennem Erindringen om Sebastopol; han vil derfor
slet ikke trykke paa os. Men han forstaaer ikke, at vi
ikke efter Nederlaget ville gaae ind paa en Vaabenhvile, is
siden vi dog vilde have gjort det forinden. Han spørger,
hvorledes vi ville kunne bære Jyllands Occupation. Da
vi skulde ind paa, hvad der var muligt, bleve vi afbrudte.
Sandsynligviis holder han sig noget tilbage, fordi han
ikke veed, hvad der lader sig gjøre; han er ikke længere 20
ledende, Rusland føler sin Svaghed. Men iøvrigt feiler
det næppe, at der er noget Personligt i den Maade,
hvorpaa han optræder. Han holder af at skrive Proto
koller (Guizot); thi han gjør det godt, og han var i sin
Tid En af Hovedmændene ved Londonertractatens Til- 25
blivelse.
laften Osbornes Andragende i Underhuset.
DEN 20. APRIL. Onsdag. Mødet idag blev blot pro
forma.
DTsraeli Qernede Osborne ved the previous question. 30
Layard benyttede tildeels Gosch’s nylig givne Oplysning
om den holst. Stænderforsamlings Yttring om Arvefølgespørgsmaalet i 1853/54. Forfatningsbetænkning. Toryerne
ville naturligvis nødig styrte Ministeriet — selv om de
kunde det, hvad de i dette Øieblik næppe kunne — ved
et Votum om den udenrigske Politik. Det er usædvan
ligt, griber ligesom ind i Dronningens Prærogativer.
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Dronningen har her virkeligt Noget at betyde. D’Isr. er
meget ærbødig imod Dronningen. I Vinterens Løb skal
hun have spurgt Derby, om han kunde paatage sig at
danne et Ministerium, der hævdede Freden. Han spurgte,
5 om ikke Preussen havde forpligtet sig til ubetinget at
forlade Slesvig, hvis Grl. 18. Novbr. hævedes. Da Svaret
var benægtende, erklærede han, at han ei var istand til
at løse den ham af Dronningen stillede Opgave. Imid
lertid har Quarterly R[eview] April 1864 en ny skarp
10 Artikel om Russells foreign policy. Forf. er den Samme,
som skrev den danske i Januarheftet, dog næppe Lord
R. Cecil: jfr. Montague Bernard, Manning og Bouverie.
DEN 21. APRIL. Torsdag.
O. Piessen (^.-^arts) meddeler, at Vicecantsleren nylig
1.5 har forelæst ham to Depecher, den ene til Cabinettet i
Wien og Berlin, fastholdende deres Erklæring om det
danske Monarkies Integritet, den anden til Brunnow,
tilbagevisende den Tanke at benytte les voeux des po
pulations som base des arrangements futurs entre D. &
2ol’Allemagne; det paavises, at denne Tankes Anvendelse
sous l’empire des circonstances militaires et politiques
vilde føre til un résultat fallacieux. Frankrig har med
delt Afstemningsideen til alle franske Hoffer; det første
Indtryk har været gunstigt. Ideens Fremsættelse er une
25 réproduction de la manoeuvre du congrés. Piessen fin
der, at siden Frankrig har viist sin Ligegyldighed for
det danske Monarkies Integritet ved et saadant Forslag,
vilde ethvert Haab om Integritetens Bevaring forsvinde
ved en almindelig europæisk Bevægelse. Altsaa—ja alt
ao saa vil Piessen (Quaade), at vi skulde forsøge en umiddel
bar Forstaaelse med Preussen (ligesom Reedtz i 1849,
da man Intet udrettede her i London). Men om saa var
— Forholdene er dog høiligt forandrede — hverken
Piessen eller Quaade er Manden til at gjøre slige dristige
35 berlinske Forsøg.
DEN 22. APRIL. Fredag.
Lord Wodehouse taler som de franske om Amputa-
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tion, men han siger ikke, om det skal være over eller
under Knæet.
Gallenga (Mariotti) tilbød i sin Ungdom Mazzini at
dræbe Carl Albert; han har endnu den Dolk, Mazzini
til den Ende gav ham, da han trods Mazzinis første Til- 5
bagevisning fastholdt sin Plan.
DEN 23. APRIL. Løverdag.
Shakespearedagen. Mødet paa Primrose-Hill, hvor en
Eg skulde plantes til Shakespeares Minde, blev forbudt
som en open-air meeting i en Park, da det skulde for-10
vandles til en indignation-meeting i Anledning af Gari
baldis Fjernelse.
Tilsidst besøgte Prindsen af Wales halvt hemmeligt
Garibaldi. Bille er meget ulykkelig over, at han hverken
hos Hertuginden af Sommerset eller Gladstone eller 15
hos Adams etc. fik Lov at samles med ham; Quaade
holdt ham derfra.
DEN 24. APRIL. Søndag.
Skjøndt Latour d’Auvergne har sagt til Quaade, at vor
Fordring om Blokadens Vedligeholdelse vel var billig 20
(jfr. Parisercongressen 1856), men ikke vilde blive un
derstøttet, var der dog idag hos Russell Spoer til, at man
erkjendte vore Grunde for denne Paastand.
DEN 25. APRIL. Mandag. Første fuldstændige Møde.
De Neutrale anbefale VaabenAuzVe, med Opsættelse af25
Afgjørelse om Spmet. om Blokadens Ophør til Forhl.
om Naabenstilstand. Beust ønskede saa meget hellere
Standsning af Skibes Opbringelse paa Havet, som For
bundet dog ellers tilsidst maatte blande sig i Sagen. Man
erkjendte ikke udtrykkeligt vor Fordring, at alle Con-30
tributioner i Jylland maatte ophøre.
Preussen-Østerrig havde ingen Instruxer.
Man troer her paa Gallenga’s Paastand om, at Dyb
bøl blev holdt efter Monrads Befaling trods Overbefa
lingens Ønske. Er der da ingen Krigsminister?
35
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DEN 26. APRIL. Tirsdag.
Russell.
Grev Moltke indberetter d. 26. April en Samtale med
Chaudordy, Souschef i U. M., intim Ven i Familien.
5Ch-y meente, Conferentsen vilde ikke føre til Noget;
da Moltke yttrede, at Situationen dog ikke kunde ved
blive uforandret i en ubestemt Tid, men at een eller
anden Løsning snart maatte indtræde, svarede Chau
dordy, at det ikke var strengt nødvendigt: il se pourlorait, qu’on établit une suspension d’armes, hvorunder
Enhver blev i sin Stilling, Preussen altsaa tildels i Jyl
land. Grunden til Conferentsens Ufrugtbarhed søges i,
at England og Rusland ville fastholde Monarkiets Inte
gritet ved en Personalunion, medens Preussens Krav ere
15 stegne til en separation formelle de Holstein et de la
partie allemande du Slesvig, soit au profit du duc d’Augustenborg, soit å celui de la Prusse. »Croyez-moi, quelleque soit la forme sous laquelle se produira l’union personnelle, si tant est, quelle doive prévaloir. Fon exigera
20 de vous le payement d’une indemnité de guerre.« Efter
Chaudordy’s Mening var imidlertid ingen Løsning mulig
uden en fuldstændig Adskillelse af Holsteen og tydsk
Slesvig, i hvilket Tilfælde der ikke kunde blive Spm.
om Krigsomkostninger; vor Grændse skulde fixeres au
25 Danevirke ou plus prés encore de FEider, si cela se
pouvait; le Gvt. Imperial, tout en ne s’opposant pas å
une autre solution, s’il y avait lieu, serait disposé å appuyer celle-ci, et il pourrait peut-étre méme en prendre
l’initiative pour le cas, que cette combinaison entrerait
30 dans les convenances du Dmc. Paa Moltkes Spnil.,
hvorledes det kunde forenes med Nationalitetspriiicipet,
svarede Ch—dy, que la considération de 50,000 habitants
de plus ou moins n'avait pas une importance égale å
celle de la création d’une bonne frontiére pour le Dmc.
35 Det lod, som han ikke ansaae une solution par voie de
manifestation nationale for sandsynlig.
Moltke antyder, at efter de tydske Gesandter i Paris
skulde det ikke være usandsynligt, at den franske Re-
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gjering havde fornyet sine Tilbud til Preussen om terri
toriale Arrangements — Noget, man dog ikke troede,
Preussen turde gaae ind paa.
Palmerston Podagra.
DEN 27. APRIL. Onsdag. Derby.
5
Wachtm. siger mig her, at nu ere M. m. og de Geer
befæstede i deres Afholdenhedspolitik, Kongen tæm
met, Hamilton upopulær. Der var i Sverrig en saadan
Frygt for Kongen og Prinds Oscar, en saadan Mistil
lid til dem, at Regjeringen ikke turde hjælpe Dmk.io
Man var ikke beredt paa en sand nordisk Politik; hver
ken M.m. eller de Geer kunde løsrive sig fra den ældre
svenske Anskuelse; saaledes blev deres Politik, da de
vare redelige Mænd, en Afholdenhedspolitik. Hamilton
har sagt til Kongen, at hans Opførsel var uærlig og is
uklog, at han havde forspildt sine Kort. Hamilton ven
tedes til Paris; men om han faaer Mere ud af Napo
leon end Andre, er vel tvivlsomt.
Monrad har idag opfordret Russell til at sikkre os
imod den østerrigske Flaades Indtog i Østersøen.
20
DEN 28. APRIL. Torsdag. Stanley of Alderley.
Jeg talte længere med Wachtmeister idag. Han sagde,
at Napoleon vilde Fred; han havde sagt Ladislas Czartoryski, at der Intet var at gjøre for Polen; han har
advaret Victor Emanuel, der var nær ved at tilstede 25
Angrebet paa Venedig (Garibaldi skal dog have lovet
Mazzini at tage Deel deri, hvis det blev til Noget.) W.
troede, at Napoleon nu ønskede Conferentsens Frem
gang. Preussen vilde fordre Krigsomkostninger, det vilde
med Østerrig kræve SH. i Personalunion, men naarso
Umuligheden heraf viste sig, vilde Preussens sande Hen
sigter lægge sig for Dagen. Nu kunde det ikke udtale sig.
Danmark kunde bestaae som selvstændig Stat uden
Holsteen og Landet Syd for Slien. Naar Preussen,
Frankrig og Dmk. deri vare enige, kunde England og 35
Rusland Intet sige imod, omend Kiel som Forbunds-
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havn ikke behagede. Maaskee Peter af Oldenbg. i
Holsteen.
W. har iøvrigt stærkt opfordret sin Regjering til at
samle Krigsskibene ved Øresund. Troppesamlingen i
5 Skaane contramanderes.
DEN 29. APRIL. Fredag. Stanhope.
Russell havde stævnet Bille til Kl. 11. — Han havde
confereret med de tre neutrale Magter; de havde ikke
10 fundet det hensigtsmæssigt at sende Skibe til Østersøen
strax, men havde forlangt en bestemt Erklæring (skrift
lig) af Østerrig. Blev den ikke given i en tilfredsstillende
Form, vilde R. foreslaae Cabinettet at sende en Escadre,
han vilde stemme derfor, men han kunde ikke svare
15 for, hvad Cabinettet vedtog. Østerrig og Preussen gik
ikke ind paa Vaabenhvilen, som den var foreslaaet.
Han vilde nu underhaanden bringe et andet Forslag
frem, ni. Rømning af Jylland paa den ene Side, og af
Als med Blokadens Opgivelse paa den anden Side. Han
20 kunde samtykke i, at vort Jernskib solgtes til en neu
tral Magt, men ikke til en neutral Magts Undersaat (da
det i sidste Fald let kunde blive solgt til de Confoedererede).
DEN 30. APRIL. Løverdag. Hambroe. Grey & Ripon.
25 Quaade reiser til Osborne.
Wachtmeister var igaar meget nedslagen paa vore
Vegne. Baade den franske og den engelske Militæragent
ansaae det for rimeligt, at Fjenden meget snart vilde
kunne tage ei blot Als og Fredericia, men og gaae over
30 til Fyen. Herimod taler rigtignok Skinner (D. N.), men
hvad siger det danske Krigsministerium? Vi faae Intet
derom at vide.
W—r synes nu tilbøielig til at troe, at vi snarest,
naar Conferentsens Ufrugtbarhed var godtgjort, vilde
35 kunne slutte Specialovereenskomst med Preussen. Men
endnu turde Preussen ikke komme frem af sit Skjul.
At Appony og Bernstorff ikke skulde have sine Instruxer,
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som de sagde Russell, var ikke sandt; Indholdet var jo
meddelt i Paris.
DEN 1. MAI. Søndag.
Da Brunnow igaar forgjæves havde søgt os, gik jeg
til ham. Fredericia opgivet. Brunnow prædikede ube-«
tinget Eftergivenhed og forlangte, at Alt, hvad jeg hørte
af ham, skulde meddeles »dem Bischof«. Jeg opfylder
naturligviis hans Ønske. Derpaa jtil Latour d’A. Ham
havde Russell igaar sagt, at Cabinettet betragtede den
østerrigske telegraphiske Henvisning til den tidligere
Erkl., at Skibene ikke vilde blive sendte til Østersøen,
hvilken Erkl. jo ikke behøvede at gjentages, for tilstræk
kelig. Keiseren havde fundet den preussiske Fordring
om Opgivelsen af Als »rigoureuse«. Latour mente, det
kom an paa, om vi kunde holde Als, hvilket han be- *5
tvivlede. Da Preussen ønskede den nuværende militære
Tilstands Fortsættelse, maatte vi jo ønske dens Stands
ning. Ved Vaabenhvilen blev Preussen nødt til at lægge
sine Kort paa Bordet. Beust erklærede det for umuligt,
at der kunde samtykkes i Blokadens Opretholdelse; 20
man vilde ei heller give Jyllands Rømning for Bloka
dens Ophævelse, da man antog, at Als kunde tages i en
Uges Tid. Adspurgt, om han troede, at Bism. førte Krig
for Hertugen af Augstbg., havde Beust svaret Nei, men
Bm. er ikke evig; der foregik netop nu i Preussen et
betydeligt Overgangsarbeide; Preussen vilde ikke kunne
forfølge egoistiske Planer, saa kom Augustbg.s Tid.
Latour syntes at erkjende, at Sverrigs Bistand vilde have
været Signalet til den store Krig; det lod sig skræmme
af Rusland.
30
DEN 2. MAI. Mandag.
Tr. Twiss fortalte idag, at Lord Redesdale havde forsikkret, at Russell-P—n vare sindede at hjælpe os i
Januar, men at Dronningen forhindrede det; det var
en indignity, at R. P. ikke resignerede. Dronningen 35
skal have givet den Forsikkring igjennem Kronprindsessen, at England ikke vilde begynde Krig med Tydskid.
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for vor Skyld. Napoleon skal have sagt Clarendon, at
han ikke anden Gang kunde gaae til Krig for en Idees
Skyld; det Eneste, der interesserede ham var, at Rends
borg ikke blev en Forbundsfæstning med preussisk Be5 sætning.
Den engelske Flaade er sendt til Dower.
Russell og Clarendon ville overtale os til at opgive
Blokaden og Als for Jyllands Rømning, ja endog til
bagegive Skibene, de ville ikke høre om Vederlag for
10 Contribiitionerne.
Moltke Hv. skriver Vs fra Paris, at Preussen efter
Drouyns Yttringer (d. 30. April) først vilde forlange
Slesvig optaget i det tydske Forbund i politisk-administrativ Forbindelse med Holsteen, begge ved Personal
is union forbundne med Dmk., Rendsborg som Forbunds
fæstning, Kiel og en slesvigsk Havn Flaadehavn, ende
lig Krigsomkostninger. Da dette ikke kunde naaes, vilde
Preussen dernæst forlange Deling; Grændsen drages
nordligere eller sydligere, eftersom den sydlige Deel
20 bliver aldeles afstaaet eller i Personalunion. Hidtil havde
Bismarck været imod Augustenborgeren; Goltz er per
sonlig af en anden Mening og synes at have vundet
Bismarck for den Politik, at Integriteten skulde opgives
— men til hvis Fordeel?
25 DEN 3. MAL Drawing room.
Bille har i Paris talt med Chasseloup-Laubat og
Drouyn og forsikkrede, at Blokaden er effektiv. Drouyn
fandt, at vi ikke burde indrømme baade Als og Deblokeringen. Goltz havde forgjæves søgt at faae Dr. til at
30 instruere Latour efter preussisk Ønske. Det var rigtigt
for Dmk. at faae en Vaabenhvile, men ikke at faae en
hurtig Fred; vi burde ikke paa een Gang opgive Als og
Blokaden.
Var denne ikke effectiv, var det ikke værd at tale
35 om; var den effectiv, burde der gives Vederlag. Dr. tro
ede endog at mærke, at Preussen vilde give sig m. Hs.
til Als. W.s Instrux ligner disse Udtalelser.
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Coiiferencemødet udsat fra idag til imorgen.
Telegram 2. Mai modt. — »Tag ad referendum.«
DEN 4. MAI 1864. Onsdag.
Imorges modtoges Telegram, der forbød Blokadens
Ophævelse. Kl. 12—1 hos Russell-Clarendon. Vort Af-s
slag vakte Misstemning. Kl. 1 Conference. Bernstorff,
som ubetinget vil hæve Blokaden, foreslaaer derhos en
ten Ni^^henhvile (status quo, Opgivelse af Exactioner i
Jylland) eller Naabenslilstand {Overgiuelse, Udlevering af
de slesvigske Øer — imod den større Deel af Jylland), lo
Clarendon vil lade det første falde, jeg fastholder det.
W—r er den Eneste, der støtter os m. Hs. til Blokaden.
De Neutrale vakle m. Hs. til Ærrø, de anbefale Røm
ning af Als* og de andre Øer med Blokadens Opgivelse
imod hele Jyllands Rømning.
is
Efter Mødet forklarer Biegeleben, at man kun vil be
holde Fredericia og nærmeste Omegn. Latour holder
sig tilbage. Brunnow ryster paa Hovedet. Clarendon
truer. Der var Uklarhed om, hvad Rømning betød, hvis
Vaaben5h7sZand vedtoges, men Fjendtlighederne udbrød 20
igjen; hvilken Stilling der da skulde indtages igjen.
Vi sende idag Coureer for at forklare, at vi efter al
Sandsynlighed ikke feile, naar vi mene, at vi enten maae
have carte blanche til Mandag, eller Regjeringen maa
være beredt paa Conferentsens Afbrydelse. Appony glæ- 25
der sig over, at Udsættelsen ikke har kostet Nogens Liv;
fra engelsk Side udtales den Forventning, at den stil
tiende Standsning af Fjendtlighederne vilde vare til
Mandag.
DEN 5. MAI. Torsdag.
30
Aviserne ere endnu ikke imod os, som Clarendon
truede Q[aade] med. Brunnow havde opfordret Q. (igaar
hos Grey’s) til at komme til sig. Idag Kl. 5. Jeg troer Q.
* Brunnow er vist Fader til Forslaget; han vilde kun
have Als nævnt.
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søgte at forklare ham, hvorfor vi ikke kunde gaae ind
paa en Personalunion med Slesvigholsteen; under de
nuværende Omstændigheder vilde en Stifter af et nyt
Dynastie ikke kunne sætte sig i det rette Forhold til to
sindbyrdes stridige Lande, af hvilke det større mistede
saa meget af sine nationale Bestanddele. Brunnow sagde,
at hans Hovedopgave var at bevare Monarkiets Integri
tet; han kunde derfor og understøtte et Forslag om
Slesvigs Deling.
10 Nu have baade Beust og Prinds Lowenstein (Augustenborgerens Agent) været hos Dronningen, den Første om
Aftenen, den Anden en Visit Dr. modtager i Reglen
ikke Andre end fyrstelige Personer om Middagen (undt.
Cowley).
15 Jeg var idag hos Prindsen af Wales i Marlboroughhouse (fordum Vernon Gallerie).
DEN 6. MAI. Fredag. Foredrag.
Morning Post (Borthwick) noget krigerisk.
20 Layard var idag meget ivrig for, at vi skulde tage
Vaabenhvile eller -stilstand. Han vidste ikke synder
lig Besked. Jeg viste ham paa Kaartet, at vi ikke kunde
opgive Ærrø. Jeg paapegede for ham, hvor det blandede
District laae og forklarede ham, med Henvisning til
25 Skoleloven af 1814, hvorledes det kunde gaa til, at det
danske Sprog siden Aarhundredets Begyndelse til 1850
var gaaet tilbage. Jeg anbefalede Personalunionen mel
lem et udvidet Holsteen og et udvidet Danmark, med
Garantier imod Forbundskrigsmagtens Udvidelse. Saavidt
30 L. overhovedet havde nogen Mening, heldede han i
denne Retning; han afviste den Frygt, at Londonertrac
taten ganske skulde blive tilsidesat. Denne Mulighed
kommer dog vist nærmere og nærmere.
Bernstorff har i Onsdags meddelt R[ussel]l, at de tydske
35 Magter ville fordre en selvstændig slesvigholstlbg. Stat
forenet med Danmark; han antager imidlertid, at det
vilde være vanskeligt at faae Tydskland til at samtykke
heri, og de formode, at Dmk. ikke vil give sit Minde
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hertil. Bstf. der ikke kunde see nogen endelig Løsning
her, troede df. at det vilde være i begge Parters Inter
esse, hvis man deelte Slesvig efter Nationaliteterne og
dannede en selvstændig Stat af Holst.—Lbg. og Sydsles
vig under en tydsk Fyrste. R—1 bemærkede, at han selvs
havde ment, at en Deling og Personalunion havde fore
kommet ham billig, men Grev B. var bleven mere og
mere fordringsfuld siden Beust’s Komme. Ogsaa hos
R—1 kommer altsaa Amputationstanken frem.
Hertugen af Cambridge havde søgt Q[uaade] som det siden lo
viste sig, da Q., der ikke var staaet op, gik til Hertugen
for at prædike Vaabenstst. Breve hjemmefra angive Styr
ken til 13000 Mand under Hegermann, 15000 paa Fyen,
15000 paa Als. Det paastaaes, at Hæren er ved godt
Mod. Monrad melder Kong Carls sidste Bedrift og for-15
sikkrer, at den commanderende General ved Dybbøl ikke
havde absolute Ordrer m. Hs. til Stillingens Forsvar.
Wachtm. helder nu igen til den Anskuelse, at det vil
være det Retteste, saasnart Conferentsen viser sig virk
ningsløs, at forsøge, om Napoleon vil paatage sig Media-20
tionen paa rimelige Vilkaar. Frankrig er dog den eneste
Magt, som kan gjøre Tydskerne Tjenester, og til hvem
de derfor ville tage Hensyn. Rusland betragte de som
en Allieret; om England lade de haant; paa Sverrig ere
de forbittrede, men have ingen Frygt for det. W—r25
siger, at han endnu ikke veed Noget om Hamilton i
Paris. Wr. er aabenbart et Stemningsmenneske, redelig
og brav.
Lord R. Cecil fremkaldte idag i Underhuset et varmt
Stemningsudbrud til Vidnesbyrd om, at der ikke gaves 30
noget tydsk Partie, »de enkelte Tydsksindede kunde
tælles paa Fingrene.«
DEN 7. MAI. Løverdag.
Ved Prindsen af Wales’s Lever sagde Russell os, at
Tydskerne gik ind paa hans Forslag at rømme hele 35
Jylland. Jeg forestillede ham Fskl. imellem »Rømning«
og »Udlevering« af Als, Umuligheden af at opgive Ærrø
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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og Vanskeligheden ved at tilstede de i de preussiske
Havne liggende Krigsskibes Flytning; ligi. Milner Gibson.
Paa Clarendon mærkede jeg, at Kongen havde meldt
Prindsesse Alexandra, at Dybbøls Rømning var begiært
5 24 Timer før Kampen, men afslaaet; Prindsessen holder
Flyveposten. Efter Leveren var der Cabinetsmøde hos
Palmerston; hans Bedring gaaer trods de daglige Beret
ninger om hans Død daglig, omend langsomt fremad.
De Grey sagde om Aftenen til Cambridge, at han var
10 ret vel tilfreds med de tagne Beslutninger; Mer vilde
han ikke sige.
Efter Mødet kom Paget til os og bragte Hilsen fra
Pam., at vi endelig ikke maatte modsætte os Blokadens
Ophævelse; under vore Fh. forstod han ikke Ophør af
15 Fjendtligheder uden Blokadens Ophør. Paget havde talt
med Brunnow og var overrasket over dennes velvillige
Stemning for Dmk., Brunnow havde sagt, vi maatte en
delig gøre et Modforslag. Paget yttrede: I kunne ikke
stole meget paa den engelske Regjering; men det engel20 ske Folk begynder at røre sig; tilintetgjør ikke den Fø
lelse!
Vi havde alt besluttet at telegraphere til Kbhvn., at
Tydskerne ikke absolut modsatte sig Jyllands fuldstæn
dige Rømning, vi tilføiede nu, at Palmerston og Brun25 now indstændigt opfordrede os til ikke absolut at mod
sætte os Blokadens Opgivelse. Netop som vi havde gjort
dette, kom Brunnow. Da han kjendte Russells Dvaskhed,
frygtede han for, at RU. ikke havde meddelt os, at
Tydskid. havde samtykket i Jyllands fuldstændige Rømsoning i Tillid til, at vi vilde nægte Blokadens Ophør;
vi maatte tage Hensyn til England, ikke blot sige Nei,
men gjøre Contrapropositioner. Han bekjendte for første
Gang oprigtigt, at han ikke troede, der kom Noget ud
af Conferentsen, men det var meget vigtigt, at vi ikke
35 fik Skinnet imod os. Iøvrigt burde, naar de Tydske
havde udtalt sig i Realiteten, En af os rejse hjem og
forklare Sagernes Stilling mundtlig, og saa faae fuld-
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stændigere Bemyndigelse. Han brugte iøvrigt selv ofte
den sædvanlige Post.
DEN 8. MAI. Søndag.
Vi enes om at telegraphere, at vi under alle Omstdhder
ville gjøre positive Modforslag imorgen. Det vil ikke s
være let at enes, men Quaade er dog ved Clarendon’s
Opførsel i Onsdag, som han iøvrigt paastaaer ret hæder
ligt at have tilbageviist, bragt til den Erkj endelse, at No
get maatte opstilles. Da fik vi, som vi kom hjem fra
Russell, den Bemyndigelse, jeg snarest ventede, nemlig lo
til Naahenhvilen. Vi opstille nu den videste Forklaring
af Administrationens regelmæssige Gang; vi forlange, at
de preussiske Krigsskibe skulle blive i de Havne, hvor
de ligge, og vi fordre Tilbagegivelsen af alle Gidsler og
civile Fanger. Vi sende Bud ud til Russell i Richmond. 15
Raasl. skriver Quaade, at Forbittrelsen imod England
er overordentlig stor i Amerika; Engis. Tilbageholdenhed
har for en stor Deel sin Grund i Bevidstheden herom.
DEN 9. MAI. Mandag.
Q. og jeg besøgte Brunnow Kl. 12. Denne var forbe-20
redt paa, at vi havde afviist Alt. Da han hørte vor In
strux, blev han halvt ærgerlig, fordi vi ikke havde taget
det andet Vederlag, der tilbødes os for Blokadens Op
givelse; heri vilde der animus des Friedens have vist
sig; nu er det der animus des Kriegs. Br. var noget25
uvillig over, at Russell (der til Lytton havde skrevet, at
han fandt Blokadens Vedbliven billig) havde fordærvet
Forslaget ved at fordre ei blot Ais’, men alle Øernes
Rømning. Han klagede over den danske Regjerings
Raadvildhed; vi maatte have carte blanche, ligesom Or-30
low og han i 1856; Rusland vilde og maatte have Fred;
videre var der ikke at sige. Mange bebreidede ham Fre
den; men han havde en god Samvittighed. En af os
maatte rejse hjem. Imod tidligere Taushed gik han ind
paa Mulighederne; han omtalte baade en administrativas
Deling i Personalunion, under Bevarelsen af et Skin af
Monarkiets Integritet, og den fuldstændige Afstaaelse af
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Holsteen og Sydslesvig, hvormed han satte en Neutra
lisation af det lille uafhængige Danmark i Forbindelse.
— Han vidste ei, til hvem det afstaaede Land skulde
gives, Preussen—Augustenborg—Oldenborg, eller ham
5 selv, eller Bismarck. Vi kunde jo ikke gjøre nogen ab
solut Indsigelse imod at forhandle Spmet. om en Territorialafstaaelse, men sagde jeg — for Himlens Skyld in
gen Augustenborger. Der var nogle Antydninger om, at
han og Palm. burde gaae af; han troede ikke engang,
10 at D’Hrr. i Frankfurt vilde tillade et Arrangement med
Oldenborgeren paa Ltrs. [Londonertraktatens] Grundlag.
DEN 10. MAI. Udførlig Beretning om Gaarsmødet expederes. Under Mødet igaar sendte Cord will B—1. og
Clarendon Meddelelse om, at de danske og østerrigske
15Skibe vare ligeoverfor hinanden; samtidigt med Vedta
gelsen af Vaabenhvilen fra d. 12‘« kom Efterretningen
om de østerrigske Skibes Flugt til Helgoland. Jubel i
Underhuset.* Lord Carnavan tog sin Motion tilbage i
Overhuset, med den Bemærkning, at Dmk. havde vun20 det forøget Krav paa Sympathien ved at samtykke i
Vaabenhvilen.
Det siges nu bagefter, at det engelske Ministerium
vilde være faldet, hvis ingen Vaabenhvile var kommen
i Stand. Ingen sagde os det forud, og det er yderst
25 tvivlsomt, om Toryernes Seir vilde have gavnet vor Sag.
Stanhope udtalte sig i det Mindste ikke til Q. eller mig
paa en saadan Maade, at man kunde vente Noget af et
Ministerium, hvori han skulde have Sæde. Den Sympathi, der synes at begynde alvorligt at røre sig i Underso huset, vilde ganske vist have tabt sig, hvis vi, efterat
Tydskerne havde erklæret sig villige til at opgive hele
Jylland, ubetinget havde modsat os Blokadens Opgivelse.
Var ingen Instrux kommen, havde vi ventelig tilbudt
Blokadens Opgivelse og (militær) Bømning af Als imod
* Baade Villiers og Gibson (hos Adams) erklærede
Bifaldet for meget charakteristisk, autore T. Bille.
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Jyllands Rømning og Bevarelse af den civile Bestyrelse
af de slesvigske Øer, der vare i vore Hænder. Oprinde
lig vilde Quaade endog have tilbudt Udleveringen af
Als ved Vaabenhvilens Ophør.
Times vedbliver at skjelde paa Demokratiet; mens
Morning Post (Borthwick) og Daily News (Baynes) ere
velvillige; de indsee, at det gjælder de smaa Staters
Existens og Englands Ære.
DEN 11. MAI.
Gladstone holdt i Formiddags i Pam.s Fravær sini»
mærkelige Reformtale, hvormed han stillede sig frem
som den fremtidige liberale Leder. Det siges, at den
Eneste, han tager noget Hensyn til, er Hertugen af So
merset. Russell meddeler Quaade, hvad han forleden
meddelte Bille. (Dep. No. 11 og 12).
is
Hos Hertuginden af Inverness advarede General Peel,
som ved Bordet kun talte om Heste, imod at lade Con
ferentsen briste ved Sessionens Slutning, a straight for
ward man — fra the turf. Den gamle Earl of Zetland
sagde: »England cannot spare 20,000 men.« Han rystede20
paa Hovedet, da jeg gjorde gjældende, at vi troede, at
England kunde, hvad det vilde. Paa Aftenconcerten i
Buckingham Pal. talte jeg med Hertugen af Somerset
og Earl Grey (ligner noget Bluhme) »It would have
been easier to prevent than to correct,« hvad der er25
skeet. Seymour Fitzgerald (præsenteret Quaade af dTzzy)
opmuntrede stærkt Quaade til at holde ud. DTsraeli op
fordrede til at faae de tydske Magter til at erklære, at
de ikke respectere Monarkiets Integritet. Wachtm. gjentager, at Frankrig vil Holsteens og Sydslesvigs Afstaa-30
else; Drouyn har sagt det til Adelsvard bestemt og utve
tydigt; om det kan komme frem paa Conferentsen, er
en anden Sag; maaskee kommer det først frem, efterat
Conferentsen er glippet. Russell er ganske vist Napoleon
meget ubekvem, men skulde der i Anledning af Confe-35
rentsens Opløsning komme et Votum imod Ministeriet,
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vil der sikkert komme en Opløsning — altsaa 2 Maaneders Usikkerhed.
DEN 12. MAL Torsdag.
Favre—Rouher have en dansk Forhandling.
5 I Dagsmødet opsagde Bernstorff Londonertractaten;
Clarendon og især Brunnow vilde hævde dens Gyldig
hed; Bstf. erkjendte kun den i Dep. ®Vi indeholdte Er
klæring, at Preussen skal s’entendre med Trs. Under
tegnere om, hvad der skal træde i Stedet. Latour spurgte,
10 hvad Preussen fordrede for la non-execution de
l’inefficacité des transactions de ®V52. Quaade var ydmyg,
gjorde Bstf. Undskyldning, fordi Dmk. i 1862 havde
tilbagevist Forhlgrne. om Slesvig o. s. v. Prinds Ldwenstein har tilstillet Russell en Memoire fra Prindsen af
15 Augustenborg, som han vilde have Conferencens Tilla
delse til at modtage. Quaade og jeg gjorde bestemt Ind
sigelse herimod, ogsaa imod en Omtale i Protokollen.
I Virkeligheden opgaves idag Londonertr.; paa Tirs
dag Fredstilbud! Ved Granvilles Fest i South Kensing20 ton erkjendte Walpole, at al Lov og Ret i folkeretlig
Hsde. er brudt, hvis Tydskid. sætter deres [!] Krig igjen
nem. Han paastaaer, at en Toryregjering i Debr. 63
vilde have [handlet] anderledes. Han fremhævede Bluhmes første Depeche. Lord Westbury (Bethell) paastod,
25 at havde vi i Dcbr. ubetinget forpligtet os til at ophæve
Fællesffgen. af 18. Novbr., vilde England have sendt
20,000 Mand til Danmark. Jeg; Men Wodehouse afslog
ethvert Tilsagn. W.: det var hans Instrux, men det en
gelske Folk! Jeg: Men hvor ofte have [vi] ikke fulgt
30 Engis. Raad, i lignende Tillid. Denne Gang maatte vi
have Klarhed. Begge henviste til Palmerston;* he has
the strongest feeling.
DEN 13. MAI. Fredag.
Twiss har hørt Rygter om, at man vil foreslaae at
35

* W. Try to get hold on him; he is the only man.
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sætte Kronprindsen som Vicekonge i de tre Htgdr., men
han vil bestemt vide, at Preussen har Udvidelsesplaner.
Holsteen og en Deel af Slesvig afstaaes til Oldbg. der
efter Transactioner imellem Oldbg., Hannover og Preus
sen. M. Hs. til Lauenborg og tildels Slesvig vil Kravets
paa Krigsomkostninger blive benyttet, Østerrig vil van
skeligt kunne unddrage sig, og det vides ikke, at Rus
land gjør Vanskeligheder, hvad saa Brunnow siger. Det
tydske Forbund vil modsætte sig for stor Udvidelse
af Preussen og ikke mindre, at Kongen af Dmk. behol-lo
der Holsteen (selv om dette forbindes med den Deel af
Slesvig, der ligger Syd for Flensbg.) paa en saadan
Maade, at det har nogen politisk Betydning. Altsaa in
tet Skin; hellere et aabent Brud paa Tr. 1852. Han be
kræftede min Frygt, at Whiggerne ville opløse Paria-is
mentet, inden de vige.
Lord Ellenborough stiller i Aften Spml. om Inddri
velsen af den senest udskrevne Skat (’/s)- Jeg søgte Rus
sell, da jeg fandt Ulovligheden aldeles klar. Bernstorff
var hos ham; jeg gik da til Layard, der lovede mig20
skriftligt Svar, inden Posten gik. Hammond er frem
deles syg. Ellenborough charakteriserede Preussen bit
tert. Russell svarede uklart. Den amerikanske Krig frem
kalder stadigt nye Vanskeligheder. Nu Georgia. Jeg
hørte Baring (der meget paaberaabte sig Historiens, Sir 25
G. C. Lewis’s Svigersøn Vernon-Harcourt); Sir RoundellPalmer svarede. Cobden viste Lovenes Utilstrækkelighed.
DEN 14. MAI. Løverdag. Drawing-room.
Balan erkjendte, at Ellbghs. Spm. — intet Spm. var.
Jeg bad ham om en Fortegnelse over de tilbageholdte 30
saakaldte Spioner. Arnim-Boizenburg organiserer nu i
Preussen en Annexionsbevægelse. Goltz har været hos
Kongen paa en Udflugt.
I Pressen vedbliver >Times< at skjælde paa det dan
ske Demokratie, Clarendon paa »Dagbladet«; de andre35
Aviser forsvare os. Journal de Bruxelles (^’/s) har Jor
dans Aabenbaring om østrigsk-pr. Alliance fundet en

136

1864 14. Mai—15. Mai 1864

Antydning; Layard vil ikke troe paa, at det skulde være
kommet til bestemte Aftaler mellem Pr. og Østerrig om
Venetiens Forsvar.
V. d. Pfordtens Beretning er nu oversat paa Engelsk;
5 Quarterly Reviews Art. paa Fransk. Fra Paris l’alliance
anglaise Le Dmc. & La Pologne (inspireret af Walewski?) Léouzon-Leduc: Le congrés et le conflit danoallemand 1864. Mere Indtryk gjør de engelske Correspondenters og Touristers Beretninger (Auberon Herbert,
loGallenga samle ivrig, jfr. Goldschmidt Athenæum 14.
Mai.)
Hos Clarendon idag omtalte Villiers det engelske
Folks Utilbøielighed til Krig og dets Uvillie mod
Tydskid. Ethvert reasonable Forslag til Fred, som Naispoleon frembar, vilde trænge igjennem. Grey (Lord
Goderich) troede, at der havde været en hemmelig For
staaelse mellem Bismarck og Drouin gjennem dennes
gode Ven Goltz i Januar, ellers vilde Preussen ikke have
opgivet sin »timid« policy; jeg svarede med det Spml.,
20 om dette kunde siges, efterat Bismarck var blevet le
dende. Jeg kunde mærke, at han troede, det var Fran
krig, der havde standset Sverrig; han vilde ikke troe,
at det og var Rusland. Ogsaa han mente, at Beust var
den Ledende. Een Trøst havde vi — der vilde komme
25 en Gjengjældelse over Preussen; naar Frankrig udstrakte
sin Haand efter Rhingrændsen, vilde England sidde stille
og roligt. (Villiers erkjendte endog, at Frankrig vilde
faae Noget af Belgien.) Det var en høist mærkelig For
andring i det engelske Folks Stemning. Ingen Stats
so mand vilde røre sig for Tydskland. Efter Twiss har
Clarendon alt sagt Napoleon det; men Napoleon skal
have svaret, at det vel syntes saa, men naar Krigen ud
brød, og Befolkningen i Rhinprovindserne fik den nød
vendige Behig., vilde Stemningen slaae om; han kjendte
35 bedre det engelske Folk o. s. v.
DEN 15. MAI. Søndag.
Efterat først Brunnow og saa Paget have talt om, at
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En af os skulde gaae hjem, har nu Clarendon sagt det
Samme til Quaade og navnlig lagt ham paa Sinde, at
den eneste Vei til Løsning er en fuldstændig Territorialafstaaelse; det maatte Kongen erkjende (jfr. altWodehouses Yttring om en Amputation den første Løverdag s
d.
han vilde ikke høre om »Ret«. Wachmeister
sagde idag Quaade i Hampton-Court, at der sandsyn
ligvis alt paa Tirsdag vilde fremkomme Territorialafstaaelsesforslag, m. Hs. til hvilke Alle Andre end de
Tydske vilde være nødsagede til at forlange nye In-io
struxer.
DEN 16. MAL Mandag.
Idag erfares, at Carlsen er indtraadt istedetfor Nutz
horn. Gasse hiiver. Lundby vakler.
Quaade efter Opfordring af Russell ud til ham idag i is
Pembr. Lodge. Alt i Løverdags havde Rnstf. meddelt
dem, at der fordredes hverken Mere eller Mindre end
fuld Adskillelse baade af Holsteen og Slesvig. Hvorledes
Byttet skulde deles, derom taltes ikke; men desuden tal
tes om Krigsomkostninger. Russell antog, at Bernstorff»
derefter som sin personlige Mening vilde tilføie, at den
danske Deel af Slesvig muligt kunde forblive ved Dan
mark. De Neutrale maatte da overveie Sägen; og Tiden
var da i det Mindste efter Englands Mening kommet til
at foreslaae Afstaaelse af Holsteen og den tydske Deel»
af Slesvig, saaledes at Lbg. benyttedes til at skaffe Dan
mark en Linie, der gav nogen militær Sikkerhed. (Dette
sidste saa ubestemt som muligt.) Ingen vilde begynde
Krig for at drive Tydskerne ud af Slesvig.
Idag skulde Sir A. Paget (efter at have spist med Lady so
Paget hos Dronningen) reise tilbage til Kbhvn. Han er
i mærkelig Grad velsindet; han har efter sit Sigende
stærkt opfordret Palmerston, Russell og Clarendon til
activ Optræden.
Tviss havde, da Frederik VH døde, forgjæves talt til 35
Delane og Reeve om en dansk Artikel. Delane frygtede.
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det vilde skade Palm’s Mst. Reeve troede ikke paa Spms.
Betydning.
[Langs Siden staar:] Jfr. Bismarcks senere offentlig
gjorte Brev 16. Mai i Anledning af Adressen.
5 DEN 17. MAL Tirsdag.
Latour søgte Quaade igaar, da denne var hos Russell.
Quaade søgte ham da KL 12 idag. Nu havde Østerrig
faaet Skrupler; man vilde tilbyde Personalunionens Op
retholdelse, men stille kategoriske Fordringer m. Hs. til
10 Kiel, Rendsborg, Krigsomkostninger osv. Beust, som
hverken vilde tilstede Personalunion eller fordre Krigs
omkostninger, havde altsaa ikke sat sin Mening igjennem.
Mødet kom. Atter Sceneforandring. Nu krævedes Sles
vig Holsteen som en Stat. Hvo skal være Regent? Intet
15 Svar. Det kom frem, at det tydske Forbund skulde afgjøre, hvo der succederede i Holsteen og dermed indi
recte, hvo der skulde herske i Slesvig Holsteen. Apponyi
(og Biegeleben ved Lunch til Quaade) vilde antyde, at
den grundige Prøvelse kunde føre til Erkjendelsen af
20 Kong Christians Krav. Beust generede ved at erklære,
at Majoriteten aldrig vilde erkjende det; Forbundet vilde
fastholde Holsteens Besættelse, indtil det havde afgjort
Arvespmet., og det ventede, at Preussen-Østerrig paa
Grund af Connexiteten paa lige Maade vilde holde Sles25 vig besat indtil Afgjørelsen. Dette vilde Bernstorff og
Balan dog ikke bestemt erklære, hvis Dmk. antog den
foreslaaede Basis. Men den erklæredes naturligvis for
uantagelig.
Russell opfordrede i Løverdags Brunnow (skriftlig) til
30at anbefale den russiske Regjering et Forslag ala Chau
dordy, hvortil han var villig; det skulde være fremkom
met, hvis Tydskerne uforandret havde fastholdt deres
Plan. Nu skulde Russell, hvis den danske Regjering
ikke foretrak Conferencens Sprængning, efter Br. bringe
35 det frem den 28. Mai.
Før Mødet kom Fitzgerald (som dTsraeli præsenterede
for Quaade). Palmerstons Helbredstilstand gjorde Mini-
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steriets Resignation i denne Samling sandsynlig. For
fjorten Dage siden vilde han troet, at Clarendon kunde
have reconstrueret Ministeriet, men efter Gladstone’s
sidste Tale vilde Derby sandsynligviis komme ind (og
det uden Opløsning, der iøvrigt næppe tog Mere end 5 s
Uger). Vi forklarede ham Mulighederne:
1) Deling og Personalunion (Linien drages Syd for
Flensborg) og 2) Fuld Afstaaelse af Holsteen + Sydsles
vig med god Militærgrændse, i begge Tilfælde med Garantie mod Forbundsfæstning i Rendsborg. Det Sidste lo
laae udenfor vore Instruxer, men var den franske Idee.
Til Fitzgerald havde Drouyn sagt, at Frankrig ikke vilde
taale, at Preussen fik Holsteen o. s. v.; for at hindre det,
vilde Drouyn tage imod Krigen. Fuldt saa bestemt var
ikke Fitzgeralds Forklaring, om Drouyn vilde gaae lige-is
saa vidt for at hindre Rendsborgs Omdannelse til For
bundsfæstning. Cowley har d. ’Vi bekræftet, at Personalunionen ikke efter Frankrigs Mening gav nogen endelig
Løsning, der kun vilde faaes ved Slesvigs Deling og An
vendelsen af suffrage universel m. Hs. til Holsteen og 20
det tydske Slesvig, Noget, Frankrig dog ikke selv vilde
foreslaae. Efter Cowley (s. Dag) bar Budberg spurgt, 1)
om Hertugdømmernes Rømning af de Allierede var Be
tingelsen for den franske Afstemningstankes Udførelse,
2) om Frankrig ved en slig Afstemning vilde lægge hele 25
Afgjørelsen i vedk. Befolknings Skjæbne i dennes Haand.
1) Ja. 2) Nei. Conferentsen traf Afgjørelsen (maaske alter
nativ) og derpaa Afstemning til Sanction (eller Valg).
Maaskee ere dog disse Opfattelser alt modificerede.*

* Keiseren, med hvem Fitzgerald og havde talt, var 30
ikke ganske uvillig til en Krig med en Tory regjering,
men han maatte have to Hære, hver paa 250,000 Mand.
»En attendant je reste les bras croisés, les mains libres.«
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DEN 18. MAI. Onsdag. Reich indtræder istf. Lundby.
Jeg expederer en udførlig Beretning om Russell’s,
Brunnows og Latours Yttringer til Quaade. Denne med
underskriver en Fremstilling af den nu fremkomne Sistuation og conciperer selv en Indstilling, som jeg med
underskriver, hvori vi forlange Bemyndigelse til at discutere og efter Omstændighederne acceptere (Quaade tilføier >underhaanden soufflere«) la base Chaudordy, Bille
vil ikke underskrive den, men — anbefaler Oprettelsen
10af Fremmedlegioner!
Medens jeg skriver den udførlige Rapport (en kort
sendtes igaar med Telegram le moment arrivé de décider
la question Chaudordy), komme Tviss, Fitzgerald og
Wachtmeister.
15 Tiviss. Palmerston er svag, meget svagelig, men netop
derfor vil han ikke trække sig tilbage; han klynger sig
til Embedet for at døe som Minister; hans Egoisme
Goncentrerer sig her i Ønsket herom.* Fitzg. er den, der
arbeider ivrigst paa at sprænge Ministeriet, da han har
20 sat en Formue af 7000 £ om Aaret overstyr, og ventelig
heelt gaaer til Grunde, hvis han ei kommer ind i et nyt
Ministerium.
Fitzgerald. Derby vilde ikke binde sig, da han betrag
tede sin Indtræden i Ministeriet som nærforestaaende;
^Malmesbury var i Paris for at aftale det Fornødne med
Keiseren i saa Fald, d’Israeli havde kun sagt, at Bern
storff forleden Aften havde spurgt ham, hvad han vilde
sige til en Afstaaelse af Holsteen og Sydslesvig, hvorpaa
d’l., svarede »much would depend on the details«, men
30 Forslaget forekom i ethvert Tilfælde haardt og uret
færdigt. Han kunde altsaa Intet sige, men vilde dog
fremkalde Troen paa, at Toryerne vilde have Sind og
* Dette bekræftes og af Hambro, der siger, at Prindsesse Alice (Darmstadt) nu sendes til London for at
fastholde Dronningen, der føler sig som ein deutsches
Weib. Alice holdt Prinds Christian ude af Buckingham
Palace, da hendes Mand ei kunde komme der.
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Magt til med Napoleon at skaffe os bedre Vilkaar, end
det nuværende Cabinet. Derby vilde ei modtage Magten,
hvis Dronningen vilde binde ham. Han fandt, at vi ikke
burde gaae ind paa Chaudordy’s Ideer, medmindre vi
først havde et engelsk-fransk Tilsagn om, at Planen is
fornødent Fald vilde blive sat igjennem med Magt. Paa
den anden Side tilraadede han os at samtykke i en kort
Forlængelse af Vaabenhvilen (14 Dage); vi havde for
bedret vor Stilling ved at forkaste Vaabenstilstanden og
tage Vaabenhvilen.
lo
Wachtmeister læser sin Beretning. Han paastaaer:
1) at Østerrig er den Eneste, der modsætter sig, at vi
faae Dannevirkelinien, Bernstorff og Beust ere enige deri;
2) Frankrig og England ville garantere os, hvad vi be
15
holde = Tr. Novbr. 1855.
3) Den nye tyske Stats Befolkning skal selv vælge sin
Fyrste. Her maaskee ei fuld Enighed mellem Engl. og
Frankrig; England vilde udelukke f. Ex. en preussisk
Prinds; Frankrig utilbøielig hertil. Wachtmeister enten
ingen Grændse, eller de Krigsførende Magters Fyrster 20
udelukkes. W—r vil admittere Augustbg., og vil ei ugjærne
see en dansk udelukket.
4) Det synes erkjendt, at der maa paalægges den nye
tydske Stat Militærservituter. Store militære Etablisse
menter ere ikke nødvendige til Forsvar, kunde altsaa 25
blot have offensiv Betydning og burde derfor ikke taales.
Wachtmeister troede ikke (igaar), at Palmerstons Hel
bred nødvendiggjorde hans Afgang i Aar. Men han var
svag. Hans Kone og Azeglio havde, da han havde havt
den store Scene med Apponyi om Østersøen, opfordret 30
ham til at gaae op i Parlamentet og gjøre éclat; men
han kan ikke mere tage sig sammen til en kraftig Hand
ling; det er for sildigt.
W. forsikkrer, at det franske Hof nu har den under
3) opstillede Anskuelse. Oprindeligt vilde det, at der 35
skulde stemmes baade i Nord-, Mellem- og Sydslesvig.
Det er opgivet netop, fordi man frygtede for, at Udfaldet
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vilde blive mod os i Mellemslesvig. Nu vil Frankrig
have Frihed for Fyrstens Valg i den nye tydske Stat.
Vi skulde samtykke i dens Oprettelse, Conferencen ar
rangere den, og saa ikke have Mere at gjøre med Fyr5 stens Valg.
Wachtm. har nu faaet Oplysning om den v. quantenske Mission. »Det er til at blive gal over«, siger Mander
strom og truer med at tage sin Afsked. Jeg fortæller
W—r Kongens og Monrads Svar.
10 W—r meddeler os endelig den russiske Dobbeltdepeche
fra Fbr. og Rechbergs Depeche om Knorring d.
Han forsikkrer, at de ere ægte. Frankrig har meddelt
Sverrig dem; han har først nylig faaet ^2/3.
Vi bade Russell om en Samtale. Denne er idag i det
15 literære Selskab trods Kronprindsens Nærværelse udhysset.
DEN 19. MAI. Torsdag.
Netop som vi havde gjennemgaaet Protocoludkastet
(hvori Beust’s Protest mod Biegelebens tause Løfte til
20 Quaade var gaaet ud) og havde udstrøget et Forsøg paa
at gjøre os ansvarlige for Udsættelsen, kom Fitzgerald.
Han fortalte, 1) at det fremstilledes, som vi forlangte
Anstanden; 2) at Paget først reiste idag — det er sandt
— og skulde opfordre den danske Regjering til at tage
25Delingsinitiativet. Dette fraraadede han; naturligvis vilde
man tage Samtykket, saa prutte og lægge Linien mod
Nord ... Vi telegraphere en Advarsel til Kbhvn.
3) At Paget har talt med Dronningen om vore Sager;
hun var mere upartisk og omtalte som en beklagelig
30 Mulighed, at hun kunde komme til at tage uundgaaelige
Beslutninger, der meget vilde smerte hende.
I Samtalen med Russell erkjendte denne, at vi ikke
kunde tage Initiativet. Det Hele vilde gaae istaa, hvis de
Neutrale ikke rørte sig. Han fremhævede tre Punkter.
35 1) Grændselinien. Han antydede Sli—Dannevirke. Spurgt
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om det vestlige Punkt troede han Husum. Vi sagde, det
er for nordligt.
2) Garantispmet. G. var mod det engelske System i
Aim., men kunde her forsvares.
3) Der maatte paalægges det Afstaaede Forpligtelser is
militær Hsde. Han antydede, at vi skulde afstaae det,
der opgaves, til det tydske Forbund eller til PreussenØsterrig. Saa skulde en aim. Overenskomst ordne det
Øvrige. Brunnow havde alt skrevet et ypperligt Memo
randum om de forsk. Tractater.
lo
Quaade mente, at vi hellere skulde afstaae til de Neutrale.
Jeg fremhævede endnu tre Punkter:
1) Den nye Stat burde overtage en passende Deel af
Statsgjælden. RI. enig i Hs. til de almindelige Principles
og efter precedents.
is
2) Det var os ikke ligegyldigt, hvem der blev den nye
Souverain.
R. erkjendte dette.
3) Der maatte ikke paalægges den danske Regjering
noget Baand m. Hs. til Undersaatternes Bhlg. R. enig, 20
selv Bernstorff erkjendte dette.
Russell bemærkede, at der ikke burde afkræves os
Krigsomkst.
Efter hans Opfattelse vilde Forbundet hverken for
lange Forbundsfæstning eller Krigsomkostninger.
25
Til Slutningen yttrede han, at han vilde se at faae
Preussens Samtykke; kom han til os, vilde vi jo spørge
»Har Du Tydskernes Samtykke, eller vil Du i alt Fald
skaffe os det.« Han slog paa et Brev til Lord Ellenborough,
ventelig fra A. Hage. Han antydede endelig noget om 30
en Nedskrivning. Der er noget underligt Naivt ved Rus
sell. Han fortæller os, at Gortschakow havde gjort ham
den Ære at sige, at det var Lord Russells egen Skyld,
hvis Rusland ikke længere i den danske Sag kunde øve
den Indflydelse som for 12 Aar siden. Han paastaaer, 35
at Lord Ellenborough er meget velvilligt sindet mod
Regjeringen, navnlig mod ham. Og dog hudfletter El
lenborough ham.
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DEN 20. MAI. Fredag.
Vi enes om at sende en Coureer i Aften istf. Gothbg.
Dampskib. I Kbbvn. vil man da ventelig paa Mandag
faae baade Onsdags og Dags Beretn. Bille forklarer,
hvorfor ban ikke vil indlade sig paa nogen Territorial5 afstaaelse — Quaade og jeg bede om nærmere Bestse.
m. Hs. til Majoritetens Myndigbed ved Benyttelsen af
en given Latitude.
Wachtmeister fortæller en Samtale, han igaar havde
med Clarendon. Denne var meget ulykkelig; han venlotede hver Dag, at Tydskerne skar Ørerne af de danske
Embedsmænd; saa blev Parlamentet aldeles ustyrligt, og
de danske Fuldm. vilde gjøre Spektakler. W. »Før Krig
og vi skulle være med.« C. »Nei. Nei.« W. »Vil De da
gaae af og lade Toryerne føre Krigen?« Cl. »Nei. Nei.«
15W. »Ja, hvad vil De da? De Danske kunne jo ikke
tage Initiativet til nogen Afvigelse fra Londonertractaten.
Vil den engelske Regjering da kraftigt tilegne sig den
franske Tanke?«
Cl. »Men dersom Preussen vinder nyt Territorium,
^0bliver Parlamentet rasende.« W. »Ja, jeg er endnu mere
mod nogensomhelst Afstaaelse end De. Saa før Krig.«
Cl. »Nei! Nei!<
W. havde ventet en Sammenkaldelse af de Neutrale
strax efter sidste Conferents; det skete ikke, og han
25 fandt i det Hele baade Russell og Clarendon svagere
efter Mødet end før.
Efter W—r har Latour for en 8 Dage siden faaet
udførlig Instrux; dog skal han holde sig tilbage, saalænge den danske Regjerings Anskuelser ikke kjendes.
soinstruxen omtaler:
1) Territorialgrændsen. Nødvendigheden af en Militær
linie.
2) Nødvendigheden af Garantier for den formindskede
danske Stat.
.35
3) Nødvendigheden af Begrændsninger, paalagt den
nye tydske Stat mod store Militæretablissementer af
aggressiv Natur.
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4) Ingen Krigsomkostninger.
5) Det nye Folk vælger selv sin Fyrste.
Goltz og Drouyn sige, hver for sig (efter Moltke):
Havde jeg villet, kunde jeg være blevet enig med Fran
krig (Preussen).
s
Russell sendte os i Aften et udførligt Memorandum
om vor Samtale; i det Hele a fair & correct abridged
statement; vi forklarede kun lidt nærmere et Par
Punkter.
DEN 21. MAI. Løverdag.
Jeg beslutter at reise til Paris for at see, om Moltke’®
kan give noget Bidrag til at erfare, hvad der for Tiden
er muligt, hvad ikke.
Martsforeningen har da faaet Oplysning om Dybbølaffairens Gang.
DEN 22. MAI. Søndag.
15
Jeg meddeler om Aftenen Moltke vore sidste Beretnin
ger og de polske Depecher. Han erklærede, at han i læn
gere Tid havde ment, at den franske Løsning var den
eneste mulige; men om den var mulig, om Frankrig vilde
sætte den igjennem, var heelt tvivlsomt. Drouyn uselv-20
stændig. Keiserens første Secretair, hvad Keiseren vilde,
vidste Ingen. Goltz stod godt baade hos Keiseren og
Drouyn, Goltz vilde nok selv være Udenrigsminister og
var derfor ei altid enig med Bismarck.
Idag gav Kongen af Preussen Arnim Annexionstil-25
sagn.
DEN 23. MAL Mandag.
Jeg forklarede i Formiddags Adelsvärd, der skulde til
Drouyn, Sagens Stilling. Han lovede at fremhæve BetydKriegers Dagbøger. III. Bind.

10
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ningen af Grændselinien og de militære Servituter. Han
har ikke bestemtere Forestillinger om Preussens For
hold til Frankrig, end vi Andre. Om Aftenen sagde han
mig, at Drouyn i det Hele havde udtalt sig i den Ret5 ning, vi ønskede, men ikke meget bestemt m. Hs. til
Grændsen.
Moltke havde talt med Beust hos Seebach; Beust syn
tes at ville gjøre store Vanskeligheder men mente iøvrigt,
at skjøndt han og jeg skjændtes, kunde vi to snarest
10 blive enige. Moltke troer paa de polske Meddelelsers
Ægthed.
Hansen. Styhr. V. Schmidt. Klubien. Soldin. Geffroy.
En Subskription har været forberedt for de Danske,
men brast, det hed, at Prins Napoleon vilde træde i
15 Spidsen, men ikke maatte. Kongen skal have paadraget
sig Napoleons Uvillie, fordi han var i Paris (incognito)
uden at hilse paa Keiseren, uagtet denne ved Prindsens
første Besøg havde vist ham stor Opmærksomhed. Efter
Grandguillot-Hansen skal Kongen stærkt have stødt
20 Fleury tilbage. Denne skulde have henvist til svensk
Forsvarsfb.; men Kongen vilde Intet høre, Fl. advarede
imod at vente Noget af de engelske Forbindelser: Kon
gen havde dog yttret, at han havde saa bestemte Forsikkringer, at han ikke kunde tvivle.
25 Fleury: Frankrig veed, det hjælper ikke. Forgjæves.
Rygter! Grandguillot vilde have Vaabenstilstandsforlængelse nægtet; dens Afslutning overraskede ubehageligt
o. s. V.
Anm.
Wachtm. meddelte d. 23. Quaade fra Rus
so seli, at de Neutrale gjøre Territorialafstaaelsesforslag.
DEN 24. MAI. Tirsdag.
Geffroy har ikke længere med Moniteuren at gjøre.
Desprez tres boutonné, saa jeg vil ikke søge ham. Desbains, en af Geffroy’s Diciple i Udenrigsm., lærer Dansk
35af Styhr; Beauvois er tro, Geffroy ligeledes.
S. Anm. Idag har den danske Regjering taget sin Be
slutning.
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I Preussen ere Partierne uenige. Gerlach og Wagener
siges at være imod Annexion, Arnim arbeider derfor.
DEN 25. MAI. Onsdag.
Lord Cowley tilraader, at vi skulde gjøre et bestemt
Forslag forud for det engelske. Han vidste altsaa ikke, 5
hvad Wachtmeister har meddelt Quaade (G.s Brev til
Moltke), at de Neutrale ville gjøre Forslag. Han spørger,
om de tydske i Slesvig ville finde sig i Dannevirkelinien.
Jeg svarer, at de ville erkjende enhver endelig Afgjø
relse, som faaer europæisk Bekræftelse. Moltke henviser lo
til den fuldkomne Ro i Slesvig, saalænge denne ikke
forstyrredes ved Krigen. Cowley, der yttrede, at han
oftere havde gjort samme Btg., og i det Hele personlig
gjorde et godt Indtryk, tillægger fremdeles Mexico og
den algierske Bevægelse Betydning. Malmesbury (dens
iøvrigt til Quaade har udtalt sig for den franske Plan)
som har besøgt sin syge Broder i Sveits, reiste lige gjen
nem Paris.
Efter Adelsvärd har Fournier i Fbr. berettet, at Sver
rig ikke var skandinavisk sindet; Keiseren havde der-20
for for Tiden opgivet denne Tanke.
Drouyn kj endte ei heller i Formiddags Sagernes Stil
ling i London; ogsaa han vilde, at vi skulde gjøre Mod
forslag, — lad dem være urimelige. Sig, I ville beholde
Lauenborg og hele Slesvig. Iøvrigt vedkjendte han sig 25
det abstracte Nationalitetsprincip; det danske Slesvig
maatte til Danmark, det tydske til Holsteen: det blan
dede Distrikt voldte Vanskelighed; af Billighedshs. vilde
man ved Hjælp af Lbg. kunne give Dmk. det. Jeg an
tydede ham to Muligheder: 1) Personalunion med3o
Cappel-Husum, 2) hvis Regjeringen vilde opgive Lon
donertr., Militærgrændse fra Eckernførde til Frederiksstad. Han vilde aldeles Intet høre om Personalunionen;
det var et systéme båtard. Vi maatte gaae ind paa den
anden Combination, men vi kunde ikke vente den Li-35
nie. Jeg: Det gjælder ikke om et Par Tusind Mskr.,
men om Betingelserne for det danske Riges Existens.
10*
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Dr.: Frankrig begynder ei Krig, fordi nogle Miil i Sles
vig lægges mod Syd eller Nord; dog talte han om at
lette Flytning: der undslap ham endog det ulykkelige
Ord Enclaver. Vi kunde kun takke vort kjække Forsvar
5 for den Sympathi, vi fandt i Frankrig. Han havde sagt
Beust, at Tydskid. ikke maatte forlange for Meget. Om
Østerrig udtalte han sig meget haanligt; deres Opførsel
var indigne. iøvrigt henviste han til Frankrigs competente Organ i denne Sag, Latour. Han syntes at vakle,
10 da jeg spurgte, om Tiden til at bringe den franske Plan
frem var kommen. Jeg kunde ikke forestille mig, at
Preussen vilde lade sig nøie med at skaffe Augusten
borgeren en lille Krone. Dr. Maaskee Preussen vil give
Eder bedre Vilkaar, hvis I underhaanden lovede at unisderstøtte en preussisk Fyrstes Valg i Holsteen gjennem
Eders Venner.
Saa kom man og meldte Goltz.
Der er Intet i Frankrig, der vidner om en fast, be
stemt Politik.
20 S. Anm. Idag kom nok et kbhvnsk. Telegram til Pa
ris om Louisenlund.
DEN 26. MAI. Torsdag.
Idag kom telegraphisk Ja til vor Begjæring. Idag Til
læget om Kongens Ønske m. Hs. til Louisenlund.
25 Wacht, siger mig idag, at Russell har været samlet
med de Neutrale, der var gjennem Latour og W—r
vedtaget en lille Redactionsforandring. La déstinée future
skulde afhænge af Befolkningens Samtykke, ikke la
succession afgjøres par les diétes: Brunnow, hvem dette
30 var meget imod, paastod, at hans Instrux endnu forbød
ham at gaae ind paa Delingen, men W—r vil vide, at
Rusland og Preussen ere enige om Oldenborg; det nu
værende Oldbg. skulde da deles mellem Preussen og
Hannover. Kong Carl har skrevet til W—r, at det Brev,
35 han skrev til Kong Chr. og Monrad var fremkaldt ved
Meddelelser fra Koryfæer i Kbhvn.; det var en ubegri
belig Indiscretion, at Indholdet var blevet bekjendt. W—r

1864 26.-27. Mai 1864

149

vilde henvise til Juel, v. Quanten, Blixen. W—r antager,
at Drouin ikke har kjendt de briisselske Depecher, men
at det er Keiseren, der har meddelt Kg. Carl dem.
W—r fandt med mig, at det var betænkeligt, at Rus
sells Forslag kom frem paa Løverdag og faldt i Vandet, 5
— hvilket jo vilde skee, da Bernstorff modsatte sig Li
nien og Neutralisationen af det Afstaaede, ligi. Beust.
Jeg talte i denne Retning til Latour, som mente, at man
ogsaa maatte kunne finde en militær Grændse, uden at
overlade saa Mange Tydske til os. Jeg svarede umuligt. 10
Han spurgte, om jeg var tilfreds med Drouyn. Jeg: Nei,
han var saa usikker m. Hs. til Grændsen. Saa kom
Wachtm. og kortefter Azeglio.
Ellenborough i Overhuset taler om Dronningen.
DEN 27. MAI. Fredag.
15
Imorges kom Instr. 24. Mai in extenso.
Quaade var igaar hos Brunnow. Han holder sig nu
mærkeligt tilbage. Han bekjender, at han har Instruxer,
der anbefale ham at virke for Oldbg., men det var en
dyb Hemmelighed; ban havde overordentlig lidt Tro paa, 20
at Conferencen i det Hele førte til noget Resultat; Quaade
omtalte ikke vor Bemyndigelse.
Vi søgte Russell for at erfare, hvad Tydskerne sige;
— de ville kun give os Nordslesvig. Bernstorff vilde ikke
sige ham Linien, han vilde svare, naar Russell spurgte 25
ham derom i Conferencen. Vi truede med at afbryde:
»You don’t break off to-morrow«, svarede han med For
færdelse. Maaskee burde vi det. Efter Aftale holdt vi
vor Bemyndigelse hemmelig. Hvor svage Toryerne ere,
viste Fitzgeralds Ønske, at det maatte være England 30
aleene, der foreslog Londonerirs. Tilsidesættelse. »Hvis
ogsaa Frankrig gjør Forslaget, hvis ogsaa Frankrig til
raader en Territorialafstaaelse, endog i Slesvig, vil den
offentlige Mening ikke blive foruroliget.« Han omtalte
Sandsynligheden af en Tory-Bevægelse i Morgen eller 35
paa Mandag.
Palmerston er legemligt meget raskere; men der er

150

1864 27.-29. Mai 1864

dog stærke Tegn til, at hans Aandskræfter ere langt
mindre usvækkede end for en Maaned siden.
DEN 28. MAI. Løverdagsmøde.
Apponyi beredte os den Overraskelske at forlange begge
5 Hertugdømmer SI. og H. til Prindsen af Augustenborg.
Jeg troer snart, at Østerrigerne ere de allerforagteligste.
Da det svedte ud før Mødet — Apponyi og Biegeleben
vare undseelige — sagde jeg til Bgn.[Biegeleben], det Forslag
burde i Grunden besvares med det Modforslag, at Holsteen
logik ud af det tydske Forbund. »Gjør det<, svarede han.
Da jeg fortalte Brunnow dette Svar, blev han yderst for
færdet. Det er aabenbart Frygten for Afstemningsprs.,
der driver Østerrigerne til at vælge Augustenborgeren
som det mindre Onde; han var den Eneste, om hvem
15 Beust—Bernstorff—Apponyi kunde enes. Østerrig frygter
de oldenborg—hannover—preussiske Planer. Beust truer
med, at Forbundet skal indsætte Prindsen af Augusten
borg i Holsteen, og naar han da kræver Bistand til at
gjøre sine slesvigske Rettigheder gjældende, optræde med
20 væbnet Magt.
Efter Apponyi kom Russell med det engelske Forslag;
de Neutrale understøttede det, Brunnow med et hykkelsk
Forbehold, at Kong Christian først erkjendte Londonertrs.
Uvirksomhed. Bernstorff behagede at antage Forslaget
25 en principe, men forkastede alle Enkeltheder. Vi vilde
(og kunde efter vor Instrux) ikke endnu udtale os.
Brunnow, der næsten syntes før Mødet at have ven
tet Conferentsens Sprængning, lod efter Bernstorffs sidste
Udtalelse, som han troede, at der var gjort et stort
30 Fremskridt.
DEN 29. MAI. Søndag.
For Latour, som kom idag, forklarede jeg, saavidt jeg
kunde, hvorfor vi holdt paa Flensborg og en militær
Stilling syd for denne Stad; den eneste, der her kunde
35 bruges, var Danevirkelinien; jeg søgte at vise ham Spørgs
maalet ogsaa fra et nordisk Synspunkt. Da han stærkt
insisterede paa, at dette — skjøndt alt engang fremstillet
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for Drouyn — blev foreholdt denne igjen, skrev jeg efter
Aftale med Quaade til Grev Moltke og bad ham — efter
L. d’Auvergnes Ønske — gjøre, hvad han kunde til
Hævdelse af Danevirkelinien.
Latour gav iøvrigt idag intet Haab. Han paastod, at 5
hvis Krigen brød ud igjen, vilde vi miste hele Slesvig.
Jeg svarede, at jeg ikke indsaae, hvorledes vi skulde
kunne opgive Flensborg og dets Opland, selv om vi bleve
tvungne til at opgive Danevirke.
Hos Palmerston igaar saa jeg vor Modstander Delane, 10
(der troer, at vi ikke kunne hjælpes og derfor skriver
os sønder og sammen) og Borthwick, hvis Blad Morning
Post for 10 Aar siden længe var det eneste, som sagde,
at det maatte komme til Krig — den samme Stilling,
han endnu fastholder. Efter Shaftesbury’s Sigende er is
Palmerston nu ligesaa krigersk som dengang; men han
overstemmes; han har kun Earl de Grey, Sir G. Grey
og Granville med sig. Lord Cl. Paget forsikkrer os, at
det engelske Folk ikke vil have Krig. Mange sige det
Samme, Andre det Modsatte. Hvem skal man troe?
20
DEN 30. MAI. Mandag.
Jeg fortalte Wachtm. vor noget uklare Bemyndigelse.
Han sagde, at Brunnow maa have faaet Nys derom;
han har igjen sagt Bussell det. Desto nødvendigere bli
ver det for os at udtale os paa Torsdag. Dog var han 25
enig, at vi holdt Lauenborg udenfor det Hele (det burde
Bussell og have gjort, siger Twiss), og at vi opstille Li
nien Eckernførde—Frederikstad.
Quaade sagde Brunnow, hvad jeg havde sagt W—r.
Brw. kom nu frem med, at han havde faaet Ordre tilso
at overføre de keiserlige Adkomster til Holsteen paa
Storhertugen af Oldenbg. Dette skulde han strax udtale.
Hvilket usømmeligt Hastværk! Det gaaer hermed som
med det franske Afstemningscirculæres øieblikkelige Of
fentliggjørelse.
35
Fitzgerald fandt, at man paalagde os meget haarde
Betingelser. Men han har jo Intet at svare, naar jeg
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spørger, hvorledes vi, der ere forladte af Guder og Men
nesker, skulde kunne afvise, hvad alle de Neutrale an
befale.
Af Oplysningerne om Vaabenststds. Overholdelse er det
5 Eneste, vi kunne holde os til, Betalingsspmet.
Monrad (26. Mai p.) billiger vore Udtalelser i Samtalen
med Russell, vor Beretning var samme Dag kommen
til Kbhvn.
Greven af Paris holder Bryllup. Imorgen samles de
10 Neutrale med Tydskerne. Latour har lovet W—r at
hævde Slie—Danevirkelinien. lovermorgen skulle vi sam
les med de Neutrale.
DEN 31. MAI. Tirsdag.
I de Neutrales Møde med Tydskerne anbefalede ikke
15 blot Latour og W—r, men og Brunnow og Clarendon
varmt Danevirkelinien. Tydskerne vilde aldeles Intet
høre herom. Da de skulde nævne en Linie, tilbødes
Aabenraa—Tønder. Dette fandt selv Cldn. for galt, og
han foreslog at hæve Sammenkomsten; men skjøndt
20 baade Latour og W—r vare enige, vilde Brunnow og
Russell dog ikke gjøre Alvor af det. Clarendon og Brun
now begyndte at tale om de andre Punkter; om de mi
litære Servituter vilde de Intet høre, og de gjorde Ind
vendinger mod Statsgjælden, fordi de holstenske Stæn25 der ikke havde samtykket. W—r fandt baade Clarendon
og Russell meget matte efter Sammenkomsten; det
Høieste, man ligesom havde fravristet Bernstorff — som
det hed, var det kun en personlig Mening — var, at man
maaskee vilde indrømme Linien Nord for Flensbg.—
30Nord for Tønder.*
* Efter hvad Wachtmeister oftere har sagt, var dette
Møde i Grunden det afgørende. Han vedbliver at troe, at
hvis Russell havde brudt af var Preussen og Tydskid.
efter nogle Dage kommet og havde sagt Ja. Beust forsik
krede Frankrig og England, at naar de blot truede, gik
det; de behøvede ikke at være bange — men de vare
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DEN 1. JUNI. Onsdag.
Imorges kora Kauffmann (Art.) og bekræftede, al der
ikke var nogen anden Linie end Slie- og Danevirkelinien,
der nogenlunde kunde forsvares. Omvendt forsikkrede
Wachtmeister ligesom igaar, at det var sikkert, at Na-5
poleon ikke vilde røre sig;* fra Palmerston sagde han
os før Mødet, at vi ikke maatte vente Bistand fra Eng
land, hvis Fjendtlighederne udbrød paany.
I Mødet forklarede Brunnow os (paa Russells Vegne
— Clarendon fraværende), hvad der var foregaaet i Gaars-10
mødet. Man vilde nu tvinge os til at give efter. Jeg
spurgte, om der ingen Folkeret var. Clarendon, der nu
var kommen, svarede ligefrem, at vi tog feil, naar vi
troede, at Europa vilde skamme sig (aurait honte). Alle
paastod, de havde gjort deres Bedste for os. Bille fik 15
Grovheder, fordi han havde ladet Kundgjørelsen om
den eventuelle Blokade indrykke i Gazetten.
Efter Mødet blev W—r alene tilbage. Det syntes —
— ogsaa Palmerston kom —, som der efter Cabinettets
Mening Intet kunde gjøres; man maatte bøie sig for20
Tydskernes Krav. Vi kunne blokere; det vil koste en 20
Mill. Lst., men hvad udrette vi i Længden? Hvem veed,
hvad Frankrig gjør? Napoleon har ikke villet deeltage i
bange. (Dette Sidste har W—r først langt senere sagt, i
London omtalte han ikke saaledes Beust.)
* En af den gamle guizotske Skole havde sagt ham,
at Napoleon udentvivl havde Overenskomst med Preus
sen; han skulde have Grændsen fra 1814, saa kunde de
gjøre med os, hvad de vilde. Man indvendte, at det
ganske stred mod Frankrigs vedvarende Interesser saa
ledes at opofre Norden, men Svaret var: Ja vist; han
vil ende endnu siettere end den gamle Napoleon; mais
que voulez-vous lorsqu’on est réduit å vivre au jour
le jour. Iøvrigt siges — hvad og Russell troer — at Na
poleon paa een Gang forhandler med Preussen (det bil
lige lille Resultat) og England (det store kostbare Re
sultat).
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Krigen, uagtet der er tilbudt ham Rhinen som
Grændse og det halve Belgien.
I Aften kom Grev Moltke-H. fra Paris. Han havde
søgt Keiseren for første Gang siden 1860. Drouyn billi5gede det; der var ikke Tid til at søge Audientsen ad
sædvanlig Vei; han bad da derom gjennem Moignard,
og samme Eftm. Kl. 7 indførtes han i Smug af en
Kammertjener. Han hørte velvilligt paa Moltkes Udvik
ling af Dannevirkeliniens Betydning, men vilde ikke erlokjende, at vi kunde hævde den i militær-strategisk
Hsde. Han var meget vanskeligt stillet, da man vendte
hans egne Vaaben mod ham. Naar han vilde sikkre os
det blandede Distrikt, svarede Preusserne: Lad der finde
en Afstemning Sted! Vi kunde ikke faae Slilinien, men
15han »troede«,* vi kunde faae en Linie Syd for Flensbg.
til Husum; vi vilde være veltjente hermed, da vi bleve
af med de Slesvigere, der vare meest ildesindede. Moltke
gjorde det nordiske Synspunkt gjældende. Men ogsaa
fra dette mente Keiseren, at det var bedre, at Grændse20 linien droges nordligere end ved Slien. Det var vigtigt,
at der ikke blev en stadig Kilde til Tvist mellem Tydskid.
og Norden. Keiseren raadede stærkt fra Krigens For
nyelse; vor militære Ære var hævdet; vi kunde ikke
vente bedre Vilkaar ved Krigens Gjenoptagelse.
25 DEN 2. JUNI. Torsdag.
I Mødet antog vi det engelske Forslag i det Væsent
lige med en Erklæring, der syntes at finde almindeligt
Bifald, navnlig da Clarendon, efterat Quaade havde læst
den, tog den og oplæste den anden Gang. Tydskerne
sogjentog Comedien fra ’Vs, først Aabenraa — Nord for
Tønder, saa som Bernstorffs personlige Mening den
gamle Kirkegrændse Nord for Flensbg. til Nord for
Tønder. Beust sagde Intet. Efter Frokosten vilde Rus
sell alt have forladt Sliegrændsen; det lykkedes W.—r
* Hvorfor har han nu den Tro?
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med Latours Bistand at holde ham tilbage, men det
vil snart skee, hvis det ikke lykkes at finde et Middel
til at standse ham; ellers glide vi mod Nord til Bernstorffs Linie, Russell roste den danske Regjering og op
fordrede de Danske og de Tydske til at forsøge en s
mundtlig Udjævning, et Møde udenfor Conferentsen.
Dernæst forlangte han, at vi skulde samtykke i ny
Vaabenhvile. Balan vilde have en paa 4 Ugers Opsigelse.
Brunnow bragte sin oldenborgske Transport frem.
Quaade telegrapherer om Vaabenhvilens Forlængelse, lo
som vi ikke kunne afslaae paa en Tid, de Neutrale
ansee et Forlig muligt.
S. Fitzgerald, hvem jeg viste de engelske Forslag,
vilde bebreide os, at vi ikke havde afvist de engelske
Forslag. Toryerue havde i Mandags villet sætte sig i Be-is
vægelse (Lord Donoughmore bekræfter dette til Bille),
men i det sidste Øieblik havde dTsraeli sendt en Billet
med den Besked, at der var indtruffet noget Vigtigt, der
hindrede Bevægelsen; from the highest quarter var der
kommet den Indvending: See, hvad I ere ifærd med;20
You are more Danish, than the Danish themselves. Jeg
sagde ham, at — han selv fraregnet — var der ikke en
Eneste i en betydelig Stilling, der yttrede den Mening,
at England vilde optræde activt; alle Andre sagde, at
25
England hverken kunde eller vilde hjælpe os.
Geffroy skriver mig Ve, at Rouher kjendte Kongens
Antagelse af Forslaget (kun med nogle Forbehold m.
Hs. til Fødestedet) jfr. Brunnow. Hvorfra kommer dette,
som man ikke siger os?
30
DEN 3. JUNI. Fredag.
Kauffmann og Bille skræmme med en vis Oprigtighed
W., idet de fortælle ham, at Danmark i Fortvivlelse
gaaer ind i det tydske Forbund med Hud og Haar.
Igaar kom Prindsen og Prindsessen til Universitetet i
Cambridge, hvor der var stærke Demonstrationer i3s
dansk Retning. Der blev cheered for Kongen af Dmk.,
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længe før Nogen tænkte paa Victoria. »Denmark for
ever« lød det overalt til Prindsessen.
Fra hvem har Keiseren den Tro, at vi kunne faae
Flenshg.—Husum-Linien, dette Spml. forfølger mig.
5 Havde han en Overeenskomst herom med Bismarck—
Beust, saa var Sagen klar; men det troer jeg ikke paa.*
Endnu ere vi næppe saa vidt, at Valget kan forelægges
hjemme; vi maae altsaa holde igjen. Jeg telegrapherer
under Indtrykket af disse Betragtninger, at jeg anseer
10 det for rigtigt, at vi bemyndiges til at erklære Russell,
at vi ikke kunne samtykke i Vaabenhvilens Forlængelse,
medmindre den engelske Grændselinie antages, eller
Russell forpligter sig til hverken at fremsætte eller an
befale et Forslag, der er mere ufordelagtigt for os end
15 Forslaget af 28. Mai.
DEN 4. JUNI. Løverdag.
Balan hos Quaade forsikkrede, at der betaltes i Jyl
land, men hævdede visse militære Nødvendigheder til
Hærens Sikkerhed, og paastod, at de Tydske uden Nødaovendighed havde indrømmet Løgstør og Ottesund til de
danske Tropper; de Tydske havde fuld Adkomst til at
besætte Ringkjøbing.
Fitzgerald saa og roste vor Erklæring. Stanley er imod
os, dTsraeli den forsigtigste. Peel, Manners, Pakington
25 for os. Derby siger, at han ved at bevæge sig nu let kan
give Ministeriet Absolution for Opgivelsen af Londoner
tractaten. Resultatet, at Toryerne ikke vilde optræde,
saalænge Conferentsen sidder. Men dens Glippen vil efter
S. F.s Overbevisning tilintetgjøre Ministeriet, og han
30 troer, at det nye Ministerium vil optræde virksomt.
Pam. vilde gjærne søge nye Forbundsfæller hos Tory
erne, P. Grey’erne, Granville kunde gjærne gaae med
Derby; dTsraeli vilde maaskee gjøre Vanskeligheder.
* Senere hører jeg, at Latour’s Yttringer til Moltke
tyde stærkt paa, at Keiserens Tro hidrører fra Latour’s
Beretninger, men ikke fra tydske Kilder.
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Clarendon vilde næppe være Derby’s Udenrigsminister;
han vil være første Mand, ellers var han ikke indtraadt
i det vaklende Whigministerium.
Quaade faaer af Hertugen af Cambridge Bekræftelse
paa de dansksindede Demonstrationer i Cambridge. 5
Men vil Regjeringen hjælpe os og kan det faae Parla
mentet med sig? Selv troede han, at der kunde stilles
de fornødne Soldater, og han var villig til at gaae med;
han erkjendte, at vi ikke kunde gjøre større Indrøm
melser.
10
Om Aftenen hos Shaftesbury kom Pam., der igaar og
idag havde været i Cambridge; han erkjendte, at vi ikke
kunde frafalde Flensbg., men rystede paa Hovedet m. Hs.
til Hjælp; Englænderne kunde sende Skibe, men ikke
Soldater; det generer Tydskid., men Tydski. kan dogis
bedre udholde det. Lord R. Cecil siger, at hvis Lederne
ville udtale sig for os, følger hele Torypartiet. Spml. er,
om England skal opgive enhver Indblanding i continentale Anliggender!!!! Nu eller Aldrig siden.
DEN 5. JUNI. Søndag.
2»
Melchior—Regenburg.
Vi fik i Formiddags Instrux fra i Torsdags^ i Lighed
med min Henstilling i Fredags Aftes. Indtil den 1ste Juni
har der ikke været betalt; altsaa lyve de preussiske Mi
litære for Bernstorff.
25
Wachtmeister har meddelt Quaade, at Brunnow alt
har skrevet Udkast til Fredspræliminarier, indeholdende
. de forskjellige Punkter, vi i Overeensstse. med Russell’s
Forslag have billiget — men ladende Grændsen aaben,
idet det sagdes, at en Deling skulde skee. Heri var altso
Russell enig; men W—r. og Latour protesterede. Latour
skrev derom igaar med Moltke. W—r skræmmer Rus
sell med Kongens Abdication* og Skandinavisme, hvis
England svigter.
* W. synes næsten at have hørt Noget om Kongens
Yttringer i denne Retning. Vi fik en personlig Udtalelse
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I Pembroke Lodge havde W—r og B—w været sam
men. Hvad W. rev ned, byggede Br—w op igjen. Det
hjalp ikke synderligt, hvad W—r sagde, at Br. ved at
bringe Fredspræl, frem end mere vanskeliggjorde Vaa5 benhvilens Forlængelse. Russell sagde, at Napoleon havde
en ny Linie. Da vi kom, havde Russell endnu ikke op
givet Præliminarierne; de indeholdt Intet om Statsgjæld,
endsige om Garantier; derimod optoges Noget om Mu
ligheden af en Afgørelse ved Opmand. Russell talte og
10 om en Afstemning i de blandede Distrikter; han skal
tænke paa — hvad han dog ikke sagde — at Grændsen
skulde drages ved Commissærer, valgte af Befolkningen.
Det er trist, at Afstemningen nu — efter hvad f. Ex.
Regenburg mener — vilde gaae os imod, saa Skade og
15 Spot vilde følges ad.
E. Banér skriver, at Prindsen af Augustenborgs * Be
søg i Berlin er den sidste Uges Begivenhed. Det frem
stilles i Almindelighed, som om man der var glad i ind
byrdes Enighed. Men Sandheden er, at man er ganske
20 uenig. Prindsen af Augustbg. vil ikke vove sin Popula
ritet og vil df. ei samtykke i en klækkelig Deling af
Slesvig, ja han vil ikke engang finde sig i en Indskrænk
ning af Souverainitetsrettighederne i Holsteen. Han fryg
ter for at dele Bismarcks Upopularitet, og Bmk. frygter
25 for, at man skal bruge Prindsen til at styrte ham især
nu, da Wrangel har trukket sig tilbage. Fra visse Sider
vil man vistnok hellere antage Oldenborgeren.
af Kongen, der var skrevet af Monrad efter spredte Yt
tringer af Kongen; den var billiget i Statsraadet; han
havde der et Tillæg, der truede med Kongens Abdication.
Da Vedel bagefter gjorde Indvendinger til Kongen, sagde
denne til Monrad: »Hvad skal det ogsaa til? Jeg har jo
slet ikke bedt Dem om at skrive det.« Saa gik det ud.
* Prindsen er gift med en Datter af Victorias Halv
søster. (Hertuginden af Kent var først gift med en Leiningen; dennes Datter med en Prinds Hohenlohe Langen
stein, hvis Datter er Prindsessen af Augstbg.
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DEN 6. JUNI. Mandag.
Igaar Aftes gjentog Quaade, efter W—rs Opfordring,
i en Billet til Russell de Vilkaar, paa hvilke vi kunde
samtykke i 14 Dages ny Vaabenhvile. Russell sagde idag,
at han havde forstaaet det forinden. I en Samtale før 5
Protokollens Oplæsning gav han omsider det begiærede
Tilsagn, men strax derefter vilde han dog bringe de
brunnowske Præl. frem. Da Quaade følte, i hvilken van
skelig Stilling han vilde komme, hvis han da paa en
Gang maatte afvise de brun.-russelske Præliminarier og 10
Vaabenhvilens Forlængelse, tog han sig sammen og for
langte efter Protokollens Oplæsning en ny Samtale med
Russell, inden vi rigtigt begyndte. Saaledes maatte vi
andre da strax gaae til lunch, som ellers først tages til
Hjælp, naar vi under Forhandlingerne gaae istaa. Om-15
sider kom R. & Q. tilbage; R. havde nu lovet ikke at
bringe Prim. frem. Clarendon vrissede. Brunnow var
forbittret; der var en Clausul om Befolkningens Raadspørgning; ellers vilde han selv have forebragt dem. Jeg
fik underhaanden at vide, at Latour havde Ordre at 20
støtte Fredspr., hvis de kom frem. Alt dette glippede nu.
Vi samtykkede i Vaabenhvilens Forlængelse for 14 Dage.
Bernstorff, som ventelig var forberedt paa Brunnows
Forslag, nægtede sit Samtykke til en saa kort Forlæn
gelse. Først vendtes Bebreidelserne mod ham. Han vilde25
have en Maaneds Opsigelse. Saa væltede Brunnow sig
ind paa os og vor Regjering, — Protokollen suspende
rede han; saa han generede sig ikke. Tilsidst tog Bern
storff Forslaget om de 14 Dage dog ad referendum,
efterat Apponyi havde antydet, at Grunden, hvorfor deso
14 Dage ei forslog, var, at saa Mange skulde blive enige;
i hans Instrux var hverken Maximum eller Minimum
sat i Hs. til Varigheden. Brunnow havde efter Mødet
gjenvundet sin Ligevægt; men han ønskede inderligt, at
Regjeringen i Kbhvn. vilde indsee sit sande Bedste og 35
antage hans Fredspræliminarier.
Fitzgerald, som alt havde været hjemme, traf os i
Underhuset. Det var nu besluttet ikke at røre sig, saa-
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længe Conferentsen sad. Dette var navnlig Overhus
ledernes bestemte Ønske. Men han forsikkrede, at Stem
ningen nu endnu klarere end før var for Danmark.
Der vilde ingen Forslag komme i Anledning af Osbor5 nes Spml., som Pam. ei vilde besvare; — en Time efter
kunde Toryerne dog ikke dye sig, under et indisk For
slag Qernede Lederne sig; Lennox begyndte, selv d’lsraeli,
Fitzgerald og Cecil.
Om Aftenen hos Prindsen af Wales vare baade Her10 tugen af Cambridge, Hertuginden af Cambridge, Stor
hertuginden af Meklenborg og Prindsen af Wales meget
dansksindede. (»Brechen sie ab, je eher je lieber — die
Leute können nicht länger zurückgehalten werden«.)
Noget sandt er der i denne Opfattelse af Stemningen i
15 Parlamentet, ellers havde Russell ikke rettet sig efter
Quaades Vilkaar. Men forslaaer det?
Clarendon* talte om, at det var en falsk Ære vi satte
i ikke at ville tage den nordligere Grændse, vi kunde
faae; vor Regjering maatte vælge frit; men den maatte
20 ikke skuffe sig og vente engelsk Bistand. Ogsaa gamle
Mussurus prædikede Eftergivenhed. Kom den store Krig,
vilde intet Menneske bryde sig om os, England vilde
maaskee føre Krig for os, men ikke for Frankrig, og det
blev dog Enden paa det Hele, hvis Engid. og Tydsk25 land kom i Krig sammen.
Hertugen af Cambridge indlod sig i Formiddags dybt
med Kauffmann om Dybbøl, Danevirke. Han omtalte
en Campagne mod Tydskid. med 30,000 Mand engelske
Tr., 15,000 Svenske og de Danske.
30 DEN 7. JUNI. Tirsdag.
Beretning til Regjeringen og Brev til Vedel expederes
med Bertouch. Efter Brunnow vil England nu ikke
bringe noget nyt Forslag frem, det hedder, at Frankrig
pønser paa Linien Cappel-Husum. Endnu har Bernstf.
35 ikke meddelt, om han tager de 14 Dage. Stuart tvivler
* Ogsaa for ham var den preussiske Vending i Formid
dags en Overraskelse.
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om Torsdagsmødet. Hjemme meente man, at Preusserne
ansaae Vaabenhvilen for udløbet d. 9**®; dette vilde Bernstff. dog ikke troe. Lord Ellenborough besøgte os idag;
kraftigere end jeg ventede. I 1815 afslog han det Hverv
at overlevere Genua til Sardinien. Han spurgte om Bern- s
storferne fra Wienercongressen; den Ene var gift med
den Andens Datter, en høist elskværdig Dame, (baade
han og Lady Ellenborough meget letfærdige); han læste
opmærksomt Prot. 28. Mai og Ve, og fik Oplysning om
den sidste Aftale med Russell, hvem han ringeagtede. lo
Hans Indtryk var, at vi vilde faae Danevirkelinien. Herpaa lægger jeg dog ikke synderlig Vægt, da han hver
ken forstod Frankrigs eller Ruslands Holdning. Han
udtalte sig meget energisk om Danmarks fremtidige Stil
ling. Hver Mand maatte være Soldat fra 18—45^*® Aar;i“
Landet maatte betragtes som en Leir o. s. v.
Regenburg har Underretning om, at Dronningen ny
lig har sagt — efter et Brev fra Keiserinden af Rusland
— at Rusland vil opretholde Londonertractaten. I Kbhvn.
fremstilles den oldenborgske Cession som en Tjeneste, 20
der ydes os ved at gjøre Augustenborgerens Stilling van
skeligere. Der hører Meget til at troe herpaa, — og
dog bide ikke Faa paa Krogen.
DEN 8. JUNI. Onsdag.
Efter en Beretning fra Moltke Ve byder den engelske 25
Partistilling os for Øieblikket virkeligt nogen Mulighed.
Drouyn yttrede d. 5‘® Juni til Moltke, at der efter La
tours Beretning kun var liden Udsigt til noget Udbytte
af Conferentsen. Cowley havde sagt ham, at Sagen var
meget alvorlig for det engelske Ministerium, Conferent-30
sens Glippen vilde ikke blive tilregnet de Danske, der
havde antaget de Neutrales Forslag, men de Tydske;
Demonstrationerne ved Revuen og i Cambridge vidnede
om en Stemning, der let kunde bringe England til at
tage alvorlige Beslutninger. Drouyn havde svaret, at 35
Frankrig vel ikke kunde begynde Krig for den Sags
Skyld, men det vilde iagttage une neutralité bienveilKriegers Dagbøger. III. Bind.

H
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lånte; det vilde aldrig optræde for Tydskland mod Dmk.
Grev Moltke søgte d. Ve Cowley. Denne bekræftede
Drouyns Ord om Stemningen og Stillingen i England;
Engl. vilde næppe gjøre noget andet Forslag end
5(det viste sig ikke, om han vidste Grunden); men Majo
riteten i det engelske Cabinet var mod en Krig. Iøvrigt
var Cowley meget lidet tilfreds med Drouyn, og end
mindre med Napoleons’ formodede Politik — Drouyn an
sees personligt for mere velsindet mod Dmk. —; Cowley
10 vilde ikke troe paa den neutrale Stilling; han turde ikke
tilraade sin Regjering Krig, saalænge han ikke var be
trygge t m. Hs. til Frankrigs Holdning.
I Formiddags kom Tilsigelse til Morgenmødet. Jeg
søgte W—r, men denne var hos Russell. Brunnow, hos
15 hvem Quaade var igaar, har nu fattet sig efter sit Ne
derlag.
Blauenfeldt, Fader og Søn, skal nu være frigivne.
Latour vidste idag Kl. 372 endnu Intet; han sagde
Quaade, at Beust i Gaar Formiddag havde været hos
20 Russell, men vilde ikke sige Noget.
DEN 9 JUNI. Torsdag.
Efter forskjellige Spoer synes man i Paris at pønse
paa en ny Linie Mellemslesvig; nu synes den at stige
fra Kappel-Husum til op imod Flensbg.-Bredsted, men
25 Frankrigs Holdning skal ikke imponere Preussen, saa
det er intet Under, at Latour endnu ingen Instrux har
faaet i saa Hsde.
Berl. og Wienertid. Ve antyde efter Morgentelegrammer
idag, at der vil blive knyttet peremptoriske Betingelser
30 til Samtykket til Vaabenhvilens Forlængelse.
Lady Stanley-Alderley sagde igaar Aftes til Bille:
»You are getting us into troubles. But don’t believe,
that we are going to war for your sake.« Snurrigt nok
skræmmer Bille Russell. Da denne i Mandags spurgte
35 Quaade, hvad vor Regiering vilde gjøre, hvis Frankrig
og England vilde forpligte sig til at begynde Krig for
Linien Kappel-Husum, tilføiede han: Sig det ikke til
Bille. (Dette har Quaade i nogle Dage forholdt mig.)
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Bernst. samtykkede — for allersidste Gang. Derpaa en
udfordrende Fortolkning af Betingelserne. Quaade pro
testerede. Brunnow fastholdt Samtykket fra vor Side.
En Subcomité under Latour af Quaade—Balan. Derpaa
Frokost. Russell vilde nu rehabilitere sig m. Hs. tils
Londonertractaten. Bernst. forsvarede sit Lovforslag.
Beust, der ingen Instrux havde faaet, lod som han
havde det, og holdt en fordringsfuld Tale. Br., Biegeleben
og vi gjorde Indsigelser.
Næste Møde Onsdag d. 15. Juni. Vi stævnes til Rus-io
sell Løverdag Kl. 1.
Bentinck sagde Bille, at Keiserens Helbredstiist. var
Grunden til hans Tilbageholdenhed. Han følte sig for
svag.
DEN 10. JUNI. Fredag.
is
Fitzgerald klagede over Vanskeligheden ved at holde
de unge Lorder sammen. Nu skulde der igjen være
Torymøde, men han frygtede, at Intet kunde gjøres.
Jeg sagde ham, at vi altid vare formanede til Moderation.
Cowley havde ogsaa advaret ham mod Napoleon — en 20
Urimelighed.
Lytton kom Kl. 12. His heart sank within him, da
han hørte, at Vaabenhvilen var forlænget. Monrad havde
i Mandags sagt til ham, at den ikke vilde blive forlæn
get en Dag. Da jeg forklarede ham, hvad vi havde faaet 25
for Forlængelsen, skiftede han Mening. The baldest
councils are the most prudent. Ogsaa han kjendte og
beklagede Cowley’s Frygt.
Om Aftenen hørte jeg, at Toryerne igjen havde be
sluttet — ligesom i Tirsdags efter Palmerstons Opfor-30
dring til at tale — at tie, indtil Conferentsen er sprængt.
Men der er Disciplin »you may rely on the full force
of our party.«
W—r siger mig, at vi i Morgen skulle samles ei blot
med de Engelske, men og i det Mindste med ham 35
og Latour. Han beretter, at Piessen har henstillet til
Kbhvn. den russiske (østerrigske?) Tanke, at hele Dan
it*
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mark skulde gaae ind i det tydske Forbund. Dette meddelte
Monrad Bjørnstjerna og Dotézac. Efter en Meddelelse
fra Paris pr. Coureer havde Drouyn sagt, at Frankrig
vilde modsætte sig dette med Vaabenmagt. Iøvrigt tilstod
5 Drouyn Adelsvärd, at nu vilde Napoleon drage Delings
linien nordligere end ved Slien.
Hambro fortalte mig, at vi havde laant 5 Mill. fl. paa
et halvt Aar i Holland til 7 pc.
Keiseren af Rusland kom i Gaar Aftes til Berlin og
10 reiser imorgen til Darmstadt.
Sen. Anm. Idag svarede Frankrig paa Englands Op
fordring til et Ultimatum.*
DEN 11. JUNI. Løverdag.
Vi samledes Kl. 1 med Russell, Brunnow, Latour og
15 W—r (Clarendon i Cambridge). Russell spurgte Latour,
om han havde Noget at foreslaae. L. Nei. Quaade fast
holdt
Forslaget. Br—w oplæste nu under mange
Venskabsforsikkringer sit omarbeidede Udkast. Det be
høvede kun faa Forandringer for at blive en compte rendu,
20 men for at blive et antageligt Udkast til Fredsprælm.
savnede det enhver Afgjørelse af Grændsen, og enhver
Forandring af den militære Occupationstilst., saa vi
kunde ikke love at anbefale det. Han tog det meget ilde
op, da jeg af en Yttring af ham, at Conferentsen ellers
25 vilde døe af inanimation lod mig — ubesindigt nok — friste
til at sige, at det var bedre, Conferentsen døde af inani
mation, end at Dmk. skulde døe af Conferentsen. W—r
vilde, saavidt jeg forstod ham, have Sligrændsen ind
inden d.
men benytte Opgivelsen af Militærgaran30 tierne som Vederlag i Brunnows Aand. Latour under
støttede mildt Brunnow. Intet vilde jo være préjugé;
Alt var stillet paa den convenableste Maade. Mødet
endte med, at Brunnow erklærede, at han ikke mere
vilde gjøre sig nogen Uleilighed med at hjælpe os.
35

* Jfr. Grammont: Dagbi. Fbr. 1879.
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Russell antydede Ideen om en Voldgiftsmand og Bern
storffs Afstemningslyst.
Brunnows Vrede var dog ikke farlig. Quaade gik efter
Mødet til ham og fik hans Udkast.
Om Eftermiddagen var Quaade meget vaklende. Hans
pønsede et Øieblik paa at opstille et Modforslag til Br—w.s
Udkast, hvorefter 1) Spmet. om den afstaaede Deel af
Slesvig skulde indlemmes i det tydske Fbd. forbeholdtes
nærmere Forhig. 2) Grændsen udtrykkelig betegnedes
som liggende Syd for Flenshg.—Tønder, medens detio
Øvrige holdtes aabent; — jeg henstillede, at vi i det
Mindste maatte have det, der utvivlsomt skulde tilkomme
os, udleveret, hvis vi skulde samtykke i den ubestemte
Forlængelse af Vaabenhvilen.
Det næste Øieblik klagede han over, at vi overhovedet is
havde samtykket i Londonertractatens Opgivelse.
Jeg indseer ikke, hvorledes vi her for Øieblikket kunne
tage noget Initiativ. Efter Wachtmeisters Mening er
Bernstorff ærlig, naar han siger, at Tydskerne ikke ville
afstaae Flensborg.
20
Om Aftenen hos Pam. fortæller W—r mig, at Russell
havde tilbudt Frankrig Englands væbnede Bistand til
at gjennemføre Slielinien (en Anticipation af Garantien
sat i Bevægelse af W—r og Adelsvärd). Drouyn havde
talt derfor i Statsraadet; men Majoriteten med Keiseren 25
havde besluttet at forholde sig roligt, — den offentlige
Mening tillod ikke Krig for det Spml. Derimod vel for
at forhindre Danmarks Opgaaen i det tydske Fbd.
Lady Pam. sagde til Azeglio: Jeg troer, at Pam. ikke
ret seer, hvor alvorlig Sagen er. Der vil komme et Mi-30
nisterskifte og jeg anseer det for ret godt. Sir H. Seymour kjender ikke længere Engid.; før, naar Engid. vilde
Noget, viste de sig som Mænd og brød sig om Intet; nu
var der en stærk Følelse for Dk., men man spurgte, hvad
det kostede. Han var hverken Tory ellei' Whig; Tory-35
erne kunde styrte Ministrene, men hvad saa! Ja det
veed Ingen.
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DEN 12 JUNI. Søndag.
Grev Moltke melder fra Paris, at Latour har faaet
Ordre til intet Forslag at gjøre til den nye Linie, han
skal understøtte det Forslag, Dk. maatte gjøre, men
5 endelig i yderste Nød foreslaae Afstemning i det om
tvistede District (å la Beust—Bernstorff). Til os selv siger
Lr., at han godt forstaaer, at vi maae have en Ende
paa det; men han raader indstændigt til at tage, hvad
vi kunne faae, uden ny Krig. Mener han det? Jeg til10 staaer, at jeg ikke veed det.
Quaade hlev i Gaar Aftes af Russell anmodet om at
komme ud idag til Pembroke-Lodge.
DEN 13. JUNI. Mandag.
Hvorledes mon det egentlig seer ud hjemme? Man
15 hører intet Paalideligt om Hæren eller om den offent
lige Mening. Men det hedder, at Personalunionsideen
under russisk Indflydelse atter dukker op igjen.*
Den Skræk, Frankrig havde faaet for DSts. [Danske
Stats] Opgaaen i det tydske Forbund, der endog havde
20 bragt Napoleon til i den Anledning at henvende sig til
Times (Dasent** til Schleisner) lægger sig atter efter Er
klæringer fra St. Petersbg. og især fra Berlin.
Bis[marck] og Gortschakoff holde Conferentse idag. Idag
først beretter Quaade, hvad R. igaar sagde. Strax efter
25 Løverdagsmødet var han gaaet til et Cabinetsraad. Der
var det vedtaget, at han skulde meddele, at den engelske
Regjg. »might« give material assistance to Dk., hvis vi
antog et af England stillet Forslag om, at Grændsen
drages mellem de to af Grev Bernstf. og Dk. betegnede
30 Yderpunkter ved en Voldgiftskjendelse (af en Souverain
* Kongen vil nok ikke samtykke i Rigsraadets Ind
kaldelse. Billes Arvefølgeartikel*** vil han have tiltalt
o. s. V.
** Dasent paastaaer, at England alt vilde have været
35 i Krig, hvis Preussen havde afslaaet Vaabenhvilen.
*** 4. Juni d. A.
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eller en Privatmand). Might (était disposé) betegnede en
Anskuelse i Cabinettet, der endnu ikke var forelagt
Dronningen, hvilket var en omstændelig Sag. Quaade
havde svaret, at han den næste Dag vilde sende en
Coureer. W—r talte derpaa med Russell. Denne tilføi-s
ede da til Quaade, da denne tog Afsked, at efter R.s
personlige Mening kunde den engelske Reg. muligt tage
samme Beslutning, hvis den danske Regjg. enedes med
den engelske om en endelig Linie. Det er Russell’s
personlige Usikkerhed; og sagtens tillige Cabinettetslo
Usikkerhed; man veed ikke, hvad man kan holde sig
til. Man kan hverken stole paa Ministeriet eller paa
Toryerne; den Resolution, de agte at foreslaae, binder
dem ikke til Noget; det er kun en almindelig Misbilli
gelse af Russell’s Udenrigspolitik. Nu burde Regjeringen lo
paatvinge os det brunnowske carte blanche, men bede
derom — Nej. Vi telegraphere og sende Coureer idag!
Vi forelægge Sagen til Ministeriets Afgjørelse uden no
get Raad. Jeg antyder i Brev privat, hvorvidt vi efter
min Mening kunde fravige Slielinien (navnlig naar vi 20
fik Flensborg med dets Livsbetingelser) omtrent GeltingHusum.
Brev fra Hall. Andræ tier. Jeg skrev til Moltke. Times
har idag en Artikel om Afstemning i Belter. (Beust?)
25
DEN 14. JUNI. Tirsdag.
Lytton var hos mig idag. Han var honnet nok til at
komme for at sige at han nu var mindre sikker end i
Fredags paa, at Toryerne vilde gjøre Noget for os. Stan
ley vilde ikke join a war government. Derby vilde helst
være fri for det Hele. d’Israeli syntes forleden ikke toso
shrink from the responsability of a war, men nu var
han ængstelig og vaklende; saaledes hjalp det lidet, at
Whiteside, Peel, Cecil, Walpole og Fitzgerald vare vil
lige. Sagen var, at det engelske Folk ikke med Tillid
vilde see Krigen ført under Derby, Disraeli og Malmes-35
bury, men man vilde være ganske rolig, naar Palmer
ston begyndte Krigen. Saasnart Conferentsen brast.
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vilde Forhlgerne. begynde. Hvis da nogle ivrige Toryer
udtalte sig for Krig, og Pam. stod op og tog dem til
Indtægt, var han sikker. Ingen kunde sige, om der blev
en Opløsning. Skulde Vaabenhvilen mod Formodning
5 blive forlænget, vilde der visselig blive foreslaaet en
Adresse, der begjærede, at Parlamentet maatte blive
siddende til Conferentsens Slutning. Clarendon havde
sagt til ham, at det var madness to go to war; han
troede, skjøndt han ikke var sikker derpaa, at Tydsk10land vilde lade os faae Flensbg.; vi vilde ikke høre No
get derom, og han maatte erkjende, at vi havde gode
Grunde at støtte os til. Men hvad hjalp Grunde? Con
ferentsen vilde briste. Baade Clarendon og Russell havde
havt nogen Prevention mod mig, men den var forbi.
15 Russell havde mærkværdigt nok længe troet paa Rus
land i denne Sag, — saa blind var han.
Da jeg gjærne vilde personligt see, hvorledes Russell
stillede sig nu, tik jeg mine Colleger med til ham for
at forestille ham, at Mødet maatte udsættes længere,
20 hvis der skulde kunne ventes Svar af os. Vi fremhævede
Vigtigheden af bestemte Beslutninger fra Englands Side,
thi det lod nu til, at ogsaa Cabinettet ikke længere ved
stod Forslaget om væbnet Understøttelse i Tilfælde af
Voldgiftsforslagets Antagelse fra vor Side; han erklærede
25 i det Mindste, at baade dette og Grændseliniespmet.
vilde blive forelagt Cabinettet til fornyet Overveielse.
Mon det havde virket, hvis Quaade havde slaaet det
fast i Søndags ved en personlig Tilslutning? Idag kunde
det ikke hjælpe. Mon Clarendon har skræmmet ved sin
30 Hjemkomst, — han var jo borte i Løverdags. Eller er
Grunden den, at Frygten for Toryerne er aftaget noget
i de sidste Dage; det er nok desværre sandt, hvad Da
sent idag sagde til Schleisner, at Toryerne hver Dag
tabe Terrain.
35 Russell bemærkede, at Frankrig ikke længere fastholdt
Slilinien, fordi der herefter vilde blive altfor mange
Tydskere under dansk Herredømme, og at Bernstorff
vilde foreslaae Afstemning i hele Slesvig. Med Føie kla-
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ger Quaade i vore Samtaler over, at de Neutrale fore
bringe et Forslag, som ikke kan sættes igjennem. Vilde
de ikke hjælpe os, burde de ikke være fremkommet
med Andet, end hvad de vidste vilde blive antaget.
Med Schleisner, der reiser i Morgen tidlig, sende vis
atter Rapport. Det er ikke lykkedes Melchior at faae et
city meeting istand i vor Sag.
DEN 15. JUNI. Onsdag.
Keiseren af Rusland kom til München idag.
Moltkes Depeche 'V«. M. fik igaar Morges et Telegram, lo
hvori Monrad paalagde ham Intet at forsømme for at af
vende det franske Forslag om at lade Befolkningen
stemme. M. søgte Drouyn; da der skulde være Conseil
Kl. 1, traf han blot André. Cowley lovede M. at gjøre,
hvad han kunde, skjøndt en Meddelelse af 'Ve lod hamis
formode, at Keiseren havde lovet Goltz og Beust om
ikke selv at fremsætte et saadant Forslag, saa dog at
understøtte det, hvis det fremsattes; Cowley tilføiede, at
efter hvad Drouyn d. 'Ve havde sagt, var det tvivlsomt,
om Latour vilde gjøre Forslaget. Cowley havde s. D.20
faaet et Privatbrev fra Russell om det engelske Cabinets
Tilbud m. H. til Voldgift til den danske Regjering. Cow
ley havde skriftlig meddelt Dr. dette Voldgiftsforslag
uden dog at omtale det eventuelle Tilsagn om Under
støttelse. *
2S
Cowley havde tænkt paa de 4 Neutrale som Voldgiftsmænd, eller maaskee Napoleon vilde regne paa
Valget.
Igaar ved drawing-room spurgte jeg d’Azeglio, der
som Italiener inderligt ønsker Krig, om han kundeso
skaffe mig at vide, hvorvidt Russells personlige Mening
om Muligheden af, at England med Magt vilde sætte en
* Naar Moltke mener, at England forud skulde have
sikkret sig dets Antagelse fra tydsk Side, troer jeg, han
35
feiler.
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bestemt Linie igjennem, kunde vinde Cabinettets Billi
gelse. Uagtet jeg igaar Eftermiddag havde tilskrevet ham,
at jeg havde talt med Russell og bedet ham forelægge
Cabinettet Sagen, kom han i Formiddag og forelæste et
5 Svar fra En, der havde Adgang til at see de red boxes,
som gaae imellem Ministrene. Svaret fra i Gaar Aftes
lød paa, at Russell havde handlet meget uforsigtigt ved
at vildlede de Danske; thi Cabinettet havde aldrig væ
ret saa fredeligt som nu. Russell havde skrevet et exlotremely pacific letter til Lord P—n.
Men saa i Morges kom fra samme Kilde et nyt Svar.
Muligt havde Russell dog handlet rigtigt. P—n havde
svaret meget krigerisk; Avislederen* var igaar Aftes
meget krigerisk.
15 W—r lover at bibringe Pam. Lyttons Opfattelse (om
muligt; maaskee kan Kinnaird, Lady Shaftesbury eller
Azeglio-Maffei bruges).
Der er i dette Øieblik Cabinetsraad. Conferentsen er
udsat til Løverdag. Forinden fik jeg Leilighed til (rigtig20 nok imod vor Instrux) at udtale for Milner-Gibson,
hvorfor jeg ikke kunde med nogen Nytte anbefale noget
Voldgiftsforslag, der ikke sikkrede os Flensborg med et
passende Opland; naar det skete, vilde jeg efter Evne
arbeide for, at Regjeringen samtykkede.
25 Fitzg. kom og var meget bange for, at det Hele
skulde ende, uden at Toryerne fik Leilighed til at
styrte Ministeriet. Brunnow havde i Morges sagt, at i
Morgenmødet vilde alt komme i Orden; Gortschakow
havde formaaet Bismarck til Indrømmelser. Jeg oplyste
30 nu, at Mødet var udsat. (Altsaa maatte Toryraadet ud
sættes til Mandag.) I Mødet, hvor Sagen sidst behand
ledes — Stanley fraværende — vare, paastod han.
Derby, Malmesbury, DTsraeli, Cairns, Peel, St. North,
* Der er altsaa en Presse der har dette Hverv for
35 Ministeriet. Daily News’s Beretning, at Toryerne havde
opgivet Partiangrebet paa Pam. modsiges af Morning
Herald (Evening Standard) og af Globe; ligi. Fitzgerald.
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Manners, Fitzgerald aldeles enige. Han sagde iøvrigt, at
P—n troede, at Conferentsen brast, og vilde have Krig
isaafald; hvis Cabinettet gjorde Vanskeligheder, vilde
han opløse det. Dette havde Pm. idag Kl. 1 sagt til
Borthwick. Ogsaa Granville talte krigerisk. Borthwicks
kom lidt efter og bekræftede i det Væsentlige Angivelsen
om Pam.’s Ord. Jeg advarer i Aften pr. Telegraph Mon
rad imod for tidligt at opgive ’Vs og lover at søge Op
lysning om Cabinetsraadets Udfald idag og om Brunnows Meddelelse om preussiske Indrømmelser. Da vilio
det være Tid at bestemme sig.
DEN 16. JUNI. Torsdag.*
Jeg forespurgte Eager, om W—r.’s Meddelelse,** at 60
Toryer skulde have erklæret Lord P—n, at de ikke
vilde billige en Krigspolitik, var sand. Iøvrigt havde W—ris
meddelt P—n Lyttons Opfattelse gjennem Lady StanleyAlderley og Lady P—n selv.
Jeg har idag Intet kunnet erfare om Cabinetsraadet.
Hambro har meddelt et Tilbud om at kjøbe Pantserskibet. Men det er nok Peru. Russell tillod igaar Salget, 20
naar det blot ikke var til en krigsførende Magt; jeg troer
iøvrigt, at Bille har bemyndiget Hambro til at sælge
det, hvis han kan faae 250,000 Lst. Ashanteesoldaternes
Tilstand vækker megen Bevægelse i Underhuset.
Borthwick har idag, inden han reiste til Paris, bekræftet 25
for Gosch, at Pam. var bestemt paa at gaae til Krig,
hvis Conferentsen brast uden Resultat. Han var nu som
i Fbr., men han var tillige bestemt paa ikke at lade
sig overstemme som dengang. Men kan män nu stole
30
paa ham denne Gang?
Den 26de Januar telegrapherede Bille hjem, at vi
kunde stole paa Englands væbnede Bistand; P—m. gik
i Fbr. til Parlamentet for at holde en Tordentale, — og
* Efter Dagbi. ”/e Statsraad med russisk-slesvig. hoist.
Forslag.
35
** Twiss har hørt Noget Lignende af Denison.
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saa blev det den matteste Tale, han nogensinde har holdt.
Vil det gaae anderledes nu? Vil han maaskee blot
skræmme?
Twiss oplyser mig, at Macpherson er den politiske
sUdg. af Quarterly Review, og at H. B., til hvis satiriske
Tegninger en stor Commentar er udkommen, var (Frank
eller John) Doyle, en romersk Catholik.
DEN 17. JUNI. Fredag. Dansk Ministerkrisis* og deraf
flydende Forvirring. D’Azeglio kommer og fortæller, at
10 der muligt i Aften vil blive tilføiet Ministeriet et Neder
lag i Ashanteesagen; isaafald vil P—n resignere uden
Opløsning, fordi det er en daarlig Sag. Ligi. beretter han
det Rygte, at tre Medlemmer af Ministeriet (Gladstone
og to til, deriblandt maaskee Granville) igaar tog ud til
15 Dronningen for at sige, at de resignerede, hvis Cabinet
tet bestemte sig til Krig. Vist er, at Palmerston offentligt
ikke vil vedkjende sig noget Tilsagn om Understøttelse,
hvis Voldgiftsforslaget antages af Danmark, men forkastes
af Tydskerne; han vedstaaer kun, at i saa Fald vilde
^det engelske Cabinet have to consider what to do. Altsaa
Alt er usikkert, naar vi ikke til Syvende og sidst ville
lade os nøie med Bovlinien; ere vi ikke beredte herpaa,
ville vi ikke finde os i et hvilketsomhelst Resultat, Con
ferentsen kan bringe, da kunne vi ingen Vished faae
25 uden gjennem Erfaringens ængstelige Prøve. I Overhuset
holdt Ellenborough en god Tale. Derby meldte sig.
Eager, der havde søgt os hjemme og gjennem Tjeneren
efterladt den Besked, at Rygtet om de Frafaldne var
ugrundet, kom op til mig i Parlamentet Kl. 6 og sagde
sodet Samme. Sir John Hay indbragte, sporet af Sorgen
over Broderens Død et Forslag til en Misbilligelse af
Regjeringens Mangel paa Forsynlighed ved Udsendelsen
af Tropper til Cape Coast Castle. Palm’s. Svar skjødes
løst. Ved Afstemningen seirede Regjeringen med 7 Stem35 mer. Hay skadede Sagen ved til Slutningen at gjøre
Jfr. senere 5. Juli. [Side 185 f.j
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Pm. ansvarlig for den slette Krigsførelse. Debatten var
livlig og charakteristisk, men man mærkede, at Stoffet
var noget tyndt. Det havde lettet os Stillingen, hvis Mi
nisteriet var faldet, thi vi havde maattet tage, hvad To
ryerne bød os. Men den Lettelse skulde vi nu ikke have. s
DEN 18. JUNI. Løverdag.
Igaar Aftes meddelte Russell Quaade, ligesom det var
meddelt de Andre, at han idag vil henstille Grændsens
Afgjørelse to the good offices of a friendly power inden
[for] de ved det tydske Forslag og det danske Forsiagio
bestemte Linier. Han vilde være hjemme imellem Kl.
10—12 idag. Igaar Aftes kom ligeledes 2 Telegrammer,
1) forkastende Arbitrageforslaget, 2) antydede, at Kongen,
skjøndt han forkastede det, vilde have et Modforslag
fremsat — det sagdes ikke hvilket, men det var et saa-is
dant, som Ministeriet ikke vilde overtage Ansvaret for.
Kongen søger et nyt Mstm., og vi skulle indrette vor
Erklæring saaledes, at vi ikke bandt et nyt Mst. men
ikke heller forlod det nuvde. Mstms. Stilling. Det er et
smukt Uvirksomhedsbaand, der saaledes lægges paa os. 20
Quaade siger, at han, hvis 2) ikke var kommen, vilde
have sprængt Conferentsen idag. Jeg tvivler paa, at det
var blevet til Alvor.
Vi gaae i Forening til Russell. Regjeringen vil ikke
være bunden forud. Han (og Palmerston) troede, at den 25
vilde understøtte os, hvis vi sagde ja. Tydskerne nei,
(som han siden sagde til Quaade med Skibe og Artillerie).*
Nu var det ikke længere Voldgift, men Mediatioii, der
foresloges, og i Regyndelsen, som han forelæste os, op
dagede jeg den Tvetydighed, at der vel nævntes Linienso
mod Nord Flenshg.—Tønder, men det sagdes, at den
var foreslaaet af Østerrig—Preussen. Paa min Erindring
svarede han: Ja lad os nu see. Saa skulde paa dette
Grundlag Fredspræl, sluttes tilligemed en længere
* Senere Anm. Altsaa den >lille Krig«, som siden blev ss
erkjendt for umulig.
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Vaabenstd. og Conferentsen gaae videre til de andre
Spml.; den utvivlsomt danske Deel burde isaafald ud
leveres os; om den omtvistede Deels Udlevering til de
Neutrale, som jeg berørte, turde han Intet sige. Vi fore5 holdt ham, at han ikke var berettiget til uden vort Stke.
at indbringe Forslaget. Ja det var ikke sikkert, at Grændselinien blev siettere!
Vi bleve enige om at betragte dette Mediationsfors\ag
som et ganske nyt Forslag; uden formeligt at tage det
10 ad referendum skulde Q. derfor blot sige, at vi vilde
underrette vor Regjering derom. Aftalen var, at Quaade
skulde læse Svaret paa det preussiske Mdum. først.
Dette skete ikke. Bstf. kom med et Forslag om at raadspørge Befolkningen i Slesvig, den hele eller tildels. In15 gen kunde forstaae, hvad Østerrig sagde. Frankrig talte
om Afstemning i de blandede Distrikter. Alle Andre ud
talte sig bestemt derimod, Brunnow varmt. Dernæst
kom Bstff. med en Erklæring, hvorved de krigsførende
Magter endelig sagde sig løs fra Londonertractaten. Saa
20 kom Russells Forslag. Som jeg tænkte — Indsigelse
imod, at den nordlige Linie betegnedes som Linien
Flensbg. Tønder. Idet dette stod hen, toge de Tydske
iøvrigt Forslaget ad referendum. Clarendon fremkaldte
ved at bruge Ordet »juger« om den venskabelige Magts
25 bons offices nye Spm. fra Tydskerne, om det da skulde
være arbitrage. Bstff. og Beust mente, at saa vilde Sagen
være meget vanskelig. Usikkert. Quaade læste vor Er
klæring om Vaabenhvilefh. i Jylland. Bstff. truer med
Kaperbreve, hvis der kom ny Krig og Blokaden ikke
30 blev mere effektiv.* Stor Bevægelse. Clarendon, der i
[I Randen staar uden Notetegn]: Kongen af Preussen
— Keiseren af Østerrig, med Bk. og Rechberg i Carlsbad.
Dagbi. 1879 Fbr. 12. (Mémor).
* Her forløb Bille sig (da Bstf. kaldte det et Faktum,
35 at Blokaden ei havde været effektiv) idet han kaldte
Bsf.s Opførsel »infame«. Jeg stillede det frembrydende
Uveir ved strax — inden Nogen kom til Orde — at
bede ham tage det Ord tilbage.
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Russells Fraværelse præsiderer, bestemmer omsider For
slaget i de to tvetydige Retninger 1) arbitrage 2) Nordgrændse — Aabenraa—Høier. W—r. siger, at de Tydske
hvidskede til ham, at i andet Fald vilde de slet ikke tage
Forslaget ad referendum. 2) [En uudfyldt Plads til 25
Linjer i Dagbogen.]
DEN 19. JUNI. Søndag.
Igaaraftes kom et Telegram fra Vedel, uklart, ventelig
Kongens Plan; der begjæredes vor Mening om det For
slag, at hvis Holstenerne vilde vælge Kong Christian IX, lo
skulde Holsteens nordlige Grændse rykkes høiere op,
såa vi beholdt Flensbg.—Husum. Quaade svarede, at
Grændselinien ikke kunde gjøres afhængig af Fyrsteval
get i Holsteen; Grændsen maatte fastsættes ubetinget;
Fred kunde kun faaes ved fuld Afstaaelse af Lbg., Hol-is
Steen og en betydelig Deel af Slesvig. Efter et Resøg
hos Prindsen af Wales raadede Quaade telegraphisk til
at fremsætte et Modforslag, hvorefter Voldgiftsmanden
blot skulde lade Dmk. beholde Flensborg, Tydskland
Slesvig Ry, men iøvrigt frit. Da jeg erfarede dette, tele- 20
grapherede jeg om Aftenen, at dette var misligt, naar
man ikke var paa det Rene med sig selv, at man ube
tinget tog ethuert Resultat., der kom ud af Conferentsen;
jeg henstillede at lade os faae en »Bemyndigelse« til at
foreslaae Linien Gelting—Husum. Vil man og maae 25
man have Fred, eller tør man begynde Krig igjen, det
er Spørgsmaalet, som vi ikke her kunne bedømme.
Ingen kan love engelsk Hjælp med nogen Sikkerhed.
Det Hele er uberegneligt. Lytton var igaar af den Me
ning, at dog kun Toryerne kunde føre Krigen; Palmer-30
ston havde for sin Krigspolitik kun Russell, Somerset
og Greyerne. Omvendt hvorlidet bestemt Derby end var.
Majoriteten af hans Colleger vilde rive ham med. Om
vendt paastod Manners i Gaar Aftes hos Fitzgerald*
(hvor vi saae Malmesbury, Pakington og den elskværdige, 35
* Hvem jeg iforgaars sagde, at England pønsede paa
et Mæglingsforslag.
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naturlige uinteresserede Sir James Fergusson), at det
store Fleertal af P—ns Cabinet fulgte ham, hvis det
blev Alvor; jfr. Gladstone i Krimkrigens Tid.
DEN 20. JUNI. Mandag.
Det er trist, at man aldeles ikke tør tænke paa at be
nytte Afstemningsforslaget i de blandede Distrikter; Re
genburg vil i det Mindste ikke opmuntre dertil.
Hvor uhyggelig end den Uvished er, hvori man be
finder sig m. Hs. til Ministercrisen hjemme, og som
10 aldeles binder Tungen paa En i disse Dage her, kan
man dog ikke lade være at betænke den falske Stilling,
hvori man kom, hvis Tydskerne — imod Forventning
— gik ind paa Russell’s Forslag. Vi kunne da ikke staae
tomhændede med et reent Nej, uden at det vilde skade
15 vor Sag.
Jeg telegrapherede derfor om Morgenen, skjøndt jeg
endnu ikke tilraadede noget Modforslag, at jeg henstil
lede følgende:
1) Voldgiftsmanden skulde ikkun bevæge sig paa Ter2orainet Syd for Flensbg.-Husum og Nord for Eckern
førde —Slesvig—F rederikstad.
2) Han skulde bestemme, hvorledes Statsgjældens De
ling skulde gjennemføres.
3) Han skulde afgjøre, hvilke militære Begrændsninger
25 der skulde paalægges den nye Stat.
Quaade vilde hellere intet Modforslag have end dette.
Jeg blev da bestyrket i den Tro, at vi kunde vente, ind
til jeg erfarede, hvad Tydskerne gjøre, og telegrapherede
i Forening med Quaade om Aftenen, at vi for Øieblik3oket fandt det ufornødent at stille Modforslag. Endnu
veed jeg aldeles ikke, hvad Tydskerne bestemme sig til.
5

DEN 21. Juni. Tirsdag.
I Nat kom der Telegram fra Kbhvn.
Vi kunde da have sparet os Uleiligheden med at tele35graphere igaar; Sagen var alt afgjort i Formiddagsstats-
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raad. Kongen afviste Forslaget, men spurgte: 1) om vi
ansaae Vaabenhvilens Forlængelse paa 14 Dage opnaaelig og ønskelig. Quaade svarer: Hverken opnaaelig eller
ønskelig. 2) Om Tydskerne vilde have antaget Personalunionen. Q. See Protokollen. Hvilken fortvivlet Uklar-s
hed hos Kongen!
Lytton,* der igaar havde søgt mig, kom idag igjen.
Nu var d’lsraeli meget resolut; det kunde ikke hjælpe
at foreskrive P—m, hvad han skulde gjøre, men saa
snart Conferentsen brast, gjordes det almindelige An-io
greb. D’lsraeli tænkte sig Muligheden af, at Tydskerne
kunde vige tilbage, hvis de først ret følte, at det var Al
vor, at England vilde optræde mod dem. Men i mod
sat Fald maatte det blive den store Krig. Aarstiden var
af største Betydning, derfor maatte intet Øieblik spildes; is
blev det nødvendigt, maatte Nationalitetsbanneret ud
foldes overalt.
Vi vedtog Udkastene til vore Erklæringer. En mild
Henvisning til Russells brudte Løfte var Alt, hvad jeg
kunde faae ind. Quaade har endnu ikke glemt det Blik, 20
hvormed Clarendon saae paa Russell, da han havde
hørt af Quaade R.s Løfte, og denne paa Forespørgsel
svarede: »Yes I gave such an assurance.« Quaade sam
menligner Russell med V. Moltke, le bonasse.
Tonen i Times begynder at blive noget truende imod 25
Tydskerne.
I Kissingen og Carlsbad samles Keiseren og Kongen
af Preussen. Endnu veed jeg ikke, hvad Tydskerne gjøre.
Hvad skulle vi gjøre, hvis Tydskerne sige Ja. Vi høre
Intet hjemmefra om, hvad det ventes, at vor Hær kan 30
udrette.
DEN 22. JUNI. Onsdag. Det afgjørende Møde.
Times melder, at Tydskerne sige Nei. Saa ere Tær* Anm. Lyttons Brev af 20. Juni til Kbhvn. kom længe
efter Afgjørelsen. Det udviklede udførligt, hvad han kor-35
telig sagde mig idag.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.

12
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ningerne kastede. W—r siger ved Leveren, at Kong
Leopold skulde have været Voldgiftsmand. — Russell
havde et heelt Udkast, der gav os under Vaabenstilstanden Aabenraalinien. (Tydskerne vilde kun give Jylland.)
5Ved Leveren erfarede Russell vort Afslag; han sagde,
at Tydsklands saakaldte Antagelse ledsagedes af saadanne
Qualificationer, at det blev et Afslag. Før Mødet kaldte
Russell Quaade ind og sagde, at han havde bestemt sig
til ikke at bringe Leopold frem, siden Regge forkastede
10 Forslaget. Da Quaade idag forklarede ham, at Grunden
til vor Tilbageholdenhed sidst laae i den hjemme ud
brudte Ministerkrisis og her kom til at sige in case of
change af government, faldt Russell ind med et ironisk
godmodigt Smil where? — Quaade paastaar, at han
15uden at fortrække en Mine svarede: of course at Copen
hagen.
Tydskerne drillede nu Englænderne med at antage
Forslaget in terminis (som det nemlig oprindelig stille
des), uagtet de kun vilde have en Mediation, ikke en
20 Voldgift; det tilføiedes, at Mægleren ikke maatte være
Nogen af de paa Conferentsen repræsenterede Souve
rainer og at Dk. maatte antage deres Vaabenstilstandsbetingelser. Nu Quaade’s Erklæring. Ralan glad, fordi
den gik England paa Klingen, — sagde han bagefter til
25 Quaade — »men det skulde have været os, der talte
saaledes.« (Ja hvorfor? — lidt betyder altid Retten).
Rrw. udtalte sig mod Forventning for, at vi skulde have
de blandede Districter. Clarendon’s Forsvar mindede
mig om det Gamle qui s’excuse s’accuse. Nu gjorde La
so tour ikke en proposition, men en suggestion om Af
stemning i de blandede Distrikter. Den faldt i Vandet,
uagtet Rernstorff vilde hjælpe. Quaade undlod at læse
den Erklæring, hvorved vi vendte tilbage til Londoner
tractaten, jeg veed ikke ret hvorfor.
35[I Randen staar uden Notetegn:]
Fbr. 12.—13. 1879. Dagbi. (Grammont).
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DEN 23. JUNI. Torsdag.
Biegeleben var meget alvorlig efter Mødet igaar. Des
værre blev han bortkaldt af de Andre ved Bordet, som
vi talte. Han fandt, at da vi havde bragt det store Offer,
burde vi have fundet os i det mindre; maaskee havdes
vi faaet den nordlige Deel af Flensborg. Jeg tilstaaer, at
det aldrig var faldet mig ind at dele Flbg. Jeg troer
ikke, at vi havde faaet hverken det Hele eller det halve
Flensborg; der var kommet en Afstemning, som var
gaaet os imod i Flensborg, og hvad mon man ikke«»
vilde have arrangeret i Haderslev og Aabenraa?
Times idag antyder et Forsvar for Øerne, Tydskerne
true med at bortføre Heste og Qvæg og afmeie den
umodne Sæd i Jylland. Eager beretter, at Derby sam
menkalder sit Mandskab til Mandag.
is
Beust kom forleden til ham og klagede en heel Time
sin Nød; Preussen vilde jo blive den Enesle, der vandt;
alle Andre bleve narrede. Havde England i rette Tid
talt et alvorligt Ord, havde man kunnet holde igjen;
nu gled Tydskid. videre og videre; der var ingen Mulig-20
hed for at træde tilbage, men det var Russell’s Skyld.
Eager mente, at P—m maaskee vilde sætte nogle halve
Forholdsregler igjennem (Flaadehjælp), men hvad kunde
det hjælpe. Jo — det var en Begyndelse. Oldenborg
gjorde idag sin russiske Gave gjældende i Frankfurt. 2s
DEN 24. JUNI. Fredag. Carlsbad. Bmk. hos Kongen
af Preussen. Keiseren af Østerrig reiser i Aften til Prag,
Rechberg reiste i Eftmdgs. Earle kom med Anbefaling
fra Lytton. Paa Tirsdag Møde hos Salisbury, paa Tors
dag Angreb i Underhuset. Den irske Brigade afgjørende. so
Intet Angreb i Overhuset. Lowther (Tory) siger til Bille:
»Tro ikke vort Partie.<
DEN 25. JUNI. Løverdag.
Idag kom Dagbladets Bidrag til den ulykkelige Mini
sterkrises Historie.*
ss
* 19. Juni.
12*
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Prindsessen af Wales siger Quaade, at vor Erklæring
i sidste Møde havde gjort et daarligt Indtryk. Quaade
sagde, at det var vel, fordi vi havde sagt Noget, som
den engelske Regjering ikke havde Lyst til at høre.
5 Hun lod til at forstaae dette og sagde, at Brunnow
var meget misfornøiet med de Neutrale. Prindsen var
ikke tilstede.
Vi telegrapherede i Gaar Aftes til Vedel, at han
maatte sørge for, at Russells Løfte officielt constateredes,
10 saa det var kjendt her før Torsdag.
Conferentsen endtes idag.
Først de Neutrales Beretning, der var vedtaget i sidste
Øieblik. Derpaa Apponyis Anklageskrift mod vor Stiv
sindethed er oprigtigt nok til at betegne vor Fordring
15paa Flensborg, »le chef-lieu«, som Anstødsstenen. Nu
kunde Quaade passende bruge den sidst ubrugte Erklæ
ring. Beust svarede.
Et mærkeligt Intermezzo fremkom, da Russell an
meldte, at han var opfordret til at forelægge to Breve,
20 det ene fra Prinds Vilhelm af Hessen, — ventelig Prinds
Frederik, det andet fra Storhertugen af Oldenbg., der
anmeldte den russiske Overdragelse i Hh. til Keiserens
Brev. Jeg kunde ikke høre, hvad der oplæstes, men
Biegeleben udbrød: »Hvad! ikke blot for Holsteens, ogsaa
25for Slesvigs Vkde.!« Jeg udbrød i god Tro: »Det er umu
ligt, det kan Ingen skrive, der kjender Tractaterne«!
Men see! I Alexanders tydske Brev stod Schleswig u.
Holstein. Jeg oplæste da Begyndelsen af Warschauer
protokollen, der noksom viser, at Ruslands Afstaaelse
30 af slesvigske Krav var absolut og henstillede, at man i
Protokollen aldeles ikke omtalte de tvende Breve, i alt
Fald ikke constaterede Indholdet. Beust og Latour un
derstøttede dette Forslag; det vedtoges, uden at Brun
now sagde et eneste Ord.
35 DEN 26. JUNI. Søndag.
Grev Moltke’s Beretning viser, at Cowley paany har
sonderet Terrainet; Napoleon vil ikke deeltage i en
Krig mod Tydskland.
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Red. af Daily Telegraph (før Krigen tydsksindet, siden
brav — Dicey) Hunt, (Gladstones Mand) vil vide, at
P—n har søgt at vinde de gamle Whigger (Granville)
for en Krigspolitik. Gran ville mener, at man endnu ikke
skal bestemme sig; endnu var Nationen ikke beredt.^
Gladstone vilde følge Pam., naar denne havde taget sin
endelige Bstse. Der var nok Møde i Cambridgehouse i
Torsdags; Cabinettet tog ingen endelig Beslutning, jfr.
Daily News, Morning-Post og Daily Telegraph; Stemnin
gen var i den sidste Uge noget slap, men kunde letio
reise sig. Udfaldet i Underhuset var aldeles uvist. En
Opløsning vilde styrke det danske Partie. Meget vil alt
saa bero paa vort Forsvar af Als.
Clanricarde viste os idag Udkastet til de 4 Resolutio
ner, hvorved han maaskee vilde søge at tvinge baade is
Derby og Russell til en bestemtere Udtalelse; de vare
meget forsigtige, men man maatte ikke skræmme det
ængstelige Publicum, der beherskedes af Jøder.
Earle sagde idag, at Derby sandsynligviis imorgen
vilde begynde en Debat, da Russell ikke havde den 20
Overlegenhed i Overhuset som Pam. i Underhuset; her
vilde d’Israeli søge at hindre enhver Udtalelse.
Hos Russell fortalte Azeglio mig — hvad der og
stemmer med Søndagsbladet Observer — at Cabinettet
var kommet i Fredags- og Løverdagsmødet til det Re-25
sultat intet Resultat at vedtage. P—n havde i Torsdags
raadført sig med Whiggerne; de mente, at Stemningen
ikke var moden. Russell sagde, at han vilde i Morgen
gjøre sit statement og saa afvente, hvad Parlamentet
vilde sige. Lady Russell var meget bevæget; Russell 30
havde gjort, hvad han kunde; hun syntes, vi kunde
have slolet paa hans »personal conviction«; »han havde
gjærne talt i hele Cabinettets Navn«, men det havde
han ikke kunnet. Jeg spurgte, om hun kjendte den
Forandring, Forslaget undergik i det sidste Øieblik. 35
Nei hun kjendte ikke Detaillerne; endnu for et Par
Dage siden havde Russell troet, at det Hele vilde kunne
lade sig ordne; hun havde Lyst til at slaae os alle
sammen.

182

1864 26. Juni—27. Juni 1864

Jeg skriver i Aften den Slutningsbetænkning, Monrad
har ønsket. Nu er der kun eet Raad, Udholdenhed; saa
god og tapper en Krigsførelse som muligt. Hvorledes
det vil gaae med Forhlgerne. i det engelske Parlament,
5 veed Ingen. Vil Engid. ikke hjælpe, er det vel snarest
Preussen, med hvem en varig Fred kunde sluttes, men
vil Preussen? Vor store Ulykke har været, er og bliver,
at den godmodige, dvaske, uduelige Russell har været
engelsk Udenrigsminister. Et andet Udenrigsministelorium — Palmerston i sine yngre Dage — havde ikke
ladet det komme saavidt i Fbr., og vilde endnu kunne
udrette Noget.
DEN 27. JUNI. Mandag.
Times bringer idag den Meddelelse, at Cabinettet vil
15 holde Fred, saa længe Øerne ikke angribes (VernonHarcourt, Historiens) Morning Star tilfreds. Daily News
tilraader Forsigtighed, da den seer Trippel Alliancen
vedtaget i Kissingen og Carlsbad; de tre Magter garan
tere hinanden deres Territorium, Globe betoner stærkt,
20 at Parlamentet maa afgjøre Spml. om Krig.
Fitzgerald siger mig, at Lederne samles i Morgen
Formiddag, og det store Mandskab i Morgen Eftermid
dag. Jeg gav ham de polske Papirer; han betvivlede, at
Østerrig havde faaet de ønskede Garantier for alle sine
25 nuværende Besiddelser.
Palmerston’s statement blev hørt med overordentlig
Spænding. Herefter Intet at vente. Da han kom til den
Mulighed, at Regjeringen paany maatte overveie Sagen,
blev hans brutale cyniske Fremstilling, efter hvad der
30 berettes mig — selv vilde jeg ikke være tilstede — saa
smagløs, at han satte sig ned under Mishagsyttringer
fra begge Sider af Huset.
I Middags kom gjennem Reuter Monrads Udtalelse i
Løverdags om Russells Tilsagn. Han omtalte det altsaa,
35 men i et falskt Lys, som om vi havde antydet, at Eng
land havde forpligtet sig til at yde os Bistand. Iøvrigt
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var han uartig mod Østerrig og Preussen, paa hvis Ord
man ikke kunde stole, og han udtalte ligefrem sin Frygt
for Amerikas mulige Optræden mod England. Ingen
Forhandling i Underhuset. Lidet Samtale i Overhuset.
Moltke melder d. 26. Juni, at Metternich nylig havdes
forsikkret, at Sammenkomsten i Kissingen ingen poli
tisk Betydning havde.
DEN 28. JUNI. Tirsdag.
Latour kom ved Afsked tilbage til det Spml., hvorfor
vi ikke havde fastholdt Englands Tilbud om Hjælp un-io
der Forudsætning af, at Tydskerne forkastede Voldgifts
forslaget — det eneste Øieblik, der var nogen Chance
for at gribe England; nogle af Ministrene havde den
gang sagt, at man maatte ud af den latterlige Stilling,
hvori de var kommet. Jeg svarede, at jeg om Søndagen is
ikke havde hørt Russells Ord; om Tirsdagen var det
mig klart, at intet bindende Tilsagn kunde naaes. Han
dadlede iøvrigt Sverrigs Frygt i Foraaret for Rusland;
det vilde have Frankrigs bestemte Forpligtelse; det
kunde begribe, at ogsaa uden en saadan vilde man 20
ikke have ladet [det] i Stikken, hvis Rusland imod
Formodning rørte det. Da vi kom til at tale om Bille,
undskyldte han denne bon garcon og sagde, at man
paaskjønnede min Intervention, dengang Bille forløb sig.
Eager fortalte mig, at Adresseudkastet vedtoges i et 25
Møde af 13. Stanley var med, — det bebuder intet
Godt. Man foreslaaer at takke Dronningen og beklage,
at Regjeringens Politik, der havde svækket Danmarks
Integritet uden at sikkre dets Uafhængighed, havde bi
draget til at nedsætte Englands Agtelse, og derved for-so
mindske Støtterne for Europas Fred, et Mistillidsvotum,
der ikke binder til Noget. Intet Forslag i Overhuset,
hvor man frygter Fleertallet.
DEN 29. JUNI. Onsdag.
gra ud.

Nu bryder Derbys Poda
35
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Idag Formiddag kom Tordenbudskabet om Als; det
preussiske Gesandtskab har den Efterretning: I nogle
Timer tages Als; the Danes embarked in haste. De en
gelske Aviser have rigtig nok spaaet, at det vilde gaae
5saaledes; men hjemme sagdes stadigt det Modsatte. Hvo
har her Ansvaret? Jfr. Andræ ad 7.—9. Septbr. 64.
Brunnow var meget venlig, da jeg tog Afsked med
ham. Jfr. 5. Oct.
DEN 30. JUNI. Torsdag.
Igaar Aftes paa Hofballet lang Samtale med Biege
leben.* Et Telegram fra Paget gik til Kl. 9 igaar For
middag. Kampen under Tilbagetoget i fuld Gang; — om
Aftenen var Sagen kun for vis. Jeg fandt, at jeg her
burde drikke den bedske Drik til Bunds og gik altsaa
15 til Fitzgeralds Middag. Han slog paa, at den store Libe
ralisme i Dk. afholdt adskillige Conservative fra at tage
Deel i Angrebet paa P—n. Cecil var der; det er aaben
bart den vordende Chef efter Fitzgeralds Mening og
Ønske. Wachtmeister vilde, da jeg sagde ham Farvel, at
20 vi skulde reise til Paris for at see, om Keiseren ikke
vilde tage sig af os. Jeg svarede, at jeg nu var Privat
mand, og at Quaade aabenbart nødigt vilde have Noget
med Paris at gjøre. (6. Oktbr. 1864).
Den store Underhusfhlg., hvis Begyndelse var bestemt
25til i Aften, er udsat til paa Mandag; Afstemningen vil
ikke falde før Ugens Slutning, Fredag eller Løverdag.
Jeg har nu, efter at Als er tabt, kun lidet Haab. Hvad
man saa siger, vilde et kjækt Forsvar, et tilbagekastet
Angreb havt Indflydelse paa nogle Gemytter, — og det
30 gjælder jo vistnok om nogle faa Stemmer.
10

[I Banden staar følgende, der er uden Notetegn, men
formentlig hører til Notetegnet i Teksten:]
Han havde kun havt Interesse for Sagen saalænge,
der var nogen Udsigt til at forhindre en ny Seir for
35 Nation alitetsprincipet.
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DEN 1. JULI. I Bruxelles traf jeg Moltke, der havde af
egen Drift antydet for Drouyn, at Dk. nu burde bede
Napoleon om at afgjøre det Hele. Quaade vakler frem
og tilbage; han vil ikke heller opgive Tanken om en
directe Forhig. med Wien og Berlin. Og hvad vil Kon-s
gen sige til denne Henvendelse til Napoleon? der er jo
Ingen, han mere frygter; det var jo omtrent et saadant
Tilbud, Fleury siges at have gjort. (Vio 64).
DEN 2.-3. JULI. Reise.
DEN 4. JULI. Regbg. og Kfm. kom om Morgenen, viio
senere, Quaade strax til Kongen. Idag Steinmann ud
nævnt i Gerlach’s Sted!
DEN 5. JULI. Tirsdag. Igaar begyndte da Underhusforhlg. Gladstone skjød paa Frankrig. Jeg søgte i Mor
ges Monrad. Kongen havde om Fredagen d. 17.
troet, at det nye Ministerium kunde dannes meget hur
tigt; det Hele kunde klares i nogle Timer. Nu sagde M.:
»D. M. maa gjøre Forsøget grundigt.« K.: »Ja saa skal
jeg sige Dem Besked i Morgen.«* (Md. indgav foreløbigt
ikke sin Afskedsbegjæring). M.: »Nei, det er for knap20
Tid; jeg vil ikke komme til D. M. før paa Mandag.
Forsøget maa gjøres grundigt; det kan ikke gjentages
hvert Øieblik. Dersom D. M. finder en anden Gonseilpræsident, skal jeg lykønske mig selv, hvis ikke vil jeg
lykønske Landet.« Da Monrad nu kom Mandag d. 20de, 25
var Kongen endnu ikke færdig; nu fandt Monrad at
maatte give sin Dimission; men nogle Timer efter opgav
Kongen Forsøget og bad Ministeriet blive. »De saakaldte
Conservative** ere nogle gamle Kjærlinger,« sagde Mon
rad til Kongen. Denne svarede: »Deri har De Ret.«
so
Nu skulde da Statsraad holdes (Mandag). Monrad frem
stillede Grundene for og imod og overlod Kongen Val* Andræs Besøg Fredag. — See Andræ Septbr. 1864.
** Tscherning—Piessen. Bluhme—David. Søndag. Se
David
67.
35
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get. Denne vilde ikke gaae ind paa en Deling nordligere,
end hvad han engang havde ladet sig overtale til for
at føie det danske Parti. Dermed vare Carlsen* og
Gasse beroligede, Reich erkjendte, at Majoriteten ikke
6 havde været bestemmende og bøiede sig for Kongens
Beslutning ved at tage sin Afskedsbegjæring tilbage. Saa
ledes endte dette besynderlige Statsraad, hvor det virke
lige Tvistepunkt aldeles ikke kom til Forhandling. Jfr.
3. Sptbr. 1864 ff og 15. Spt. 1867.
10 Jeg tog ud til Bernstorff idag. Netop som jeg vilde
tage bort med uforrettet Sag, kom Kongen hjem fra en
lang Ridetur.**
I Samtalen viste det sig, hvor blind hans Tillid er til
Rusland og hans Mistillid til Frankrig. For Ruslands
15 Comediespil havde han slet ikke Øie; han kom frem
med O. Piessens gamle Advarsel, som om den hjalp det
Mindste; vi havde jo først opgivet Tractaten af 1852;
Rusland var antisvensk, tildels antifransk; han talte om
de polske Forestillinger, vi havde gjort i St. Petersborg.
20 (Han lod til at troe, at man i Paris planmæssigt havde
villet forføre Kong Georg; Ameots Ophold i Grækenland
kunde endog have samme Hensigt.)
Jeg frémhævede den talentløse Overcommando. Dette
pinte ham, uagtet han erkjendte, at vi bleve overrump25 lede ved Als. Han tilstod, at det var ham, der havde
faaet Lundby til at rømme Fredericia.
Jeg havde ventet, at det vilde blive unaadigt tilbage
vist, da jeg klagede over den lammende Indflydelse, de
vitterlige frugtesløse Ministerkriser havde øvet; jeg fik
30kun det Svar: »Ja deri har De Ret.« Om hans Planer
for Fremtiden ikke et Ord, ikke et Spm. om Frankrig.
Senere Anm. Jeg hørte siden, at Kongen alt igaar til
* Carlsen 4. Sptbr. Jfr. Lehmann 5. Septbr. og Hall
Sptbr. 64.
35 ** Jeg hørte siden, at han havde været hos C. Moltke
paa Frydenlund.
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Quaade havde sagt, at han havde et nyt Ministerium,
hvori han ventede, al Quaade vilde blive.
DEN 6. JULI. Onsdag.
Stemningen er meget trykket. Indtagelsen af Als har
fremkaldt den Tro, at Fyn ikke vil blive bedre forsvaret. 5
Og saa begynde Sjællænderne at frygte. Børsen (Tietgen
og O. Suhr) naturligviis yderst fredslysten; dette virker
paa Dagbladene, navnlig paa den af Jøder omgivne Bille.
Saaledes vil Monrad, der ikke er forknyt. Intet kunne
sætte igjennem, navnlig ikke nogen Henvendelse til Na-io
poleon, — hvis det ellers ikke alt er for sent.*
Statsraad i Formiddag. Rygtet låder Carlsen udtræde.
Ingen veed hvorfor.
Carlsen har ikke tabt Besindelsen; ei heller Madvig.
DEN 7. JULI. Torsdag.
is
Times for i Mandags erkjender Angrebets Betydning.
Malmesbury Ordfører i Overhuset istf. den syge Derby
paa Fredag. Da Ministeriet er krøbet i Ly bag KinglakeCobden, vil det sagtens seire, såa at Forhlgerne des
værre ventelig ville faae større Betydning for England 20
end for Danmark.
Carlsen vil gaåe — åf Helbredshs., fordi Alting staaer
stille. Ministeriet vil søge Vaabenstd. hos Tydskerne men
tvivler, om det skal være gjennem England** eller
Frankrig.*** Prinds Hans skal være sendt uvist hvor-25
hen (Kong Leopold?)
*Anm. 7?. Moltke telegrapherede 7? (efter Drouyn), at
det er for sildigt at søge Afgjørelsen gjennem Napoleon.
** Russell har i en Depeche 7? erklæret, at England
lader os Utaknemmelige og Gjenstridige seile sin egen Sø. so
*** Paa Forespørgsel svarer M. (efter hans personlige
Mening) ijderligere^ at ei heller Vaabenhvilen kan søges
gjennem Keiseren, men maa søges directe.
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DEN 8. JULI. Fredag. Monrad faaer Ordre at indgive
Afskedsbegjæring. »Nu kan jeg faae et nyt Ministe
rium,« siger Kongen. Det er Carl Moltke! Hvad skal
det blive til? Moltke — Heltzen — Hansen, det er det
5 Hele.
Hebbe er her igjen og vover at tale om, at Kong
Carl vil gjøre Alvor af det, naar han er vis paa, at
Kongen ikke enes med Preussen-Østerrig.
DEN 9. JULI. Løverdag.
10 I Løbet af Dagen bliver Bluhme af Monrad overtalt
til at overtage Conseilpræsidiet (istedetfor den imbecile
Moltke) tilligemed Udenrigsministeriet. Monrad vil na
turligvis forsøge at bevare Lovligheden gjennem Bluhme.
Heltzen lod i Torsdag.s en Yttring falde til Regenburg,
15som om han var indviet; han skulde havt Indenrigsm.;
da Tillisch kom med, tog H. villig Justits- og Cultus. Til
Hansen havde vistnok C. Moltke talt. Men hvad var det
Hele blevet til, hvis Bluhme havde sagt Nei. See David
d.
Sptbr. 1867.
20 Idag Afstemning i Underhuset.
DEN 10. JULI. Søndag.
Ministeriet dannes. Ltitken bliver; Reich hjælper kun
Hansen. Idag kom da Efterretningen om Afstemningen
i Parlamentet. Hvor usikkre ere dog alle Beregninger.
251 Overhuset seirede Oppositionen; et Fleertal af 18
Stemmer reddede Ministeriet i Underhuset.
DEN 11. JULI. Mandag.
Idag udnævnes det nye Ministerium Bluhme; Medde
lelse til Rigsraadet skeer først i Morgen. Der er ikke
30 Tanke om nogen Modstand. Men har det saa stor Hast,
som Ministeriet troer. Vil man angribe Fyen? Et mili
tærpolitisk Udvalgs Nedsættelse besluttes i Folkethinget.
DEN 12. JULI. Tirsdag.
Paa den hæse Bluhme’s Vegne* gjorde Tillisch Mini35

* Strax efter Anmeldelsen kjørte Bluhme og Quaade
i fuld Uniform til Nicolai!
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steriets Meddelelse. Der er ikke Tvivl om, at Ministeriet
vil søge at staae paa Lovens Grund. Blixen er derfor
yderst misfornøiet med det. Depecher udfærdigedes idag
til Rechberg-Bismarck. M[oltke] Hvidtfeldt forklarer sit
Telegr. V? derhen, at Frankrig nu endog vil taale, at hele s
Dmk. gik ind i det tydske Forbund.
DEN 13. JULI. Onsdag.
Gyldencrone og Holten ere sendte til Wien og Berlin
for at bede om Stilstd. Adressediscussion i Landsthinget.
Lehmann, Andræ, Madvig. Bluhme optræder mildt ogio
varsomt.
DEN 14. JULI. Torsdag.
Adresseforhl. fortsættes.
Jeg kunde ikke tilbageholde Indsigelse mod Andræ’s
nihilistiske Illusioner.
is
DEN 15. JULI. Fredag.
Bismarck svarer Ja.
Rosenberg har i sine skandinaviske Betragtninger til
dels virkeligt grebet Andræ’s Billede skjøndt uden at
tænke derpaa.
20
DEN 16. JULI. Løverdag.
Rechberg kræver Alt!*
Smith har nu givet Fortsættelsen af sin Artikel om
Polens Deling. Jfr. Beskoiv Gustav HI ligeoverfor Frede
rik II og Catherina. Hvilken Forskjel, hvis Stanislaus 25
og Christian IX havde været en Gustav HI.
DEN 17. JULI. Søndag.
Spektakler i Rendsborg. Jeg troer ikke paa det nu
gængse Rygte, at Monrad vilde ind i Bluhmes Mini
sterium.
30
* Senere Anm. 1867.
Til samme Tid har Østerrig vistnok bestemt modsat
sig at tage Deel i Angrebet paa Fyen. Jfr. Yttringerne
til Quaade-Kauffm. i Wien, men især Herbert Münster
Politische Skizzen über die Lage Europa’s. S. 110.
35
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DEN 20. JULI. Første Behl. af Adressesagen sluttes.
Intet Udvalg. Hall optræder mere skandinavisk, end
jeg troede, han vilde.
Iblandt de engelske Aviser, jeg ikke lagde Mærke til
5 i England, har Spectator 2.-9.-16. Juli gode Artikler om
den danske Sag og the court influence. Det siges her
ligefrem: The prince consort was .... during his whole
life in England virtual President of the cabinet, the one
person before whom every despatch passed, and whose
10judgement was sure to have its full weight upon every
great affair.
DEN 21. JULI. Torsdag.
Quaade og Kfm. skulle gaae til Wien.
Idag opfordres i Frankfurt Prætendenter til at gjøre
15 deres Arvekrav gjældende. Saxen var herimod.
Preussen exploiterer Spektaklerne i Rendsbg.
Monrad har villet gjøre Hansen sin Opvartning;
denne, der vel mindes Monrads Angreb paa Snertinge
— vilde ikke tage mod ham. Det var velfortjent.
20 DEN 24. JULI. Søndag.
Bluhme’s Indvendinger mod Adressen gjælde i Virke
ligheden ikke, hvad der siges om Valget mellem Delin
gen og Personalunionen, men han kan ikke lide at
høre, at vi have gjort, hvad vi kunde for at forhindre
25 Krigen.
DEN 25. JULI. Mandag.
Monrad lod Jagd stille et Dagsordensforslag, idet
»Folkethinget aldeles ingen Vanskeligheder vilde lægge
Regjeringen i Veien.«
30 Hvilken Mangel paa Ligevægt. Jfr. Folketh. Tid. S. 276!
DEN 26. JULI. Tirsdag.
Mourier har omsider trods Tschernings vilde Ind
sigelser faaet et Udvalgsbetænkningsudkast expederet.
Endel vakle, f. Ex. Rosenørn.
35 Hall har givet Liebe Ledighed til idag at stille en an
stændig Dagsorden, men J. A. Hansen fastholdt Adres-
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sen og Hall lod da Dagsordenen falde. Skade kan Adres
sen ikke. Der er i Ministeriet Frygt for den »store An
klager«; jeg forstaaer ikke denne Frygt; Rigsraadet er i
Virkeligheden afmægtigt.
DEN 27. JULI. Onsdag.
s
Quaade telegrapherer, at der idag vil komme en
skjæbnesvanger Depeche.
DEN 28. JULI. Torsdag.
Der kom intet Telegram fra Wien i Dag.
DEN 29. JULI. Fredag.
lo
Nu kom Visheden. Der kræves*
1) Fuldstændig Afstaaelse af Slesvig, Holsteen og Lbg.;
2) Alle Øer afstaaes, ligl. de jydske Encl.; kun Ribe
beholdes og en Forbindelse med Jylland tilstedes lige
som en Grændseregulering ved Colding.
is
3) Til Fredens Afslutning beholder Fjenden sin mili
tære Stilling i Jylland.
Fenger (der ikke vilde være Underhandler) reiste idag
til finantsiel Bistand.
DEN 30. JULI. Løverdag.
20
Kl. 1 om Morgenen telegrapheredes tilbage.
1) Forsøg en Prøvelse af Kongens Ret under de Neu
trales Medvirkning.
2) Ærø skal hævdes.
3) Forsøg at faae Fjenden ud af Jylland; i det Mind-25
ste de sidste Betingelser.
DEN 31. JULI. Søndag.
Kfmn. har meldt sig fra Tjeneste og Quaade begjærer
en Trediemand. Han er naiv nok til at antyde Carl eller
Otto Piessen; da han reiste, var han naiv nok til at so
antyde, at han troede, at Østerrig og Preussen vilde til
bagegive Kong Christian Slesvig og Holsteen, naar de
* Jf. Bismarcks underfundige Antvdning 22. Sptbr.
1867.
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først vare afstaaede. Saaledes er det da ikke saa under
ligt, at Schiern paastaaer, at Nicolai har lovet Kongen
de tre Hertugdømmer, saasnart der er indtraadt en Ministercrise; Overskjæringen maatte indtræde, omend blot
set Øieblik til Danmarks Ydmygelse.
DEN 1. AUGUST. Mandag.
Bluhme meddelte idag i et Clubmøde af Rigsraadets
Medlemmer (— indbudne af Bruun-Bregendal) de tyd
ske Magters Krav. Han indledede Erklæringen om, at
10 man var gaaet ind paa disse haarde Betingelser
1) med Englands Erklæring 6. Juli; ingen Bistand.
2) Frankrig. Moltkes Telegram Vi, Beretning Vi og
Telegr. Vi.
3) Fra Rusland havde han Intet at melde — fordi —
15 som Morning Post havde oplyst — den hellige Alliance
var gjenoprettet.
Senere Anm. Fredspræliminarierne underskrevet idag.
DEN 2. AUGUST. Tirsdag.
Vi enedes om at lade Adressen falde med en Dags20orden. Folkethingets Resolutionsforslag er lidt truende.*
Idag anmeldtes Præl. og Stilstden. Hall talte i Gaar Af
tes til mig om, at Nogle vilde modsætte sig Freden; han
indsaae ikke, det lod sig gjøre. Monrad kom til mig i
Morges; han forudsatte, at Fredspræliminarierne vilde
25 blive forelagte til Billigelse inden Ratificationen og var
imod Samtykke. Hans Grunde vare besynderlige. Hvad
skulde der vindes ved at lade Fjenden komme til Kbhvn.?
Nordslesvigernes Følelse! Nei, saa skulde Krigen være
ført bedre; saa skulde han den Dag, Voldgiftsforslaget
30 forkastedes, have taget Bemyndigelse til at henvende sig
til Napoleon; saa skulde han navnlig ikke have som en
Igle bidt sig fast i Bluhme og overtalt ham til at tage
Styret. Han antydede, at der vilde blive et Møde. Jeg
* Folkethinget viser sin Stemning ved at forkaste Pen35sionerne i Anledning af Landgrevinde Charlottes Død
og sende Creditbevisloven til Udvalget.
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stævnedes og hertil. Jeg fandt Madvig, Estrup, Carlsen,
Monrad, Hall, Hage, H., Klein, J. A. Hansen, B. Chri
stensen, Hasle.
Monrad udtalte sig mod Samtykke til Præliminarierne.
Hall fandt det umuligt at optage Kampen under de nu-s
værende Fh., naar Ministeriet ikke vilde det. Uden
Hjælp kunde vi ikke modstaae Østerrig—Preussen under
Forhold, der endog tillod Østerrig at sende næsten hele
sin Flaade imod os. Hage vilde ikke give efter, naar vi
havde 35000 Mand. Klein vilde ikke modsætte sig Freds-lo
præl. men strax styrte Ministeriet, inden det gjorde
nye Ulykker. Monrad fandt, at det var dansk at bifalde
et Mstms. Politik og til samme Tid angribe det; det lod
jo til, at Ministeriet fortjente Tak. Carlsen udtalte, at
Kongen altid vilde blive en Hindring for en dansk Po-is
litik men yttrede ikke, hvorledes han vilde stemme. J.
A. Hansen og B. Christensen kom tilsidst frem med
den Erklæring, at man ikke kunde modsætte sig Freden.
Jeg forbeholdt mig mit Votum; man vidste jo ikke en
gang, om Prælim. forelagdes til Billigelse.
20
Iøvrigt modsagde ogsaa Hall Klein’s Opfordring til
strax at angribe Ministeriet.
Det viste sig her klart for mig, at, hvad Bondevennerne
mest tænkte paa, er det indre Magtspørgsmaal; — det
brændende indenlandske Spml. er Sammensmeltningen 25
af Rigsraad og Rigsdag; Bondevennerne ville kaste Rigsraadet heelt overbord; dog lod selv Hansen og Christen
sen til at tvivle paa, at dette deres Hjertens Ønske kunde
naaes. Monrad talte for et »Compromis«. Hall lagde
Bondevennerne stærkt paa Sinde ikke at arbeide Ab-30
solutismen i Hænderne. Men hvad hjælpe slige Forma
ninger?
DEN 3. AUGUST. Adressen bortfaldt i Landsthinget idag.*
* David stævnede Andræ og mig i Anledning af Laaneloven. Han sagde, at det var opnaaet, at Statsgjælden
skulde deles, men Telegrammet havde ikke tilføiet, om
det var efter Folkemængden.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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Ploug forsømte Hide at bede Madvig om at motivere
Dagsordenen.
DEN 4. AUGUST. Torsdag.
Prinds Frederik af Hessen anmelder idag sit Krav i
5 Frankfurt. Idag kom Fredspræl, og Vaabenstden.; vi fik
den ikke endnu, da Blubme var taget ud til Kongen
med den. Gjælden deles efter Folkemængden; Krigs
omkostningerne lægges paa Htgderne. Er det en Ind
rømmelse til os eller en lumsk Beregning?
10 DEN 5. AUGUST. Fredag.
Meddelelsen skete idag; Actstykkerne med nogle Ud
drag af Quaades og Kfm.s Beretninger, der vise, at Bis
marck først bavde givet os Ærø uden Vederlag, men
siden tog ban sit Ord tilbage, da Kongen misbilligede
15 det.
Forcade 1. Aug. skildrer Frankrigs nuværende Situation.
DEN 6. AUGUST.
At Kongen aabner Rigsdagen personlig* bestyrker det
fra flere Sider kommende Rygte, at man vil kaste Rigs20 raddels Landsthing overbord. Hall har hørt paastaae, at
man var sindet at give Rigsdag'cn Fællesmagten. David
dølger ikke, at der har været Tendentser hertil i Mini
steriet; han paastaaer, at han ikke vil gaae ind derpaa,
men dog skal han og have udtalt den Anskuelse, at
25 saasnart Rigsraadet samtykker i en Fred, der afstaaer
hele Slesvig, underskriver det retlig sin Dødsdom, saa
der kan behøves en Ligtale. Uklarhed overalt!
DEN 7. AUGUST. Søndag.
Fredspræliminarierne skulle ikke ratificeres. Mange
30 tale om at fremtvinge Krigens Gjenoptagelse. Jeg troer
ikke derpaa.
DEN 8. AUGUST. Mandag.
David erkjender nu, at vi kunne gaae ned til 12
* Det skete ikke i Monrads Tid.
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Millioner. Men denne Nedsættelse forslaaer ikke. Krigs
ministrene erkjende, at de kunne opgive 9 Miil.; 4 Mili.
behøves ikke til Creditbevisernes Dækning, altsaa 5 +
1 Million til at dække Tolddeficitet. David er meget
misfornøiet med dette Andræ’s og mit Regnestykke, s
men har Intet at svare.
Idag omdeltes Hansens, Lütkens og Davids Nota
Hage foreslaaer et Udvalg i Anledning af de om Freds
præliminarierne og Vaabenststd. meddelte Oplysninger.
Idag anmeldte Lehmann sin Forespørgsel om Regje-^^
ringens Opfattelse af Rigsraadets Stilling. David vilde
idag have talt med os om Sagen, men det blev ikke til
Noget. Det Hele er mig uklart; thi paa den ene Side
hedder det, at ogsaa David gaaer ud fra, at Rigsraadet
er død, saasnart det har samtykket i Freden, men paa is
den anden Side faaer han Ministeriet til at ville hævde
Rigsraadslandsthingets Sammensætning. Dette er Bluhme
imod; han vil hellere have med et Par Bondeledere at
gjøre. Desuden siger han: »Hvad hjælper Census? Estrup
og Rosenørn-Lehn ere jo ikke et Haar bedre end de 20
Andre, men som De vil.« Men hvorledes skal det hæv
des, hvis Rigsraadet slaaes ihjel strax?
DEN 9. AUGUST. Tirsdag. Første Behig. af den krigs
hist. Indst, begyndte.
igaar Aftes havde Ministeriet Samling m. Hs. til In-25
struxen, men kom ingen Vegne. Tillisch og David snær
rede ad hinanden, Hansen kunde ikke høre; Moltke er
saa ødelagt, at Bluhme siger til ham: »De gjorde bedre
i at blive hjemme.« Bluhme selv føler godt, at han er
for gammel. Ministeriets Mangel paa Arbeidsdygtighed so
er meget stor. Udsættelsen med Instruxen koster mange
Penge. Skjøndt Bluhme nylig sagde til Oxholm, at han
vilde trække sig tilbage, naar Freden var sluttet, begyn
der dog nu Forfængeligheden og Antipathien at virke i
modsat Retning. Han frygter for Majoriteten under Halls ss
Ledelse. De siger derovre: »En saadan Fred kunde vi
selv have sluttet; til den behøvede vi ikke de gamle
13*
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Æsler; Hall vil nu gaae i bestemt skandinavisk Retning;
vi maae være beredte paa Rigsret o. s. v.«
DEN 10. AUGTST. Onsdag.
Foreløbigt blive Quaade og Kfm. Bluhme har hen5 vendt sig til Andræ og opfordret ham til at gaae til
Wien. Andræ svarede: »Jeg maatte dog først vide, om
jeg ikke har Skarlagensfeber.< Hvilken Jammer! Han
vil ikke udsætte sig for et Nederlag, og dog smigrer
Muligheden hans coquette Sind.
10 DEN 11. AUGUST. Torsdag.
Reich lovede mig idag, at det skulde blive tilbørligt
oplyst, hvis Skyld det sørgelige Uheld ved Als er. Han
bekjender, at det var vore høiere Officeerers Skjødesynd, at de ikke vilde troe paa Muligheden af en Over
isgang i Baade.
Klein satte igjennem, at det Udvalg, Hage vilde ned
sætte, blev det store i Anledning af Res. 31. Marts nedsatte.
DEN 12. AUGUST. Fredag.
Madvig har i disse Dage igjen talt om Nødvendig20 heden af en Adresseforhl. i Landsthinget for at vise, at
den Politik, vi have fulgt, har været den eneste mulige.
Jeg fraraader af al Evne nye Adresseudkast men beder
ham vælge Brochureformen, hvis han virkeligt trænger
til at udtale sig.
25 DEN 13. AUGUST. Løverdag.
Folkethingets Finansudvalg vil nu røre sig. Man veed
endnu ei, om man vil indstille 12 eller 8 Miil. Betænkningsiidkastet, taler om Nedsættelse af Civillisten og
Pensionerne.
so Idag kom Instruxen til Kfm. og Quaade. Det er udtalt,
at en Deling er langt at foretrække for Personalunion;
men man har ogsaa taget Monrad til Indtægt ved at
slaae paa Muligheden af hele Danmarks Indtræden i
det tydske Forbund.
35 Kranold bliver nu, da Bojesen, Andræ og Weis have
undslaaet sig, const. som Theaterdirecteur.
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DEN 14. AUGUST.
Hall er meget pessimistisk stemt. G. Winther har sagt
til B. Christensen, at naar Bondevennerne vilde være
artige nu, skulde Rigsdagen faae hele Magten. Hall spør
ger B. Chr., om han troer derpaa. Chr. tilstod, at hans
tvivlede. Det kan være, at Bluhme nok vilde, men
Tscherning veed, at endnu kan han det ikke. Tsch.
pønser da paa, at Winter skulde gjøre RRs-Folkethinget ufuldtalligt; saa maatte Kongen ä la Monrad give
.Rdagsfolkethinget Competencen til at samtykke i Fre-ifr
den; var det første Skridt gjort, vilde det Øvrige komme
af sig selv. Tscherning lover Bluhme, at senere skulde
der nok hlive indrømmet Forandringer i Landsthingets
Sammensætning. Hall derimod siger, at i den nuværende
Luft er Alt muligt. Massen er forbitret paa de Liberale, is
»Hærens Førere ville blive cajolerede; Kronprindsen er
Hærens Yndling.« Kongen har svoret at holde Grl.;
men stakkels Mand! hvad skal han gjøre? Fællesff.
kan ikke vedblive, naar Slesvig tabes; man kan ikke
give Rigsdagen al Magt; altsaa maae jo Kongen gribe20
Magten; i fornødent Fald hjælpe nogle Opløsninger;
den hele Udvikling vil blive materialistisk, en Parodie
paa Frederik VTs Tid o. s. v. Det er rigtigt, at Regje
ringen kande kaste Rigsraadet overbord; en dristig Ex
perimentator kunde vel og kaste Rigsdagen, men gives 25
der en saadan her? Bestaaei' Rigsdagen, kan den fulde
Magt efter mit Skjøn ikke forholdes den ved Rigsraadets
Kuldkastelse, altsaa er der ingen anden rimelig Udvei
end Forhandling og Forlig mellem Rigsraad og Rigs
dag, men det er mig tvivlsomt, om han alt nu burde 3»
have fremdraget Spørgsmaalet.
DEN 15. AUGUST. Mandag.
Idag stillede Lehmann sin Forespørgsel. Det gik bedre,
end jeg havde turdet vente. Til Overraskelse for de
Godtroende svarede Bluhme først, at Rigsraadet ikkess
kunde bestaae, naar Slesvig fraskilles. Dette vækker
Lehmanns og Madvigs Uvillie. David søger at forsone
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ved at henvise til en Forhandling med Rigsraadet, inden
det samtykker i Freden. Andræ udtaler sig imod Mini
steriets Opfattelse, men benytter desto ivrigere Leilig
heden til at angribe Lehmann, Monrad og Lundby. Da
5 skræmmede Thingets Holdning noget Bluhme; han greb
den Haandsrækning, Mourier gav ham ved at spørge,
om han ikke vilde sørge for, at der til ingen Tid sav
nedes en Repræsentation til Afgørelse af de hidtil i
Rigsraadet behandlede Sager. Hertil svarede han nemlig
10 bestemt, at det var Ministeriets Hensigt. Hvad er da
Meningen? Endnu er det Hele uklart. Nogle vilde helst
have dræbt Rigsraadet uden samtidigt at give Rigsdagen
den fulde Myndighed, men det kan jo da ei skee. Vil
man da rehabilitere Rigsdagen uden Vidre? Det kan jo
15 dog Bluhme og David umuligt ville, navnlig ikke David.
Enighed er der aabenbart ikke i Ministeriet.
Finansbet. afgives i Folkethinget. Hage har da været
saa fornuftig — trods sin hemmelige Krigslyst og Davids
jydsk-lokkende Ord — at nedsætte det Beløb, der ventes
20 af Laanet, til 8 Millioner. Buchheister er indiscret nok
til at aftrykke de hemmelige Actst.
DEN 16. AUGUST.
David klager over Rigsraadets skadelige Forhlgr. Der
for forblive trods Løfterne 15000 Mand i Jylland, der
25 oversvømmes af ufortoldede Varer. Er det ikke, svarer
jeg, snarere for den Langsomhed, hvormed Instruxen
vedtages. Om Kfm.s Erstatning ved et dueligt Mske. er
der ikke Tale; Kfm., Sick og Quaade befinde sig saa vel,
at de ikke ville forstyrres af Nogen fra »den anden Leir«.
30 De forlange Schiern istf. Fenger. Andræ vil naturligviis
ikke afløse Kfm., og Kongen vil Ingen have fra »den
den anden Leir«. Til Grændsespmet. sendes efter Helt
zens Anbefaling Villemoes.
Buchh. har faaet Aktstykkerne af et Rigsraadsml., da
35 han forgjæves søgte at faae et Exemplar hos de Under
ordnede i Udenrigsministeriet; de henviste ham til Vedel
eller Bluhme. Det er vel en Feil, at Vedel ikke gjentog
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Bluhmes Formaning om Discretion i Oversendelses
brevet.
DEN 17. AUGUST. Onsdag.
Adskillige Slesvigere (og forhenværende slesvigske Embedsmænd) ville have Rigsraadet til at forbeholde den 5
slesvigske Befolknings Ret til distriktviis at afgjøre sin
Skjæbne ved Afstemning. Jeg fraraadede i et privat Møde,
at Landsthinget skulde vise sin Afmagt ved at indlade
os paa Forhiger., som vi ikke billige men ikke kunne
forkaste; det kunde blive et Fremtidsexpedient, som viio
ikke bør forspilde o. s. v.
Min Indsigelse hjælpei' næppe.
DEN 18. AUGUST. Torsdag.
Idag endelig Statsraad om den første Deel af Instruxen.
David samtykkede uden synderlig Vanskelighed i deis
12 Millioners Nedgang til 8. Idag kom den store Be
tænkning fra Militærudv.
C. Piessen er kommen til Wien. Prinds Oscar igaar
og idag i Besøg her.
DEN 19. AUGUST. Fredag.
20
Det er ikke saa underligt, at Personalunionshaabet kan
leve ved Hoffet,* da Frygten endnu lever hos Mange.
Schiern troer paa Rusland i saa Hs. og advarer i Dag
bladet; de slesvigske Frederiksværkere drømme om P.
U. med Prinds Frederik af Hessen og Anna.
25
Det lader til, at Quaades Forsøg paa at skubbe Fen
ger tilside mislykkes trods Bluhmes og Kongens Øn
sker; David holder paa Fenger, der sidder i Genéve og
venter paa Tilkaldelsen.
Det diplomatiske Udvalg af
vil give nogle Medde-so
leiser om Forhlgerne. med Bismarck og med Mander
strom. Der har i Udvalget været nogen Indsigelse, navn
lig fra Fischer; men denne forstummede, da J. A. Han* Oxholm fra Vestindien bekræfter Kongens Udtalel
ser i denne Retning.
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sen erklærede, at han ønskede Trykningen saa meget
mere, som han maatte tilstaae, »at han i forrige Aar
havde bedømt Forholdene urigtigt.«
Clausen, Kjær og Sick indbringe et Forslag om Slesovigernes Ret til Afstemning.
DEN 20. AUGUST. Løverdag.
Det er udentvivl Fischer, der har faaet Buchh. til at
trykke Papirerne for at komme Hall-Monrad tillivs.
Dotézac troede — uden Grund — at Bluhme havde en
10 Finger med i Spillet Nu maae Fischer hos Bluhme
gaae i Forbøn for Buchheister; denne er sagtens bedre
som Redacteur end Nielsen, Grüne, Goldschmidt, P. L.
Møller, eller hvem man kunde falde paa.
Det lykkedes at faae Laanesagens tredie Behig. i
15 Landsthinget idag, Nedsættelsen til 8 Mill. David leflede
noget med Jyderne, hvem der er lovet en Million i For
skud gjennem Communalbestyrelserne.
Det er noget tvivlsomt, om Femtenmandsudvalget af
giver Betænkning over de ubevilgede Udgifter. Først
20vilde man henvise det Hele til Revisionen; derfor skulde
Revisorer strax vælges. Men Formændenes Forslag ude
blev, maaskee fordi den Tanke dukkede op hos Bondevennelederne, at de kunde faae »Forudsætningen« til at
leve op igjen, og de vilde da ikke erkjende Rigsraadets
25 vedvarende Virksomhed. Dette Haab skutfedes ganske
idag ved Bluhme’s (Halls) Erklæring.
DEN 21. AUGUST. Søndag.
Kongen af Preussen besøger nu virkeligt Keiseren af
Østerrig. Da Forcades Art.
stærkt angribes (Frankrig,
30 sagde han, kunde have faaet enten ved Englands Side
den store Grændseberigtigelse eller ved Tydsklands den
lille af 1814), gjenoptager han d. 15. Aug. Spm. og visér,
at Frankrig er ydmyget ved de tydske Magters Hold
ning, og deres Misbrug af Seiren over Danmark.
35

DEN 22. AUGUST. Tirsdag [o. Mandag].
Bille begynder idag i Folkethinget uventet et uklart
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Angreb paa Ministeriet. J. A. Hansen, der er arrig over
Bluhmes Erklæring, siger, at han vil stemme mod Fi
nansloven, uagtet B. Christensen har opgivet al Tanke
om Modstand. Grundtvigianerne ville sagtens følge hans
Exempel, men det Hele synes mig uforstandigt og vil®
næppe føre til Noget. At Statslaaneloven gik til Udvalg
var væsentlig, fordi Bregendahl’s Iver efter at faa Sam
lingen endt fremtraadte altfor stærkt. De jydske Bønder
ville have Bo, og de paavirke de andre.
Bluhme har afslaaet Christensen et Møde med Fem-io
tenmandsudvalget, da han Intet kunde oplyse.
DEN 23. AUGUST. Onsdag [o. Tirsdag].
Idag kom (Fischers) Betænkning om Forhlgerne. med
Preussen. De Critiker og Belysninger, Fischer vilde tilføie, stryges. Statsraad i Aften om Instruxen (det Fi-isnantsielle).
Det er nu blevet Stikordet, at Eiderpolitiken har væ
ret vor Ulykke, — »fordi den ikke var national nok.<
Finansforslaget gik da med overvældende Stemme
flerhed til Landsthinget. Fischer gav Hall Leilighed til 20
et godt Forsvar; ogsaa Bluhme havde været Eiderpolitiker, ogsaa Januarministeriet havde havt sine store
Illusioner. David mindede om de Mange, der i sin Tid
havde modsat sig Delingen, og antydede Nødvendig
heden af en Omdannelse af Bigsdagens Landsthing.
25
DEN 24. AUGUST. Onsdag.
Idag kom Femtenmandsudvalgets Betænkning om
Udgifterne ifølge allh. Res.
1864. Høgsbro blev Ord
fører, men B. Christensen bad Hall have den Godhed
at »hjælpe ham.« J. A. Hansen er forbittret over B.3o
Christensens Ledelse, over Langsomheden, over hans
Tilnærmelse til Hall. Der er Splid i Satans Leir, siger
Winther.
Idag begyndte i Folkethinget de stormilitære Forhand
linger. Monrad tilbageviste stærkt Indstillingen om Un-æ
dersøgelsen af det afgaaede Ministeriums Forhold til
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Overcommandoen m. Hs. til Dybbøl. De nye Ministre
høre med en vis Tilfredshed Striden.
DEN 25. AUGUST. Torsdag.
Forhandlingen vedvarer. Fallesen og Bille optræde
s mod Monrad, den Første, fordi Monrad havde talt om
den slette Aand i Hæren, den Sidste af politiske Grunde.
Monrad har, synes mig. Ret, naar han afviser For
dringen om, at den nuværende Regjering skulde ned
sætte en Undersøgelsescms. over Ministeriets Forhold
10 m. Hs. til Dybbøl.
Sæt en Rigsraadsundersøgelsescommission, hvis man
vil vedtage en Rigsretsklage, men ikke en saadan admi
nistrativ Undersøgelse.
DEN 26. AUGUST. Fredag.
I Aften sluttedes omsider de krigshistoriske Forhiger,
i Anledning af Udvalgets Indstilling om Oplysninger fra
Krigsministeriet
Behig.) Monrad har ikke kjendt
Lundbys sidste Telegram. Hall kommer altid tilbage til
det Gamle. yJIvorfor dannede han sit Ministerium som et
behageligt?Hvorfor var der hverken Tillidsforhold til
Lundby eller til de Høistbefalende i Hæren? Han vidste
ikke, hvad han kunde eller hvad han vilde, hverken ved
Vaabenstilstandsspmet. eller i Voldgiftsspmet.
Idag kom Femtenmandsudvalgets Beretning om For25 handlingerne om det svensk-norske Forsvarsforbund.

15

DEN 27. AUGUST. Løverdag.
Bluhme havde først Tvivl, om han vilde tillade Med
delelsen af de berlinske Papirer for Oct.-Nov. 63; han
mente, de vilde støde Hall, da Bismarck aabenbart
30 havde villet narre ham.
Men da det forsikkredes Bluhme, at det i sin Tid
gjentagne Gange var foreholdt Quaade, om Bm. ikke
narrede ham, og at Hall ønskede Meddelelsen, samtyk
kede Bluhme.
35 I Udvalget har Meddelelsen styrket Hall.
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DEN 28. AUGUST.
Alle Quaades Forsøg paa at faae Schiern istf. Fenger
mislykkes. Men Efterretningerne ere sørgelige. Monrad
har faaet Bluhme til at tilbyde de vestindiske Øer, ja
Island istf. Nordslesvig, men Intet hjælper. Hvorledes 5
Preussen-Østerrig enes, vides ikke. Det synes, som Øster
rig ei længere fordrer, at Forbundet skal have nogen
Repræsentant i den slesvigske Regjering, men at Preus
sen til Gjengjæld har gjort Østerrig nogle handelspoli
tiske Indrømmelser.
lo
DEN 29. AUGUST.
Hages Bet. af D. D. har optaget Udtog af Piessens
Personal-Unions-Illusioner. Det er udentvivl skeet uden
egentlig Tilladelse af Bluhme. Endnu lyde Efterveerne
fra Paris i Anledning af Fischer-Buchheisters Indis-i^
cretion.
DEN 30. AUGUST.
Krabbe traadte frem idag som antidynastisk Opposi
tionsmedlem.
20
DEN 31. AUGUST.
Idag antoges de krigshistoriske Indstillinger, da Mon
rad ikke længere gjorde Modstand.
Anm. Tilbageblik, nedskrevet i Octbr. 1864, foran S.
255 fl. [Trykt her foran Side 111—114.]

20. BOG
1. SEPTEMBER 186431. AUGUST 1865

TYVENDE BOG
rummer 37i for største Delen tæt beskrevne
Sider, af hvis Indhold det allermeste er trykt her.
Rygtitlen er: »I. Spt. —’Vs 65«. Paa første hvide Side
staar efter en Ministerliste: »Bemærkninger om den sidste
Maaned i Monrads Ministerium og forskjellige ledende
Personer m. v. Anmærkninger til Septbr. 2.—19., 21.—"in.
og O[c/ofcer] if. 5. 6. 7. 8.« Disse »Bemærkninger« er af
Krieger i Dagbogen opført for sig, under de øvrige Op
tegnelser, adskilt fra disse ved en kort Streg. De har in
gen direkte Tilknytning til de Dage, under hvilke de er
opført; det er ikke umuligt, at de er nedskrevet just
paa disse Dage, og det er vel sandsynligt, at Nedskriv
ningen har fundet Sted omtrent paa denne Tid, bort
set fra enkelte senere Tilføjelser. For en stor Del fremgaar
det af Optegnelserne, naar Krieger har modtaget de til
Grund liggende Oplysninger.
Rundt om i Dagbøgerne findes der Henvisninger til
disse »Bemærkninger«, i Reglen ved Angivelse af den
Dato, under hvilken de er indført.
agbogen

D

DEN 1. SEPTEMBER 1864.
Hall og Bluhme tørnede sammen i Nat, inden Rigs
raadet sluttedes. Omsider fik vi Ende paa Rigsraadets
Samling. Det lader næsten til, at Bluhme og David have
forenet sig for at holde Mynheer Heltzen i Tømme, s
Hansen føler sig afmægtig, da han ikke længere kan
raade over C. Moltkes Indflydelse som i gamle Dage.
Han vidste mærkeligt nok ikke, hvor svag Moltke er
bleven.
Storfyrsten er kommen. Endnu er Dagmar ei confir- lo
meret.
Den nys sluttede Rigsraadssamlings Betydning er aaben
bart den, at den har gjort et alvorligt Forsøg paa at be
vare de indre Betingelser for en lovlig Udvikling. Øiensynligt vilde Statsraadet efter lang Overveielse have er- is
klæret Rigsraadet for opløst efter Freden, men hvad der
end bevirkede, at Bluhme skiftede Sind under Forhand
lingerne i Landsthinget, — han forlod den tagne Beslut
ning; de Medlemmer, der havde været anderledes sin
dede, maatte finde sig i, at Svingningen blev fuldstændig. 20
Hansen har forunderligt nok troet — ligesom August
foreningen — at Carl Moltke kunde benyttes til at hævde
Kongedømmet. Kreuzzeitung giver Vink ved at rose Sponneck’s Færd i Grækenland.
* Jfr. 18. Sptbr. [o: Side 220—21].
Kriegers Dagbøger. IIL Bind.

14
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Hall er i Grunden ret tilfreds med Femtenmands
udvalgets Udbytte. Det er mere og mere Lundby, som
det gaaer udover. Og dog skulde visselig Marinen have
sin Medskyld.
5 Jeg spørger mig selv, efter at have seet de plessenske
Aktstykker, om Bluhme, hvis Monrad havde ladet ham
komme ind, vilde have »taget« (»faaet«) Personalunionen.
Hvis saa er, har Monrad dog dette til Undskyldning for
sin Optræden i December. Derimod seer jeg ingen Und10 skyldning for hans Passivitet i Juni Maaned.
DEN 3. SEPTEMBER.
Lundby lader aldeles ikke høre fra sig.
Monrad kom d. 31. Aug. frem med den Betydning,
Piessens* Personalunionsgjøglerier have havt. Hvor uro
is lig han er, fremgaar alt deraf, at han for at blive alle
fremmede Gesandter qvit, vil have alle Gesandtskaber
afskaffede. Efter Monrads Paastand vilde Kongen virke
ligt ikke samtykke i en nordligere Delingslinie, han vilde
slippe bort fra Delingen, da han fortrød, at han havde
20 samtykket i Slilinien, Alt naturligviis i den Tro, at han
dog tilsidst skulde faae Personalunionen. Piessen selv
har maaskee som Holstener end ikke undt os at faae
saa Meget af Slesvig; kunde ikke det Hele blive hos
Kongen, vilde han maaskee helst, at det Hele skulde
25 gaae bort. Mærkværdigt nok havde Monrad virkeligt
troet, at Kongen ikke vilde have samtykket i saa ussel
en Fred som den, vi faae, og som jo vil bringe os i et
fuldstændigt Afhængighedsforhold; i det Mindste siger
han det bagefter nu.
30 Den 30. August 1864. Carlsen, med hvem jeg d. 30. Aug.
første Gang traf [sammen] efter min Hjemkomst, bekræf
tede, at Kongen ikke vilde have Voldgiften; han vilde hver
ken have den eller Krigens Fornyelse! Kongen havde godt
forstaaet, at Monrad overlod Voldgiftsspørgsmaalets Afgjø35 reise til ham. Monrad havde udtrykkeligt sagt ham, at
hvis Slielinien fastholdtes og Krigen udbrød paany.
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DEN 5. SEPTEMBER.
Augustforeningens Dannelse er især fremdreven af de
i kongelig Gunst værende saakaldte loyale Holstenere.
(Wøldike, Kranold o. s. v.)
DEN 14. SEPTEMBER. Chr. M. Falsen’s Monument s
indvies (fød
1782). Endnu savner Vedel sit Monu
ment.
maatte Kongen nødvendigt paa rette Maade vise sit
Sindelag. Iøvrigt havde Carlsen ikke, som Flere have
paastaaet, gjort Voldgiftsforslagets Forkastelse til et Ca- lo
hinetsspml. Han havde alt den 5*® Juni indgivet sin Af
skedsansøgning, fordi Alt gik paa en utilbørlig Maade.
Saalænge Kongen ikke optraadte anderledes, kunde Intet
lykkes; men der var intet Udkomme med ham. At det
hlev Alvor med Afskedsansøgeisens Modtagelse — ifølge is
hele Ministeriets Afgang — erfarede han d. 8^® Juli om
Morgenen, da han kom til Kongen i Anledning af Over
præsidiets Besættelse. Carlsen var nok gaaet ind paa at
føie Hoffet, der vilde have Bræstrup.)
Den 6. Juli 1864. O. LeTimann, der aabenbart vilde gjælde 20
for en Slags consultativ Statsraad i det monradske Ministe
rium, fortalte mig den */?, at han om Søndagen d. 19^® Juni
havde talt med M. og anbefalet ham Voldgiftsforsla
gets Antagelse. Det var ogsaa Fengers* og Halls Mening.
* Fenger var meget uvillig over, at Monrad i et saa
dant Øieblik, da Kongen paany maatte søge til ham,
ikke benyttede sin Magt, men kastede sig for Kongens
Fødder og henstillede et saadant Spml. til Kongens Af
gjørelse. Fenger selv vilde naturligviis efter sin Charakteer have taget saavel Voldgiftsforslaget som Bernstorffs
Antydning (Bovlinien) med Opgivelse af Flensborg. Uden
tvivl skulde Fenger og om fornødent Lehmann være
traadt med, hvis Monrad havde behøvet dem efter Vold
giftsforslagets Antagelse.
14*
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DEN 15. SEPTEMBER. Russell har virkelig d. 20. Au
gust besvaret Bismarcks Selvroes d. 19. Aug. ret virk
somt. Han kan ikke indsee Maadeholdet.
5

10

DEN 16. SEPTEMBER. Fredag.
Soiree paa Christiansborg. Kongen forestiller paa Tydsk
for Prindsen af Wales. Han har hverken et Ord for Hall
(Monrad var der ikke) eller for Steinmann. Men han
kan finde Wørishøffer og Andersen.
DEN 17. SEPTEMBER. Løverdag.
Hall fik da sin Erklæring afgiven. Han kunde have
dvælet lidt mindre ved den Explication; han lader den

Da Monrad siden fortalte ham, hvorledes det var gaaet,
og forsikkrede ham, at han havde fremstillet begge Al
ternativerne aldeles upartiskt, svarede Lehmann, at det
15 troede han nok. M. Hvorfor? L. Fordi Du ikke selv
vidste, hvad Du foretrak. M. Det kan nok være.
Den 7. Juli 1864. Hall er, som rimeligt er, meget streng
mod Monrad. Men han har nogen Ret dertil, thi han vilde
have handlet anderledes end Monrad. Hall vilde ikke
20 have overladt Kongen Valget; han vilde ikke have slup
pet Conferentsen. Han vilde ikke have tænkt paa de
slesvigske Vanskeligheder, om Landet ikke blev ustyr
ligt o. s. V., han vilde have klynget sig til England—
Frankrig; han vilde have taget Bernstorffs Tilbud; han
25 vilde have taget det franske Afstemningsforslag, ligemeget om det hele blandede Distrikt med Flensborg
havde stemt imod os. Havde Hall været i Ministeriet,
vilde vi altsaa ikke have oplevet Stormen paa Dybbøl
eller Erobringen af Als, de to Begivenheder, hvoraf
30 Preusserne vedvarende ville være stolte — forinden
Dybbøldagen vare de flaue. Efter Halls Paastand vilde
hans Politik ganske havt Hjemmel i den offentlige Me
ning herhjemme. Det var Monrads store Feil, at han
ikke kunde skjønne den offentlige Mening. Hall paa35 staaer, at Kongen havde samtykket, naar Monrad alvor-
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have fundet Sted imellem ham og Hamilton om Grund
lovsudkastet, men han har iøvrigt været heldig.
Mange Svenske ville venteligt ikke erkjende, at det
svenske ^Statsraad« har forseet sig (f. Ex. de Geer,
Thulstrup). Mange Danske forstaae ikke, at Mander- 5
ström kan have været redelig i Ordets subjektivt —
milde Betydning. Sagen er den, at de Sidste forstaae
ikke Manderströms falske Stilling imellem Kongen og
Statsraadet; de Første vide ikke Alt, hvad M. har gjort
og betænke ikke, at vi umuligt kunne lade være at lo
holde os til Udenrigsministeren.
DEN 18. SEPTEMBER. Søndagen bringer de sørgelige
ligt havde foreholdt ham, at han ved at forkaste Mini
steriets Raad om Antagelsen af det engelske Forslag i
Virkeligheden fremtvang Krigens Fornyelse.
is
Ikke mindre streng er Andræ, 3. og 7. Juli 64, men
med mindre Ret; thi hvorfor forholdt han sig saa pas
siv den 17^® Juni? Han sige)', at han udførligt forklarede
for Kongen, at der ikke var Andet for, end at Monrad
maatte vedblive. Han vilde ikke troe, at der havde væ- 20
ret noget Raad hos Kongen om Søndagen (d. 19'’'),
Tscherning* i det Mindste havde ikke været der; Bluhme,
David, maaskee Ussing, det var en anden Sag, men ikke
noget stort Raad. Der er noget Mystisk over det Hele,
siger han, men han vil fastholde, — eller lade som han 25
kan fastholde den Tro, at Kongen ikke forstod, at Mon
rad tillod ham at antage Voldgiftsforslaget. Man har
givet det den Form, at Monrad nogle Dage forinden
havde sagt til Kongen, at, hvis denne forlod Slielinien,
vilde denne Kongens Beslutning blive afgørende for 30
ham; han maatte da vige. Kongen som var opfyldt af
den forrige Ministerkrise, og som mindedes den tidligere
Yttring, vil nu ved Lyden af de samme Ord være bragt
* Jo. David bekræfter Tschernings Nærværelse d. 13.
Sptbr. 1867.
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Meddelelser fra Wien. Fenger arbeider sammen med
Piessen i Finanssagerne. Det er ikke parti égal, thi Fen
ger binder os, medens Piessen ikke binder ØsterrigPreussen.
5 DEN 19. SEPTEMBER. Mandag.
Bjørnson er nu kommen saavidt, at han holder sig
til Dunker og Birch. De Artikler i »Fædr.« i den sidste
Tid, der vidne om nogen Indsigt i det Bagvedliggende,
har han udentvivl skrevet.
10 DEN 21. SEPTEMBER. Onsdag.
Nu er en lille Belysning af Rigsraadsudvalgets Erklæ
ring i den svenske Alliancesag fremkommen i Stock
holm.
i den Aandstilstand, at han opfattede Monrads Slutnings
is ord som en Trudsel om at gaae af, hvis Voldgiften antoges. Jeg veed ikke, om Andræ selv troer paa dette
Eventyr; Reich, som gik ind i Ministeriet, da Andræ*
paa hans Forespørgsel havde svaret: »De stemte jo for
Novembergrundloven,« vilde naturligviis ikke forholde
20 ham Sandheden, naar han alvorlig vilde have spurgt
om den. Hvorfor gik Andræ ikke til Monrad, hvis Sagen
d. 17'’® Juni var ham saa klar, som han nu bagefter vil
sige? Men nogle Dage før d. 29**® Juni sagde han til Fru
Heiberg, at Als kunde holde sig nogle Maaneder; senere
25 vilde han paastaae, at han havde sagt nogle »Uger«
(oprindeligt udtalte han den Mening, at det kunde hol
des ubetinget); nu vilde han ikke erkjende nogen Man
gel hos Overcommandoen. Indtagelsen af Als viser blot,
at »ogsaa han var for sangvinsk.« (Han tør ikke gribe
30 Roret; men det gaaer med ham som med Coquetterne;
* Andræ havde iforveien erklæret M., at baade Lundby
og Ankjær vare forskrækkelige; det trak saa længe ud
med Reichs Udnævnelse, fordi Lundby havde først sam
tykket i, at Reich blev Departementschef, og desuden
forhaster Reich sig ikke.
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Jeg talte idag med Prindsen af Wales. Denne havde
øiensynlig inddrukket alle Kongens Forestillinger om
Kbhvnernes. Utaknemmelighed, om Ministrenes Feil, om
de daarlige Embedsmænd i Slesvig o. s. v. Jeg svarede
ham efter Evne; han tog naturligviis meget høiligt der- s
imod, men hvad hjalp det saa?
DEN 23. SEPTEMBER. Fredag.
L. Ussing har nu udgivet en lille Brochure, hvori
han vil lade ^Engelsk^ træde i Stedet for Tydsk, lige
som Rovsing vilde lade Fransk komme i Stedet.
lo
DEN 24. SEPTEMBER. Løverdag.
Prindsen af Wales reiser idag til Stockholm.
Nordstrøm har været i Byen i disse Dage, halv incogde ville fastholde alle Mulighederne; men Virkeligheden,
Giftermaalet — Nei Tak. Oxholm faaer dog Ret, naar is
han sagde, at efter den Maade, hvorpaa Andræ svigtede
ved Nytaarstid, er det ikke troligt, at han nogensinde
gjør Gavn.) Og som han nu blindt vil forsvare Over
commandoen med en vis beregnet kold Lidenskab,
saaledes vil han og bilde sig selv og Andre ind, at Kon- 20
gen ikke vidste, at han kunde vælge frit, med en altfor
stor Frihed. Han troer, at vi ikke vide, i hvilken Grad
Kongen og Kongens Omgivelser vare opfyldte af Perso
nalunionstanken. — Heltzen troede jo i Ministerskiftets
Dage, at naar blot de Gamle og han kom tit Roret, og 25
man opgav Delingen, saa kunde man faae SlesvigHolsteen i Personalunion. — Han betænker ikke, at
Hertugen af Cambridge, for ikke at tale om Prindsen
af Wales havde givet Haab om engelsk Hjælp og fra
raadede større Indrømmelser end Slilinien.* Nei Kon- so
* Til Andræ havde Kongen nok sagt, at han jo ikke
kunde lægge videre Vægt paa, hvad en saa ung Mand
som Prindsen af Wales skrev til ham. Men dermed er
det jo ikke sagt, at det dog virker ved Siden af den instinctmæssige Ulyst til at faae en Slags national Afgjø
relse, der afskar ethvert Haab om selv at komme i Be
siddelse af det, der nu endelig afstodes.
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nito (Dr. N—m). Han er en stor »Norskhatere«. Hvor
for? Ja: det er ligesom Finnerne og Skaaningerne ikke
kunne finde sig i, at Nordmændene skulle være selv
stændigere end de. Den skaanske Adel i 1859—60 sagde
5 i Stockholm: »Hvorfor skulle Nordmændene være ander
ledes stillede end vi for 200 Aar siden?< Ligesaa Fin
nerne: »Er det en Skam at være Svenske?«
DEN 25. SEPTEMBER. Søndag.
Fenger har i Fredags ladet sin Kone vide, at han vilde
10 komme hjem paa Tirsdag.
Clarendon besøger Wien.
gen vilde ikke modtage Voldgiften — naturligviis af
andre Grunde end dem, der havde gjort Monrad uvillig
dertil, indtil Fenger og Lehmann havde gjort ham saa
15 usikker, at han endog sagde: »Ja man kan tælle paa
Knapperne om, hvad der er rigtigst.« Derfor overlod
han Afgjørelsen til Kongen, idet Reich ikke nærede no
gen Frygt for en saa hurtig og uhæderlig Indtagelse af
Als som den, det blev vor sørgelige Skjæbne at opleve.
20 Men skjøndt Kongen ikke vilde tage mod Voldgiften,*
vilde han dog endmindre Krigens Gjenoptagelse, og
Monrad kunde derfor vistnok have tvunget ham til
Samtykke ved at gjøre ham ansvarlig for Blodsudgy
delsen.
25 Bluhme udtaler sig imod en Deling Nord for Flens
borg. Han siger til de slesvigske Afsendinge, at de ikke
vide, hvad de selv ville. De kunne ikke være tjente med
at skilles fra det øvrige Slesvig. — Det er øiensynligt,
at Personalunionstanken spirer hos ham som hos saa
30 mange Ældre; disse kunne ikke forstaae den Forandring,
* Senere Anm. Samme Morgen, som det afgjørende
Statsraad holdtes, gik Paget til Kongen og bad ham for
kaste Voldgiftsforlaget, fordi han holdt sig forvisset om
et Ministerskifte i England, der vilde bringe Danmark
Bistand. Dette vides kun af Faa (Danneskjold, Vedel).
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DEN 26. SEPTEMBER. Hvad betyder Lamarmora’s
Indtræden i det Øieblik, da det afgaaede Ministerium
synes at have vundet en diplomatisk Seir?
DEN 27. SEPTEMBER. Tirsdag.
Jylland skal nu trykkes haardere.
s
Fenger kom da hjem idag. Ogsaa Piessen reiser. Det
haarde Tryk paa Jylland er ikke i Virkeligheden frem
kaldt ved nogen ny Forhaling fra dansk Side, siden Instruxerne først kom. Thi det finantsielle Spms. Behand
ling stod paa Piessens Betænkning.
lo
der er foregaaet i Slesvig; men det er jo efter de Kyn
diges f. Ex. Regensburgs Dom meget tvivlsomt, hvor
ledes en Afstemning nu for Tiden vilde falde f. Ex. i
Flensborg, Aabenraa eller Haderslev. I Tøndei' vilde Re
sultatet blive imod os, derom er der ikke Skygge af i5
Tvivl. Havde vi faaet en Afstemning i Haderslev og
Aabenraa, som var gaaet os imod, vilde vi havt baade
Spot og Skade deraf.
Naar jeg samler de forskjellige Bidrag, jeg har faaet
til Belysning af Forholdet mellem Monrad og Kongen, 20
da har det jo været fortvivlet. Til Monrad sagde Kon
gen f. Ex. i Martensens Nærværelse, at det var ham,
der var Skyld i, at Krigen begyndte igjen; der vistes
Monrad af Kongen den fuldstændigste Mistillid; han be
holdt ham kun, fordi og saalænge han ikke kunde faae 25
en anden Minister.
Men det er vist, at Monrad baade forvirrede og tirrede
ham. Til H. Hamilton har Monrad selv efter Thronbestigelsen talt paa en saadan Maade, at denne har
standset ham og sagt, at hvis han oftere kom med slig 30
Tale om Kong Carl og Oscar som danske Kongemulig
heder, maatte han meddele det til Kong Christian. Kon
gen har en Dag sagt til Monrad: »Hvad vil De? Vil De
have mig til at abdicere? Sig det ligefrem.« Ofte, naar
han i længere Tid har nægtet Monrad Noget, har han 35
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DEN 28. SEPTEMBER. Onsdag.
Forlovelsen foregik idag. Nu er da Dronningen glad.
Alt da Storfyrsten var her sidst, havde denne i en Sam
tale med Dronningen faaet Religionsspørgsmaalet bragt
5 paa det Rene. »Vi troer ikke paa Alt det, som Almuen
holder paa!« Der henvises stadig til den preussiske
Prindsesse, der ogsaa gik over. Paulli havde faaet et
Tilsagn, at han skulde faae Lov at tale med Dagmar,
inden hun samtykkede. Naturligviis holdes Løftet ikke
10 — til Martensens store Fortrydelse. Da Prindsesse Hed
vig i sin Tid begjæredes til Ægte af Josef I, blev dog
Sjællands Biskop spurgt. — Han svarede Ja, men Prind
sessen (Stifterinden af Vemmetofte, jfr. Brock III) vilde
strax indrømmet det, naar Vedel har sagt paa Kongens
15 Forespørgsel, at han fandt det rigtigt. Saaledes gik det
f. Ex. m. Hs. til Rigsraadets Indkaldelse, den foreløbige
Instrux til de Befuldmægtigede, da Ministercrisen opstod
under Behandlingen af Spørgsmaalet om Voldgiftsforsla
gets Antagelse. Særligt har Monrads Mangel paa Delica20 tesse m. Hs. til Dagmar og den italienske Prinds plaget
Kongen, der ikke vilde indlade sig videre med ham om
det russiske Frieries Virkelighed eller Ikke-Virkelighed.
Doria har havt Ordre til at føle sig for; først holdt Ve
del det aldeles privat; men siden, da Doria fik videre
25 gaaende Instruxer, maatte det omtales til Monrad. Denne
tog det da meget plumpt; han søgte at friste Dagmar
og vilde ikke lade sig nøie med Kongens Afslag, fordi
denne ikke bestemt vilde udtale sig om det russiske Frieri.
Til Vedel sagde Kongen derimod ligefrem, at der ikke
30 var nogen Aftale med Rusland,* men det italienske
Parti vilde han ikke vide Noget af.
I den sidste Tid drillede det Kongen, at Monrad
* Et Spørgsmaal er det dog ligefuldt, om Sagen ikke
blot var, at han blev holdt udenfor. Skjøndt Dronningen
nemlig i Alm. ingen Indflydelse har, leder hun dog vist
nok disse Giftermaalsplaner.
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ikke! Da Storfyrsten begjærede Dagmar af Kongen, hen
viste denne til Fyrstens store Forundring til Dagmar
selv.
DEN 29. SEPTEMBER. Torsdag.
Hall vil dog svare M—m, skjøndt uden Navn. Mol- s
bechs: »Vi have ingen Blomster at byde Alexandra, thi
de ligge paa vore Faldnes Grave< har gjort evropæisk
Lykke — Kreuzzeitung sammenstiller den med Napo
leons Yttring om England, at det er en Nation af épiciers. Hvilken Haan den udviser over England?
10
DEN 30. SEPTEMBER.
Prinds Humberts Frieri tog saaledes en bedrøvelig
gjorde Vanskeligheder med Capelian Wolfs Befordring,
uagtet Kongen har sagt denne, at han var udnævnt.
Monrad havde sagt, at han vilde finde sig deri, hvis det is
var nogenlunde forsvarligt. Uden Hensyn til Begrændsningen resolverede Kongen, at han i Henhold til mundt
lig Aftale udnævner Wolf. Da Wolf saa takker Monrad,
svarer denne, at »det bliver der ikke Noget af.<
Da Monrad den 8**® Juli fik Ordre at indgive sin Af- 20
skedsbegjæring*, foreholdt Monrad Kongen, at det var
en egen Sag at jage et Ministerium bort, naar der ingen
constitutionel Anledning var; der var jo aldeles ingen
Anledning; kunde man ikke faae en Uenighed, om det
saa blot var om Besættelsen af et Præstekald? det var 25
Slutningen.
Om Monrad kan man sige: »Per quod peccatum, per
idem punitur.« Kongen troer nu tilsidst selv, at han er
bleven narret m. Hs. til Voldgiftspmet. Der kom Scener
derom i Statsraadet i Anledning af Protocollen. Kron- 30
prindsen har fortalt hjemme, at Kongen ikke længere
kunde huske, hvad der hændte (Blixen havde derfor
nu udfunden i Juli, at Kongen — saa siger Dronningen
* »Nu kan jeg faae et andet Ministerium,« — sagde
Kongen til M.
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Ende. Han selv vilde ikke, — det synes, som Religions
skiftet ogsaa her vilde være blevet forlangt.
DEN 1. OCTOBER. Løverdag.
Det er comiskt, hvorledes Rygter nu udbredes om
5 Bluhme—Davids Udtræden, snart fordi de ere liberale,
snart fordi de andre ei skulle ville gjøre saa store Ind
rømmelser til Tydskland, som de to! Jeg troer ikke
derpaa. Heltzen holder sig endnu aldeles tavs, Bluhme
og David føre Ordet i Statsraadet. Iøvrigt er David ofte
10 besynderligt uvidende, og Instruxerne til Wien gaae som
de bedst kunne.
— ikke er Situationen voxen, han skulde abdicere,
Kronprindsen kunde saa nok faae Slesvigholsteen, naar
han sprængte Grundloven o. s. v.) Vist er det, at Mon
is rad virkeligt begyndte med at insinuere sig som den,
der vilde gjøre det til sin Opgave at udføre den kgl.
Villie; saaledes blev Enden kun altfor tilsvarende til
Begyndelsen; han straffes, fordi han vilde søge Ly bag
dette kongelige Villie-skin. Ubegribelig er mig den
20 Kortsynethed, at Monrad kunde troe, at Kongen vilde
beholde ham et Øieblik længere end absolut nødven
digt; hvor kunde han oversee, at Kongen vilde blive
forbittret over den Tvetydighed der laae i, at Monrad
kastede det allervigtigste Spmls. Afgjørelse over paa
25 ham.
September 1867. Saa besynderligt vender Forholdet
sig. Tre Aar senere siger Kongen til Frijs. »Monrad har
aldrig vovet at behandle mig saaledes, som De nu gjør.<
Havde M. været her, da havde Kongen utvivlsomt i den
30 hegermannske Grise tyet til ham.
O. Piessen, som kom med stærke Personalunionslyster,
fik Tilladelse til at forsøge, om der mere var en Mulig
hed for et Slesvigholsteen i Personalunion med Dmk.
Som Privatmand prøvede han Stemningen. Han meldte
35 da, at Carl og Hugo, Brødrene, vare de Eneste, som
endnu vilde indlade sig paa at have en dansk Konge
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DEN 2. OCTOBER.
Idag forkyndtes i St. Petersborg Forlovelsen med
Dagmar.
DEN 3. OCTOBER. Mandag.
Worsaae paastaaer (efter Biskop Hansen), at Grunden s
til, at Hertuginde Louise Augusta advarede Frederik VI
var, at hun ikke vilde bort, fordi hun var forelsket i en
ung Officeer, som hun ikke ventede at kunne faae
med sig.
10
DEN 6. OCTOBER. Torsdag.
I Paris maatte Moltke ikke tage sig af den slesvigske
til Fyrste i Holsteen, selv om det forenedes med hele
Slesvig; selv O. Blome vilde kun halvt om halvt høre
derpaa. O. Piessen bekjendte meget nedslagen sin fuld
stændige Magtesløshed. Men den Uklarhed og Uro, han «
fremkaldte, blev der derved ikke raadet Bod paa.
Quaade undskylder ham med den Paastand, at da han
forlod St. Petersborg, bedømte han Stemningen rigtig;
men det var blevet for sildigt. Han indgav sin Afskeds
ansøgning.*
2»
Grev Moltke Hvidtfeldt** savner ikke et vist Initiativ,
naar han først er stillet paa et vist Standpunkt, enten
ved bestemte Instruxer eller ved Begivenhedernes Magt.
Men til en Stilling i første Række er han vistnok lidet
skikket, da han næppe har nogen Fasthed.
25
Moltke gjorde i Bryssel gjældende, at det ikke var
givet, at Napoleon vilde paatage sig Mæglerhvervet, men
han vilde føle sig smigret; men vi maatte skynde os og
ikke gjøre nogensomhelst Indskrænkning eller Betingelse.
Til mig sagde han ikke, at han havde foreslaaet Quaade so
* Jfr. 25. og 26. September, 64.
Et Par Aar før Kongens Død har han skrevet, at
naar Kongen døde, vilde det bryde løs igjen; saa vilde
man kaste Londonertractaten overende. (Brev til Vedel).
** Jfr. 1865 26. Sptbr.
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Deputation. Imidlertid fik Klewing Audients hos Drouin;
Spidsmusen var Tolk. Drouin oplæste et Svar i Keise
rens Navn, der var meget sympathetisk. I Øieblikket
kunde Keiseren ikke gjøre Noget, men han levede for
5 Nationalitetsideen. — Han haabede, at den Tid skulde
komme, da der ogsaa kunde blive taget Hensyn til
Nordslesvigerne. *
DEN 7. OCTOBER. Fredag.
Andræ er nu ivrig for Personalunionen. Det hed sig
10 at sende Blixen til Keiseren. Han anbefalede sig til Hall,
uagtet han i Virkeligheden skal være ildesindet mod
denne. Hvad der holder Napoleon saa stærkt tilbage, er
ikke heller ham klart; han mener, at Napoleon vil, at
England skal byde, men England, at Napoleon skal
15 fordre. Men Clarendon bød jo Rhinen og det halve Bel
gien. Har Napoleon da virkeligt villet have det polske
Spml. frem?
Lundby. [Aaben Plads men ingen yderligere Bemærk
ninger.]
20 Reich. [Ligesaa.]
Hegermann-Lindencrone. Jf. 1874.
Kaufmann. [Aaben Plads men ingen yderligere Be
mærkninger.]
Det er en forunderlig Tilstand, der maa have været
25 hjemme fra i3. til 20“^* Juni. Den eneste Undskyldning
* Wachtmeister siger mig nu, at det var i Henhold til
Yttringen af Grev Bernstorff, der stedse havde været
loyal, at han havde troet paa Muligheden af, at vi ogsaa
efter Conferentsen gjennem Napoleon kunde have faaet
den danske Deel af Slesvig. Dotézac tilstaaer mig, at
Fleury aldeles ikke havde sagt ham Noget. Han havde
været aldeles boutonné; udentvivl er denne Tilstaaelse
oprigtig, thi det krænker jo hans Forfængelighed at bekjende en saadan Tilsidesættelse. Moltke sagde i Brux
elles ganske rigtigt, at Napoleon ikke vilde anerkjende
en Fred, hvorved vi blive tvungne til at afstaae den
danske Deel af Slesvig,
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vel, at Bluhme vilde søge at faae ham til at føre For
fatningsforandringerne igjennem, men jeg betvivler, at
han har Mod til at indtræde. Sig selv giver han jo det
Paaskud, at han ikke kan kjæmpe for Grundloven 18.
Novbr. 1863. Hans stadige Omqvæd er, at Jylland ikke s
kan adskilles fra den øvrige Deel af Halvøen. Der er
ingen Redning for os, hvis ikke den danske Konge her
sker ned til Elben. Ingen kan vide, om ikke Leilighed
frembyder sig til at gjenvinde dette Standpunkt; dertil
er Kongen og Dynastiet netop skikket. Al Ulykke kom- lo
for Usikkerheden hjemme maatte da være Usikkerheden
i det engelske Ministerium, men det sees ikke, at den
har spillet nogen Rolle; det var Spørgsmaalet om Sliliniens Opgivelse til Fordeel for Personalunionstanken, der
satte Sindene i Lidenskab; det Andet syntes for smaat. is
I Ugens første Dage fra Søndag til Fredag kunde vi i
London ikke gjøre Andet end forsøge paa at bringe en
positiv, bestemt Linie Syd for Flensborg—Tønder frem
i Stedet for det svævende Voldgiftsforslag, i hvis Bag
grund Afstemningen stod som det veiledende Princip; 20
ved Siden deraf maatte det afventes, om Hay kunde
dræbe Ministeriet og dermed bringe Klarhed i det Spørgs
maal, om Toryerne kunde og vilde gjøre Mere for os
end Russell—Palmerstons Ministerium. Da det mislykke
des, havde vi faaet det Telegram, der røbede os hele 25
Forvirringen hjemme. Jeg kan endnu ikke se rettere
end, at der ikke med Nytte kunde stilles Mellemforslag,
medmindre man var fuldt besluttede paa i Tilfælde af
deres Forkastelse at tage Bernstorffs Bovlinie. Isaafald
var det aldeles rigtigt at prøve sig frem; saa kunde man so
have søgt enten Voldgift med de engelske Linier, eller
Mediation med Nordlinien Syd for Flensborg—Tønder;
man kunde til en Begyndelse sagt Cappel—Husum,
Gjelting—Husum, Gliicksborg—Husum eller Bredsted,
alt for blot at betegne, at man var villig til at gaa nord- ss
ligere end Danevirkelinien. Men naar man ikke i værste
Fald vilde tage Bovlinien (med den fortvivlede Afstem-
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mer fra os selv. Hvis man ikke i Paris havde seet, at
man kunde kaste Londonertractaten og en Deel af Syd
slesvig overbord, uden at det vakte nogen Forargelse,
saa vilde man ikke have sat sig udover Londonertrac5 taten o. s. v. Med Grundloven af 1849 kan man ikke
regjere!
Hall spaaer ilde. Han seer en Hofudvikling imøde.
ning i Flensborg)*, saa kunde det kun skade at begynde
Tilbagetoget, thi selv om siden Nogen for Alvor vilde
10 hjælpe os, vilde dog vort sidste Tilbud i saa Fald blive
Udgangspunktet, som man slog fast for os, eller rettere
mod os. Jeg erindrer, at Vitzthum ved Conferentsens
Opløsning sagde til Fitzgerald, at hvis Toryerne kom
ind, kunde der endnu sluttes Fred med Østerrig og de
15 mindre tydske Stater paa Grundlag af, at Hertugen af
Augstbg. fik Holsteen og Slilinien, maaskee endog Eiderlinien. Altsaa der var kun disse Alternativer. Enten
maatte man give (paalægge os) carte blanche med Ordre
at skaffe Fred med hvem vi kunde faae, eller man maatte
20 lade Conferentsen briste, som Andræ skrev, jo før jo
heller. Det Værste af Alt var en Forhaling, som ikke
førte til noget Resultat men forspildte den eneste Mulig
hed, der var tilbage efter Conferentsens Afbrydelse gjen
nem Parlamentets Indgriben uden eller med Minister25 skifte.**
[Under 1.—3. Oktober staar følgende Optegnelser;]
Russell har øiensynlig været et af Hovedmidlerne til
vor Ulykke, paa Grund af den Lethed hvormed han lod
sig lede, ikke derimod af egentlig ond Villie.
30 Clarendon saae klart Russell’s Uefterre tt elighed, men
var næppe skabt til den afgjørende Indflydelse.
Palmerstones Alder var vor Hovedulykke.
* Dengang var man aabenbart ikke moden til Afstem
ning.
** Senere Anm. Jfr. Wachtmeister 1864 Octbr. 20. og
6. og Mohrenheim 1869 16. Marts.
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parret [med] en materialistisk Tilsidesættelse af alle
aandelige Interesser, i det Mindste hvis Kongen udvik
ler noget Talent for at vinde de Mange, der tørste efter
Hotfets Glæder.
I Personalunionen seer han Dynastiets Overflyttelse
til Holsteen. Han er nærved at troe, at hvis Grundlovsforslaget var blevet forkastet, hvilket vilde have medført
[Under 5.—7. Oktober staar følgende Optegnelser:]
Naar jeg ser tilbage paa Conferentsen, har jeg stadig
ondt ved at blive klog paa Brunnow. Maaskee han per- »
sønligt vilde Danmark vel, men paa mange Maader
bandtes ved sine Instruxer, der ikke var BernstorlT ube
kjendte (i et privat Møde, hvor han holdt paa Danevirkeli
nien, lod Bernstorff ham [o; sig] ligefrem forstaae med,
at han vidste, at Brunnows Regjering var anderledes i»
sindet), men som han ikke vilde vedstaae ligeoverfor os.
Da jeg tog Afsked med ham, talte han aldeles ikke om
Keiser Alexanders Brev til Storhertugen af Oldbg. Han
spurgte, om jeg troede, at Danmark kunde bestaae, naar
det indskrænkedes til Kongeriget; de Danske i Slesvig 20
vare jo nu jetés par la fenétre (»Le Danemarc est mort<
— skal han have sagt — »il faut le galvaniser«). Confe
rentsen var kommen for tidligt, Danmark var endnu
ikke moden. Han havde fraraadet den; han havde bedt
om Fritagelse for at møde, men forgjæves. (Man fristes 25
til at spørge, om han da kun tænkte paa den personlige
Ubehagelighed, det var for ham at tage Deel i Londoner
tractatens Kuldkastelse; vilde han slet ingen Conferents
have? Og hvad saa? Og hvad skulde der være skeet,
hvis Danmark havde været mere moden?) Iøvrigt er jo so
Brunnow og saadanne Tydskere en Art af Gjengangere
fra forrige Aarhundrede. Engang aspirerede han vistnok
til at blive Nesselrodes Efterfølger. Men deraf bliver der
nu efter den hele russiske Bevægelses Charakteer sikkert
Intet. Ved sit lange Ophold i England har han faaet en ss
dyb Foragt for disse Lorder og Kræmmere.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.

15
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Ministeriets Afgang, vilde C. Piessen m. Fl. være kommet
herover, — og det havde ikke varet saalænge, inden Kongen
var gaaet til Holsteen, for maaske aldrig mere at komme
tilbage.
5 Bernstorff omtales af W. som loyal 1864 ‘Ve.
DEN 8. OCTOBER. Løverdag.
Hall har havt Brev fra Hamilton, der beklager sig
over, at Dagbladsartiklen hentydede til M—m’s Ord om
at ligge i sin Grav som en ærlig Mand. [*]
10 [Note men uden Notetegn:] Manderstrom. Jfr. 1863;
1864, Oct. 22.
DEN 9. OCTOBER.
Ankjer er nu kommen frem. I Meget har han Ret,
men han forbigaar ikke Lidt. Lt. Poulsen fortæller, at
15 Holm paa »Jylland«, da han saae, der kom Ild i det
østerrigske Skib, glad gned sine Hænder og udbrød:
»Naar vi nu faaer Signal til at handle frit, gaaer jeg
lige løs, giver det glatte Lag og entrer«. Svenson gav
ikke Signalet, han var meget betaget. Da Poulsen efter
20 Kampen bragte Rapport, sagde S.: »Det var godt, der
kom Ild; Gud veed, hvorledes det ellers var gaaet«.
Holm havde ingen TTanke om, at Helgolands Nærhed
hindrede Forfølgelsen.
Nei, som Englænderne] sagde: »De Danske plukkede
25 Frugten, men lode den ligge ved Foden af Træet«.
DEN 10. OCTOBER. Mandag. I Folkethinget har der
nu dannet sig en Forening af over halvhundrede Med
lemmer, der ville fastholde den uforandrede Grundlov
Ve. Adskillige Medlemmer (Embedsmænd o. s. v.) vindes
30 ved Trudslen om, at, hvis der skulde skee nogen For
andring, vil der skee Forandring m. Hs. til Embedsmænds Stilling, m. Hs. til den frie, ikke til Ophold i
Districtet bundne Valgbarhed (imod »Bureaukratiet og
Kjøbenhavneriet«) o. s. v. Ploug er straks fangen. Dette
35 Partie vilde gjærne kalde sig det nationalliberale og la
der sig i Grunden lede af .1. A. Hansen (der har maattet
høre ilde af Alberti—Frølund, fordi han gav sig for me-
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get af med Klein o. s. v.) til hvem Juel, Nyholm, Rimestad slutte sig. Det modsætter sig eller slutter sig (betin
gelsesvis) til det venstre tliberalt« unationale (Tscherning,
G. Winther, Ree, S. Kjær, Fischer o. s. v.), det høire
tnationalt« illiberale (Hall o. s. v.)
5
DEN 11. OCTOBER. Fredag. Vi enedes om, at vi saa
vidt muligt vilde standse Forhandlingen om Adresseud
kastets eneste væsentlige Indhold, den uforandrede Op
retholdelse af Grl. 5. Juni 1849. I Folkethinget blev første
Behandling endt og Udvalg nedsat. Vi ville forsøge at 10
standse første Behig.
Tillisch forbeholdt Regjeringen fuld Frihed.
Lehmann satte noget ondt Blod ved at frasige sig Val
get til Stratfelovsudvalget, fordi Sagen ikke kunde gjennemføres, saalænge der ingen anden Justitsminister var 15
end Heltzen. I Virkeligheden ønskede han sagtens at
være fri for at være Ordfører for den almindelige Deel,
som vi havde tiltænkt ham.
DEN 12 OCTOBER. Onsdag. Stratfelovsudvalget constituerede sig idag.
ao
Fenger fortæller mig, at han, da han reiste ned til Sveits,
i Begyndelsen af August skrev en tinantsiel Exposé til
Quaade. Kaufm. Da han kom tilbage i Slutningen, viste
det sig, at man havde sendt Grændsedetailsagen til Kbhvn.,
saa dette Punkt stod stille; m. Hs. til Finantserne havde 25
Rechberg etc. erklæret sig incompetent, og Q.—K. havde
naturligvis skyndt sig med at efterligne dette Exempel.
Saaledes havde man da (fra tydsk Side) overdraget Pies
sen at give Betænkning, og det samme Hverv skulde nu
gives Fenger fra dansk. Under disse Forhold fandt han 30
sig i at forhandle med Piessen. Denne gik ind paa Ad
skilligt, f. Ex a) Deling af Enkekassebyrden, tildels b)
Overtagelse af Pensionerne (ogsaa de fordrevne slesvigske
Embedsmænd), de herfor indrømmede Vederlag vilde
efter Fengers Mening nogenlunde svare til den Aversio- 35
nalsum, hvormed Statsgjælden nedsættes.
DEN 13. OCTOBER. Torsdag. J. Klaczko har i de to
15*
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sidste Hefter af R. d. d. m. (15. Spt. og 1. Oct.) begyndt
en ypperlig Fremstilling af den franske Diplomatie i den
polsk-danske Sag i 1863. Hvad han ypperligt fremhæver
er Frankrigs stærke Heldning til Rusland fra 1856 til
5 1863, indtil den polske Bevægelse fremtvang en Fjer
nelse. Det antages nu (efter Lord Napier), at de beryg
tede Depecher ere affattede af Gortsch. for at skræmme
Sverrig; de ere udbredte i Brüssel gjennem en russisk
Spion å double fin. Drouin troede paa Ægtheden, fordi
10 det, der sagdes om Meddelelserne imellem ham og
Metternich, var rigtigt. De kom til Drouin fra Kbhvn.;
Borthwick fik dem i Paris.
DEN 14. OCTOBER. Et af de Punkter, hvor David’s
Uvidenhed har voldt Vanskeligheder, er Spørgsmaalet
15 om Deling af Activer. Man fordrede de slesvigske Activer. »Gjærne«, svarer David uden videre — »der er
jo ingen«. Foreløbigt fordres nu Gottorpermusæet og
Oldsagsamlingen i Flensborg. Men vil man ikke begribe,
at der er slesvigske Domæneobligationer?
20 DEN 15. OCTOBER. Løverdag. Nu overtog Krebs virke
ligt Redactionen af Berlingske Tid. Det vil nok vise sig,
at det er en affecteret, huul Person. Om Buchheister
hedder det:
»Rødspættent tog ham, o: »en Mand, der faldt i Vandet«.
25 »Krabben« slog ham.
^Krebsen<i^ jog ham.
DEN 16. OCTOBER. Søndag. Nu skal Bille tiltales.
Heltzen har da omsider faaet sit Ønske sat igjennem.
Om til hans og Kongens Fordeel, vil Tiden vise *). Snur.30 rigt nok siger Bille kun offentligt, hvad Kongen engang
sagde til Monrad, nemlig at han ikke kunde samtykke
*) Efter en senere Yttring af David var Actionen Mi
nisteriets øvrige Medlemmer ubekjendt. Saaledes lyder
een Beretning. Men jeg har selv hørt David sige, at han
35 tilraadede Actionen.
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i Delingen af Slesvig, fordi han derved mistede sin Ret
til Danmark. Ogsaa Birkedal vilde Heltzen have tiltalt,
efterat han har givet en mat, undskyldende Erklæring.
Underligt nok troer Htz., at Wegener skulde have skre
vet Dagbladsart. om Kongens Retsfortabelse. Det er dog 5
let at see, at det ikke forholder sig saaledes. Bille har
aabenbart skrevet Artiklerne selv.
DEN 17. OCTOBER. Mandag. Nu har Rosenberg paa
taget sig at bearbeide Geffrey's svensk-russiske Artikler.
R. fortalte mig, at der nu har dannet sig en skandi- lo
navisk Forening i Stockholm; den skal ikke træde of
fentligt frem, før den har 300 Medlemmer. Raab er For
mand; iøvrigt er Sohlmann, Mankeil og Hedin, troer
jeg, i Bestyrelsen. I Upsala har Filialen en anselig Be
styrelse i El. Fries og Rydin. Iblandt Medlemmerne ere i®
nogle ansete Navne, men ikke mange.
DEN 18. OCTOBER. Tirsdag. Steenstrup har virkelig
faaet en Omdannelse af Martsforeningen sat igjennem.
»Repræsentantskabet«* i Martsforeningen samledes. Clau
sen valgtes til Formand. Til Bestyrelse valgtes de 4 gamle æ
(Adler, Steen, Ploug og Klein). Det saae ud til, at Bille
ogsaa vilde blive valgt, da Brix, der havde flere Stem
mer, meldte sig fra. Jeg henstillede, at Bille ikke i dette
Øieblik burde vælges, og Adler fik da Ploug til at gjøre
Alvor af ligeledes at trække sig tilbage. Saa valgtes Rime- 2®
stad og Nyholm. Den svensk-skandinaviske Forenings
Bestyrelse havde fortroligt indbudt til et Møde i Gøtheborg, hvor 10 Delegerede fra alle tre Lande skulde møde.
Lehmann havde Mod til at sige, at alt Sligt maatte vente
til Freden var sluttet. Hall og Clausen satte ligeledes so
igjennem, at der for Tiden ikke skulde finde nogen offent
lig Omtale [Sted] af Repræsentantskabets Dannelse o. s. v.
DEN 19. OCTOBER. Onsdag. Wachtmeister kommer til
*) Adler. Ballin. Bille. Clausen. Brix. A. Hage. Gram.
Hall. Krieger. Klein. Lehmann. Madvig. Jacobsen. Ny- 35
holm. Steen. Steenstrup. Ussing.
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Kbhvn. paa Gjennemrejse til Stockholm. Han vil nu
høre, hvilken Politik Sverrig vil følge ligeoverfor Dan
mark, inden han bestemmer sig til at vende tilbage til
Kbhvn. M[anderstr6]m havde først opfattet det som om
5 han enten vilde tage sin Afsked eller strax udnævnes til
Kbhvn. Siden havde M—m dog slet ikke kunnet give
8[jørnstjern]a nogen Besked. W—r siger, at han vel
kan blive nogen Tid i London. Det passer sig ikke at
komme til Kbhvn., dersom han skulde forsvare en Po10 litik helt forskjellig fra den, han nys udviklede. I Lon
don kan det gaae, men ikke her. Hamilton har skrevet
til ham, at det aldeles ikke kan nytte at tale med M—m.
om Fortiden. H. og W—r beklage meget Offentliggørel
sen af Depechen 5. Octbr., Wr. i høi Grad Offentliggjø15 sen af Grev Moltke-H. Ingen vil troe paa, at Bluhme er
uskyldig — i alt Fald har meddelt dem trykte.
DEN 20. OCTOBER. Torsdag. W—r siger mig, at der
endnu, efter at Russell-Palmerston havde givet deres Sta
tement, havde været Tilbøielighed hos Pam. til at tage
20 en værdig Beslutning; nemlig ved en Tilslutning til Newdegates Ammendement at fremkalde en krigerigsk Votetering i Parlamentet.
Til W. havde Bernstorff umiddelbart efter Conferent
sens Slutning antydet Muligheden af, at Danmark endnu
25 kunde faa Nordslesvig; derfor havde W. henvist Quaade
og mig til Napoleon. Clarendon, der var ved tydsk Bad
ved Efterretningen om
Tractaten, har i Wien talt
for os — og tilraadet Østerrig at afstaae Venedig for Penge.
Da dette ubetinget afvistes, men en Antydning kom, at
30 det var en anden Sag, hvis man havde Territorial Ve
derlag at byde, er man nu i England alt ifærd med at
ville have Tyrkiet til at gjøre Afstaaelser (Mold.-Vallachiet).
DEN 21. OCTOBER. Fredag. Fra Sverrig kommer nu
et ret mærkeligt Forsvar for Personalunionen: Några
35 ord om Danska Statens Nutid och Framtid St. 1864.
Som W. ganske rigtigt siger: der er for Sverrig kun
tre mulige Politiker:
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1) Carl Gustavs Politik — den gammel-svenske (Crusenstolpe). Jfr. Bonde.
2) Carl Johan’s Politiken — Afholdenhed. Materiel Ud
vikling (Schwerin).
3) Skandinavisk Politik, ikke den gamle
s
Personal-Unions-Politik (Tornérhjelm, Sturzenbecker),
men den nye a) Hamilton*, Wachtmeister (Fællesrepræ
sentationen som i vor Heelstat) b) Bildt, Lagerbjelke,
Sparre o. s. v. (mere eller mindre Charlataner — i det
mindste for Tiden).
»
DEN 22. OCTOBER. Hvad der under alle de mange
Oplysninger var noget af det Mærkeligste er den, at
Manderström og Colleger virkeligt havde givet deres Dimis
sion, da de reiste til Norge. Storthingets Votum holdt
M—m oppe; Lagerbjelke havde inden Kongens Afrejse i»
paataget sig at danne et nyt Ministerium.
Nu vil det manderströmske Ministerium efter al Sand
synlighed staae til Repræsentationsforslaget afgjøres; fal
der det, som man ei troer, vil det vise sig, om Hamil
ton eller Lagerbjelke kommer til at danne det nye Mi- 20
nisterium, som vil blive nødvendigt, da Repræsentationsforslagets Fald maa drage Ministeriets Fald efter sig.
Skulde Hamilton udtræde, da vil W—r gaae til Kbhvn.,
og man vil tilbyde M—m Gesandtskabet i London.
DEN 23. OCTOBER. Krebs lader >H.< i Aften skrive 25
en fanatisk Artikel imod Folkethinget, der ikke vil lette
Regjeringen dens fremtidige Gjerning. Saaledes lader
man kun skrive, naar man vil Splid (H) — eller naar
man ikke kjender Situationen (Bl.) Med Hensyn til Pres
sen er Bluhme selv meget fanatisk, ligesom Andræ.
3o
DEN 24. OCTOBER. Mandag. Det er Lehmann, der har
*) Hamilton kom hertil som Antiskandinav, men op
dagede i Løbet af et Aar, at der var en ny reel Skan
dinavisme.
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skrevet Artiklen: »Heltzen—Bille en Parallel<*), Den er
saa lempelig, fordi Lehmann først vilde have skrevet
sit Navn under. Nu troer jeg, at Madvig ikke længe
kan tie.
5 Folkethingsadresseiidvalget har indstillet et Adresseud
kast, der aldeles ikke herører Freden, men dreier sig
om et Ordspil m. Hs. til Grundloven Ve Fleertallet,
(Skikkelse og Omfang), Mindretallet (Omfang). I Finans
udvalget vil Fonnesbech blive Ordfører, altsaa hverken
10 Fenger eller Høgsbro.
DEN 25. OCTOBER. Tirsdag. Rygterne om, at Preusserne
skulde ville blive i Jylland (Lord Russel—Rosenkrantz),
ere næppe paalidelige. Rygtet om, at Preussen ikke vilde
tillade Ratification efter Rigsraads Samtykke, har sit
15 Udspring af et Forslag af Quaade at tage Samtykket
efter Ratificationen (for at ikke Preussen ligeledes skulde
blive nødsaget til at forelægge Tractaten for sine Kamre!)
Det Naturlige er, at der sættes en saadan Frist til Ratificationens Udvexling, at der bliver Leilighed til at faa
20 Rigsraadets Samtykke, men at Tractaten ikke selv taler
om dette indre Forfatningsspml. Bluhme vilde først høre
Heltzen (confidentielt); men da David foretrak, at Sagen
blev afgjort uden dennes Medvirkning, gik Bluhme ind
herpaa. Begge frygte noget Vanskeligheder i Rigsraadet
25 og ville af den Grund næppe modsætte sig det Forbe
hold, som Hall synes at pønse paa, i den Retning, at
Slesvigernes Ret ikke kunde eller skulde være bortgivet.
Jeg seer ikke, hvad der hermed skulde vindes.
DEN 26. OCTOBER. Onsdag. Quaade har i Hemmelig
so hed meddelt, at man, naar Freden sluttes og den ju
ridiske Concurrence om Holsteens Succession (Slesvig
følger da i Tilgift) aabnes, ikke vil udelukke Kong
* Det er troligt nok, at Bille har, som det siges, for
gjæves forsøgt sin Lykke hos Prindsen af Hessen i Syd35 tydskland. Thi Prindsen fortæller, at han har afvist ham,
og Bille siger, at Prindsen er uforstandig.
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Christian IX. Dette har jo i høi Grad tiltalt Bluhme og
David, der ville holde det saa hemmeligt som muligt.
For ikke lang Tid siden spurgte Kongen Bluhme, hvor
ledes det stod med Personalunionen. Bl. svarede, at den
eneste Mulighed, denne endnu kunde have, beroede paa, =
at Kongen tilsyneladende ikke vilde den, ikke ønskede
den, ikke havde Haab om den. Det maatte komme der
til, at man bad ham om dens Modtagelse. Dette Svar
gjorde Kongen noget nedslagen.
I Løverdags havde Kongen tiltalt Bille meget haarde- lo
ligt som den, der snarere havde været hans Datters Ge
sandt, end Kongens. Det var det skandinaviske Parti,
hvortil han hørte, der havde gjort alle vore Ulykker.
Rechberg gaaer af, fordi det nu viser sig, at Preus
sens Garantie for Venedig har gjaldt den danske Krig. is
Moltke-Hv. har meddelt, at der føres alvorlige Forhandhnger om Sammenkomst mellem Napoleon og
Alexander, og i Forbindelse dermed om Overeenskomst
mellem Rusland, Preussen og Frankrig. Goltz arbeidede
meget ivrigt for Mødet i Baden. Men det var saa nær 20
ved Carlsbad-Kissinger-Mødet; og man vilde ikke, under
Indtrykket af Morning-Post-Depechernes Offentliggørelse
have Udseende af en Frygt for den hellige Alliance. Nu
er Sagen igjen optaget, Benedetti (Bl.) og Talleyrand (St.
Ptg.) skulle arbeide i den Retning, at Mødet kan blive 25
muligt. Napoleon vil en tilsyneladende Indrømmelse til
Polen og en virkelig Indrømmelse i Slesvig. Gortch. har
(støttet af Adlerberg, det tydske Parties Chef) endnu ikke
villet beqvemme sig til nogen polsk Indrømmelse, og
Bismarck er ikke saa meget ivrig for det hele. Saaledes so
er Alting svævende.
Adressen faldt idag med 44 Stemmer imod 44 i Folke
thinget (Klein og K. Pedersen stemte ikke).
DEN 27. OCTOBER. Torsdag. Idag dateres Rechberg’s
Afsked.
35
Sandsynligviis parapheres imorgen Fredstractaten, uag
tet Statsraadet her i Tirsdags har vedtaget forskjellige
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Beslutninger, som nu først ved Bluhme fils skulde sen
des. (Udkastet kom her nok i Fredags, men enhver Sags
Behandling tager meget lang Tid.) Saaledes viste det sig,
at Preussen-Østerrig kun paatog sig Forpligtelse for Gjælds5 obligationernes Udstedelse, men ikke for deres fremti
dige tilbørlige Forrentning. Det meddeltes telegraphisk,
at Forslag vilde komme til Forandring. D’Hrr. Quaade
og Kautfm. svarede, at de og den kgl. Regjering vilde
blive compromitterede, hvis der kom nye Vanskelig10 heder. Som Følge deraf Statsraad igaar.
Det viser sig nu, at man ikke vil give Tilsikkringen
om Nordslesvigernes Behandling uden en tilsvarende
Tilsikkring fra vor Side m. Hs. til Ærøboerne o. s. v.
Under disse Omstdh. bliver vel Enden, at det Hele opgives.
15 Rigsraadet vil næppe tage en Fred, hvor en slig Servi
tut paalægges os.
Jalousien paa David—Bluhme viser sig hos Tillisch og
Coll. og Bluhme’s gamle Nepotisme træder stærkt frem.
Hans Søn skulde som Coureer bringe Depecherne til
20 Wien, og Lobedanz, der nylig har spioneret i Wien
(saaledes angiver han f. Ex. Fr. Bille som Skandinav),
skal nu sættes ind som Volonteur i Udenrigsministeriet
for der at spionere. »Alle Biller ere upaalidelige«, mener
Bluhme.
25
Det er Lønnen, fordi Bille gik ind i Monrad—Hall’s
Ministerium i 1860. Det er forunderligt, hvor personligt
de fleste dømme. Moltke-Hvidtfeldt er nu meget nær
ogsaa falden i Unaade, fordi han betroede Depechen
aux soins obligeants de Mr. Bille (C. A. B.)
30 Der er iøvrigt stor Misstemning imod Bluhme’s Mi
nisterium mellem Diplomaterne og endmere imod Hoffet
(Oxholm). Nylig i forrige Uge (i Fredags) blev alle Di
plomaterne ved Taflet satte sidst uden Damer, medens
de Danske fik Damer tilbords.
35 DEN 28. OCTOBER. Fredag. Man kunde skrive en træf
fende og overraskende Sammenstilling, svarende til den,
der i sin Tid forbittrede saa Mange mellem Slesvigholste-
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nerne og de Eiderdanske, nemlig Heelstatsmændene og
Skandinaverne. Ligesom man i den første Sammenligning
fremleder det formelle Lighedstræk, at begge vilde en
Personalunion, kun med den »underordnede Forskjel<,
at Grændsen sættes i det ene Tilfælde ved Kongeaaen, i 5
det andet ved Eideren, saaledes kunde man med større
Føie finde den Lighed imellem Heelstatsmændene og
Skandinaverne, at de begge føle, at Kongeriget aleene
ikke kan føre nogen værdig Existents. Begge søge altsaa
en Forstærkning med Opgivelse af den absolute Selvstæn- lo
dighed. Heelstatsmændene skulde derfor ikke lade Skan
dinaverne Noget høre, thi naar de bebreide disse, at de
gaae udenfor den bestaaende Statsordens Forudsætninger,
saa kunne Skandinaverne svare, at den sande Heelstat
kræver Holsteens Udtræden af det tydske Forbund, eller is
dog en saadan Tilstand i Tydskland, at Holstenerne for
holde sig rolige.
Idag bragte Ndt. Ztg. Rechbergs Afsked, dat. 27. Octbr.*.
R. skal dog undertegne Freden. Mensdorff—Pouilly af
løser ham.
20
Regjeringen er naturligvis gaaet ind paa alle Tydsklands
Fordringer, tildeels ogsaa for luerum cessans ved de op
bragte Skibe. Et Rygte gaaer, at Bismarck ikke vil tillade,
at Sagen forelægges af Regjeringen for Rigsraadet inden
Ratificationen. Dette forekommer mig dog lidet troligt. 2»
Bræstrup reiser iaften til Berlin for at afvende Udførelsen
af de falkensteinske Forholdsregler til Jyllands Afspær
ring, og Forst- og Postvæsnets Tilintetgjørelse. Med det
samme skal han vel fornemme, hvilke Udsigter der ere
m. Hs. til Personalunionen.
so
DEN 29. OCTOBER. Løverdag. Vi endte idag den første
Behandling af Straffelovsudkastet. Brock valgtes til Ord* Senere Anm.
Jfr. Augsb. Allg. Ztg. 1864 Nr. 330 og Artiklen i Deutsche
Vierteljahrsschrift 1865, I, S. 184. (Die politische Lage.)
Rechbergs Charakteristik er fuldstændig givet af Klaczko
17» 1868 (jf. Fædr. 25. Sptbr. 68).

35
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fører. B. Christensen fortæller mig efter Mødet, at Til
lisch har forespurgt sig, om Rigsdagen vilde samtykke
i en Prorogation til Januar, naar Rigsraadet tillige fik
andet Arbeide end at sige Ja eller Nei til Freden. For5 mændene J. A. Hansen, Monrad, Fonnesbech og B. Chr.
erklærede, at Rigsdagen vistnok vilde samtykke.
L. Bretton, som har havt Kongens Tilladelse til sine
eventyrlige Udflugter, skal nu afgaae paa Pension —
men vil være Minister i Berlin for at arbeide paa Per10 sonalunionen. Bluhme steiler, men er saa bange for
Kongen, at han ikke straks tør sige Nei.
David udbragte forleden ved et Middagsselskab, hvor
Bluhme og Heltzen vare tilstede, denne Skaal: Det er
Prinds Valdemars Fødselsdag, gid han maa blive en
15 Valdemar Atterdag. Dagen efter siger Bluhme: Det var
en Fadaise af min gode David. Bare Heltzen ikke siger
det til Kongen! —
DEN 30. OCTOBER. Søndag. Den sørgelige Fred.
Heltzen har paa Udvalgets Forespørgsel om den For20 seelse, hvorfor Bille skulde tiltales, undslaaet sig for at
give nogen nærmere Forklaring. Herefter vil Udvalget,
da det engang har udtalt sig paa Forespørgsel, vanske
ligt kunne indlade sig paa at gjøre Forslag til en Be
slutning. Paa mange Punkter træde Heltzens Lyster
25 frem. Han vil foretrække Worsaae for Gluckstadt, han
giver Amtmændene Ordre til at gjøre regelmæssig Ind
beretning om Aviserne.
Madvig skriver nu tilsyneladende paa den Brochure
der skulde styrte ham — i en rolig Pensionsstilling.
30 Men hans Fasthed er dog ikke større end, at han vil
lade mig afgjøre hans og Brochurens, for ikke at tale
om hans Børns Fremtidsskjæbne. Herregud! Hvilken
Skrøbelighed ved Siden af saa megen Dygtighed!
35

DEN 31. OCTOBER. Mandag. M. Wiehe f.
Freden afsluttedes igaar. Hvorledes skal Forelæggelsen
for Rigsraadet skee? Det naturligste synes at være, at
Forelæggelsen skete for Rigsraadets tvende Afdelinger
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samtidig, enten fra Regjeringen til samtidig Behandling,
eller saaledes at Thingenes Formænd bleve enige om,
hvilket Thing der skulde have Sagen først, forsaavidt man
ikke kunde enes om en samtidig Behandling. (Madvig
henviser til Statsrevisorberetningerne.)
s
Monrad er meget ivrig imod samtidig Behandling, da
intet Præcedens haves derfor.
Hensyn til Jylland kunde tale for at behandle Sagen
samtidigt, da der muligt kunde spares nogle Dage for
Jylland. Men Monrad pønser paa Betingelser, f. Ex. om lo
Rigsraadets Fremtidsexistens, om de finantsielle Bevil
lingers Afkortning.
DEN 1. NOVEMBER. Tirsdag. Spidsmusen har besøgt
Bismarck i Biarritz i den første Halvdel af forrige Maa
ned. Laguerroniére havde givet ham et Anbefalingsbrev. i5
B. sagde, han modtog ham ikke efter dette, som L — e,
der havde løiet om Preussen, ikke havde havt Lov at
skrive til ham, men som dansk Patriot. Bck. sagde, at
Krigen var bleven uundgaaelig, fordi til de slesvigske
Naalestik var kommen i det ubeleiligste Øieblik Kongens 20
Død og Grundlovens Stadfæstelse. Tidligere havde han
ikke ønsket Krigen; det var Skade, at Hovedstaden var
Kbhvn. — Kbhvn. Kiel Professorerne o. s. v. Paa Confe
rentsen var Alt brusten, fordi de danske Fuldmægtige
ikke vilde tage Andet end Slielinien. Det kunde Tydsk- 25
land have taget i militærisk Hsde; men Skraalet vilde
være blevet for stort over de 50,000 Tydske, der opof
redes; havde Dmk. været mere imødekommende, havde
det maaske faaet Gelting — Bredsted, men i alt Fald
Flensborg—Tønder. Nu var der Intet at gjøre. Kongen 3»
af Preussen troede paa Augustenborgerens Ret; hvis han
kunde bringes til at erkjende, at Kong Christian havde
Ret, vilde han straks indrømme denne Hertugdømmerne.
»Giv mig en ærgjerrig Konge, sagde Bismarck, og jeg er
villig til at afstaae den danske Deel af Slesvig, selv Syd 35
for Flensborg kan Delingslinien gjerne gaae, naar Preus
sen incorporerer det Øvrige. Jylland have vi ingen Brug for. <
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Tager jeg ikke meget Feil, ønsker Bluhme i Grunden
slet ikke at faae den danske Deel af Slesvig. Han vilde
ikke vove at afslaae det uden Videre, hvis det tilbødes,
men han vilde langt foretrække Personalunionen med
5 Slesvig-Holsteen.
DEN 2. NOVEMBER. Onsdag. Det hedder, at David
ikke kan overkomme Mere end nogle »Grundsætninger«
til Forfatnings værket; Rigsraadet skulde da samtykke i
sin Død, hvis ikkun disse Grundsætninger bleve opret10 holdte i det nye Grundlovsudkast, hvis egentlige Behig.
skulde tilfalde Rigsdagen. Dette tykkes mig noget even
tyrligt. Monrad driver meget stærkt paa finantsielle Begrændsningers hurtige Iværksættelse. Ogsaa her vil Davids
Langsomhed virke meget hemmende.
15 Da David for længere Tid siden mødte Andræ paa
lange Linie, sagde han til ham, om han ikke vilde gjennemgaae det Udkast, der skulde udarbeides. Han har
ikke ladet høre fra sig. Bluhme har vaklet, om han ikke
skulde tage Grl. 5. Juni uforandret, men det skræmmer
20 ham, at J. A. Hansen for nylig for 50 Rigsdagsmænd
udbragte Kong Carl’s Skaal, og han frygter jo for at
lægge sig ud med alle conservative Elementer.
DEN 3. NOVEMBER. Torsdag. Forbundsbesl., jfr. 1.
Sptbr., 7. og 21. Juli.
25 Spidsmusen skriver stærke Opfordringer til Adler —
Bille — Klein — Wolfhagen — Hall, at Hall skulde komme
til Paris for at ordne Slesvigs nationale Deling med
Drouin, som derom skulde have indledet det Fornødne
med Bismarck.
30 DEN 4. NOVEMBER. Fredag. Hall, hvis Komme til
Paris for nogen Tid siden blev bebudet af l’Indépendance beige, har ganske vist Lyst til Forsøget — (Rygtet
taler om en italiensk Reise, han og Kone vilde gjøre
ligesom Wolfhagen —) men han tør ikke i dette Øieblik
35 forlade Repræsentationen. Den hele Reise skulde jo saa
godt som være incognito. Nogen Sandsynlighed for
Drouins Stemning er der vistnok. Men at Sagen skulde
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være naaet saavidt, at Moltke-H. endog var indviet i
det Hele, og af Drouin var bleven formanet til at holde
det Hele hemmeligt for den danske Regjering, som endnu
forfulgte »denne taabelige Personalunionside«, det falder
svært at troe. Det er imidlertid vel Umagen værd at forsøge, s
hvad Moltke-H. vil sige om Tingenes nuværende Stilling.
Idag gav Folkethinget Tilladelse til Sag mod Bille.
DEN 6. NOVEMBER. Søndag. Hall har aabenbart op
givet sine uklare slesvigske Forbeholdsideer; de møde
bestemt Modstand hos Fleerheden.
lo
Jeg veed endnu ikke, om Wolfhagen bestemte sig til at
reise over Paris for at granske Spidsmusens Meddelelser.
{NB. Jo, han bestemte sig dertil i sidste Øieblik.)
DEN 7. NOVEMBER. Mandag. Reich har inden han
tiltraadte sin Stilling ved Høiskolen søgt at faae Flaade-15
undersøgelsen frem; til den Ende har han faaet en kgl.
Befaling om en Armeeundersøgelse under Scharfenberg.
At Tilstanden ved Generalcommandoen i Fyen var for
færdelig, bekræftes fra de forskj elligste Sider.
Det synes, som Kaufmann, hvis Hansens Svaghed gjør 20
ham ubrugelig, skal afløse ham.
Lehmann gjorde et mislykket Forsøg paa at faae Landsthingets Medlemmer til at bifalde Nedsættelsen af et Ud
valg, der skulde skrive en Sammenligning imellem vor
Opfattelse af Ligeberettigelse imellem Tydsk og Dansk 25
og den tydske Fremgangsmaade i saa Hsde.
DEN 8. NOVEMBER. Tirsdag. Første Behig. i Folke
thinget. Ass. Rimestad Ordfører.
Bluhme har i Udvalget erkjendt, at der behøvedes nyt
Samtykke, hvis Tydskland skulde ville tilbyde Kong 30
Christian den slesvigholstenske Hertugkrone, om det end
i Tractaten, hvortil Samtykke gives, hedder, at Kongen
anerkjender enhver Disposition over de afstaaede Lande.
DEN 9. NOVEMBER. Onsdag. Anden Behig. Monrad
hævdede »Vanvidet«s Ret, Hall Fremtidens Haab. Derss
blev en Snes Neier.
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DEN 10. NOVEMBER. Torsdag. Første hemmelige Behig.
i Landsthinget.
David erklærede, at Regjeringen først vilde forelægge
de Forfatningsændringer, som vare en nødvendig Følge
5 af Freden. Dernæst vilde man søge at komme overens
med Rigsraadet om >Afklædningen«.
DEN 11. NOVEMBER. Fredag. Anden Behig. i Landsth.
Lehmann — Hall.
Jacobsen, Knudsen, Stemann, Hammer ikke.
1® Sick. Puggaard, Nielsen, Kjær nei.
Bræstrup er hjemkommen. Der er endnu Intet at op
spore m. Hs. til Personalunionens Mulighed. Baur me
ner, at Preussen vil lade Retsdeductionen føre til det
Resultat, at Holsteen deles imellem Augustenborg og 0115 denborg.
Quaade arbeider nu for Neutralisationen i Overens
stemmelse med hvad der antydedes i Instructionen 18.
August. Bluhme vil tilsyneladende gaae meget dristigt
fremad i dette Spørgsmaal; Quaade vil naturligviis gaae
20 meget forsigtigt fremad. Han gaaer nu sandsynligviis til
bage til Berlin. C. Moltke, som er aldeles caduc, har
faaet Orlov til Curland.
DEN 12. NOVEMBR. Løverdag. Wachtmeister kom nu
paa Gjennemreise til Berlin, Paris, London.
23 Han har fraraadet Kongen Ministerskiftet. Lagerbjelke
er den Eneste, hvad skal han gjøre? Helst maatte de
Geer blive, uagtet Repræsentationsreformen falder, ved
nemlig at enes med de forskjellige Partier om et nyt,
der gjorde Folkethinget mere demokratisk og Lands
so thinget mere aristokratisk (i det til samme Tid Kirke
forfatningen fik større Betydning (Initiativ o. s. v.)). Hidtil
har de Geer imidlertid ikke hertil været villig. Hamilton
maa ligge stille til det Øieblik kommer, da Sverrig skal
vælge om det for altid vil opgive alle skandinaviske
35 Planer eller om det vil vove Noget. I sin indre Politik
er H. altfor compromitteret til, at han skulde kunne

1864 12. November—15. November 1864

241

benyttes; desuden har han talt saaledes til Kongen, som
aldrig nogen svensk Undersaat før; uden haard Nød
vendighed tyer Kongen altsaa ikke til ham.
Manderstrom er meget modfalden. Han fortryder, at
han ikke traadte ud i December. De Andre have, siger s
W., nu ligesom faaet noget tydeligere Forestilling om
den hele Sags Betydning. Finland er tabt for bestandigt.
Det Svenske trænges tilbage. Folket var iQor ikke mod
net til en skandinavisk Optræden; det maatte være
drevet frem.
For Danmark erkjender han, at Opgaven maa være
at g j en vinde det tabte danske ad fredelig Vej ved Na
poleons Hjælp. Jeg bad ham skaffe mig Oplysning i
Paris om, hvorledes Sammenhængen er med Rygterne
om Forstaaelse imellem Paris og Berlin. Han kjender is
Bonneville og Prinds Napoleon.
DEN 13. NOVEMBER. Søndag. Der tvistes nu igjen, om
Decemberministeriet faldt ved »Intriguer«. Nei, det faldt ved
indre Uenighed og Ørsteds Hjælpeløshed, trods Bluhmes
Snedighed, der understøttedes af hans Hjerteløshed og for- 20
fængelige Forstillelseskunst. Jfr. iøvrigt de reaktionære
Aphorismer i Dagbi. 1855, Nr. 54—62 (der ganske rigtigt
paavise i hvilken Grad de afgaaede Ministre levede som
Hund og Kat) samt 244, 247—248, 253—54, 256, 275,
277 (jfr. Kbhvnsposten 1855 om Ministeriets Tilbøielighed 25
til at give efter). Den reactionære Partikel (Niemann).
DEN 14. NOVEMBER. Mandag. Udkast til en Procla
mation blev efter mange Timers Snak vedtaget; saa vilde
Kongen kun lade det gjælde som Tiltale til Kongeriget.
Et andet Udkast skulde skrives til de Afstaaede.
so
Wegener har skrevet en Betænkning om Titel og
Vaaben. Indtil Videre bliver Alting uforandret.
DEN 15. NOVEMBER. Tirsdag. Bluhme skrev det nye
Udkast, som Kongen billigede med den Bemærkning, at
han kunde mærke. Bl. selv havde skrevet det, der angik 35
Hertugdømmernes Beboere.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.

16
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DEN 16. NOVEMBER. Onsdag. Wegener har maattet
afgive en Betænkning om Billes Artikel.
DEN 17. NOVEMBER. Torsdag. Kongens Had til Alle,
der have hørt til den tidligere styrende Retning, viste
5 sig ret i den Uvillie, hvormed han afviste Tanken om
at benytte Fenger ved de forestaaende finantsielle For
handlinger. Og dog har han aabenbart gjort meget væ
sentlig Gavn. Her vil han sagtens komme til at give ef
ter, men hvorledes vil Fremtiden blive, naar han op10 træder afgjort fjendtlig imod Alle, der ikke hørte til det
bluhmeske Ministerium i 1852—1854, eller nu høre til
den moderne Augustinerclique?
DEN 18. NOVEMBER. Fredag. Grundlovsindskrænk
ningslovforslaget fremlagdes. Det er meget slet affattet,
15 idet det seer ud, som det var Noget, og saa er det Ingen
ting. Imidlertid er det dog et Fremskridt, siden hin Dag,
da Bluhmes Svar til Lehmann satte Landsthingets Masse
i gjærende og knurrende Bevægelse. Det af Bluhme først
givne Svar var vedtaget efter et langt Møde. Bag ved
20 det laae 3 Muligheder. Naar Rigsraadet maatte ophøre
ifølge Sagens Natur ved Fredens Slutning, da kunde
Kongen tage Myndigheden i de hidtilværende Fællesanliggender (Heltzen); denne Myndighed kunde overgives
til Rigsdagen (Bluhme—Tscherning)); den tredie Mulig25 hed — som laae fjernest fra Ordene — var, at Rigsraadet
selv skulde samtykke i Omdannelsen. David heldede
maaske til denne Mening; Bluhme greb den, da Mourier
gav ham en Haandsrækning, og i Folkethinget blev Dreiningen sikker, uden at Heltzen—Hansen kunde hindre den.
30 den 19. NOVEMBER. Løverdag. Valglovforslaget ind
bringes idag i Landsthinget.
Idag udbryder Krigen imellem Ministeriet og Bonde
vennerne, baade af J. A. Hansen’s og Winther’s Farve i
Folkethinget. J. A. Hansen vil ikke vedtage andre Love
35 end de absolut nødvendige.
Det er en stor Keitethed, at man ikke har ladet de
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slesvigske Medlemmer* forsvinde, og da betragtet det
som en Selvfølge, at Repræsentanter for de forsvundne
Districter ikke kunde regnes med til det Quorum (over
Halvdelen) som udfordres. Det vil ikke være let i Folke
thinget at faae 66 Jaer.
DEN 20. NOVEMBER. Søndag. Jeg gjør David opmærk
som paa Umuligheden af at gaae ind paa Udkastets Be
stemmelser om Normalbudgettet.
Tscherning har erklæret Ministeriet Krig, hvilket falder
10
Bluhme tungt for Brystet.
DEN 21. NOVEMBER. Mandag. Tschernings voldsomme
Angreb bragte David den Fordel, at han ikke behøvede
i det Enkelte at gaae ind paa den Critik af Udkastets
Affattelse, som var fremkommen. Andræ, Estrup, Dahlstrøm, Lehmann, Kjær, Madvig og jeg samles imorgen i5
for at aftale Ændringsforslag i Samraad med Finantsministeren.
DEN 22. NOVEMBER. Tirsdag. Igaar Aftes var Andræ
samlet med Bluhme og David i Anledning af det en
delige Grundlovsudkast. Det faldt Bluhme og David me- 20
get vanskeligt at forstaae, at Opgaven ved Sammensmelt
ningen var at stille Rigsraad og Rigsdag lige, og det syntes
dem næsten umuligt at finde en Redaction af det Forslag,
som skulde fyldestgjøre denne Tanke. Nu synes det,
som Hensigten blot er at lægge det endelige Grundlovs- 25
forslag paa Bordet, og saa at sende Rigsraadet hjem.
Dette vilde dog aabenbart være en slet Politik. Dotézac
indseer meget rigtig, at det vil være et afgjørende >Fingerpeeg« om Sagen virkeligt forelægges Rigsraadet først
eller ikke.
30
* Det havde ikke været vanskeligt at faae Jørgensen,
Finsen [Steenstrup for Ærø kunde blive] og Knudsen til
at gaae.
16*
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Andræ sværmer stadigt for Opløsninger*, der kunne
føre enten
til et Statscoup, eller
til en Forsamling, der samtykkede i en Fællesforsamling,
5 et Eetkammersystem.
DEN 23. NOVEMBER. Onsdag. Wolfhagen har talt med
Drouyn de L. Han har næppe været synderlig heldig.
Imidlertid har Dr. dog gjentaget sit Ønske om, at den
danske Deel af Slesvig maatte komme tilbage til os; da
10 Wolfhagen gik ud fra, at Preussen skulde sluge Resten,
lod det til, at Drouyn fandt, at dette var for stærkt.
Hvad enten han mente det eller ikke, syntes han at an
tyde, at det skulde staae aabent, hvem der skulde have,
hvad Danmark ikke fik tilbage. Imidlertid er det vistnok
15 sandt, hvad Bismarck erklærede igjennem det Udbrud
til Spidsmusen: »Giv mig en ærgjerrig Konge.< Saasnart
Bismarck kan faae Kongen af Preussen med sig, annecterer han Størstedelen, hvad saa Tydskland iøvrigt siger
dertil.
20 DEN 24. NOVEMBER. Torsdag. Anden Behig. af Grund
lovsudkastet gik efter Beregning. David havde naturligviis
ikke faaet Lov til at gaae ind paa, at Bevillingerne skulde
udløbe d. 30. Sptbr.
De Punkter, som Andræ af Samtalen havde fastholdt
25 efter Erindringen, vare:
1) Man vilde beholde Valgloven til Landsthinget, dog
a) med Skjærpelse af Census (Indtægt),
b) med Ret til at fornge alle Kongevalgene.
2) Man vilde binde Valgbarheden i Folkethinget til
30 Bopæl (Andræ fraraadede det);
3) Man vilde beholde Femtenmandsudvalget til de
finantsielle Spm.s Afgjørelse.
DEN 25. NOVEMBER. Fredag. 4. Nov. afgik Dirckinck
fra Frankfurt og J. Biilow i Wien.
35

* Landsthinget til Straf for Glansens Viceformandskab.
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Bluhme afgik den 16. Nov., Johannsen den 18. Novbr.
Endelig Afgjørelse af Gesandtskabsstillingen i London
staaer endnu hen; men det varer ikke længe. Paget har
underhaanden antydet Dronningens Ønske om at faae
Quaade til London. Paa samme Tid arbeider Landgreven 5
for Johan Biilow. Falbe, der paa enhver Maade søger
at insinuere sig, vil Dronningen ikke have.
DEN 26. NOVEMBER. Løverdag. Formændene vare til
Taffel. Der var Spørgsmaal om Rigsdag og Rigsraad
kunde arbeide sammen. Hvorfor ikke?
lo
DEN 27. NOVEMBER. Søndag. Endel militære Afske
digelser underskrives. Den sidste Behig. af Grundlovs
indskrænkningssagen, som skulde have fundet Sted igaar,
udsattes efter Davids Begjæring. (Prindsesse Dagmars
Fødselsdag.)
is
Jeg kan efter ny Overveielse ikke see rettere, end at det
vil være det ene Naturlige, at Rigsraadet forbliver samlet
efter Jul ved Siden af Rigsdag^en. Den blotte Forelæg
gelse af det endelige Grundlovsarbeide i Rigsraadet i
December Termin vil være besynderlig uden Forhånd- 20
ling; forelægges det først for Rigsdagen, vil det let faae
et Præg, som ikke siden kan fjernes uden de største
Kampe. Desuden — kan Finansministeren undgaae en
Krigsskadeerstatningslov? Maa den ikke forelægges jo før
jo hellere? Kan Finansministeren komme igjennem næste 25
Aar uden Skat eller Laan? Kan han vente det uden be
timelig Meddelelse af det administrative Budget for næste
Aar? Vanskeligheden er, at David aldeles ingen Hjælp
faaer af Bluhme, som i sit Hjærte er fortrydelig over
den Vei, paa hvilken han nu er slaaet ind. Og den 30
Eneste, til hvem Kongen ligesom holder sig, er — Heltzen.
DEN 28. NOVEMBER. Mandag. Ved tredie Behandling
vedtoges Grundlovsindskrænkningen. I Tydskland er der
nogen Uro i Anledning af Preussens Fordring paa, at
Mellemstaterne skulle opgive Holsteens Besættelse. Der 35
vil blive Spræl, men det Hele ender med, at Preussen
sætter sin Fordring igjennem.
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DEN 30. NOVEMBER. Onsdag. Første Behig. af Grund
lovsindskrænkningssagen begynder i Folkethinget.
Monrad vil have Normalbudgettets Afskaffelse den 31'®
Marts, men sætter det næppe igjennem, da J. A. Hansen
5 modsætter sig efter Evne med sædvanlig Stivhed al Be
handling af Rigsraadslove i Overgangstiden, naar de ikke
ere absolut fornødne, og Fenger har fundet paa, at Re
gjeringen vil blive tvungen til mere Sparsomhed, naar
den indtil ’Vs 66 skal leve uden nye Bevillinger, end hvis
10 den i Aar kunde bruge det Hele og saa forlange Tilskud
d. 31. Marts eller 30. Sptbr.
DEN 1. DECEMBER. Torsdag. Lehmann forelægger
vore Valglovsforslag. Lehmann har endt sin Fremstilling
af Kong Georgs Tilblivelse og en Brochure om Grunden
15 til vore Ulykker; den første er ikke til at udgive.
DEN 2. DECEMBER. Fredag. Den der har skrevet den
svenske Personalunionsbrochure er efter Rochussens
Sigende en Dansk i Stockholm, Fich, udentvivl A. Fich,
Stenographen, der i sin Tid meldte sig til det hall’ske
20 Ministerium for at blive benyttet.
DEN 3. DECEMBER. Løverdag. Liebenberg har nu
slaaet sig løs, og snart giver Raasløff sit ubændige Had
til Hall Luft i en Brochure. Augustforeningen, hvor nogle
Medlemmer dog blive betænkelige, vilde ikke paatage
25 sig Ansvaret for den anonyme Udgivelse af Rs. Brochure.
Der skal være een Deel endnu færdig, formodentlig Mon
rads Behandling.
DEN 4. DECEMBER. Søndag. Der er i de franske Aviser
stærke Antydninger af, at man vil unde Preussen An
so nexionen, naar Nordslesvig indrømmes os. Regenburg paa
staaer, at Stemningen netop nu er fortræffelig i Nord
slesvig.
Der har i Landsthinget været Møde under Forsæde
af Skeel (Fischer’s Ven); man antydede Regjeringens
35 Plan at beholde Landsthinget i det Væsentlige, og Godseierne lode i det Hele til at ville understøtte et saadant
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Forslag; de syntes endog at ville kaste Kongevalgene
overbord. Dette maatte dog nok helst overlades Folke
thinget, hvis det skal skee, hvilket forekommer mig tvivl
somt
DEN 6. DECEMBER. Berl. Tidende begynder en vild s
Artikel imod dem, der ere saa dristige at tale om en
samtidig Forhandling i Rigsraadet og Rigsdagen. Saa
dant vilde kræve herkulisk Arbeide, saa at Tanken kun
kan være at skille sig af med Ministrene.
DEN 7. DECEMBER. Onsdag. Kongen modtager i Kol- i«
ding Nordslesvigerne. Jeg foreholdt David idag det Uan
stændige i Bis. [Berlingskes] x y. Han undskyldte sig med
Uvidenhed, paastod, at Rigsraadet skulde faae Grundloven
til Forhandling*) og erkjendte, at Rigsraadet ikke kunde
undværes f. Ex. til Krigsskadeerstatningsloven. Det kom is
ikke an paa, om begge Forsamlinger i nogen Tid ar
beidede sammen. Han erkjendte, at hvis Folkethinget
ikke gav det fornødne Stemmeantal, maatte det opløses,
— naar blot Kongen, der ikke kommer hjem før Fre
dag, dertil gav sit Samtykke.
20
DEN 8. DECEMBER. Torsdag. Wachtmeister skriver
mig fra Paris, at Keiseren ikke selv kan tage Initia
tiv til at skaffe os Noget af Slesvig tilbage, uagtet baade
Preussen og Østerrig-Mellemstaterne dertil ere villige.
Men han understøtter Bismarcks preussiske, af denne 25
Afstaaelse betingede Annexionsplaner. Ogsaa Spidsmusens
Efterretninger gaae ud paa det Samme; det paastaaes,
at England bearbeides for denne Anskuelse, idet dette
fremstilles som det eneste Middel til at skaffe Danmark
30
Nordslesvig tilbage.
Samtidig begynder nu Dronningen at røre sig. Hun
*) For kort Tid siden sagde han det Modsatte. Hvor
ledes det endelige Udkast vilde blive, derom havde
han ingen bestemt Mening, og det let kunde hænde, at
Kongen fulgte Andres Forslag.
35
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forlanger, at Quaade skal tilkalde 0. Piessen (uagtet
Bluhme nylig lod ham vide, at han ikke skulde lægge
Veien til St. Petersborg over Kbhvn.) for at denne nu
kan sætte Personalunionsideerne igjennem ved Ruslands
5 Bistand. Quaade bilder sig ind, at Personalunionen nu
er mindre umulig end i London, men vil have 0. Pies
sen hertil for at faae ham til at fraraade Dronningen
ethvert Skridt for Tiden.
DEN 9. DECEMBER. Fredag. Monrad fik igaar Folke10 thinget til (56—44) at antage det hansenske Forslag til
tredie Behig. (hvorefter Rigsdagen skulde have den eneste
Behig. af Forfatningssagen), uagtet han selv stemte der
imod. David truede med Opløsning, Monrad vendte Trudslen om. Udfaldet af Afstemningen var uventet, Bregen15 dahi, hos hvem Hall forlangte Ordet, raadede ham til
at vente, indtil Forslaget var afgjort, da B. Christensen
havde forlangt Ordet efterat det var kommet til den
endelige Forhandling om Sagen i dens Heelhed. Ogsaa
ved Bluhmes Gilde i Onsdags havde Bregendahl udtalt
20 den Tro, at Regjeringen vilde seire.*
David havde igaar faaet Bluhme og Quaade til Vidner
— til Nederlaget.
Jeg beklager dette Udfald, der er tilveiebragt lige me
get ved Regjeringens oprindelige Vaklen** og ved Mon25 rads Uro. Det har været Monrads Plan at tilveiebringe
en Overenskomst ved Fællesudvalg om Realiteten (visse
Betingelser, der skulde fyldestgjøres), med andre Ord at tage
Sagen ud af Regjeringens Haand. Et Ændringsforslag,
* Saavidt Hall. Senere sagde Bregendahl mig selv, at
30 han havde sagt, at han ansaae det for tvivlsomt, om J.
A. Hansens Forslag ikke vilde gaae igjennem, men hvis
det forkastedes, troede han, at der vilde komme 66 Stem
mer. Hall vilde nødig tale efter Monrad.
** G. Winther opmuntrede til at antage Hansen’s For
as slag. Tscherning er nu ved at faae Ministeriet med sig,
naar blot Folkethinget holder sig kjækt.
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han i denne Retning vilde stille, havde han forgjæves
villet friste David til at gaae ind paa; David stod imod.
Paa samme Tid er x + y i Berl. Tid. keitet nok til at
antyde Fællesudvalg o. s. v.
L. C. Larsen gjorde et Forsøg paa at forkaste 66 s
Mands Theorien, men Bregendahl vil ikke bøie sig. I
Virkeligheden har Larsen efter mit Begreb Ret, men
det er vanskeligt at gjøre denne Anskuelse gjældende
imod Regjeringens tidligere udtalte Forudsætning, imod
10
Formanden og imod Andræ.
DEN 10. DECEMBER. Løverdag. Der er næppe nogen
Tvivl om, at Grunden til Folkethingets Votum er Beret
ningerne om Kongens uforberedte og lidet betænkte Ud
talelser om, at han vilde være med Bønderne, og at der
havde været et Despotie fra neden af, dels til Bjørnbak is
i Aarhus, dels til Aale Bønderne i Horsens, dels til S.
Kjæfs Vælgere, jeg troer i Randers.
Kongen havde ikke vidst, hvad man vilde sige, og han
havde aldeles ikke betænkt, hvad han vilde svare. Ingen
har havt Control med, hvad der derefter meddeltes i 20
Aviserne — der kan I see, sagde Winther. David gaaer
af og Tscherning seirer. Nicolai har forstaaet Kongens
Udfordring og jubler. Bluhme har aldeles ikke fattet det,
men vil nu blive orienteret af Madvig, der er ude af
sig selv og vil optage Handsken. Jeg har bedet ham være 25
forsigtig og navnlig tilraadet ham at holde sig til den
hele Række af Meddelelser og disses politisk-skadelige
Virkning.
DEN 11. DECEMBER. Søndag. Kongen er overordent
lig nedtrykt over Afskedigelserne. Om Mezas Afgang sy- 3o
nes det, som man endnu ikke er bleven ganske enig.
DEN 12. DECEMBER. Mandag. Den nordslesvigske De
putation faaer ingen Trøst.
DEN 13. DECEMBER. Tirsdag. Bluhme taler officielt
imod Nordslesvigs Gjenerhvervelse; og det kan gjærne 35
være, at han i sit Hjerte ikke ønsker det. Det er dels
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den gamle Tradition om, at det nordlige Slesvig ikke
vil adskilles fra det øvrige, dels et slumrende Haab om
Personalunionen. Disse Bluhmes Udtalelser ere et godt
Vidnesbyrd om hans og Meningsfællers Holdning i den
5 afgjørende Uge i Juni Maaned.
DEN 14. DECEMBER. Onsdag. Hegermann-Lindencrone
bilder sig selv og Andre ind, at han kunde have slaaet
Østerrigerne, naar han blot havde faaet Lov til det ved
et med Besætningen i Fredericia aftalt combineret An10 greb i Mai Maaned.
DEN 15. DECEMBER. Torsdag. Ogsaa for Marinens
Vedkommende paastaaes det, at der har været Tvist,
men hvorledes det hermed hænger sammen, veed jeg
ikke. Rothe skal gaae af, men ikke Muxoll. Det ymtes,
15 at det ikke er Lutken, der har villet Rothes Afgang.
DEN 16. DECEMBER. Fredag. Martensen røber til
Paulli’s Forskrækkelse, at Sponneck til Foraaret kom
mer hjem. Prinds Julius reiser snart ned til Grækenland.
DEN 17. DECEMBER. Løverdag. Møde i det store Udvalg.
1) Fonnesbech—(Estrup) anbefalede, at man skulde
betinge sig Landsthingets Sammensætning efter Grl. 1863
og iøvrigt opgive.
2) J. A. Hansen vilde indskrænke Loven til §§ 2—7,
eller
25 3) fordre Grundlovsforeningssagens første Behig. i Rigs
dagen.
Det er kjendeligt, at det nuværende Ministeriums for
andrede Holdning ikke blot bestemmes ved Aldersfor
skjellen i Modsætning til 1852—54 og den forskjellige
30 Luft, hvorunder der arbejdes, men ogsaa ved Sponneck’s
Ombytning med David. Bluhme—David holde sammen,
og David kan ikke forliges med Bondevennerne; derved
svækkes Tschernings gamle Indflydelse. Jeg spørger ganske
vist mig selv, om der i Grunden vindes saa Meget i
35 Fremtiden ved de større Landeiendomsbesidderes poli
tiske Begunstigelse, at man bør kjæmpe derfor, uagtet
20
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det for Øieblikket kun kommer temmelig ubetydelige
Personer tilgode. Men jeg kan dog ikke kaste mig over
i Kampen for Grl. 1849, thi derved brydes ganske den
lovlige Tradition, Grundlaget for Landets communale
Organisation kastes overende, og det er dog aabenbart s
i høi Grad ønskeligt, at de store Landeiendomsbesiddere
inddrages mere i den politiske Bevægelse. Saa maa Li
vet opdrage dem, om end Øieblikket kan blive pinagtigt.
DEN 18. DECEMBER. Onsdag. Hall aflagde Beretning
om Sammenkomsten med Bluhme og David. Efter hans lo
egen Forklaring var det ham, der havde bragt Tingen
i den Gjænge, den kom i; Bluhmes egen Opfattelse var
mindre velvillig.
DEN 19. DECEMBER. Mandag. Betænkningen vedtoges;
dermed og den nye Affattelse af § 2, som Klein og jeg is
efter Monrads Tilskyndelse havde improviseret.
Endelig er Meza’s Afsked underskrevet W12 med mange
Buk og Undskyldninger fra 1. April som General.
De fleste Afskedigelser ere fra 27. Novbr. — men nogle
fra 11. og 19. Debr.
20
DEN 20. DECEMBER. Tirsdag. Sagen gik igjennem i
Landsthinget; Tscherning nei, Andræ og A. Ussing stemte
ikke.
DEN 21. DECEMBER. Onsdag. Sagen gik igjennem i
Folkethinget. David forelagde det nye Grundlovsudkast. 25
Lehmann morede sig i Søndags med at anmelde sit
Grundlovsforslag som Valgprogram. Det var i Form af
Tillægs§§er til Grl. 5. Juni 49. Han udstødte de Konge
valgte og forøgede noget de nuværende valgte Landsthingsmænds Antal. Monrad kommer bestandigt tilbage so
til den Fordring, at Billighed kræver, at Landsthinget
sammensættes halvt efter Grl. 1849, halvt efter Grl. 1863.
Ingen af dem vil indrømme nogen Afvigelse fra 49-Grundlovens finantsielle Bestemmelser. Herpaa vil aabenbart
Andræ lægge den største Vægt, idet han endog person- ss
lig vil holde paa Finantslovens Opløsning i særskilte
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Love for at den ene Halvdel kan blive forelagt Lands
thinget, medens den anden forelægges Folkethinget. Men
han har taget David i Ed paa, at han i det Mindste vil
holde paa Fællesudvalget.
5 DEN 22. DECEMBER. Torsdag. Bruun spørger David
om, hvorledes det nu skal gaae. Det lader til, at Me
ningen er, at Rigsraadet skal behandle Grundlovssagen
— og det uden Indblanding fra Rigsdagens Side. Man
vilde da forlange Rigsdagens Samtykke til en Ajournering
10 Dette forekommer mig dog tvivlsomt, thi Samtykket bli
ver næppe givet paany, og det synes mig ikke, at der
er tilstrækkelig Grund til Opløsning, blot fordi dette Sam
tykke nægtes. En anden Sag vilde det være, hvis man
privat vilde tage Initiativet til Grundlovssagens Behig. i
15 Rigsdagen, medens den efter Regjeringens Forslag skulde
behandles i Rigsraadet; dette burde Regjeringen vistnok
ikke taale, men jeg tvivler paa, at denne Regjering kan
forhindre det.
DEN 23. DECEMBER. Fredag. Andræ forsikkrer, at
20 Valglovs§en er kommen ind ved en reen Feiltagelse, idet
han gjorde opmærksom paa Nødvendigheden af midler
tidige Bestemmelser. Det samme gjælder om Ajournerings- og Opløsningsbestemmelserne. Andræ har dog sat
igjennem, at Valgbarheden tilsidst, ikke engang i Lands25 thinget, blev knyttet til Bopælen.
De 2000 Rdlr. Indtægt synes mig overdreven; jeg kan
ikke heller finde det rigtigt, at Rigsdagen kun samles
hvert andet Aar. Derimod havde jeg ikke noget imod,
at Valgene til Folkethinget foregaae hvert 4^® Aar. Det
30 er et stærkt Stykke, at Regjeringen vil have Ret til at
besætte alle 12 Kongevalgpladser paany. Tilsætningsbe
stemmelsen ved Finantsloven kan umuligt billiges i den
Form. Det maatte vides forud, hvad der ikke kan blive
sanctioneret. Men Folkethinget gaaer vistnok aldeles ikke
35 ind paa den Art af Cauteler.
DEN 24. DECEMBER. Løverdag. Bismarck udvikler i
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et Circulære Nødvendigheden af en retlig Prøvelse af
Arvefølgen i SI. og Holsteen.
Spidsmusen er nu kommen tilbage efter at have talt
med Bismarck i Berlin. Det viser sig, at Frankrigs Poli
tik for Tiden er aldeles uegennyttig i vor Sag, idet det s
hverken fordrede Vederlag i Territorialafstaaelse, — det
var altfor tilfreds med at skaffe Nationalitetsprincipet en
ny Seir, — eller havde nogensomhelst skandinavisk Bag
tanke. Carl XV er kastet overbord, fordi han, trods
tvende Opfordringer af Keiseren i Fbr. og senere Intet lo
gjorde* (Fournier tilskyndede stærkt). M—m omtales
stedse haanligt. Chaudordy opmuntrer nu gjennem Escudier
til at gjøre Bluhme bekjendt med Sagen. Bismarck roser Hall
for hans Dygtighed, men troer, at han paa Grund af
sine Antecedentier ikke kan komme paa den rette Fod
med Tydskland. Han vil ikke have noget Bonderegimente
og sympathiserer med Bluhme.
DEN 25. DECEMBER. Søndag. Hvorledes bør nu Sagen
forelægges Bluhme? Helst maatte det, synes mig, skee
igjennem Andræ eller Hall. Den Første er imidlertid na- 20
turligviis for tilbageholden — ligegyldig til at ville røre sig.
Den Sidste vil næppe gjøre det med et godt Sind. Han erkjender vel, at Bluhme lettere kunde sætte det igjennem.
Men om denne Erkjendelse just heelt igjennem vilde
finde det rette Udtryk, det er et andet Spørgsmaal.
25
Paget er reist til England. Han vilde vistnok gjærne
bort herfra. Hans Stilling er ganske vist vanskelig, siden
han personligt fraraadede Kongen at gaae ind paa Vold
giftsforslaget den samme Morgen, som den endelige Be
slutning blev tagen i Statsraadet op ad Dagen. Det paa- 30
staaes, at ogsaa Prindsen af Wales i den allersidste Tid
havde fraraadet Kongen yderligere Indrømmelser, men
dette ved jeg ikke sikkert. Dog troer jeg det; thi Reich
har bekræftet, at Kongen har faaet et saadant Brev.
* Det var dog interessant at faae at vide, hvorledes 35
dette hænger sammen.
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DEN 26. DECEMBER. Mandag. Otto Plessen, som kom
her i Løverdags 8 Dage, har ikke denne Gang vakt stor
Opmærksomhed. Aabenbart har han selv ikke Tro paa
nogen Personalunion, og han synes ikke at have bragt
5 nogen Efterretning af Betydning. Hans Broder har jo
nu tilligemed flere Medlemmer af Ridderskabet aabent
sluttet sig til Preussen med bestemt Modstand imod Au
gustenborgeren. Wolfhagen har fra Neapel skrevet, at i
Wien var man meget stemt for Personalunionen, og at
10 Blome selv heldede dertil. Men i Holsteen troer Ingen
mere paa Muligheden deraf.
DEN 27. DECEMBER. Spændingen i Tydskland er aaben
bart stærk nu. Preussen har gjort nogle Slag — men
Bismarck sukker over sin imbecile* Konge, han sukker
15 efter en »ærgjærrig Konge«**.
Jfr. »Allianzen« 1864.
Ein preussischer Wort. Non sine ira. Octbr. 1864. Berlin.
Spørgsmaalet er, om Preussen vil indrømme Augusten
borgerens Indsættelse uden synderligt Udbytte for sig
20 og i det Hele gjøre fælles Sag med Østerrig, eller om
det vil, i Forening med Frankrig og Rusland lade
Østerrig og Mellemstaterne seile deres egen Sø og selv
tage Holsteen og det halve Slesvig, medens vi faae den
anden Halvdeel.
25 DEN 29. DECEMBER. Torsdag. Jeg forelagde idag Bluhme
Hansen’s Rapporter. Han lod jo som han vidste det Hele,
men det var kun tildeels sandt. Han tog forstandigt mod
det Hele. Først vilde han vel moralisere, men jeg havde
afvæbnet ham ved en foreløbig Henvisning til Mørner
30 og ved min aldeles upartiske og fremmede Stilling til
det Hele. Han bed i det sure Æble og bad mig om det
* Otto Plessen siger, at han har brugt en saadan Yttring til en Fremmed.
** Til Spidsmusen.
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Nedskrevne, som jeg havde oplæst Jeg henkastede til
sidst den Yttring, at Frankrig maaskee dog vilde lægge
Mærke til, om Hansen fik Lov at komme tilbage eller
ikke. Til mig udtalte han ikke sine Betænkeligheder m.
Hs. til det danske Slesvigs Tilbageerhvervelse. Han er- 5
kjendte, at Stemningen imod Dronningen var slet i Pa
ris, bl. A. fordi hun havde kaldt Napoleon en Parvenu.
Han lovede, at baade Moltke og Bræstrup skulde faae
passendeinstrux, saa at intet beteiligt Øieblik, hvis det skulde
komme — ganske vist imod Forventning — blev forsømt lo
paa Grund af vor Mangel paa Interesse. Iøvrigt vil jeg
gjærne troe, at den Tilbageholdenhed, som Bluhme føl
ger af Temperament, er nødvendig.
DEN 30. DECEMBER. Nu er Madvigs Brochure kom
men. Den skandinaviske Deel er da falden i Vandet. «
DEN 1. JANUAR 1865. J.Forchhammer har skrevet nogle
Betragtninger over Schinckel-Bergmann’s Carl Johan. Det
er en Lykke, at Nogle kunne begynde paa et Arbeide
uden ret at vide, hvad de gjør. Ellers bortfaldt Meget,
der i sig er brugbart. Det er Indledningen til en Skil- 20
dring af Carl Johan i 1810—1814. Han var meget be
tagen af C. J. og erkjendte navnlig ikke alle Ankerne
imod Carl Johan, men han vil vel lytte til nogle adva
rende Ord. Han har nu bestemt kastet sig ind paa de
historiske Studier — han er træt af Philologien*.
25
DEN 2. JANUAR. Bh. Beskoiv s historiske Virksomhed
viser sig mere og mere som rettet paa Gustav III og
gjennem ham paa den svenske Kongemagts Rehabilitation.
Derfor gruppere sig om Gustav III baade ældre Arbejder
(J. Gyllenstjerna, Carl XI, Tessin, Frihedstiden) og nyere so
(Leopold, Gjørwell og Antydninger til Järta og Grund
loven af 1809), for ikke at tale om hans publicistiske
* Senere Anm. 1869. I fire Aar naaede han til Prind
sen af Augustenborgs Død. (1864—1868). Selv det var
ikke skeet, hvis han ei var bleven Rigsdagsmand.
35
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Arbeider fra Carl Johan’s sidste Dage. Omtrent samti
digt kommer Fryxell’s Skildring af Gyllenborg og Tessin.
Hvorledes man saa vender og dreier det, den svenske
Historie dreier sig om Gustav Vasa og Gustav Adolph
5 (Geijer og Svedelius *), om Carl X—XII (Carlsson), om
Gustav III og Carl Johan. Kun i Frihedstiden staaer
Horn—Gyllenborg—Tessin i første Række.
DEN 3. JANUAR. Odhner har nu udgivet et større Ar
beide > Sveriges inre historia under Dronning Christine’s
10 Formyndare«, der synes at vidne om, at man i ham
vil faae en dygtig Skildrer af de indre Bestyrelsesfor
hold ved Siden af Malmström, Svedelius og Tengberg.
Seer man tilbage paa vor Historie kan man ikke dølge
for sig selv, hvormeget den hele tydske forsigtige Smaa15 statspolitik i det 18“*® Aarhundrede betog det danske Folk
Selvstændighedsaanden. Fra 1720 til 1807 ingen Krig.
Derfor gik det i 1807 som det gik.
DEN 4. JANUAR. Syv Aar efter Flaadens Tab mistedes
Norge, halvandet hundrede Aar efter at vi havde mistet
20 Landforbindelsen. Halvtredsindstyve Aar efter mistede
vi den sydlige Deel af Halvøen. Hvad nu? Chr. V.s Krig
mislykkedes ligeoverfor Carl XI; Carl XII og Frederik
IV’s Krige endtes i 1720. 50 Aars Fred ligeoverfor Sver
rig i Frihedstiden. Saasnart Gustav III fik Magt, begyndte
25 igjen Uroen. Imidlertid Strid ligeoverfor Rusland. 1767
—1773 avlede 1789 Krigen med Gustav III. 1809. 1814.
Imidlertid var Preussen voxet op til vor farligste Fjende,
saasnart det blev klart, at den tydske Ubevægelighed
ikke kunde vedvare.
30 DEN 5. JANUAR. Sverrigs Tab af Finland er ganske
vist uigjenkaldeligt, hvorledes det saa end gaaer med
den finske Ungdoms Uafhængighedslyster. Fennomanien
har i de sidste Aar gjort store Fremskridt, maaskee dog
* Fryxell’s Skildringer ere oversatte i Norge netop paa
35 disse Punkter.
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ikke uden tillige at moderere sig en Deel ligeoverfor
de, der fastholde de svenske Cultur-forbindelser.
DEN 6. JANUAR. Fredag. Og nu Norge-Sverrig. Det
synes, som der i Norge er en Goldhed i den politiske
Production, ligesom i Danmark i den æsthetiske. Nye s
Kræfter komme ikke frem, og den glimrende Ungdom
fra 1830 bliver nu gammel.
DEN 7. JANUAR. Løverdag. Idag afgik de forskjellige
Depecher, hvis Udstedelse jeg dog har opnaaet ved den
hansenske Meddelelse. Bliihme’s officielle Ønsker gaae lo
da nu i national Retning. Imidlertid skal Gud vide, at
selv om vi fik en Del af Slesvig tilbage — hvormed
Folk her i det Hele vilde berolige sig — saa blev vort
hele Liv dog kun et Skinliv, vor Tilværelse dog kun en
Skyggetilværelse, hvis Bismarck’s Preussen sætter sig is
fast i Nordtydskland. Det er Sverrigs Brøde, at det ikke
har havt Øje herfor eller ikke havt Mod til at handle,
hvis det saae den sørgelige Følge af Preussens Herre
dømme i Østersøen.
DEN 8. JANUAR. Idag afgjorde Brock og jeg endelig den 20
Form, hvori vi vilde forelægge Udvalget vore Ændrings
forslag til Straffeloven.
DEN 9. JANUAR. Jeg omdelte Indstillingerne og nogle
Hovedstykker af Betænkningen til Straffelovsudvalget.
DEN 10. JANUAR. Tirsdag. Jeg aftalte med Andræ Æn- 25
dringsforslagene til Grundlovsforslaget.
DEN 11. JANUAR. Onsdag. Møde under Madvig’s For
sæde til privat at gjennemgaae de indkomne Ændrings
forslag.
DEN 12. JANUAR. Torsdag. Idag indleveredes Ændrings- so
forslagene. Det hedder, at Heltzen vil understøtte Estrup—
Skeel’s Forslag, men det hjælper ikke. Der er aabenbart
en stor Lyst hos Godseierne til at spille en Rolle; jeg
kan ei ønske noget Bedre; thi det vil falde vanskeKriegers Dagbøger. III. Bind.

17

258

1865 12. Januar—15. Januar 1865

ligere for Embedsmænd, der nu begynde, at vinde Ind
flydelse i Repræsentationen. Men hvor trang er ikke
Begyndelsen for Godseierne. E. Frijs’s* Navn gjentages
stadigt— en ny Udgave af Vilh. Moltke! Iblandt Bønderne
5 i Folkethinget skal der forholdsvis være ret dygtige
Kræfter, f. Ex. S. Pedersen, J. Madsen, Erichsen, Termansen, N. Andersen.
DEN 13. JANUAR. Fredag. Det lader til, at Bræstrup
dog opnaaer Noget i Berlin i flnantsiel Henseende —
10 Meget bliver det næppe.
DEN 14. JANUAR. Løverdag. Preussen og Østerrig for
handle om Prisen for Preussens Udvidelse i Nord.
Andræ dræber i et Møde hos Frijs Godseiernes Lyst
til at understøtte Estrup—Fonnesbech’s Forslag. Men
15 Estrup bliver næppe længe rolig.
Brix, Bierring og Boesen bringe pludselig i Udvalgs
betænkning 1200 Rdlr.s Grændsen ind som Valgrets
census ved Halvdelen af Borgerrepræsentantvalgene, om
trent = Vs.
20 DEN 15. JANUAR. Søndag. Conflicten i Preussen er
den samme, trods den ydre Politiks tilsyneladende Seire.
Efter Meddelelse i Wiener Pressen skal Bismarck den
13*’® ds. i Depeche til Lodenberg have udtalt sig for
Hertugdømmernes Annexion til Preussen; den kunde
25 vel ikke skee uden Østerrigs Samtykke, men hertil var
al Opfordring for Østerrig! Preussen kunde ikke udle
vere — under nogen Omstdh. — sin nuværende Besid
delse uden Garantie for sine militære og commercielle
Interesser. Mensdorf svarer, at Østerrig ikkun kan sam
so tykke, naar det faaer tydsk Territorial-Vederlag. Skal
det betyde Mainlinieni Det er tydelig nok, at der i Rech
bergs sidste Tid var en catholsk autonomistisk Strøm
ning, som i reactionær Retning arbeidede paa at kuld* Se om E. Frijs’s Forhandlinger med J. A. Hansen
35 7. og 23. April i865. 1865 Maj 4. og 8., 13. Jan. 1866.
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kaste Østerrigs tydske Politik, og som derfor ikke havde
Noget mod at udlevere Nordtydskland til Preussens Eneraadighed. Men er denne Strømning stærk nok til at
fremkalde afgjørende Beslutninger? Hvilken Opgivelse
af de stortydske Drømme! Af 70-Millionriget fra 1851— s
1852, fra 1863! Kan man bequemme sig til uden Krig
at opgive Venedig og dermed den tusindaarige italienske
Politik? Man veed, at Napoleon tre Gange har tilbudt
Preussen sin Understøttelse til at vinde Nordtydskland,
første Gang imod hans eget Ministeriums Ønske og Po- lo
litik, da Radowitz blev opoffret for Schwartzenberg,
anden Gang i Crimkrigens Tid, tredie Gang i 1859 paa
den italienske Krigs Tid, da Ingen vilde høre paa Bis
marck—(Lassalle’s) Opfordring til at støtte sig til Italien,
men dog værger man sig i Wien mod den Ubehagelig-15
hed at skulle tage en skjæbnesvanger Beslutning, som
altid vil synes nogle Conservative overilet og forhastet.
DEN 16. JANUAR. Mandag. Lehmann’s Forslag om
Valg i Tilfælde af Mangel paa Thronfolger sattes igjen20
nem.
DEN 17. JANUAR. Tirsdag. En Majoritet af 2 holdt
paa toaarig Finanslov — det varer ikke længe.
DEN 19. JANUAR. David siger mig, at Statsregnskabet
1862—1864 er færdigt, men at Fenger beder om, at dets
Offentliggjørelse maa vente, til de finantsielle Forhand- 25
linger ere endte.
DEN 21. JANUAR. Bille hævdede Sorø Akademies Mid
ler imod systematisk Udplyndring.
DEN 26. JANUAR. Spidsmusen har nu efter forskjellige
underlige Eventyr med Heltzen & C° henvendt sig til den 30
anden Afdeling af Ministeriet.
DEN 28. JANUAR. Folkethingsudvalget har afgivet Be
tænkning over Overformynderisagen. Det er tydeligt,
ogsaa af »Berlingske Tidende<, at Heltzen ønsker denne
17*
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Sags Gjennemførelse — for siden at begrave de andre
Love om Retspleien.
DEN 29. JANUAR. Kayser er da nu afgaaet. Holst over
tager Statistiken. Saaledes kommer da Frederichsen og
5 Scharling (hvis han ei skyer Concurrencen under sit
Ophold i Udlandet) frem igjen.
DEN 30. JANUAR. B. Chr. foreslaaer, at Folkethinget
skal forkaste Grundlovsarbeidet ved en Dagsorden i den
Erkjendelse, at den første Behig. tilkommer Rigsdagen.
10 Da David unddrager sig videre Deeltagelse paa Grund
af Birkedals Optræden, benytter jeg Leiligheden til at
tale med ham om Straffelovens § 79.
DEN 31. JANUAR. Tirsdag. Dagsordenen forkastedes i
Folkethinget. Alberti, Christensen og Frølund meldte sig
15 ud — ikke J. A. Hansen.
Igaar sammenkaldte Prinds Julius i Athen Oppositionen
paa Slottet for at erfare dens Mening. Da Ministeriet be
klagede sig, erklærede Kongen, at det hele Skridt var
skeet ham uafvidende, og Prinds Julius har faaet An20 modning om at reise. Sponneck viser sig ogsaa i Athen
som en afgjort Modstander af Vestmagterne, som en
Beundrer af Rusland.
DEN 2. FEBRUAR. Straffelovsforslaget vedtoges i Lands
thinget.
25 Ved denne Sags Behandling havde vi dog Nytte af
den ulmende Strid mellem J. A. Hansen, der slutter sig
til Heltzen, og B. Christensen.
DEN 3. FEBRUAR. »Stærkodder«, som gik herfra under
dansk Flag, er kommen i de Confoedereredes Hænder.
30 Det er vist Thomsen og Bluhme, der have confunderet
denne Affaire.
DEN 4. FEBRUAR. Nu har Kautfmann’s Broder aabnet
det militære Angreb paa Monrad.
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DEN 5. FEBRUAR. Liitken har hjulpet til at confundere Stærkodderaffairen ved at hjælpe til Armeringen.
Amerika vil jo gjøre Larm; de vil true med at fordre
Erstatning for de Skibe, der maatte blive tagne.
DEN 6. FEBRUAR. Omsider endtes Grundlovssagens s
første Behandling i Rigsraadets FolkeAhing for at begynde
igjen i Rigsdagens Folkething. Monrads Udvalgsforsøg
mislykkedes, da J. A. Hansen ikke vilde stemme for det.
DEN 7. FEBRUAR. I Rigsdagens Folkething lykkedes
det Monrad ved Tschernings Bistand at faae Udvalg i lo
Grundlovssagen. Mon det skulde lykkes Monrad tilsidst
at faae Landsthinget dannet halvt efter 1849, halvt efter
1863? Jeg betvivler det, saalænge del nuværende Mini
sterium holder sammen. Hvad der kan skee med Spon
neck er svært at sige, men det er nok lidet rimeligt, at is
han vover sig frem igjen.
DEN 8. FEBRUAR. Onsdag. Jeg hører, at Moltzen,* Ni
colai’s og Heltzen’s Spion er en gammel Angelbo. Det
forklarer mig [en] heel Deel. Han var og i Krüger s
Sold. Ligeledes berettes det mig, at Fich er i russisk 20
Sold. Han har reist i russisk Ærinde i Finmarken.
DEN 10. FEBRUAR. Fredag. Klein fortæller mig, at
Heltzen, da Hansen kom til ham, vilde benytte ham til
at komme efter den skandinaviske Sammensværgelse,
der spøger i hans Hoved. Heltzen lokkede altsaa Han- 25
sen til fuldstændig Forklaring; han »skulde blot paa en
afgjørende Maade constatere Brudet med Partiet<. Han
udleverede eet og andet Brev; men det forslog ikke.
Nu henvistes han til Moltzen. Hasle Embede stilledes i
Udsigt i et Brev, der gjemmes under H.’s, M.’s og Birch’s so
Segl — ligesom Birch selv (Grundeierforeningens gamle
Secretær) skulde belønnes med Auctionsdirecteurembedet
i Kbhvn. Ogsaa Hansen’s Fader, der var i Pengenød,
* Moltzen var Mellemmand ved Søgaards Salg til
Heltzen.
35
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skulde bruges til at skaffe Brevene fra Klein frem. Rap
port gjordes nu til David, saameget mere som Heltzen
paa anden Haand havde tilbudt Liebenberg Finansmini
steriet. Klein forelæste Quaade det omspurgte Brev for
5 at vise, at der ikke skjultes Noget.
DEN 11. FEBRUAR. For første Gang udtaler Berl. Tid.
sig imod Bondevennerne.
DEN 12. FEBRUAR. Søndag. Hansen har nu faaet af
David endelig Besked, at han skal reise.
10 DEN 14. FEBRUAR. Baade i Berlin og Wien have de
franske Gesandter talt for Nordslesvigs Tilbagegivelse.
DEN 15. FEBRUAR. Der er mange Rygter om Minister
skifte. J. A. Hansen lover Bønderne, at naar de blot ville
stemme for at skyde hele Sagen over til Rigsdagen, saa
15 skulle de faae et nyt Ministerium Heltzen—Carlsen—
Tscherning. Efter Hall’s Relation skulde Monrad ogsaa
indtræde i dette Tilfælde. Det gamle Rygte om FriisFriisenborg’s Indtræden med Heltzen er nu bagefter
kommet frem, i dette Øieblik er det jo meningsløst. Det
20 er naturligviis det, der kommer ud af et saa sygt og
forvirret Ministerium som det nuværende.
DEN 16. FEBRUAR. Torsdag. David lader, som han
var syg; og Heltzen maa møde for at fastholde Regje
ringens uforandrede Stilling — som om det var et virke25 ligt Baand paa ham. Jeg hører, at han under Statsraadsforhandlingerne før Lovudkastets Forelæggelse erklærede
sig for en stærkere Reaction, for et mere aristokratisk
Element.
DEN 17. FEBRUAR. Monrad bragte Thingets Fleertal
30 til at vedtage Hasle—Hansen’s Forslag om at opstille
Grundloven 5. Juni 1849 som det formelle Udgangs
punkt. I denne Ramme kunde siden indsættes, hvad
det skulde være.
Omsider reiser Hansen.
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DEN 18. FEBRUAR. David tager sig Sagen meget roligt.
Det glider dog bestandigt mere og mere ned ad Rakke.
Dog har han talt til Kongen, om det var med dennes
Minde, at Heltzen havde tilbudt Liebenberg Finansmini
steriet. Kongen forsikkrede ham om sin fuldstændige 5
Uskyld — hvilket er heelt troligt.
DEN 19. FEBRUAR. D’Hr. Gjørup og Michaelsen (sal.
Nordens Redaction) redigere »Enhver Sit« i russisk Ret
ning. Norden har havt besynderlige Skjæbner (Gold
schmidt—Hasle—Michaelsen).
lo
Michaelsen har havt forskjellige Fata — Blixen —
Friis.
DEN 23. FEBRUAR. Hansen Elephant. Naar det blot
ikke er for at Meza ligeledes kan blive det, siger Bluhme.
DEN 24. FEBRUAR. Quaade har sin Ulykke som Uden-is
rigsminister, thi — Kongen troer ham ikke længere.
Saavidt er det kommet!
DEN 26. FEBRUAR. Jeg finder, at det er passende med
nogle Ord at paavise Manglerne i Madvig’s Brochure og
til samme Tid at charakterisere Hovedpunkterne i Tiden 20
før og efter 1855, i Modsætning til det vandede Krebserie
og Algreen-Ussingerie. Underligt nok hai’ M. Goldschmidt
givet en beqvem Text.
DEN 27. FEBRUAR. Hall’s gastriske Feber er nu ble
ven til en Lungeaffection. Det paa C. Rimestad’s Ær- 25
gjerrighed byggede Forslag om at give efter i Formen
strandede paa Monrad’s Tactik; ham fulgte baade A. og
H. Hage. Dermed er det jo afgjort, at det bliver ved
Folkethingets tidligere Beslutning.
DEN 28. FEBRUAR. Tirsdag. Bræstrup sidder endnu i
Berlin uden at have udrettet Noget.
DEN 4. MARTS. Løverdag. Landsthinget i Rigsraadet
vedtog de plougske Forslag og fastholdt de 1200 Rdlr.
Grunden hertil var, at det fra forskjellige Sider antoges.

so
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at det herved kunde lykkes at faa Folkethinget til nu
at give efter i Formen. Der er et lille bevægeligt Antal
af Bønder, om hvem det gjælder.
DEN 5. MARTS. I alle Aviser tales nu om Nordslesvigs
5 Tilbagegivelse.

10

DEN 6. MARTS. Elephanten skulde sendes den lille
Keiserprinds. Kongen havde lovet Joh. Harbou, at han
skulde overbringe den. Da der gjøres Indsigelse, sendes
slet Ingen. En Militær skulde det under alle Omstændigheder være.
DEN 7. MARTS. Idag bringer »Fædrelandet« den
heltzen—moltzenske Sag frem. Det er den utaalmodige
Juel, der har faaet Ploug til at begaae den Dumhed at
offentliggjøre Artiklen.*

15 DEN 8. MARTS. Onsdag. Heltzen har sendt Conseilpræsidenten sin Fremstilling af den moltzen-hansenske
Affaire.
DEN 9. MARTS. Torsdag. Rimestad’s Forslag gik igjen
nem i Folkethinget, efterat Monrad havde sluttet sig
20 dertil. Grundtvigianerne beklage det, thi de have sat sig
i Hovedet, at Rigsraadet ikke maa stemme over Enkelt
hederne. Birkedal vil paavirket af Carlsen indrømme
de større Landeiendomsbesiddere 14 Pladser i Lands
thinget, men kun, naar Rigsraadet indskrænker sig til
25 at stille den enkelte Betingelse.
DEN 15. MARTS. Onsdag. Der er aabenbart i Ministeriet
Ønske om at blive af med Heltzen, men det bliver ikke
endnu til Noget, deels fordi Kongen ikke vil opgive sin
tro Tjener, »der forfølges, fordi han er en Fjende af
30 alle skandinaviske, antidynastiske Planer«, deels fordi
* 26. Decbr. 1878.
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Bluhme ei har tilstrækkelig Energie til paa en Gang at
bryde Kongens Modstand og lade Hansen slippe, nu da
det viser sig, at denne imod Forventning nok holdei'
med Heltzen. Og dog betyder Hansen’s Opposition imod
Antiheltzenerne næppe Andet end, at han vil være rolig 5
Tilskuer.
Idag kommer Birch med en lille Erklæring i Berl.
Tid., der bekræfter Moltzen’s Forhold til Heltzen.
DEN 17. MARTS. J. A. Hansen forsvarer paa bedste
Maade Hellzen. B. Christensen vil gjærne give Bonde-10
vennerne en anden Retning, men forgjæves. Carlsen med
Grundtvigianerne ere paalidelige i den heltzenske Affaire.
Augustforeningens Repræsentantskab kastede sig paa
Oppositionen. Paa een Gang støttede det Fordringen om
Henvendelse til Rigsdagen, om den uforandrede Grund-15
lov af 5. Juni 1849 og — Fordringen om et virkeligt
første Kammer, Indskrænkning i Pressefrihed og i Embedsmændenes Uafhængighed.
DEN 18. MARTS. Idag kommer Augustforeningens Mani
fest om Alliancen mellem Heltzen og den store Landbo- 20
stand paa Rigsdagen, med Tilsidesættelse af Rigsraadet —
og »Moltzen«s Artikel i Morgenposten.
Idag bestemmer Kongen, at Hegermann fratræder —
for at overtage del første Generalcommandodistrikt. Han
bliver altsaa dog i Kbhvn.
2.5
DEN 19. MARTS. Giessing begynder nu sin Frederik VII.
Den er siettere end hans tidligere, hvor der dog med
deltes adskilligt Nyt (navnlig i Struensee og Guldberg og
Fr. VI). L. Rasmussen er en ædel Dame og General
Hansen det 19^® Aarhundredes Griffenfeldt. Alligevel vilde so
jeg ønske, at han vilde udgive sin Schulin og Stampe;
han havde da besørget sine tre Konger og sine tre Dob
beltfigurer. Nu har Bang i Sorø taget Gjenpart af de
Biehlske Breve til Biilau om Kongerne Fr. IV—Chr. VI,
Fr. V og Chr. VII, saa jeg haaber, de skulle komme 35
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frem. Der er ogsaa efter Bluhme’s Vidnesbyrd aldeles
ingen Tvivl om, at Grunden til Biilau’s Fjernelse var,
at han gjorde for stærkt Cour til Fr. VI’s Gemalinde.
Desværre er Bang Philolog, saa at han savner de histo5 riske Betingelser for en kyndig Udgivelse. Imidlertid er
Reverdil en god Bistand.
DEN 20. MARTS. Mandag, Til den guldbergske Periodes
Belysning ville ventelig ogsaa de tauberske Dagbøger,
hvoraf Wulf giver Udtog i Dansk Maanedsskrift, give
10 adskillige Bidrag, navnlig forsaavidt Undervisningsvæ
senet angaaer.
DEN 21. MARTS. Mødet med Tillisch og David i Fæl
lesudvalget bliver først imorgen. Langt Statsraad idag.
Augustforeningen søger at liste sig ind ved Borgeris repræsentantvalgene. Mærkeligt nok er det Fr. AlgreenUssing, som leder det Hele. Skrike og P. Hjort er lykke
ligt kommen i Haarene paa hinanden! Hvilket skjønt
Syn.
DEN 22. MARTS. Onsdag. Idag Møde med Tillisch og
20 David. Deres Optræden gjorde et bedrøveligt Indtryk.
De indrømmede de 18 Medlemmer, som ikke skulde
bortgives, før det Hele kunde afsluttes, og de gjorde
uforstaaelige Vanskeligheder m. Hs. til Census i Kbhvn.
og de mindre Kjøbstæder. Først fordredes alene 200 Rdl.
2.S Skat — 100 —; da det fremhævedes, at det medførte en
Indtægtscensus af 4—6000 Rdlr. i Kbhvn., optoges tillige
2000 —1000 — alt til Straf over Kjøbenhavnerne og for
at forhindre al Overeenskomst. Om Eftermiddagen gik
jeg ind til Bluhme og foreholdt ham, hvor fortvivlet den
30 hele Situation var. Han erkjendte det, men paastod, at
han havde forklaret Alting for Kongen — men han kunde
ingen Vegne komme med ham — saaledes forstod jeg
ham uden Vanskelighed.
Ved Borgerrepræsentantvalgene faldt Augustforeningen
35 aldeles i Vandet,
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DEN 23. MARTS. Torsdag. Flyveposten bringer nu fra
Moltzen (Nicolai?) tvende Breve, nemlig Juel’s og Bille’s.
A. Hage er uforstandig nok til idag i Folkethinget at
give Heltzen Leilighed til et ensidigt Forsvar. Bregendahl
standsede Discussionen, da Heltzen havde sagt, hvad s
han vilde.
DEN 24. MARTS. Fredag. Nu vil eller kan Østerrig
ikke længere modsætte sig, at man foreslaaer Augusten
borgerens Indsættelse i Holsteen. Der skal stemmes paa
Torsdag d. 6. April. Det paastaaes, at Østerrig kun har lo
fundet sig deri, fordi det veed, at Forslaget vil blive for
kastet. Preussen truer Mellemstaterne.
Medens Krigsministeren havde forlangt Hegermann fler
net fra Sjælland og Generaladjudantpladsen inddraget, er
nu ikke blot Hegermann bleven her, men Kauffmann is
udnævnes idag til Adj. Stjernholm overtager Forretnin
gerne som Chef for Generalstaben.
Ved Valget i Præstø 4“^® faldt Riise igjennem, uagtet
B. Chr.’s (Alb.) og Frøl.s Anbefaling; ogsaa Rosenberg
blev opgivet af J. A. Hansen, da han røbede Selvstæn- 20
dighedslyster for tidlig — Rugaard slap igjennem.
DEN 25. MARTS. Løverdag. David og jeg betroede idag
hverandre, at vi vare hjertelig kjede af hinanden. Han
paastaaer, at Kongen siger, at han vil gjøre, hvad Bluhme
og David forlange, men de maae først lade Heltzen for- 25
svare sig. Kongen troede, at Folkethinget nu havde fun
det, at Heltzen havde gjort sig reen.
Hansen vægrer sig nu bestemt ved at gaae med de 5.
Giessing har nu udnævnt ham til det 19^® Aarhundredes
»Griffenfeldt«!
30
DEN 27. MARTS. Mandag. Interpellation i Landsthinget
om Aftenen. Om Formiddagen lovede Tillisch mig saa
temmeligt paa Æres-Ord, at han, om vi end ikke ved
tog nogen Dagsorden, vilde svare for Ministeriets Opløs
ning. I Tillid dertil tog Jacobsen ogsaa Dagsordenen til- 35
bage. Madvig havde besluttet ikke at tale — Heltzen’s
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»Form« bragte ham i Lidenskab, han talte, og han talte
ypperligt. Øieblikkeligt fortrød han, at han havde talt.
DEN 28. MARTS. De engelske Aviser tale om en paa
tænkt Forbindelse mellem en engelsk Prindsesse og en
5 Lord. De Rygter, som ulme her, bragte meget foruro
ligende Meddelelser om Storfyrstthronfølgerens Befin
dende. Nu kommer det besynderlige Telegram, at det
russiske Senat andrager paa en Undersøgelse ved Læger
og Statsmænd — er det sandt, kan det jo kun betyde,
10 at det muligt ikke vil blive ham tilladt at gifte sig, med
mindre han opgiver Arvefølgen.
DEN 29. MARTS. Onsdag. Bluhme svarer paa min Med
delelse, at Ingen af Ministeriet kunde modtage nogen
Underretning fra Fællesudvalget; han henstillede, om
15 det ikke var rigtigt, at Fællesudvalget afholdt sig fra at
præjudicere Sagen ved en endelig Afstemning.
Interpellation i Folkethinget i den heltzenske Sag i
Aften, uagtet 5 Ministres Afskedsansøgning er indgivet.*
Kongen skal have siddet i den kgl. Loge i nogle Timer.
20 Der var Aftenselskab hos Nicolai, hvorhen Diploma
terne gik, forsaavidt de kunde løsrive sig fra Folke
thingets Glæder. Hos N. var Tonen jo stærkt antidavidsk.
Følgen var, at Dotézac offentligt gjorde Nar af disse
»bouffons«, som nu skjælder David og Bluhme ud for
25 »Doctrinære«.
DEN 30. MARTS. Torsdag. Det gik næppe Heltzen, som
han ventede. Idag gaaer et dobbelt Rygte, det ene, at
de 5 blive og indtil Forfatningssagens Gjennemførelse
tillige besørge de to Portefeuiller, Heltzen havde; det
30 andet nævner Bræstrup og A. W. Scheel (tidligere be
hagede man at nævne Mourier og Dahlstrøm).
* Rimestad blev Ordfører, trods J. A. Hansen’s Ønske
og Forventning selv at blive det, idet Nyholm var rede
lig nok til at gjøre Udslaget blandt de 5 Forespørgere
35 til Fordeel for Rimestad.
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Heltzen er afskediget; han har ikke hegjæret Afsked
ved Ansøgning. Imorges gik David til Kongen og sagde
ham, at han maatte tage sit Partie; endnu idag vilde de
5 blive, hvis Kongen ønskede det; men om 24 Timer
var det for silde, de vilde ikke blive, naar han først 5
forgjæves saae sig om tilhøjre eller tilvenstre. Han gav
da efter. Det faldt ham saa meget vanskeligere, som
A. W. Scheel, til hvem Bluhme havde henvist Kongen —
heelt uforsigtigt — havde imod Forventning sagt, at hvis
Heltzen klarede for sig i Folkethinget, saa kunde han lo
gjærne blive, og de andre maatte da blive med ham.
DEN 31. MARTS. Fredag. I Statsraadet idag begyndte Kon
gen med at sige, at D’Hrr. havde hans Tillid, men Heltzen
havde hans fulde Tillid, og han beklagede, at de saaledes lod
hans troe Tjener falde for et ildesindet Angreb. Tillisch sva- is
rede temmelig mat, David ligi., Quaade maaskee lidt bestern
tere. Kauffmann taler i den allersletteste Tone om den Uret,
der er tilføiet Heltzen. Hos Chr. Danneskjold var derfor
(i Aften) Kongen meget unaadig mod David; hans Ex
empel fulgte ei blot Prinds Bentheim, der ikke vilde 2»
give ham Haanden.
Nicolai er saa forbittret over, at hans Protegé er fal
den (Moltzen er nærmest Freitag’s Agent), at han har
Møie med at styre sig. De Fremmede forstaae nu Sagen.
Dotézac har skrevet en lang Rapport; Paget og Bjørn- 25
stjerna bebude Statscoup — de turde dog heri tage Feil,
hvis Bluhme vil tage sig sammen. Quaade fungerer i
Stilhed i de to Ministerier, indtil Bræstrup kommer.
DEN 1. APRIL. Løverdag. Kongen er vel meget naadig
imod Bluhme (— kommer hjem til ham —), men han
har dog øjensynlig den største Lyst til at være bitter
imod ham, og Bluhme ikke mindre paa sin Side. Der
var i Grisen nogen Tale om, at man vilde forlange Kon
gens Omgivelser rensede — men det blev naturligviis
ved Talen. Forbittrelsen mellem de fordums Colleger
er meget stor. Heltzen har sendt Bregendahl adskillige
Papirer, deriblandt hans Beretning om Quaade’s Udia-
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leise i Anledning af Klein’s Brev. Da det heri hedder,
at Q. har sagt, at efter de nuværende Begreber var der
ikke noget Strafbart i Klein’s Brev, om det end ikke
var correct, har Klein faaet Bd. til at forlange Uden5 rigsministeriets Samtykke til, at Papirerne benyttes, og
Klein har forlangt Quaade’s Erklæring, om Heltzen’s
Yttring er hans. Quaade benegter da at have udtalt sig
saaledes til Heltzen. Een Sigtelse for Usandhed! En
anden er den, at Quaade paastaaer Aftenen før Brevenes
10 Otfentliggjørelse at have sagt til H., at de vilde komme
i »Flyveposten«, hvis han ikke hindrede det, medens
H. siger, at han ikke vidste, i hvilket Blad de skulde
komme! Saaledes er Quaade efterhaanden kastet helt
bort fra sin gamle Kreds. Han længes efter at smutte
15 bort til Berlin. Der er ikke Tvivl om, at Bræstrup
skal overtage Heltzen’s Stilling. Det er en gammel
Politihund — han kan maaskee være de Andre, som
nu alt ere mistænkte, behjælpelig ligeoverfor Kongen;
han er jo persona grata — dog skal han ikke give stor
20 styrke.

DEN 2. APRIL. Søndag. Det er dog en sørgelig Opløsningststd., hvori vi lever. Den ene klager over den anden,
men Alle gjøre de det Samme. Augustforeningen holder
B. C. Møller i Paris. Moltzen er udentvivl nøie lieret
25 med Freitag -, Dronningen corresponderede i den værste
Tid med Berlinerhoffet (— hvorfra kommer Rygtet om
Danevirke-Tilbagetogets hemmelige Historie, idet det fra
Berlin var lovet, at Alt skulde blive tilbagegivet, hvis
man frivillig trak sig tilbage; endnu Dcbr. skrev Sick i
30 den Retning, at det Eneste, man vilde modtage, var
Personalunion;) paa samme Tid holder Bille og Klein
Spidsmusen i Paris o. s. v.
DEN 3. APRIL. Mandag. Endelig havde jeg en Samtale
med Bluhme — David var tilstede. Jeg forestillede ham,
35 at Veien var forskjellig, eftersom han blot vilde holde
sig til det Letteste og Nærmestliggende — en uforandret
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Tilslutning til de 16’s Forslag — eller han vilde sikkre
sig Sagens Gjennemførelse overalt. Hertil udfordredes,
at han fik carte blanche af Kongen og saa tog Initiativet
til større Indrømmelser, end de 16 forlangte, navnlig med
Opgivelse af eller Indskrænkning af de Kongevalgte. løv- s
rigt vilde en Nedsættelse af Census i Kbstderne vinde
Rimestad — maaskee frastøde andre. Muligt vilde det
tiltale Monrad, hvis kun de store Khstdr. (maaskee med
Kbstgrupper Nykjøbing, Nakskov, Maribo — Ribe, Ringkjøbing, Viborg, altsaa Kbhvn. 8, Helsingør, Aarhus, Aal-1«
borg, Horsens, Randers, Odense) valgte særskilt, og de
andre sloges sammen med Landet. Senere meddelte jeg
ham skriftlig Strøm’s Forslag (Brinck—Seidelin): Valgmænd 1 for 100 paa Landet, og 1 for 70 i Kbstderne,
og et tilsvarende Antal af de Højstbeskattede.
is
Det var mig imidlertid klart — i endnu høiere Grad,
end jeg var beredt derpaa — at han ingen Autoritet
havde ligeoverfor Kongen. Det dreiede sig stadigt om,
hvad man kan faae Kongen til at gaae ind paa — især
nu, da den, der havde Ord for at være den »Faste«, er 20
jernet — efter de kongelige Omgivelsers Mening ved en
Cabale af Partiet —. Dertil kommer Frygt for den nye
Griffenfeldt — som Giessing har opdaget i General Han
sen. Troer De, siger Bluhme, at Kongen gaaer ind paa
Alting — troer De, at Hansen’s Stemme Intet betyder i 25
Statsraadet!
Det er sørgeligt, at Kauffm. aldeles er betaget af kræn
ket Forfængelighed, saa at han i Had og Hævnfølelse
ikke nægter sig Noget. Monrad tilgiver han aldrig.
DEN 4. APRIL. Tirsdag. Poulsen’s Nærværelse bebudede 30
mig, at der er Noget paa Færde. Ganske rigtigt siger
David igaar, at Erlanger staaer i Underhandling med
Peto om at overtage Driften af den jydske Bane.
DEN 5. APRIL. Onsdag. I Statsraadet vedtoges, at man
35
i det Hele skulde slutte sig til Fleertallet.
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DEN 6. APRIL. Torsdag. Conference i Udvalget med
Tillisch og David. David gik ind paa det Hele; naar
han kun flk de 50 i Kbstderne, tilbød han 600 Rd.
Skatteindtægt; det blev baade i Kbhvn. og de andre
ft Kbstdr. omtrent V4.
DEN 7. APRIL. Fredag. Betænkningen i Grundlovssagen
expederes.
Som det senere har vist sig, har Frijs i denne Tid
pleiet Forhandlinger med J. A. Hansen (14. Aug. 1866
10 er Tilsvaret dateret). Jfr. 23. April 1865, 28. Aug. 1866.
DEN 8. APRIL. Løverdag. Kongen sagde til Bregendahl,
at nu, da Regjeringen havde gjort saa store Indrøm
melser, haabede han, at Rigsraadet ogsaa paa sin Side
vilde gjøre Gjengjæld. Bregendahl’s Svar, der tog For
is behold, skræmte ham en Deel.
Andræ talte om Aftenen med Kongen. Han advarede
denne imod den Tro, at Sagen gik igjennem. Han ud
talte iøvrigt ligefrem, at Heltzen’s Adfærd fortjente stor
Misbilligelse; og hvad Svaghed angik — hvad skulde
20 man sige om den Minister, der gav Permission til den
Person, med hvem han havde havt en slig Forhandling?
Kongen vilde benegte det, Andræ jo, Kongen hævdede
det; han vilde sige. Heltzen var bleven tvungen. Andræ
svarede: »Hvilken Minister lader sig paa den Maade
25 tvinge!« Dette behagede kun lidet.
DEN 9. APRIL. Bille har i disse Dage ikke uden Dygtig
hed belyst Kauffmann’s Danevirkebrochure — ved Hjælp
af Molbech. Hans anden Medhjælp er — Buchheister!
Selv skriver han i den senere Tid overordentligt lidt.
fto DEN 10. APRIL. Landsthinget: Andræ og Rosenkrantz
nei (de andre Godseiere efter et Møde med Andræ Ja),
R. Jacobsen og Nielsen nei.
Folkethinget 50—45 forkastede Landsthingets Repræ
sentationsforslag.
3,5 L. Pedersen og N. Andersen paastod, at det var gaaet.
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naar vi enten havde strøget Kongevalgene eller ladet
alle de nuværende Vælgere beholde Valgret i de 18’s
Kreds.
DEN 11. APRIL. Tirsdag. Hvad nu? Rigsraadet sluttes
naturligt, men skal Rigsdagen efter Paaske sammen s
igjen? Det synes mig, at Alternativet er: enten at standse
Rigsdagen og dermed Grundlovssagens Fremme efter
det private Initiativ eller at indlade sig med Lands
thinget. »AZ ignorere Grundlovssagens Gang i Landsthingeti synes usømmeligt, da Resultatet ikke kan stand- lo
ses ved et Veto — saaledes som man i sin Tid urigtigt
forsøgte det. Rigtignok har David paastaaet, at han ikke
kunde undvære Krigsskatten, men han er vant til ikke
at regne det saa nøie med, hvad han har sagt.
DEN 12. APRIL. Onsdag. Kauffmann er udnævnt ved is
Rsk. — Hansen tier, maaskee til Tak for Elephanten.
Hegermann er nu bleven i Byen og Storkors; til samme
Tid Kfm. Generaladjudant, da Dahl ikke var tydsk nok;
nu Irm. Holst., Kfm. Holstener, Wörishöfer Commandant
(det antages, at Schepelern som Ældre blev stødt ved 20
Hegermann’s Fremdragelse).
DEN 13. APRIL. Peto skal være bleven tilfredsstillet
ved at faae sine Krav dækkede contant, imod 10 pc.
Rabat isteden for ved Obligationer.
DEN 14. APRIL. Fredag. Nu skal Krebs afløses af — 25
Nathanson (Buchheister?). Krebs har tømt Bægeret til
Bunds ved ret at fremdrage Hansen’s Rapport. Fra Ber
lin skriver Hansen — hvem Bismarck ikke kunde see,
fordi han confirmerede 2 Døttre — at Moltzen har bragt
Beretningen til — Heydebrand u. d. Laza. En Legations- 30
raad, som B. sendte til Hansen, mente, at Preussen ingen
Grund havde til at røre sig, da nu Alt for Øieblikket
var, som det ønskede. Bismarck afstod Intet. Omvendt
paastaaes det, at Mensdorff siger, at det Nuværende kan
Kriegers Dagbøger. III. Bind.

. 18
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ikke vare, det maa forandre sig til Danmarks Fordeel.
(Regenburg’s Søster hos Prindsesse Wilhelmine, der nu
er bleven bismarcksk-gal i de conservative Interessers
Navn).
5 DEN 15. APRIL. Løverdag. Idag opdagede jeg i Sorø
ei blot en Række Breve fra Guldberg, men den latente
Opposition mod Bernstorf 1784—1789, i en Række Breve
fra Schumacher og v. d. Lühe.
Heltzen tilsagt til Kongelig Jagt.
10 DEN 17. APRIL. Mandag. Vi vedtog idag i historisk
Forenings Bestyrelsesmøde Udgivelsen af de biehlske
historiske Anekdoter.
DEN 18. APRIL. Tirsdag. Nathanson tiltræder, idet han
. afviser Paastanden om, at han skulde tjene til Skjærm15 brædt for Buchheister.
Krebs skulde ikke have Pension før to Aars Tjeneste.
Det Vederlag, han skulde have til Flytning, blev af Berling kun fastsat til 500 Rdlr.; han fnyser naturligviis.
Telegram fra den russiske Storfyrste bringer Dron20 ningen og Dagmar til at reise (Oxholm ledsager). Del
er næppe Haab om Redning.
Der skal have været en Ministerkrise, idet Kongen
vilde henvende sig til Rigsdagen. Grev Frijs blev til
bagekaldt, han havde Audients — derpaa gav Kongen
25 efter. Endnu i Mandags paastod Admiral Bille, at Mini
steriet var opløst. Aabningsbrevet, der er dateret d. 15.
April, er næppe underskrevet før den 18^®.
DEN 19. APRIL. Onsdag. Mommsen anbefaler SlesvigHolstenerne at samtykke i Annexionen.
30 DEN 20. APRIL. Torsdag. Ploug har aabenbart spist
Honning — aldrig har han været saa mild. Imidlertid
har han nu dog faaet Mod til at foreholde Grundtvig
og Grundtvigianerne deres politiske Dumheder.
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Jeg opdagede idag Heltzen og Bugge fra 1807 i L. Daae’s
første Brevsamling. Det er dog besynderligt, at det er en
Normand, der først benytter baade den nyrupske og
den biiloivske Brevsamling; ikkun J. Møller har i sin
Tid brugt Worm’s Breve. Imidlertid have vi dog til s
den Tid:
1) Engelstoft’s Breve,
2) Tauber’s Optegnelser (D.M.).
I Ngrup’s Breve findes adskillige ret interessante Breve
fra Baggesen, ogsaa lidt fra M. C. Bruun, P. A. Heiberg lo
og Bøie i Eutin. Af det norske Indhold har Daae unægte
lig pillet det Bedste ud.
DEN 23. APRIL. Nogle af Bondevennerne have igaar
havt Audients hos Kongen — efter »Flyveposten«s Be
retning. Det siges, at Frijs havde Forhandling med J. A. is
Hansen om Landsthinget, inden Kongen bestemte sig
til at slutte Rigsdagen, men den skjønne Foreningsplan
strandede paa J. A. H.’s overdrevne Fordringer. Han
skal have forlangt ikke blot Kongevalgenes Bortfalden,
men de 12’s Overførelse til de 18 Bondevalg (Bjørn- 20
stjerna til Hall). Forbittrelsen mellem de ægte Kongeligsindede er meget stor — i 1852—54 kan jeg forstaae,
at man kunde regjere ved Hjælp af Hadet til de Na
tionaldanske og dog bilde sig ind, at man kunde udrette
Noget, holdende de Allieredes slette Instincter nede —25
nu vil det blive ved de slette Instincter der regjeres,
hvis virkelig Alle skulle stødes bort, som have havt
nogen Indflydelse 1854—64.
O. Lehmann har ladet Martsforeningens Styrelse votere,
om hans Manifest mod Bondevennerne skulde udgaae. so
Kun Nyholm har udmeldt sig. Juel vakler.
DEN 24. APRIL. Storfyrsten (forlovet d. 28**® Sptbr.)
døde i Nat lidt efter Kl. 12. Den næste skal næsten
være dum. Det hedder, at Preussen nu anbefaler
en demokratisk Valglov til Indkaldelse af en For- 35
18*
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samling i Slesvig og Holsteen — til finantsielle Spms.
Drøftelse.
A. W. Scheel har nu bestemt sig til endnu at prøve
paa Udgivelsen af en Bog, Privatrettens alm. Deel. I
5 den Anledning afgiver nu forhaabentlig Aagesen Criminalrettens Afslutning til Goos for selv at tage fat paa
sin Tingrets Udgivelse. Mon det bliver til Noget? Skeer
det ikke nu, da Scheel’s Exempel dog virker sporende,
skeer det vel aldrig. Gram trykker Fortsættelsen af sin
almindelige Deel.
»Flyveposten« optræder nu aldeles heltzensk imod Mi
nisteriet.
DEN 27. APRIL. Østerrig skal nu have svaret (— over
bydende —), at det Intet havde imod Indkaldelse af
15 Stænderfors. efter 1854 og, hvis disse Forsamlinger øn
skede det. Fællesforsamling efter Valglfov]
1848, til Be
handling af alle Spørgsmaal. Der synes at være en Til
bagegang i de preussiske Annexionsplaner.
Dr. Krüger møder nu igjen. Det er et smukt Selskab:
20 Heydebrandt, Krüger, Haimerle, Nicolai! Quaade har talt
med Heydebrandt om Hansen. B. bryder sig ikke om
den Hansenske Offentlighed — kun har han ladet Heyde
brandt udtrykkeligt erklære, at han ikke kunde indlade
sig paa »Flensborg«s Afstaaelse. Det er ganske beteg25 nende, thi ikke engang Hansen har tillagt ham noget
saadant Tilsagn. Iøvrigt ligger heri en Bekræftelse paa
den Meddelelse fra Spidsmusen under hans Ophold i
Berlin, at Moltzen havde meddelt Heyd. en Gjenpart af
den Hansenske Rapport.
30 DEN 28. APRIL. Blixen lader sig melde som den forsmaaede Redningsmand fra 1863, 8. Sptbr. —18. Novbr.
Han var her i den korte Krises Tid. Nu skal Kongen
være meget intim med ham; det er maaskee en Trang
til at have Nogen at sørge med. Kongen skal være al3.5 deles nedbøiet, grædende efter Storfyrstens Død. (Dotézac.)
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Et pudsigt Rygte bestemmer Dagmar til Keiser Alex
anders anden Gemalinde efter Keiserindens Død.
»Flyveposten« har nu aldeles lyst David i Ban. —
Hvem staaer bagved? Er det Blixen? Det Værste er,
at vi i Grunden ingen ret Opgave have uden den at
bevise hverandre, at vort hele Liv er et Skinliv. Til den
Ende maae Alle komme med i Landsthinget, for at Ingen
skal kunne sige: Ja, havde vi kunnet komme til Orde,
saa havde det været en ganske anden Sag!
10
Regenburg reiser idag til Flensborg.
DEN 29. APRIL. Den samme Dag bringer atter to Bro
churer, hver fra sit Extrem, begge Følelsesudbrud.
Det ene (Q’s) »Grublerier over danske Forhold og Til
stande«, en sværmerisk Affødning af Troen paa Natio
nalfølelsens Almagt, og derfor ogsaa antiskandinavisk, is
men kjæk og forfriskende.
Det andet (Koefoed-Hansen) ultrareactionært >Et Blik
efter Danévirke«, udgivet af Augustforeningen.
DEN 30. APRIL. Nu er det nok afgjort, at O. Plessen
skal til London, omend J. Bulow foreløbigt sendes 20
derhen; O. Plessen fik straks congé, da Storfyrsten døde.
I Krigsministeriet lader det til, at alle Reductionstanker skjule sig saa godt, at Ingen kan mærke Noget
til dem.
DEN 3. MAI. Da Wulf-Plessen reiser til Holsteen, skal 25
— Julius Sick repræsentere Danmark i Stockholm!
DEN 4. MAI. »Fædr.« har igaar Aftes bragt en irrite
rende Artikel om Kongens Evne til at undergrave og
fortære Ministerier. Blandt meget Andet, der kunde siges
imod denne Fremstilling, som tillægger Kongen en mærke- 30
lig Overlegenhed, er det paafaldende, at Forf. vil vide
saa nøie Besked om Grunden til, at det sidste Forsøg
paa at omdanne Ministeriet mislykkedes. Ploug vil vide,
at det var, fordi Friis-Fonnesbech o. s. v. ikke vilde med-
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optage Heltzen, som Kongen ønskede gjenindsat. Dette
benegtes bestemt f. Ex. af Trap til Blix, ligi. af Liebe. En
anden Beretning paastaaer, at Kongen vilde have be
holdt Bluhme, men opgav det Hele, da denne ikke vilde
5 kaste David (og maaskee Tillisch) overbord. Summa
summarum, for Øieblikket vides det ikke, hvad der er
skeet. Lehmann forsikkrer, at der er skriftlig Contract
imellem J. A. Hansen og E. Frijs; heller ikke dette vides
virkeligt i dette Øieblik.
10 DEN 5. MAL Fredag. Idag var Bluhme første Gang
igjen i Statsraadet. Nu gaaer Quaade snart til Berlin.
DEN 8. MAI. Mandag. Berl. Tid. benegter, at Kongen
vilde have Heltzen ind i det frijs’ske Ministerium. Det
Samme siger Quaade, idet han tilføier, at Ministeriet
15 selv havde givet Anledning til den hele Crisis, idet Kon
gens Omgivelser (lige indtil Holten og Smith!) bestandigt
talte om, at han dog maatte forsøge det med Rigsdagen,
og Ministeriet vilde derfor ikke strax modtage Kongens
Underskrift paa Indstillingen om Rigsraadsfolkethingets
20 Opløsning, men bad ham om først at betænke sig nogle
Dage. Det kan gjærne være, at Frijs kunde have faaet
Ministeriet dannet, — men hverken han eller Kongen
tog kraftigt paa Sagen.
DEN 9. MAI. David reiser snart to Maaneder til Carlsbad
25 —; før han kommer hjem, bliver der ikke Rigsraad,
altsaa i August, sandsynligviis. Han vil imidlertid ikke
finde sig, siger han, i samtidig Forhandling med Rigsraad
og Rigsdag. Dette er vel Grunden til, at Rigsdagen endnu
ikke er bleven opløst.
30 I det nordiske Oldskriftsselskab er nu den nye Orga
nisation gjennemført. Herbst, Formand i den ene Afde
ling og Gislason i den anden, Worsaae Vicepræsident.
Gamle Thomsen lever næppe længe. Saa vil ventelig
den ene Del af hans Arv tilfalde Worsaae, medens Mynt-
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cabinettet naturligviis bliver under Müller, der vel faaer
Herbst til Hjælp.
DEN 10. MAI. Atter behandles Carl Johan’s europæiske
Betydning af G. Svederus. Engang maae vi Danske dog
naae til at behandle de tvende Spørgsmaal:
s
1) Hvilken Betydning havde den svenske Revolution
1809 for os?
Jfr. Crusenstolpes Paastand (Adlersparre 1809, I. Bd.,
S. 149) 1809 års statshvälvning forfelade helt och hållet
1) medelst en olyckshändelse (o: Carls Augusts Død) och lo
2) medelst ett misforhållande (mellem de to Revolutions
høvdinge Adlersparre og Adlercreutz).
2) Hvilke Chancer havde Danmark til at beholde
Norge, Sverrig Finland?
a) Jfr. G. Svederus om den dolgoruskiske Sendelse. is
Die Geschichte der Nordarmee 1859 (af den preussiske
Generalstab).
b) Carl Johan erkjendte i 1834, at han kunde have
taget Finland i 1812 og 1831. Svederus, S. 185. Jfr. og
Frederik VI’s Brev til Krog. B. Moe, personalhistorisk 20
Tidsskrift. Ny Række I, S. 8—9.
DEN 11. MAI. Forchh. har nu sendt to Bidrag til Sver
rigs indre Historie i Marts 1809—Juni 1809; han har
arbeidet godt for at sætte sig ind i Forfatningsforholdene;
men han kunde unægtelig! have godt af at arbeide lidt 25
mere, deels paa at faae en klarere Belysning af de
svenske Forhold, deels paa at vinde en sikkrere Dom
om de Norske. Et Hovedpunkt for os bliver bestandigt
Bedømmelsen af Christian August, jfr. Adlersparre 1809,
II. S. 20—59 og 138—142. Schinkel VI, 312 og VII, S. 34, og 30
hermed hænger i Grunden sammen det Spørgsmaal,
hvad der var Revolutionens Formaal i Marts 1809, altsaa
og, naar den sluttedes. Er Hensigten blot at Qerne Kon
gen, ja da er Revolutionen strax endt. Men er Hensigten
at ordne den nye Forfatning, at give Sverrig en ny ss
Støtte udadtil, saa er Intet afgjort, før Dynastiet er
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fjernet, og den nye Thronfolgers Valg er foretaget efter
en bestemt Plan; Adlersparre synes strax at have villet
benytte Chr. August til Norges Erhvervelse; Andre, en
ten Kong Frederik VI eller en oldenborgsk Prinds eller
5 Gustavs Søn til russisk Alliance.
DEN 12. MAI. Raasløtf er nu optraadt paa Augustfor
eningens Vegne imod David etc. Han troer virkeligt ikke
paa, at der kan opstaae nogen Mislighed fra den »kofteklædte< Absolutisme, i den Grad trykkes han af den
10 >doctrinære«. O Simplicissime.
Ogsaa Sibbern har givet sig Luft, navnlig har han følt
Trang til et Suk over hiin res pessimi exempli, Heltzen’s
Fjernelse!! En ny »Hercules«!!! Ved Siden af det curieuse
adskillige smukke og varme Yttringer, f. Ex. om den
15 skandinaviske Idee. Det er eiendommeligt nok at see,
hvorledes de Gamle enten opløse sig (sædvanligt i Opti
misme, f. Ex. Sibbern) eller chrystallisere sig (sædvanligt
i Pessimisme, f. Ex. A. S. Ørsted).
DEN 13. MAI. Quaade entlediget for nu at tiltræde sin
20 Plads i Berlin. Mindst havde Quaade ventet, at han
skulde undergaae alle de Forvandlinger herhjemme, som
have rammet ham. O Skrike! I Augustforeningen er det
nu P. Hjorth og Fischer for hedt.
Efter Tillisch (Regenburg) havde Kongen først vægret
25 sig ved at underskrive. Han sendte derpaa Brev efter
Frijs. Om Søndagen gik Tillisch til Kongen, foreholdt
ham Mislighederne ved idelig Ministerskifte og slog paa,
at han dog ikke kunde faae andre Ministre. >Det troer
jeg heller ikke«, sagde Kongen, »men jeg vil dog forsøge
sodet«. Derpaa om Mandagen, efterat Frijs havde erklæret
sig beredt til Torsdagen d. 20. April at forelægge sine
Forslag, skrev Kongen en Billet til Frijs, der ved Mid
dagsbordet modtog den. Herefter takkede Kongen ham
for hans Beredvillighed; denne Gang kunde han ikke
35 benytte den, men han haabede, at Frijs en anden Gang
vilde være ligesaa villig.
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DEN 14. MAI. Søndag. Idag begynder Dantefesten. Rosen
krantz synes at have forsømt Indbydelsen til os. De
Svenske forsømme sig naturligviis ikke — Sander, Snoilsky
(Svend Trøst) og sandsynligviis Odhner. Allen kunde saa
let have været der; og Molbech!

s

DEN 15. MAI. Ogsaa Regenburg paastaaer, at J. A.
Hansen havde sluttet skriftlig Overenskomst med Frijs,
der gik ud paa, at det sidste Repræsentationsforslag
skulde vedtages alene med den Ændring, at Kongeval
gene gjaldt for Livstid*! Hansens Vederlag var,
lo
at Broderen ikke skulde forfølges;
at Sønnen (trods tidligere Straf) skulde blive Skole
lærer.
Hans »Venner« erklære imidlertid, at Partiet vilde
forlade ham. Det Hele lyder jo utroligt; men der er jo is
saa meget Personligt ved ham, at »Had« er Hovedsagen.
Han troer sig forfulgt og betragter det som sin Hoved
opgave at faae Bugt med Embedsmændene; lykkes det
ham ved Hjælp af Godseierne, mener han, at han sagtens
20
skal blive Godseierne qvit.
DEN 19. MAI. Fredag. Bluhmes Svaghed ligeoverfor
Kongen er stor, og dens Virkninger ville føles ogsaa efter
hans Afgang.
DEN 20. MAI. Løverdag. Ministeriet arbeider meget paa
at faae Kongen til under een eller anden Form at tage 25
personlig Deel i Valgkampen.
DEN 21. MAI. Søndag. Dagmar gaaer vistnok i Arv,
ligesom Keiserkronen.
DEN 24. MAL Ved Valgbevægelsen træder Alliancen
imellem Bondevennerne og Augustforeningen tydeligt 30
frem i den sidstes fuldstændige Underordnelse.
* En anden sandsynligere Beretning lader Hansen
skriftlig meddele Frijs et Forslag, hvori denne samtykker,
dog at han forbeholder Kongevalgene.
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DEN 27. MAI. »Ny Brochure«, uden al Tvivl af Krebs,
imod Ministeriet 11. Juli 1864. Den er anonym, thi her
vedgaaes det udtrykkeligt, at begge Grundlovenes Fjer
nelse ikke vilde være et Statscoup, men noget ganske
5 Naturligt.
DEN 29. MAI. Regenburg har Efterretninger fra Slesvig,
hvorefter Meget tyder paa, at Preussen ønsker Forbin
delse med de Danske imod Slesvigholstenerne. Til den
Ende vil man, at den danske Regjering skal sætte sig
10 i Bevægelse og virke paa Slesvigerne. Det er en van
skelig Sag, uden nogen nærmere Besked.
Fra Paris skriver nu Moltke, ’Vs, at Hansen* har havt
en Samtale med Chaudordy, hvorefter denne paastod,
at nu havde selv Østerrig indseet Nødvendigheden af,
15 at Danmark fik det danske Slesvig tilbage. Der havde
været ført tildels endog officielle Forhiger derom; det
var maaskee ikke aldeles nødvendigt for Danmark at
opgive Haabet om Als og Flensborg (tidligere sagdes det
Modsatte), ihvorvel man hidtil kun havde holdt sig til
20 Principet. Det gjaldt nu om ved Valgene at udtale sig
ret bestemt.
DEN 30. MAI .Valgdagen i Kbhvn. viste, hvor fuldstæn
digt Augustforeningen er falden i Vandet. Skrike blev
aldeles bragt til Taushed; Joh. Harhou og Hummel
25 mødte saare ublid Medfart; det gik ikke Tscherning be
dre og Otto Møller kom saare ilde fra det i Hall’s Kreds.
Quaade melder (’Vs), at Bismarck ligefrem udtaler sig
for, at Danmark skal have Noget tilbage, saasnart Om
stdh. tillade det**, dog ikke Als eller Sundeved, til hvis
30 Besiddelse Preussens Militærære er knyttet, ei heller
Flensborg, der betragtes som Tydsk. Benedetti bekræf* Hansen selv faaer ikke længere Understøttelse af
U. M. Derimod hans Kone (som baade Quaade og David
anbefale), Grégoire og Escudier.
35 ** I Wien udvirkede han os Ribe og Erstatning for
Enclaverne — hvilket tages ham ilde op.
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ter, at Bismarck vil holde dem, der ere dømte for
Adressen til Napoleon, strafløse, men han maa have
Østerrigs Samtykke; Gram mont er derfor sat i Be
vægelse. Spændingen imellem Preussen og Østerrig er
meget stor; de Fredelige stole paa Kongens og Keiserens &
Sammenkomst. Napier henviste til Englands Ligegyldighed
nu, da Spm. er tydsk. Han talte iøvrigt ifjor i Peters
borg, ligesom Paget her.
DEN 31. MAI. Udenfor have Grundtvigianerne slaaet
Hage og Jespersen, Høgsbro slog Jessen, Zytphen-Adler lo
Dons, Scavenius har seiret over den gamle Bondeven.
Westenholtz seirede imod Matthiasen — ved Lodtræk
ning. Det hele Udbytte er endnu tvivlsomt. Monrad
kalder Udfaldet et Nederlag — David er ret tilfreds.
Opløsning af Rigsdagens Folkething bør vistnok ikke skee, i5
før det har viist sig, at Sagen kan sættes igjennem i
Rigsraadet.
Nu er Bluhme dog kommen saavidt, at han har op
givet enhver Tro paa, at Kongen skal faae Holsteen—
Lauenborg. Han vedkjender sig nu Tanken om at faae 20
Slesvig indtil Syd for Flensborg tilbage (jfr.
om han
end nærmere speculerer i en Krig imellem Preussen og
Østerrig, under Englands og Frankrigs Neutralitet.
DEN 1. JUNI. Erichsen fra Cappel, der noget nær seer
ud som en Hansen Nr. 2, er herovre for at faae Instrux 25
med Hensyn til Preussens Tilnærmelse. Han har redi
geret Anglerzeitung i oldenborgsk Aand — tilsyneladende.
Gjennem dette antiaugustenborgske Skridt har han faaet
stor Trykkefrihed, og mange Forbindelser; baade Piessen
og Zedlitz indlade sig med ham. Da Zedlitz fremfor Alt 30
frygter Augustenborgeren og den Majoritet, der vilde
danne et slesvigholstensk Augustenborg, skal han have
billiget et Memorandum af Erichsen, der tilraader at
beholde de nu bestaaende Stændervalg, hvis Charakteer
er mindre slesvigholstensk, end nye vilde blive. Saaledes 35
vilde der kun være Suppleringsvalg; her skulde Preussen
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beskytte de Danske, saa at Valgene enten bleve preus
siske eller danske, fremfor Alt antislesvigholstenske.
DEN 9. JUNI. Fredag. I Jernbanesagen lader det til, at
Regjeringen ikke vil anbefale Rentegarantien for den
5 sydsjællandske Bane. Det vil dog nok være vanskeligt
efter Selskabets hele Forfatning at ordne Sagen uden
Garantiens Tilstaaelse.
DEN 11. JUNI. Chaudordy har til Falbe — efter Hansen’s
Beretning — sagt, at han skulde lægge Kongen paa
Sinde, at han opgav den taabelige Personalunionstanke,
at han skulde vogte sig for at blive alene i sit Folk, at
han ikke maatte støde det Parti bort, som nu ved Val
gene paa en overraskende Maade havde godtgjort sin
Livskraft, de Mænd, som vare og ere de Første i Landet.
15 Falbe har kun gjengivet een Yttring, der iøvrigt og findes
i Hansen’s Referat, nemlig at Kongen skulde lade sig
nøie med, hvad han kunde faae af Nordslesvig.
DEN 12. JUNI. Khr. Krogh, som har været i Vinter i
Italien, er naturligviis fuld af Beretninger om Rosen20 krantz’s Elendighed.
DEN 14. JUNI. Kauffmann, der af Hansen troedes at
skulle kunne dæmpe Kongens cavalleristiske Iver, er nu
alt bleven Hansen en stadig Plage. Det er et ideligt Drilleri
baade i Smaating og i vigtigere Sager. En Broder af
25 Dahl kan ikke afskediges, fordi han er Dahis Broder.
Hærorganisationsplanen’mishager i høi Grad Kongen,
fordi Hansen og David have udarbeidet den uden at
have indhentet Hans Majestæts nærmere Befalinger!
DEN 15. JUNI. Selv W. Plessen, som har været her i
30 nogle Dage, er noget betaget af Dronningens Statsmaximer. Kan man forsvare fremdeles at betroe et Ministe
rium som det nuværende Forretningerne?
DEN 18. JUNI. Spændingen imellem Preussen og Au
gustenborgeren bringer virkeligt de Danske i Slesvig no35 gen Lettelse. Men hvad bliver det til uden en forbi-
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gaaende Opmuntring? Kryger vil have Løfter til den
danske Regjering, da Nordslesvigerne blot blive narrede;
Tanken er rigtig, men hvorledes skulde den kunne ud
føres? Iøvrigt er Prinds Hohenlohes Stilling uklar; han
staaer ikke under Zedlitz, men i en ubestemt ad latus s
Position; Lavergne og han have for et Syns Skyld op
rettet et statistisk Bureau, hvori de bl. A. have givet
Bertouch Plads, da han ikke længere kunde holdes lige
overfor Thomsen—Oldensworth, trods de ham givne Løf
ter. Bismarck har selv udtalt sig paa det voldsomste J®
imod de augustenborgske Embedsmænd til En af de i
Adressesagen Dømte.
En Anden, der benyttes af Preussen, er Professor C.
Røiszler, den klogeste og besindigste; han sidder i Ham
borg.
DEN 20. JUNI. Som et Bidrag til Kongens Stemning is
mod Hall (»min værste Fjende«) og hans Colleger for
tjener det at erindres, at han tilbageviste Bluhmes For
slag om at lade Steen—Bille overbringe Elephantordenen
til Keiserprindsen. Det vilde gjøre Sensation hos alle
Besindige; det forundrede Kongen, at Bluhme vilde be-2®
nytte en Mand, der havde været hans Collega i 1852 og
som havde gjort alle Halls politiske Krumspring med.
Hvad vilde Keiseren sige! Enten General Harhou (som
havde givet Kongen den hele Ide) eller en Coureer!
Sptbr.—Octbr. 1867. Nu er der Intet til Hinder for, at 25
Bille, hvis han vil, bliver Gesandt i Petersborg. Hvad
fremkalder nu den forandrede Holdning? Er det Mattelse? Er det de Erfaringer, der er gjorte med Ven
nerne? Thi nogen virkelig Erkjendelse af, at han har
gjort Hall Uret, er det ikke. Hall er fremdeles lige slet 30
anskrevet.
DEN 21. JUNI. Det synes som Krøhncke’s Project i den
sidste Tid vinder Terrain, og dog har jeg ondt ved at
troe paa dets Virkelighed. Maaskee bliver han Redskabet
til at drive det sjællandske Selskab videre end det selv 3.5
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havde betænkt. Saa gjør han dog mere Gavn, end man
kunde vente.
DEN 22. JUNI. Det lader til, at vi ved Pengespørgsmaalene komme til at lide alvorligt under Fenger’s Und5 vigelse. Ved Statsgjældsrenternes Begyndelse og ved Kasse
beholdningsudleveringen (den særlige) ere Ordene om
skrevne med listige Vendinger for at bringe noget Andet
ind, end man havde sagt.
DEN 24. JUNI. Hohenlohes Sendelse bringer nu stor
10 Bevægelse tilveie i det slesvigholstenske Regjeringspersonale.
DEN 26. JUNI. Koskull vil vide, at Kronprindsen i Pe
tersborg havde bedet Keiseren om at hjælpe Danmark
til Nordslesvig. Det er lidet troligt, thi saavidt er vistis nok Kongen ikke kommen. Han har ikke endnu opgivet
Troen paa Personalunionen.
DEN 27. JUNI. Til de forskjellige Gisninger om For
holdet imellem Hamilton og Manderström hører ogsaa
den, at M. lod ham udspionere i den sidste Tid i Kbhvn.
20 gjennem den engelske Grevinde Hamilton, til hvem han
gjorde saa stærkt Cour, at Nogle endog heri ville see
Grunden til hans Hustrus Sindssygdom.
Meddelelsen af Aktstykkerne i »Historisk Tidsskrift<
har dog omsider trængt lidt igjennem. »Norsk Illustre25 ret Nyhedsblad« har moret sig med at belyse Mander
ström som Stilist. Uheldigvis har denne Forf. * ingen
Anelse om, hvor slet M—m. skriver Fransk.
DEN 28. JUNI. Den store Jernbanecommission er nu
sat. ** Tillisch maa være meget uskyldig eller ligegyldig,
30 siden han sætter ikke blot Monrad, men Ploug ind i
Commissionen. Det er og en mærkelig Frygt for den
krøhnckeske Opinion. Det er og bliver dog vist Vind.
* Det er Bætzmann.
** Jf. Erklæringen 21. Nov. 1864 og Vs 1869.
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DEN 29. JUNI. Som det var at vente, ligge Sagerne nu
under Bræstrup lystelig. Præstekaldene kunne ikke blive
besatte. Med Nød og Næppe kan Fussel blive afskediget
— det er Synd, hedder det paa høiere Steder.
DEN 2. JULI. Efter Beretning af Fallesen, der nylig s
har besøgt Blixen, lever denne meget stille paa Nydala.
Han hverken rider eller kjører, men drikker 01 og spiser
sig fed. F. havde faaet et Brev af Frijs, der havde
skrevet ham til i Forventning af at blive Conseilpræsident; »Bl. var for vigtigt et Element til at han kunde
undvære ham.« Bl. havde imidlertid svaret Frijs, at han
maatte fordre Hær- og Landmagt afskaffet. Søbefæstnin
gen sløifet og Universitetet flyttet til Jylland! Men dog kom
han herover og udgav sin Beretning. Nu er Carlsen derovre.
Fenger paastaaer, at Frijs’s Aftale med Bondevennerne ’s
gik ud paa Rigsdagens Landsthing med en Forhøielse af
Valgbarhedsbetingelsen.
J. A. Hansen vilde dog ikke gaae ind paa Kongevalg,
som Frijs vilde beholde; jeg veed ikke, hvorfra Fenger
[har] det, altsaa heller ikke, hvor paalideligt det er.
20
DP2N 3. JULI. Hall mener aabenbart, at Kongen maa
gjøre en Bække af Forsøg, baade med Godseiere og
Bondevenner, for at de alle kunne miste Tilliden lige
saa hurtigt som de Herrer, han nu foreløbigt er nødt
til at beholde. Monrad kan ikke holde sig roligt. Han 25
har nylig søgt Bluhme for at overtale denne til ikke
atter at lade David føre Forfatningssagen. Enten maatte
Bluhme selv tage den, eller han maatte finde en Ny.
Bluhme troer, han mener sig selv; heri tager han dog
vistnok Feil. Monrad vil næppe have med de Nuvæ- 30
rende døende Oldinger* at gjøre.
* Et glimrende Exempel paa disse Affældiges Uddød
hed er, at Bræstrup ikke vidste, at Fru Heiberg var
gaaet fra Theatret i forrige Aar; han troede, hun var
der endnu.
35
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DEN 7. JULI. Hansen melder, at man i Paris stadig i
høi Grad taler ilde om Kong Christian IX. Nu vil man
have en Prindsesse af Leuchtemberg til Frederik og Stor
fyrstinde Olga til Georg. Hvo veed, om der bliver Noget
5 deraf, thi i Grunden vil Rusland dog næppe have Noget
videre med os at gjøre, og vi skulde dog see om mu
ligt at have Kronprindsen gift med den svenske Prindsesse.
DEN 8. JULI. Monrad er nu saa rystet, at han tænker
temmelig alvorligt paa at udvandre til Australien.
10 Ved det Besøg, han nylig gjorde hos Bluhme, har
han dog vakt nogen Uro. Bluhme har skrevet til David,
om det ikke var rigtigt at fremlægge et helt nyt Forslag.
Der synes og at være Spor til, at han vil lade David
falde. Deels antyder han selv, at David maaskee til 1.
15 Octbr. vil flygte tilbage til Banken; deels har han ladet
falde nogle Yttringer om, at Kongen opmuntrer ham til
at søge nye Kræfter, hvis En eller Anden skulde falde
fra. Bluhme svarer med en Henvisning til Kongens Ulyst
til at modtage de Colleger, som han kunde byde.
20 DEN 10. JULI. Rosenberg synes nu at tænke paa Mu
ligheden af et nyt skandinavisk Maanedsskrifts Udgivelse
fra Jan. 1866 under Odhner, der er bleven Adjunkt i
Lund, og kommer hjem til den Tid. I Gøtheborg-Hsfors.
er Intet at udrette. Krook har ingen Fundamenter.
25 Blomstrand er aldeles uklar. I Stockholm er Hedin den
Eneste, der kan arbejde. Fra Norge staar Krogh i første
Række, men han er ubrugelig; dersom Bachke, Birke
land og Løkke kunde vindes (maaskee Heiberg), var der
nogen Mulighed for at det Hele kunde gaae, skjøndt og30 saa disse ere temmelig uproduktive og tildeels helde vel
stærkt til svensk Skandinavisme.
DEN 12. JULI. Monrad har virkelig meget alvorlig Tanke
paa at udvandre til Nyseeland. Hans Sønners Fremtid
— det er hans første Motiv, siger han. Han selv gaaer
35 tilgrunde, hvis han bliver; Arbeidet med Esaias o. s. v.
forslaaer ikke. Han kan intet udrette. Kongen—Kron-

1865 12. Juli—27. Juli 1865

289

prindsen, med dem kan Intet udrettes; i Sverrig er kun
Usselhed; han staaer snarere i Veien herhjemme. For
andre Forholdene sig, kan han jo vende tilbage. En
Reise til Nyseeland er ikke nu noget saa forskrækkeligt.
Jeg forestillede ham Alt hvad derimod kunde siges, 5
navnlig det Lys, der herved vilde kastes over hele hans
Fortid — Spillerphysiognomiet, for at bruge det onde
Ord — han kan eller vil ikke forstaae det.
DEN 15. JULI. Da det sjællandske Jernbaneselskabs Be
styrelse har forkastet Rothe’s Plan at tilbyde Forlæn- w
gelsen over Øerne, og navnlig Schovelin i Mødet med
Commissionen udtalte sig bestemt imod et saadant Ar
rangement, der sandsynligviis vilde have standset Be
vægelsen for Krøhncke, er der nu ikke længere Tvivl om,
at man vil anbefale dette besynderlige Project! Men is
hvad hjælper Anbefalingen?
50 Aar siden Caroline Amalia kom til Kbhvn.
DEN 18. JULI. Klaczko har nu leveret en Fortsættelse,
skjøndt endnu ikke en Slutning i den danske Sag. Det
erkj endes tydeligt, at hver af de tre Magter har sin Hoved- 20
elendighed.
DEN 25. JULI. Monrad’s Begjæring om Tilladelse til at
nyde sin Pension i Udlandet — uden Tidsgrændse —
vækker almindelig Opmærksomhed.
DEN 27. JULI. Nu begynder »Dagbladet« en Betragt-25
ning af det monradske Ministerium. Den vil vistnok
indeholde megen Sandhed. Men kan den hele Sandhed
siges? Monrad’s første Brøde erkjendes naturligviis at
ligge deri, at han hjalp Kongen til at blive af med Hall.
Dengang, i det farlige Øieblik, maatte Ministeriet have so
holdt sammen for at styrke Landet og enhver kom
mende Regjering ligeoverfor de famlende Kongeattraaer.
Heri ligger Alting som i et Frøkorn. Hans anden Brøde
er, at han vedblev at være Minister, uagtet han ikke
styrede. Han satte tildeels vel sin Villie igjennem, men 35
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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for sildigt, og han havde ingen Indflydelse paa den
militære Styrelse, undtagen maaskee til at forhindre
Hærens Tilbagetagelse fra Dybbølskandserne Dagen før
Stormen *.
5 Hans tredie er den, at han ikke bragte Spørgsmaalet
om Forsvaret for AIs paa det Rene, inden Voldgiftsfor
slagets Skjæbne afgjordes. Hans øvrige Vaklen frem og
tilbage er ikke uforklarlig.
DEN 28. JULI. Monrads Undskyldning efter den bil10 ligste Dom er ved
2) — Lundby (noget mere),
3) — Otto Plessen og Reich (dog kun tildels),
ved 1) har han, synes mig, ingen Undskyldning, thi
Hall’s Slaphed havde en væsentlig Grund netop i Mon
is rad’s Adfærd.
Iøvrigt bemærkes det ikke nu tilstrækkeligt, hvor ussel
den hele Tilstand vilde være, selv om vi havde faaet
det danske Slesvig, hvor ussel den vil være, hvis vi faae
det, saalænge vi ikke faae noget ordnet Samfundsliv
20 med Norge-Sverrig.
DEN 29. JULI. Besynderligt forekommer det mig, at
man ikke spørger, hvorfor Kongen kunde øve en saa
afgjørende Indflydelse, hvilke Mænds Skyld det er —
a) Hvorfor have David og Bluhme opirret Prinds Chri25 stian? (Nu høster David Lønnen.)
b) Hvorfor have David, Bluhme og Andræ ikke selv
taget Roret endnu i December eller i Juni?
DEN 30. JULI. Kongen igaar i Sverrig.
DEN 31. JULI. Imorges kom Kongen tilbage. Det var
30 længe tvivlsomt, om Kronprindsen skulde faae Lov at
reise. Paa en Gang reiser ogsaa Kongen. Udentvivl et
russiskt Raad.
DEN 2. AUGUST. Iblandt de Underhandlingsforslag, som
* Men Fredericia!
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foreligger, er Blome’s Tilbud om at kaste Augustenborgerarveretten ud og behandle Afstaaelsen i 1864 som
endelig — efter Kronjuristernes Kjendelse —. Paa Grund
lag af dette Sameje ordnes da det Videre efter Omstæn
digheder og Forhold.
s
DEN 3. AUGUST. Kong Carl’s Besøg. Det Hele er sat i
Scene efter russisk Tilskyndelse.
DEN 4. AUGUST. De preussiske Kronjuristers Kjendelse
gaaer naturligviis nu til Fordeel for Kong Christian,
siden Preussen kan benytte hans Overdragelse imod Au- lo
gustenborgeren. Denne simple for Preussen naturlige Ven
ding vækker megen virkelig eller forstilt Forundring.
DEN 5. AUGUST. Der er megen Bevægelse i Anledning
af Forhandlingerne imellem Preussen og Østerrig. Endnu
er der dog intet Brud, Blome reiser atter til Gastein. is
Fremfor Alt vil Preussen aabenbart have Augustenbor
geren og hans hemmelige Regjering fjernet. Det paa
staaes, at Bismarck for det Tilfælde, at der skulde blive
Krig, opmuntrer v. d. Pfordten til at lade Bayern blive
Østerrigs Arving i Sydtydskland. Beust har i Wien for- 20
søgt at øve Indflydelse — er det dog ikke for stor en
Ære, naar Lord Clarendon siges at have kaldt ham
»Ørnen i Buret«.
DEN 6. AUGUST. Hvorledes Kongen behandler Bluhme
viser i det Smaa ret godt den Art af Uhøflighed, at Kon- 25
gen giver Bjørnstjerna Storkorset og Essen Com. Korset
uden at Bluhme ved det.
DEN 7. AUGUST. Købke’s Knippelsbro plan sætter Mange
Fluer i Hovedet. Jeg betvivler, at Carlsen skulde have
overseet de formentlige Facta, Strømningsforhold o. s. v., 30
som Købke paaberaaber sig.
DEN 15. AUGUST. Nu begynder Rusland og, belært af
Preussen, at ville skabe Sverrig et finsk Nationalitetsspml. (Jfr. det finske Selskabs Udsending Dr. Skogmann.)
19*
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DEN 20. AUGUST. Det er pudsigt at see Ploug elegisk,
ulykkelig over ikke længere at kunne være saa vild og
ung som den »frambusande« No. 46.
DEN 21. AUGUST. Man trækker sig mere og mere til5 bage fra den danske Industriudstilling i 1866. Hummel
vilde gjerne melde sig ud, men nænner ikke for Forchh’s
Skyld. Denne tør ikke for Kongens og Kronprindsens
Skyld.
DEN 25. AUGUST. Bjørnson er reist tilbage til Norge
10 efter at have fuldendt sit Stykke »De Nygifte«. »Hastig
heden« — det er min Begavelse, siger han, og der er
Noget deri.
DEN 27. AUGUST. Ogsaa med Ploug er Bjørnson stødt
sammen, idet han vrededes over Plougs Sorg over de
15 Gamles Bortgang (Thomander).
DEN 30. AUGUST. Monrad vil atter optræde imod For
slaget i Forening med Bondevennerne. Dette falder svært
for Brystet.
Moltzen har nu udført sin gamle Trudsel og offentlig20 gjort Hansen’s Rapport! (i Enhver Sit).
Storfyrst Constantin reiste idag efter omtrent en Uges
Besøg; Skrike og Rothe ere præsenterede for ham!
DEN 31. AUGUST. Spørgsmaalet om det — som fra
Chaudordy stadig paastaaes — er Tid til at optræde
25 med Vindication af Nordslesvig, bliver nu forelagt MoltkeHvidtfeldt, Pro & contra.
Falbe fik Bemyndigelse til at henvende sig til Mensdorff (i eget Navn!} om Personalunionen. Et velvalgt
Øieblik, fordi det falder denne unge Herre ind at gjøre
30 sig behagelig ved at henkaste slige Muligheder i et Pri
vatbrev til Bluhme, som denne ikke tør lade være at
forelægge Kongen.
Bluhme søger forgjæves at holde Kongen tilbage fra
den jydske Reise.

21. BOG
1. SEPTBR. 1865-31. JULI 1866

ENOGTYVENDE BOG
agbogen rummer 370 for største Delen tæt beskrevne
Sider med Optegnelser fra 1ste September 1865 til
31. Juli 1866 samt paa de sidste Blade et ^Tilbageblik«.
Dette sidste saavel som de fleste øvrige Optegnelser er
trykt her.

D

DEN 1. SEPTEMBER. Grev Frijs holder sig borte, ihu- s
kommende sine uheldige Ministerexpeditioner. Der tales
om, at han skulde sendes til Rusland, naar O. Piessen
forlader Petersborg, dog veed jeg intet Paalideligt her
om. Morsomt nok skal Henvendelsen til Frijs fra Kon
gens Side være foranlediget ved en Misforstaaelse. Dron- lo
ningen havde indhentet Blixen’s Raad igjennem Søsteren.
Denne havde faaet Ordre at skrive, at der var kun tre
Mænd, der kunde lede Forretningerne; den ene var i
Grækenland, den anden i Sverrig, den tredie i Jylland.
Herved sigtede Blixen til Westenholtz,* men Kongen i5
troede, det var Frijs. Hvad Sponneck angaaer, paastaaes,
at denne ikke vil have med Kongen at gjøre efter det
Bekjendtskab, han gjorde med ham i den græske Sag.
Kongen er paa sin Side bange for >den myndige Herre<.
Desuden vil Sponneck sagtens ikke slippe bort fra Græ- 20
kenland uden stækkede Vinger. Han vil blive der, indtil
han jages bort, som David sagde til ham ved Afskeden.
DEN 2. SEPTEMBER. Slesvigernes Ankomst. Planen
er virkelig undfangen hos Slesvigerne selv. Amorsen i
Haderslev — men mest maaskee Smith paa Kollund. 25
DEN 3. SEPTEMBER. Søndag. Madvig har skrevet et
lille Skrift for at anbefale den danske svensk-norske
dynastiske Union. Kongefamilien skulde gaae ind paa
en unio prolium, hvorved Prinds Oscar og Linie gik
* Lider stærkt af Sukkersyge.

30

298

1865 3. September—9. September 1865

forud for Prinds Frederik, naar begge Konger vare af
døde.* Jeg fraraader ham dets Udgivelse, i det Mindste
saalænge Forfatningssagen ikke er afgjort. Der er en
mærkelig Mangel paa Selvfølelse i Skriftet ligeoverfor
5 Sverrig. Han er kun altfor villig til at undskylde Sver
rigs Forræderi i 18§ med den Phrase, at det ikke kunde
optræde anderledes, fordi >det ikke kunde udfolde den
skandinaviske Fane<! Som om dennes Udfoldelse >i Gjer
ningen« ikke gavnede mere end Phrasen.
10 DEN 4. SEPTEMBER. Roskildetouren blev paa Grund
af Frederiksmythen udentvivl Festens Høidepunkt.
DEN 5. SEPTEMBER. Tirsdag. Klampenborgerfesten.
Grundtvig tiltvang sig Ordet, uagtet det var udtrykkelig
vedtaget, at han ikke maatte tale. Major Ravn har nu
15 afsløret Rothe’s Elendighed med Rolf Krake (i det han
senske Tidskrift).
DEN 6. SEPTEMBER. Foscade har skrevet et ypperligt
lille Anklageskrift imod England—Frankrig for deres
Adfærd i vor Sag (i R. d. d. m.
Chronik).
20 DEN 9. SEPTEMBER. I forskjellige Privatmøder have
Ikkebondevennerne i Folkethinget søgt at forene sig.
Nyholm’s Forslag (7»—7«, med Udeladelse af Kongevalg,
og med Ophævelse af Forskjellen imellem Land og By)
har de største Chancer for sig. Dog antages det, at Konge25 valg senere med Lethed kan sættes igjennem. Madvig
og Lehmann udtale sig stærkt imod at gaae ind paa
Halveringen. Derimod ville de slutte sig til H. M. Peter
sen’s Forslag at borttage al Census uden Skatteydelse
ved de mindre Landbeboeres Valgklasse. Det vilde være
30 særdeles heldigt, om man paa en eller anden Maade
* Efter sin Afgang skal Monrad hos Tornérhjelm have
havt en Sammenkomst med Prinds Oscar; denne næg
tede at ville samtykke i en saadan unio prolium, som
Monrad ønskede.
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kunde slippe for Fællesudvalg, men det er jo Mere, end
man tør haabe.
DEN 10. SEPTEMBER. Søndag. Monrad har virkeligt
foreslaaet Halvdelen af Landsthinget med Valgbarhedscensus (400 Rdlr. Skat — 4000 Rdlr.) i Forening med 5
J. A. Hansen.
DEN 11. SEPTEMBER. Anden Behl. af Grundlovssagen
i Folkethinget begyndte. Fortsættelsen udsat paa Grund
af Hesteskuet i Roeskilde.
DEN 12. SEPTEMBER. Tirsdag. Ligesom der ved Hjælp lo
af de biilauske Samlinger kan faaes et betydeligt Bidrag
til Skildringen af den guldbergske Opposition imod Bern
storff den Yngre, saaledes kunde der fra Udenrigsmini
steriet vindes en god Hjælp til Anskueliggjørelse af den
tydske Kreds, der med megen bonsens styrede i Bern- i5
storff den Ældres Tid (B. — Lynar, Oldenburg), der var
mindre Falskhed ligeoverfor Sverrig og mere Selvstæn
dighed ligeoverfor Rusland, end vore tydsk-svenske Hi
storikere ofte have paastaaet. Griffenfeldt er i Grunden
den Sidste, der vilde gjenerobre Skaane, Halland og 20
Blekingen. Fra 1720 af er Alt conservativt; i Midten
af det IS'*® Aarhundrede afslaaer man Ruslands Tilbud
om at gjenvinde Skaane, Halland og Blekingen. Fra
1772 bliver Sverrig aggressivt.
DEN 13. SEPTEMBER. Trap har virkelig afskrække! 25
Slesvigerne fra at søge Audients. Dette har upaatvivlelig
været Oxholm’s Raad, uagtet han lod, som han havde
den modsatte Mening.
DEN 14. SEPTEMBER. Torsdag. Afstemning i Grund
lovssagens anden Afdeling.
30
Nyholm's Forslag vedtages (uagtet Bluhme gik saa
vidt, at han for sin Person tiltraadte Opgivelsen af Cen
sus ved de mindre Landeiendomsbesidderes Valg, siden
han dog ikke absolut erklærede det nyholmske Forslag
for uantageligt). Iforveien havde baade Bluhme og David 35
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talt med Hall, der ligesom havde stillet i Udsigt, at ved
denne Indrømmelse kunde Fleertallet vindes.
DEN 15. SEPTEMBER. Rosenørn er jydsk nok til at
bede Kongen residere i Randers! Og Kongen svarer: Ja,
5 naar Repræsentationen vil give mig Penge dertil! Kon
gen og Dronningen havde ønsket — ligesom Prinds Hans
at møde Prindsessen af Wales paa Rumpenheim. Bluhme
fandt dog, at det ikke gik an, men hans bedste Argu
ment var nok en Henvisning til Bekosteligheden.— Det
10 skal være sandt, hvad en tydsk Avis nys fortalte, nemlig
at Prinds Hans vilde udfordre Bille — men at Kongen
fik ham fra det. — Det gjaldt dog ikke den sidste Ar
tikel, men en tidligere. Bluhme har virkeligt til Lange,
som fortalte, at Kongen gav Prinds Hans og Julius, for
is uden det piønske Annuum, 12,000 Rdl. af sin Privat
kasse, sagt, at han skulde dog sige til Kongen som
Bluhme’s Mening, at det stod jo til Kongen at være
saa genereux, men han burde dog stille den Betingelse,
at Prindserne ikke satte deres Fod i Landet.
20 DEN 16. SEPTEMBER. David tiltraadte Optagelsen af
Lov 6. Mai 1857 § 2 med Hensyn til de Afdrag, hvor
over der ikke raades ved de finantsielle Bevillingslove.
DEN 19. SEPTEMBER. Tirsdag. Afstemning over De
tailforslagene, med Undtagelse af Landsthingsrepræsen25 tationens Sammensætning. Man vendte tilbage til Grl.
5. Juni 1849 undtagen med Hensyn til Afskaffelsen af
Adel, Titel og Rang, hvor det ved Jespersen’s Forslag
sidst fremkomne Resultat fastholdtes trods Bluhme’s
Modforslag.
30 DEN 21. SEPTEMBER. Torsdag. Bjornstjerna fortalte
mig igaar, at Fournier, da han i Fbr. 64 skulde reise
til Kbhvn., stærkt opfordrede Sverrig til at intervenere.
M—m, til hvem B—a henvendte sig, viser ham, at Adelsvård’s Rapporter gik ud paa, at Dreyer erklærede, at
35 Frankrig vilde understøtte Sverrig, hvis det kom i Ulej
lighed ved sin Intervention. Bja. gik da til Kongen og
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spurgte ham, om han havde noget Tilsagn fra Napoleon.
Kongen sagde ikke et Ord! Hvorledes skal man nu for
klare Fournier’s Optræden? Iøvrigt mente B—a., at det
først vilde være gaaet rigtig galt, hvis de svenske Trop
per vare komne. Tydskland vilde da heri have søgt s
Hjemmel til at fordre hele Slesvigs Afstaaelse, og Sver
rigs Udgiftsregning vilde under slige Forhold have avlet
et uudslukkeligt Had.
DEN 22. SEPTEMBER. Fredag. Birkedal afskediges.
Andræ fristede Madvig til at sige ham Ubehageligheder lo
i Anledning af hans »affecterede« Ro.
Heltzen* har sendt Moltzen til Berlin. M. siges at
tilbyde Bismarck Alliance paa Grundlag af 1) Statscoup,
2) Personalunion, 3) Opfyldelsen af de preussiske Fe
bruarfordringer. I Regjeringen tales om, at Justits-is
ministeren burde anstille en Huusundersøgélse, men
han tør det naturligviis ikke. Det visse er, at Moltzen
var hos Wagner og bebudede et »conservativt Ministe
rium« inden faa Uger, og at han, forsynet med et An
befalingsbrev fra Wagner, fik Audients hos Bismarck 20
d. Vs. Han gik da til Red. for Nord. allg. Ztg., sigende,
at Bismarck havde henvist ham til denne; — hans Ønske
var at faae optaget af »Hver Sit« en Anke over, at Mi
nisteriet ikke forfølger Hansen for hans Sigtelser imod
Bismarck.
25
DEN 23. SEPTEMBER. Løverdag. Bluhme erklærede
idag, at Ministeriet vilde staae og falde med Grundlovs
udkastet; han henviste temmelig utvetydigt ogsaa til
Kongens Villie Da jeg bagefter spurgte David, om det
nu var Alvor, lod det til, at han ikke var uvillig til at 3«
kjøre med Fire, som Andræ alt nu fordrede; men Bluhme
vilde ikke, troede han. Og gik han, gik de Alle. Rigs
dagen bliver udsat, jeg haaber kun 3 Uger. Saa kunde
man dog blive færdig fra Nytaar. David veed hverken
ud eller ind med Hensyn til Finansforslaget; der for-35
* Maaskee og Blixen.
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langes af de militære Ministerier 3,3 og 1,7......., altsaa
5 Millioner. Hansen gjør aldeles Intet; det er Thomsen
og Glud, som styre. Idag var Carl Piessen* til Taffel
hos Kongen. Kun Quaade og Kone var der, ligl. Danne5 skjold. Quaade faaer nu det Hverv at passe paa Heltzen
i Berlin.
DEN 24. SEPTEMBER. Ladiges, med hvem jeg igaar
talte, hører til de gamle upolitiske Loyale, som ikke
forstaae Forfatningsvanskeligheder. Altsaa vil han have
10 Personalunion med den nuværende Grændse*"^ med preus
siske Forbundstropper o. s. v. (de danske kunne ikke
regjere Kiel, Rendsborg). Han forstaaer ikke, hvorfor det
vilde være Danmarks Ødelæggelse. Men hvad der er
interessant, er den Bestemthed, hvormed han forsikkrer,
15 at Østerrig vinder, Preussen taber ved den nuværende
Tilstands Fortsættelse. For det Første paastaaer han, at
Alt, hvad der er skeet med Hs. til Oldenborgerne o. s. v.,
er et Spil, beregnet paa at sætte Augustenborgeren paa
Døren. Alt ifjor Sommer skrev en Slægtning af ham,
20 der er ansat i det østerrigske Udenrigsministerium, at
Ingen af Prætendenterne har nogen Udsigt, men at iøv
rigt Ingen i Udenrigsministeriet vidste Noget om Sagens
Gang. Alt blev drevet af Blome i München. {Dette synes be
kræftet ved den senere Erfaring.) Revertera (en fornem, til25 bageholdendeMand) ogLederer sagde Ja til Alt, hvad Zedlitz
vilde. Halbhuber sagde Nei til Alting. Saaledes blev et Ar
rangement nødvendigt. Da nu Halbhuber reiste, sagde han
til Ladiges: »Seien sie unbesorgt; Oesterreich wird schon
dafür sorgen, dass die preussischen Bäume nicht in den
30 Himmel wachsen. Alt, hvad man seer i Preussen, er
Schwindel.^ Enhver europæisk Begivenhed — og kun
ved den afgjøres Sagen — bliver til Preussens Skade;
det hades overalt. Piessen, som han seer op til, siger:
* Hidbragt af Roepstorff.
35 ** Kauffmann, som ifjor erklærede enhver Tanke om
Personalunionen for umulig, udtaler sig nu med megen
Bestemthed om dens Virkeliggjørelse.
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Det kan vente 6—7 Aar, men saa maa Kong Christian IX
komme tilbage!
Blixen, som Ladiges og Hagemann havde besøgt, paa
staaer, at Vi Intet faaer tilbage — Bismarck slipper
Intet løs.[*]
5
Birkedal er endelig afskediget.
DEN 25. SEPTEMBER. Mandag. Hvad er nu sandt
heri? Vistnok kun dette, at Bismarck, som ikke godt
kan vente, idet Alt kan forandre sig for ham i en Haandevending, ved Napoleon’s eller den preussiske Konges lo
Død, sandsynligviis fortryder, at han ikke strax i forrige
Maaned forlangte Østerrigs ubetingede Underkastelse,
men samtykte i et Provisorium, der stillede Preussen i
et meget tvetydigt Lys. Han maa drive paa en hurtigere
Udvikling, end Østerrig ønsker.
is
Hohenlohe er hjemkaldt, fordi han var for betydelig
til, at Mannteuffel og den i Preussen stærkt compromitterede Zedlitz vilde beholde ham.
A. Reventlow havde alt sin Udnævnelse (8000 Rdl.),
da han blev kastet ud. Paa Brahetrolleborg var han 20
Dagens Løve. Dronningen gav ham Haanden; Kongen,
selv Dagmar, tydskede med ham.
DEN 26. SEPTEMBER. Tirsdag. Grev Moltke har nu
svaret paa Forespørgslen 31. August (udentvivl ^Vs). Hans
Svar gaaer, omend forsigtigt, saa dog bestemt, ud paa at 25
tilraade Modtagelsen af den danske Deel af Slesvig eller
endog kun en Deel af denne Deel.
Han henviste til en Afhandling af Deschamps,^"^' der
fremstiller den europæiske Situation saaledes, at Rus* [Under denne Side^ men uden Henvisningsmærke, 30
staar:J Det seer næsten ud, som Piessen gjennem La
diges har villet knytte Forbindelse. Han klagede over,
at Ingen havde givet ham det mindste Tilknytningspunkt,
— og dog var han saa naadig at ville gaae sammen med
Blixen, Sponneck og Heltzen.
35
** Jfr. de politiske Dialoger (le second empire)
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land og England af forskjellige Grunde ville holde sig
tilbage (England vil, siger Cowley, efter M. ikke engang
betragte Frankrigs Erhvervelse af Anvers som en cas
de guerre). Napoleon kan saaledes vælge sin Alliance
5 frit. Østerrig vil ikke opgive Venetien. Altsaa Preussen,
der stærkt trænger til Frankrig. Denne fransk-preussiske
Alliance er imidlertid umulig uden Hensyn til Natio
naliteterne. Naar Napoleon skal lade Preussen arron
dere sig, maa Frankrig have Belgien eller en god Deel
10 deraf, og Preussen opgive Noget af Nordslesvig. Bis
marck, som meget ønskede at forhindre Offentliggjørel
sen af Drouyn d. L.’s Circulære, har erklæret sig villig
til at forhandle om Tilbagegivelsen af den Deel af Sles
vig. Bismarck er ikke uvillig til at udlevere Als og Dyb
is bøl,* men endnu er det ikke sandsynligt, at Kongen af
Pr. vil samtykke heri. Men selv om man ikke nu fik
Als og Sundeved, tilraader Moltke at tage, hvad man
kan faae, da det altid har sin Nytte at faae Principet
om Slesvigs Udelelighed brudt. Kommer der gunstig
20 Leilighed til at faae Mere, kan den altid benyttes. Men
selv en mindre Deel er en Formur for Jyllands Dansk
hed og et Værn imod tydsk-svenske Allianceplaner.
DEN 27. SEPTEMBER. Onsdag. Idag begyndte Rigs
tidende sit fichske Liv. Uheldigvis er den aldeles talent25 løs. Fich’s Fortid truer i Baggrunden.
Grundlovssagens anden Behandling i Landsthinget.
Kröhncke har betingelsesviis stillet Sikkerheden —
saaledes berettes i Bladene. Men det er ikke sandt. Det
engelske Huus har endnu ikke besluttet sig. Privatban30 ken er vel villig til at discontere en Vexel paa 20,000
Lst, men den skal ikke gjøre det før nærmere Ordre.
Det er et Spørgsmaal, om den hele Kröhnckeske Af
faire ikke er sat i Gang af Renck.** Erlanger, som havde
* Til samme Tid erklærer Mannteuffel d. ’7», at han
35 ikke vil taale en Fodsbreds Afstaaelse — før døe! Og
nu skulle 2400 Mand arbeide paa Dybbøl—Sundeved!
** Denne Gisning holder dog næppe Stik.
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kjøbt de slesvigske Baner for den preussiske Regjering,
er af denne ladet i Stikken; han har afstaaet dem igjen
til Köln—Altonabanen; men den hele Transaction skal
ikke træde frem før om længere Tid; imidlertid styrer
Peto dem ved Louth.
s
DEN 28. SEPTEMBER. Torsdag. O. Lehmann udgiver
et lille Skrift om Norge.
Knippelsbrosagen synes nu at staae paa Wains’s Klap
bro eller paa Thomsen’s Svingbro (Ehlers vil selv skaffe
Tegning). Med Strømreguleringen staaer Købke alene, lo
Endelig har Forchhammer’s Comité opløst sig.
Igaar og idag holdt Landsthinget sin anden Behand
ling af Grundlovssagen. Det synes, som Ministeriet føler
sig noget stærkere efter den jydske Reise. Imidlertid
staaer det saaledes for Hall, der før anden Behandling is
havde en Samtale baade med Bluhme (Rigsraadet) og
med David (i Finansministeriet). Ventelig bliver det Hall
bebreidet, at han har skuffet dem m. Hs. til, hvad der
kunde udrettes i Folkethinget, især ved at gaae ind paa
Forslag, som støttedes af H. M. Petersen. Imidlertid er 20
dette ikke let at bedømme. Var Bluhme optraadt skarpt
imod det nyholmske Forslag, var det ventelig faldet.
DEN 29. SEPTEMBER. Fredag. Baade i Frankrig og
Rusland tales ligefrem om Preussens Erhvervelse af Sles
vigholsteen, imod det nordliges Tilbagegivelse.* I Øster- 25
rig erklæres det nye Ministerium for at være et »bismarcksk«. Gjæringen i Böhmen-Ungarn paa den ene
Side og de tgdske Lande paa den anden Side er meget
stærk. Endnu sees intet Spor til, at Østerrig kan komme
ud af Finansnøden, undtagen ved Salg af Holsteen og 30
Venedig.**
Jeg har idag læst Hansen’s Lucubrationer fra Fontaine* Jfr. de i Mai 66 udkomne Artikler om »La politique
prusse«.
** Herom indirecte Tilbud baade fra Italien, London, 35
Rothschild’s Agent i Florents og fra Bismarck.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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bleau Aug. 1865. Han har dog havt Øie for Vigtigheden
af at forehygge Begyndelsen af de preussiske Fæstnings
værker i Als—Sundeved. Hans Paastand om, at Frankrig
ikke gjør noget Alvorligt, før der hos os kommer et
5 nationalt Ministerium, troer jeg ikke rigtigt paa. Der
laver enten han eller Chaudordy Noget. Nu har maa
skee det franske Udenrigsministerium tilbudt ham en
lille Post med maanedlig 200 fr.
DEN 30. SEPTEMBER. Bismarck reiser nu til Paris.
10 Rosenkrantz medbringer nu Bluhmes Instrux til Moltke.
Denne faaer en ostensibel officiel Depeche, hvorefter
han skal takke Drouyn for hans Forsvar for de kræn
kede Grundsætninger (concours actif & >éclairé«); her
ved binder Bluhme sig, da Moltke naturligviis ofte har
15 talt med D. om, at vi ikke med Rimelighed kunne vente
Als, Sundeved og Flensborg — Kongen siger nu, at han
Intet vil have, naar han ikke kan faae Als og Sundeved.
— I Forbindelse hermed faaer han den private Instrux,
at han skal foreholde D. det bismarckske Dobbeltspil
20 — paa den ene Side at tale om Gjengivelsen af Nord
slesvig, paa den anden at taale de mannteuffelske Bra
vader. Vil Bismarck ikke dog tilsidst beholde det Hele
og narre Frankrig ved at henstille et fait accompli.
Kunde han ikke i det Mindste standse Befæstningsar25 helderne?
Denne Gang har Bluhme expederet Sagen uden Stats
raad, ja uden Conference med sine Colleger. Kongen
har seet Brevet til Moltke, men ikke endnu Moltke’s
Svar. Mærkeligt nok forstaaer Kongen saa lidt Fransk,
30 at han ikke ret fatter de franske Depecher, der oplæses
i Statsraadet.
DEN 1. OCTOBER. Rothe har forklaret mig Sammen
hængen med det jydske Driftsselskabs Veer. Hoist arbei
der for den hele Bestyrelses Overgang til Peto, under
35 Rowan paa den ene Side og Louth paa den anden Side
som Overdriftsbestyrer paa hele Halvøen for de engelske
Baners Vedkommende. Larsen’s Søn er Sekretær for
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Engl. Louth. Tillisch har foreløbigt billiget Arrangemen
tet under Forbehold af Regjeringens Approbation. P. D.
Boisen er udtraadt af Controlcomiteen, Ovesen, som blev
lokket til at træde ind, har forladt Jylland og er yderst
misfornøiet.
s
DEN 2. OCTOBER. Det norske Storthing træder sammen.
»Q< har i Post-och Inrikes Tid. givet nogle skandi
naviske Betragtninger tilbedste ”/s (det er vel v. Quanten.)
Rosenberg’s II er udkommen.
Quaade paastaaer, at Mannteuffel desavoueres eller i lo
alt Fald ikke souteneres. Moltzen arbeider i Berlin paa
at faae Quaade bort og selv med J. A. Hansen at blive
Minister. (Finans.) Det lyder utroligt, men det berettes
af Quaade, hvis Øie dog er skjærpet endel ved den sær
egne Stilling, hvori han er kommen.
is
DEN 3. OCTOBER. Tirsdag. Levy har forklaret mig,
hvorledes han og Tietgen troer med Finansministeriets
Understøttelse at kunne bringe et dansk Driftsselskab i
Stand. Det var ifjor meget nær ved, at Regjeringen havde
overtaget alle Activer i Driftsselskabet, men det strandede 20
paa Holst’s Vægring ved skriftlig at ville godkjende Vær
dien paa den petoske Maskinfabrik i Jylland.
DEN 4. OCTOBER. Vedel har fortalt Dotézac, at Moltke
har faaet Ordre til at takke Drouyn; han vil nu see at
faae Bluhme til at udtale sig.
25
DEN 5. OCTOBER. Idag kom Bluhme og Dotézac til
en nærmere Forklaring. Bl. udtalte, at skulde det Hele
virkeligt af Danmark erkj endes for en endelig Afgjørelse,
maatte Linien drages Syd for Flensborg. Dotézac kunde
erkjende dette personligt, men haabede, at Bluhme ikke 30
vilde standse en Forhandling om Sagen ved en peremptorisk Fordring herom; der var jo altid Tid til at sige
Ja eller Nej. Herimod gjorde Bluhme ingen Indvending.
Det er aabenbart, at Bluhme ikke længere troer paa
Personalunionen.
35
20*
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DEN 6. OCTOBER. Fredag. I Sverrig er Stemningen nu
virkelig usikker m. Hs. til Repræsentationens Skjæbne.
»Aftonbladet« begynder at minde om Hoffets Indflydelse
paa Ridderhuset. Rochussen paastaaer, at Hamilton (tid5 ligere eller lidt sildigere) vil blive den eneraadende i
Sverrig. Netop hans Brud med Kongen vil give ham
større Overvægt, naar han nu kommer ind igjen. Hamil
ton vil ikke optræde imod Ministeriet i det danske Spørgs
maal; hvis Protectionisterne i Forening med de Strengt10 constitutionelle angribe Ministeriet for Fremgangsmaaden
ved den franske Handelstractat, vil han forsvare det.
Det lader virkeligt til, at man i Sverrig vil forelægge
et eetaarigt Budget. Falder Sagen, bør et nyt Ministerium
fordre de store Bevillinger, som ville blive nødvendige.
15 Et Jernbanelaan afsluttes.
DEN 7. OCTOBER. Vedel foreholdt Dotézac, at Frankrigs
Bestemthed eller Usikkerhed m. Hs. til hvormeget eller
hvorlidt vi skulde tage tilbage af Slesvig, hang sammen
med det Synspunkt, der fornemmeligt ledede Frankrig.
20 Var det Ønsket om at tilveiebringe en paa Nationalitetsprincipets Fyldestgjørelse bygget fuld Udsoning imellem
Norden og Tydskland, da maatte Frankrig skaffe os en
Linie Syd for Flensborg. I andet Fald blev det mere en
Opreisning i egennyttig Interesse for den krænkede
25 franske Forfængelighed, der led ved den mere og mere
fremtrædende Erkjendelse af, at Frankrig havde skuffet
sig selv ved Troen paa et Rhinforbunds Gjenopvækkelse,
og siden var blevet narret af Bismarck. Dette Sidste ge
nerede Dotézac, men han fandt sig dog deri.
30 DEN 8. OCTOBER. Søndag. Grundlovssagen i Folke
thinget afgjordes igaar, undtagen fsv. angaaer Lands
thinget.
DEN 9. OCTOBER. Mandag. Idag endte Folkethingets
jøerde Grundlovsbehlg. i denne Samling.
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DEN 10. OCTOBER. Tirsdag. Phoenixgildet (jfr. 11.
October)*.
I Krigsskadeerstatningssagen bestemmer jeg mig til at
holde mig til Muligheden af at indvinde de to Millioner
ved Penge af de extraordinære Creditmidler, den ene s
Forskudsmillion er udredet i Creditbeviser, den ene
Trediedel af Laanet ligger ubenyttet.
Blixen, som nylig tilskrev Bregendahl med indstændig
Opfordring til at nedlægge sin Formandsværdighed, hvis
ikke Birkedahls Viceformandsvalg gik tilbage, har ikke lo
høstet nogen Anerkj endelse hos Kongen, fordi han sendte
Kronprindsen Gjenpart af Brevet til Bregendahl.
DEN 11. OCTOBER. Onsdag. Lehmann og Estrup gaae
ind paa mit Bevillingstillæg. Bluhme stiller Ændrings
forslag til Grundlovssagen i Lighed med Landsthingets i5
tidligere Beslutninger, undtagen m. Hs. til Statsrevisionen
og Rigsretten.
Igaar Aftes gjengjældte J. A. Hansen—Winther med
Fæller (Ikke-Grundtvigianerne) Scavenius — Z. Jodlers
Selskab. De have indbudet de augustinske Godseiere 20
(Wichfeldt, Rosenkrantz, Sehested o, s. v., Blixen) og
medtaget Frijs og Estrup (derimod ikke Rosenørn’erne
eller Fonnesbech). Ved et Selskab Zytphen-Adler gjorde
sine »Standsfæller«, udtalte han den Idee, at Valgbarhe
den skulde indskrænkes for det halve Antal til dem, der 25
svarede 2000 Rdl. Skat eller havde 200 Tdr. Htks. Be
siddelse. Estrup fra Landsthinget og M. Petersen fra
Fth. afviste det aldeles, og Ingen billigede det
DEN 12. OCTOBER. Torsdag. Grundlovssagen afgjordes
hurtigt.
30
Bregendahl var opfyldt af Bondegildet og paastod, at
Frijs var bestemt til Conseilspræsident. Alt var afgjort.
Jeg kan ikke see rettere end at Landsthinget maa holde
sig til sit tidligere Resultat, saalænge der ikke fremkommer
* Jfr. 22. Dcbr. 1865.
** Grüner og J. Neergaard nævnes ogsaa.
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Noget nyt, som Ministeriet tiltræder. Bedst var det na
turligviis, om Ministeriet kunde bequemme sig til inden
Fællesudvalget tog sin Bestemmelse at træde afgjørende
op, ved
5 enten at erklære, at de blev og beholdt de to Forfat
ninger
eller gaae af og faae det afgjort, om det i saa Fald
blev Andræ som Repræsentant for denne Politik, eller
Frijs som Repræsentant for en moderat Tilnærmelse
10 imellem de store og smaa Bønder, som en ny Vilhelm
Moltke.
Thi, at det skulde komme til Heltzen—Blixen betvivler
jeg dog endnu, trods al Elendigheden! Men sandsynlig
viis kan hverken Kongen eller Bluhme tage sin Bestem15 melse itide.
DEN 13. OCTOBER. Fredag. Fællesudvalget sattes. Hos
os udgik Skeel og Andræ og — jeg veed ikke, hvorfor
— Jacobsen og Olrik. I deres Sted kom H. Hage, Bonne,
Sonne og Castenskjold. I Folkethinget ere 6 å 7 Venner
20 af Udkastet, omend ikke varme, 7 Modstandere, og
Monrad — de 7 Modstandere ere anderledes ordnede
end sidst. J. A. Hansen, A. Jensen, Zytphen-Adler, G.
Winther, Birkedal, J. Jørgensen, Eriksen.
Jeg foreholdt Frijs igaar, at han burde have forestaaet
25 Fællesudvalget, siden han nu var anerkjendt som den
vordende Conseilspræsident. Han blev rød og paastod,
at han ikke vilde optræde imod Ministeriet. (Resultatet
bliver rigtignok det samme, naar det vides, at han er
parat, saasnart det falder.) Men han vilde gjerne virke
30 forsonende ligeoverfor Bondestanden. Han paastod iøv
rigt, at J. A. Hansen frygtede for Grundtvigianerne, og
alene for dem.
DEN 14. OCTOBER. Lørdag. Udvalgets første Møde.
Monrad foreslog Underudvalg, men det faldt igjennem
35 uden Afstemning*. Jeg hører, at Biilau er meget uheldig i
* Ændringsforslag indkaldt til Onsdag Middag.
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London, paa Grund af sin keitede, ufine Natur. Raasløff
har antydet, at Amerika vilde betale vore vestindiske
Øer godt. (Han har slaaet paa 10 Miil. Doil.) Dette har
tiltalt baade Bluhme og David; men forinden faldt
Bluhme dog paa, at man skulde fornemme, hvad Eng- s
land og Frankrig vilde sige dertil. Moltke sagde strax,
at det kunde han ikke tale om, han vidste forud, at det
vilde mishage. Trods bestemte Forbud snakkede Biilau
løst og fast til Russell, saa denne opfattede hans Udta
lelse som om Danmark havde forpligtet sig til ikke at i«
afhænde de vestindiske Øer uden en Conference med
de europæiske Magter. Naturligviis var han aldeles ube
rettiget hertil, og fik nu Ordre til at afgive en skriftlig
Erklæring, der constaterede det virkelige Forhold. Saa
ledes kan det næppe undgaaes, at O. Piessen virkeligt is
kommer til London, om endog blot for at faae B. bort.
DEN 15. OCTOBER. Søndag. I Brev til Klein i den
første Uge i Octbr. har Hansen meldt, at Alt er i Orden
imellem Frankrig og Preussen. I Løbet af Vinteren afstaaer Østerrig Holsteen. H. veed, hvilken Linie der er 20
os bestemt, men har svoret ikke at nævne den; Frankrig
er ikke tilfreds med den, altsaa ikke engang Aabenraa—
Høier-Linien. Maaskee bidrager dette til, at Bluhme
mere og mere tænker paa at trække sig tilbage. For sit
eget vedkommende er han dog næppe saa uvillig til at 25
blive, men han paastaaer, at David med Djævels Vold
og Magt vil gaae. Herfor taler, at David, der ikke vil
tilbage til Banken, har Tilsagn om af den kgl. Civilliste
at erholde i Tilskud, hvad han mister ved at opgive
Banken. Han taber altsaa ikke Meget, og han er natur 30
ligviis meget utilbøielig til de finantsielle Forhandlinger
med Rigsraadet. Men naturligviis vilde han gjærne faae
en Afslutning paa Grundlovssagen. Godseierne ere jo
istand til at gjøre J. A. Hansen—Winther til de sande
35
Styrere, hellere end at lempe sig efter Centrum.
DEN 16. OCTOBER. Spidsmusen har senere end Brevet
til Klein anholdt Davids Søn i Paris. Denne afviste ham;
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Hansen vedblev og sagde, han skulde skrive til Faderen,
at nu var Alting afgjort imellem Napoleon og Bismarck.
Vi fik en stor Deel af Slesvig tilbage. Den unge David
afviste ham fremdeles, men har naturligviis meldt det
5 Hele. Nu skulle vi faae at see, om Spidsmusen her kan
gribes. Moltke har meldt sin Samtale med Drouyn. Denne
var tilfreds med vor Holdning. Bismarcks Besøg hos
ham var kun et Høtlighedsbesøg; om Danmark var kun
talt i ganske almindelige Udtryk; det var vanskeligt at
10 give Noget tilbage; i alt Fald kun det Allernordligste.
DEN 17. OCTOBEB. Bondevennerne og Godseierne have
stærkt arbeidet paa at blive enige, dog ikke uden al
Medvirkning fra anden Side. Alt før Udvalgets Nedsæt
telse var der omtalt et saakaldt Quistgaardsk Forslag,
15 Kongevalg (12) og lige Deling, idet Valgene udgaae fra
Valgmænd efter Ve 1849 pr. 150 paa Landet og 100 i
Byerne, og et ligesaa stort Antal Høistbeskattede. Dette
Forslag havde det utvivlsomme Gode, at de Valgte ikke
havde noget Classepræg, og at man tildels holdt sig til
20 det Historiske (Grl. 1849 og Communalvalgene). Sonne,
Bonne, H. Hage, Ploug, Strøm og fra Folkethinget Klein,
K. Pedersen, H. M. Pedersen, Rimestad og subsidiært
Eriksen syntes* villige til at gaae denne Vei. Om Søn
dagen samledes imidlertid Frijs (med to tiltagne Mænd:
25 Estrup og Fonnesbech) med J. A. Hansen (med Geert
Winther og J. Jørgensen). Hansen og Godseierne vare
tilbøielige til en Forening paa Grundlag af 1 fra hvert
Sogneforstanderskabsdistrict (omtrent 1000) og 1 pr. 1000
i Kbstderne, og et lige Antal Høistbeskattede. Paa det
30 første Grundlag holdtes et Møde Mandag Formiddag
mellem de 10 og Madvig, Lehmann, Hall, C. V. Rimestad
og Holstein-Holsteinbg. Han faldt imidlertid [fra?],dadestore
og smaa Bønder havde indkaldt alle Medlemmer fra
* i et Møde Løverdag d. 14. Octbr., hvor det erkjend35 tes, at man ingen Vei kom hverken ved at ændre Landsth.,
eller Folkethsforslaget.
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Folkethinget, undtagen Hall, Klein, Rimestad og fra
Landsthinget undtagen Madvig, Lehmann, Mourier, Hage,
Ploug; — jeg tager ikke Deel i nogen af Forhandlin
gerne. (Hækkerup er horte.) 7 Ja. (Bonne, K. Pedersen,
L. Eriksen, Holstbg., Neergaard, Sonne, Strøm.) I Mødet s
med Bønderne derefter Tirsdag Formiddag synes det
som Kongevalgene gjorde lidt Vanskelighed, og som
Bønderne, navnlig J. Jørgensen i det Hele ere mindre
villige til at gaae paa Forlig, end J. A. Hansen. Derefter
havde Strøm og de Vaklende atter Møde med Klein, lo
Lehmann, Madvig, hvorefter Nogle stille et Forslag.
Hage har to Gange talt med David. Efter Hages Mening
vil David helst træde af, hvis Regjeringsudkastet ikke
gaaer igjennem. Et Punkt, hvorpaa Bønderne lægge
megen Vægt, er, at Ingen maa vælges udenfor Kredsen; is
de ville ikke lade sig nøie med de ’A fra 1849. Gods
eierne vise sig unægtelig mere og mere som store
»Bønder<.
DEN 18. OCTOBER. Onsdag. Rosenberg har nu erklæret
sig villig til at anmelde den gustavianske Literatur i 20
Hist. Tidsskrift. Nu har han kastet sine Tanker paa
Hamilton i Lund til at udgive det nordiske Tidsskrift;
denne sagde ikke strax Nei. Det herværende skandina
viske Selskab (Rosenberg, Møller, Nyholm og Hasle) har
faaet saa megen Indsigt, at de ville stille Jyderne foran. 23
Men Michael Drewsen med Red. Sørensen skulle være
Hovedstøtterne — det forslaaer ikke. Jeg forklarede ham,
hvorfor jeg fandt, at man ikke kunde røre sig, saalænge
man i Sverrig ikke skammede sig.
Der er indkommet;
30
1) det gamle, estrupske Forslag ved H. Holsteinborg;
2) Holst.-Hstbg. og K. Pedersen (det, hvorom de Store
og de Smaa havde samlet sig, til Birkedal og Bønderne
sprængte det (Sogneforstanderskabsantallet);
3) Jensen (uden Kongevalg) naar de nuværende døde; 35
4) Klein o. s. v. 1 pr. 100 (150 eller 200 Vælgere).
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DEN 19. OCTOBER. Torsdag. I det store Møde, hvor Frijs
præsiderede, skal denne have aabnet Forhandlingerne
med en stærk Henvendelse til de Tilstedeværende om at
frelse Fædrelandet. Birkedal frygtede for at indrømme
5 en tydsksindet Konge Valgmyndigheden. Castenskiold
fandt denne Sigtelse krænkende og uretfærdig. Da han
blev opfordret til at indtræde i Rigsraadet, havde han
undslaaet sig, men Kongen havde befalet ham det. Han
gik derfor, da han nu mødte, til Kongen og bad om
10 hans Befaling, hvorledes han skulde forholde sig. Det
behøver De ikke at spørge om, svarede Kongen, De er
jo en brav dansk Mand; følg Deres Overbevisning.
Birkedal vilde imidlertid ikke lade sig gaae paa, og
sagde: >Hvem kan svare for, at den næste ledige Plads
15 ikke bliver besat med Scheel-Plessen. < Ved Afstemningen
faldt mærkeligt nok kun 8 Stemmer for Forslaget. (Æn
dringsforslagslisten K. Pedersen—H.-Hbg., nemlig Frijs,
Rosenørn, Estrup, Fonnesbech, Castenskiold, ZytphenAdler, J. A. Hansen og Monrad); de Andre 6 (L. Eriksen
20 var nok borte) holdt sig tilbage. Dette var udentvivl
Halls Fortjeneste. Der havde forinden været en voldsom
Scene med Lehmann, der klagede over Forræderi, da
de 7 gik til Bekjendelse, at de ogsaa mødte andetsteds;
men Hall havde talt formildende Ord. Udfaldet af Af25 stemningen havde virket noget afkjølende paa Frijs.
Han reiste sig op og afskedigede Selskabet med de Ord:
Nu skal de have Tak, mine Herrer.
J. A. Hansen udtalte sig ligefrem om Grunden til hans
Eftergivenhed. Han havde ventet, at Vælgerne med større
30 Bestemthed havde modsat sig enhver Forandring af
Grl. 5. Juni. Nu var der 40 for Vo; næste Gang maaskee
kun 30 o. s. V.; derfor ønskede han nu en Afgjørelse. Dette
er vist meget rigtigt, men Mange af Bønderne ville ikke
forstaae det. Iøvrigt er det Godseierne, der ville have
35 en Valgmand for hvert Sogneforstanderskab; Bønderne
ville have Valgret bundet til Districtet; Hansen Konge
valg paa Livstid, for at Oldingene skulle blive magtes
løse. Nogle af Bønderne ville taale 8, ikke 12 Kongevalg.
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DEN 20. OCTOBER. Fredag. Monrad siger igaar, at Sa
gen kan føres igjennem:
a) naar Kongevalgenes Antal nedsættes til 8,
b) ’A af de Valgte i Kredsen,
c) og et Correctiv indsættes, der forhindrer, at Folke
mængdens Tiltagen saaledes forøger Valgmændenes An
tal, at der i Tidens Løb kommer for mange Høistbeskat
tede med.
Jeg troer, at en Minister, som vil, kan sætte Sagen
10
igjennem uden Nedsættelse af Kongevalgstaltet.
Ved Afstemningen idag fik K. P. H. Hbg. 14 Ja, 11 Nei,
Hall—Lehmann o. s. v. 14 Ja, 13 Nei. Ved Afstemningen
om, hvilket Forslag der skulde foretrækkes som Grund
lag for Ændringsforslag, seirede det første med 15 Stemmer
imod 13 (Birkedal og jeg stemte [ikke; Mourier stemte is
nu med Hn., ei før). Jeg troer, at Frijs nu ikke sam
tykker i Nedsættelse af de Kongevalgtes Antal, maaskee
vil han helst, at det Hele skal strande.
DEN 21. OCTOBER. Løverdag. I Phøenixmødet idag
synes det, som der tilveiebringes Enighed paa Grundlag af: 20
1) Kongevalgs Begrændsning til ældre kongerigske Re
præsentanter (Birkedal);
2) (J. A. Hansen);
3) Estrup, H. Holsteinborg og K. Pedersen.
DEN 22. OCTOBER. Søndag. Idag indkom Ændrings- 25
forslagene.
Hall, Lehmann etc. have stillet det tidligere
1) Hovedforslag som Ændringsforslag;
a) Valgmændenes Tal retter sig efter Vælgernes;
b) og fordi ethvert Sogneforstanderskab faaer een 30
Valgmand er Forholdet paa Landet 1:200, i Byerne
1:100. Estrup o. Fl. synes ikke at ville taale Flere end
1 pr. SFSTskab [Sogneforstanderskab];
2) Spørgsmaalet om fri VaZ^barhed er bragt frem;
a) aldeles — en Consequents af ValgreZsbaandet;
35
b) ®A Grl. 5. Juni 1849;
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c) 8 Kbhvn. (uagtet Indskrænkningen ei blot rammer
Kbhvn.).
Dette Punkt synes at være det, hvor Hansens Liden
skab concentrerer sig.
3) Spørgsmaalet om de kongevalgte skulle:
a) være paa Livstid og isaafald, om de kunne træde
tilbage;
b) om Kongen skal være bunden til visse Categorier
eller til tidligere repræsentative Valg.
Dette Sidste er BirkedaFs Hovedpunkt.
4) Subsidiært 1 Valgmand i Kbstderne pr. 300.

DEN 23. OCTOBER. Mandag. Ved Forhandlingen i Fæl
lesudvalget blev det klart, at Hansen modsatte sig Valgbarhedsregleii Vi, fordi han satte mere Pris paa at for
is hindre den Qvotient, der var enig om en Udenkredsmand, fra at naae sin Hensigt (ved med et større Antal
at stille en anden Udensognsmand op) end paa noget
Andet, trods Forholdstalsvalginaadens Princip og Formaal.
Ved Afstemningen idag holdt Holstein og Neergaard
20 paa forskjellige Punkter med de store og smaa Bønder,
altsaa fik Hovedforslaget kun 15 Stemmer; derimod an
toges:
a) ved Godseiernes Bistand 1 pr. 800
med et uheldigt estrup—rosenørnsk Correctiv;
25 b} de Kongevalgte blive paa Livstid, men kunne trække
sig tilbage (imod Hansen);
c) Kongen kan kun vælge blandt danske Rigsdup^^mænd og Rigsrauder;
d) Ved Holstein og Neergaards Bistand fik Kbhvn. 8,
30 medens Valgbarheden blev districtsbunden.
Tilsidst stemte Alle foreløbigt for Forslaget undtagen
4 Nei.
(Lehmann, Mourier — A. Jessen, J. Jørgensen og 3
ikke Stemmende.)
35 (Formanden — J. A. Hansen, G. Winther.)
Monrad stemte stadig med de store og smaa Bønder.
L. Eriksen og K. Pedersen siges alt at vakle.
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DEN 24. OCTOBER. Tirsdag. Jeg tilstillede Bluhme
de 3 Hovedforslag og Afstemningslisten med Oplysning
om de vigtigste Afstemninger. — Vi faae ikke Svar i de
første Dage. Paa den ene Side forsikkres det, at David
og Tillisch føle Nødvendigheden af at slippe for de s
finantsielle Forhandlinger, som Bræstrup ikke kan gjen
nemføre ved Rigsdagen — omsider skal dette være gaaet
op for hans Colleger — og som David navnlig vil frygte,
fordi han ikke tør modsætte sig Hansens overdrevne
Krav. Ministeriet vilde altsaa benytte Grundlovssagen til lo
at trække sig tilbage. Paa den anden Side indvendes, at
det bestandigt hedder: Ja, men hvem kommer i Stedet?
Sidste Gang var det gaaet med Frijs, thi Fonnesbech,
Rosenørn og Carlsen vare dels bundne, dels villige.
Hvor Heltzen dog har staaet sig selv i Lyset ved at ind- is
træde i Juli 1864 med C. Moltke, der i den Grad var
imbecil, at han forlangte sin Secretær Grev Moltkes Nær
værelse i Statsraadet for at denne kunde optegne, hvad
der skete, for ham — han selv kunde ikke huske det.
Tillisch gik ind derpaa som Ingenting. Engang skete 20
det. Saa fandt man dog, at det var for galt.
DEN 25. OCTOBER. Onsdag. Jeg finder mærkeligt nok
i Wiener Abendpost en Brevvexling fra Kbhvn., der ikke
er ildesindet imod de Nationale, hvis Sammenligning
med de Nationale i Sverrig efter den ulykkelige russiske 25
Krig 1740 vidner om nogen historisk Kundskab.
Efter Quaade er Thiele ei længer saa tilfreds med Be
retningerne fra Biarritz. Thiele vil ligesaalidt som de
fleste Andre i Regjeringskredsene afstaae Noget af Sles
vig. Hansen meddeler en Straffeprædiken fra Chaudordy, 3o
fordi Hoffet og Bluhme ikke ville tage Noget af Slesvig,
naar de ikke faae Als og Sundeved.
DEN 26. OCTOBER. Torsdag. Der er Statsraad idag,
efter at der igaar var Ministerconferents. Kongen var
hos Bluhme igaar Formiddags. Det vides ikke, hvad man 35
vil bestemme sig til.
Hall taler varmt for, at Ministeriet skulde sige, at dets
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Tilslutning vilde afhænge af, hvilket Stemmetal Udkastet
fik i Thingene, om et saa stort, at Sagen dermed var
afgjort ogsaa for Rigsdagens Vedkommende. En saadan
Erklæring skulde jeg medbringe fra Bluhme — dermed
5 gik det Hele. Bøndernes Modstand f. Ex. mod de 8
Kbhvnere betyder Intet. Bregendahl mener nu, at Frygten
for et Ministerskifte har lagt sig, saa at Regjeringsudkastet ikke vil gaae igjennem: de Bønder, som ellers
vilde have stemt Ja, ville sige: Vi vove jo ikke Noget
10 ved at lade det falde her. Nu kommer jo Rigsdagen; vi
kunne jo see Tingene an. Bregendahl frygter naturligviis
for de finantsielle Knuder, der ville opstaae i Folke
thinget.
Rosenørn—Teilmann er meget ivrig for, at Sagen skal
15 gaae. Han vil, siger han, ikke indtræde med Heltzen;
det Rette vilde være et Coalitionsministerium, men der
er endnu for megen Lidenskab til at det kan gaae. Sag
tens er han selv bange for det.
I Aften kom Indbydelse til Bluhme imorgen Formid20 dag Kl. 11.
DEN 27. OCTOBER. Fredag. Bluhme begyndte med den
Erklæring, at Regjeringen ikke kunde tiltræde Udvalgets
Fleertalsforslag; Han havde altfor bestemt modsat sig
den almindelige Stemmerets Anvendelse ved Landsthinget;
25 det var altfor besynderligt, at Valgretten ikke skulde af
hænge af Ens egne Qvalifikationer, men af Andres vex
lende Skatteydelse o. s. v.; Kongens Valgret blev bunden
o. s. V.; Regjeringens Værdighed led altfor meget. Han
vilde nødigt have personligt Møde. Men han opfordrede
30 Fællesudvalget til, hvis det ellers fandt Forslaget bruge
ligt, at gaae frem paa dets Grundlag; thi Ministeriet kunde
ikke vedblive; David vilde ikke;han var bleven blind paa
det ene Øje; hvorledes skulde han kunne fungere med sin
Podagra? Hvorledes skulle han kunne reconstruere sit
35 Ministerium? Men Forslaget kunde han i alt Fald ikke
tage; Kjøbstæderne bleve altfor mishandlede af Land
befolkningen. Jeg forklarede ham min egen Stilling med
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Henvisning til min Erklæring i Landsthinget; jeg fore
stillede ham den besynderlige Analogie, der forelaae
imellem Voldgiftsforslaget og dette Forslag. Den resolute
Politik var, hvis der ellers var Betingelserne for den, nu
som dengang at sige Nei, thi begge Forslagene ere slette; s
men ere Betingelserne for en resolut Politik tilstede?
Hvad ville Følgerne blive, hvis Forslaget forkastes.
UQor Tabet af hele Slesvig — iaar, hvo veed? Andræ —
Uoverseelig Forvirring. Eller et Godseierministerium,
maaskee med et endnu siettere Forslag. Eller Heltzen lo
o. s. V. med den uforfalskede Grundlov af 1849! Bluhme
fortalte da, at Kongen havde spurgt ham til Raad ifor
gaars. Bluhme havde efter bedste Evne forklaret Sagen
for Kongen; om denne end ikke forstod Alt, fattede han
det dog saa nogenlunde, og han opfordrede til ikke at is
give mere efter, Bluhme forklarede da, at Ministeriet
maatte gaae. Der var to Partier, Bondevennerne og de
Doctrinære; hvem Kongen valgte, var der altid baade
Tilhold og Modstand. Hos Godseierne var der ingen Er
faring, ingen Forretningsdygtighed; han maatte derfor 20
tilraade Kongen, hvis han valgte dem, at stille den Be
tingelse, at de af egen Lomme betalte dygtige Direkteurer.
Paa den anden Side var der Capaciteter, men han vidste
jo, hvor meget det var Kongen imod at benytte de Mænd,
hvis Politik efter Kongens Mening havde ført til Lan- 25
dets Ulykke. Der var en Trediemand, Andræ — men
han vil ikke, sagde Kongen. Nei, det kan nok være,
mente Bluhme, uagtet han har forpligtet sig dertil ved
sin Optræden. Men Heltzen — Ja Bluhme fraraadede
Kongen indstændigt at tage ham; tidligere havde Bluhme 30
havt god Tro til ham; men aldrig saasnart vare de
bievne Colleger, før han saae, at H. hverken havde Kund
skaber, Dygtighed eller Erfaring, men derimod Ubeske
denhed. Giv ham Tid, lang Tid. Om Blixen sagde Bluhme,
at det var en farlig Mand, da han ingen Kundskaber 35
havde og ingen Plan kunde lægge; han bestemmer sig
efter øieblikkelige Indskydelser.
Jeg foreholdt Bluhme, at han var den Eneste, der
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kunde give Kongen saadanne Svar; derfor var der ikke
Faa i Repræsentationen, der holdt paa ham, da han
snarest kunde faa Kongen til at tage en fornuftig Be
slutning i det slesvigske Grændsespm., naar det afgjø5 rende Øiehlik kom til at ligge for.
Bluhme svarede med megen Heftighed, at han var
hadet, detesteret; og han undrede sig ikke; man søhede
ikke gjærne den Kaal, man havde spyttet i; det var
kun Had, der havde ført til Rigsretssagen o. s. v. (Jeg
10 gjorde naturligviis Modhemærkninger); han havde aldrig
bekymret sig om Popularitet, dertil var han for stolt;
han havde aldrig ønsket at forlade Aalborg o. s. v. Med
Hensyn til Slesvig tog man Feil, frygtede han. Ja vist
vilde han tage en ny Eider Grændse ligesom han alt
15 engang havde gjort det, men det, hvorom Bismarck og
Napoleon forhandlede, var langt snarere Belgiens Ind
lemmelse i Frankrig* og hele den jydske Halvøes Af
staaelse til Preussen, medens Sverrig skulde have Øerne.
Hans prévoyance havde hidtil kun vist sig altfor skarp
20 (1858, 1863, ®®/s o. s. v.) Nogle Digressioner tilbage til
1852—1854 viste kun, at han her vanskeligt endnu kan
taale en upartisk Critik.
Til Slutningen forestillede jeg ham, hvor misligt det
var, hvis der skulde dannes et nyt Ministerium, at det
25 da skulde skee efter at Rigsraadsforhandlingen havde
udspilt sin Rolle! Det nuværende Ministerium burde,
hvis det ubetinget vilde gaae, gaae, inden Fællesudvalget
tog sin endelige Bestemmelse.
Han erkjendte, at han maatte blive, hvis Regjerings30 udkastet gik igjennem. Hvor skulde han faae en Finans
minister. Mig vilde Kongen ikke have. Jeg foreslog ham
Fonnesbech. Ham havde han ikke tænkt paa. Han nævnte
da, at han vilde anbefale Kongen Vedel til Udenrigs
minister. Jeg sagde, at min eneste Indvending var, at
35 det var Synd. Saa var han jo om kort Tid ødelagt. H.
Rosenkrantz skulde hjem.
* Leopold har til Bille Brahe udtalt sig meget mørkt
herom. Efter Dmks Opløsning kom Raden til Belgien.
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DEN 28. OCTOBER. Løverdag. Møde i Fællesudvalget
er tilsagt til Kl. 11.
Det staaer for mig, som Bluhme bør gaae af nu, hvis
han ikke vil blive, efterat Regjeringsudkastet er faldet
igjennem i Folkethinget. Ved at oppebie denne Begiven- s
hed og saa gaae forspilder Bluhme at den Styrke, som
kunde hentes fra Rigsraadet til Hjælp for et nyt Mini
sterium, som ikke ganske vil kaste sig i Armene paa
de store og smaa Bønder. Forslaget om Tiltagelse af et
lige Antal af de Høistbeskattede kan maaskee passe paa i«
Landet; i Kjøbstæderne giver det et absurd Resultat,
her maatte man tage et vist Antal Valgmænd f. Ex. pr.
1200 og dertil lægge det dobbelte Antal Høistbeskattede*.
Man siger, at saa kommer der for Mange paa Landet;
ja, men saa adskil Landet og Byen; det Hele er jo dogis
ved Hjælp af Forholdstalsvalgmaaden kun et maskeret
Classesystem. Adskillelsen er dog næppe nødvendig; men
vil man den — godt; men gaae saa et Skridt videre og
giv den umiddelbare Valgret til Alle, der have 2000
Rdlr.s Indtægt ved Siden af Valgmændene. Anvendelsen 2»
af Nødmidlet med Tiltagetsen af de Høistbeskattede er
overflødigt, naar man forlader Sammenbringeisen af
Land- og Kbstvælgerne.
Ved Forhandlingerne idag traadte det temmelig stærkt
frem, at Treclasseforslaget ikke kan sættes igjennem. 25
Det taaler ikke synderlige Ændringsforslag; Kongevalgsbegrændsningen er nemlig ogsaa her; men Hall synes
mig at feile, naar han troer, at man kan indrømme, at
de mindre Landvælgeres Valgret kun betinges af Skat
ydelse, uden at tvinges til at forandre Kbstforholdet; og 30
saa er man meget nær ved de 23’s. Og der lægges aaben
bart ikke blot af Monrad, men af Hall o. Fl., megen
Vægt paa, at Kbst. Vælgere sættes sammen med Land
vælgerne. De 23’s Forslag taaler altsaa ikke heller syn
derligt anden Omdannelse, end at Forholdet imellem 3»
* I Kbhvn. vil efter Forslaget Mænd, der ikke have
10,000 Rdler Skatteindtægt ligefrem være udelukkede.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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Kbstvalgmændene og de høistbeskattede Vælgere for
andres. Frijs erklærede, at da Mæglingsforslaget ikke var
stillet af dem, der selv først havde udarbeidet det, men
kun tiltraadt efterat Fremmede havde optaget det, kunde
5 han ikke finde den rette Varme i den Understøttelse,
det havde faaet. Naar Regjeringen var med, kunde 20
Stemmer forslaae, uden Regjeringen behøvedes 25.
Hverken J. A. Hansen eller Fonnesbech sagde Noget.
Eriksen og K. Pedersen erklærede, at de ikke vilde
10 stemme for Regjeringsudkastet.
Hall tilraadede meget stærkt, at man skulde blive
enige om et Forslag, der fik en saadan Tilslutning, at
det nye Ministerium maatte betragte Forfatningsspmet
som løst og altsaa dannede sig efter andre Hensyn. Na15 turligviis fandt han det lidet heldigt, at de store og smaa
Rønder skulde kunne rose sigaf at føre Sagen igjennem. Og
det vilde dog let skee og det efter det oprindelige Phoenixprogram, uden de holstein-estrupske Ændringer, hvis Rigs
raadet gik fra hinanden uden noget Resultat. Godseier20 ministeriet kunde, hvis det vilde, sætte igjennem, hvad
der fra først af forelaae. De andre Alternativer vare ikke
meget lysere. Ministeriet kunde blive endmere fordrings
fuldt, ikke i Fkthgsretning, men i kongeligsindet Ret
ning; lad os sætte, at det vakte Folkethingets Modstand.
25 Saa kom Raden til Heltzen—Rlixen. De vilde da sige:
det bliver nødvendigt at dulme Lidenskaberne; Vi for
lade ikke Grundlovens Vei, men vi lade den hvile; men
for at Roligheden ikke skal blive forstyrret, maa vi og
saa bringe Pressen og Foreningerne o. s. v. til Ro i en
30 passende Tid, o. s. v. Altsaa Overeenskomst, der splitter
de store og smaa Rønder.
Dette er rigtigt — forsaavidt ikke Andræ kom med
ved Ministerskiftet, hans Komme vilde ventelig bringe
en rimelig Finansordning og en Rekonstruction af en
35 ordentlig Majoritet, men ventelig har hverken Kongen
eller han Mod dertil.
Under Indtrykket af al denne Elendighed gik jeg til
Bluhme for at forklare ham Sagens Stilling, for at fore-
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holde ham, at han dog virkeligt har den Opgave, med
Tilsidesættelse af al »amour-propre«, at forebygge om
muligt, at der kommer en Regjering, som i alle hemme
lige Sager blindt følger Kongen, og i de aabenbare Sager
blindt adlyder Folkethinget. Naturligviis sagde han, han s
vilde blive »udpibet«, hvis han nu kom til Kongen og
anbefalede Eftergivenhed; han tilstod at det Hele var
ham ligegyldigt, naar Repræsentationen havde Skatte
bevillingsret, og forsaavidt kunde han selv tage, hvad
det skulde være; men hvilket Indtryk vilde det dog ikke i®
gjøre, naar man saaledes sprang om. David vil bort;
siden 1859 har selv han hver Vinter havt Podagraanfald;
han venter det; det er nærforestaaende; det er »Knald
og Fald«; raader jeg, sagde han, Kongen til at tage det,
forpligter jeg mig jo til at føre Forretningerne videre;
jeg har jo i Grunden ikke et Menneske at tale med
(— ja, nu siger jeg mere end jeg skulde —)• Jeg svarede
(cfr. Sir Robert Peel), at jeg kunde tænke mig, at han
afsluttede sit offentlige Liv med at bringe Grundlovs
sagen tant bien que mal til Ende; der er Valget imellem
det større og det mindre Onde; han vilde efterlade Alt 20
i et forfærdeligt Urede, hvis ikke netop Andræ blev
Eftermanden; Rigsraadet vilde da blive dræbt uden anden
Gjerning, [end] at have skaffet Jyderne altfor stor Er
statningshjælp. Bluhme fandt sig ikke blot taaligt i, hvad
jeg foreholdt ham, men han erkjendte endog, at jeg i 25
meget havde Ret. Hvorfor gik jeg dog ikke af strax Fre
den var sluttet, udbrød han. Da jeg foreholdt ham, at
han fordærvede det for sin Eftermand ved at give for
meget efter for Kongen, roste han sig af, at Kongen
havde takket for adskillige Straffeprædikener, men han 30
svarede Intet, da jeg foreholdt ham, at Bræstrup’s Ud
nævnelse var en overordentlig Feil. Han lod til at være
paavirket af min Udtalelse om betimelig Afgang, inden
Fællesudvalget endte sin Virksomhed.
DEN 29. OCTOBER. Søndag. Idag vedtog 16 (Grev Hol- 35
Stein inclusive), at Antallet af de kbhvnske Rigsdags21*
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mænd skulde nedsættes til 6. Paa dette Grundlag (de
23’s Forslag med denne Ændring og med Overladelse
af Kbstvalgenes Ordning under de givne Talforhold) vare
vistnok baade Hansen og G. Winther villige til at op5 give deres hidtilværende Modstandspolitik. Derimod vilde
man paa ingen Maade indrømme Valgbarhedsbaandene
indskrænket til ’A efter Grl. 1849 — som det siges, fordi
Bønderne ikke kunne forstaae Combinationen af Forholdstalsvalgmaaden og V«, i Virkeligheden, fordi det
10 antages, at Følgen heraf vilde blive, at der overalt, hvor
Nogen kan vælges udenfor Landsthingskredsen, ogsaa
bliver gjort Brug af denne Bet.
I vor Kreds fremstillede man dels Muligheden af at tage
færre* Valgmænd og flere (2, 3 Gange saa mange) høist15 beskattede (hvilket antages at ville støde paa Grund af,
at man ikke havde det samme Forhold paa Landet)
eller at lade de Høistbeskattede eller f. Ex, visse Skatte
ydere (Indtægtsbeskatn., 2000 (1000) — 75 Skat), vælge
Valgmænd, f. Ex. Vs
DEN 30. OCTOBER. Mandag. Estrup, som i Forening
20 med Fonnesbech, eller vel endog fortrinsviis udentvivl er
den dirigerende Kraft, støtter sig paa den Betragtning,
at det er sidste Gang, vi faar Lov selv at stille Betin
gelserne for Sammensmeltningen. Blive vi nu ikke enige,
saa kommer der et Uføre, som ender med, at man en25 ten indefra eller udefra sprænger det Hele. Hellere end
lade det Hele briste vilde Estrup stemme for Grl. 5.
Juni 1849. Altsaa givei’ han den Priis, som fordres fra
den Side, hvor Modstanden kan gjøres eftertrykkeligst,
og hvor den stærkeste Bistand kan faaes. Det maa nu
30 erkjendes, at der fra det Standpunkt, paa hvilket Han
sen og Fl. stillede sig, er gjort Indrømmelser.
1) Opgivelse af den formelle Indvending, at Sagen
burde først forhandles med Rigsdagen.
* I ethvert Tilfælde hellere [i] Forhold til Vælgerne,
35 som aarlig opgjøres, end i Henhold til Folketallet.
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2) Indrømmelse af de halve Valg til de høiere Be
skattede
3) Indrømmelse af Kongevalg.
Vi holdt idag et stort privat Fællesmøde. Hansen og
Winther erklærede at ville stemme for de 23’s med 6
istf. 8; blev 8 staaende, vilde Hansen ikke stemme, W. s
stemme Nei. Birkedal vilde ikke lade det briste paa
Tallet. Fonnesbech—Frijs antydede 7. Madvig var irri
teret. Godseierne skjøde Skylden paa Bluhme’s Udebli
velse. Anledningen til Fællesmødet var givet af Sonne,
som den foregaaende Dag var gaaet fra den ene Kreds lo
til den anden (Bonde-Godseier) og uden Bemyndigelse
havde sagt, at vi ønskede Mødet. I dette formløse Møde
(hvor alle vare tilstede uden Mourier) betonede Frijs saa
stærkt sin Misfornøielse med Bluhmes Udeblivelse, at jeg
udsatte Fristen til Ændringsforslags-Indgivelse fra Mandag is
Eftermiddag Kl. 6 til Tirsdag Formiddag Kl. 10 og an
meldte, at der om Torsdagen alene vilde blive besluttet,
hvorvidt der skulde finde en ny Henvendelse til Mini
steriet Sted, inden vi gik videre.
DEN 31. OCTOBER. Tirsdag. Efter en temmelig bitter 20
Forhandling vedtoges det, at man ikke vilde indbyde
Bluhme paany til en Forhandling. Frijs, Estrup, Strøm
udtalte sig stærkt imod en saadan Henvendelse. Bluhme
havde tydeligt nok vist, at han ikke brød sig om at for
handle med Udvalget. Hansen frygtede for, at Anstren- 25
gelsen skulde koste den gamle Mand Livet; — hanmente,
at Udeblivelsen vidnede om, at Ministeriet aldeles ikke
vilde vige fra det forelagte Udkast o. s. v. Holstein fandt,
at det vilde skade en Overeenskomst med Bluhme nu
at forlange en Sammenkomst.
30
Fonnesbech stiller Forslag om 7 istf. det af Hansen
og Bønderne foreslaaede 6 Tal for Kbhvn.
Jeg forklarede Bluhme i Eftermiddags, hvorledes man
exploiterede hans Udeblivelse. Han sagde (syg og lig
gende), at han og David vare bestemte paå at resignere. 35
Han spurgte, om han turde tilraade Kongen at henvende
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sig til Andræ. Jeg sagde Ja; jeg troei' ikke, Andræ gjør
det, men Tilbudet burde gjøres ham. Bluhme vilde til
det sidste advare imod Heltzen, Blixen og J. A. Hansen.
I Foraaret havde Frijs sagt Kongen, at der ikke var
5 Spml. om J. A. Hansen.
DEN 1. NOVEMBER. Onsdag. Vi afgjorde alle Detaillerne.
1) Eriksen (Monrad) Vi Kbst. — imod Land.
2) Valgmænd i Kbhvn og Kbstderne.
a) 5. Juni 1849, b) 2000 Rd.
10
c) a) 1000 Rd.
P) 75 Rd. Skat.
3) Kbhvn. 7.
4) De Høiestbeskattede, der have Forfald, erstattes. De,
der udebliver uden Forfald, mulkteres ligesom Valg
is mændene.
Holstein standsede den samlede Afstemning ved at
opkaste Spmet, om nu Afstemningen var endelig. J. A.
Hansen var saa frygtsom for Gjentagelsen af Begiven
hedernes Gang fra ifjor, at han ikke vilde stemme Ja,
20 hvis der kunde komme mundtlig Forhandling med Mi
nisteriet, inden Sagens Expedition. Saa vilde — som han
siden sagde til Hall — jeg komme med Bluhme, og
Bluhme vilde stille nogle smaa Fordringer, hvorved Enig
heden vilde sprænges. Man vilde da, at der skulde stem25 mes, om overhovedet en Henvendelse til Ministeriet
skulde finde Sted, inden vi stemte om Sagen i sin Hel
hed. Strøm, Holstein, Estrup o. s. v. udtalte sig imod en
hvilkensomhelst Forhandling med Ministeriet. Jeg afslog
at sætte Spmet under Afstemning paa den forlangte
30 Maade og udsatte Sagen til Fredag; imidlertid meddeltes
Afstemningerne til Conseilpræsidenten, om denne kunde
finde sig opfordret til at gjøre Udvalget nogen Medde
lelse i Sagen. Jeg fik derhos Bemyndigelse til med to
tiltagne Medlemmer (Fonnesbech og Monrad) og Klein
35 at omredigere Udkastet.
Jeg tilskrev Bluhme og bad om en Samtale for mundt
lig at sige ham, hvor kort Fristen er.
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Holstein-Holsteinborg sagde mig, at Ulykken var, at
Frijs havde bundet sig ved den Aftale, han (med Estrup
og Fonnesbech) havde med J. A. Hansen, G. Winther
og Jens Jørgensen. Tidspunktet for Aftalen bestemte han
ikke.
5
Bluhme stævnede mig til imorgen Kl. 11.
DEN 2. NOVEMBER. Torsdag. Hos Bluhme traf jeg
David. Denne har havt nogle svage Tendentser til at
blive som Minister uden Portefeuille, saa at Bluhme’s
Cabinet med en ny Finantsminister skulde overtage lo
Grundlovsforslagets Gjennemførelse. Men han var nu
ganske kommen tilbage derfra; det bliver ved Cabinet
tets Opløsning, der unægtelig er en fysisk Nødvendig
hed. Bluhme gav mig et skriftligt Svar, der erklærede,
at han i Statsraadet i Morgen vil forklare, hvorfor han is
ikke kunde tilraade Kongen Forslagets Sanction og an
tydede, at han vilde gjøre yderligere Meddelelse (om
Dimissionen), saasnart Statsraadet var endt. David angav
som sin Hovedgrund, at han ikke kunde have nogen Au
toritet ligeoverfor Kongen, naar han nu atter gav efter for 20
Rigsraadet; havde han været En af de 30, kan det gjærne
være, at han var gaaet med, han saa Fremtiden bælg
mørk; naar Kongen havde Tro til en Mand, kunde han
taale Meget af ham; man kunde da ved dagligt Arbejde
nogenlunde holde det gaaende; men han havde den 25
største Lyst til at kaste sig i Armene paa Heltzen —
politisk taget den personificerede Raahed og Dumhed.
Hvad der var kommet frem m. Hs. til Hansen var kun
det mindste af, hvad han havde gjort*.
Thrap — som kom, medens jeg var der — han havde so
ogsaa Tirsdag Formiddag været hos Bl. — meldte nu
Bluhme, som straks fortalte det, at Kongen ikke turde
* Upaatvivlelig har David bevirket Opretholdelsen af
Rigsraadet. Endnu i Tirsdags Aftes fortrød Bluhme, at
han ikke enten var gaaet af efter Freden eller ved et ss
lille Statskup havde gjenindsat Grl. 5. Juni 1849.
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følge Bluhme’s Raad først at henvende sig til Andræ
— det vilde blive opfattet som altfor reactionært—men
vilde holde sig til Frijs. Jeg nævnte for Bluhme L.
Moltke-Hvidtfeldt som den, dei‘ efter Omstdherne helst
5 maatte være U. M. Monrad sagde mig, at der ikke var
Tale om Hall, Lehmann, Klein eller Bille; han havde
opfordret til at vinde Fenger, nu vilde han spørge mig,
som han sagde, man snarere vilde have. Jeg spurgte,
hvem der skulde være Udenrigs- eller Krigsminister. Det
10 vidste han ikke; han havde hørt, at Vedel skulde vælge
mellem de to Alternativer; Udnævnelse til Minister eller
Afsked.
DEN 3. NOVEMBER. Fredag. Monrad, Fonnesbech,
Klein og jeg fremlagde vor nye Redaction. Udkastet ved
is toges. Og derpaa det hele Mæglingsforslag med 27 Stem
mer imod Mourier. Estrup og Castenschiold vare fra
værende. Efterat Ministeriet opgiver sin Stilling, efterat
Frijs—Estrup have sluttet Alliance med Bondeven
nerne, vilde Forslagets Tilsidesættelse — hvilket endnu
20 uden Vanskelighed kunde sættes igjennem ved Hjælp af
den for Ministeriets Dannelse tilbagevigende Rosenørn —
nu ikke føre til et Ministerium Andræ — selv om Kon
gen havde henvendt sig til ham, havde han ikke turdet
overtage Forretningerne —, men enten til Grl. 5. Juni
25 1849 (Carlsen, maaskee endog med Andre af Godseierne,
Estrup, Frijs o. s. v.) eller til en Sprængning af hele
Forfatningslivet (Heltzen, Hegermann, Oxholm—i det
Mindste sammenstiller David disse Mænd). Uden fore
gaaende Aftale erklærede ogsaa Madvig og Lehmann, at
30 de vilde stemme for Forslaget. Hall udtalte den Forud
sætning, at han ikke nu kunde stemme for dette For
slag, uden at ansee sig bunden ogsaa i Rigsdagen. J. A.
Hansen vilde ikke offentlig binde sig, men henviste til,
hvad han privat havde sagt til Hall — han mindede
35 Hall om, at denne engang havde gjort ham den Ære
at sige, at naar man havde truffet en Aftale med Han
sen, holdt han den samvittighedsfuldt. Winther kunde
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i det Høieste forholde sig passivt; J. Jørgensen vilde ikke
binde sig til ikke at stemme for et andet Forslag i Rigs
dagen, hvis det derved kunde sættes igjennem, men han
troede, at man vilde slaae sig tiltaals.
Rosenørn paastaaer, at det var Grüner, der formaaede s
Frijs til at modtage Hansen’s Tilnærmelse; (Fonnesbech
vil ikke vide af, at der i Foraaret fandt anden Forhand
ling Sted, end at nogle Skrivelser bleve vexlede mellem
H— og F.). Rosenørn paastod, at Sagen vilde være gaaet
istaa, hvis ikke Klein til tredie Rehandling havde bragt lo
sine Forslag frem; det hele Forslag skulde kun bringes
frem som Mæglingsforslag, og derfor havde Godseierne
intet særegent Ansvar. Han er vist i god Tro, men saa
ledes kan ingen politisk Opfattelse af Frijs’s Holdning
tage det.
is
DEN 4. NOVEMBER. Løverdag. Hansen hos Bismarck
efter Tilsigelse.
Idag vedtages og udfærdiges Betænkningen. Frijs,
som har faaet det Hverv at danne Ministeriet, var ikke
tilstede. Kongen er reist til Fredensborg. Frijs har idag 20
havt en lang Samtale med Bluhme, der raadede ham
til selv at tage Udenrigsministeriet, hvor han ganske
kunde stole paa Vedel. Kaufmann (Glt) har afslaaet
Krigsministeriet, Liebe Justitsministeriet, som Rosenørn
ikke gjærne vil forbinde med Kultus-M. Man nævner 25
Neergaard til K.-M. og Grove til M.-M. Estrup tager uvilligt
Indenrigsm. — han vilde hellere vente. Fonnesbech er
villig til at tage Finansministeriet.
I Statsraadsmødet igaar blev der lagt nogen Vægt paa
Begrændsningen af Kongevalgene.
30
Til Justitsminister har man nu udsøgt Dahlstrøm.
Denne vil ikke; trods gjentagen Opfordring, siger han
bestemt Nei. Frijs er ikke synderligt veltilmode.
DEN 5. NOVEMBER. Søndag. Deschamps har i sin
Brochure om Belgiens Stilling stærkt formanet til Liberalitet i Partiernes indbyrdes Stilling — ellers vil Belgien
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blive et Rov for Fremmede. Han mener, at Napoleon
har to Alliancer at vælge imellem, den ene med Østerrig,
hvis det vil bortbytte Venedig imod Vederlag i Østen —
Rom uafhængig; den anden med Preussen; Belgiens De5 ling; den første catholsk conservativ, den sidste revolu
tionær (»Palais-Royal < -Politiken).
Idag henvender Frijs sig igjennem Rosenørn til Leuning. Jeg raader denne til at modtage Tilbudet — det
havde han vistnok isinde —; dog saaledes, at han strax
10 bestemt hævder sin Uafhængighed i sit Departement.
Han følger dette sidste Raad; om Aftenen udtaler han
til Frijs (som ikke var synderligt opbygget ved Erklæ
ringen), at han ikke gjorde Noget, som han ansaae for
urigtigt, om han end kunde opgive positivt at sætte sin
15 Mening igjennem. Den senere Erfaring har vist, at Leuning var i høi Grad ivrig for at blive Minister, i endnu
høiere Grad end jeg troede. Men han fik en bedre
Stilling end han selv ventede.
DEN 6. NOVEMBER. Mandag. Ministeriet er nu dannet.
20 Kongen tager meget velvilligt Afsked med de Afgaaende*.
Han gjør nogle Bemærkninger mod Baandet paa de
kongelige Udnævnelser. Men han kan naturligviis ikke
forlange, at Frijs skulde begynde med at tage sin Ind
rømmelse til Birkedal tilbage.
25 Der har, hvis man tør troe Sick, været Tanke om
Vedels Fjernelse — ogsaa Kronprindsen udtalte til Bluhme
det Forskrækkelige i at beholde en Mand, der var saa
god Ven med Hall og Krieger —; men Bluhme har be
fæstet Vedels Stilling foreløbigt i det Mindste. Bonde
so vennerne havde virkeligt ventet, om ikke J. A. Hansen,
Blixen eller Carlsen, saa dog — Zytphen-Adler! Om
* Ikke blot i Statsraadsmødet idag, men ved særskilt
Audients derefter. David og Lutken ere benaadede med
Ordensf., C. Hansen, Bluhme og Tillisch med Rangfh.
35 Heltzen blev forbigaaet og med ham Quaade.
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Heltzen har der ikke været Tale. Ville Ministrene komme
ved Gildet for Værterne fra Phøenix paa Onsdag?
DEN 7. NOVEMBER. Tirsdag. Grundlovssagen be
handles i begge Thing. Bluhme — David fraværende. De
fleste Bondevenner forlade J. A. Hansen. Andræ holdt s
godt en uforstandig Tale. Det gaaer ikke an at ville være
den eneste Vise.
Fonnesbech og Rosenørn have ligesom været de Af
gjørende i det sidste Øieblik; Frijs havde virkeligt troet,
at han kunde trække sig tilbage. Estrup har i sin Tid lo
afgjort Sagen*, nu har han ligesom holdt sig tilbage.
Fonnesbech siger om sig selv og Estrup, at de kun
under de nuværende Forhold kunne gaae med Frijs;
ellers vilde de være for nationale; Estrup er, siger
han, i sit Hjerte Skandinav. Rosenørn bekjender, at han is
har været det; men de kunne ikke forsvare os — altsaa
er han bleven aldeles holdningsløs, og gaaer til Tyd
skerne, som kunne forsvare os — mod hvem?
Monrad endte med at døbe Bille som den lille Rigs
dagsnisse. Hvilken Slutning! Nu udtræder han.
20
DEN 8. NOVEMBER. Onsdag. Rigsraadet sluttes idag.
Det kgl. Budskab lyder mildt og opmuntrende.
DEN 9. NOVEMBER. Torsdag. Nu har da Bluhme**
udspillet sin Rolle, og med ham Hansen og David — 25
om Bræstrup er det ikke Umagen værd at tale. Bluhme var
aabenbart ikke langt fra det lille Statscoup at skyde hele
Grl. 1863 tilside; det er Davids Fortjeneste, at det ikke
skete. David gaaer bort, rammet af Nemesis, med Tab
af Kongens Tillid, thi han kunde naturligviis ikke ud- 30
føre, hvad han i sin Tid havde foregjøglet Prinds Chri* Estrup har dog nok ogsaa i Mandags otte Dage i
privat Audients forklaret Sagen for Kongen til dennes
Tilfredshed.
** Den flint nuancerede Rævehale.
35
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stian; han trøster sig imidlertid med en forøget Popu
laritet, med et liberalt Skin, med et Skjær af Conseqvents
fra Ungdommens Dage af. Bluhme er den Eneste, til
hvem Kongen maaskee endnu vil tye for at begjære
5 Raad i vanskelige Spml. I de høie Sale har der været
stor Glæde over den Kongen saa hengivne* Conseilpræsident; Landgreven jubler. Et Spm. er det, hvorlænge
Glæden vil vare. Det er umuligt at vide, thi Frijs veed
næppe selv, hvad han vil gjøre i mødende vanske10 lige Tilfælde. Hvorlænge vil nu dette staae? Nogle
gjætte — til Istappen Sponneck bliver udviist af Græ
kenland.
DEN 13. NOVEMBER. Jeg opdagede idag, at det konge
lige Bibliothek har Dr. Biels Beretning om 1784 i Ori15 ginal, ligel. adskillige Optegnelser af Biilau. Efter WerlaufFs Sigende var Grunden til B.s Fjernelse ene og
alene Frederiks Skinsyge; han hørte overalt Biilaus
Roos, overalt heed det, han kunde ikke noksom takke
Biilau.
20 Blixen muddrer Alt hvad han kan, imod Ministeriet.
Det er troligt, at han (maaskee med Grevindens Penge)
holder Moltzen frem i Berlin, som en stor Mand, der
har Alt rede og under visse Eventualiteter vilde træde
op, som Finansminister eller Udenrigsminister. Saaledes
25 skildrer i det Mindste Bauer ham, i Middagsselskab hos
Wagener og Keudd[ell]. At Blixen er med i Spillet synes at
fremgaae deraf, at Moltzen blandt andre Planer ogsaa
har en svensk—skandinavisk Plan, hvorefter han byder
Preussen Jylland! I denne Retning gaaer W. Piessens
30 Advarsler imod — Prinds Oscar!
Otto Piessen kom idag. Frijs sagde ham ligefrem, at
han maatte forbeholde sig sin Mening om den engelske
Mission til det sidste Øieblik, da Fordele og Ulemper
for Kongen kunde afveies.
35
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DEN 14. NOVEMBER. Tirsdag. Idag hører jeg, at Grev
Frijs har tilbudt Moltke-Hv. Udenrigsministeriet, men at
denne har undslaaet sig. Han troede at kunne gjøre
nogen Gavn i Paris; han kjendte derimod ikke Forhol
dene i Dmk.; bevægede sig ikke med tilstrækkelig Let- 5
hed i det danske Sprog o. s. v. Det lader til, at Minist
rene vakle, om de ville opløse Landsthinget, hvis dette
ei vedtager Gruiidlovforslaget, eller træde af. Saa kunde
endnu Andræ komme frem, hvis ellers Kongen tør.
Ogsaa David havde indstændigt anbefalet Kongen at lo
henvende sig til A—æ.
DEN 18. NOVEMBER. Løverdag. O. Plessen reiste idag.
Han har aldeles Intet med Personalunionsideerne at
gjøre.
DEN 19. NOVEMBER. Leuning bestemmer sig til at is
optage et Stykke af Udkastets § 79 (anden Sætning), da
man ved Hoffet er meget spændt paa den nye Justits
ministers Beslutning herom. Han selv troer, at han
maatte gaae af, hvis han ei gjorde Noget her.
DEN 23. NOVEMBER. Torsdag. Det nuværende Mini- 20
sterium er en naturlig Repræsentant for den hele Frygt
agtighedens Aand, der nu forener Konge og Folk. Lige
som Frijs af Frygt for fortsat Strid modtager J. A. Han
sens Indbydelse, ligesom Rosenørn for at vinde Birkedal
paalægger Kongens Udnævnelsesret den besynderlige 25
Tvang, at den skal bindes til tidligere Folkevalg, saaledes
tør Ministeriet aldeles ikke røre sig udad. For Guds
Skyld stille og beskedent! Saaledes taler Rosenørn mundt
ligt; saaledes lader Ministeriet Berlingske tale imod
Dagbl.s rigtignok meget overspændte SI. Slige Mennesker 30
ere imidlertid afhængige af Omstændighederne.
DEN 24. NOVEMBER. Fredag. Efter Halls Sigende an
seer Carlsen Blixen nu for — imbecil.
David antages af Levy at ville trække sig tilbage fra
Banken, fordi han havde taget Tilsagn om 3000 Rdl. 35
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Pension og 1000 Gave af Civillisten. Levy kjendte ham
ikke. Han vil beholde Alting i Banken, statistisk Bureau,
Universitetet, Pension, Civillistegave o. s. v. — uden Nød
vendighed afgiver han Intet.
5 DEN 25. NOVEMBER. Løverdag. Grundlovssagen gik
temmelig glat i Landsthinget idag ved første Behandling.
L. Jensens Udtalelse, at »man var sluppet godt<, virkede
en Deel.
DEN 29. NOVEMBER. Onsdag. Afskedsselskab for
10 Monrad.
DEN 30. NOVEMBER. Torsdag. Monrad reiser.
Efter Monrads Reise udkommer hans Oversættelse af
Hjob og Psalmerne, tilegnet Enkedronningen. Imod
Dronningen skal Monrad have viist megen Kulde, saa
15 Kongen ikke vilde bede ham ind til Thee Mandag Aften,
da Monrad var derude til Afskedsaudients.
DEN 1. DECEMBER. Adskillelsen imellem J. A. Hansen —
Frølund — Alberti paa den ene Side og B. Christensen —
Carlsen bliver kjendeligere og kjendeligere. Det lader
20 næsten til, at Bønderne begynde at ville gaae paa egen
Haand. Splittelsen imellem de tidligere Førere leder
ganske naturligt hertil.
DEN 3. DECEMBER. Søndag. Bjørnstjerna siger mig,
at det nu virkeligt er Tvivlspml., om ikke Reformsagen
25 gaaer igjennem. Tidligere havde han anseet dens Fald
for sikkert; nu da Regjeringen har besluttet at blive,
selv om Sagen falder, og at fremlægge Forslaget ufor
andret, blive Mange vaklende; thi Modstanden hjælper
ikke. Snart maa man dog give efter, og man har da
30 blot vakt større Forbittrelse og Lidenskab. Paa samme
Tid var der endnu i Stockholm, som Beretningerne til
Provindsaviserne vise, stor Tvivl om, hvorledes det
skulde gaae. Eric Sparre var tilstede i en Sammenkomst
af Præstestandens Modstandere imod Forslaget hos Biskop
35 Annerstedt.
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DEN 14. DECEMBER. Torsdag. Nu lader det til, at Et.
Knudsen skal redigere den Berlingske.
DEN 16. DECEMBER. Løverdag. Møde i Skjænsved, hvor
J. A. Hansen trækker det korteste Straa ligeoverfor K.
Pedersen og N. Andersens Oplysning om, at han forin- 5
den Opløsningen havde indrømmet Aristokratiet det
halve Antal Pladser i Landsthinget.
DEN 17. DECEMBER. Søndag. For Øieblikket er Madvig
En af dem, der stærkest lægges for Had i de høie Kredse.
DEN 18. DECEMBER. Mandag. Tscherning fik 18 Stem- lo
mer for Heltzens gamle § 79; den forkastedes med 57
Nei.
Kampmann, Jespersen og Casse fik ubetinget Livsstraf
for enhver Handling, der sigter til at berøve Kongen Livet,
Friheden eller Thronen, sat igjennem med 47 mod 34. is
Hansen’s Forsøg paa at indføre Ærbødighed imod
Folkethinget mislykkedes. 56 Nei. 28 Ja.
Idag afskaffedes Slaveriet grundlovsmæssigt i Amerika.
Hvad skal nu de Sorte tage sig til? Hvad skal der gjøres
med dem? Vil det være gjørligt, som nogle mener seent 20
eller tidligt maa skee, at sende dem til Mexikos Kyst
lande, medens Irlænderne, der i Grunden ligesaa lidt
kunne assimileres, sendes til Canada?
DEN 19. DECEMBER. Tirsdag. Anden Behandling af
Grundlovssagen.
25
Hall fik ved Tscherning’s Angreb paa Novembergrund
loven Leilighed til en god Replik; Nederlaget vilde ikke
været saa stort, hvis der ikke indenfra var kommet den
Indbildning til, at Grl. 18. Nov. var Skylden, hvis Stem
ningen af 13. Novbr. havde holdt sig.
30
DEN 20. DECEMBER. Onsdag. I »10. Octbr. Forenin
gen« mødes Frølund og Wichfeld, J. A. Hansen og Scavenius, Alberti og Grüner, J. Neergaard og S. Pedersen
til Befordring af Velvillie og gjensidig Tillid mellem
større og mindre Landeiendomsbesiddere.
35
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DEN 21. DECEMBER. Torsdag. Der paatænkes et al
mindeligt Driftsselskab for alle Jernbaner (Levy, Schovelin, Rothe, Tietgen ere Hovedmændene).
DEN 22. DECEMBER. Fredag. Grundlovssagens tredie
5 Behandling i Folkethinget, vedtagen med 61 mod 27
Stemmer.
Atter fik Hall Leilighed til at udtale sig. Tscherning
erkjendte, at Hall efter hans Tro vilde have redet sig
ud af det, hvis Kongen ikke var død.
10 DEN 23. DECEMBER. Løverdag. Fra Als og Sundeved
lyde Efterretningerne ganske mærkeligt. De Danske ere
mere end nogensinde ved godt Mod. De faa Tydsk
sindede, der tidligere fandtes her, gaae over. Grumby
har aabenbart været sendt op af Østerrig for at fornemme,
15 om de danske Deputerede ikke kunde bringes til at rage
Kastanjerne af Ilden. Han lovede dem, at de skulde
have det som Blommen i et Æg i et Slesvigholsteen.
De vilde tilbage til Danmark. Han havde ikke troet, at
de vare saa fanatiske. Det var han ikke forberedt paa.
20 Nu skal der holdes et nyt Møde.
Forholdene ere i høj Grad demoraliserende. Bønderne
gjøre hvad de vil. Herredsfogden adlyder.
Kjær er nu udnævnt i Haderslev, Mathiesen flyttet
nordpaa.
25 DEN 24. DECEMBER. Søndag. Naturligviis fortryder
Kong Carl, og ikke Faa med ham, at de have ladet Re
formsagen gaae igjennem.
Nye Grublerier ere udkomne. Det Indfald, at første
Hefte skulde være af Grimur Thomsen, er her tilstrække30 lig gjendrevet.
R. Nielsen fortsætter for eet Binds Vedkommende paa
egen Haand sin Logik.
H. Scharling vil aabenbart, naar Bornemann bliver
nødt til at trække sig tilbage, gjærne have Ethiken. Han
35 skriver nu en lille Afhandling imod Bokmann, som han
kalder Atheist.
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I Norge har Storthinget opsat Afgjørelsen af Spørgs
maalet om aarlige Storthing til efter Juni.
Det lader til, at Hamilton i Lund overtager Redac
tionen af det nye nordiske Tidsskrift.
Rosenberg har fortsat sine Smaaskrifter.
s
Iøvrigt staaer Literaturen stille trods de mange Bøger,
der trykkes. Carit Etlar, Anton Nielsen, Ewald, voila
tout.
DEN 25. DECEMBER. Mandag. Carlsen har med Bruun
fundet, at der kan anlægges en Graadybshavn lidt Syd “
for Strandby ved Esberg. Men den bliver kun til 10
Fods Skibe; den vil koste omtrent en halv Million. Ved
Skallingen kan lægges (indenfor Barren) en Havn til
15 eller 14 Fods Skibe. Hvad den vil koste, kan endnu
ikke bestemt beregnes, maaskee en 3 Millioner. Skal is
man vente med den en halv Snes Aar, saa er Udgiften til
Esberg-Havnen sparet. Regjeringen forelægger ikke i
denne Samling noget Havneforslag. Estrup har haft nogle
Tendentser til blot at anlægge en Landingsbro; efter det
daarlige Udfald, det lignende Foretagende havde ved 20
Hjerting, bør dette dog vist ikke blive til Noget.
DEN 26. DECEMBER. Tirsdag. Fr. Algreen—Ussing for
bereder nu et biographisk Lexicon i XV Bind. Der burde
foranstaltes en Samling af nordiske Biographier af »Men
of the time«.
25
Den unge Bluhme redigerer nu ogsaa Søvæsenstids
skriftet. Han har optaget Forsvaret for Marinen ved Als
— i ethvert Tilfælde er Tonen ikke den, der var natur
lig for en Militær efter saadanne Nederlag.
DEN 28. DECEMBER. Torsdag. Kongens Helbred har 30
dog vistnok været svagere og er noget mere angrebet
end almindelig antaget.
Gortchakow har udtalt sig meget høfligt til Piessen. Han
vilde gjærne hjælpe os, men kan ikke. Han raader os til
at blive gode Venner med Preussen. Kun hvis det con- 35
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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venerer Preussen faae vi Noget tilbage. Gortchakow har
for omtrent en 14 Dages Tid siden opfordret Kongen til
at henvende sig til England med Anmodning om mo
ralsk Intervention i Athen, da Kong Georg stærkt trues
5 baade af Ottonister og Republikanere (Sponneck’s Afreise
beklager Ingen). Biilau fik Ordre at henvende sig til
Russel og Clarendon, ikke paa den danske Konges, men
paa Familiefaderens Vegne; han udførte det med sæd
vanlig Keitethed. Han skrev i Sagen, uagtet der var paa10 lagt ham den største Varsomhed. Han henvendte sig til
Latour d’Auvergne, uagtet en Henvendelse til Drouyn først
skulde finde Sted, naar det viste sig, at England vilde
tage sig af Sagen. Det gjælder jo om, at Kong Georg
ikke uforskyldt skal faa Ord for at have bedt om Hjælp,
15 hvilket han ikke har.
DEN 29. DECEMBER. Fredag. Det er Meningen at sende
Rigsdagen hjem ved Slutningen af Januar. Men Straffe
loven haaber jeg dog skal blive ført igjennem denne
Gang. I det Hele har Folkethingets anden Behandling
20 bragt et bedre Resultat end man kunde vente. J. A. Han
sen, som dog er blevet noget flau ved sit Sammenstød
med K. Pedersen og N. Andersen, har ikke heller under
Straffelovforhandlingerne været synderligt hyggeligt til
mode; han syntes, han skulde være med, men har dog
25 nok trods sin Tykhudethed følt, at han ikke magtede
Spørgsmaalene.
Q. har atter ladet høre fra sig. Det er det samme
Sind, som i April. Men Udførelsen af den dansk-natio
nale Grundtanke er kraftigere, fyldigere, alsidigere. Det
30 er en mærkelig Appel til Kongen, en kategorisk Gransk
ning af de sidste fem Aarhundreders germaniserende Liv.
Men ved Siden deraf den overnaturlige Fordring, at Dan
mark alene skulde kunne overvinde Tydskland i den
næste nærforestaaende slesvigske Krig.
35 DEN 30. DECEMBER. Løverdag. Klein, Rimestad, Casse,
Liebe, Nyholm, Brock og jeg samledes med Hensyn til
Ændringsforslagene til tredie Behandling af Straffeloven.
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Vi vare nogenlunde enige, undtagen forsaavidt Nyholm
ikke vilde finde sig 1) i, at Halshugning kom ind i Lo
ven, som den nugjældende Henrettelsesmaade (— Liebe
og Rimestad vilde ikke gjærne indføre en ny Aflivelsesmaade —) 2) ei heller at Hoer blev Gjenstand for offent- 5
lig Paatale, dog saaledes, at den Fornærmede kunde for
lange dens Bortfalden.
DEN 31. DECEMBER. Søndag. Nu skulde jeg næsten
troe, at de internationale Finantsforhandlinger ere komne
til et Resultat. Imidlertid har man endnu Redactionen 10
tilbage. Heydebrand har været nogenlunde rimelig. Paa
Onsdag gjør han Selskab for Vedel, Fenger og Schovelin.
Preussen, Bayern, Saxen og Baden have paa Toldfor
eningens Vegne sluttet Handelspagt med Italien. Sagen
er dog ikke i Ordning, før flere af de mindre tydske is
Toldforeningsstater slutte sig dertil.
DEN 1. JANUAR. Mandag. Bismarck er aabenbart util
freds og nedslagen. Han melder sig ofte syg for at und
gaae besværlige Besøg, f. Ex. Storfyrst Constantin. Han
omtales saa ilde, at selv Quaade vover at gjentage de 20
nedsættende Domme, han overalt hører. Han kunde i
Paris Intet udrette, fordi han intet kunde byde — Kon
gens Bornerthed løfter ham og fældei’ ham. En stor
Feilregning var den, at han aabenbart havde staaet i
den Formening, at Napoleon ved Leopolds Død vilde 25
bryde overtvært og rykke ind med Tropper i Belgien.
DEN 2. JANUAR. Kongen formanede igaar Madvig i
Anledning af hans Personalunionsartikler, dog paa en
meget naadig Maade. Det er udentvivl Martensen, der
har faaet Kongen til det, vel vidende, hvor lidet der be- 30
høves til at vinde Madvig.
DEN 6. JANUAR. Spændingen imellem J. A. Hansen
og B. Christensen er stadigt tiltagende, om end det aabne
Brud søges dækket. Det lader til, at Nogle ville gjenop
tage Fæstesagen; det synes, som om Frølund gaaer 35
22*
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svanger hermed. Mon det skulde komme fra Tscherning,
som er meget uvillig over Alliancen imellem Godseiere
og Bønder?
DEN 9. JANUAR. Kong Georg har skrevet til S. Suen5 son, at nu gik det bedre. Han stolede endel paa sig selv,
men mere paa det græske Folk.
Mærkeligt nok skriver Sponneck aldeles ikke til Kongen.
DEN 10. JANUAR, Carlsen fortæller mig, at Monrad i
sin Tid gjentagne Gange spurgte Reich, om Als kunde
10 holdes. Mindst 3 Uger, var Svaret; det samme Svar fik
Carlsen ogsaa efter Vaabenstilstandens Afbrydelse i Krigs
ministeriet. Han bekræfter atter, at Kongen meente, at
han ved at indrømme Slielinieji havde taget tilstrække
ligt Hensyn til det danske »Partie« (saaledes sagde han,
15 ved Protokoloplæsningen blev det rettet til »Folk«),
Umiddelbart efter at han havde afvist Voldgiftstilbudet
(Carlsen, der den 5, Juni havde forlangt sin Afsked, fordi
Kongen hemmede enhver alvorlig Krigsførelse, stemte
Nei), siger han til en Deputation, at disse Ministre ikke
20 vare tilfredse, før de vadede i Blod til Anklerne!
DEN 11. JANUAR. Carlsen fortæller mig ligeledes, at
han ifjor tilfældigvis mødte Kong Carl paa en Jernbane
station. Han blev seet og taget ind i Kongens Vogn, og
der i det Inderste. Her vilde Kong Carl forsvare sin Færd
25 imod os. Tilsidst, da Carlsen kunde og maatte svare,
sagde denne: Ja, siden D. M. opfordrer mig til at sige min
Mening, det er ikke noget hæderligt Blad i Sverrigs Hi
storie. Kong Carl græd da, saa Taarerne trillede ham
ned ad Kinderne! Jeg kunde ikke andet, sagde han; det
30 Ministerium, der først vilde, men siden bestemt vægrede
sig, havde indbragt Reformforslaget — det var uund
værligt o. s. V.
Hvad Kongen iøvrigt især vilde, var at anbefale Giftermaalet mellem Kronprindsen og Sessan. Carlsen sagde,
35 at det var vanskeligt, thi hvergang Kong Carl begyndte
paa Noget, faldt han fra — f. Ex. Familiepagten, hvor
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Carlsen havde skrevet ham til efter Kongens Ønske. Ja
det var Oscars Skyld — han hlév jo som Rasende.
DEN 12. JANUAR. Privatbanken og Jernbaneselskabet
ere enige; Tietgen forhandler med Peto i London. Fra
begge Sider paastaaes det, at hvis det ikke gaaer nu — s
hvilket paa Grund af den krøhnckeske Sag er umuligt,
skulde det slet ikke kunne gaae.
Jeg vil nu forsøge at faae Estrup til at gaae ind paa
den utvivlsomt rigtige Opfattelse, at det krøhnckeske Depo
situm er blevet upraktisk ved Retstvisten, saa at det er lo
en stor Gunst, hvis man paany giver ham en Frist til
at klare Sikkerhedsspørgsmaalet.
DEN 13. JANUAR. Birkelands Foredrag »Vore Fædre«
holdt efter Hjemkomsten fra Kbhvn., hvor Thomsen’s
og Wegener’s Velvillie stærkt havde slaaet ham, gav Sars is
Anledning til at sige, at ogsaa han var Skandinav å la
Fénélon, men ikke som Birkeland å la Torquemada.
DEN 14. JANUAR. Efter Birkeland falder Hannibal
Sehested ligesom Griffenfeldt for sin Behandling af en
Prindsesse. Begjærlighed efter Gods havde begge (vist- 20
nok sin Tids betydeligste) Mænd tilfælles.
DEN 16. JANUAR. Tirsdag. Nu begynder J. A. Hansen
at meddele sine Forhandlinger med Frijs (han ’A —
Frijs Paategning ®A).
Da Frijs imorges opfordrede mig til at indtræde i en 25
Krigscommission med lige mange militære og civile Med
lemmer — hvoriblandt fra Folkethinget J. A. Hansen
— svarede jeg ham reent ud, at jeg ikke sad efter fri Be
slutning sammen med J. A. Hansen i en Commission.
Tanken overraskede mig saa meget, at jeg strax fik Svaret 30
givet uden ret at betænke, hvor bedsk det maatte være.
Unægtelig har Frijs handlet høist besynderligt ved i
April, paa den Tid, da det Forslag, som han i Modsæt
ning til Estrup, Skeel o. s. v. personligt ansaae for det
bedste, skulde afgjøres i Folkethinget, at give J. A. Han- 35
sen Raadighed over det halve Antal af Valgene.
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Det er sagtens Estrup, der har draget ham bort fra
Andræ; men det er Michaelsen og Grüner, som have
bragt Hansen og Frijs sammen.
DEN 17. JANUAR. Onsdag. Det svenske Bevillingsud5 valg har i Gaar Aftes med stor Majoritet vedtaget at
indstille den franske Tractat til Vedtagelse. Forsøget paa
at komme Gripenstedt tillivs mislykkes altsaa, men nogle
Naalestik er anbragt i Motiveringen. Derimod mene Ad
skillige, at Manderström’s Skjæbne vil blive berørt ube10 hageligt ved den Beslutning, Constitutionsudvalget har
taget, at forlange Papirerne om det dansk-svenske For
svarsforbund. Det er Hamilton’s Venner, der have for
anlediget [dette]; det betvivles dog, at det kommer fra
Hamilton, der ligger syg, stærkt angreben af Gigtfeber.
15 Kongen udtalte til Gram igaar sin store Misfornøielse
over, at Rector ikke havde Myndighed til at forhindre
Skandinavismen i Studenterforeningen. Det var jo for
skrækkeligt; Gram »havde ikke læst den »omineuse« Tale
af Ploug; han havde ingen Myndighed<. »Der maatte dog
20 være en Myndighed, en Grændse« — Landets alminde
lige Love. Kongen gik uvilligt bort.
DEN 18. JANUAR. St. Bille har nu udgivet et lille Skrift
om Søforsvaret, der ikke er uheldigt.
Omsider er der i Blom’s militære Tidsskrift kommet
25 en Anmeldelse af Kautfmanns Danevirkebrochure, hvori
der er sagt adskillige Sandheder mod dette Partiskrift.
DEN 19. JANUAR. Atter et Skrift om Danmarks Ulykke
af A. V.
Nu nærmer Oversættelsen af Klaczko’s Skrift sig Enden.
30 DEN 20. JANUAR. Løverdag. Idag lykkedes det i Lands
thinget at faae det birkedalske Forslag indskrænket til
det gamle Anordningsindhold. Rosenørn’s Stemme af
gjorde Sagen (Simony — Strøm fraværende) — meget
imod hans Ønske.
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DEN 23. JANUAR. Tirsdag.
Krüger fortæller mig, at Hansen — Grumbys Forslag
aabenbart gik ud paa at faae de Danske til at rage Ka
stanjerne af Ilden ved at begjære Stændernes Ind
kaldelse. Krüger stillede adskillige Betingelser for Sam- 5
virken, navnlig, at Augustenborgeren skulde anerkjende
alle de sidste danske Valg; men alligevel vakte hans
Tilbøielighed til at forhandle med Fjenderne adskillige
Indsigelser, navnlig fra Bahnsons Side.
DEN 24. JANUAR. Onsdag. A. Hage fik Forslaget om lo
at overlade Industriforeningen Marmorkirkeruinen for
kastet. Derimod lykkedes det at faae Fenger’s Forslag
om Johnstrup’s Concurrence forkastet.
Tscherning vil ikke være Medlem af Militærcomiteen.
Nu vil Carlsen have Christensen. Men den Sammensæt- is
ning, der saa blev Resultatet, Jonquiéres, Wrisberg, Jacob
sen, Fenger, Bramhelft, E. Krieger, Skeel, Dreyer, Ernst,
Wulf, Carlsen, Madsen, M. Møller, B. Christensen, L.
Eriksen, Thomsen, Krieger, blev dog næsten komisk. Saa
maa en Landofficer og enten Andræ eller Tuxen ind. 20
DEN 26. JANUAR. Fredag. Kong Carl er bleven lokket
og skræmmet til at tage sig af Reformen, og de Con
servative havde ikke rigtig Tillid til den, der skulde være
deres Fører, Grev Henning Hamilton. Han vilde fra
raade sin Regjering al politisk Skandinavisme.
25
Birkedalsk Møde i Odense.
DEN 27. JANUAR. Løverdag. Berner har for nogen Tid
siden forlangt sin Afsked, fordi man ikke vilde give ham
et Gagetillæg, uagtet han er uundværlig for Kranold.
Denne rystede og bævede og fik ham til at vente Sai- 30
sonen ud. — Saa faaer han naturligvis, hvad han vil
have og bliver.
DEN 28. JANUAR. Søndag. Krøhncke har været saa
fornuftig selv at ønske Vedtagelsen af Forslaget om ny

344

1866 28. Januar—30. Januar 1866

Sikkerhed for det Tilfælde, at det chapmanske Deposi
tum brister.
Der tales nu stærkt [om], at flere af de svenske Statsraader (Gripenstedt, Lagerstråle, maaske Malmsteen og
5 Manderstrom) ville trække sig tilbage.
DEN 29. JANUAR. Mandag. Frijs, hvem jeg efter Op
fordring talte med idag, har accepteret B. Christensen^
men da han havde taget Nyholm med i Folkethinget,
(Fenger, Dreyer, N—m, Madsen og Eriksen) og ladet
10 Jacobsen i Landsthinget forsvinde (Carlsen, Skeel, B.
Christensen og Krieger), forestillede jeg ham, at det gik
ikke an saaledes at berøve Landsthinget eet vigtigt Med
lem og Commissionen i det Hele Arbeidskraft
Jeg henstillede derhos, at Marinen endnu burde have
15 enten Tuxen (Dir.) eller Kraft. Hvis Thomsen ikke kom
mer ind, maa Scharffenberg vel indsættes, da M. Møller
efter det almindelige Omdømme er meget uheldig ved
det grønne Bord.
DEN 30. JANUAR. Tirsdag. Moltzen, som nu er hjem20 kommen, medbringer en skriftlig Opsats om Forhand
linger med Wagener, hvorefter Bismarck til Vederlag for
Neutraliteten skulde tilbagegive Danmark Nordslesvig
til Aabenraa og hvis Danmark vil slutte en offensiv og
defensiv Alliance med Preussen, til Kobbermølleaaen.
25 Meddelelsen er kommen igjennem Zytphen til Frijs,
men denne vil ikke engang see Papiret"';
Senere har det vist sig, at Wagener alene har be
kræftet, at han har seet M’s Lucubration**, hvori tillige
30

* — dog har han sat Haffner paa Zytphen. Pudsigt er
det, at Quaade, som forfølges af Moltzen, selv har holdt
ham i Berlin, da det er Quaade, som understøtter Baur,
og denne igjen har hjulpet Moltzen.
** ja, det er endog kommet frem, at Bismarck har
svaret, at han ikke vilde have Noget med det Hele at
35 gjøre, saalænge Vedkommende ingen Legitimation havde.
(25. Novbr. 65.)
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tilsiges Subsidier, og dansk Commando for Hjælpecorps
— ja endog antydes, at Preussen ikke vilde modsætte
sig, at den danske Konge blev Konge i Sverrig og
Norge, navnlig hvis Preussen formaaede Østerrig til at
tilbagegive Kong Christian Slesvig og Holsteen, i hvil- s
ket Tilfælde Kongen af Danmark forinden skulde binde
sig til at afstaae Preussen Landet Syd for Kobbermølleaaen. Wagener siger i sin d. 22. Jan. 1866 da
terede Erklæring, at han nach vorgängiger Rücksprache
mit dem Herrn M. P. B. og efter foregaaende For- lo
handlinger med Moltzen har seet Moltzens Udkast
til en Overenskomst. Senere har Moltzen skrevet (1.
Marts) til Berlin om en bindende Erklæring, men det
er svaret ham, at han maatte have en Slags Legitima
tion, inden man kunde give noget Tilsagn.
is
DEN 1. FEBRUAR. Torsdag. Krøhncke-Loven gik igjen
nem idag i Folkethinget. Det preussiske Overtribunal
har, det siges med en overordentlig kneben Majoritet,
d. 29. Januar vedkjendt sig den Anskuelse — jeg veed
ikke i hvilken Form — at Deputerede uden videre kunne 20
drages til Ansvar ved de almindelige Domstole for deres
Yttringer i Kamret, hvis de efter Straffelovens alminde
lige Bestemmelser kunne fældes. Deres Stilling skulde
altsaa vel komme i Betragtning, ligesom f. Ex. en Em
bedsmands o. s. V., men til Tiltale behøves ikke nogen 25
Beslutning af Deputeretkamret.
DEN 3. FEBRUAR. Løverdag. Bismarck udtaler sig
idag i Kamret for Hertugdømmernes Personalunion med
den preussiske Krone — indtil Videre.
Det er opdaget i Pesth, at Bismarck ved sine Agenter 30
opfordrer Magyarerne til Modstand. Herved har Mini
steriet faaet et stærkt Vaaben imod den preussiske Alli
ance hos Keiseren, der hidtil har været dens væsentligste
Støtte.
DEN 5. FEBRUAR. Mandag. Grove har saa godt som
Intet færdigt udover sit Budget og en Lønningslov. Han
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forelagde idag i Folkethinget sit Budget. Neergaard har
et Organisationsforslag og en Lønningslov, men vil først
have Kongens foreløbige Bifald.
Neergaard gik dybere ind paa Krigens Førelse, end
5 jeg havde ventet, da jeg antydede for ham det Tryk,
hvorunder vi led, som Følge af den ved Krigens Førelse
forvoldte Pessimisme.
DEN 7. FEBRUAR. Onsdag. Thomsen fremstiller General
Hansen som den, der er afgaaet i Unaade, fordi han
10 ikke tog tilstrækkeligt Hensyn til Kongens Ønsker ved
sin Hærplan; navnlig gjorde Kongen Indsigelse imod,
at Loven optog Bestemmelserne om Befalingsmændenes
Tilgang og Uddannelse. Han betegnede det som et svagt
Øieblik, da Hansen fandt sig i Kauffmanns Udnævnelse,
15 — en Svaghed, som han snart fortrød, og som blev en
Pind til hans Ligkiste, idet Kauffmann ved Hoffet har
frembragt den Forestilling, at Hansen gaaer i Barndom.
Iøvrigt vilde Hansen nedlægge Usserød, Brødbageriet
o. s. V.; det var ham, der befalede Offentliggjørelsen af
20 den tilsigtede Organisation med de Undtagelser, som
bleve en nødvendig Følge af, at Kongen fandt, at flere
af hans Forslag hørte hjemme paa Anordningsomraadet.
Alt dette blev sagt ret fiint — jeg kan endnu ikke be-'
dømme Thomsen, men han skildres i Almindelighed
25 som en klog, beregnet Mand, der veed at snoe sig.
Hansen lod ham raade næsten i Alting; hele Planen er
væsentligt Thomsens Arbeide. Da Hansen kom, vilde
han ikke engang lade Thomsen referere.
DEN 8. FEBRUAR. Hvis man strax var bleven bekjendt
med Indholdet af Preussens og Østerrigs Notevexel, saa
vilde man have været paa det Rene med, at Krigen var
nærforestaaende. Nu begyndte Rustningerne, da en Forstaaelse i det slesvigholstenske Spm. var umulig. Imid
lertid afhænger jo særdeles Meget af Frankrigs og i For
as bindelse dermed af Italiens Holdning (jfr. 27. Fbr.)
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DEN 10. FEBRUAR. Løverdag. Erichsen forsikrer, at
de preussiske Tropper nu staa paa fuldstændig Krigsfod
i Slesvig; efter et Telegram, der kom til den Høistbefalende, skal han med 24 Timers Varsel være færdig.
Han venter, at Preussen snart vil gjøre Danmark et s
Tilbud om en Afstaaelse af en Deel af Slesvig i Perso
nalunion; Ladiges har skrevet derom til Prinds Hans
og bedet ham indstændigt fraraade Kongen at gaae ind
derpaa. Erichsen fik tidligere Understøttelse af Piessen
fra den ridderskabelige Kasse; nu, da Bladet har viist lo
sig mere Dansk, tør Plessen ikke blive ved >for ikke
at miste sin Indflydelse«. Det er det gamle Spil. Man
troer at have Indflydelse ved at være den Første til
at følge,
DEN 11. FEBRUAR. Søndag. Bruttosystemets Indførelse is
paa Budgetudkastene er skeet trods bestemt Indsigelse
fra vedkommende Personale i Ministeriet, ifølge et Magt
sprog af Fonnesbech, der i det Hele ikke forstaaer at
sætte sig i det rette Forhold til Personalet, navnlig
hverken til Schovelin eller Levy (hvem han forholder 20
Privatskrivelser, f. Ex. om Optagelsen af Officerernes
Forskjel imellem Gage og Pension til Vi 1866).
DEN 13. FEBRUAR. Tirsdag. Jeg har nu bestemt mig til
at tage Madsen til Secretær. Forunderligt nok kommer
Bjerring, hvem jeg bad opgive mig de dygtigste Offl- 25
cerer, hvorom der kunde være Spørgsmaal, med de
samme 4, som have skrevet i Steenstrups Maanedsskrift,
Koefoed (Ingenieur), L. Fog (Læreren i Krigskunst, for
lærd), O. Blom (har ingenlunde Faderens Hoved), og
Madsen. Den Sidste er i Færd med en Oversigtsfrem- 30
stilling af Hærvæsenet i de tre nordiske Riger.
Endnu nævnes Buchwald, men han er især Mathe
matiker.
Der finder for Øieblikket en betydelig Vexel Sted i
Lærerpersonalet ved Høiskolen, Goos, Linnemann samt 35
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Klingsey — Thomsen, for ikke tale om de forchammerske Forelæsninger.
DEN 15. FEBRUAR. Torsdag. Østerrig har standset Finansspmlets Afgjørelse ved at sætte det i Forbindelse
5 med Postspmet. Naturligviis lide alle Sager i Fhold til
Udlandet under Frijs’s Mangel paa Evne til at opfatte
og svare. Nylig, da han meldte Dotézac, at Kronprind
sen vilde besøge Napoleon, forsnakkede han sig uden
tvivl med Hs. til Spm. om der havde fundet nogen
10 »ouverture« Sted m. Hs. til de vestindiske Øers Afstaa
else til Amerika, og ganske vist m. Hs. til de moltzenske
Eventyr, hvor han udlod sig, som om Bismarck havde
nogen virkelig Andeel deri.
DEN 16. FEBRUAR. Fredag. Den unge philosophiske
15 Kreds (Larsen, Brandes, R. Schmidt, Høtfding) rører sig
ufortrødent. Det synes næsten, som man har truffet
Hovedpunktet: Er der en Selvmodsigelse i R. Nielsens
Udtalelser om Forholdet imellem Tro og Viden? Med
andre Ord: er der foregaaet en Lempning, en Bevægelse
20 i hans Holdning?
Af R. Nielsens Logik kommer nu snart andet Bind.
DEN 18. FEBRUAR. Et Hovedspm. ved Hærordningen
bliver, hvorvidt der skal finde nogen Udfoldning Sted
ved Overgang fra Fred til Krig, og i nær Forbindelse
25 dermed, om det ikke er nødvendigt at vende tilbage til
7?eg'imen/sinddelingen, uagtet den hverken findes i den
flensborgske Plan fra 1852, eller i Lundby—Ankjærs
fra 1858, eller i Hansen—Neergaards Forslag fra 1865—66.
DEN 19. FEBRUAR. Mandag. Idag holdt Forsvars
commissionen sit andet Møde. Discussionen begyndte.
Man vil have en større Hær end den neergaardske —
naar nu blot ikke, hvis dette viser sig at være umuligt.
Følgen bliver, at slet Intet kan gaae igjennem. Nu har
Fenger i Finantsudvalgets Underudvalg sat sig i Hovedet,
35 at man skulde gribe ind i Hansens foreløbige Orga
nisationsplan, og reducere Bataillonerne. Oprindeligt
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burde Hansen vistnok have inddraget de Batailloner
m. V. hvis Recrutteringsdistrikter tabtes; han kunde da
have holdt Cadren i de tilbageblivende meget stærk.
Men nu er det en egen Sag atter at gjøre det Hele
om paa et Aars Tid. Noget kunde Bataillonernes Tal s
dog nok nedsættes.
Goltz kom idag til Berlin.
DEN 20. FEBRUAR. Tirsdag. Spidsmusen melder (d.
17**®), at Chaudordy beretter hvorlunde Frankrig puster
til Ilden, baade ligeoverfor Østerrig og Preussen. Vig lo
ikke tilbage, det er en Æressag! Sagen er, at Bismarck
Intet kunde eller vilde byde, da han var i Paris. Iøvrigt
er Chaudordy meget kjølig og ubehagelig mod os nu —
mon han trænger til en Opmuntring eller har han Or
dre dertil?
is
DEN 21. FEBRUAR. Onsdag. Tredie Møde i Cms.
(Bramhelft, Ernst). Adressen er antaget i Underhuset
i Pesth.
DEN 22. FEBRUAR. Torsdag. Det preussiske Kammers
Samling fik en brat Ende. Der bebudes indgribende Be- 20
slutninger m. Hs. til Hertugdømmerne — paa den anden
Side hedder det, at Goltz’s Beretninger have bragt nogen
Vaklen og Usikkerhed tilveie.
DEN 27. FEBRUAR. Tirsdag. Quaade og Falbe be
kræfter begge, at Spændingen mellem Østerrig og Preus- 25
sen er overordentlig stærk. Den ene Dag troer Quaade
paa Fredens Opretholdelse ved mindelig Overenskomst,
den anden paa Krig. Han har berettet en Omstændighed,
som vilde være meget vigtig, hvis den var sand, nemlig,
at Preussen og Italien med Frankrigs Vidende og taiise 30
Samtgkke havde sluttet en blivende Alliance. At noget
Saadant ligger i Luften, er klart.
DEN 28. FEBRUAR. Onsdag. Imorgen Rigsdagstaffel i
Anledning af Kronprindsens Reise, der er berammet til
d. 6‘® Marts. Man vil virkeligt begjære Reisepenge, men 35
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for at undgaae Bemærkninger om Kauffmann er det
udsat til Efteraarssamlingen *
DEN 1. MARTS. Torsdag. I Preussen forhandles der
stærkt om afgjørende Beslutninger mod Østerrig. Idag
5 lyder Rygtet om Bismarks Afgang (jfr. ’/s) efter det store
Statsraadsmøde fra igaar (d. 28. Fbr.), hvor Mannteuffel,
Goltz og flere Generaler vare tilstede. Der synes ikke at
opnaaes Enighed mellem Wien og Pesth (®/s).
Rygtet er jo ogsaa gaaet om Russells Afgang, men
10 dette er jo aabenbart forhastet; Ministeriet maa, hvor
skrøbeligt det end er, dog bringe sit Reformforslag frem.
DEN 2. MARTS.
Idag lyder Rygtet igjen om en Opsigelse af GasteinerConventionen. At Bismarck ikke er gaaet af, er vist.
15 Bismarck besvarer Anexationsadressen fra det holstenske
Ridderskab velvilligt.
Det seer skrøbeligt nok ud med Ministrenes Helbred.
Estrup falder i Søvn i Statsraadet og Leuning besvimer
derefter.
20 DEN 3. MARTS. Løverdag. § 10 er forberedt, forsaavidt
angaaer Gammel- og Nyholm — trods Lehmanns Mod
stræben — ved Conference med Tuxen og Meldahl.
Lehmann vilde lade Spørgsmaalet om Vandterritoriets
Benyttelse staae hen; men Meldahl oplyste, at nu kan [det?]
25 formodentlig ved en Udgift af 50,000 Rdlr. klares, idet
Havnevæsnet, der netop nu opmuddrer her, kan være
tjent med at bekoste Quaien og venstre Deel af Opfyldningsarbeidet.
* Senere Anm. 1867. Decbr. Det blev ikke til Noget
30 med denne Begjæring. Kronprindsen gjorde Gjæld paa
30,000 Rdlr., og man er meget uvillig over, at Ministe
riet ikke skaffer ham, hvad det lovede. Herimod gjøres
gjældende, at den Reise, der var paatænkt var en læn
gere og betydeligere end den, hvortil det indskrænkedes,
35 jfr. 1869. Jan. 11.
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DEN 4. MARTS. Søndag. Udkastet til Folkethingsudvalgets Betænkning over Krigsbudgettet blev i Fredags
sendt Neergaard.
Da Hærens Reduction skulde gaae for sig, havde det
været Hansens Pligt at inddrage de Batailloner, som s
recrutteres fra de afstaaede Landsdele. Hvis han da
samtidigt havde dannet stærke Cadrer, vilde han uden
tvivl have gavnet baade Hæren og Staten. Nu skete det
ikke. Kan det nu være rigtigt at lade Folkethinget danne
en ny Tingenes Tilstand, saaledes som Fenger vil, ved lo
at danne 14 Batailloner, ved at bortskjære den yngste
Afdeling af Høiskolen, ved at lade Officererne være uden
fast Udnævnelse i 5 Aar o. s. v. Neergaard, som alt for
inden var gaaet af paa Grund af Tvist med Fonnes
bech, hvis ikke Forfatningstvisten havde forhindret det, is
har nu forlangt Betænkningstid til Onsdag i næste Uge.
Det Visse er, at vi ikke blive færdige til Paaske.
DEN 6. MARTS. Tirsdag. Nicolay, som er meget vred over
Pariserreisen, paastaaer, at det slet ikke er for at besøge
Keiseren, men for at blive bekjendt med de legitimistiske 20
Familier o. s. v. Kauffmann faaer derfor strenge Instruxer
for at forebygge falske Skridt i den Retning.
Snurrigt nok er det ikke i Virkeligheden Frijs, der
har bestemt Kauffmann’s Valg; det er Oxholm, der
frygter for Indflydelsen og derfor nok vilde have ham 25
bort. Reisen gik for sig idag. Iøvrigt er jo K’s Reise lidt
besynderlig, da han nylig var saa nødvendig. Iaften har
Neergaard Conference med Folkethingets Finansudvalg.
Udentvivl vil han være stiv.
DEN 8. MARTS. Torsdag. H. J. har udgivet > uhildede 30
militærpolitiske Betragtninger*.
Det er øiensynligt ingen Dansk, der har kunnet skrive
dette i mange Stykker prosaisk-correcte, militærforstandige, men for al høiere politisk Opfattelse blottede Skrift.
* Det er næppe Johannes Harbou
Dauw. (Senere Anm.)

snarere H. J. 35
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Hvor er det dog caracteristisk, at der hos os kan stri
des, om den danske Styrelse skal være dansk. Men det
er de tydske Rester (Kauffmannerne, Harbouerne, Dauwerne — med al individuel Forskjellighed), som brede
5 sig med deres fattige Overlegenhed. Jeg frygter for, at
de Bedste af dem aldrig forvinde Danevirkeskjæbnen —
det er Synd.
DEN 10. MARTS. Løverdag. Hidtil har Militærcommissionen især givet sig Lejrsystemet i Vold, der skulde
10 træde istedetfor Garnisonssystemet; jeg haaber, den siden
kommer fra det.
DEN 11. MARTS. (Preussisk antiaugstbgsk Decret. Se
14de Marts.)
En ny yngre Forfatter er optraadt — imod K. Han
is sens uklare Afhandling om Nationalitet og Christendom
neml. Cl. Winsløw. Det synes, som alle de Yngre i Aar
ville melde sig; denne er imidlertid altfor grøn. Nu
kommer om nogle Dage omsider H. Ibsens Brand, et
Kierkegaardsk Drama, vistnok ogsaa befrugtet af de
20 norske Religionsbevægelser.
DEN 13. MARTS. Tirsdag. I Aften holder Folkethingets
Finansudvalg Slutningsmøde om Krigsministeriets Bud
get. I Ministeriet er der ikke liden Uro i Anledning af
Udvalgets Indstillinger ved begge Krigsbudgetterne og
25 Thingets Marineafstemninger.*
Lachenbacher har nu faaet Ordre til at skride til
Redactionen af den foreløbigt vedtagne Opgjørelse, dog saa
ledes, at han skal søge at opnaa noget længere Terminer
til Capitalbetalingerne. **
30

* Neergaard var tilstede. Men den Stilling, han ind
tog, var endnu meget usikker. Leuning er i denne Tid
holdt hjemme, men ogsaa han holder paa Garden m. m.
** Det synes, som det har virket noget, at Falbe spurgte
Mensdorff, om han da vilde, at vi heelt skulde falde i
35 Armene paa Preussen. Frankrig er og anmodet om at
stimulere Østerrig noget.
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DEN 14. MARTS. Onsdag. Kronprindsen kom forrige
Fredag til Paris. I Søndags modtog Keiseren og Keiserinden ham. Ved denne Leilighed blev der ikke talt Po
litik.
D. 11‘® Marts er der udstedt en glubsk anti-augusten- s
borgsk Fdg. ei blot i Slesvig men og i Holsteen. Ogsaa
Spidsmusen’s Beretninger gaae ud paa, at man i Preus
sen er krigersk-sindet; ikke engang Mannteuffel skal ud
tale sig for Østerrig. Wimpfen paastaaer omvendt, at
Østerrig ikke vil give efter. Det hedder, at de østerrigske i«
Generaler ikke frygte for at optage Kampen samtidig
med Preussen og Italien. Ungarerne gjentage deres Bøn
om den fuldstændige Anerkjendelse af Retscontinuiteten,
navnlig om et selvstændigt ungarsk Ministerium. Spørgs
maalet synes at være det, om de ville fortsætte Arbeiderne om den nye Ordning saalænge til det sees, om
de kunne komme til et Resultat, hvorpaa Regjeringen
gaaer ind; thi da kunde jo Alt gaae Slag i Slag.
DEN 15. MARTS. Torsdag.
Skjøndt det almindeligt paastaaes, kan jeg dog ikke 20
troe, at Ministeriet vil gjøre — »Bjørneskindshuerne« til
et Cabinetsspørgsmaal, og det i dette Øjeblik, da Ver
den er alvorlig. Saa meget synes mig, at man tør sige:
Bismarck kan ikke staae stille. Han maa gaae fremad
eller vige Pladsen for Goltz. Om derimod den tydske 25
Nødvendighed virkelig er tilstede, saa et gjennemgribende
Brud forestaaer, ja det veed jeg ligesaalidt som nogen
Anden. Vist er det, at ligesom der ingen ret europæisk
Nødvendighed var tilstede i IS’Vsa for det danske Mon
arkies Integritet (isaafald vilde man have kunnet sætte 30
en Garantie igjennem), saaledes kunde Danmark i 1863
—1864 aldrig have gjort Andel end bringe Sagen for
Europas Afgjørelse. Vilde England ikke vove det Mindste,*
* Vaabenhvilen var det første Tegn — vi burde havt
Jvlland for Blokadens Opgivelse — altsaa dog beholdt 35
Als.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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ja saa maatte den tydske Nødvendighed blive en euro
pæisk Nødvendighed, Magten maatte atgjøre Spmet; for
Danmark var da det sande Spørgsmaal, om vi skulde
finde os i en fattig partiel Afgjørelse til vor Skade, me5 dens Alt Andet blev liggende uafgjort, hvorved vi dog
ikke fik nogen Sikkerhed for, at vi kunde holde os uden
for de følgende Forviklinger.
DEN 17. MARTS. Efter Spidsmusen’s Rapport gjør en
preussisk Embedsmand Avancer til ham om nordsles10 vigske Afstaaelser, og han vil, at Moltke straks i den An
ledning skal sætte sig i Revægelse. Det er dog umuligt,
saalænge hverken Quaade eller Heydebrand have det
Mindste at sige. Det almindelige Indtryk er ellers, at
det i det Mindste er ligesaa sandsynligt, at Frankrig vil
15 slutte sig til Østerrig. Frankrigs lille Ord for os til Øster
rig har alt hjulpet i Finantsspmet. Iøvrigt skulde Bis
marck have sendt en Note til Østerrig; det siges, at den
kun skulde fordre Augustenborgerens Fjernelse. Goltz
siger, at han ikke kan troe herpaa, hvis ikke Stemnin20 gen er blevet langt mildere i Berlin, end da han var
der. Wimpfen, som for en 14 Dage siden troede paa
Krig, er dog ligesom tvivlraadig; Eet og Andet tyder
paa et nyt Gastein. Kongen af Baiern opfordrer Mellem
staterne til gjennem Forbundet at opretholde en væbnet
25 Neutralitet, hvis det skulde komme til Krig mellem Preus
sen og Østerrig.
Den 21. MARTS. Onsdag. Martensen har i Dag været
kaldt til Kongen i Anledning af Roskilde Domprovstiembedets Besættelse. Han har gjort gjældende, at et saa30 dant Embede, ligesaa lidt som de kbhvnske Kald, kunde
besættes efter Anciennitet; han udtalte derhos for første
Gang et personligt Ønske, nemlig om at Gude maatte
faae det. Rosenørn holdt paa Anciennitetsprincipet og
vilde have Rørdam fra Hammer, der er en meget daar35 lig Prædikant. Rosenørn havde henstillet Sagen til Kon
gen, men dog bearbeidet ham saa stærkt, at denne, der
havde lovet M—en, at Gude skulde faae Embedet, vilde
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trøste M. med, at denne Gang kunde Gude ikke faae sit
Ønske opfyldt, men næste Gang! Martensen var næppe
synderligt blid; da Rosenørn ikke havde gjort sin An
skuelses Billigelse til et Cabinetsspørgsmaal, maatte
Kongen holde sit Løfte, ellers kunde man jo slet ikke s
stole paa ham o. s. v.
Senere Anm. Martensen ventede aabenbart ikke at
trænge igjennem, men gjorde det dog.
DEN 22. MARTS. Torsdag. Wachtmeister er et nyt Ex
empel paa, hvor vanskeligt det er at sætte sig ind i lo
fremmede Forhold. Han vilde, at Rigsraadet skulde have
taget det hele Budget i 8 Dage! Og det uagtet det nu
for første Gang efter lang Udsættelse faaer Lov at be
handle alle Enkeltheder! Han insisterede overordentlig
stærkt paa Ønskeligheden af at faae Forfatningssagen i5
endt, jo før jo heller! Det var endnu for tidligt for Hall
at komme tilbage; men det vilde jo være en Skam for
Danmark, om hans Tid ikke kom.
Wachtm. troede ikke paa Krig, men mente, at Øster
rig—Preussen kunde blive enige ved at reorganisere For- 20
bundsforfatningen paa adskillige tydske Smaastaters Be
kostning. Han er saa phantastisk, at han mener, at vi
endnu kunde faae Slilinien. Bismarck bryder sig kun
om Kiel og Eckernførde, og hvad han ikke selv vil have,
under han ligesaa gjærne Danmark!
25
DEN 26. MARTS. Mandag. Marineforhandlingen i Lands
thinget, som kunde være endt, hvis Formanden havde
ladet Wessely tale et Quarter, blussede op igjen, men
vi slap dog for Udvalg. David kunde imidlertid ikke
dye sig for at forbeholde sig et Forslag om Nedsættelse 3o
af Bevillingen af
af Udbyttet af »Danmark« til Mini
steriets oprindelige Forslag.
Fenger forhandler idag med 0. Pr. om den endelige
Redaction af Finansovereenskomsten.
DEN 27. MARTS. Tirsdag. Endelig blev Folkethinget fær- 35
digt med Krigsministeriets Budget. Imod Forventning
23*
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tog Folkethinget idag Udenrigsministeriets Budget og
Fonnesbech’s Udgiftslov til tredie Behandling. De ville
saaledes blive stadfæstede inden 1®'® April. Fonnesbech
har igjennem Fenger faaet dette udvirket trods A. Hage’s
5 Lyst til at holde Bevillingerne tilbage for at øve Tvang
paa Landsthinget.
10. Oct. Foreningen har nu udfærdiget sit frølundhansen-wichfeld-scaveniusske Manifest. Der er dog en
Kreds af Godseiere, der holder sig noget tilbage fra Gods10 eierbondepolitiken, Moltke—Bregentved, Rosenørn-Lehn,
Holstein-Holsteinborg o. s. v.; Holstein staaer dog alt paa
Springet.
DEN 28. MARTS. Onsdag. Raasløffs store Iver for at
afhænde St. Thomas volder Vanskeligheder; thi hvad
15 vil England og Frankrig sige? Moltke har nu foreslaaet,
at vi ikke taust skulde tage vor Beslutning, men lige
frem henvende os til Frankrig og betegne det som en
bevidst Eftergivenhed for Frankrig, at vi ikke afhænde
det, hvis Frankrig vil love os virksom Understøttelse.
20 Det ligger rigtignok nær at spørge: Hvor længe skulle
vi være bundne? Og kunne vibevæge os frit, hvis Frank
rig blot giver gode Ord uden Løfter?
DEN 2. APRIL. Mandag. Brand* vil nu blive anmeldt
af Scharling, Brandes og Clemens Petersen. Hegel ud25 giver tillige et Bind mindre Digte af ham og et Drama
fra Christian den Fjerde’s Ungdomshistorie. Man har
talt om en Julian af ham; jeg veed ikke, om med Rette,
men hvis saa er, skal Hauchs Julian næppe skræmme
ham. Desværre er Brand aabenbart forfeilet. Hans »Alt
30 eller Intet« kan aldrig være et christeligt Bud.
* Ibsen (Student 1850) udgav alt i 1850 Catilina, var
1851—1857 Directeur ved det norske Theater i Bergen,
kom 1857—1862 til Chra. norske Theater, 1862—1863
artistisk Consulent ved Chra. d. Th., paa begge Steder
35 efterfulgtes han af B. Bjørnson, den lykkelige. Gik saa
til Rom.
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Heegaard’s rationelle Ethik er nu færdig. I næste Uge
bliver andet Bind af »Grundideernes Logik« færdig.
Vaupell er nu færdig baade med 1849 og 1850.
Foreningen for Frihed i Folkekirken har nu (d. 12*®
Marts) udsendt sit Manifest (Carlsen. Høgsbro. Røster, s
Rørdam. Busck).
DEN 3. APRIL. Den engelske Presse begynder nu at
tale om Muligheden af en stor Krig. Den vil endnu ikke
erkjende, at Ansvaret falder paa den selv, fordi den ikke
ved en mere energisk Optræden i 1864 tilveiebragte en
Afgjørelse, som Danmark skulde gaae ind paa, en Af
gjørelse, der tillige vilde have sat en Stopper for Preus
sens Udvidelseslyst, som uundgaaeligt maatte gjøre sig
gjældende, naar først Danmark var knust. En anden
Sag er, om denne »uniu/igre« Borgerkrig virkeligt alt er is
blevet uundgaaelig, om virkelig den Capital af Uret mod
Dmk., som Østerrig og Preussen have opdynget, alt er
blevet saa stor, saa Blodrenterne alt nu skulle ind
drives.
DEN 4. APRIL. Onsdag. Rigsdagen er indkaldt til den 20
23. April. Desværre ere vi næppe færdige til den Tid.
Landsthinget vedtog idag det egentlige Marinebudget,
uden andre Forandringer end de, der fulgte af Lov
givningen. Om Folkethinget ikke vil fastholde Ministe
rens en Gang givne Samtykke til Anmærkningerne imod 25
Pensionsberettigelse, ville vi faae at see. Tilbage staaer
kun Forslagene om at forandre Folkethingets Disposi
tion over det mulige Udbytte af »Danmark«s Salg.
DEN 5. APRIL. Torsdag. Baade David’s Forslag V2 og
Sick’s (V4) forkastedes. Grove har unægtelig! spillet en so
meget pudsig Rolle ved at gribe enhver udstrakt Haand,
ligegyldigt hvor uskikket den er til at bære.
Neergaard har nu opstillet en Række Ændringsfor
slag saa gjennemgribende, at Adler og Fenger have be
tragtet enhver Forhandling med ham som overflødig, ss
Jeg er bange for, at dette er en Overilelse, og Resultatet
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kan let blive, at det Hele trækker længere ud, end nød
vendigt. De Frygtsomme som Bregendahl troe alle
rede, at Nødvendigheden af Landsthingets forøgede Magt
udfoldelse skal skade Grundlovssagens Gang.
5 DEN 6. APRIL. Fredag. Havneadressen er nu overleve
ret Estrup. Jeg troer, at hans Svar er ret forstandigt.
Der er vistnok større Trang til en Udvidelse af Havnen
ved Hjælp af Rheden, end det tidligere har været an
taget. Sagen er, at Skibsfarten mere og mere bliver en
10 Dampskibsfart, kun de store Skibe kunne holde ud; de
smaa dræbes ved Concurrencen. Hvis til samme Tid
Kallebodsagen kan føres igjennem til Fordel for de
mindre Skibe, saa meget desto bedre; men den største
Indrømmelse, der bør gjøres fra Communens Side, er
15 vistnok at opgive det nye Jordsmon som dannes i Nær
heden af Gasværkscanalen.
DEN 7. APRIL. Løverdag. Rosenørn skal føle sig noget
ubehageligt berørt, deels ved Gude-Sagen, deels ved den
Uvillie, Bille’s Plads i den soranske Commission visse
20 Steder har vakt.
Der kom dog en Conference istand imellem Finans
udvalget i Folkethinget og Neergaard.
En Brochure i Paris Le conflit austro-prussien anbefa
ler Afstemning i Slesvig om, hvem der vil til Danmark,
25 og hvem der vil til Augustenborgeren i Holsteen. Stærkt
Angreb paa Preussen.
DEN 8. APRIL. Søndag. (Den Preussisk-italienske off.
og def. Alliance (jfr. Ratif. 14. og 20. April) sluttes
idag.)
30 Mannteuffel har sagt til Mde. Rasch, at vi fik Nord
slesvig til Cruusaa tilbage; men Flensborg fik vi ikke.
DEN 9. APRIL. Mandag. Den østerrigske Note skal være
afgivet idag.
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Sponneck venter nu at komme tilbage i næste Maa
ned, og der er en Del Bevægelse overalt. *
Frijs vilde hjælpe Neergaard idag til de 22 Batailloner;
men han var uheldig. Han følte det, tog sin Hat og gik
sin Vei. Bille tog deraf Anledning til at klage over Mini- s
steriets parlamentariske Fattigdom, hvilket naturligviis
vakte en Deel Fattigdoms Medlidenhed.
DEN 10. APRIL. Tirsdag. Folkethinget fastholdt igaar
sine tidligere Beslutninger med Hensyn til Bataillonernes Antal, hvorved Sagen om Undercorporalerne gik i lo
Orden. Idag fastholdt Folkethinget alle sine Beslutninger
saasom m. Hs. til Hestgarden, Chefen for Adjudantsta
ben, de enkelte Avancements og overtallige Officerer
o. s. V.; Alt, hvad Krigsministeren fik, var en Trom
peter.
15
Idag er Indtægtsbetænkningen fremkommen i Folke
thinget. Det store Nummer vil blive Spørgsmaalet om
Usserøds Nedlæggelse.
DEN 11. APRIL. Onsdag. Krigministeriets Budget endtes
idag. Han fik naturligvis de 100,000 Rdlr. til Geværerne 20
skjøndt det kan være uheldigt nok at omdanne 10,000
af vore tunge Geværer til Bagladegeværer. Naar vore
Soldater skulle have Bagladegeværer, burde de være
lettere, saa de kunde have mere Ammunition.
DEN 12. APRIL. Torsdag. For at forebygge altfor stor 25
Uro i Landsthinget, spurgte jeg gennem Skeel, om ikke
Frijs med Neergaard og Estrup (eller hvem han vilde)
skulde have Lyst til at conferere med Exudvalget. Det
blev strax accepteret, og Conferentsen fandt Sted idag
Kl. 2V2.
30
* Sponneck har i Paris mærkeligt nok udtalt sig i
den Retning, at det vel kunde være, at det øvrige Eu
ropa blev enigt om at ordne Sagerne med Isolering af
det foragtede England og det frygtede Rusland.
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DEN 13. APRIL. Fredag. Først havde Kongen villet udskj^de de militære Spørgsmaals Referat idag; saa frem
tvang Frijs dog Referatet, men Kongen vilde ikke re
solvere før Søndag.
5 DEN 14. APRIL. Løverdag. Martensen læste idag et
Partie af sin nye Ethik.
Heegaard skal have nogen Tendents til at emancipere
sig fra R. Nielsen, men hvortil? R. Nielsen er og bliver
dog (med meget Talent i Enkelthederne) et Concordat
10 af en modificeret S. Kierkegaard og en modificeret Hegel,
som Ingen af Parterne vilde anerkjende. Man kan holde
sig til Troen med Tilbagetrængning af Dogmerne, af Erkjendelsesmomentet (Schleiermacher),"^' man kan holde
sig til Virkeligheden med fuld Afkræftelse af Troen
15 (Spinoza^ man kan søge at mediere imellem Tro og Viden
(Martensen); men at stille Tro og Viden ligegyldigt ved
Siden af hinanden, som R. Nielsen, det er til Syvende
og Sidst dog meningsløst og fordærveligt baade for Viden
skab og for Religion.
20 DEN 15. APRIL. Søndag. Moltke har telegraferet, at
han sender Bille hjem med vigtige Depecher.
DEN 16. APRIL. Mandag.
Vi fik da den anden Conference idag. Kongen har op
givet Hestgarden. Neergaard vilde først holde paa de
25 22 Batailloner, men syntes dog tilsidst at erkjende, hvor
urigtigt det vilde være her at skyde den Støtte bort, som
Folkethinget udenfor al Beregning har givet hans Plan
udkast.
Ved Forhandlingen kjørte Andræ op med Kanoner
30 mod Folkethingets Spurve, og Madvig satte Neergaard i
Fyr og Flamme ved at tale om Mangelen paa Aand,
* Schleiermacher har i Grunden ingen Metaphysik;
det samme gjælder om Guizot.
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Naturligvis blev dette opfattet af de Aandløse som Be
breidelse for slet Aand, men, naar Andræ tog det paa
samme Maade, spillede hans Lidenskab mod Madvig jo
ind med. Neergaard udbrød til mig, at han blev ikke
24 Timer længere i Ministeriet. Han har før fattet den s
samme Beslutning, umiddelbart efter et parlamentarisk
Møde, men opgivet den.
Bille kom da idag. Han medbragte en Opfordring fra
Dr. de Lhuys om at vi nu skulde tilbyde Preussen vor
Alliance imod at faae Nord- og Mellemsl. til Syd for lo
Flensborg tilbage, til Gjengjæld skulde vi stille vor Flaade
til Preussens Raadighed i Øster- og Nordsøen. Østerrig
vilde ikke indrømme Italien noget, derfor heldede Frank
rig nu til Preussen, altid betænkt paa Ligevægten.
DEN 17. APRIL. Tirsdag.
is
1) Det bliver mig mere og mere klart, at det første
Indtryk ved Danevirkes Opgivelse var rigtigt.
Meza fik Kauffm. (»som vilde regjere ham<) istf. Wørishøfer, som han ønskede, og som han kunde styre.
Kauffm. fik ikke den Souschef, han vilde havt, nem- 20
lig Beck. Kfm. vilde have staaet i Danevirkestillingen,
hvis en Eneste af Medlemmerne af Raadet havde be
stemt udtalt sig derfor. Km. siger bagefter, at han
blev blot spurgt, om det af militære Grunde var rigtigt
at trække Hæren tilbage — dertil maatte han sige Ja; 25
havde man spurgt i Almindelighed, om han ansaae det
for rigtigt at opgive Stillingen, havde han sagt Nei. Sa
gen var vistnok den, at det var Hegermann og Duplat,
der satte det igjennem. Og det kan ikke betvivles, at
Kongen vidste, hvad der efter disses Villie skulde skee, 3o
i Flensborg sagde Adjudanterne* det jo ligefrem, inden
Krigsraadet holdtes — bagefter takkede Kongen Meza
for Tilbagetoget. Men det er ikke i og for sig saa meget
at anke over, Ulykken er, at det bagefter skulde skjules.
Jfr. Fallesens Benegtelse 1869, 24. Jan.
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Kongen maatte ingen Anelse havt om det — maaskee
var det en velvillig Nødløgn af Monrad, da han saae
den Ophidselse, der herskede i Kbhvn., fordi Krigsmini
steriet var blevet overlistet. Men Monrad kan ikke være
5 virkeligt fiin, hans eiendommelige Plumphed, hans sære
Cynisme i forskjellige Henseender er til Hinder for det.
Saaledes opfatter jeg Sagen, og jeg bestyrkes deri ved
den Kjendsgjerning, at Kronprindsen ved det heger
mannske Corps flere Dage, før Fredericia rømtes, for10 talte, at det vilde skee. Kongen, der jo til mig selv sagde,
at han havde forlangt Rømningen, har altsaa skrevet til
Sønnen om sin Hensigt.
Med Hensyn til Anlæget betvivler jeg ikke, at det er
Købke, der har drevet Befæstningen igjennem. Meldahl
15 siger, at han her, som ellers, har sat Maalet for høit —
høiere end det danske Folk kan bære. Vist er det, at
Schrøders Udkast vilde have lagt Værket enten saa at
Kongsbjerget medindbefattedes (Kurværket) eller tilbage
(Schuby—Husby); Købke lagde det midt imellem 11000
20 og 9000 — det var urigtigt.
2) Med Hensyn til Dybbølværkerne kan det ikke be
tvivles, at adskillige Enkeltheder vare ligefrem forkerte
(f. Ex. Blokhusene) og at vedkommende Ingenieurofficer
(Petersen) havde vel fri Haand.
25 Næppe blev der givet Infanteriet tilstrækkelig Leilig
hed til at udtale sig*.
DEN 18. APRIL. Onsdag. Storthinget vedtog idag efter
Mindretallets Indstilling at bevilge til Bygning af 2 Taarnfartøier (uden Artillerie og Inventarium) 160,000 Spec.
30

* Febr. 1869. I. Harbou paastaaer, at det sidste Tele
gram, der efter Overcommandoens Mening forbød den
efter eget Skjøn at gaae tilbage, og saaledes betog den
den Tilladelse, der af det samlede Ministerium var givet,
er udfærdiget af Monrad og Ankjær uden Lundbys Vi35 dende; denne fik først om Natten Kundskab derom,
uagtet Ankjær satte hans Navn derunder.
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aarlig under Betingelse, at det ene bestilles paa et privat
Værksted. (55 > 51.)
DEN 19. APRIL. Torsdag. O. Piessen traf Blixen i Ham
borg; denne vilde nu reise til Berlin for at tilbyde Bis
marck sin Tjeneste. Han vilde have Personalunionen 5
med alle de Servituter, som B. begjærede, og navnlig
med hele Danmark, som Admiralstat. Piessen stellede
noget ved Erindringen om den Storm, hans egne Personalideer havde fremkaldt — aa, svarede Bl., der er
Meget forandret i Danmark siden den Tid, je me fais lo
fort i en halv Time at omvende Bille — som om der
med Noget var sagt eller gjort, selv om saa var; hvilket
jeg dog ikke troer paa.
Adjutantspm. er udskudt, da jeg fik Ploug til at tage
sit Forslag tilbage (10,000 Rdl. i Alt) og Lehmann til at is
tie, for at Regjeringen kunde overveie, om den vilde
lade sig nøie med Generalmajorsgage til Kfm., Artillericptsgage til Lund, og 10,000 Rdlr. til Officerer å la suite,
der gjøre Adjutanttjeneste.
DEN 20. APRIL. Fredag. Idag ratificerer Kongen af 20
Preussen den italienske Tractat. Nu er det afgjort, at
O. Piessen skal tale med Bismarck, i Henhold til Drouyn
de Lhuys. Denne Sag synes Kongen, ja jeg troer det
virkeligt, saare ringe ved Siden af Hestgardespmet. Der
pønses aabenbart paa at opretholde Kongeværdigheden 25
ved en Civilliste-Hestgarde.
Drouyn har paa Forespørgsel erklæret, at Forholdene
ikke vare saa forandrede, at han frafaldt sin Opfordring.
For Sikkerheds Skyld har Dotézac faaet Underretning
fra Drouyn om det Hele.
ao
Andræ, til hvem ventelig Frijs har ladet nogle Ord
falde, som bestyrke »Dagbladet«s ubesindige Blæsen i
Trompet, * raser naturligvis over enhver Beslutning, der
driver os ud af Kakkelovnskrogen før vi have Vished
* Denne Gang kommer det dog ikke fra Hansen. Sen.
Anm.
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for at de stegte Duer flyve os ind i Munden. Men »de
løbe jo lige i Preussens Arme; jeg kjender mine Folk,«
— siger han, ikke ganske urigtigt, omend ei heller rigtigt
sandt.
5 DEN 21. APRIL. Løverdag. Neergaard vil ikke gaae
ind paa Tilbudet m. Hs. til Adjutanterne. Der har været
megen Gnavenhed i Ministeriet, Kongen er om muligt
endmere nedstemt end før. Det er udentvivl Estrup,
(der oprindeligt vilde have havt begge de militære Mi10 nisterier) som ægger Neergaard; Estrup har i sin Tid
lovet for meget.
Blixen har forgjæves søgt Bismarck, men han har talt
med Wagener, der undrede sig over Danmark. * Nu var
der en Tid for Danmark, som maaskee aldrig før, til at
15 faae Slesvig, ja maaskee Holsteen tilbage o. s. v. Vigtigere
er, at Drouyn paa Forespørgsel, om Plessen maatte
nævne, at Frankrig var bekjendt med den danske Hen
vendelse, svarede, at det behøvedes ikke, Preussen kjendte
meget godt Sammenhængen. O. Plessen er jo vistnok
20 bleven noget betaget af de blixenske Personalunionsideer; han spurgte Frijs, hvorledes han skulde forholde
sig, naar Grev Bismarck kom med deslige Forestillinger.
Frijs svarede bl. adskilligt Uklart ganske correct, at han
skulde holde sig strengt til det Foreliggende, thi det Hele
25 stod og faldt med Frankrigs Opfordring, og Frankrig
vilde ikke vide af Personalideen.** Blixen har ogsaa søgt
Hall. Til denne sagde han, at Bismarck paa Grund af
sin Læges Forbud ikke havde kunnet modtage ham,
men havde henvist ham til Wagener.*** Denne havde
Dog nei — thi (sagde W.) Frijs er jo ogsaa en »Pro
fessor«.
** Kronprindsen har nylig takket Keiseren for hans
Stræben at skaffe den danske Nationalitet Fyldest.
*** Om dette Sidste er sandt, er tvivlsomt. B.’s Besøg
35 afvistes igiennem Richthofen.
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sagt, at Bismarck havde givet Quaade * flere Antydnin
ger af, at man ønskede en Forstaaelse med Danmark;
men da dette aldeles ikke lod høre fra sig, maatte man
jo troe, at Danmark Intet ønskede el. turde gjøre. Iøvrigt
havde Bismarck henvist Blixen til Piessen, som den, til 5
hvem han nærmest holdt sig i Hertugdømmerne, og
som bedst kjendte hans Anskuelser. Blixen havde da
ogsaa talt med C. Piessen; denne troede fremdeles, at
man, (især naar man samtidigt henvendte sig til Øster
rig), kunde faae en Personalunion istand, med de Ser- lo
vituter, som Preussen forlangte. Hvis Nordslesvig lagde
megen Vægt derpaa, saa kunde man vel og gjennem en
Afstemning komme til en Forening af en Del af Slesvig
med Danmark. Til Hage ** begyndte Blixen med at sige,
at vi nu kunde faae Nordslesvig til Bov (charakteristisk i5
nok har Drouyn gjentagne Gange sagt, at vi burde i alt
Fald begynde med at forlange Flensborg med); saa føiede
han nogle ubestemte Ord til, om at der ogsaa kunde
være Tale om det Hele med preussisk Militærherredømme. Preussen vil altsaa helst beholde Holsteen og 20
Sydslesvig, men kan under visse Betingelser bringes ind
paa et Arrangement, som kan volde os overordentligt
store Bryderier. Frijs kaldte Blixen sløv, fordi han ikke
* Selv Postesp. Petersen havde bemærket, at Quaade
var saa frygtsom, at han ikke engang i Postsagen, der 25
skulde behandles i fælles Interesse, burde sige et Ord
til — Philipsborn. Hansen, (der nu er i Frankfurt) fik
fra sin preussiske Consul Opfordring til at skaffe denne
en Sammenkomst med Moltke, men denne afslog
det, hvor villig han end var til en Forhandling med 3o
Goltz.
** Naturligvis har Blixen (Løverdag Aften) havt en
lang Conference med Prinds Hans.
Denne har (som det viste sig i hans Afskedssamtale
med 0. Piessen) aflokket Kongen Meddelelsen om den 35
franske Note.
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indlod sig med ham *. Iøvrigt viste Blixen ** Hall et
meget sundt og forstandigt Brev fra Kong Georg; denne
havde et klart Øie for Sp’s uovervindelige Uforskammet
hed; ligeledes udtalte han sin Tvivl om de Beretninger,
5 han fik, om at Kongen gjorde saa stor Fremskridt her
hjemme; han var tvivlsom, fordi Kongen ikke havde
mere end een Klasse Mennesker; og fremfor Alt havde
Kongen Een om sig, som altid gjorde Betiser — Ox
holm! Med Kongen havde Blixen ikke faaet talt nær10 mere. Til en Fjerde, med hvem Blixen har talt, — en
Bonde — viste denne Proteus sig atter i en ny Skikkelse.
Til ham hed det: Bismarck lover os hele Slesvig eller
hvad vi ville have deraf, hvis — Danmark blot vil vende
tilbage til den uforandrede Grundlov af 5. Juni 18491
15 Dette fortalte en Bonde Grev Frijs!
Idag modtog Bismarck med »Tilfredsstillelse« Tilbudet
om Afvæbning fra Østerrig, der jo ikke havde rustet!
Men Østerrig maatte begynde; i samme Omfang følger
Pr., naar og i det Omfang, det har forvisset sig om Øster20 rigs Afvæbning.
DEN 22. APRIL. Søndag. Neergaard opgiver en Adju
tant og vil lade En falde ved Vacance. Dermed lader
Ploug sig jo ikke nøie. Holm læste igaar for os sin Af
handling af den bevæbnede Neutralitet af 1780. Bern25 storff faldt for Beskyldningen for »duplicité« — den Be
skyldning, der altid rammer den Svage, som maa lempe
sig.
Murray har nu været her. Han kan Intet gjøre med* Dette var jo saa meget utaknemmeligere af Frijs,
30 som denne havde faaet et Brev fra Blixen fra Hbg.,
hvori Bl—n advarede ham imod Vedel og mig.
** Blixen havde bestilt dette Brev for at faae en Hjælp
til at gjenvinde Kongens Øre. Maaskee er Prindsens
Ord bleven almindeligere, end han beregnede; foreløbigt
35 brugte han nu Brevet til at gjøre et godt Indtryk paa
Hall.
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mindre der tilsikkres det hele Foretagende en Rentegarantie. Herpaa kan hverken Stat eller Commune ind
lade sig. Derved er hele Kallebodstrandsprojectet til
ende, i det Mindste for lang Tid.
DEN 23. APRIL. Mandag. Idag taler 0. Plessen med s
Bismarck.
Det var den IS'*® om Aften, at Drouyn talte til Moltke.
Snurrigt nok havde Borgmester Larsen hragt Hansen
Moltzens Rapport d. 11*® April, Chaudordy fik den næste
Dag. Øiensynligt ønsker Napoleon Krig, hvad Chaudordy lo
ogsaa sagde. Derfor bruges vi til at pudse Bismarck frem.
Hansen, som har afslaaet Missionen til Industriudstil
lingen i Stockholm, er nu sendt til Frankfurt m. m.
Han skildrer Mellemstaterne som meget forknytte. (Dr.
Souchay.)
is
Heltzen, som skal være forknyt, har inden sin Afreise
til Berlin gereret sig høist besynderligt. Han har paa en
Ridetour tiltalt Bille og bebudet, at han, naar han en
gang var i et communicativ Humeur, ønskede at komme
til ham, og gjennem A. de Coninck har han begjæret 20
og faaet en Samtale med — Ploug. Nu skjælder han
Birch ud. Til Bregendahl, som spurgte, om han ikke
vilde have Stiftamtmandskabet i Viborg, sagde han, at
først maatte han rense sig; en Amtmand maatte have
et uplettet Rygte.
25
DEN 24. APRIL. Tirsdag. Nu er Wegeners Mindeskrift
om Frederik VH kommen.
Carlsen forsikkrer, at Blixen har medbragt en skriftlig
Udtalelse af C. Plessen. Efter en anden Version vilde
denne ikke selv give noget skriftligt; Blixen skrev da so
Noget op i hans Nærværelse, for at faae en Slags Bil
ligelse derpaa.
DEN 25. APRIL. Onsdag. Jfr. 6. Mai. Piessens Beretning
om Samtalen med Bismarck er kommen. Bismarck hørte
meget roligt paa det Hele. For Øieblikket var Krigsfaren ss
fjernet. Iøvrigt havde han jo ønsket /ør Krigen at komme til
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enForstaaelse medDanmark; efter Krigen vilde han gjærne
bidrage til at guérir les plaies de Dmc. Slielinien var vel
Meget. Han selv havde ikke Meget at indvende imod at
Størstedelen af Landet Nord for Slien tilbagegaves, men
5 man maatte compter avec le Roi. I Flensborg troede
han, at de Fleste ifølge de materielle Interesser vilde
Sydpaa. Selv i det Nordlige var der dem, der droges
Sydpaa, skjøndt Fleertallet utvivlsomt var Dansk. Han
erkjendte, at der ikke maatte gjøres for store Fordringer
10 til Danmark. Cooperationen mellem den preussiske og
danske Flaade vilde have sin moralske Betydning, men
materielt vilde den næppe have Meget at betyde; thi
hvis Østerrig stod alene, vilde den østerrigske Flaade
ikke komme ud. Kom der større Magter med, vilde
15 Danmarks og Preussens Flaade næppe kunne udrette
Noget. Grisen maatte blive stærkere inden han kunde
forelægge Kongen Sagen.
Landsthinget vedtog Grundloven ved første Behig.
DEN 26. APRIL. Torsdag. Neergaard har været i Møde
20 med Folkethingets Finansudvalg. Han havde forinden
givet Oplysning om den Beregning, der laae til Grund
for Tjenstdagenes Forøgelse. Man havde fundet, at den
indeholdt ikke blot Muligheden af en Rekrutforøgelse,
men ogsaa Spiren til en forandret Tjenstturnus. Man
25 bød ham noget Mindre, end Landsthinget havde givet
ham; da han afviste Tilbudet, vil man sandsynligviis
forholde ham det Hele. Ligeledes ved de 40. Man vilde
give ham 20; da han ikke vilde tage imod dem, vil man
fratage ham alle de 40. Til Dislocation faaer han 16,000 Rdl.,
30 hvormed han lader sig nøie. Scavenius vilde friste ham
ved atter at tilbyde ham de 22 Bat. til at gaae fra den
af Landsthinget efter hans Forslag trufne Ordning. Itide
fik Tuxen ham foreholdt, at det vilde være aldeles usøm
meligt. Jeg foreholdt Fenger, at han uden Hensyn til
35 Neergaards Ubehjælpsomhed burde forebygge saadanne
Afstemninger, at Landsthinget blev tvunget til at skyde
Sagen hen til Afgjørelsesudvalget.
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DEN 27. APRIL. Fredag. Fenger havde igaar antydet
en Forhandling imellem begge Finantsudvalgenes Med
lemmer, som et Middel til at skaffe moderatere Forslag
Indgang, men da Andræ ikke vilde komme til et Møde
idag, da Ankjær havde liden Lyst, og Broberg var borte, s
blev jeg enig med Estrup og Rosenørn om, at det Hele
hellere maatte lægges i Ministrenes Haand. Sagen er, at
Neergaard har afgjort det Hele uden at sige et Ord til
sine Colleger, der slet Intet vidste om Conferencen. Han
havde ikke engang ved Statsraadsmødet talt om Sagen. lo
Og nu reise i disse Dage baade Estrup og Neergaard
bort. Imidlertid kommer Krigsbudgettet nok ikke for
før Tirsdag. Jeg gjorde i Gaar Aftes Fonnesbech Helvede
hedt; idag kom Frijs og talte om Sagen. Jeg raadede
ham indstændigt til at arbeide paa en saadan Udjævning is
med Udvalget, baade ved Krigsbudg. og Lønningstillægs
lovene, at Fællesudvalg kunne undgaaes.
DEN 28. APRIL. Løverdag. Bismarck svarer indirecte
Mensdorfs
idet Schulenborg overrækker Beust B’s
Trudsel (^’A).
20
Idag hedder det, at Preussen ikke vil taale Væbnin
gen i det Venetianske eller i Saxen. Beust og Viscoiiti
Venosta underhandle i Wien(?). Imidlertid hed det igaar
fra Quaade, at Fredsraabet gjenlyder overalt; Kongen
er sjæleglad; Bismarck er virkelig syg! Jeg tænker 25
Quaade bliver snart ogsaa syg, thi nu kan han »unter
den Linden« møde Heltzen — Hansen — Moltzen!
Fenger har nu afgivet en Betænkning om Krigsmini
steriets Budget. Tjenstdagene synes at være komne i
Orden. Adjutanterne og Lieutnanternes Ansættelse ere
Anstødsstenene.
so
DEN 29. APRIL. Søndag. Frijs, som var hos Fenger
idag, fik det Raad, at han skulde love Folkethinget at
anbefale dets Beslutninger i Landsthinget, hvis det blot
vilde tage Adjutanterne. Jeg bad ham om muligt skaffe
35
os 12 faste Officerer.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.

24

370

1866 29. April—2. Mai 1866

Nu synes det virkeligt, som Pantserskibet kan blive
solgt til Bortseiling under engelsk Flag med den en
gelske Regjerings Minde, men det er dog ei værd at
stole paa, før det er skeet.
5 Efter Piessens Reise til Petersborg berørte Bismarck
ikke Piessens Tilbud hverken til Quaade eller saavidt
vides til Heydebrand.
DEN 30. APRIL. Mandag. Østerrig har den 26*^® April
i Forbindelse med Afvæbningsnoten tilstillet Preussen
10 — efter Aftale med Augsburgerne (Bayern, Sachsen,
Wtbg., Baden, Hessen-Darmstadt, Nassau og tre af de
mindre) et augustenborgsk Forslag til den endelige Ord
ning af Slesvigs og Holsteens Stilling, hvorved Preussen
kun skulde beholde de ved Gasteinerconventionen til
is sikkrede Fordele. I det Høieste kunde Preussen nok
faae hele Als. Der tales om, at Augsburgerne, for at
imødekomme Frankrig, dog ville beholde et Skin af en
Afstemning, for at lade Danmark faae Noget af Nord
slesvig tilbage.
20 DEN 1. MAI. Tirsdag. Naturligvis vil man i Preussen
ikke tage mindste Hensyn til Saxens Forklaringer. Forbittrelsen paa Hr. v. Beust er saa meget større, som
man beskylder ham for i Marts Maaned at have drevet
Østerrig frem til Rustninger ved Trudsel om, at Saxen
25 og andre Mellemstater ellers maatte nærme sig til Preus
sen, hvis Østerrig ikke gav det alvorlige Garantier. Hvem
skal først besætte Saxen?
Grundtvig har nu faaet sit i 1827 trykte, men trods
Eberlins »Maa trykkes« undertrykte Religionsfrihedsafhlg.
30 3®**® Stykke (i Virkelighed en personlig Henvendelse til
Frederik VI) løsladt. Det er en heel Selv-biographi, fuld
af Kraft og — Hovmod, * Smigrepræstens Selvophøielse.
DEN 2. MAI. Onsdag. Folkethinget fulgte Finantsudvalget ved Behandlingen af Krigsministeriets Budget.
35

* Jfr. Fru Rahbek.
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DEN 3. MAI. Torsdag. Sponneck er kommen hjem.
Nu er Slutningsheftet af Nordisk Universitetstidsskrift
udkommet samtidigt med Begyndelsesheftet af Hamiltons Tidsskrift*.
Carlsen fortalte mig idag, at han igjennem en Diplomat 5
havde hørt fra Dotézac, at Frankrig havde opfordret os
til at henvende sig til Preussen. Han sagde ikke at vide,
hvad vi i den Anledning havde gjort, men havde ad
varet Frijs. Wachtmeister var meget streng mod Napoleon.
Han havde ladet Østerrig være uvidende om sin virke- lo
lige Hensigt; hvis han itide havde sagt til Østerrig: I
maa opgive Venedig, kunde det være gjort; men det
har han ikke sagt; saaledes gjør han stadigt Ondt Værre**.
Tornérhjelm og Blixen skulle snart samles paa Nydala for at afgjøre hvilke Bedrifter der skulle udføres, is
naar Blixen bliver dansk Udenrigsminister og Tornér
hjelm svensk Gesandt i Kbhvn.
DEN 4. MAI. Moltke, som har faaet Underretning om
Alt, hvad der er skeet i Berlin, og om den Instrux, der
venter Piessen, naar han kommer tilbage paa Søndag, 20
har i Aften faaet Ordre udtrykkeligt at spørge, om
Drouyn fremdeles finder, at vi skulle fastholde vor Hen
vendelse til Bismarck. Quaade er i den største Bevæ
gelse over, at Piessen er bleven benyttet — og over det
Uheld, han altid har med Storkorset. Ved Ministeriets 25
Afgang fik han det ikke, fordi Heltzen ikke maatte blive
Commandør; ved Fødselsdagen sidst skulde han have
været det, men saa afviste Kongen i sidste Øieblik det
hele Regnskyl. Kongen regner ham ikke længere til
Sine. »Det er ikke En af Vore!<
30
DEN 5. MAI. Løverdag. PTijs har idag i Privatmødet
med Landsthingsmændene gjort Vedtagelsen af Adjutantgagerne og Udskydelsen af Anmærkningerne til Cabi* Det undrer mig, at Hamilton har ladet sig friste
til at opstille den dynastiske Enhed, som Maalet.
Mai
** Jfr. dog 5.9. Juni
1866.
24*

35
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netsspm. Rosenørn fortrød nu, at Estrup havde faaet
Ministeriet til at forkaste mit Tilbud. Lehmann gjør
Vanskeligheder, men han giver sig; derimod ville Jacob
sen og Ploug næppe give efter; men det volder da ingen
Vanskelighed.
5 Idag kom en Meddelelse fra Moltke, at Drouyn af et
Ord i Dotézac’s Brev*, hvorefter Frijs til denne havde
sagt, at vi efter Frankrigs suggestion havde henvendt
os til Berlin, havde taget Anledning til en Straffepræ
diken. Nu snakkede vi vel i Petersborg og Berlin; isaafald
10 erklærede han det Hele for Løgn; det var ikke ham,
der havde givet Moltke nogen Anvisning, men Moltke
overløb ham og spurgte ham om Raad. Fik Rusland
det at vide, vilde han jo strax blive adspurgt om, hvad
det skulde betyde o. s. v. Under Indtrykket heraf til
is bagekaldtes Ordren til Moltke at gjøre yderligere Fore
spørgsler hos Drouyn.
DEN 6. MAL Idag kommer Piessen igjen til Berlin.
Samtalen med Bismarck (7. Mai), jfr. 27. Mai.
Tilbageholdelsesordren kom dog for sildigt, og burde
20 vel ei heller være udstedt. Nu var Alting fortræffeligt,
da Drouyn hørte, at Alting var holdt tæt. Han fik Un
derretning om Alting og billigede det Hele.
Han gjentog, at vi skulde fastholde Slielinien og i et
hvert Tilfælde forlange Linien draget Syd for Flensborg.
25 Den hele Episode med Drouyn er interessant, da det
viser sig her ret klart, hvor ivrigt Rusland er for at op
retholde Freden, og hvor spændt Forholdet er imellem
Rusland og Frankrig. Rusland har for Tiden ingen
Credit hos Bismarck, og Man begynder i Petersborg at
30 see, at han gaaer Revolutionens Ærinde; — og baade
Keiseren og Fyrst Gortschakow have i sin Tid garan
teret hans conservative Charakteer!
* Her talte Drouyn om les plaintes légitimes de Danemarc centre un certain discours.
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Bluhme billiger aldeles det sidst gjorte Skridt i Berlin,
hverken Mere eller Mindre.
DEN 7. MAI. Mandag. Igaar Aftes talte Plessen med
Bismarck. Denne var nu mindre indladende, accueillant,
end forrige Gang. Han vil ikke for Tiden have Noget s
med os at gjøre, saaledes lyder det foreløbige Budskab*.
Plessen kommer hertil igjen — for at aflægge Kongen
Beretning om sin Reise til St. Petersborg.
DEN 9. MAI. Onsdag. Fællesudvalget forlangte Ministe
riets Erklæring, om det fordrede alle de sidste i Lands- lo
thinget vedtagne Ændringer i de militærministerielle
Budgetter.
Om Aftenen kom Svaret, at de betragtedes som en
Heelhed.
Man erkjendte, at Voteringen maatte være alternativ: is
Forslag (Landsthingets — Ja). Modforslag (Folketh. —
Nei.) Der kunde iøvrigt stilles Ændringsforslag inden
det ved Uoverensstemmelserne givne Spillerum, baade
til Landsthingets Affattelse og til Folkethingets.
DEN 10. MAI. Torsdag. 1®*® Behig. i Fællesudvalget om 20
Formiddagen; anden om Aftenen. Naturligviis gik Leh
mann og Ploug over til os Andre.
Heller ikke efter Plessen’s Visit 6 Mai (hvor Bismarck
ikke engang berørte Alliancespmet, før Plessen havde
bragt den tidligere Samtale paa Bane) omtalte Bk. den 25
hele Sag til Quaade eller til Heydebrand. Baade Frankrig
og Rusland kjendte imidlertid dette Bevis paa vor Uaf
hængighed af Østerrig.
* Anm. Decbr. 1867. Quaade siger, at i Mellemtiden
fra 23. April til 6. Mai var Tractaten mellem Italien og 30
Preussen afsluttet; hvis det ei var skeet, havde man
sluttet Tractaten med os. Dette er, som det siden har
vist sig, urigtigt. Tractaten var d. 23*^® April ei blot af
sluttet, men ratificeret.
Jfr. 10. Mai.
35
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DEN 11. MAI. Fredag. Overend and Gurney fallerede
igaar med uhyre Deficit. Man frygter for Peto* Discontoen stiger saa høit, at der er Tale om Bankactens
Suspension.
5 Maaskee man nu kunde faae en bedre Ordning i Jernbanedh/Zen, end efter Monrad’s uheldige Ordning med
Englænderne.
DEN 13. MAI. Rothe fortæller mig idag, at da han var
ovre i Skaane til Jernbanehøitideligheden, var Prinds
10 Oscar yderst forekommende imod ham — saa aaben(!),
at han indlod sig paa sine skandinaviske Ideer i al Fuld
stændighed. Han og Kongen havde taget Feil, da de
troede, al det svenske Folk havde været videre end det
viste sig; men det maatte komme til en dynastisk En15 hed — og han var villig til at gjøre enhver Opofrelse
for sit eget og sine Børns Vedkommende. Hvilken
Usandhed.
Zedelerp] fra Flensborg melder, at man der bliver mere
og mere antipreussisk og antiaugustenborgsk. Illumina20 tionen for Kongen af Preussen var fuldstændigt mis
lykket. Mannteuffel er fuldstændig til Fornøielse. Preus
sens bedste Redskab paa Als er Arthur Reventlow.
DEN 17. MAI. Torsdag. Carlsen fortæller mig, at han
har været Formand for den anonyme skandinaviske For25 ening, men er fratraadt, fordi de ikke vilde lystre. Han
ansaae ikke Tidspunktet for at være kommen til, at den
skulde constituere sig; nu vilde imidlertid de Yngre
(drevne af en Udtalelse fra Kong Carl) ikke længere
vente. Sagen forelagdes de forskjellige Kredsbestyrelser,
30 og Carlsens Mening havde vundet endel Tilslutning; man
havde derfor igjen bedet ham om at overtage Formands
skabet; men han vilde nu stille nye skrappe Betingelser.
* Næppe ventede man vel, at der Fbr. 1869 heraf
skulde opstaa en Criminalproces.
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DEN 19. MAI. Løverdag. Da Wimpfen, der skal være
Civilcommissær i Verona, forlod Kbhvn., sagde Kongen
til ham: Sig nu til Keiseren, at nu kan han gjøre sin
Uret god igjen, i det Mindste tildels ved at give ham
Slesvig, i alt Fald til Slien, tilbage.
s
Prinds Hans, som i det Mindste kjender Stemningen
ved Hoffet, lider af Frygt for, at Preussen skulde tage
Jylland og Sverrig Sjælland. Da man foreholdt ham bl.
A., at Ingen her vilde taale det, meente han: 9 af 10
vilde blive glade; Kjøbenhavn blev jo hele Sydsverrigs lo
Hovedstad o. s. v.
DEN 20. MAI. Søndag. Helweg, Fr., har nu produceret
sig som æsthetisk Critiker, paavirket af sine grundtvigkierkegaardske Tendenser. Det er charakteristisk nok,
hvilken Forskjel der er imellem de ældre Grundtvigi- is
anere og de yngre\ der er Dygtighed og Alvor hos Hine;
disse ere uden Kraft, de kunne ikke prædike, ikke skrive.
Det synker ned til Skolelærerstandpunktet. Det er maaskee
som med Grundtvig selv før og efter den mageløse Op
dagelse; fra den af er han selv Hovedmanden; før tjente 20
han; nu skal Alt tjene til hans Forherligelse.
DEN 23. MAI. Onsdag. Bck. stævnede H. samme Dag,
han bad om en Samtale, til Aften Kl. 8V2. Da H. gav
ham Irettesættelsen om det forsømte Tidspunkt, udbrød
han: Naa, det var altsaa en Feil; vel, men det forekom- 25
mer mig dog, at Enhver bedst selv maa kunne vælge
det rigtige Moment. Da H. havde udviklet de eventuelle
Territorialforandringer, satte han et meget betænkeligt
Ansigt op, taug først ganske stille og ytrede derpaa, at
det var ham meget magtpaaliggende at staae paa en 30
god Fod med Frankrig. Pludselig udbryder B.: Hvilken
Stilling har De egentlig? Jeg kan ikke forhandle med
Dem, naar De ikke medbringer et Brev fra Drouyn. H.
Misforstaa endelig ikke min Stilling. Jeg er kun en Jour
nalist, der interesserer mig særdeles for Fhde i Tydsk- 35
land og i mit Land; jeg ønsker aldeles ikke at træde
frem, men hvad jeg har sagt er Sandhed.
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B.: Det nægter jeg ikke; det stemmer med mine egne
Wahrnehmungen. Rhinlandene sagde han, var tydske; det
var kun Skomagere og Skræddersvende, der medbragte
franske Nykker fra Paris. Om Nordslesvig fastholdt han sine
5 gamle Meninger. Han vilde gjærne staae paa en god
Fod med Danmark. Goltz modarbeidede ham; Bamberg
vilde han ikke mistroe, men han brugte flere Penge,
end han burde. B. fortalte H., at det ikke var sandt, at
der rykkede Tropper ind i Rumænien. B. vilde gjærne
10 sørge for en Adgang til sikker Correspondance. Til Afsked
sagde H., at B. maatte erindre, at H. var meget lille.
De kan vel blive større. Ja, den Dag, jeg bliver Borg
mester i Sønderborg.
DEN 24. MAI. Torsdag. Samtale med B.’s Fortrolige Keu15 dell. Ogsaa han talte for Forstaaelsen imellem Frank
rig—Pr.
Tilbagegivelsen af Nordslesvig frembød efter hans Me
ning store Vanskeligheder; der kunde ikke være Tale
om, at Preussen skulde afstaae Noget ved Rhinen; H.
20 kunde skrive til B. gjennem ham ; hvis det var meget
vigtigt gjennem den franske Legation, ikke gjennem den
preussiske.
DEN 25. MAI. Fredag. Paget fortæller, at han i Slut
ningen af Januar 1864 havde tilskrevet Russell, at den en25 gelske Regjering jo nu var forpligtet til at intervenere,
siden Tydskerne havde afvist Mæglingstilbudet, og spurgt,
om han ikke skulde gjøre den officielle Anmeldelse
herom.
Russell svarede i et Privatbrev, at England var mo30 ralsk forpligtet til at understøtte Danmark, og han vilde
snart faae Instrux til at udtale sig officielt herom.
— Faa Dage herefter kom den officielle Udtalelse, at
— Intet vilde skee. Paget forlangte da congé illimité, da
han nu Intet kunde udrette. Hvis hans Stilling havde
35 tilladt ham det, vilde han, ligesom Hamilton, have for
langt sin Afsked. Russell svarede tørt, han skulde faae
congé, naar han kunde undværes, ikke for Tiden.
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DEN 26. MAI. Løverdag. Moltzen reiser nu til Napoleon!
Han paastaaer at have Adgang til ham.
Blixen har skrevet et langt Brev til Bismarck, der er
bestemt til at forelægges den preussiske Konge.
Bille dømmes »arbitrært« til 1 Aars Statsfængsel af s
P. og Criminal R.
H—n hos Ch—y. Ch.: B. er i en Stilling, som den
Mand, der ikke har reusseret, men hvis partie endnu
ikke heller er perdue.
Hvad der generer ham mest, er, at han ikke har fun- lo
det den Understøttelse hos Rusland og Bayern, som han
havde ventet. Ch—y. roste Frankrigs tilbageholdne Po
litik. Laguerroniére vil gaae paa egen Haand; han er
fornærmet af B—k og hader ham derfor til Døden.
Man gjorde nu Regning paa en meget alvorlig Congres. is
DEN 27. MAI. Moltke sagde H—n., at efter hans Begreb
vare Frankrig og England nu enige om, at Danmark
burde have hele den danske Deel af Slesvig; Spm. vilde
maaskee komme for efter en Maaneds Forløb; hvis Mel
lemstaterne gik ind derpaa, vilde Østerrig strax gjøre 20
det. Kongen af Preussen og Mannteuffel (et Nul) var der
imod.
B—k. kunde maaskee (efter Rothschild) ikke forlade
sin Konge.
DEN 28. MAI. Mandag. Ved Hundredaarsfesten udtaler 25
Kongen sig for Grundlovsforslaget, uden foregaaende Op
fordring fra Ministeriet.
Festens Charakteer blev saa lidet bondevenlig, at B.
Christensen meldte sig ud af Festcomiteen. Han tog Be
slutningen, da man blev enig om at indbyde Rigsraads- 30
Viceformændene, men gav som Grund sit Helbred. Det
er sandt, jeg er syg, føiede han til.
DEN 29. MAI. Tirsdag. Da Blixen havde beskyldt Quaade
for ikke at have forstaaet Bismarcks Avancer, gikQ. dristigt
op til B., og spurgte, om det var sandt, at han havde gjort 35
ham Avancer — som man sagde i Byen. Det er nu vel
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ikke Meningen, at den, der gjør Avancer, ønsker at
spørges ligefrem, om det er en Avance; imidlertid er det
jo ganske charakteristisk, at Quaade, der ryster for Blixen,
griber dertil. B—k. sagde naturligvis Nei. Han talte ved
5 denne Leilighed om Piessens Hverv. Jeg vilde gjærne,
sagde han, men Kongen vilde ikke, og jeg kunde des
uden ikke nu gjøre det for Stemningen i Tydskland.
Men det kan jo blive anderledes; jeg kan blive saa stærk,
at jeg ikke bekymrer mig om den almindelige Mening
10 i Tydskland; og det kan gaae os saaledes, at vi blive
saa svage, at vi maa søge Hjælp, hvor vi kunne faae
den. Nu kunne vi ikke komme til noget skriftlig — men
vi kunde jo behandle Sagen mundtligt. Quaade gøs og gik.
DEN 30. MAI. Onsdag. O. Piessen har hos W. P. truffen
15 Carl. Denne holder nu paa Preussen. Hvis vi vilde kaste
os aldeles i Armene paa Tydskland, kunde det vel endnu
lade sig gjøre at sætte Personalunionen igjennem; men
Carl P. er altfor praktisk til at troe paa de blixenske
Forestillinger om, at man i Danmark vil forandre sig i
20 den Grad.
Moltzen søger Audients hos Keiseren, med Anbefalings
brev fra Preussen; han antages ikke at ville faae sit
Ønske opfyldt.
DEN 2. JUNI. Løverdag. Man har skrevet til Moltke og
25 spurgt, om det ikke kunde være rigtigt for Danmark nu
at melde sig, selv om det ikke strax kunde komme til
at afgive Møde paa Conferencen.
Han har nu telegraferet, at Drouyn har billiget, at vi
henvendte os til de tre Indbydere. Dette skal nu skee.
30 Naar vi nu blot vilde tage Mod til os, og tale resolut
ogsaa til England. Vi maatte kunne sige de Store, at
vort lille Spørgsmaal dog ligger paa Bunden af det Hele;
havde England ikke været saa feigt, saa havde man givet
os saadanne Vilkaar, at Preussen ikke havde faaet altfor
35 store Fristelser. Preussen vil nu betragte Gasteinerconventionen som brudt, og indtage sin gamle Stilling i
Holsten.
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I Sverrig groer den onde Samvittighed, saa Bernadotterne troe paa, at Bismarck og Rusland skulde være
bleven enige om at tilbyde Christian IX Sverrig og Norge
med Afstaaelse af Landet Nord for Luleå til Rusland,
og maaskee Jylland til Preussen!
s
DEN 3. JUNI. Søndag. Berl. Tid. indeholdt nylig en
Meddelelse om, at de japanske Underhandlinger skulde
føres gjennem en Hollænder. Man havde netop fra Hol
land hegjæret Hemmelighed, men Cabinettet skulde tjene
lidt, og Avisen fødes. Frijs skrev nu en Irettesættelse, w
Trap svarede meget muggent. Han havde ikke Kjendskab til det Passerede, og han skulde indskjærpe Ved
kommende det Fornødne. Han fik da (efterat Frijs havde
skrevet Brevet selv, og forevist det for Kongen) en meget
skarp Tilrettevisning med Ordre til at erklære, om han is
vilde afholde sig fra enhver Meddelelse, eller overtage
det fulde Ansvar. Svaret lod længe vente paa sig. *
DEN 4. JUNI. Mandag. Man siger, at Ministeriet vil an
vende Opløsning som Tvangsmiddel, i den Forudsætning,
at Grundlovsforslagets tredie Vedtagelse ligefuldt forslaaer, 20
omend en Opløsning anden Gang kommer imellem. Heri
kan jeg være enig, hvis denne anden Opløsning falder,
inden Udkastet er blevet forkastet i det Thing, hvor det
først forelægges (og inden det i forandret Skikkelse er
gaaet over til det andet Thing). Om Opløsningsmidlet 25
lader sig bruge i videre Omfang, maa nærmere overveies.
DEN 5. JUNI. Tirsdag. Klein og I. A. Hansen ere faldne
for grundtvigianske Præster. Derimod ere 1. Jørgensen
og I. Harbou faldne for Jessen og Mørch. Estrup og
begge M. Petersenerne ere faldne; men Scavenius og 30
Holstein have holdt sig. I Folkethinget er der Majoritet
for Grundlovsforslaget.
Der kom forleden et Svar fra Neergaard-Grove; det
var saa usselt med Hensyn til Søforsvaret, nemlig i det
Omsider valgte han det Sidste.
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Hele 3 Pantserskibe, 3 Rolf Kraker, og 5 af de smaa
Tingster å 90,000 Rdl. (uagtet han selv nylig havde er
klæret, at han ikke turde udtale sig om Skibenes Stør
relse), at jeg ikke kan finde mig i en saa letfærdig og
5 umotiveret Ødelæggelse af det Smule Udbytte, man
maaskee kunde faae af Commissionen. Efter Opfordring*
tog han det idag tilbage.
Conferencen kan nu betragtes som opgivet.
Ikke desto mindre afgik idag vore Skrivelser til Eng10 land, Rusland, Frankrig. Drouyn fik Gjenpart af de
andre Skrivelser, der ledsagede den identiske Skrivelse.
Som sædvanlig kommer vi for sent.
DEN 7. JUNI. Torsdag. Mannteuffel proclamerer for
Slesvigerne, at Fællesskabet nu gj en optages. Tropperne
15 rykke ind i Holsteen. Gablentz, Arveprindsen og Regje
ringen gaae til Altona (idag).
Alt d. 14. Jan. 1864 var der sluttet Overenskomst imel
lem Preussen og Østerrig om at afgjøre Arvespmet ved
fælles Overeenskomst, hvis det kom til Krig med Dan20 mark.
DEN 9. JUNI. Løverdag. Fransk-østerrigsk Tractat.
Idag staaer Beust forgjæves for Napoleon paa Øster
rigs Vegne.
Moltke fik da Betænkeligheder ved at afgive Noten;
25 men Frijs vilde ikke frafalde Overleveringen; dog blev
der telegraphere! de Trende, at man nu vel ikke i Øie
blikket ventede noget practisk Udbytte, men man vilde
dog ikke tilbageholde Udførelsen af den Beslutning, der
alt var taget.
30 Det er Estrup, der imod Neergaard har sat igjennem,
at Ankjær fik Anciennitet forbeholdt.
DEN 10. JUNI. Søndag. Neergaard er aldeles uvirksom,
uagtet det fra flere Sider hedder, at der behøves 80 Dage,
inden vi kunne rykke ud med en 15,000 Mand. Harbou
35

* Gjennem Rosenørn og Frijs.
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(hvis af Augustforeningen understøttede Optræden i Aarhuus har bevæget Frijs til at melde sig ud) er den Eneste,
der siger Kongen, at Neergaard er en slet og ret Bataillonscommandør, og intet Videre. C. Piessen skal nu un
der det preussiske Militærscepter styre begge Hertug- s
dømmer.
DEN 12. JUNI. Tirsdag. Freeland fortæller mig, at han,
da han sidst reiste herfra til England over Kiel, havde
en lang Samtale med Valois. (Gjennem hans Introduc
tion læste han Cpt. Bitterfeld Texten). De enedes som lo
Maal at stille: Als, Dybbøl, Flensborg til Danmark,
— Resten vælger saa Fyrste — dog Kiel neutral Frihavn.
Freeland henvendte sig til Daily News og Spectator, da
han kom. Den Første turde ikke paatage sig Forsvaret
for Kiels Neutralisation; Bed. af Spectator var nu gaaet i5
over til Gladstone og maatte altsaa finde sig i hans Udenrigsmisére. Ganske nylig kom Gallay og sagde, at han
havde Lyst til at blive sendt til Kiel af »Times«. Free
land opfordrede ham til at vedkjende sig det valoisske
Program og til at undersøge, om »Times« vilde arbeide 20
for det. Efter nogen Tid kom han og sagde, at »Times«
mente, at dette Program først maatte opstilles fra fransk
Side! Saa vilde de gjærne arbeide for det.
DEN 15. JUNI. Fredag. Industriudstillingen aabnes i
Stockholm, udsættes i Paris.
25
Skjøndt Kongen i det Hele ret villig følger de Frijsske
Ministres Forslag, har han dog ikke villet gjøre Fenger
til Storkors; det forstaaer han.
DEN 17. JUNI. Søndag. Der er i Ministeriet stor Irri
tation over de jydske Valg; man synes ikke at ville vige, 30
snurrigt nok betragte de sig som narrede. De kjende godt
Bondevennerne!
Der er en vis Misstemning ved Hoffet imod den rus
siske Forlovelse, men hvorledes kan man nu træde til
bage? Skiøndt Keiseren overlader det Hele til Sønnen, 35
kan denne dog ikke komme for at vrage.
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DEN 23. JUNI. Løverdag. Valgene afgjordes trods hele
Øst-Jyllands bondevenlige Grundtvigianisme ved Fyens og
Nordsjællands Enighed. Hall vandt Slaget i Roeskilde;
det er Frugten af 28. Mai Festen.
5 Idag fandt den russiske Forlovelse Sted.
DEN 24. JUNI. Søndag. Falbe, som stadigt har gjort sig
vigtig ved at indlade sig paa de delicateste Samtaler med
Mensdorf — om de preussiske Styrker i Holsteen, om
vi maatte rykke ind o. s. v. — er nu saa vidt, at han
10 trods Forbud selv vil reise til Kbhvn.
DEN 26. JUNI. Tirsdag. Idag begynder de nord. National-økon. Møder i Kbhvn. Kongen reiser i Aften til
Aarhuus, reiser tilbage i Morgen Aften. Storfyrsterne ere
i Følge.
15 DEN 29. JUNI. Fredag. Falbe’s hele Meddelelse bestaaer
i nogle løse Yttringer af Mensdorf; det Brev, denne havde
tilbudt at skrive, blev ikke til Noget.
DEN 30. JUNI. Løverdag. Wachtmeister siger, at Blixen
nu vil være heel svensk Undersaat, for at blive valgt —
20 og derpaa ved Bildts Bistand Udenrigsminister!
DEN 3. JULI. Tirsdag. Valg i Preussen. Slag ved Sadova,
eller Køniggråtz.
Sjældent har et 10 Dages Felttog bragt saa afgjørende
Resultater, som her. Preussens Seir er overvældende.
25 Hansen skriver fra Berlin, at nu vil Bismarck nok
underhandle med os. Han sender en høiere Politimand
(Goldheim) til Slesvig, for at faae Beretning om Stem
ningen.
Hansen medgiver ham Breve til de Dansksindede.
30 DEN 8. JULI. Søndag. Lehmann synes at have viist
nogenlunde Selvfølelse ligeoverfor Svenskerne i Almin
delighed; men Kongen har han ikke kunnet modstaae.
Denne forsikkrede ham jo om, at det ikke var muligt
i 1863 at faae de Geer til at gaae en anden Vei, og han
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kunde ikke undværes. Nu var det en anden Sag. Han
havde sagt til de Geer: Du kan ikke sætte Grundloven
igjennem paa Ridderhuset uden min Bistand; hvis jeg
hjælper dig her, vil Du saa danne mig et skandinavisk
Ministerium. Herpaa gik de Geer ind; men der fandt s
ingen Udtalelse Sted om, hvad der skulde forstaaes ved
et skandinavisk Ministerium. Valgenes Udfald skulde
oppehies for at man kunde bestemme, om det skulde
gaae lidt mere tilhøire eller lidt mere tilvenstre. Lehmann
spurgte ikke Carl, hvorfor han netop skulde hetale forud w
— hvorfor lod han ikke de Geer hetale forud? I Natio
nalforeningsmødet udtalte Lehmann sig saaledes om
Manderstrom, at Ministeriet tog Kongen [det] til L. givne
Storkors meget ilde op.
DEN 21. JULI. Løverdag. Werther meddeler Quaade, is
at det i Fredsprælim. er optaget, at Danmark efter Af
stemning skulde have Nordslesvig tilbage.
DEN 26. JULI. Torsdag. Præliminarierne
Juli.
Spidsmusen har nu, hjemkommen til Paris, seet hos
Bamberg, at Art. V i Fredspræliminærerne bestemme, 20
at Nordslesvig efter Afstemning skal tilbagegives Dan
mark.
DEN 27. JULI. Tscherning erklærede idag ikke at ville
møde oftere i Rigsdagen, hvis Grundlovsudkastet blev
vedtaget. Mon han holder sit Ord?
25
DEN 30. JULI. Mandag. Idag begynder Høiesteret at
anvende den nye Straffelov.
DEN 31. JULI.
Tilbageblik 31. Juli 1866.
Nu, da den Spænding og Strid mellem Røverne fra so
1864, som man kunde forudsee, har udviklet sig til sin
foreløbige Afslutning, falder et Tilbageblik paa vor egen
Skjæbne af sig selv.
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I.
Til de Mange, der nu klage over den Politik, som
siden 1854 har ført Landet til en Krig, der maatte blive
fordærvelig, maa man vel sige: Vijs os en Vei, der med
5 Tryghed kunde være fulgt, uden at en saadan Krig dog
hvad Øieblik det var vore Modstandere beleiligt, vilde
være udbrudt. Har vort Spørgsmaal ikke været saaledes
indvævet med den almindelige tydske Bevægelse, at en
fredelig Afslutning var umulig?
10 Tør Andræ eller Tscherning paastaae, at den ved For
handlingerne af 1851—1852 anviste Vei var sikker? Hvad
var det visse Udbytte? En Uendelighed af Indrømmel
ser vilde have været Resultatet, hvis man i 1863 havde
tilsidesat Grundloven af 18. Novbr. 1863, eller hvis An
is dræ d. 15. Novbr. havde havt Mod til at tage Styret og
havde standset Sanctionen. Man vilde være blevet drevet
til Opgivelse af Forf. 2. Oct. 1855.
Dernæst vilde man have opgivet de i 1850—1851 tagne
Forholdsregler til Betryggelse af de Danskes lige Beret20 tigelse i Slesvig. Skulde noget Nyt derefter have kunnet
dannes, hvad vilde det være blevet? Og under hvilke
Former vilde det være blevet til? Ene og alene ved en
Overeenskomst, altsaa med Opgivelse af statsretlig Selv
stændighed.
25 Hvad der kunde være skeet før 1848 (f. Ex. i 1720),
det er et heelt andet Spørgsmaal. Før 18®’/62 kunde man
maaskee have opnaaet en Deling. Men denne Tanke var
dengang saa upopulær, at de Faa, der heldede til denne
Udvei, aldeles skjødes tilside. Dernæst: kunde man 1852
30 —1854 have opnaaet en bedre, mere betryggende Ord
ning? Jeg veed det ikke; men man maatte da have gaaet
en heelt anden Vei. Man maatte da have indseet, at
uagtet der for Øieblikket var en reactionær Strømning,
vilde det dog ikke vedblive saaledes; det, der begynder
35 i en reactionær Tid, kunde ikke vente at staae fast, hvis
det ikke havde faaet et Fundament, hvis Soliditet kunde
hævde sig under vexlende Stemningers Indflydelse. Man
maatte da have forhandlet med de holstenske Stænder
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om Arvesagen; man maatte have forhandlet baade med
de slesvigske og de holsteenske Provindsialstænder om
Fællesforfatningssagen. Jeg skal lade være usagt, om det
kunde have været klaret den Gang; jeg veed ikke, om
Personer og Forhold ikke gjorde det umuligt. Jeg er s
overbevist om, at i Kongeriget kunde Vanskelighederne
have været overvundne: jeg veed som sagt ikke, om de
kunde have været overvundne i Holsteen; men det er
sikkert, naar de ikke vare overvundne i den første Tid
— senere kunde de det ikke. Det er altsaa ikke Poli- lo
tiken fra 1855—1861, der har forskyldt Krigen. Ingen
kan sige, at vi kunde have undgaaet den. En tilfreds
stillende Løsning med det bølgende og urolige Tydsk
lands Samtykke var umulig i de Aar allerede af den
Grund, at Holstenerne stolende paa Fremtiden, ligesom i5
Preussen, vilde holde Saaret aabent.
IL
1) Spørges kan derimod, om vi ikke netop af den
Grund maatte have arbeidet paa en midlertidig Løsning
af Striden ved Europas Hjælp inden Frederik den Syv- 20
endes Død. Jeg dømmer ikke, men jeg troer, at det
havde havt sine Fordele, hvis Sagen i 1861 var blevet
bragt til en Crisis. Kunde man da have faaet en euro
pæisk Conference istand, vilde det sandsynligviis have
været en Lykke for os. Jeg savner Oplysning, om det 2.5
havde kunnet skee med nogen foregaaende rimelig Be
tryggelse for Tingenes Gang.
2) Spørges kan fremdeles, om Krigsforberedelserne ikke
kunde være trufne med større Energie.
Jeg frygter, at dette Spørgsmaal maa besvares bekræf- 30
tende. Jeg har i Aarene 1860—1863 havt en ængstelig
og uhyggelig Fornemmelse heraf. Jeg gjorde i Rigsraa
det hvad jeg kunde for at udvikle Søstyrken. Det kunne
hverken Pessimisterne eller Hylerne sige om sig selv.
Jeg har i Gjerningen vist, at jeg havde en levende Følelse 35
af, at det constitutionelle Mstm. ikke tog sine Pligter
ligeoverfor Kongen og Hæren alvorligt nok.
Kriegers Dagbøger. III. Bind.
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3) Desværre er det klart, at Krigen ikke blev ført som
det kunde ønskes. Der var hverken den rette Overens
stemmelse mellem Overcommando og Krigsminister eller
den rette Forstaaelse mellem Krigs- og Udenrigsminister.
5 4) Spørges kan endelig, om Forhandlingerne paa Londonnerconferencen ere førte tilbørligt.
Jeg har staaet nær nok til at tale derom med saa
fuld Sagkundskab som Nogen; jeg har haft for liden
virkelig Indflydelse paa Sagernes Gang til at min Dom
10 skulde være hildet.
Der var to Hovedvanskeligheder, en personlig og en
reel. Der var intet Tillidsforhold mellem Kongen og
Conseilspræsidenten. Der var i Grunden ingen Uden
rigsminister; thi Quaade traadte af, da han blev første
15 Befuldmægtiget, og Vedel stilledes paa en Maade i hans
Sted herhjemme, men uden Autoritet. Endnu større var
den i Situationen liggende Vanskelighed. Da den tydske
Conflict hvilede, da den hele europæiske Usikkerhed
vedvarede, kunde ingen vide, om Afgjørelsen af vort
20 Spørgsmaal var Andet end Begyndelsen til nye Tvistig
heder. De Nationale havde maattet opgive en virkelig,
en skandinavisk Afgjørelse paa Grund af Sverrigs frygt
somme Tilbageholdenhed. Kongen beholdt Haabet om,
at en Personalunion dog kunde ventes ved en eller an25 den Forandring i de tydske Forhold. Napoleon lurede;
England lammedes af Napoleons beregnede Tilbagehol
denhed og af indre Uenighed. Under disse Omstændig
heder kunde jeg vel erklære, at jeg benyttede den Ret,
jeg havde betinget mig ved Hvervets Overtagelse, og
30 traadte tilbage, hvis man forkastede Slilinien; men jeg
kunde ikke under den almindelige Tilbageholdenhed,
som Alle viste, undtagen Brunnow, indtage en saa be
stemt Holdning med Hensyn til det senere Spørgsmaal,
om Voldgiften skulde antages eller forkastes. Her stand35 sedes enhver energisk Optræden ved den hele Usikker
hed hjemme og i London. Vore Instruxer vare ikke
fra først af: Skaf Fred — for enhver Priis, ei heller:
Skaf Fred for den Pris — ellers Krig. De vare dels al-

1866 31. Juli 1866

387

deles uigjennemførlige, deels rent negative, saa Opgaven
nærmest var at skaffe Oplysninger om, hvad der kunde
faaes, hvis man valgte Fred, og at holde begge Veie
aabne — Fred eller Krig.
Det Visse, man kunde faae, var en Linie Nord for s
Flensborg—Tønder. (Høist sandsynligt Bovlinien.)
Det Uvisse var, om dette kunde naaes, hvis det ei strax
blev taget. En positiv Understøttelse af aciiv Natur var
omend ikke sandsynlig, dog ikke aldeles usandsynlig;
en diplomatisk Understøttelse kunde muligt, hvis Als lo
havde holdt sig, have skaffet os Bovlinien. Tabet af AIs
blev det foreløbigt afgjørende Vendepunkt, Sadova det
næste.
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