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11. BOG
DET HALLSKE MINISTERIUM

15. NOVBR. 1858-MARTS 1859

Kriegers Dagbøger. II. Bind.

ELLEVTE BOG
Dagbogens første Side staar:
Det hallske Ministerium 15. Novbr. 58—12. Marts
59. (Fra Offentliggørelsen af Fællesffs. Ophævelse for Hol
sten—Lauenborg, til den holstenske Provindsialstænderforsamlings Slutning d.
Personal - Revue over Generationerne (Tiaarsskifterne)
7/8 Decbr. 1858 ............ 1770—1820.
AA

P

Dagbogen rummer 17i for største Delen beskrevne Sider,
men meget af det deri optagne udførlige Uddrag og Re
ferater af den diplomatiske Korrespondance er udeladt.
Mellem 2i. og 30. November er en Del Blade udskaarne
og mellem li. og 15. December et Blad.

DEN 22. NOVEMBER 1858. Mandag.
Scheel har nu bedt om at maatte komme over til Jægerspriis, hvorhen Kongen reiser imorgen.
Blixen har, som svensk Frimurer, benyttet en Frimu
rerfest, Berling gav, til i Kongens Nærværelse at ud- s
bringe Grevindens Skaal (»det Kjæreste, Kongen havde«).
Til Belønning fik han en Pibe af Kongen, og har siden
haft en lang Samtale med Grevinden.*
Umiddelbart før Afreisen til Jægerspris fik Grevinden
det imod al Sædvane forhindret, at C. Krieger efter sin lo
Tour kom til Jægerspriis.
DEN 23. NOVEMBER. Frimurerfesten overværes baade
af svenske Udsendinge (Manderstrom, Fleetwood, Tanron
osv.) og af Preussere (Geheimejustitsraad Jung, der ikke
kunde tænke sig Muligheden af at en pr. Deputeret is
kunde stemme imod et Kgl. Ministerium, men som til
samme Tid mente, at Kongen af Preussen burde have
modtaget den tydske Keiserkrone), Riddergodsbesidder
Behrend o. s. v.
DEN 24. NOVEMBER.
20
Falbe, som i Wien hos den franske Legationssecretær
havde seet Dotezac’s Beretninger bekræfter, at Prinds
Frederik af Hessen pønser paa at støde Prinds Christian
bort for selv at komme i hans Sted. Ungern og Oriolla
nedsætter gjærne Prinds Christian. Prindsesse Anna er 25
naiv nok til at spørge Fru Elliot, om hun kan begribe,
at hendes Mand har været assez åne til at opgive sin
* Kongens Skaal udbragtes af Berling, der bevidnede
de søvnløse Nætter, Kongen havde haft for sit Land.
Til Gjengjæld takkede Kongen Berling, som den Ypper- 30
ste, uden hvem han ikke havde kunnet udholde disse
Lidelser.

1858 24. November—7.-8. December 1858
Ret til Danmark. Bille Brahe kendte næppe noget til
Falbes Kilder, ligesaalidt som Scheele i Paris lod eller
kan lade DH. Noget vide om sine Forbindelser med
den sachsiske Legation.
5 DEN 7.-8. DECEMBER.
1743, 18. Novbr. Ewald.
1764, 15. Febr. Baggesen.
1769, 28. Marts. Schack Staffeldt.
Det er ganske mærkeligt at see, hvorledes de større
10 Begivenheder umærkeligt indvirke paa Personlighedernes
Udvikling. I det hele kunne vel de forskjellige Decennier
siges nogenlunde ligeligt at have frembragt betydende
Personligheder, men i Aldersklassen 45—50—60 er Re
staurationens og Reactionens tilbageholdende Præg mær
is keligt.
Medens saaledes Decenniet 1770—1780 kan fremvise:
Thonvaldsen 1770,19. Novbr. Ørsted, H. C. 1777, 14. Aug.
Steffens 1773, 2. Mai.
Hvidt 1777, 27. Octbr.
Mynster 1775, 8. Novbr.
Ørsted A. S. 1778, 21. Decbr.
20 Collin 1776, 6. Jan.
Øehlenschlæger 1779, 14. N.
1780—1790 (Ungdomsliv—de store Krige):
Blicher 1782, 11. Fbr.
Werlauf, 2. Juli 1781.
Grundtvig 1783, 8. Spt.
Rask 1787, 22. N.
Molbech 1783, 8. Octbr.
Schouw 7. Fbr. 1789.
25 Sibbern 1785, 18. Juli.
Ingemann: 1789, 28. Mai.
Treschow 1786, 15. Spt.
Abrahamson: 1789, 6. Dcbr.
1790—1800:
Hauch 12. Mai 1791
Hertz 25. Aug. 1798
Bluhme 27. Dcbr. 1794
Heiberg 14. Dcbr. 1791
30 N. M. Petersen Oct. 1791
Tscherning 12. Decbr. 1795
Bang 7. Octbr. 1797
David 18. Jan. 1793
Ussing 11. Octbr. 1797
Clausen 22. April 1793
Tutein
15. Dcbr. 1797
P. Hjort i’A 1793
J. E. Larsen 17. Fbr. 1799
P. M. Møller «Vs 1794
Scheel.
35 Forchammer «Vt 94
Høgens 4. Juni 1798
Chr. Winther «Vt 96
Joh. Dam Hage 2. April 1800

1858 7.-8. December—14. December 1858
Fattigere er Decenniet 1800—1809 paa vordende practiske Mænd;
Wegener 13. Decbr. 1802 P. Chr. Kierkegaard ‘A 1805
Madvig 7. August 1804
Martensen 19. Aug. 1808
Dr. phil. Pal. Müller 25. Jan. Fred. P. Müller 7. Fbr. 1809 i
1805
H. C. Andersen 2. April 1805 R. Nielsen V? 1809
A. W. Scheel «/u 1799
Anderledes 1810—1820:
Lehman 19. Mai 1810
Carlsen 28. Octb. 1810
Monrad 24. Nov. 1811
Hall 25. Fbr. 1812
Goldschmidt 26. Oct. 1819
S. Kierkegaard 5. Mai 1813
W. Raasløff 6. N. 1815
Fonnesbech.

Bornemann 18. Oct. 1810
Andræ 14. Octbr. 1812
Knuth 11. Jan. 1813
Læssøe ”/o 1811
Sponneck 16. Fbr. 1815
Hostrup 20. Mai 1818
Fenger 9 Febr. 1814
Ploug 29. Oct. 1813
Estrup.
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Friis.

DEN 9. DECEMBER. Oriolla har nu udtalt sig efter
Schleinitz’ Ordre til Hall; den preussiske Regjering op-20
fattede jo ikke ganske Forholdet som Circ. Dep. 8. Novbr.,
men man havde med Tilfredshed seet, at de andre Stor
magter billigede de tydske Krav. Det var dog ikke gan
ske Meningen, fandt Hall; de havde kun tilraadet Be
slutningerne af 6. Novbr., fordi Preussen ikke vilde 25
tage Hensyn til Modforestillinger.
løvrigt insisteres der nu paa Initiativets Benyttelse
ligeoverfor Holsteenerne.
DEN 14. DECEMBER. Cabinetsres. om Ophævelsen af
det slesvighlbg. Antiquitetss. og hist. Selskab m. m.
30
Unsgaard er nær ved at synke sammen i Folkethinget;
selv om han sidder der, beder han Hall om at tage Or
det; Hall passer jo ikke paa, men maa purres (Jernbane
sagen, den foreløbige Lov, Forbeholdet m. Hs. til Stats
regnskabet 55/56). Ikkun i Landsthinget er Unsgaard 35
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nogenlunde den Gamle; han taler stærkt om at ville
gaae af, naar Rigsdagen er færdig, men lad os see, hvad
det saa hiiver til.
DEN 15. DECEMBER. Situationen ligeoverfor Tydsk5 land og Holsteen hiiver usikrere og usikrere paa Grund
af de europæiske Forholds Usikkerhed. Aahenhart gives
der, hvis man fra tydsk Side vil indrømme en loyal
Gjennemførelse af Kg. 28. Jan. 1852 ingen uoverstigelig
Vanskelighed i Realiteten og hvad Formen angaaer, da
1» maatte ogsaa den kunne bevares, naar Kongen erholdt
en dohhelt Bemyndigelse til at ordne Sagen dels fra den
holstenske Lovgivningsmagts Side, dets fra Rigsraadets.
Hvad der maatte gaae forud, det var en anden Sag,
(yderligere Forhandlinger med de holstenske Stænder,
15 Commissionsforhandlinger osv. Forhandlinger med Rigsraadet.)
DEN 16. DECEMBER. Den svenske Omflytning af
svenske—norske Diplomater (Due til Wien, Järta til
Berlin, Virgin til Haag (paa Grund af Familieforhindel20 serne, teste Virgin) Wachtmeister til Khhvn. (ugift sygelig,
foretrukken for Ehrensvard, maaske formedelst dennes
Kones Familieforhold her) staaer i en mærkelig Sam
menhæng med Sibberns Udnævnelse til Statsminister og
Vogts Afsked d. 8. Decbr. Denne støtter sig vel til en
25 Ansøgning, men Ansøgningen skal efter Morgenbladets
Paastand være indgivet ifølge Befaling i en svensk Skri
velse fra Kionprindsen — den Samme Regent, der ved
sit sidste Ophold i Chra i Anledning af det overordent
lige Storthing vilde have udnævnt Vogt til Statholder.
Vogt blev Statsraad 1825, maatte vel 1829—36 gaa ind i
Lovscommissionen, da han ræsonnerede Carl Johan for
meget, men kom tilbage med Statholder Vedel 1836. I
Perioden 1846—1853 var Stang vel den Stærkeste, men
fra 1853—1858 og fra 1825—29, 36—46 var Vogt Styrel35 sens Sjæl (tildels med Løvenskjold) ligesom Vedel 1814
—1822. Nu staaer Stang (Aall) mod Birch—Reichenwald
(siden hvis Reise til Stockholm i Høst man vil have
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ventet Statsraadets Sprængning. Ingen vidste Noget om
Vogts Afgang, før efter den kgl. Resolution undtagen
hans Colleger. (Afskedsansøgningen er indgivet d. 24. N.,
den norske Regjerings Erklæring 1. Dcbr., Afsked 8. Dcbr.
Skjøndt Lange og Bretteville, og med dem pr. Telegraph s
Statsraaderne i Christiania anbefalede Stang (eenstemmigt), valgtes den 16. Dcbr. Birch Reichenwald. Senere
Tillæg.)
DEN 17. DECEMBER. Udbyttet af Rigsdagen er ikke
saa ringe, som det en Tidlang ventedes, og som i den lo
almindelige Mening antoges.
DEN 18. DECEMBER. Sponneck glæder sig i denne Tid
over Standsningen af de lybsk-hamborgske Jernbane
sagers Gang, hvad enten han nu i Virkeligheden tror
paa Muligheden ad denne Vej at komme ind paa Ynd- is
lingsthemaet, Lybecks Toldtilslutning eller han blot vil
have den Satisfaction at standse en Sag, hvorom Regjeringen har sluttet en Tractat med en fremmed Magt.
Til Krüger siger han jo, at den Sag bliver ikke afgjort
under denne Regjering, ligesaa lidt som nogen anden. 20
Ligeoverfor Ministeriet hævder han jo den Sætning, at
det hele Toldklareringssystem er en Sag, som ikke kan
være Gstd. for Forhandling med Lybekkerne og det bli
ver saaledes disses Pligt ligefrem at opfylde de Krav der
stilles, uden at spørge om Grunden hvorfor Kravet frem- 25
sættes. Dette er paa en Maade rigtigt, men paa den an
den Side er det vist, at dersom man vil organisere en
formelig Toldrevision paa Grændsen, vil hele Banen blive
en Umulighed. Dette Spørgsmaal har Sponneck hidtil
skudt fra sig, men vilde blive nødt til at indlade sig paa so
Sagen, naar Ministeriet herom forlangte hans Erklæring.
Dette vil skee, naar det holstenske Ministerium har af
vist Sponnecks Erobringsplaner. Dette vilde alt være
skeet tidligere, dersom de lybske Herrer ikke vare flyg
tede paa Grund af Schrøders Fordringer.
35
DEN 19. DECEMBER. De holstenske Sager ere endnu
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meget uforberedte; kun Overappellationsinstruxen er
forberedet, saa og Fallitloven og Thingretsafskaffelsesloven. Valgloven er under Forhandling, men vil næppe
komme frem før efter Stændernes Aabning. Levetzou
5 og sagtens og Springer ville igjen møde. Til at granske
Heintze har der ikke været nogen Lejlighed.
Scheele er fremdeles af den Overbevisning, forsikkrer
han, at Unsgaard er en »europæisk Nødvendighed!« Der
imod fremgaaer det ikke blot af hans Yttringer her (f. Ex.
10 til Vedel) men og af hans Brev til Sønnen i Paris, at
hans Absolutisme gaaer saavidt, at han ikke blot vilde
have hele Fællesforfatningsomraadet forfatningsløst, men
og alle Landsdelsforfatningerne; i det Mindste den hol
stenske og den kongerigske. løvrigt havde han jo bildt
15 P. Vedel ind, at han dengang han maatte gaae ud af
Ministeriet havde kunnet arrangere hele Sagen, og at
han havde bedet blot om nogle Dages Opsættelse — men
han afvistes haanligt; navnligt skulde jeg have sagt: I
24 Timer er Ministeriet fuldtalligt! F'ørst Hall, saa Mon20 rad og saa kommer hans Tid!
DEN 21. DECEMBER. Prinds Valdemar døbes. Kongen
gjør Prindsen, Prindsessen og Børnene til kgl. Høihed.
Om Eftermiddagen Statsraad om Bigsdagens Slutning.
Kongen begjærer Indstillinger om Naadesbevisninger.
25 DEN 22. DECEMBER. Rigsdagen sluttes. Lehmann er
stolt af sine Bestræbelser for at indgyde Landsthingets
Medlemmer Værdighedsfølelse. Andræ paastaar rigtignok,
at da Majoriteten havde fulgt hans Tilskyndelser, rystede
de af Frygt for Følgerne af deres dristige Gjerning.
30 DEN 23. DECEMBER. Idag holdt Unsgaard, Hall og
jeg Møde om det holstenske Provindsforfatningsudkast;
siden havde vi en Samtale med Levetzow, der nu skal
skrive den berømmelige Aabningstale, der skal forelægge
de ophævede Forfatnings- og Valglovsbestemmelser, uden
35 at ophæve dem. Han paastod, at Ingen ret vidste, hvad
der vilde blive foreslaaet, dersom Stænderne bleve nødte
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til at yttre sig, enten Holsteen-Slesvig—Jylland—Øerne,
eller to Kamre, eller raadgivende Stemme (Piessen, Blome)
o. s. V. Hans Udsættelseslyst har Hall nu tæmmet.
I Frankfurt antoges idag Indstillingerne.
Jeg opgiver Repartitionspligten til disses Dækning, saa s
at samme Regel følges, som i Kongeriget.
23. Decbr. udkom Rkg. om adskillige Selskabers Op
hævelse for Slesvig.
Levetzow havde betroet Hall, at hvis han var blevet
holstensk Minister, vilde han have valgt Malmros.
lo
DEN 24. DECEMBER. Ved et underligt Uheld har
Regnier nu indrettet det saa, at de neapolitanske Ordener
ere tilfaldne Hall som Udenrigsminister (ligesom i sin Tid
Knuth) og Michelsen som Underhandler, med Forbigaaelse af Andræ, uagtet denne havde mindet Hall om is
hans Krav i denne Henseende. Michelsen havde faaet
Quaade til at skrive derom — nu maa Quaade igjen
skrive om Sagen, for at Halls Orden kan blive overført
paa Andræ. Underligt nok vil Andræ tage sig dette qui
pro quo nær.*
20
DEN 25. DECEMBER. Blixen (mærkelig nok først fød
i 1822) har forklaret Hage, at han først ikke vilde tale
med Grevinden, men saa blev han tilsagt fra Kongen.
Han spurgte da sin Kone (fra Juni 54) hvad han skulde
gjøre, og efter hendes Raad mødte han; han spurgte om 25
Samtalen skulde være ligegyldig eller alvorlig; hun sva
rede »jeg følger«. Han tilbød da at understøtte hende til
Opnaaelsen af sit Livsformaal, Anerkjendelse og Mod
tagelse hos Dronningen og Prindsesserne, idet han erkj endte, at for Øieblikket kunde det ikke nytte at hun 30
vilde banke paa enten hos Prindsessen, hans egen Kone,
eller Dronningen. A. Hage indskrænkede sig til at gjøre
opmærksom paa, at hvis han nu ikke kunde hjælpe, saa
* Imod Forventning blev omsider Sagen ordnet saaledes, at et tredie Storkors endnu i den gamle Konges 35
Tid meddeltes Andræ. August 1859.
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var Sagen om et halvt Aar saa meget farligere for ham,
naar han vilde udrette Noget ad den Vei.
DEN 26. DECEMBER. Søndag. Det lykkes at faae Finansberetningen om Monarkiets og Landsdelenes ind5 byrdes Forhold færdig til Nytaar. Det vil ganske vist
være vanskeligt at holde Tilskudet til Dækningen af Mo
narkiets Deficit inden saadanne Grændser, at Landsdelene
kunne udrede det uden nye Skatter, men det kan gjøres,
hvis Fred beholdes, undtagen maaskee i de første Aar.
10 Men i disse maatte da en Udvei findes ved at tilgode
skrive hver Landsdel Noget, saasom Holsteen Domæne
indtægter, der ei tilkom Monarkiet rettelig fra ®®/b8,
Prinds Ferdinands Forskud o. s. v., Kongeriget det Rente
beløb, som vilde være kommet det tilgode, dersom man
15 strax havde fulgt det senere System, en Del af Udgifterne
ved Monarkiets Bygningsvæsen o. s. v. for 53/54—55/56.
DEN 27. DECEMBER. Mandag. Meget sjælden har F"!nanshovedkassens Beholdning været saa lille, ligeoverfor
store Udgifter og en saa betydelig Totalkassebeholdning,
20 som nu. Men over 47» Millioner ere rentebærende. Ban
ker 1 Million til 4 ”/o og henimod 1 Million
bco til
3 pr.®, Kbhvn.s Commune 500,000 Rdl., 81,000 3 ®/o Lst, Re
sten kgl. Obl., samt norske-svenske Effecter. Til samme
Tid udmyntes lidt over 400,000 Rdl. i stykker, men uden
25 noget Offer, da Banken har været velvillig nok til at tage
hele Myntens Beholdning af kassabel Mynt, som Sølv
beholdning, og derfor givet Finantserne Sedler, medens
iøvrigt Regjeringen har beholdt fuld Disposition over
hele Myntforraadet.
30 DEN 28. DECEMBER. Tirsdag. Det synes som Kongen
har gjort ei blot gamle Oldgransker Thomsen, men og
Berling til Storkors, aldeles uden Halls Vidende. Vi ville
have Hall til at gjøre Indsigelse, men han vil ikke, hvis
det alt er skeet. Iøvrigt indstilles nu Unsgaard til Stor35 kors, Lehmann, Monrad, Martensen og Engelstoft, Hein-
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zelmann og Duplat til kommandører. Hall vil ikke endnu
indstille Bh. Bulou til Geheimekonferentsraad.
DEN 29. DECEMBER. Onsdag. Berling er da virkelig
ble ven Sk., som det viste sig, da vi kom ud paa Frede
riksborg, hvor Hall for sin Artighed fik ei blot Sølv- s
korset, men Vegeners Bøger. Jeg foreholdt ham alvorlig
hvor lidt han holdt Disciplin, hvorledes Kongen gjorde,
hvad han vilde, uden at spørge ham derom (Hertugen
af Gliickborgs Uniform, Kgl. Høihed (Mon Blixens Ind
skydelse?), nu Berling), hvorledes hele Ministeriet led af lo
samme Slappelse, fordi han var for magelig eller for lige
gyldig til at stramme Tøilerne, hvorledes hele Landet
derfor hengav sig til Slaphed. Han vilde jo Intet ind
rømme, da han omsider var blevet nødt til at høre paa
mig efter Wolfhagens Bortgang (Kl. 1—2 om Natten 29. is
—30. Decbr.); men han skjød Hegermann frem, der vilde
gaae foran mod Berling, saa vilde han hjælpe.
DEN 30. DECEMBER. Torsdag. Hall undgik denne Gang
Diplomaternes Angreb paa den slesvigske Bekjendtgørelse
ved Statsraadet. Levetzov avancerer fra DMand til Com- 20
mandør for at han ikke skal blive ringere end Piessen.
Prinds Ferdinand synes ikke rigtigt, om at han og Prindsesse Caroline maa give en Erklæring i Anledning af
Arrangementscommissionens Ansøgning om det engelske
Laan, som vel kommer paa 14 ®/«, men i Grunden er ret as
antageligt, da der maa gaae 10 Aar, hvori Prindsen le
ver, inden der tjenes Noget.
DEN 31. DECEMBER. Hegermann fortalte mig, at han
alt havde sagt Berling ligefrem, at han burde fortrække,
da hans Forhold her dog tilsidst ikke kunde taales, og 30
hvis han replierede sig paa Sverrig, saa var han om
muligt der endnu værre anskrevet. Grevinden frygtede
jo for at blive alene. Storkorsdecorationen var holdt saa
hemmeligt, at end ikke Hegermann vidste det, før efterat
Thrap havde udfærdiget Ordren. Efter Lundbys Opfat- ss
telse kom det an paa, at Hegermann og Hall kom til
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at stole paa hinanden; — jeg benyttede derfor Lejlig
heden til at forsikre Hegermann om, at han i det Mindste
kunde stole paa mig.
I Sverrig paastod han, at der virkeligt var nogen Uvillie,
5 men at han, der var godt kjendt og agtet baade af Prindserne og af Hamilton og Manderstrøm, overbeviste dem
om, at de havde grebet Sagen urigtigt an. Han vilde
give Sagen det Udseende, som om det var en Intrigue,
beregnet paa at adskille Kongen og Prindsregenten, Sver10 rig og Danmark. Hamilton, der forsikkrede slet ikke at
have kjendt Berling, vilde hæve Hegermann høit i Fri
mureriet, men han vilde først besinde sig, hvorvidt han
vilde indlade sig derpaa. Dahlfeldt tillagde han liden Be
tydning; man var i Sverrig forundret over den høie Or15 den, som var givet ham. Levetzov indrettede sin Tale
efter Motiverne til Forfatningsudkastet; røbede iøvrigt sin
Skræk baade for ikke at være bleven C. D. og for det
Indtryk, den slesvigske Ophævelse havde gjort i Holsteen.
DEN 1. JANUAR. Idag afgjorde jeg med Rosen Motiverne
20 til det holstenske Forfatningsudkast, og fik saaledes en
ligesaa god Anledning til at udeblive fra Frederiksborg
som Unsgaard i sine daarlige Ben.
DEN 2. JANUAR. Hall gjorde sin Opvartning hos Enke
dronningen, som lod ham bestemme en Dag til den nød25 vendige Vinterbespisning.
Raasløff anbefaler stadig sin gamle Ven Mundt. Det er
som en Art Instruction for denne, som har tilbudt at
skrive i de tydske Blade, at han har affattet sit Skrift
om Forfatningsforholdene.
30 DEN 3. JANUAR. De holstenske Provindsialstænder aabnes. Ungern gaaer Vedel haardt tillivs for den slesvigske
Kundgørelse. Scheel-Plessen raser mod den. En Bonde
deputation hos Kongen og Unsgaard om Fæstevæsnets
Afløsning.
35 DEN 4. JANUAR, Tirsdag. Idag kom Beretningen om
Piessens Indbrud i Slesvig. Forsøg paa at udsondre Wolf-
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hagen fra os Andre, med det Forbehold, naar dette mis
lykkes, siden desto mere at falde over os Andre.
DEN 5. JANUAR. Onsdag. Hall skriver til Manderstrøm
med Virgin, som reiser imorgen til Stockholm.
Han billigede det Udkast til en Skrivelse til Levetzov, s
hvorved denne opfordres til af al Magt at forebygge den
holstenske Forsamlings Indblanding i de slesvigske An
liggender.
DEN 6. JANUAR. Torsdag. Idag parerede Hall det di
plomatiske Stormløb fra Dotezac og Elliot og Oriollas lo
Spydigheder. Dotezac forstaaer jo bedre Kjærnen; og
dvælede derfor ved Tidspunktet, une faute, une grande
faute! Men det er formeget forlangt af os, at vi aldrig
maa gjøre en Feil, svarer Hall, det kan gjælde om det
franske Cabinet, som har en Keiser til at lade sig inspi- is
rere af, men vi have kun en Konge. Elliot, hvis engelske
Frihedsfølelse værger sig mod slige Forholdsregler, især
da det strutter af Frihed i Kongeriget, og som ikke kjender Antecedentierne, var bedrøvet og gjorde aabenbart
Indtryk paa Hall ved sin oprigtige Beklagelse. Oriolla, 2#
som spydigt spurgte, om en Holstener ei mere maatte
ægte en Slesvigerinde, yttrede, at hvis han var fjendtlig
sindet mod Danmark, maatte han glæde sig over Bekjendtgørelsen, men da det ei var Tilfældet, beklagede
han det meget. Det var en traurig Dag, sagde Hall; jeg 2s
haaber ikke at faa mange saadanne.
DEN 7. JANUAR. Fredag. Den holstenske Forsamlings
Møder udsættes til den 20*’®, efterat Preusser og Leh
mann igaar bleve valgte.
Levetzov udtaler sin gamle Forbittrelse over Dagbladet ao
1. og 3. Jan., »welcher in ebenso lügenhafter als un
verschämter Weise über mich herfällt«: han ønsker i
alt Faid Svar i berlingske Tidende. Herrn Bille möchte
ich zur Strafe seiner Sünde wünschen, dass er ein Mal
•nur 14 Tage als kgl. Cms. bei dieser Stdvs. fungirte, dann as
würde er bald merken, dass man bei diesem Seiltanz
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sehr leicht den Hals brechen kann, wenn man nicht
vorsichtig ist . . .>
Unsgaard er gaaet ind paa det Udkast til en Skrivelse
til Levetzov, som jeg aftalte med Hall, og hvori navnlig
5 Indgreb paa det slesvigske Omraade tilbagevises.
DEN 8. JANUARR. Bh. Biilow ®/i er aldeles lyrisk.
Vedel har skrevet en forklarende Note saa vel om det
holstenske Forfatningsudkast ;(®/i) som om Bkg. af 23.
Dcbr. f. A. (8. Januar). Den danske Presse har taget Kg.
10 ret fornuftigt; at Kbhvnsposten, der hører til den tyd
ske, efter Evne exploiterer den, er i sin Orden; at Dag
bladet ikke strax forstaaer Betimeligheden, er forklarligt.
DEN 9. JANUAR. Hall som igaar spiste hos Ungern,
slap ogsaa da for Tiltale i Anledning af Bkg. 23. Dcbr.,
15 da Ungern var syg og blev repræsenteret af Blinner.
Han kunde ryste Fru Ungern og Fru Elliot med Efter
retningen fra Brockdorff om at den hvide Dame havde
vist sig paa Slottet for en Hofdame, hvis Troskab var
hævet over enhver Tvivl. Hall paastaar iøvrigt, at han
20 Intet har sagt til Diplomaterne om Wolfhagens isolerede
Ansvar, om de end godt vide, hvorledes det hænger
sammen. Forresten vil man jo med Grund sige, at Hall
burde vide det, og i alt Fald billiger det ved ei at lade
Wolfhagen gaae samme Vej som Ellenborough. Jeg fore25 holdt ham, at saasom han ei veed at hævde sig ligeover
for Kongen, kan han ei heller vente Diciplin i Ministe
riet, hvilket naturligvis ikke behager ham, i det Mindste
ikke Udenrigsministeren. Consejlspræsidenten burde dog
erkjende, at det er nødvendigt engang imellem at vise,
30 at Regjeringen ogsaa kan gjøre Andet end Concessioner.
DEN 11. JANUAR. Hall gav ondt af sig mod Wolfhagen
idag for Ubehageligheder fra oven, fra Siden, fra neden.
Han ønskede nu blot, at Holstenerne vilde begaae endnu
større »Betiser<. Men han blev jo snart drevet tilbage.
35 Selv Andræ erkjender nu, at det var godt, at den sles
vigske Kundgjørelse kom for at vise, at man dog kan
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gjøre Holdt. Oriolla havde iøvrigt havt Ordre at sige, at
Schleinitz ikke vedkjendte sig Yttringerne i »Preussische
Zeitung«.
P. Vedel skrev til Bh. Bulov, oplyste ham om Bekjendtgjøreisens Oprindelse, og bad om alle Oplysninger 5
han kunde give om den fransk-østerrigske Spænding.
DEN 14. JANUAR. Levetzov udstøder dybe Suk til Hall,
fordi Unsgaard ikke bryder sig om hans Klager over Dag
bladet, og over de Ulykker, der venter ham med Hen
syn til det slesvigske Forbud. Han begjærer bestemte lo
Instruxer, idet han frygter, at hans Landgang vilde med
føre Stændernes Selvopløsning. Hall sukker ikke mindre.
DEN 15. JANUAR. Jeg gør Hall opmærksom paa, at
Unsgaard ikke kan instruere L. ifølge dennes Skrivelse
til Consejlpræsidenten, og at iøvrigt en bestemtere In-15
struering er umulig, saalænge man ikke kjender de be
budede Andragenders Affattelse. Jeg foreholdt ham, at
han ikke maa vakle mellem at lade Forbudet opløse
Ministeriet og soutenere det; strax fra først af kunde han
have ladet Wolfh. falde — at jeg saa gik med, gjorde 20
Intet til Sagen — da han ikke tog Sagen paa den Maade
strax, maatte han have Courage. Derimod indrømmede
jeg, at Levetzov hellere maa vise Forsamlingen Korset
end Stjernen; men nogen Realitetsdiscussion kunde umu
ligt tilstedes ham i Itzehoe med Hensyn til selve den 25
trufne Foranstaltnings Indhold.
DEN 16. JANUAR. Hall, Unsgaard, Simony og Lundby
tage ud til Kongen. Til Belønning inviteres de til The
og Spil.
Statsraad, Vægtsagen. Hall besvarede so
Levetzovs Suk.
Hegermann troer, eller faaer i det Mindste Lundby og
Hall til at troe, at det vil gaae med Berlings Fjernelse.
Kongen er indbudt til at høitideligholde den 11. Fbr.
med Borgervæbningen, men ligesom Rudbeck alt var 35
bange for det antiskandinaviske Præg, man vel kunde
DEN 17. JANUAR.
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give Festen, saaledes er det aabenbart, at Krigslysten
vilde forlede Kongen til Yttringer, som han ikke kunde
bære.
Hall er opfyldt af Krigsrygterne.
5 DEN 18. JANUAR. Kongen pønser paa at give Grev
Hamilton Storkorset.
DEN 19. JANUAR. Hall finder Dotezac og Ungern meget
besynderlige med Hensyn til Krigsspørgsmaalet
DEN 25. JANUAR. Tirsdag. Hall opfordrede idag Mi10 chelsen og Lundby til at meddele, hvorledes den mili
tære Stilling var. Wolfhagen erklærede, at for Tiden var
der ingen Grund til at forstærke Tropperne i Slesvig.
Skulde Noget skee, maatte hellere Fodgensdarmernes
Antal forøges. Michelsen og Lundby lovede nærmere
15 Forklaringer; Lundby kan let stille 30,000 Mand, men
savner dog Heste.
DEN 27. JANUAR. Efterat Hall længe har lidt under
det slesvigske Forbud — Elliot forelæste ham tilsidst for
en ti Dage siden en engelsk Note, hvori Lord M. skri20 ver, at han med the deepest concern havde bragt i Er
faring, hvad der var skeet — havde han nu den Fornøielse at gøre Ungern Sternberg aldeles ébahi med at
meddele ham den unge Augustenborgers Démarche, i
Forbindelse med nogle Tirader mod Prinds Christian
25 o. s. V. af Suum cuique. U. Stbg. fik som Fortrolighedsbeviis en Genpart, der ei engang var Piessen bekendt.
DEN 28. JANUAR. En af de Grunde, hvorfor Napo
leon er ildesindet mod Østerrig, skal være, at det for
mentlig var Østerrig, der forhindrede hans Ægteskab
30 med Prindsesse Caroline af Wasa (skjøndt han burde
trøste sig med, at hun, der i 1853 blev gift med Kronprindsen af Saxen, hidtil har været ufrugtbar).
Det fortælles, at Dirck. Holmfeldt i Paris har tilskrevet
Blixen et Trudselsbrev for det Tilfælde, at han efter35 stræbte Gesandtskabspladsen i Paris.
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DEN 31. JANUAR. I Anledning af Oriolla’s Klage over
et Udtryk i Cirkulærdep. ®/i om Forslagene til den hol
stenske Stdf. (vaincus sur le champ de bataille —) fik
Elliot en Gjenpart uagtet den oprindelig ikke var be
stemt til Andet end til at instruere Gesandterne. Vedel, s
som var blevet perplex, opgav nu saa meget lettere en
paatænkt Circ. Dep. om Slesvigs Stilling med en krigersk
Indledning om de holst. Stdr.s slesvigholstenske Op
træden. Elliot kunde imidlertid ikke forstaae den preus
siske Klage. Malmesbury har paa det Bestemteste til- lo
bagevist Paastanden om Crowes slesvigske Mission. Elliot
var i det Hele særdeles flink, efter Halls Opfattelse.
DEN 17. FEBRUAR. Idag toges i Statsraadet Beslutning
om det engelske Laan af 49 Opsigelse. Ingen udtalte sig
efterat jeg havde oplæst af Forestillingen.
is
DEN 22. FEBRUAR. Skjøndt Hjort alt for 14 Dage
siden anmeldte, at nu havde Plessen-Blome overvundet
Slesvigholstenerne i Forfatningsudvalget; skjøndt han for
8 Dage siden gjentog denne Beretning og satte den ind
i Aviserne, saa vide vi dog endnu idag Intet om Ud-20
faldet af Udvalgets Forhandlinger. Ere de atter bievne
enige, saa ville vel de 3 Uger, som indrømmedes den
^’/s i Statsraadet, ikke forslaae. Der forberedes i Stilhed
en Festforestilling paa den Dag, Forfatningssagen be
handles, gjennem to Repræsentanter fra hvert Sogn i 25
Angel, som skulle stadfæste en Tale om Sprogforholdene
i Slesvig.
Unsgaard har benyttet den Lejlighed, Levetzov’s Fore
spørgsel om hvilke § der forelagdes til Betænkning og
hvilke til Beslutning frembød, til at minde om Hoved- so
grændsen for Forhandlingsomraadet. (Auf dem Boden
der Bekanntmachung v. *®/i 52.)
DEN 2. MARTS. Idag kom et Aftryk af Comitebetænkningen fra Levetzow (Ve). Iblandt de mange Muligheder,
man kunde tænke sig, har næppe Nogen tænkt sig, at ss
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man skulde ville foreslaae, at Fællesorganet skulde være
4 forskjellige selvstændigt besluttende Forsamlinger.
DEN 12. MARTS. (Forfatningssagens 1ste Behig. Vs,
anden Vs). Den holstenske Forsamling slutter. Piessen
5 har maattet kjæmpe stærkt med Preusser-Lehmann for
at opnaae den tilsyneladende Fastholdelse af det ved
Kg. 28. Jan. 1852 givne Udgangspunkt selv uagtet man
optog alle de slesvigholstenske Ønsker. Maaskee vilde
det ikke engang være lykkedes, dersom ikke Blome
JO havde truet med sin Udtræden. De tydske Blade ere
noget desorienterede; En finder Planen ungeheuerlich,
en Anden mener, at Piessen havde ventet en Slags Til
slutning fra Regjeringen, en Tredie, at Lauenborg ikke
i Virkeligheden kom i Betragtning, og at Slesvig og Hol15 Steen nok enedes, saa at der kun blev to Hovedforsam
linger o. s. V.
Tillisch (Neergaard m. n. Fl.) have udarbeidet et Ud
kast til Fremme af Bondeeiendoms Salg m. v.; de have
meddelt Hall og mig det.
M DEN 16. MARTS. Hegermann pønser paa at faa Kauffmann herover, enten i Kongens Stab eller som Marschal.
Han giver endnu gode Løfter om Berlings Fjernelse, ja
slaaer endog paa noget Mere.
Han roser sig af at have faaet Frimurerfestens Høi25 tideligholdelse i Marts forpurret, ligeledes af at have
aabnet Alles Øine i Sverrig for Dahlfeldt, saa han nu
er fjernet, en underlig Blanding af en Præst og en fug
tig Selskabsbroder. Imidlertid havde Prins Carl alt, da
H. var i Sverrig, forundret sig meget over, at man her
30 havde gjort ham til Commandør. Baade Prinds Carl
og Prinds Oscar talte despecterligt om ham, men den
Sidste behandlede ham dog som Kamerad.
Madvig er ligesom Andræ, meget urolig for, at Hall
skal gaae ind paa den holstenske Forsamlings proviso35 riske Forslag. Der har aabenbart været stærk Tilbøielighed hos Hall til at gjøre Noget i denne Retning; midler
tidigt er den traadt lidt tilbage, dels fordi »Fædrelandet«
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er kommet ind paa bestemte Forslag i den Retning, dels
fordi Forhandlingerne om den italienske Sag leder al
Opmærksomhed bort fra den holstenske Sag, saa at ikke
engang Bh. Biilau lader høre fra sig. Imidlertid medens
Hall for Tiden synes at opgive den Tanke, at der skulde s
kunne indrømmes den holstenske Forsamling Medbe
slutningsret i egentlige Fælleslovgivningsanliggender, ven
der han tilbage til den Paastand, at der med Hensyn
til Bevillingssager maatte gjøres Noget for at det ikke
skulde blive det kongerigsk-slesvigske Rigsraad, der om- lo
end middelbart virkede for Holsteen i Budgetspørgsmaal.
Han søger da en Udvei, et Skin til Redning af den tydske
Ære, ved at Kongen bestemte i Henhold til de sidste 3
Aars Gjen nems nit Maximum for Holsteens Tilskud til
Dækning af Fællesdeficitet; saa at det altsaa blev Rigs- >5
raadets Sag at bevilge det større Beløb af Slesvig—Dan
mark alene, som det maatte finde nødvendigt. Saaledes
skulde Rigsraadet vinde Fred til en friere Bevægelse.
Det er lidet troligt, at dette vilde behage Slesvigerne,
men endmindre troligt, at man vilde vinde Fred fra»
tydsk Side herved. Udentvivl maa Crisis nu hellere
komme i Aar, end skydes længere ud. Hvad selve Fæl
lesforfatningssagen angaaer, synes Tydskland nu at maatte
tale, thi evig kunne vi dog ikke udføre Sisyphusrollen.
Hall meddelte d. *®/s Prinds Ferdinand og Prinds Christian den augustenborgske Protest, den har maaskee dog
gjort noget Indtryk paa Prinds Christian, da ogsaa de
holstenske Stænder ængstelig undgik enhver Anerkjendelse af Arvefølgeloven (Grev Hahn—Neuhaus syntes at
have sporet Prindsens Uvillie i den Anledning) if. v. d. so
Pfordtens Selvroes d. 16. Marts, at han havde forhindret
Arvefølgeeenhedens Anerkjendelse ved den tydske For
bundsdag.
DEN 21. MARTS kom her Efterretningen om at Rus
land har foreslaaet en Congres om det italienske Spml. 3.5
Frankrigs Henvendelse til Engl. (^’/s) besvaredes ”/s
(f. Fred mellem Østerrig og Sardinien) 2. Romer-
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staternes Rømning. 3. Indre Reformer i de italienske
Stater. 4. En aim. italiensk Confederation. (Ingen Terri
torialforandring forudsættes). Napoleon accepterede d. 22.
Marts.
5 I een Hensende have de holstenske Lederes Forventventninger lidt et Knæk. De gjorde Regning paa at
Tydskland, ja Europas Øjne skulde vogte paa dem. Til
fældet vilde, at fra Januar Maaneds Begyndelse til Slut
ningen af Marts (har Forholdet mellem Frankrig—Sar
io dinien og Østerrig lagt Beslag paa hele Europas Opmærk
somhed. Keiserens Yttringer til Hübner, Cavours Op
træden, La Gueronniéres Brochure, Cowleys Sendelse*
og nu Ruslands Forslag (off. ‘Vs) om en Congres af de
5 Stormagter om det italienske Spørgsmaal have aldeles
15 trængt det holstenske Spm. i Baggrunden. Men Preussen
har ganske vist ikke i den Tid været ledig; det har ban
ket paa baade i Paris og St. Petersborg, og dette For
hold frembyder tilvisse overordentlig stor Fare for os.
Keiseren vil — som det synes — for en særdeles høi
20 Priis kjøbe Preussens Neutralitet. Herom videre Beret
ninger fra den unge Scheele til Vedel og fra Delong til
Schack, medens DHf. Intet melder. Delong, der betragter
Krigen som vis, og anseer Delongles’ og Walewskis Af
gang som samtidig med den endelige Beslutning, mener
25 endog, at vi skulle løbe Fare for, at naar Krigen bryder
løs, Preussen da under eet eller andet Paaskud falder
ind for at bemægtige sig Holsteen og Slesvig.
Det er nu kommet saavidt med Grevinden paa Frede* Cowley reiste i Slutningen af Febr. Uden Instruction,
30 med Kjendskab til de franske Anskuelser. Ved sin Hjem
komst til Paris ‘Vs havde Rusland alt vundet Frankrigs
Samtykke til at foreslaae en europæisk Congres af de 5
Stormagter. ‘Vs off. at Forslag til England vilde blive
gjort, ‘Vs Svar at England paa visse Betingelser vilde
35 tiltræde, ^Vs officielt Forslag med de engelske Betingelser.
Siden tiltraadt af alle 5 (Malmesbury ^Vs). Congressen
antages at træde sammen i Slutningen af April.
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riksborg, at hun forsvinder den ene Dag ved Reise eller
Sygdom, naar vi ere der tvende Middage. Berling skal i
denne Maaned have indhentet Scheels Erklæring paany,
men han vilde ikke indlade sig paa Noget; Kongens Til
stand maatte fremkalde Betænkelighed o. s. v. De for- s
skjellige Aviskrøniker havde gjort Kongen ængstelig for
en Ministerkrisis, men da Hall ikke vidste Andet, end
hvad Aviserne havde fortalt ham, betroede Kongen Thrap,
at der var Intet i Veien. Prinds Ferdinand fritog sig for
at vise ud; Prinds Christian var fuld af Studentercarne- lo
valets Glæder.
Poulsen driver i denne Tid den jydske Jernbanesag
med Dreier—Rothe. Det lader næsten til, at det vil gaae,
i det Mindste hvad det første Skridt angaar. Betingel
serne for Concessionens Meddelelse.
is
Pontoppidan har nu berigtige! sin hele Gjæld til Kon
gerigets Finantser og Nationalbanken.
[Paa et løst iiresidet Ark af større Format, indlagt i Dag
bogen, er—med vanskelig læselig Skrift—optegnet følgende:]
Hall.
20
Barndom paa Dyrehavsbakken (1859 Fbr. 3.)
Den 15. Marts 1859. Fru Heiberg lagde ikke Dølgsmaal
paa, hvorledes hun fandt det ufint, plumpt, at han ikke
bedre havde skjult, at hans sidste Tilnærmelse kun var
beregnet paa at vinde hende for Scenen, ikke en Følge af 25
gammel Velvillie. Fru Hall havde lokket hende — hvad
bryder jeg mig om det skidt Theater, naar blot vort
gamle Forhold ei brydes — forgjæves; saa lokkede han
Heiberg. Naa vi kom der da — alene; efter Bordet tog
han mig hen i Sophaen; talte om den Sorg, Theatret oo
havde forvoldt ham o. s. v. Siden kom han, blev her til
3V2 — fik Anstand, kom en 3—4 Gange, men da det
var for silde at tage Ansøgningen tilbage; saa blev han
borte siden den Tid; har aldrig siden sat sin Fod her.
Jeg har været bedt der, men vil ikke komme der — 35
paa tredie Sted, — det er anden Sag.
Nei det kan ikke forsvares, da jeg vaklende tøvede
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med at svare Noget. Hun dvælede ved hans Mangel paa
Evne til at sige Nei — tilsidst blev Dommen dog stadig
imod ham paa Theatret, Universitetet (Den Rede). — Sorø.
Bornemann — (Vipstjerten).
5 Andræ havde aabenbart sagt hende, at han ikke vilde
være Minister, naar han blev Udenrigsminister — desto
besynderligere blev hans Lovtale over ham, da hun i
Martensens Nærværelse angreb ham. Samtidigt falder
Halls Sorg over, at han ikke kan skaffe Schack Dane10 brogs Korset, som denne forlanger gjennem Vedel eller
Andræ det neapolitanske Storkors, da man dernede efter
hans Afgang har overført det til Consejlspræsidenten
(U. M.). Under alt dette gaaer Michelsen og hyler over,
at han ei kan faae sin Eiendom, medens Quaade og
15 Piessen smile ad Andræs Misfornøielse med Halls Man
gel paa Attention.
Den 14. April 1859. A: Nu kan jeg ikke mere med
Hall — alle de ophobede Insulter —.
Den 26. Marts. Ilde Omtale af Hall bragte omsider
20 Nemesis over Andræ hos Heiberg’s, saa han kom til at
maatte holde en Lovtale over ham, med skarp Nedsæt
telse af Bluhme, i Martensen’s og Kones Nærværelse. —
De er blevet saa irritabel i den senere Tid — Fru H.
til A. — Det er muligt, skjøndt jeg ikke veed det, men
25 det er vist, at De er blevet mere aggressiv — (A. til Fru J. L.
H.). Men hvorfor tale om Politik? Vi ere jo saa uenige.
Ulykken er, at Bruddet ikke blot ligger deri, men han
har ondt ved at tilgive hende, at hun modtog det suhrske Legat. For en Maaneds Tid siden udtalte Andr. sin
so sande Anskuelse — men det slog ikke an. Det var Delicatesse at han ikke gav Mere — der var efter hans
Overbevisning ikke Spoer af bitter Følelse. Maaskee er
hendes Beskedenhedsfølelse større end Andræ troer.
[Et Stykke af det sidste Blad i Arket er skaaret ud.]

12. BOG
APRIL-JULI 1859

TOLVTE BOG
Dagbogens første hvide Side staar:
Efter den holstenske Stænderforsamlings Slutning.
Forhandlingerne om Ministeriets Reconstruction. Den
fransk-sardiinsk-østerrigske Crisis. Krigens Udbrud. Con
tingent- og Neutralitetsforhandlingerne. Stændernes Ind
kaldelse. Vaabenstilstand. Fred. Stændernes Afsigelse.
April—Juli 1859.
6. Mai. Monrads og Fengers Indtræden. Hall opgiver
Kirke- og U. M., jeg Finansmstt.
Marts 1859. Dirckincks Meddelelse om Napoleons Til
bud til Preussen, hvis det vilde optræde imod Østerrig
(i Slutningen).
AA

P

Dagbogen indeholder 260 kun til Dels beskrevne Sider;
en meget stor Del af Optegnelserne er Referat eller Ud
drag af diplomatiske Indberetninger, der her er udeladt.

DEN 4. APRIL. [Gengivelse af en Depeche fra Fyrst
Gortchakoff til Baron Ungern Sternberg, Ruslands Ge
sandt i København, dateret St. Petersborg
1859, mod
taget 23. Marts—4. April. Det anbefales den danske Re
gering at tage Hensyn til de af den nylig afsluttede hol- s
stenske Stænderforsamling fremførte Ønsker.]
Det turde være en rigtig Opfattelse af dette Skridt, at
Rusland ikke dermed vil være ubehagelig — det veed
kjendelig ikke, hvad det skulde tilraade.
Den hele Stemning for Notabelprojectet, eller som det lo
ogsaa begyndte at hedde, det sponneckske Project, synes
herhjemme at tabe sig. Imidlertid har dog ogsaa Manderstrøm (ligesom Monrad) tilraadet, at Regjeringen nu
gjorde positive Antydninger i Stedet for de impracticable
holstenske Forslag; naar man i Forveien vilde meddele «
ham dem, skulde han søge at skaffe dem Indgang. løv
rigt ere jo alle de herværende Diplomater, der udtale
sig, uklare. Ungern kommer af og til frem med en kort
varig sund Absolutisme; hos Karoly spøger Ideen om
Curier, to kongerigske, en slesvigsk, en holstensk og en 20
kongevalgt o. s. v.
Dirckinck indsender nogle Marts 1859 daterede confidentielle Betragtninger, støttede til de formentlige For
handlinger mellem Preussen og Frankrig imod os. (Bilag.)
DEN 9. APRIL. Efterat jeg igaar var enedes med Uns- 25
gaard om Antagelse af Peto’s Tilbud, vedtoges Sagen
idag i Ministersamlingen.
DEN 12. APRIL. Sponnecks Brochure udkom idag. Sp.
gjorde sig den Fornøielse at sende Hall og mig et Exem
plar. Hjorth bragte Vedel et.
30
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DEN 13. APRIL. Statsraad i Jernbanesagen.
Efter at Alt var vedtaget, og jeg havde refereret Stats
budgettet, hævedes Statsraadet. Da begyndte Arveprindsen
at spørge, om ikke Beslutningen skulde udsættes, indtil
5 Deputationen fra Aarhuus var kommen. Ogsaa Prinds
Christian mente, det kunde dog være, de Folk havde
Noget at sige!
DEN 17. APRIL. Virkningen af Unsgaards ubesindige
Meddelelse til »Departementstidende« om den Specula10 tion efter 25 Aar at kjøbe Jernbanen tilbage for en Spotpriis begynder alt at vise sig. (M. P. Bruun i Jylland,
H. P. Hansen, Bankdir. o. s. v.)
DEN 18. APRIL Fonnesbech vilde i Løverdags have
Garantier med Hensyn til det af Tillisch m. Fl. paa15 tænkte Fæsteforslag. Han frygtede aabenbart for, at man
med Bondevennerne skulde gribe den ene Deel af For
slaget, der indeholdt begrændsende Bestemmelser, og der
imod lade den anden Deel, Vederlaget, falde. Han havde
Øje for det delicate Punkt, hvorvidt Bestemmelserne
20 skulde, saavidt muligt, ramme de alt indgaaede Contracter.
DEN 19. APRIL. Situationen herhjemme klarer sig næppe,
saalænge Krigsspørgsmaalet staaer uafgjort.
Hall har bestandigt nogen Tendents til Provisoriet.
25 DEN 22. APRIL. Referat af Note fra Manderstrom til
Rudbeck 17. April, den udtaler endnu Haabet om en
directe Forstaaelse med Holstenerne.
DEN 28. APRIL. Jeg modtog idag efter frederiksborgsk
Posttid Res. 25. April, der vilde udnævne Nybølle til
30 Postmester i Lyngby, uagtet jeg havde allerunderdanigst
fraraadet hans Udnævnelse og indstillet en gammel Post
fuldmægtig.
DEN 3. MAI. Hall hos Kongen i Anledning af min An
søgning.
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DEN 4. MAI. Jeg hos Kongen. Da Hall havde forlagt
min Forestilling med den kgl. Res., forsvandt det hele
Aktstykke.
DEN 5. MAI. (Af et Brev til Hall.)
Schack melder fra Stockh. 29. April, at han fra alle 5
Sider har modtaget >utomordentlig Velvillie og uforbe
holden Meddelelse. Kronprindsen, med hvem han har
talt længe og udførlig, erklærede, at for Holsteens Vkde
gjorde han intet Andet, end andre »venskabelige Mag
ter« og raadede til, saasnart en god Lejlighed tilbød sig, 10
at offre Holsteen-Lbg. for at faa Fred med Tydskland,
ligesom og til under alle Omstdhder at gjøre den størst
mulige Adskillelse mellem Holsteen og det øvrige Rige;
m. Hs. til Slesvig maatte og burde ingen Concessioner
gjøres; i det Øjeblik, der blev rørt ved Slesvig, var Sve-15
rigs Stilling en fuldstændig anden, og kom det nu til en
fælles Krig, saa var det vist, at de svenske Tropper ikke
skulde blive staaende paa Fyen. Kom det til en almin
delig evropæisk Krig, hvori England og Rusland vare
imod hinanden, tog Sverrig afgjort Parti for England, 20
saasnart det ikke kunde være neutralt, og han stolede
sikkert paa, at Danmark vilde gjøre det Samme. Iøvrigt
udtalte han sig gjentagne Gange meget varmt om vore
Forhold og meget velvilligt mod det nærværende Mini
sterium. Prinds Oscar ligesaa uforbeholdeiit og i samme 25
Retning; til L. Napoleon og fl. A. havde han skarpt
fremhævet, at der maatte gjøres Forskel mellem Hol
steen og det øvrige Dmk., yttrede Ønsket om at tale
med Prindsen af Preussen for at faae ham til at være
rimelig og stille alle sine Fordringer blot paa Holsteen; so
Forholdene kunde da gjærne blive saadanne, at vi maa
skee endog kom til at staae med Tyskland mod Rusland.
Det engelske Hof var temmelig antidansk. Om den rus
siske Regjering yttrede Manderstrøm, at den havde været
og tildels endnu var meget ugunstigt stemt mod det 35
danske Ministerium. Iøvrigt var han mindre ejderdansk
end Prindserne, spurgte gentagende, om det ikke var
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muligt at komme til Accord med de holstenske Stænder
selv og derigennem med Preussen. I Frankfurt troede
han Intet kunde opnaaes. Man skulde ikke forhaste sig,
hvis ikke Lejligheden var sær gunstig. Iøvrigt stemte
i) hans Udtalelser i det Hele med de Andres, skjøndt naturligviis i en noget moderatere Form.
DEN 7. MAI. Fenger’s Stemning er ikke videre tillids
fuld eller glad; kun ugjærne løsriver han sig fra sin tid
ligere Virksomhed; han forbeholder sig at vende tilbage
10 og vil ikke engang midlertidigt opgive sin Stilling ved
Landbohøiskolen som Directeur. De Forestillinger, man
gjør herimod, ville ikke hjælpe, før Erfaringen aabner
hans Øine.
Hovedvindingen ved Monrads og Fengers Indtræden
15 er efter min Mening, at nu er der nogen Rimelighed
for, at det hele nuværende System i det Væsentlige kan
blive fortsat, selv om jeg ligesom Andræ ikke længere
kan holde ud paa Grund af HalFs vaklende Holdning
ligeoverfor Hoffet og hans hele Ulyst til at gjøre sig selv
20 og Andre Rede for Tingenes virkelige Stilling og de
deraf flydende Nødvendigheder.
DEN 8. MAI. Monrads Stemning er i det Hele aabenbart tilfreds. Som Directeur havde han dog næppe holdt
længe ud, da Hall adskillige Gange havde narret ham,
25 f. Ex. m. Hs. til Indflydelsen paa Maleriers Anskaffelse.
Ligeledes havde Hall lovet ham i sin Tid, da han blev
Departementschef, at han skulde blive Commandør af
Danebrog, men han holdt det ikke (Hall benægter dette
med Henvisning til, at Ministrene selv dengang ikke vare
30 Noget).
DEN 9. MAI. Halls Stemning er underlig urolig. Idag
har han bemyndiget Bh. Bl. til at tiltræde Beslutningen
af 28. April; senere bliver denne Ordres Udførelse dog
midlertidigt suspenderet.
35 Senere Anm. Novbr. 59.
Den Maade, hvorpaa Hall af og til brød løs mod mig.
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hidrørte maaskee ikke blot fra den Ubehagelighed, det
voldte ham at skulle virke for Ministeriets Fuldstændiggjørelse, men særligt fra den urigtige Tro, at jeg skulde
sætte Noget i, at han kom udaf Kirke- og Undervisnings
ministeriet. Har han troet, at jeg planmæssigt havde ar- 5
beidet derpaa for at faae Theaterbestyrelsen ændret, —
saaledes som det siden skete — da har han gjort mig
for megen Ære. Har han derimod frygtet for, at Mon
rads urolige Natur skulde vanskeliggjøre Forretninger
nes rolige Gang, har han ikke taget Feil. Overalt øn- lo
skede Hall i og for sig næppe den endelige Overgang til
Udenrigsministeriet med Opgivelse af det ham og hans
Kone saa dyrebare Kirke- og Undervisningsministerium.
Det varede kun altfor længe, inden denne Stemning tabte
sig eller dog mildnedes. (Det er senere fortalt mig, at is
Hall havde taget det Løfte af Monrad, at han ikke paa
egen Haand vilde gjøre nogen Forandring ved Theater
bestyrelsen. ----- Naturligvis holdt Monrad ikke et Øieblik det Løfte.)
DEN 10. MAI. Det første Spørgsmaal, som frembyder 20
sig, og som snart under een eller anden Form vil komme
frem, er om Ministeriet, som Grevinden haaber, har faaet
en væsentlig anden Charakteer, Hall synes ligesom at
ville optræde selvstændigere som Udenrigsminister; for
øvrigt det betyder næppe meget,
25
Statsraad vedtages om Tilslutningen til Forbundsbe
slutningen af 28. April.
DEN 11. MAI. Dominicaneren de Castro har gjort et
meget godt Indtryk paa Hall. Den Sag jævner sig uden
store Vanskeligheder, mener Hall.

30

DEN 12. MAI. Piessen beretter, hvorledes Fyrst Gortschakoff optog Halls Depesche 20. April; udentvivl vilde
G, have skrevet et velvilligt Svar, dersom ikke Monrad
var bleven Minister.
DEN 15. MAI. Grevinden vil exploitere Situationen; da 35
den ægyptiske Prindses Besøg frembyder Ledigheden, vil
Kriegers Dagbøger. II. Bind.

3
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hun møde med Kongen i Riddersalen. Det hele Spørgs
maal kan synes smaat, men det afgiver dog i Virkelig
heden Prøven paa Ministeriets Sammenhold og Styrke
ligeoverfor Kongen.
5 DEN 16. MAI. Conference i Anledning af det ægyptiske
Gallagilde. Jeg forlanger, at man skulde modsætte sig
Grevindens Nærværelse ved Festen i Riddersalen, — det
Sted, der tidligere ansaaes som forbudt fra den Tid af,
da Andræ afløste Bang i Conseilpræsidiet.
10 DEN 17. MAI. Fortsættelse af Forhandlingerne om Grev
indens Optræden. Man vil ikke gaae ind paa at forbyde
hendes Nærværelse i Riddersalen. Kun forbyder Hall i
sidste Øjeblik at hun maae komme ind med Kongen
»en cortege«. Hall gjør det kun ugjærne, tilsyneladende
15 for min Skyld; han synes at antage, at man nu gjærne
kan slappe de stramme Baand, der i sin Tid nødvendig
gjordes ved Alliancen med Schele. Monrad forkynder
med Ostentation den Lære, at man ikke skal bekymre
sig om Sligt, naar Grevinden blot ikke blander sig i de
20 politiske Anliggender, Embedsbesættelser o. s. v. Maaskee
noget paavirket af de Tscherningske Prindseideer mener
han, at man snarere skulde arbeide paa et udtrykkeligt
Regulativ, idet man samtidigt skaffede Grevinden qvindeligt Selskab.
25 [Det følgende Blad er skaaret ud.]
DEN 18. MAI. Jeg forestillede Hall, at jeg ikke i Læng
den kunde finde mig i, at vor tidligere Holdning æn
dredes*. Neutralitetsakter til de fremmede Kabinetter.
DEN 19.—20. MAI. Ved forskellige Smaaomstændigheder
30 synes det, som Monrad drives meget fremad i Theaterforholdene imod den fra Hall arvede Bestyrelse. Hoedt
vil have Brev paa at kunne indtræde i Directionen, naar
* Hall lovede mig, at han vilde arbeide paa Berlings
Fjernelse, naar jeg vilde holde ud. Vi faae at se, hvor35 ledes han holder sit Løfte.
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det behager ham, i Overensstemmelse med, hvad der
noget nær af Hall var lovet, et Tilsagn, han imidlertid
ikke havde haft Mod til at benytte.
DEN 22. MAI. Man har gjort meget Væsen af et bero
ligende Brev fra Keiseren af Rusland til Svogeren, Prind- s
sen af Hessen. Men det er et Brev til Storfyrstinde Olga;
hun viste det til Prinds Alexanders Gemalinde, som just
var i Stuttgart. Gjennem denne kom det til Manden, som
oplæste det ved Bordet for sine Officerer: Je garderai la
neutralité aussi longtemps que possible. Si j’ai mobilisé lo
les corps d’armée sur la frontiére, c’est pour etre ga
ranti (ou par précaution) et pour rendre å l’Autriche
ce qu’elle a fait å la Russie en 1854.
DEN 24. MAI. Hall viser sig atter' urolig og spændt lige
overfor mig; jeg veed ikke ret hvorfor. Maaskee har han is
ond Samvittighed i den berlingske Sag; maaskee havde
han Fornemmelsen af de Farer, der rykkede op mod
hans Protegé, Christensen.
DEN 27. MAI. Statsraad.
Monrad prøver sin Lykke paa Søqvæsthuset efterat 2«
jeg havde nægtet ham at overtage Missionen.
DEN 28. MAI. Monrad gav sig Mine af at have lovet
Taushed. I Virkeligheden havde han bedet derom; han
havde kun forlangt et Haab; naar det ikke gik i Opfyl
delse, blev det en Hemmelighed imellem de to; »blot 2s
ikke en Umulighed«. Han vil snart bygge videre herpaa,
for at faae noget Relief i Modsætning til Hall. Hvis det
var en Mulighed at tilveiebringe et fuldstændigt godt
Forhold mellem Hall og Monrad, var det værd at arbeide derpaa, men jeg troer ikke, det lader sig gjøre; jeg 3o
kan det i det Mindste ikke.
DEN 30. MAI. Tillisch Candidat til Theaterchefsposten,
efterat E. Bojesen havde afslaaet Tilbudet.
DEN 31. MAI. Hall talte igaar med Hegermann om den
nes før Nytaar begyndte Forsøg paa med det Gode at 35
fjerne Berling.
3*
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DEN 3. JUNI. Lüttichau formanes m. Hs. til Grundlovs
festen, da han ikke var utilbøielig til at hylde Grevinden.
DEN 9. JUNI. [De 2 foregaaende Blade er skaaret ud].
Hegermann L. lovede paa Skydebanen, at inden 1. Juli
5 skulde det blive Alvor med Berlings Fjernelse.
DEN 10. JUNI. Virkningen af Monrads og Fengers Ind
træden har i det Mindste i Rusland været den, at Fyrst
G. holdt en Udtalelse af Tilfredshed med Halls sidste
Henvendelse tilbage, uagtet den alt var besluttet. (Quaade.)
10 DEN 15. JUNI. Den dominicanske Sag forhandledes i
Ministersamlingen.
DEN 17. JUNI. Fredag. Statsraad — hvori den domini
canske Sag afgjøres,
Hauch og Christensen entlediges og Tillisch Theater15 chef.
Hertugen af Brunsvig meldte Kongen, at han har tiltraadt Commandoen over det 10'’® Armeecorps; han haa
ber, at Kongen med Tilfredshed seer hans Tropper stillet
under hans Commando. Han ønsker en Militærbefuld20 mægtiget udnævnt og beder om, at de Officerer o. s. v.,
der ere commanderede til Corpsets Hovedquarterer,
maatte blive ham opgivne.
DEN 20. JUNI. I Møde med Monrad og mig udviklede
Hall sine Anskuelser. Alt forinden havde han gjennem
25 Wachtmeister prøvet, hvorvidt Manderstrom kunde ville
berede Veien for en Forstaaelse med Preussen. Naar
Ungern og selv M—m undertiden insisterede paa en
Overeenskomst med Holstenerne, er det indlysende, at
der her ligger en Misforstaaelse til Grund; saalænge Hol30 stenerne kunne vente Understøttelse, saalænge indlade
de sig ikke paa nogen rimelig Overenskomst. Og hvad
Tydskland angaar, da er det vel atter klart, at hvis ikke
de andre europæiske Magter udøve et passende Tryk,
maa der indtræffe ganske særegne Omstændigheder, hvis
35 Preussen skal findes villig til at samtykke i en rimelig
Afgjørelse.
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DEN 21. JUNI. Man enedes om, at Svaret til Hertugen
af Brunsvig maatte gaae ud paa, at Kongen med Glæde
havde modtaget Efterretningen om, at han havde mod
taget Tilbudet om Commandoen (med Forbigaaelse af
»Tiltrædelsen«), at Kongen tillidsfuldt vilde see sine s
Tropper unter sein Commando gestellt werden, at Kon
gen havde meddelt sin Generaladjudant Ordre at give
den ønskede Oplysning om de designerede Personer,
men at han iøvrigt maatte henvende sig til Krigsmini
steriet.
10
DEN 24. JUNI. Møde med Monrad og Hall om de hol
stenske Forfatningssager. Monrads senere udviklede Tendentser begynde at gjøre sig gjældende, men noget for
sigtigt.
DEN 26. JUNI. Søndag. Blixen besøgte igaar Hall. Han is
har bereist Holsteen for at vinde Allierede til det nye
Ministerium, som han ved Grevindens Hjælp vil danne,
og hvori han vil give sig selv det slesvigske Ministerium,
medens Heintze tager det holstenske. Han vil paastaae,
at der nu er en stærk Tendents til at finde sig i en ri- 20
melig Udsondring; vel vil Piessen endnu ikke give sig,
men han følger med for ikke at tabe Ledelsen. A. Blome
derimod — paastaaer Blixen —: erkjender, at der nu
ikke er andet tilbage; man maa — omend med blø
dende Hjerte — opgive Slesvig. Blixen henvistes til den 25
anden Retnings Hovedmænd; ogsaa hos Lehmann siger
han at have fundet lignende Tendentser, dog med stær
kere Fastholdelse af Paastanden om at vinde den tydske
Deel af Slesvig, Monrad siger, at det er kun for at lokke
os ud fra Kg. 28. Jan. 1852.
30
DEN 27. JUNI. Mandag. Ny Samtale med Hall og Mon
rad, uden at væsentligt nye Momenter komme frem,
hverken m. Hs. til Definitive! eller Provisoriet.
DEN 6. JULI. Berl. Tid 7? begynder en Artikel om det
holstenlbgske Contingents Mobilisation og Neutralitetsspmet. Gleerup maatte for at faae den ind true med en
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Henvendelse til Berling. Holst, som er ildesindet mod
Hall, vilde ikke optage den; der var ikke Plads. Naturligviis fandt han Glæde i det almindelige blinde Storm
løb i Pressen; Fædrelandet og Dagbladet ere enige i Slut5 ningen, skjøndt den ene af Lydighed mod Forbundet vil
udsondre, og den anden af Hensyn til Monarkiet vil
nægte Contingentets Afsendelse.
DEN 9. JULI. C. Piessen besøger Unsgaard. »Kom selv
over til os, saa skal de see det gaaer godt! Ikke Sprin10 ger! Ingen Skatteudskrivning!«
DEN 13. JULI. Blixen Finecke, som har spillet saa
mange daarlige Trumpher ud i Slesvig, skriver nu til
Hall for at tilbyde sig til kgl. Commissær i Itzehoe, da
Arveprindsen har sagt ham, at Valget forvoldte Regje15 ringen nogen Vanskelighed; der var jo saa faa dansk
fødte, der talte og skrev tydsk correct. Han medbragte
jo nogen god Evne og megen god Villie!
I Efterskriften fandt han Plads for den vigtige Med
delelse, at Piessen havde fremstillet sig til Audients hos
20 Arveprindsen, ikke i Kammerherreuniform, men i »Rid
derskabsuniform«, meget »frapperet« over Stændernes
Indkaldelse. Igaar havde Hall sin første Samtale med
den nye engelske Gesandt, Mr. Augustin Berkeley Paget,
som var Legationssekretær i Berlin under Dronningens
25 og Malmesburys Ophold og siden har været i Dresden
og Stockholm. Det er en meget net Mand, ugift, men
vistnok mindre begavet end Elliot.
DEN 14. JULI. Balan fremstillede sig aldeles ikke idag
for Hall, saa betaget var han af den hele Situation; der30 hos pleier hverken han eller Jæger at faae Noget at vide
fra deres Ministre. Balan er ubehagelig berørt af Oriollas fortsatte Ophold paa Føhr, Conferentser med Pies
sen o. s. V.
Hall syntes nu at ville rette Manderstroms Bestræ35 belser til England-Frankrig, da Preussen nu endmindre
vil finde sig opfordret til nogen Eftergivenhed. Men naar
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vil Hall komme frem med sit Grundlag? En Vanskelig
hed er naturligviis dels Ministeriets egen Sammensæt
ning, som ikke indeholder stor Betryggelse for Hemme
ligholdelse, dels Umuligheden af at foretage Noget i
Statsraadet, saalænge Alt endnu er saa ubestemt. Paa s
den anden Side maa Hall nødvendigt tale med Kongen
om Sagen; Manderstrom talte strax med Prindsregenten
inden han erklærede sig villig til at være Mellemmand.
DEN 22. JULI. Omsider kom Hall frem med det Me
morandum, der skulde tilstilles Manderstrom til fore- lo
løbig Bedømmelse, nu ikke længere til privat Forhand
ling med Schleinitz, men snarere til Indledning til en
Overeenskomst med de ikke tydske Magter.
De tvende Muligheder, som Hall fremhæver, er 1) Re
præsentationens Sammensætning paa en Maade, der be- is
trygger mod en dansk — valgt Majoritets Overmagt og
2) en større Selvstændiggjørelse af Holsteen og Lbg.
1. Et kongevalgt Førstekammer, et første Kammer altsaa, bestaaende af Mænd, hvilke Kongen af egen Magt
fuldkommenhed. havde valgt som dem, der maatte an- 20
tages ikke at staae under Paavirkning af hensynsløse
provindsielle Indflydelser. Den endelige Ordning af Fællesffgen maatte octroieres for Holsteen, men forinden
maatte der være tilveiebragt en Betryggelse imod enhver
yderligere Indblanding af det tyske Forbund i Monar- 25
chiets rolige Udvikling paa det saaledes givne Funda
ment.
2. For Holsteens og Lbgs Vkde maatte, hvis den først
antydede Ordning ei kunde naaes, a) de provindsielle
Anliggenders Omraade udvides ved Overførelse af visse 30
Anliggender, der forblive fælles for Monarkiets øvrige
Dele, og b) m. Hs. til de øvrige Fællesanliggender maatte
der deels træffes visse finantsielle Bestemmelser, hvorved
al videre Collision afværges, deels maatte enhver Lov
givningsforandring gjøres afhængig af de tvende Repræ- 35
sentationers, Rigsraadets og de holstenske Stænders Sam
tykke.
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A. Landkrigsværnet udtraadte da af Fællesarmeebestyrelsen og underlagdes den særlige holstenske Admini
stration og Lovgivningsmagt.
B. M. Hs. til de Anliggender^ der vedblev at være fæl
les, navnlig Udgifterne til Kongehuset, samt Bestyrelsen
af de udenlandske Forhold, Marinen, Told-, Post- og
Telegrafvæsnet, Statsgjælden og Statsactiverne maatte en
Adskillelse gjøres mellem de blotte Udgiftsbevillinger og
den egentlige Lovgivningsvirksomhed.
10
a) Holsteens og Lbgs. Bidrag til Udgifterne kunde da
fastsættes ved et Normalbudget, f. Ex. efter de 5 sidste
Aars Gennemsnitsbeløb; udover disse faste Bidrag kunde
da intet Tilskud kræves uden Stændernes Bevilling; lige
ledes udfordredes Stændernes Samtykke m. Hs. til Ap
is panagers og Civillistens nye Fastsættelse.
b) I sidstnævnte Hsde, navnlig i Hs. til Toldvæsnet,
maatte Holsteens Stænderforsamling ligesaavel som Rigs
raadet give sit Samtykke til enhver Forandring i den
bestaaende Lovgivning, for at opnaae Enhed kunde Mæg20 lingsudvalg træde sammen; skulde Opnaaelsen af en Sam
stemning imidlertid vise sig umulig, maatte der være
aabnet Adgang til at faae Fællesskabet i disse Anlig
gender hævet.
De fælles Indtægter bleve 1. Overskudet af Domæne25 indtægterne (eller Fixer), 2. Renter og Afdrag paa Stats
activerne, 3. Toldoverskudet, 4. Post- og Telegraphindtægtsoverskudet.
Da imidlertid den holstenske Andel i Fællesudgifterne
vilde blive fixeret til bestemte Summer, blev det nød
so vendigt at beregne efter Folketal Holsteens Quotapart
af de fælles Intrader; Overskudet over de fælles Udgifts
bidrag indgik da som særlig Intrade i de holstenske Finantser.
Det følger af sig selv, at en saadan selvstændigere Stil35 ling for Holsteen ved Fravigelse fra de til Fordel for det
danske Monarkies Heelhed ved Kg. 28. Jan, fastsatte
Principer med Nødvendighed maatte medføre Ophæ-
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velsen af de særlige Baand, der indrømmedes ved denne
Kgse og under dens Forudsætninger kunde bestaae mel
lem Holsteen og Slesvig.
Ved en Ordning af Forfatningen efter disse Grundtræk
vilde de holstenske Stænders Begjæring om ikke at del- s
tage i en Fællesrepræsentation være fyldestgjort. For
Monarkiet som Heelhed vilde en saadan Ordning være
et ikke ringe Tab i Kræfter, men man turde maaskee
haabe, at i Tidernes Løb vilde en roligere Betragtning
og den vundne Erfaring om de fælles Interesser frem- lo
kalde en større Tilslutning mellem Holsteen og det øv
rige Monarkie, og indtil da vilde man kunne vente at
undgaae Collisioner, som den seneste Tid deels har frem
kaldt, deels i alt Fald ladet befrygte. Det tydske Forbund
vilde m. Hs. til Holsteen være friere i sine Beslutninger, is
end naar dette Land stod i fuldkommen constitutionel
Forbindelse med Dmk. og Slesvig, og disse Lande vilde
ikke udsættes for den Fare, som de hidtil ved Forbin
delsen med Holsteen have været underkastet.
DEN 25. JULI. Monrad foreslaaer for b:

20

§ 1.
Holsteen udreder et efter Folkemængden bestemt Fixum
til Kongens Civilliste og det kgl. Huses Apanager, samt
til Flaaden og Udenrigsministeriets Udgifter, Forøgelsen
af Holsteens Bidrag kan kun finde Sted med de hol- 25
stenske Stænders Samtykke.
§ 2.
Holsteen udreder en efter Folkemængden bestemt
Quotadel af de til Monarkiets Pensionskasse, herunder
indbefattet Pensioneringen af Militæretaternes Under- 30
dasser samt Invalideforsørgelsen, medgaaende Udgifter.
Ingen ny Pension eller Understøttelse kan bevilges af
Monarkiets Pensionsvæsen uden Rigsraadets og de hol
stenske Stænders Samtykke.
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§3.
Holsteen overtager en til Folkemængden svarende An
del af Monarkiets Statsgjæld, hvorunder indbefattet den
almindelige Enkekasses calculerede Underbalance, og ud5 steder herfor Obligationer, der prioriteres i dets Domæne
indtægter, efterat der fra det Beløb, hvorfor Obliga
tionerne skal udstedes, er draget Holsteens Andeel i
Activerne.
Denne Andeel bestemmes efter Folketallet, dog saa10 ledes, at der forlods føres Holsteen paa den ene Side og
Danmark-Slesvig paa den anden Side tilgode de Beløb,
som svare til de Summer, der ere indkomne i de sidste
20 Aar for afhændede Domæner, der ei ere erhvervede
i samme Tidsrum. Øresundsfondet er Holsteen uvediB kommende.
§4.
I alle andre Sager, der hidtil have været fælles for
Monarkiet, hæves Fællesskabet med Udløbet af Aaret
1860, medmindre saavel Rigsraadet som de holstenske
20 Stænder forinden bifalde dets Vedbliven. Kongen er be
rettiget til paany at indføre Fællesskabet, saasnart Rigs
raadet og de holstenske Stænder blive enige derom.
Efter Monrads Udvikling skulde dette Forslag i Øie
blikket vel indeholde en større Adskillelse, men i Frem25 tiden aabne Udsigten til en større Tilslutning, idet man
paa begge Sider, naar det kom til Stykket, formentlig
vilde betænke sig, inden man opgav Fælleskabet. Halls
Forslag vilde derimod i Øjeblikket vedligeholde et større
Fællesskab, men stille en yderligere voxende Udskillelse
30 i Udsigt; dertil kom, at Rigsraadets Indflydelse paa Hol
steen altid vilde volde Anstød. Det er imidlertid dog
klart, at Monrads Forslag lider af stor Selvmodsigelse,
thi Udgangspunktet er, at en Fællesrepræsentation er
umulig. Og dog kunde Rigsraadet og den holstenske
35 Stænderforsamling jo ikke enes om et yderligere constitutionelt Fællesskab uden tillige at komme overeens om
et repræsentativt Fællesorgan. I Virkeligheden ville jo
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Slesvigholstenerne enten Absolutisme eller en Deling af
Slesvig. Mod det Sidste strider ligesaa vel som mod Ud
sondringen ved Eideren eller ved Kongeaaen den Om
stændighed, at overalt vil der ved Adskillelsen blive en
national eller politisk Vivisection.

s

DEN 27. JULI. Idag i Ministerconferentsen optoges om
sider Hall’s Memoire til Forhandling. Det viste sig, at
Lundby ikke i sin Tid vilde tage Deel i Arme-Udson
dringen, men han vilde votere skriftlig og forbeholde sig
Udtrædelsen, naar det kom saavidt. Ogsaa Monrad for- lo
beholdt sig alt Fornødent; det var muligt, at han ikke
kunde tiltræde b (Hærudsondringen), dersom det blev til
Alvor. Men foreløbigt maatte den, der skulde lede det
Hele, ogsaa have den bestemmende Magt. Iøvrigt havde
Manderstrøm ikke opgivet Tanken om, at Preussen kunde is
bringes til nogen Forhandling med rimelig Udsigt til et
Resultat; Hall havde efter Freden villet have det spillet
over til England og Frankrig, men Manderstrøm min
dedes sit Uheld ved den sidste Henvendelse og troede,
at Preussen under de uklare europæiske Forhold endnu 20
kunde ønske at forebygge, at Keiser Napoleon greb det
holstenske Spm for at faae en Ledighed til at blande sig
i Tydsklands Anliggender. I alt Fald mente M., at Til
bagevisningen fra Preussens Side vilde kunne frembyde
et eventuelt Udgangspunkt for en Henvendelse til de 25
andre Stormagter. Iøvrigt begynder Manderstrøm (som
V. d. M. privat tilskriver Hall) at blive noget utaalmodig,
hvilket i Grunden ikke tykkes mig saa forunderligt.

13. BOG
DET HALLSKE MINISTERIUMS
SLUTNINGSPERIODE
DET NYE MINISTERIUMS
FØRSTE DAGE

AUGUST 1859-31. DECBR. 1859

TRETTENDE BOG
Dagbogens første Side siaar: Det hallske Ministe
riums Slutningsperiode fra Aug. 1859 til (Rigsraadstidenf 2. Decbr. 1859.
Det nge Ministeriums første Dage. (Frederiksborg Brand.
Berlings Fjernelse.)
Dagbogen rummer 278 for største Delen beskrevne Sider,
men nogle i Begyndelsen optagne udførlige Gengivelser af
den diplomatiske Korrespondance er udeladt.
AA

P

DEN 3. AUGUST. Omsider afgik, efter at Hall havde
talt med Kongen, med et Brev til Wachtmeister et Me
morandum 3. Aug.
[Afskrift af det nævnte Brev og Memorandum, af Note
1853 fra Manderstrom til den svenske Chargé d’affaires s
i Berlin, hvoraf Wachtmeister forelæste Hall en Genpart,
samt af en Note
1859 fra den preussiske Udenrigs
minister Schleinitz til den preussiske Chargé d’affaires i
Stockholm].
Saaledes endte denne svenske Episode. Dennegang lo
synes Manderstrom at være blevet noget irriteret paa
Preussen for den slette Campagne; naar man henvender
sig til det som tydsk Forbundsstat, skyder det sig ind
under sin europæiske Charakter, og henvender man sig
til det som iydsk-evropæisk Stat, skyder det sig ind is
under Forbundsforholdet.
DEN 24. AUGUST.
I Slutningen af August (30.) blev man omsider enig
om at indkalde Rigsraadet til d. 26. Septbr. og at ud
sætte Rigsdagens Møder i tvende Maaneder. Dette ved- 20
toges i Statsraadet d. 30. August. Samme Dag havde
Hall en halv Time før Statsraadet en Samtale med
Kongen i Anledning af den hegermann-berlingske Sag;
jfr. Bil. Aug. 1859.
1) Hegermann til Berling d. 15. Aug. 1859, afsendt 25
den 17^®.
2) Berling til Hegermann d. 25. Aug. 1859.
3) Hegermann til Hall. 1 29 August.
4) Hegermann til Hall. J
°
Kriegers Dagbøger. II. Bind.
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I Henhold til de foregaaende Forhandlinger udtalte
Hall for Kongen, at han hævdede Ministeriets Ret til at
udtale sig om de Personligheder, der hørte til Kongens
Omgivelser,
5 og at han maatte ansee Berlings Fjernelse for i en
hver Henseende tilraadelig, og at han navnlig ikke kunde
andet end ansee Ministeriets Stilling for uholdbar, der
som Kongen foretrak Berling for Hegermann.
Omend Monrad i og for sig ikke billigede denne Be10 slutning, saa modsatte han sig den dog heller ikke, da
Hall erklærede, at han ikke kunde finde sig i, at Ber
ling blev og Hegermann gik. Jeg henviste til Forhand
lingerne fra den svenske Klage af, Nytaarskrisen i Anled
ning af Storkorset, Grevindens Tilbagevisning ved den
15 ægyptiske Prindses Nærværelse o. s. v.; omsider syntes
Hall at ville holde det Løfte, han ved den sidste Leilighed gav.
Kongen talte om Tvang, om hans Pensions Fastsæt
telse o. s. V. Scheele, som havde været paa Skodsborg
20 siden Grevindens Fødselsdag, og som i Begyndelsen
ingenlunde havde været hende velkommen, var af Heger
mann blevet sat ind i Sagen, og benyttede denne Leilighed til atter at komme paa en grøn Green. Om Grunden
til Misforstaaelsen var den, at ogsaa han noget tidligere
25 havde udtalt sig for Ønskeligheden af Berlings Fjernelse,
eller om det er sandt, at han nu kom til Uleilighed ved
at fordre Kongens Løfte om Vederlag for de 6000 Rdl.,
som han i sin Tid i sin dobbelte Ministerstilling havde
gjort Afkald paa, indfriet, skal jeg lade være usagt.
30

Efter Statsraadet havde jeg en Samtale med Heger
mann, hvem jeg meddelte min Opfattelse af Ministeriets
Stilling. Først Søndagen d.
om Aftenen havde H.
omsider faaet talt med Kongen om Sagen.
D. 31’® August om Aftenen reiste Kongen til Gliicks-

35 borg.

Madvig, som atter skulde være Rigsraadspræsident,
gjør vel ikke Indsigelse herimod, men udtaler til Fenger,
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hvorledes han føler sig tilsidesat af Regjeringen og navn
lig af Hall. Han kommer derpaa og taler tydeligere til
mig; han finder, at han for saa længe siden burde (med
Clausen) have været Danebrogsmand (enhver Comman
dør blev det kort efter med Undtagelse af Ministre og 5
Mennesker, som den østindisk — vestindiske Hansen
o. s. V.), at han nu burde blive det fra en tidligere Dato,
eller og gjøres til Storkors. Jeg fik Fenger til at gaae
ind herpaa; saa gik det i Ministermødet uagtet Hall’s og
Monrads Modstræben.
lo
DEN 6. SEPTEMBER.
Under Kongens Fraværelse enedes vi omsider om
1) Kongens Budskab til Rigsraadet.
Jfr. Bil. Septbr. 1859.
Nr. 1 og 2.
15
Monrad frafaldt omsider sit Forslag om en udtrykke
lig Bebudelse af en Revision af Fællesffg., som skulde
iværksættes i alle Landsdeles Interesse. Vedels første Ud
kast ændredes væsentlig kun i det Stykke, at det blev
udhævet, at Kongen gav efter, fordi han ikke med Held 20
kunde bestride Forbundets Competence i Hs. til Anven
delsen af Slutningsactens Art. 56.
2) De Consequentser af Pat. 6. Novbr. 1858, som maatte
gjøre sig gjældende m. Hs. til Hertugdømmet Holsteens
Stilling i Fællesanliggender.
25
Bil.
og Pat. 23. Septbr. 1859.
Det oprindelige Udkast gjordes af Fenger, der imid
lertid vilde gaae endnu videre, idet han navnlig vilde
udtale sig om Provindsialstændernes Medbeslutningsret
og ikke fastholdt den historiske Traad, der knyttede det 30
Hele til den ældre Stænderlovgivning. Derimod vilde han
ikke gaae ind paa den af Hall yndede finantsielle Begrændsning, hentet fra et Gjennemsnit af de sidste Aars
Positioner.
3) De nærmere finantsielle Begrændsninger for Hol- 35
Steens Bidrag til Fællesfornødenhederne i Bienniet
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Procentforholdets Opstilling i Finanslovforslagene og Nød
vendigheden af en særlig Lov, hjemlende en Afvigelse fra
Fællesforfatningslovens Bestemmelser (60 og 17).
Bil.
og Bkg. 25. Septhr. 1859
5 Og Domænepositionernes Ordning.
Bkg. 24. Spthr. 59.
Fenger havde fra først af villet stille de holstenske
Domæneindtægter paa den ene Side og de kongerigskslesvigske D. I. og Øresundsfondsindtægterne paa den
10 anden Side udenfor den almindelige Procentberegning,
men opgav dog tilsidst dette. Imidlertid vedtoges det dog
at fastsætte det holstenske Domænebudget endelig ved
kgl. Resolution, saaledes at der ei blev Spørgsmaal om
noget Tillæg til Normalbudgettet.
15 Afvigelse fra det forfatningsbestemte Procentforhold
60. 23. 17 troede jeg først vilde kunne ordnes ved en
Tilgodéskrivning paa Tillægsbevillingsloven; men man
fandt dette for kunstigt og holdt paa Nødvendigheden af
en Forfatningsændring.
20 Kongens Ophold i Glücksborg tiltaler i høi Maade
Grevinden, som der holder fuldstændigt Hof, og tildels
vel og Scheel, men det trætter Slesvigerne ikke lidet, og
de Militære blive lidet opbyggede af Grevindens Kirke
parade. Lundby er kommen hjem, aldeles betaget af
25 Kongens Liv og den hele Forstyrrelse. Man talte i Glücks
borg om en Reise til Pløn; Thrap skrev efter Kongens
Ordre til Unsgaard om Slottets Montering (17,000 Rdlr.).
Ved sin Hjemkomst insisterede Lundby paa det Beløb,
han forlangte til Kbhvns Søbefæstning, men gav mod
so stræbende efter for Fengers Fordring paa en ringe Ned
sættelse m. Hs. til Lønningstillæget. Da kom han d. ’V#
til Fenger, hos hvem jeg tilfældigviis var, og sagde han
vilde gaae ud til Hall og give sin Dimission, da han ikke
kunde hævde sin Stilling, naar der skete nogen Foran35 dring i den nugjældende Lov. Naturligviis maatte Fen
ger opgive den lille Nedsættelse og Lundby den vold
somme Lyst til at flygte. Udentvivl er Lundby i Glücks-
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borg blevet ikke lidet tilsidesat: han taler derfor om, at
Armeen maa have en rig eller mægtig Mand til Minister.
DEN 22. SEPTEMBER. Kongen afreiste fra Glücksborg.
DEN 23. SEPTEMBER. Statsraad. I tvende Timer for
handledes ikke Realiteten af Pat.
nien det Spørgs- 5
maal, af hvem det skulde medunderskrives. Kongen
mente, at hvis Conseilpræsidenten underskrev det, skete
der Indgreb i hans souveraine Ret i Holsteen, men skulde
det endelig være, saa maatte han skrive under alene.
Omsider gav han efter, skjøndt uden at være overbevist lo
om den egentlige Sammenhæng med den nuværende
Dobbeltstilling, og saavel Hall som Unsgaard og Fenger
skrev under.
Fenger lovede Kongen at montere Pløner Slot, Kon
gen lovede at give Madvig Storkorset efter Fengers Ind- is
stilling.
DEN 24. SEPTEMBER. Statsraad. Kongens Reise fandt
Sted samme Dag. Kongen ønskede os til Lykke til Rigs
raadet, der aabnes af Hall d. 26. Sptbr.
DFN 28. SEPTEMBER. Kongens Ophold paa Glücks- 20
borg virker temmelig demoraliserende paa alle Forhold.
Slesvigerne blive udtrættede; Tropperne blive ildestemte
ved Grevindens Forsøg paa at træde frem. Kongen til
sidesætter et Øieblik Lundby, et andet spørger han ham,
om han vil danne ham et nyt Ministerium.
25
DEN 30. SEPTEMBER. Rigsraadet var beslutningsudyg
tigt (40), da de 9 ei kunde komme til Orde; 1. Octbr.
stemte 41 og Tscherning og Lehmann indgav nogle For
slag til Beslutninger, ved hvis Forhandling d. 5. Octbr.
Tungebaandet løstes.
30
Rigsraadets Stemning er i det Hele god, men da der
udfordres 41 Stemmer til at tage en Beslutning, kunne
de tvende Minoriteter David & Co. og Tscherning med
sine Mænd spille en Rolle.
Den første Afdeling ledes vel væsentligt af personlig 35
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Uvillie, tildels maaskee af Ønsket om at modarbeide en
Fixering af den nuværende Tilstand som normal eller
vedvarende. Tillisch siger ligefrem: »Hvorfor skal de Men
nesker slippe saa let fra det, naar vi maatte døie saa
5 meget for Fdg. 26. Juli 1854?« Ham følge jo Heltzen og
Schmidt; L. Skau og Frijs-Frijsenborg reddede sig dog
udaf Bluhme’s Garn. Tscherning forsikrer mig, at han
blot for at holde paa sine Mænd, der ellers vilde gaae,
har lovet dem med Haand og Mund at hævde den Sæt10 ning, at der ingen Forandring kan skee i Forfatningen
uden med 60 Stemmer; Holstenerne skulde blot møde;
dem skulde man indkalde! Oprindeligt havde David
endog smigret sig med at faae Tscherning til at med
underskrive Erklæringen. Naturligviis kan Tscherning,
1.5 der anerkjender Nødvendigheden af Forholdstallets For
andring, kun fastholde denne Lære ved en uklar Omgaaen af Nødvendigheden af en Grundlovsændring ved
Bidragsforholdets Ombestemmelse; »kommer man først
til den endelige Afgjørelse, saa vil der Intet være til
20 Hinder for at vedtage Grundlovsændringer.« Tscherning
lader, som han vilde, at man skulde indkalde de fra
Holsteen valgte Medlemmer, hvis Virksomhed kun for
Holsteen skulde være ophørt; i Virkeligheden vil han,
at Regjeringen skal savne den fornødne grundlovsmæs2.5 sige Hjemmel ligeoverfor Rigsdagen, til hvis Naade der
da maatte appelleres.
DEN 5. OCTOBER. Onsdag. Hall sættes i Stemning til
Rigsraadsforhandlingerne ved en Telegraphdepeche fra
Volfhagen, at Kongen nu har bifaldt Hegermanns Af30 skedsansøgning, idet Afskeden dog skulde regnes først
fra den 7^® Oetbr., altsaa efter Fødselsdagen og saaledes,
at der gaves Ministeriet Leilighed lil at intervenere. Da
Hall før Rigsraadet syntes aldeles uvillig til at holde
noget Møde, skrev jeg til ham under Mødet:
35 »Efter Beskaffenheden af den fra Slesvig modtagne
Efterretning om den Hegermann-Berlingske Sags Stilling
tillader jeg mig at andrage paa, at der i Morgen For-
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middag afholdes et Møde af Ministrene; uden Hensyn
til om den idag begyndte Forhandling bliver ført tilende
idag eller ikke, maa jeg insistere paa, at der gives Leilighed til en Samtale om Forholdet, hvori Alle kunne tage
Deel, inden den bebudede kgl. Resolution expederes.
5
Onsdag d. 5. Octbr. 1859.
Deres Excellence
Ærbødigst
Hr. C. Pr. Hall.
Fr. Krieger.
Iøvrigt havde Hegermann alt d.
officielt indbe
rettet til Krigsministeriet, at han havde indgivet sin An-10
søgning om Entledigelse.
Hall, som havde meddelt Kongen, hvorlunde Rigs
raadet et Øieblik var blevet beslutningsudygtigt, men at
det snart vilde gaae i Orden igjen, meddelte nu telegraphisk, at alle de forskjellige Anløb mod Ministeriet nu 15
maatte antages endeligt at være tilbageslaaede. Depechen
kom ved Middagsbordet. Saa — udbrød Kongen — nu
sidde de igjen 2 Aar! Det maa være rigtigt galt — sagde
Kongen den næste Dag — før det kan blive godt (cfr.
Scheeles Ideer).
20
Den 5*® Octbr. om Aftenen »Bagtalelsens Skole«.
DEN 6. OCTOBER. Ministersamling afholdtes omsider
i Anledning af den berling-hegermannske Sag paa Grund
lag af Volfhagens Telegraphdepeche d. 5. Octbr.
Omsider besluttedes,
1) at Kongen skulde telegraphisk anmodes om at op
sætte sin Beslutning om Hegermanns bZntledigelse, da
den vilde fremkalde saadanne Vanskeligheder i Ministe
riet, at Kongens øieblikkelige Nærværelse i Kbhvn. vilde
30
blive nødvendig.
2) Lundby telegrapherede til Hegermann, at der var
skrevet til Kongen af Conseilpræs.
I Samlingen blev det fremhævet, at Lundbys Contrasignatur var nødvendig, Noget, hvorpaa man i Gliickshorg aldeles ikke syntes at have været opmærksom, hver- 35
ken fra Kongens, Volfhagens eller Hegermanns Side,
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og at Hegermanns Afskedigelse vilde drage Lundbys
efter sig.
Efter senere Meddelelse brød Kongen sig lidet herom;
i det Høieste gik Lundby og Krieger, »det gjorde ikke
5 Noget.«
DEN 7. OCTOBER. Telegrapbbestyrelsen i Glücksborg
lader sig gjennem Løitved forlyde med, at Berling, som
er vant til at læse de Depecher, der afgaae for Civil
listens Regning, har benyttet Leiligheden, da den yderst
10 ubetydelige Jørgensen alene var paa Stationen, til at
læse de svenske Officerers Depecher, som han havde
faaet at see under Paaskud af, at Civillisten ogsaa skulde
betale dem, uagtet de alt vare betalte. Efter at det var
kommet ud, har han affordret baade Poulsen og Jør15 gensen forskjellige Uskyldighedsbeviser. Faber, som skulde
bringe Lys i Sagen, saavidt det kan gjøres uden Forhør,
er en af Berlings Kammerater.
DEN 8. OCTBR. Løverdag. Lundby skriver til Kongen,
at han maatte begjære sin Dimission, dersom Kongen
20 vilde ^erne en Mand, som Hegermann; han kunde ikke
contrasignere dennes Afskedigelse uden nogen fore
gaaende Forhandling, og det uagtet Generaladjutantens
Personlighed interesserede Krigsministeren mest af Alle,
næst Kongen.
25 Efter nogen Betænkning afsendte Lundby det Løver
dag Eftermiddag.
Hall reiste samme Aften,
Jeg skrev til Hall i Rigsraadet Løverdag Formiddag.
Kjære Halifax
so
Tillad mig til Overveielse paa Deres Reise at henstille
mit Raad til Dem. Situationen er denne. Nu har De i
Grunden i mere end eet halvt Aar eller længere »villet«
og »ikke villet« gjøre, hvad jeg anseer for nødvendigt.
De maa vide, at jeg ikke kan fravige min Opfattelse.
35 Naar jeg heller ikke kan raade Dem at frafalde For
dringen om Berlings Fjernelse, er jeg overbevist om, at
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det heller ikke er min egen derved nødvendiggjorte Af
gang, der paavirker min Mening, Thi jeg vil netop raade
Dem til jo før jo heller at lade mig fare paa samme Tid,
som De fjerner Berling, og holde Stumperne sammen,
deels ved at gjenvinde Deres ikke lidet svækkede Auto- &
ritet hos Kongen, deels ad den Vei, De antydede. Jeg
selv kan naturligviis ikke følge Dem paa denne Indrøm
melsernes Skraaplan, og den er selv for Dem ikke uden
Fare, men passer De paa, kan De dog maaske stoppe,
og de Andre holder De let fast; i alt Fald med Und- lo
tagelse af Lundby, som De kan undvære. Men hvorom
Alting er, tag en Beslutning; ved at udsætte denne, hol
der De ikke paa mig, og De udsætter Dem for selv at
synke under Vrøvlets Blyvægt.
Deres stedse hengivne
i5
Fr. Kr.
DEN 9. OCTOBER. Vedel fortalte mig, at Hall indtil
det sidste Øieblik var i Tvivl, om han skulde reise; maa
skee virkede det noget, at Monrad fraraadede (— »lad
det kjøle sig af< —), medens jeg tilraadede; Udslaget 20
gjorde udentvivl Vedels Tilskyndelse og Erindringen om
at man havde udtalt, at Kongens Svars Udeblivelse maatte
medføre en samlet Dimissionsbegjæring. Monrad havde
iøvrigt skrevet til Hegermann og fraraadet ham at gaae
videre (— ganske i Samstemning med Scheele —).
25
Hall kom Søndag Middag til Flensborg og tog først
om Aftenen ud til Glucksborg, hvor han netop treen
ind, som Wolfhagen alene imellem to Rækker valsede
med Grevinden, medens Kongen stod ved den anden
Ende af Salen. Kongen havde imidlertid sendt et egen- 3»
hændig udenpaaskrevet Brev til Hall, hvori — som det
siden viste sig — stod, at Sagen alt var afgjort.
DEN 10. OCTOBER. Hall havde en lang Samtale med
Kongen, uden dog at stille bestemte Fordringer, undtagen
m. Hs. til Kjøbenhavnsreisen, ligeledes med Grevinden. 35
DEN 11. OCTOBER. Tirsdag. Efter Halls og Scheels
Afreise havde Wolfhagen en lang Samtale med Kongen.
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Scheel reisle glad, fordi han havde faaet Kongen til at
tage en Beslutning (o: Udnævnelsen af Fensmarck til
Generaladjudant m. m.). Til Wolfhagen, der foreholdt
Kongen, at han havde brudt sit Løfte ikke at lade Scheel
5 blive, da Hall kom, yttrede Kongen sig, som om han
ikke ret kunde forstaae, hvad Hall vilde, — Hall er Hall,
veed De. D. M. meener halv — Stav, som De vil.
S. D. skrev Kongen* en Meddelelse til Lundby om, at
Hegermann var stillet »til hans Disposition«. Fensmarck
10 og Malling udnævnte »til allerunderdanigste Efterretning
og videre fornøden Iagttagelse!«
DEN 12. OCTOBER. Onsdag. Hall’s Udbytte var væsent
lig, at Kongen vilde komme i Løbet af en Uge; han be
nyttede udentvivl tillige Forbundsforsamlingens Sammen15 komst d. 20. Octbr. Da han kom, stod de Fleste i den
Tro, at Plønerreisen skulde blive en Virkelighed.
DEN 13. OCTOBER. Kongen skrev d. 12‘® til Lundby.
At Lundby havde anket over, at Andre havde hans Øre
end vedkommende Minister, havde aabenbart rammet.
20 Ingen har — siges det — faaet Lov at læse Lundbys
Brev; Svaret derpaa var Fensmarcks Udnævnelse. I Kon
gens Skrivelse til Lundby var der vel en Hentydning til,
at Lundby ved nærmere Overveielse vilde finde, at han
havde miskjendt sin Stilling ved Talen om fremmede
2.5 Raadgivere, men iøvrigt var Tonen og Indholdet meget
naadigt; kun indeholdt det ingen Indrømmelse i det
Væsentlige, hvorpaa det kom an.
DEN 14. OCTOBER. Nu da Grothusen er gaaet af —
Carl Moltke anbefalede forgjæves sin Broder i Lauen30 borg (»das Dänenvolk war uns von jeher verhasst« i
Steffens’s Huus — senere mere traitabel), ligesom vi for
gjæves anbefalede Reventlovs Flytning, vil sandsynligviis
Springer blive hans Eftermand. Det gjælder da at faae
en Departementschef, som kunde bruges til noget Mere
3.5 (Witt i Pinneberg, paa hvem Unsgaard har tænkt, fordi
* Kongens Underskrift alene.
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han var i Rigsraadet og nu er brouilleret med Scheel,
er næppe brugelig til Commissær eller senere Minister.
Wolfhagen anbefaler Moltke eller Criminils forrige Secretær Warnstedt).
DEN 15. OCTOBER. Bh. Bülau’s Svar, 14. Octbr. paa s
Vedels Forespørgsel 10, Octbr. om den paatænkte nye
Notabelforsamling var meget kjøligt. Han havde aaben
bart haabet, at Fællesforfatningen vilde »weggebröckelt
werden«; han har vel endog troet, at det var Regjerin
10
gens Tanke.
DEN 16. OCTOBER. Kongen kommer med Grevinden
imorgen.
DEN 17. OCTOBER. Kongens Ankomst. Monrad fik paa
Grund af Kongens Ønske om at see »Bagtalelsens Skole«
ved Festforestillingen i Stedet for »Regimentets Datter« i5
Leilighed til en lang Samtale med Kongen om den po
litiske Stilling. Rygtet forstørrer jo Virkeligheden; Enke
dronningen fortalte siden Fru Hall, at Monrad havde
været hos Kongen og Grevinden i 6 Timer.
DEN 18. OCTOBER. Jeg hilste paa Kongen, fortalte, at 20
Peto havde meldt sig og udbad mig Tilladelse til at
sende Kallebodstrandsagen noget sildigt. Siden kom Hall
til Kongen. >Der var jo ingen Ting i Veien. Monrad var
hos mig i Gaar et Par Timer og Krieger idag; jeg kom
godt ud af det med dem begge.« Hall paastaaer dog, at 25
der var noget i Veien. Kongen mente, at han havde 4
Udveie: enten blev Alt som nu, der var io ingen Grund
til Forandring; eller Hall dannede et nyt Ministerium,
eller paaviste ham En, der kunde gjøre det, eller Kon
gen henvendte sig til Rigsraadet, fremstillende hele Sagen 30
og forlangte Absolutisme i 5 Aar, eller han gik selv af.
Ja, naar blot eet af de 4 Alternativer duede, eller var
iværksætteligt.
DEN 19. OCTOBER. Onsdag. Ministersamling.
1) Meddelelse til Frankfurt. 2) Den hegermannske Sag. 3.5
3) Den berlingske Telegraphsag.
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Det viste sig, at Hall vilde følge Monrads Vending og
betragte sig som fri ligeoverfor Hegermann, fordi det
ikke var Kongen, som vilde kaste ham bort, men Heger
mann, der uagtet de Formaninger, Hall havde sendt ham
5 gjennem Thrap, var gaaet saa stærkt paa og navnlig ved
sin Vægring for at fungere havde fremtvunget Indrøm
melsen af Afsked, grundet paa Helbredstilstanden, som
ikke kunde forenes med Hoflivet. Det hjalp ikke, at jeg
foreholdt ham, at Enhver af os ventede og maatte vente,
10 at Hegermann maatte gaae videre. Under de nuværende
Forhold ligeoverfor Rigsraadet, kunde han ikke tage det
Ansvar, at give sin Dimission, paa sig. Han skjulte for
sig selv, at hvis Berlings Fjernelse ikke kunde sættes
igjennem, uden at han indgav sin Dimission, saa var
15 det hans egen Skyld, da Kongen var kommet efter, som
han sagde til Wolfhagen, at »Hall var Hall« (halv). Mon
rad meddelte, at han havde skrevet til Hegermann, og
vilde af dennes Svar udlede, at Hegermann havde handlet
»efter en Kollegas Opfordring«; ogsaa derved havde Sa20 gen faaet en anden Vending. Uvis om han sigtede til
Lundby, Wolfhagen eller mig, svarede i Øieblikket Ingen
af os; men da Leiligheden tilbød sig kort efter, erklæ
rede jeg, at jeg hverken fordrede Regnskab af mine Col
leger for deres Samtaler eller aflagde Regnskab for mine
25 egne. Da Monrad heraf tog Anledning til at omtale sin
lange Samtale med Kongen (Mandag Aften), og jeg gjentog min Erklæring, udbrød han, »det er en Insinuation«.
»Nei«, svarede jeg, »skal det Ord bruges, er det en Af
visning af en Insinuation.«
30 DEN 20. OCTOBER. Lundby talte med Kongen. Kongen
var særdeles mild og naadig, havde ikke behøvet Lundby’s Brev for at indsee, at han havde begaaet en Feil,
havde stedse været villig til at give Lundby den Under
støttelse, han fremhævede som nødvendig for sig som
35 en forhenværende Artillericaptain; men han vilde ikke
erkjende Nødvendigheden af Paraphering. Hegermann
kunde jo ikke blive; Fensmarck havde Kongen taget, da
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Lundby tidligere havde sagt om ham, at han var en
dannet Mand, om Malling havde han rigtignok ikke talt
med ham, men han maatte have en ugift Adjudant, og
Lundby kunde jo ikke have Noget imod Malling. Niel
sen kunde jo gaae af for at give Plads for Fensmarck. s
Nu kunde Lundby jo overveie Sagen og nærmere tale
med Fensmarck.
Jernbanesagen blev sendt tit Kongen, da Poulsen af
Frygt for min Afgang havde indgivet Andragende om
Concessionens Meddelelse inden Planernes Approbation, lo
Simony talte med Bræstrup og Drewsen i Telegraphsagen. Wallich optager Forhøret.
DEN 21. OCTOBER. Statsraad.
1) Meddelelse til Frankfurt.
2) Seddeludvidelsen.
3) Den andersenske Kallebodstrandsconcession.
4) DenjydskeTværbaneconcessions Meddelelse til D’Hrr.
Peto, Brassey & Betts.
Hele Dagen gik Scheel og spadserede i Kiel. Da den
saa meget forventede Telegraphdepeche kom, reiste han
tilbage til Pinneberg.
Ved Middagstaflet drak Kongen med de velsindede
Ministre, men kunde dog ikke lade være at spotte og
drille Monrad* med 1848, Jesuitisme o. s. v. Lundby

15

20

* Kongen fortalte Arveprinsen, at Liebenberg havde 25
ved Confirmationen gjort ham 360 Spørgsmaal. Monrad
faldt ind og vilde gjøre 5. Kongen til Gjengjæld 10. Han
begyndte da at spørge, hvorledes det hang sammen med
Liget i Fredericia, der brændte som Spermacetlys. Da
Monrad vilde vise det tilbage til en Formand, Nei det 30
var i 1848! Tilsidst erklærede Kongen, at han ikke vilde
have de jesuitiske Spm. Efter Bordet spurgte Kongen
Hall: »Pudsede jeg ham ikke godt, den Jesuit«, og Prinds
Christian siger — »det var godt, hvad Kongen sagde til
Monrad, det med 48.«
35
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lagde Mærke til, at Kongen ikke drak med ham. Frø
ken Ahrens glædede sig over, at Berling ikke var til
stede, Noget der, saavidt hun mindedes, ikke var hændtes
nogen Statsraadsdag før; til Gjengjæld var heller slet
5 Ingen udenfor den allernærmeste Kreds og Ministrene
tilsagt, Frøken Dreier kom og spurgte, om jeg var fornøiet med Statsraadet.
DEN 22. OCTOBER. Monrad siger idag til Vedel, at nu
kunde han slutte sig til et Andragende om Berlings
10 Fjernelse, efterat Telegraphsagen var kommet frem. Nous
verrons!
Lundby talte idag efter Kongens Ønske med Fensmarck. Han erklærede ham, at han ikke vilde paraphere Fensmarcks Udnævnelse til Generaladjutant, og
15 at han ikke vilde indstille Nielsen til Afgang, blot for at
Fmk. kunde blive virkelig Generalmajor; der var Intet
tabt ved hans Afgang, ligesaa lidt som ved Møllers f. Ex„
men ved denne Leilighed var der ingen Grund dertiL
DEN 23. OCTOBER. Vedel fortalte idag, hvorlunde den
20 unge Scheele fra Paris var kommet til ham for at for
tælle Udbyttet af Samtaler med mange Forskjellige, hvor
iblandt Grevinden. Det Farlige var Principe! Frygt for
Indblanding i Spørgsmaalet om Udnævnelse af hans Efter
mand ved Civillistens Bestyrelse, Overhofmarskallatet*,
25 hvis Besættelse efter Levetzov’s svage Helbred synes nærforestaaende. Men alligevel kunde vel Berlings Fjernelse
sættes igjennem, eller indrømmes, dersom Ministeriet
enten skriftlig fremhævede de Ankeposter, der havdes
mod ham eller med en Henvisning til deir Offentlighed,
30 den hele Sag havde faaet, som en for hele Ministeriets
Stilling nødvendig Naade, udbad sig Berlings Fjernelse.
* I en lang Samtale imellem Scheel og Grevinden i
Gliicksborg Skov afslog Scheele at blive Hiisminister.
Ligi. at danne et nyt Ministerium, derimod vilde han
35 nok være Overhofmarskal; i den Egenskab kunde han
udrette ligesaa Meget.
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Den mundtlige Fremstilling kunde jo let misforslaaes;
den kunde og virke irriterende, ved denne Leilighed
blev det og sagt om Hall, hvad der i sin Tid sagdes om
Andræ, og nu om Lundby og mig, at han fornærmede
Kongen.
»
Iøvrigt virker det maaskee noget paa Hall, at Monrad
fremkalder saa mange Understrømninger, ogsaa hos Di
plomaterne. Saaledes ilede han strax til Wachtmeister,
paa hvem han gjorde et forunderligt Indtryk. Imidlertid
var W. dog kommet saavidt, at han vilde afsende en lo
Depeche i Berlings Faveur; men Rudbeck, som tillige
med Hegermann var udeblevet fra Frimurermindefesten
for Kong Oscar, fik den standset. At M. har indladt sig
med B. Christensen, er utvivlsomt, men denne forsikkrer
ham, at Berling er urokkelig; Kongen har et nyt Mini- is
sterium! Det stadfæster sig her atter, at Monrad iblandt
de mange rige Gaver, der ere forlenede ham, ikke har
faaet den, at indgyde Tillid. Der er Ingen, der troer
ham, og han troer Ingen, det skulde da være Fenger
(»der er saa grundsand, at han maaskee ikke er skikket 20
til at være Minister«).
DEN 24. OCTOBER. Hall forelagde idag efter Rigsraadssamlingen, hvor Indfødsretsudkastet standsede paa 40
Mier., Udkastet til Meddelelsen til Bh. Biilau. Det be
sluttedes ligefrem at udtale, at der skulde sammentræde 2s
et lige stort Antal Delegerede fra de holstenske Provind
sialstænder og Rigsraadet. Derimod udelodes enhver Be
mærkning om den reviderede Forfatnings Tilblivelsesmaade. Durch Mitwirkung der holst. PStde. u. des Reichs
raths.
30
Madvig meddelte, hvorledes han som Præsident vilde
tage det omændrede Udkast til Lov om Bidragsforhol
dene i Bienniet 18®762. Han maatte fremdeles ansee Sa
gen som en Forfatningsændring og vilde altsaa ved tredie
Behandling fordre 45 tilstedeværende Mier. (Præsidenten 35
iberegnet), 30 Ja og 41 Stemmende (Præsidenten ikke
iberegnet); derimod kunde 4 gjærne sige »Stemmer ikke«.
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Og det maatte forud siges, at der var Spørgsmaal om
en Forfatningsændring; hvorimod det jo ikke kunde for
menes Nogen, som ansaa 41 Stemmer for tilstrækkelig,
at hævde denne Mening. Monrad vilde gjøre gjældende,
5 at man vel kunde affatte Forslaget saaledes, at det ikke
indeholdt en Forfatningsændring, men det blev derved,
at man ikke vilde gaae af Veien for Tscherning, saa
ledes som Finansudvalget havde gjort det under Treschows »praktiskec Ledelse, med Undtagelse af Andræ.
10 Fenger mente navnlig, at det under alle Omstdg. vilde
blive en Forfatningsforandring, og Hall gjorde gjæl
dende, at det dog ikke kunde staae hen, om det over
hovedet var muligt at faae en Forfatningsforandring gjennemført (45—60).
15

Idag er Berling i længere Tid i Forhør. Kongen syn
tes ilde derom, da Bræstrup fortalte ham det: Kommer
Ministeriet mig saaledes. Efter Audientsen lod Kongen
Trap kalde og spurgte, hvorledes det hang sammen med
Berling, om han vidste Besked. Trap henviste til Berling
20 selv, denne kaldtes; der ringedes overalt efter ham. Om
sider kom en Lakai og meldte: »Kammerherren kunde
ikke komme, da han var i Politiforhør.«
Var det ikke galt før, saa blev det da nu.
Fensmarck skriver til Lundby, at Kongen blot stillede
25 Hegermann »til Krigsministerens Disposition; han kunde
da indtil Videre ingen Gage faae.«
DEN 25. OCTOBER. Tirsdag. Simony forklarer Trap
Sagen. Kongen havde villet skrive til Retten, at Berling
kun havde handlet efter hans Befaling,
30 DEN 26. OCTOBER. Madvig forlangte en bestemt Er
klæring af os, om Ministeriet ikke betragter den lille
Lov om Bidragsforholdets Forandring som en Grund
lovsændring; ellers vilde han ikke vedblive som Præsi
dent, men træde tilbage. Svaret blev bekræftende, uagtet
35 Monrad optraadte som advocatus diaboli.
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DEN 27. OCTOBER. Torsdag. Lundby indgiver sin Dimissionsbegjæring, støttet paa Kongens Tilsidesættelse af
Forfatningslovens § 11. Han tilstiller Hall den, men
skriver samtidigt til Kongen.
Fenger var kaldt til Kongen og forklarede Nødvendig- 5
heden af en alvorlig Behandling af Telegraphsagen. Netop
et Ord af Kongen havde om muligt forøget Nødvendig
heden. — »Saa!« »Ja D. M. har jo sagt til C.Prs, at der
ingen Telegraphhemmeligheder existerede.« >Ja, det er
rigtigt«. Tilsidst gjorde Kongen blot den Indvending, at lo
Fenger burde forud have underrettet ham. Svaret var,
at han havde troet, at Kongen netop helst vilde være
udenfor det Hele.
Nebel meddelte Hall, at man hverken i Preussen eller
i Østerrig var særdeles opbygget ved Pat. 23. Sptbr. Om i5
man virkeligt vilde gjøre Love gjældende i Holsteen,
uagtet den holstenske Provindsialstænderforsamling fraraadede deres Udstedelse?
DEN 28. OCTOBER. Fredag. Idag fremkom det andet
politiske Angreb paa Ministeriet {jfr. 5. Octbr.\ idet Tscher- 20
ning, ægget af Madvig, foreslog, at de holstenlauenborgske Medlemmer paa Grund af Udeblivelse skulde ind
kaldes i Henhold til Forretningsordenen.
DEN 29. OCTOBER. Løverdag. Da Kongen var i Jægerspriis, fik Hall ikke talt med ham idag.

25

DEN 30. OCTOBER. Søndag. Vedel fortalte, at Hjort
havde tilskrevet Hertugen af Gliicksborg og givet ham
gode antislesvigholstenske Formaninger. Hertugen havde
svaret og i et Brev, hvoraf det tillodes at tage Gjenpart,
udtalt ikke blot, at han betragtede Ministeriet som »de- 30
mokratisk-communistiskt«, da Hall havde udtalt til ham,
at alle godsherrelige Rettigheder vare saa forhadte, at
enhver Benyttelse af dem vilde medføre deres Ophævelse,
men han saae ingen Udvei uden en fuldstændig For
ening af Hertugdømmerne efter deres gamle Rettigheder 35
under een Landsherre med Danmark.
Kriegers Dagbøger. II. Bind.

5
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Hall var hos Kongen idag. Kongen kunde ikke be
tvivle, at Lundby vilde blive enig med ham; han vilde
dog vel komme til ham og tale med ham. Hall frem
hævede, at selv om man kom ud af det med Heger.5 mann’s Afsked og Fensmarcks Udnævnelse, saa blev der
dog den anden Sag tilbage, uden hvis Ordning Ministe
riet ikke kunde holde sammen. Kongen vilde altid følge
Ministeriets Indstillinger i politiske Sager, men han maatte
hævde sin personlige Frihed til at vælge sine Omgivelser.
10 Hall fremhævede da atter, at Ministeriet ikke kunde
gjøre sin Gjerning, naar det ikke traadte frem, baaret
af Kongens Understøttelse, og Kongens Udtalelser viste
altfor tydeligt, at han ønskede at blive Ministeriet quit,
at han ikke var det velsindet. Det kan De ikke regne;
15 der bliver tyllet saa meget i mig; det bliver gjort mig
saa suurt, at jeg nok kan udbryde: »Gid Fanden havde
Ministrene«, men det betyder ikke Noget.
DEN 31. OCTOBER. Idag kom det tredie Forsøg paa
at gjøre Ministeriets Stilling uholdbar, atter fra Tscher20 nings Side, idet han vilde forhindre, at Loven om Bi
dragsforholdets Ændring vedtoges i de Former, der ere
nødvendige til Grundlovsændringer. Forsøget mislykkedes,
da Bluhme var kommet ind fra Helsingør og var blevet
enig med sine Protestanter om, at de kunde stemme for
25 Loven som simpel Lov. Det lykkedes dem ikke at faa
Madvig til at frafalde den bestemte Erklæring, at der
var Spørgsmaal om en Grundlovsændring, og at Sagen
skuld^ behandles i de i § 57 fastsatte Former. 49 Ja
stemte for Loven, uagtet Tscherning med Winther & Co.
30 og Tillisch gik.
Bh. Bulou’s endelige Redaction af Meddelelse til de
forenede Udskud i Frankfurt vedtoges.
DEN 1. NOVEMBER. Tirsdag. Jeg erklærede idag i Mi
nistersamlingen, at nu var det Tidspunkt kommet, da
35 jeg burde constatere, at der var Grændse for min Afventen, da jeg ikke som Hall kunde betragte Rigsraad
og Rigsdag som Hindringer for Udførelsen af en Be-
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slutning om at træde tilbage. Jeg vilde ikke gjøre det,
før vi vare udover den egentlige store Rigsraadsvanskelighed, og jeg vilde gjøre det, før Telegraphsagen kom
frem, da min Anskuelse var uafhængig af det i denne
Sag liggende Moment. Hall klager, og paastaaer, at Ber- s
ling falder engang.
Nu bliver der atter Spørgsmaal om en Høiesteretsassessor, da Thomsen døde iforgaars. Bornemann har alt
meldt sig hos Simony.
DEN 2. NOVEMBER. Idag forebragte Grev Ankarsvärd w
paa den svenske Rigsdag sit Forslag om Rigsaktens Re
vision.
I det første Udkast til Kielertract. art. 4: la Norvége
sera incorporée å la Suéde.
Men Bernadotte havde d.
i8tk faaet Lord Castle- is
reagh’s Depeche, at han mistede de engelske Subsidier
og Wallmodens Armeecorps, hvis han ei gik til Holland
(Wetterstedt fik Thornton i Kiel til at vente nogle Timer
med Hemmelighedens Opdagelse.)
Jeg sendte Consejlpræsidenten en Afskedsansøgning 20
dat. 2. N., saalydende:
»Efter hvad Consejlpræsidenten har meddelt sine Col
leger, har min Collega, Krigsministeren seet sig nødsaget
til at indgive sin all. Afskedsansøgning til D. M. Efter
hvad C. Pr. ligeledes har meddelt sine Colleger, har han 25
oftere havt Leilighed tit for D. M. at forklare den van
skelige Stilling, hvori D. Ms. Ministre ere bragte ved en
Række Omstændigheder, der navnlig i det sidste Aar
«re indtrufne, og som gjøre det tvivlsomt, hvorvidt D.
M. er tilfreds med vor Virksomhed. Jeg føler levende, 30
at hvis en saadan Tvivl ikke fjernes paa en utvetydig
Maade, idet D. M. tog naadigst Hensyn til de D. M. af
C.Pr. i al Underdanighed forebragte Ønsker, vilde jeg
ikke kunne udrette Noget ligeoverfor den Rigsdag, der
om en Maaneds Tid skal sammentræde. Under de saa- 35
ledes forhaandenværende Omstændigheder, hvis Charak5*
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teer D. M. ikke vil miskjende, men om hvilke jeg ikke
uden D. Ms. udtrykkelige Befaling kunde tillade mig en
uforbeholden Udtalelse, anseer jeg det for min all. Pligt
med dybfølt Tak for den mig personligt af D. M. ud5 viste Naade all. at ansøge om i Naade at maatte entle
diges fra det mig all. betroede Embede, som Indenrigsm.
med den mig tilsagte Pension.«
Hall gjorde vel Indvendinger, men ikke synderligt
stærke, hvad enten han nu var træt, eller han var irri10 teret over, at Kongen ligefrem havde brugt sin Indfly
delse for at faae Rigsraadsmedlemmer til at blive borte.
(Rottwitt var fraværende).
Idag tilstillede Bh. Biilau de forenede Udvalg i Frank
furt vor Meddelelse.
15 DEN 3. NOVEMBER. Hall var i Formiddags hos Kon
gen. En usædvanlig mild og tillidsfuld Stemning var
udbredt over Kongen. Hall begyndte med at sige, at han
kom ligesom sidst med et ubehageligt Ærinde. Kongen
læste min Ansøgning flere Gange. (Han læste ikke Lundbys) — »Ja saa er det jo bedst, han faaer den strax;
han har jo ikke noget Budget som Lundby for Rigs
raadet.« »Men desto mere for Rigsdagen.« »Ja netop
derfor er det jo i sin Orden, at der straks udnævnes en
ny Minister.« »Ja, hvis Deres Majestæt har En, saa er
25 der jo Intet i Veien.« — »Nei jeg venter. De sørger for
det; det gaaer nok.« — »Jeg har oftere sagt D. M., at
saa vil Ministeriet blive nødsaget til at træde tilbage.«
— »Hvorfor ikke. De kan jo tage Indenrigsministeriet,
Fenger eller Monrad Krigsministeriet. Jeg er Sanguiniker,
sodet gaaer nok, siger jeg Dem.« — »Hvis D. M. har Fen
gers eller Monrads Samtykke, men hvad mig angaaer,
saa gik det dog ikke paa een Gang at være Inden- og
Udenrigsminister og desuden Noget tillige«; det kunde
han ikke. »Ja, hvis De ikke vil, gør det mig ondt, men
Sodet gaaer nok; jeg har endnu altid faaet Ministre; der
har været halvhundrede Ministre, jeg faaer nok Nogen;
Danmark forlader ikke sin Konge o. s. v.« Iøvrigt skulde
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jeg gaae af i Naade, Lundbye i Unaade. Da Hall ind
vendte, at endnu var ingen Minister gaaet af i Unaade
svaredes; »Jo, General Hansen: Han gik først af i Unaade;
siden blev det forandret.« Lundbye kunde jo som Mini
ster gaae af i Naade, men som Militær i Unaade.
s
Udentvivl lod Hall sig forbløffe. 1 Ministerraadet, som
Lundby og jeg forlode, forhandles hvad man vil gjøre.
Vedel har raadet Hall til at give Afskedsansøgning ind
med Erklæring om at ville holde ud til Rigsraadets Ende.
DEN 4. NOVEMBER. Fredag. Hall fortalte Vedel, at lo
efter Lundby’s og min Bortgang var man blevet enig
om at see, hvad der kunde bringes ud af Telegraphforhøret, derpaa vare de Andre gaaede, men Monrad blev.
Han sagde nu til Hall, at han havde stillet sig, som han
havde gjort det, for at der kunde blive et Tilknytnings- is
punkt, dersom Hall kom til at give sin Demission. Men
han haabede jo, hvis Kongen henvendte sig til ham, at
Hall vilde vedblive at være Conseilpræsident og Uden
rigsminister. Det lod til, at denne Meddelelse noget frap
20
perede Hall.
Lundby vilde vide, at Monrad havde tilbudt Grevinden
at danne et nyt Ministerium, men var blevet tilbagevist.
1 Statsraadsmødet stadfæstedes bl. A. Loven om Bi
dragsforholdene.
25
Idag fik Rigsraadet en Meddelelse lig den, der var
gjort i Frankfurt, skriftlig.
Fredag 4. N. »Tilfældet har Ret«.
Før Statsraadet maatte Simony give Kongen Beret- so
ning om Telegraphforhøret; det varede saalænge, at
Hall ikke, som han havde betænkt, kunde komme ind
før Statsraadet. Derimod var han hos Kongen efter Stats
raadsmødet.

70

1859 5. November—6. November 1859

DEN 5. NOVEMBER. Løverdag. Lehmann var meget
urolig over Frankfurtermeddelelsen; Danmarks Skjæbne
vilde ligge i en gal Mands (Tschernings) og en Forræders
(Davids) Haand; naar de bleve enige med Holstenerne,
5 hvo kunde saa i Længden værge sig. Hvad Andet kunde
Bluhme o. s. v. have gjort, end det vi nu gjorde, Bluhme,
David o. s. v. hoverede igaar ved Oplæsningen, Andræ
skummede. Lehman syntes af min Afskedshegjæring at
ville tage Anledning til at opgive, hvad han kaldte sin
10 blinde Tillid tit Ministeriet. Jeg hentydede paa Mulig
heden af at forandre Bestemmelsen i Forretningsordnen
om Minoritetsvalgretten, eller ikke at anvende den i
dette Tilfælde.
Under Indtrykket af Lehmanns Stemning foreslog jeg
15 Hall følgende Vei; der forelægges den holstenske Provindsialstænderforsamling og Rigsraadet et Udkast om
Valg til en saadan raadgivende Comitee; det forelægges
først den holstenske Forsamling; i Udkastet bestemmes,
hvorledes Valget skal foregaae.
20 Dette smagte ikke Monrad, som jeg siden traf hos
Hall. Monrad mente, at man netop maatte have Mænd
som David og Tscherning med; men han vilde — han
tænkte sig som Formand — tage Afstemningen per
curias.
25 Iøvrigt erkjendte Lehmann, at der i og for sig ikke
var noget Farligt i det lige Tal; ligesaalidet, som der
laae noget Præcedens i sin Tid i den slesvigske Præponderants ved Notabelforsamlingens Dannelse i 1851.
Lehmann siger vel desværre sandt, naar han paastaaer,
30 at han er færdig; hvad han forbereder sig paa at sige,
det kan han omtrent sige; men videre bliver det heller
ikke.
DEN 6. NOVEMBER. Søndag. Brock fortæller mig idag,
at B. Christensen havde været hos ham. Hans Majestæt
3*5 havde fortalt ham Alt. Nu havde Berling seiret; Mon
rad dannede et nyt Ministerium; Hall havde sagt til
Kongen, at han for at faae den ubehagelige Sag ud af
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Verden gjærne opgav »sin Præsidentportefeuille«. Kongen
var meget vred paa mig.
Dernæst spurgte B. C., om Brock vilde overtage Ci
villistens Sager; man var ikke rigtigt fornøiet med Liebe,
som i sin Tid valgtes, fordi Liebenberg modsatte sig s
Brocks Valg.
Uagtet et Afslag kom B. Chr. dog frem med sit Hovedspørgsmaal, om Brock vilde defendere Berling!
Naturligvis var det Christensen, der havde instrueret
Berling. Den første Gang var han formanet til Sandhed ;io
Andet passede ikke for den keitede, timide Natur. Men
det gik nok B. Chr. for vidt, da Berling tilstod, at han
havde strax fra først af indseet, at Telegraphisten hand
lede uret.
Kongen reiste idag til Jægerspris. Scheel ventes atter, is
da Unsgaard ikke vil nægte Orlov.
DEN 7. NOVEMBER. Mandag. Idag fremkom udenfor
Ordenen et Minoritetsforslag fra Tscherning, Frijs-Frij
senborg, Heltzen og A. Hage om at nedsætte Søbefæst
ningsbevillingen til 150,000 Rdl. Da Hall i Løverdags 20
Aftes reiste til Herlufsholm, fik jeg Forhandlingen af
dette Punkt udsat og kaldte Hall telegraphisk pr. Estafette hjem til imorgen.
Hele Krigsministerens Budget blev iøvrigt klaret idag.
Levetzou døde igaar Nat. Iblandt de mulige Candidater 25
nævnes Moltke (Stockholm, Paris Kiel), Moltke Glorup
og Danneskjold.
Lehmann og Clausen (efter Andre Carlsen) indbøde til
et Møde i Anledning af Frankfurtermeddelelsen. Leh
mann udtalte sig imod Valg efter Forretningsordenen. 30
Han havde i Halls Fraværelse i Søndags søgt ham og
efterladt et Visitkort p. p. c., og foreslog en Comitee,
der skulde bede Conseilpræsidenten om nærmere Er
klæringer. Da Dahl gjorde gældende, at hvad Hall kunde
sige til 3 eller 5, kunde han og sige til dem Alle, send- 35
tes Carlsen til ham med Anmodning om en Sammen-
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komst. Naturligvis lagdes der Vægt paa, hvem der kom
til al lede en saadan Forhandling. Stemningen var ikke
ildesindet, men den var ikke god.
DEN 8. NOVEMBER. Tirsdag. Hall meddelte, efterat
5 Søbefæstningssagen var blevet afgjort, sin Samtale med
Kongen i Fredags. Denne fandt, at der ingen Grund var
til nogen Forandring; der var blot gjort nogle Fordrin
ger, som han ikke kunde gaae ind paa; han havde jo
ganske Ret. »Ja naar D. M. tager Sagen saaledes, saa
10 indtræder, hvad jeg oftere har maattet udtale, ved Rigs
raadets Slutning den Situation, at D. M. ikke har noget
Ministerium; naar slet ingen Forandring indtræder, saa
maa jeg — og jeg antager, alle mine Colleger med mig
— bede om vor Afsked.< Dermed var jo, bemærkede
15 Hall, ikke afgjort, om nogle af Ministrene atter kunde
indtræde ved Ministeriets Reconstruction, men Kongen
kunde handle, som om hele Ministeriet havde givet sin
Demission. Da Kongen vilde indvende, at saalænge den
ei forelaae, kunde han dog Intet foretage, svarede Hall,
20 at det kun var med Hensyn til Rigsraadsforhandlingerne,
at det ikke var anseet rigtigt at indgive formelig Af
skedsansøgning, men Sagen var utvivlsom, hvis der In
tet skete inden Rigsraadets Slutning. Iøvrigt pegede Kon
gen paa Monrad.
25 Efter Aftale med Hall holdt Monrad sig tilbage; der
kom ikke nogen Befaling til denne at komme til Kon
gen, men først Løverdag Aften fik Monrad et Brev fra
Kongen, der viste, at Halls Udtalelse var forstaaet. løv
rigt læste Monrad ikke Brevet for os, men fremførte
30 noget stammende, at han ikke havde kunnet tale med
Kongen, før han bestemt kjendte Situationen. Alle vare
enige i, at naar Hall gav sin Demissionsbegjæring, fulgte
de med. Det lod til, at Monrad dog var noget forlegen;
han udtalte, at hvis han reconstruerede Ministeriet, vilde
35 han ikke i det nye indtage nogen anden Stilling, end
den, han nu beklædte. Efter hans Bortgang indrømmede
Hall, at Monrad var noget flau, men »som man reder,
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saa ligger man<; efter den Maade, hvorpaa han har
stillet sig, siden han indtraadte i Ministeriet, bestandigt
vækkende Forventningen om en Uendelighed af Mulig
heder, maatte det jo komme dertil, at han blev taget
paa Ordet; det maatte jo komme for en Dag, hvad han s
kunde!
Lehmanns Optræden har havt den Virkning paa Hall,
at han opgiver at forlange Valg af Rigsraadet i denne
Samling; han synes og at hælde til den Anskuelse, at
Holstenerne burde vælge først.
lo
Man vil vide, at Piessen under Jagterne er blevet
enig med en Del af sine holstenske Gjæster om »ikke
at vælge <•
DEN 9. NOVEMBER. Onsdag. Efter Vedels Yttring ifor
gaars vilde Monrad vel blive i en lignende Stilling som is
den, han nu beklæder; men han tænkte sig sandsynlig
viis selv som Indenrigsminister, og gjorde sig Forvent
ninger om Mourier som Justitsminister og Madvig som
Kirke- og U-Minister.
DEN 10. NOVEMBER. Torsdag. Hall var efter Indby- 20
delse tilstede hos Bruun. Hverken Monrad eller jeg var
indbudte. Lehmann udviklede det Betænkelige ved Med
delelsen af 2. Novbr., Hall svarede; dog var Stemningen
noget trykket, indtil Clausen udtalte sig, som om For
fatningsloven 2. Octbr. 1855 aldeles var opgivet som 25
Udgangspunkt. Herved var der givet god Leilighed til at
fjerne denne Misforstaaelse, som vel tildels skriver sig fra
en vrang Opfattelse af Andræ’s oprindelige Standpunkt;
da Hall tilføiede, at der ikke vilde blive forlangt Valg
dennesinde*, og at der burde vælges her paa samme 30
* Udentvivl kunde Valg ei sættes igjennem under den
nuværende Uvished om Ministeriets Skjæbne og For
bundets Optræden. I det Mindste nægte baade Andræ,
Carlsen og Lehmann at ville vælge.
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Maade som i Holsteen, opløstes Forsamlingen i et sæd
vanligt converserende Theselskab.
DEN 11. NOVEMBER. Hall er nu kommet til det Ul
timatum, at han ikke vil være Udenrigsminister under
5 Monrad som Conseilpræsident, og at han ikke vil være
Conseilpræsident, medmindre der gjøres »Noget« i den
berlingske Sag. Hvad dette Noget er, er han næppe selv
paa det Rene med.
DEN 12. NOVEMBER. Løverdag. Monrad reiste idag
10 ud til Jægerspriis i Henhold til Kongens Brev.
Fenger skrev til Kongen, at han ansaae det for rettest,
at Telegraphbetjentene sattes under Tiltale, og at i saa
Fald Berling ogsaa actioneredes; inden Svar kom, eller
han fik Lejlighed til Samtale, vilde han, som han senere
1.5 yttrede sig, ikke opfordre Justitsministeren til Sags An
læg. Vedlagt var iøvrigt en Gjenpart af Justitsministerens
Erklæring; paa Forespørgsel, om en Action var nødvendig,
var dette benægtet, men det maatte ansees for sandsyn
ligt, at en mindre Straf vilde blive idømt Berling.
20 DEN 13. NOVEMBER. Søndag Monrad kom i Aften
ind fra Jægerspriis.
DEN 14. NOVEMBER. Mandag. Resultatet af Monrads
Reise var, at Kongen ved Rigsraadets Slutning ventede
alle Ministres Afskedsbegæring. Iøvrigt vilde han aldeles
25 ikke indlade sig paa nogen Beretning om Reisen. Efter
Ahlefeldts Sigende skal Stemningen dog have været tem
melig alvorlig efter hans Afreise.
DEN 15. NOVEMBER. Tirsdag. Scheele, som skulde
have reist efter Schillerfestens Afholdelse til Pinneberg,
30 har foreløbig undskyldt sig med sin Datters Sygdom.*
DEN 16. NOVEMBER. Onsdag. Andræ lagde Aar til sit
Liv idag ved at forsvare sin Bestyrelse for 1855/1856
mod Hages Udvalgsbetænkning; ved sin Dristighed im* Naturligviis overvandtes dette Forfald hurtigt.
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ponerede han de Fleste; imidlertid kunde Fdg. 26. Juli
1854 vel være af tvivlsom Lovlighed og dog senere ved
Rigsdagens Taushed og Grundlovsindskrænkningen have
erholdt Lovgyldighed, saa at den oprindelige Tvivl ikke
med Nødvendighed medførte, at den nuværende Tilstand 5^
derfor skulde lide af nogen Retsusikkerhed. Om Aftenen
fik han og Monrad Leilighed til at lægge sin gjensidige
cordiale Uvillie for Dagen.
DEN 17. NOVEMBER. Torsdag. Schele kom d. 17. Novbr.
til Jægerspriis.
1»
Andræ udviklede sin Uvillie mod Frankfurternoten,
der støttes paa hans gamle Theori om, at Fællesforfat
ningen burde fastholdes som den, der fyldestgjorde For
handlingerne i 51/52, og det i enhver Henseende, indtil
det Modsatte paavistes og godtgjordes af Forbundet for is
Holsteens og Lauenborgs Vkde. Nu opgav man dette
Standpunkt og erkjendte sig derved forpligtet til at skaffe
en ny Fællesforfatning tilveie, der behagede i Frankfurt.
Man drog Rigsraadet ned, idet man stillede det ligeover
for et holstensk Provindsraad, for ikke at sige et Slesvig- 2»
holsteen, uagtet de fleste Fællesforfatningsanliggender al
drig havde vedkommet den holstenske Provindsialstæn
derforsamling.
Alt dette er baade sandt og usandt; sandt i formel
Henseende, usandt i Virkeligheden, thi Andræ har selv 25
i Marts 18,58, ja tidligere i Gjerningen forladt det hele
Standpunkt, da han ikke vilde hævde det ved at over
tage Udenrigsministeriet. Naar han undskylder sig med,
at Rigsraadets store Flerhed, Regjeringsmajoriteten var
de'Skyldige, da de ikke kunde udholde den Tanke atao
lade det komme til Forbundsexecution, endsige til Krig,
medens den nuværende eiderdanske Holdning heelt vel
kunde forsvares, idet Stemningen herfor kunde sættes i
Bevægelse, saa er den første Undskyldning efter hans
sædvanlige Behandling af Majoriteten ufy Ides tgj ørende, as
og den sidste Sigtelse for Opgivelse af det eiderdanske
Element i den paaivungne Forsvarsstilling ugrundet. Ved
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et Forsøg paa Overenskomst med Holstenerne paatager
man sig ingen Forpligtelser ligeoverfor Forbundet; man
kan ligefuldt, hvis det brister, hvis Forsamlingen ikke
vil vælge, erklære sig for at afvente Resultatet af de
5 næste Valg.
DEN 18. NOVEMBER. Fredag. Monrad fristede mig ved
sin Misfornøielse med, at det thomsenske Udvalg androg
paa en correct Beslutning — han havde tidligere stemt
for Udvalg (med Unsgaard, Tuxen) inden Hall svarede.
M Jeg foreholdt ham, at han havde fremkaldt den hele
Confusion ved ikke at indskrænke sin Opposition inden
Ministeriets egen Kreds, men udtale sig og sine afvigende
Anskuelser til Uvedkommende (f. Ex. Schele*), fra hvilke
det maatte gaae videre til Kongen, saa denne fik det Ind15 tryk, at han ikke behøvede at tage noget Hensyn til
Halls Forestillinger: »De gjennemgaaer en Opdragelses
proces, som kan blive til Gavn for Dem selv, os Alle og
Landet.«
Monrad svarede naturligviis, at det var mig, der frem20 kaldte Confusionen; at jeg ikke kunde forlange, at han
skulde følge mig i alle mine Luner ogsaa udenfor mit
eget Ministerium, han anerkjendte ikke min Berettigelse
til mine Yttringer**.
Hall forsikkrede om Aftenen, at han vidste ligesaalidt
25 om Monrads Mission som vi andre. Monrad havde sagt
til Kongen, at han ikke kunde blive uden under Halls
Præsidium, og at Hall ikke vilde blive, naar Alt blev
uforandret m. Hs. til Berling (Monrad slog til mig en
gang paa, at han gjorde noget Indtryk om Løverdagen,
30 men det var forbi om Søndagen). Efter en Meddelelse
* Dette paastaaer i det Mindste Hegermann, da Scheles
Referat ganske stemmer med Monrads Brev.
** Hall fandt dog, at Monrad var noget underlig. Jeg
selv saae det, da Wolfhagen kom frem med Frøken
36 Dreiers Yttring ved det første Statsraadstaffel efter Mini
steriets Fornyelse; »Monrad bliver Ministeriets Død.«
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derudefra til Hall havde Kongen sagt til Monrad (eller
om ham): »M. har taget Feil af mig, og jeg hai' taget
Feil af Monrad.«
DEN 19. NOVEMBER. Løverdag. Hall, som havde bedt
Kongen komme ind til Statsraads Afholdelse, fik idag s
det Svar, at Kongen ikke kunde komme, men at der
skulde afholdes Ministerconferents. Ogsaa det fandt Mon
rad i Begyndelsen meget naturligt.
Monrad dvælede med en vis Glæde ved Combinationen
Scheele, Rottwitt, Blixen og A. Hage, som jævnbyrdig lo
med Bluhme, Tillisch, Sponneck o. s. v. Det Eneste, der
fattedes i den første var en Cultusminister, da Borgen
dog tyktes ham noget ringe.
Hall havde modtaget den Efterretning, at Kongen
havde endt med at befale Ministeriet at indgive sin De- is
missionsbegjæring. »Jeg er rolig, Danmark forlader ikke
sin Konge« var Omquædet i den sidste Samtale med Hall.
Er det Folkethinget, der skal tilbyde sig?
Lehmann samler Materialer til 1848’s Historie.
DEN 20. NOVEMBER. Søndag. Enkedronningen reiser 20
idag til Nizza. Desværre er Reisens Hensigt at foranle
dige Sammenkomst med Brødrene; der vil man vinde
hende for den Plan at skaffe Prindsen* Ret til at komme
tilbage; man vil forestille Prinds Christian, at han bør
unde Prindsen det Samme, hvad der er tilstaaet hans 25
Broder, Hertugen af Glucksborg, (der jo for Øieblikket
pønser paa at flytte fra Kiel til Kbhvn., hvor Prindsen
af Hessen vil sælge ham det forrige Mac—Evoy’ske Pa
lais). Baronesse Zeuthen, Grevinderne Holstein o. s. v.
aabner alt Armene.
30
Monrad forsikkrer, at Kongen har spurgt Hall, -og at
denne ingen Indsigelse har gjort mod Reisen. Vist er
det, at Hall, trods indstændig Opfordring, ikke har villet
advare Enkedronningen.
* Det fortælles, at Prindsen af Augustenborg vil ud- 35
give sine Memoirer paa Dansk i Kbhvn. for at vinde
Stemningen i alt Fald for Børnene.
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Rottwitt har idag været kaldet til Kongen. Efter Thraps
Forsikkring gaaer Rottwitts Raad hidtil i den rette Di
rection.
DEN 21. NOVEMBER. Mandag. Ministerconferents afs holdtes i Overværelse af begge Prindserne, hvorefter Hall
imorgen med Liebe reiser til Jægerspriis.
Simony forsikkrer i Henhold til Thraps Vidnesbyrd,
at J. A. Hansen har været raadspurgt af Kongen. Man
lader sig altsaa ikke engang nøie med B. Christensen,
endsige Tscherning, derimod lader det endnu ikke til,
10 at man har uleiliget Nogen tilhøire.
DEN 23. NOVEMBER. Hall hjembragte fra Jægerspriis
følgende Rsk.
> Efterat vi have modtaget saavel Dit som de øvrige
Ministres Andragende om Demission, saa ville vi aller15 naadigst have Dig tilkjendegivet, at vi bevilge samme,
saasnart at Rigsraadet er sluttet, dog med det Paalæg,
at Ministrene indtil Videre hver for sit Vedkommende
vedblive at varetage de løbende Forretninger i deres
respective Ministerier.
20
Befalende Dig Gud.
Givet paa Jægerspriis.
D. 22. N. 1859.
Fr. R.
Monrad har idag faaet et Brev*, der opfordrer ham
til at danne et Ministerium, uden nogen Betingelse, (saa25 ledes som Hall opstiller). Monrad har svaret, at han
ikke saae sig istand dertil. Samtidig skal Ordonantsen
have bragt Meza et Brev fra Scheele.**
* M. meddeler Hall det, men forbød ham at nævne
det for os andre.
30 ** Efter Vedel’s senere (ufrivillige) Udtalelse syntes det,
som Kongen ogsaa havde opgivet sit Veto imod Lundby
og mig, men saa forlangt, at Monrad heller ikke maatte
stille noget Vilkaar. Herom har Hall aldrig villet udtale
sig; skjøndt han erkjender, at Monrad enten har været

1859 23. November—24. November 1859

79

Hall tugtede i et Slutningsforedrag i den thomsenske
Sag fortræffelig Tscherning som den, der gjorde Vanske
ligheder ved sin store Iver efter at Qerne Vanskeligheder,
Uhyggelighedsprædikanten Ussing med Sekundanten Da
vid. Det faldt Monrad meget haardt at maatte stemme »
for Thomsens Udelukkelse, da han aahenbart hellere
vilde have været i den frustrerende Minoritet. Den Mand,
(siger Treschow) er aldrig i det Nærværende, han er al
tid i det Tilkommende.
DEN 24. NOVEMBER. Hall forelagde i Tirsdags (Kl. IV,) lo
en halv Time efter han naaede ud til Jægerspriis Kon
gen de i Conferentsen behandlede Sager. Kongen sagde
ikke et Ord til nogen af Sagerne og saae meget nedsla
gen ud. Da Liebe var gaaet, indtraadte en Pause; Hall
kom da frem med Demissionerne af Archivlommen; is
Kongen talte dem, uden at see paa dem; der var kun 7.
— »Ja D. M. vil erindre, der er kun 9 Ministre; de to
har D. M. tidligere modtaget.« »Ja, jeg modtager jo De
missionerne, men først naar Rigsraadet er sluttet.« »Ja,
D. M. derpaa har jo det Hele været beregnet; ellers 20
havde D. M. for længe siden modtaget dem.« »Og saa
maae Ministrene besørge de løbende Forretninger«. —
»Ja, D. M. det er vi beredte til; men det kan dog kun
vare en begrændset Tid, og til de løbende Forretninger
kan man ikke henregne Lovforslags Forelæggelse for 25
Rigsdagen«. Det kunde jo, mente Kongen, refereres
gjennem Cabinettet. »Deri ligger ikke Vanskeligheden,
D. M.; men der maa være en Minister, der kan over
tage Ansvarligheden«. »Ja, der er ingen Vanskelighed
med Rigsdagen; ieg kan vel ikke udsætte den, men den so
kan selv indgive Petition derom, og jeg veed, at det vil
den gjøre.« Atter en Hensynken. Kongen takkede da
uklar ved alle sine Tilnærmelser til Konge, Grevinde,
Prindser o. s. v., eller en Gang selv villet være Conseilpræsident og Udenrigsminister, om han end helst vilde
skille Hall fra mig.
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Hall for de 5 Aar, der var Meget i de Aar, jeg har at
takke Dem for. Hall glædede sig over dette Kongens
Ord, og udtalte sit Ønske, at Kongen maatte finde Mi
nistre, der bedre kunde fyldestgjøre Kongens Ønsker.
5 »Et bedre Ministerium, nei det faar jeg ikke; et Over
gangsministerium, og saa maaskee eet, der kan blive
bedre.< Pause. »Jeg vilde gjærne beholde Ministeriet,
men det kunde ikke gaae; for Ministeriet, eller nogle
Ministre vilde krænke min Kongeværdighed.«
10 »Hvad enten det skal gjælde Ministeriet eller enkelte
Ministre, saa maa jeg bestemt udtale, at de havde netop
den modsatte Hensigt. De vilde netop værne om Konge
værdigheden. < Det ligesom slog Kongen noget. »Derom
kunde der dog være forskjellige Meninger« tilføjede han
15 efter et Ophold. »Ja, det har vist sig, D. M.«
Hall vilde nu endelig forføie sig bort. Kongen syntes
da, at han kunde gjærne blive til Middag; Hall kunde
det men kunde og reise; han havde Vogn. »Nei, nei,
jeg mente jeg ønskede det.« Kongen vilde da selv sørge
20 for Tilbagebefordringen.* Ved Bordet, der i enhver Hen
seende var slet,** var Stemningen meget mørk. Hall—
Dreier, Scheel—Ahrens; Kongen udbragte som Over
jægermester (Klappernes Formand) sine Embedsbrødres
og Jagtherrens (o: Grevindens) Skaal, omsider ogsaa Arve25 prindsens, men det var ham ikke tilladt at drikke med
Hall. Efter Maaltidet kom Grevinden omsider hen til
Hall — styggere end nogensinde. Kongen ønskede endnu
engang at see ham for at levere ham Brevet om Demis
sionernes Modtagelse. I Mellemtiden havde Hall, der bød
30 Scheele, som fulgtes med ham, ind, en lang Samtale
med Scheele, hvor denne viste sig i alle mulige Skik
kelser, tordnende, lynende og mildt grædende. Scheele
forsikkrede da Hall, at han ikke vilde være Overhof
marskal. Kongen havde rigtignok ønsket det, men af
35

* Saasnart Hall forlod Kongen, gik Scheel til Kongen.
** Torsk og Coteletter; slet Rødvin; ei engang Cham
pagne.
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tvende Grunde kunde han ikke opfylde Kongens Ønske.
For det første var han Landdrost i Pinneherg, det første
Emhede i Landet, det forlader man aldrig; og dernæst
kunde en politisk Personlighed ikke være Overhofmar
skal; han vilde da altid faae Skylden, naar der var No-s
get iveien, hvor uskyldig han endog var.* løvrigt fuld
af gamle Minder! »Husker De, det var i Dyrehaven« o.s.v.
Rigsraadet sluttedes. Madvig fik sin Skovgaard.
DEN 25. NOVEMBER. Den preussiske Udenrigsminister
vedbliver at komme tilbage til Delingstanken.** Efter m
Brockdorf (7. Novbr.) erkjendte Schleinitz, der alt brevvexlede med Wienercabinettet om Indholdet af Noten
2. Novbr., vore gode Hensigter, men tvivler om et gun
stigt Udfald; il me semble autant que je puis en dire å
présent que Votre Gouvernement ferait peut-étre bien is
de renoncer å l’idée de former un ensemble compact
de la monarchie danoise, ce serait toujours le régne de
la majorité sur la minorité d’une nationalité différente.
Erfaring har vist, ikke blot i Dmk., at tvende Nationa
liteter ikke gaae sammen, derfor bedre at adskille dem; 20
bragte sammen, maa den, der er i Minoritet, bøie sig,
holdt hver for sig, nyde de samme Ret. Paa Spørgs
maalet, om Forsøget snart vilde skee, svarede Br. ja.
Platou i Hannover (Scheele 11. Novbr.) Preussen vilde
gjøre Modforestillinger m. Hs. til Provisoriet. Der jetzige 25
Zustand (Rigsraadets Medbeslutningsret samtidigt med
Stændernes Raadgivning) könne vielleicht nur dadurch
* I det Sidste var Hall ganske enig, det Første kunde
han jo mindre bedømme; engang havde Scheele jo dog
forladt det. Ja, det var under ganske overordentlige Om- 30
stændigheder.
** Hertug Carl af Gliicksborg har faaet den samme
Inspiration; et Holsten og et Jylland, intet Slesvig. Spør
ges han om Delingslinien, saa sætter han den Nord for
Flenborg og Tønder.
35
Kriegers Dagbøger. II. Bind.

6
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seine Anerkennung finden, dass die dänische Regierung
erkläre, während der Dauer derselben, überhaupt kein
neues Gesetz vorlegen zu wollen, welches der Zustim
mung des gemeinschaftlichen Reichsraths bedürft haben
5 würde. Alt, hvad vi ønske er, at Danmark beholder Her
tugdømmerne, men kan ingen Tilstand opnaaes, som til
fredsstiller dem selv, vil Dmk. ved den første tydske
Bevægelse miste dem, og hvem veed, hvor nær en saa
dan er. Derfor havde man hos os saa gjærne seet, om
10 den danske Regjering havde handlet i Overeensstemmelse
med Ridderskabet, thi dette vil ingen Adskillelse af Dan
mark og Hertugdømmerne, men saaledes, som jeg ogsaa
selv ønsker det, Gjenoprettelsen af den administrative
Forbindelse mellem Holsteen og Slesvig, f. Ex. Indførelse
15 af den slesvigholstenske Regjering.
Rechberg erklærede 11. N. (Billebrahe 12. N.), at han
billigede vort Forslag; han havde i denne Retning skre
vet til Berlin; Rb. var meget tilfreds med Notens Re
daction.
20 Lord John Russell (v. Dockum 13. Novbr.) anerkjendte
fuldkomment vore Bestræbelser, men frygtede for, at
Maalet dog ikke vilde naaes paa denne Vei. En særegen
Stilling for Holsteen, hvorved Holsteen stilledes udenfor
en Fællesforfatnings Omraade, men vedblev at yde et
25 vist aarligt Bidrag til Fællesudgifterne, forekom ham det
Bedste. Woodehouse udtalte sig paa lige Maade.
I et fortroligt Brev (13. N.) beretter Van Dockum, hvor
ledes han ved sin Hjemkomst til London fandt det pas
sende at takke Lord John Rüssel for den Interesse, som
30 han for nogle Maaneder tilbage havde vist for den dan
ske Sag ved i Berlin at udtale Ønsket om, at de hol
stenske Forviklinger maatte kunne bringes til endelig
Afgjørelse. Lord John beklagede, at denne Udtalelse ikke
havde ledet til noget videre Resultat, idet Preussen havde
35 vist sig uvillig til i det nærværende Øieblik at anvende
sin Indflydelse i den Retning. Af de to Alternativer, som
den danske Regjering ved den Tid havde bragt i For
slag, forekom ham imidlertid det sidste at være det.
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som havde nærmest Udsigt til at kunne lede til en Løs
ning.
Efterat Lord John havde udtalt sig om den ringe Ud
sigt, der var til, at det nu af Regj. gjorte Skridt i Frank
furt, selv om Raadslagning imellem Delegerede fandt s
Sted, vilde føre til nogen endelig Løsning, yttrede v. D.
at det da vilde være Tid for Regj. til at for nye de i
August Maaned gjorte Demarcher.
Efter Breslauermødet har Rusland d. 24. Oetbr. udtalt
sig i Henhold til U. Stbgs. Depeche 9/21 Oetbr., der lo
meddelte den paatænkte Forhandling mellem delegerede
fra de holstenske Stænder og Rigsraadet. Ved samme
Leilighed udtalte Fyrst G. sig meget bestemt mod Ffg.
2. Oetbr. 1855 som formentlig stridende mod Kg. 28. Jan.
1852, idet den ikke indeholdt tilstrækkelige Garantier is
for Holsteens særlige Interesser og Rettigheder.
Svaret herpaa afgik den 19. Novbr.; det paavistes, hvor
ny og hvor ubegrundet denne Anke var. Tillige forkla
redes efter den dertil givne Anledning de d. ’’/» givne
Bestemmelser, (der sagdes tilsyneladende mere at reculer 20
que de rapprocher le moment ou il sera satisfait aux
væux du Holstein.)
Iøvrigt havde Fyrst G. udtalt til Piessen, at han ikke
kunde virke paa de tydske Hoffer, før han havde mod
taget et Svar fra det Kbh. Cabinet paa Henvendelsen af®
24. Oct./9. Novbr. Af Piessens Rapport
Novbr. frem
gik det navnlig, at Fyrst G. vel indrømmede, at Noten
2. N. était marquée d’un esprit de conciliation, auquel
il rendait volontiers justice, mais en méme temps il
énon^a l’appréciation que la communication de Mr. de «>
Bülau put étre envisagée å Francfort comme étant trop
vague pour étre jugée satisfaisante.........Le provisoire
accordé au Holstein par la patente Royale du 23. Spt.
ne semble pas étre au prince G. suffisante pour garantir
la position de Holstein & pour faire droit aux réclama- 35
tions de la diéte Germanique. Le prince semble étre de
l’avis que nous aurions du accorder au Holstein des
attributions déliberatives.
6*
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Finansministeren har modtaget følgende Rsk.
»Efterat vi have taget under Overveielse Indholdet af
den all. Skrivelse til Os angaaende de stedfundne Mis
ligheder paa den gliickhorgske Telegraphstation, ville vi
5 all. have Dig tilkjendegivet, at det er vor Villie, at den
i førommeldte Anledning fremkaldte Sag skal paa det
Strengeste undersøges og derefter paadømmes for den
Domstol, der er Sagens rette Forum.
Befalende Dig Gud
10
Givet paa Jægerspriis
d. 24. N. 1859
Fr. N.
Monrad er fremdeles lige taus. Rottwitt har (Torsdag
d. 24. N.) faaet en Opfordring til at danne et Ministe
is rium. Blixen skal have faaet et Besøg af Berling; af det
rige Forraad af ledige Portefeuiller vilde han lade sig
nøie med Udenrigsministeriet og det slesvigske Ministe
rium (Regenburg Directeur); efter Halls Mening de to,
der mindst kunne forenes. Endnu d, 22. N. (hos Land20 grevinden) udtalte Blixen sig til P, Vedel, som om han
ansaae Hall for uundværlig; men han tilbød sin Bistand
til at bringe Grevinden og Prindsesserne sammen —
hvilket maatte være Ministeriets bedste Hjælp. — Han
troede, at der ingen Vanskelighed vilde møde med Hen
as syn til Arveprindsessen eller Landgrevinden; derimod
havde han Tvivl, om han kunde formaae Prindsesse
Louise dertil; og det holdt ham noget tilbage, forat ikke
Tvisten fra en Tvist mellem Kongen og det kgl. Huus
skulde blive en Tvist mellem Kongen og Thronfølgeren.
30 For sig forlangte han hverken Ordner eller Uniform,
kun ganske Lidet. (? Paris.)
DEN 26. NOVEMBER. Løverdag.
1. Statstelegraphen.
Station Gliicksborg d. 10. Oct. 1859.
35 Paa given Anledning erklærer Stationen herved, at
Khr. Berling hverken har forlangt at see og ei heller har
seet de Depecher, som de svenske Officerer have afsendt
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herfra; han har kun ved sin Nærværelse paa Stationen
yttret, at hvis de svenske Officerer havde afsendt De
pecher herfra, saa ønskede H. M. ikke, at de selv skulde
betale disse Depecher.
Den kgl. T. St. i Glücksborg.
S. L.
Poulsen,
fungerende Bestyrer.
No. 2. Betræffende det her ved Hoffet circulerende
Rygte om, at Khr. Berling skulde have læst de af de
svenske Officerer afsendte Depecher, maa jeg overens- lo
stemmende med Sandheden ærbødigst afgive følgende
Erklæring;
Khr. Berling kom den ^7» om Eftermiddagen op paa
Stationen, hvor jeg alene var tilstede og ønskede at faae
at vide, hvor stor Regningen var paa de for Civillisten is
afsendte Depecher. Jeg forelagde ham derfor Contrabogen, hvori disse Depecher vare indførte, men da
Khrn. yttrede, at han deraf ikke kunde see Indholdet
af de enkelte ham vkde. Depecher, hvoraf nogle muligt
vare uberettigede til at komme paa Civillistens Regning, 20
fremtog jeg Convoluten med de afsendte Depecher, og
Kherren læste derhos de Depecher, hvis Nummere vare
opførte i Contrabogen. At Khrn. skulde have læst andre
ham ikke vkde Depecher, tør jeg give den høitideligste
Forsikring om ikke er Tilfældet. Dette var ogsaa aldeles 25
umulig, fordi han, naar Depechen ikke var forsynet med
eet af Numrene i Contrabogen, strax vendte Depechen
om, uden i det Nu, hvormed dette skete, at kunne have
seet Andet, end Depechens Nummer. Khrn. yttrede der
næst, at hvis de svenske Officerer havde afsendt De- 30
pecher herfra Stationen, saa ønskede H. M. ikke, at de
selv skulde betale disse Depecher, og bad sluttelig om,
at disse Depecher maatte blive førte paa Civillistens Reg
ning, idet han selv noterede Numrene i Contrabogen.
Gliicksborg d. 10. Oct. 1859.
35
Johansen.
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At ovenstaaende er overensstemmende med den under
D. D. til Telegraphdirectionen indsendte Beretning bePoulsen,
fungerende Bestyrer.
5 Til
Hr. fungerende Bestyrer Poulsen.
Glucksborg T. Station.
Justitsministeren, 7. Novbr.
Fsv. der derhos ikke maatte findes tilstrækkelig Føie
til at anlægge offentlig Sag mod Poulsen og Johansen,
vil der selvfølgelig heller ikke være Tale om at anlægge
en saadan mod Khre Berling, men fsv. Finansministeriet
maatte holde for, at Justitssag bør anlægges mod de
15 tvende Førstnævnte, forekommer det mig uundgaaeligt,
at Khre Berling inddrages under samme.
10

20

25

30

35

Monrad, som igaar var meget ivrig for at Actionen
mod Berling skulde institueres samme Dag, var idag
først i Tvivl, om Kongen overhovedet havde meent, at
Berling skulde medtages, men især vilde han, at Man
ikke skulde forhaste sig med Sagens Anlæg. Hertil bi
drog vel noget Tvivl om Værnetinget (kun hvis Straffen
for Berling bliver noget betydeligere, kan forum delicti
gjælde for Alle; ellers vil Johansen’s Hjemsted i Aabenraa volde nogen Vanskelighed), men især dog den vox
ende Sandsynlighed for, at en Opsættelse vilde bringe
Afgjørelsen over i det nye Ministeriums Haand. Rottwitt
har nemlig sat sig i Bevægelse efterat have faaet Bemyn
digelsen i Forbindelse med Blixen. Thestrup nævnes som
Krigsminister, og Hall vil forsikkre, at Rottwitt virkelig
pønser paa Borgen til Monrad’s Eftermand.
Noget paalideligt vides ikke, der skal være skrevet til
Rosen om at overtage det slesvigske Ministerium. Blixen
sees vandrende snart med Rimestad, snart med Grim ur
Thomsen. Thrap faaer aabenbart ikke Lov at komme
ind, vil maaskee ikke heller; Berregaard bringer Simony
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tvende Rygter, det ene, at Kongen efter Monrads Svar
først havde villet give efter, men at Grevinden da med
Trudsel om at ville gaae havde afgjort Sagen til Fordel for
Rottwitt; det andet, at Kongen havde faaet en egenhæn
dig Skrivelse fra Keiseren af Rusland, der indstændigt s
opfordrede ham til at tage en Medregent. Mon det er
hertil, at Fensmarck sigter, naar han siger: >Vi komme.
Fanden slaae mig, under Administration.«? Et tredie
berregaardsk Rygte var paa anden Haand kommen til
Madvig senere op ad Dagen, nemlig at Rottwitt stod lo
ifærd med at reise ud til Jægerspriis med den Erklæ
ring, at han ikke kunde danne et Ministerium.
Omsider har jeg faaet Holst’s og Dreier’s Forhold m.
Hs. til Jernbanen ordnet til Holst’s Tilfredshed og uden
Dreier’s Utilfredshed. Krigsministeren har indstillet Wenck
og Dreier til Oberstleutnant.

is

DEN 27. NOVEMBER. Søndag. Andræ er i denne Tid
meget tilfreds. Noget er her vel personligt i mindre god
Forstand; han havde næppe ventet, at Ministeriet holdt
halvandet Aar efter hans Udtræden. Men noget er per- 20
sonligt i god Betydning. Han glæder sig til at faae Hall
ud og haaber saaledes at forberede en ny Begyndelse;
i alt Fald vil han kunne nyde det sociale Samliv uden
politisk Forbittrelse. Heri tager han nu maaskee paa for
skjellig Maade Feil. Men derimod tager han mindre Feil, 25
naar han glæder sig over, at Forsøget med Monrad mis
lykkedes. Hans gamle Antipathic har jo faaet en vis Retfærdiggjørelse, idet Monrads Uro og Klogskab har vist
sig saa opløsende og uklog. Han vilde jo helst, at Mon
rad og Fenger skulde have dannet Kjærnen i det nye 30
Ministerium, men er efter sin Natur ogsaa ret tilfreds
med et rottwittsk Overgangsministerium, der maatte danne
sig med Tilsidesættelse af al pudeur.
Hvem der ikke er tilfreds, er Monrad. With siger, der
maa være Noget galt; thi under Referaterne bliver han 35
distrait. Og det er sandt, at det vilde være et forunder-
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ligt Spil, dersom han atter efter et halvt Aars Tjeneste
skulde forlade den Ministerstilling, som han i 10 Aar
havde arbeidet for. Det er jo heller ikke afgjort endnu,
at det bliver Resultatet, men afgjort er det, at var han
5 ikke traadt ind i Mai, saa var det nu blevet ham, der
havde dannet det nye Ministerium, altsaa en Gjentagelse
af Tillisch’s Skjæbne. Afslaar han vedblivende en Alli
ance med det Nye uden at bevare det Gamle, saa er
det upaatvivleligt væsentligt Hensyn til Privatlivets Van10 skeligheder. Han synes for Øiehlikket at have udtalt sig
temmelig bindende ligeoverfor Hall og den efter en syste
matisk Opposition tørstende Lehmann. Tvivlsomt er det
unegteligt, om det ikke havde været bedre, at Monrad
havde staaet ledigt paa Torvet ved denne Leilighed, men
15 Hall maatte da i sin Tid have tvunget mig til at be
holde Indenrigsministeriet ved Siden af Finansministeriet,
og han maatte have taget alvorligt fat paa Grevinden
og Berling. Isaafald kunde det have været opnaaet, at
der havde været tvende Ministercombinationer mulige
20 (Andræ, Hall o. s. v. — Monrad, Fenger o. s. v.) ved Si
den af de fornuftigviis umulige (Sponneck—Rottwitt).
Jeg indrømmer imidlertid for mit Vedkommende, at jeg
var træt og tilbøielig til at vige tilbage for det Ansvar
at være den væsentligt med Hall ene Raadende; jeg
25 troede ikke heller, at Monrad vilde virke saa desorga
niserende; ei heller veed jeg, om Combinationen med
Hall og Andræ atter er mulig, før længere Tid er hengaaet. I den nærmeste Fremtid vil Vanskeligheden —
saa tykkes det mig — næsten være uovervindelig. Andræ
30 vil næppe selv være Udenrigsminister, og han vil lige
saalidt tillade Hall at være det; Hall vil næppe heller
være Udenrigsminister, naar han ikke tillige er Conseilpræsident; og jeg vilde desuden nødig see Hall som
Kirke- og Undervisningsminister. Hvorledes skulde det
35 da ordne sig?
Hall selv har under den hele Gjæring aabenbart vaklet, og udentvivl har kun Monrads Uro og Vedel’s Fore
stillinger bragt ham ind paa den Anskuelse, at han van-
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skeligt kunde lade sig nøie med meget mindre end
Lundby og jeg; af afgørende Betydning har da tilsidst
Kongens fatalistisk-rolige Afvisning været. Han ønsker
— troer jeg — nu, at det ikke vender tilbage til ham i
dette Øieblik, men hans Lyst er at modarbeide det s
Gamle Sponneckske Partie’s Plan, selv at komme frem
som Redningscorps, naar det nye rottwittske Ministerium
synker, og Bladene paany have demoraliseret sig ved en
outreret Opposition. Tillisch — der rigtignok Intet veed
— siger, at de Gamle slet ikke vilde nedlade sig til at lo
stille Betingelser; paa Simonys Spørgsmaal tilstod han,
at de helst vilde Kongens Abdication. Ørsted og Hansen
erklærede Tillisch selv for umulige. Ussing og David
ere i denne Session navnlig bleven Hall saa modbyde
lige, at han ikke troer paa deres Mulighed —, David is
stiller han i Huulhed endog sammen med Balthazar, —
Bluhme finder han saa godt som afblomstret, ikke at
tale om de andre Rigsraadsproteslanter og Thomsenianere.
Unægtelig er omtrent Sponneck den Eneste, men si tacuisses.
Blixen skal, hvis han gaaer ind i Forening med Rott- 20
witt, ikke kunne sige, at han ikke er blevet advaret.
Carlsen har allerede for flere Dage siden gjort det; A.
Hage har mindet ham om, at den der skal kunne være
Minister, og som ikke har været forberedt dertil, maa i
det Mindste have en alvorlig Fortid og være sig bevidst, 25
at han kan hengive sig til strengt Arbeide. UngernSternberg, til hvem Blixen kom med sin gamle Tale om
Ønskeligheden af at føre Prindsesserne og Grevinden
sammen, har efter eget Sigende talt ham meget alvorligt
30
til.
Rottwitt skal idag være taget ud til Frederiksborg,
hvor Kongen idag kom fra Jægerspriis. Jagterne ere ud
satte.
DEN 28. NOVEMBER. Mandag. Blixen fortalte Fru Hall,
at foreløbigt var Alt strandet.
35
Blixen skal have henvendt sig til Grev Carl Moltke,
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men være afvist. B. Christensen skal være reist til Westen
holtz.*
Forbittrelsen mod Blixen hos hans fyrstelige Frænder
er meget stor, ikke fordi han under disse Forhold vil
5 være Minister, men fordi en Prindsesse skulde udsættes
for at blive Ministerfrue.
Det synes næsten som Scheele for Øieblikket helst vil
være udenfor Overgangsministeriet. Det var først efter
en heftig Ordvexel med Berling, at han fik sin Erklæ10 ring ind i den Berlingske Tidende.
»Fædrelandet< har idag atter en Artikel imod »Dagbladets< Morgenartikel; det tager nu næsten ligefrem
Parti for Berling; sandsynligviis ifølge B. Christensen’s
Forestillinger.
15 Rottwitt og Frølund ventede B. Christensen paa Jern
banen med Utaalmodighed, da han hjembragte »ret gode
Efterretninger«. B. Christensen spiller denne Gang 'Treschow’s Rolle eller söm Hall siger Tyrtæus’, idet han
sætter Mod i den vaklende Rottwitt; Samlingerne finde
20 Sted i Hotel Royal, ligesom i sin Tid i Hotel Phoenix.
DEN 29. NOVEMBER. Intet vides idag. Det er et blot
usikkert Rygte, som vil have Moltke—Glorup kaldet;
ad denne Vei vil Monrad antage, at David og Ussing
tilkaldes. Blixen Finecke, som igaar spiste hos Paget
25 med Hall og Monrad lod sig ikke fange af Monrad, saa
ledes som denne havde maattet holde for her forrige Tors
dag (d. 17. Novbr.) Aften hos A. Hage, men forsvandt strax
efter Bordet. Ungern vilde »regretter« Ministeriets Afgang.
D. 29. N. »den Yngste«.
30 Lola: »Efter hvad jeg har ladet mig sige, saa er de
Alle ved Hoffet vante til at blive hundsede«.
DEN 30. NOVEMBER. Onsdag. Rygtet betegnede tidlig
idag Ministeriet som dannet. Bang Conseilpræsident,
* B. Chr. har været paa Silkeborg, og kom hjem idag,
35 Mandag. Han er tillidsfuld; Rottwitt vil aldeles overvinde
Scheele, nu vil man komme til at paaskjønne ham.
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Rottwitt IndenrigsM. med Flensborg — Borgen, Blixen
Udenrigsminister, Thestrup Krigsminister, (han skal have
forlangt sin Gjæld betalt og 20,000 Rdl. til Pensionering),
Heintze holst., Bagger slesvigsk Minister, endelig Tuxen
eller O. Lutken Mm, og V. Rolhe til Fm., B. Christensen s
cst. Amtm, i Fbg.
Det lyder meget apokryphisk. Vist er kun,* at Prindsesse Louise, hos hvem Monrad og Damerne havde Au
dients, var yderst forbittret paa Svogeren, som hun syn
tes at ville fornegte. Efter Thraps Brev af 29. N. overbragt Simony af Lund, var der dog intet afgjort. Ved
kommende (Rw.) mistvivlede og høie Vkde. var ubestemt
m. Hs. til, hvad der saa skulde gjøres. Irminger havde
paa Christiansborg i Cabinetssecretariatscontoiret hørt,
at Bang igaar havde været paa Frederiksborg men havde
afslaaet Præsidiet; iøvrigt man ventede i Contoiret, at
Ministeriet dannedes, som antydet, under Rottwitts Præ
sidium, med v. Dockum som Marineminister — det hele
betyder ikke stort endnu. Irminger bekræfter den almin
20
delige Uvillie i Etaten mod Tuxen.
Eftm. I Virkeligheden var Bang i Roskilde. C.B.A. Dahl
var ude hos ham idag, og Bang forsikkrede ham, at ban
aldeles ikke var raadspurgt. Han betragtede Forholdet
med Rottwitt, Blixen som vi andre. Iøvrigt fortalte han,
at der i det bluhmeske Ministeriums Tid var opkastet 2.s
Spørgsmaal om at foretage Skridt mod Berling med
særdeles Hensyn til Ruslands Opfattelse af Hofforholdene;
men Moltke og Criminil havde fundet det betænkeligt
at blande sig ind i Kongens private Forhold. Ogsaa i
Høiesteret var Stemningen trykket.
3o
* Det senere Rygte fortæller, at Westenholtz’s Mod
stand mod Oppermanns Overtagelse af Indenrigsmini
steriet havde bragt det Hele til at strande Onsdag Mid
dag. Da gik Blixen i sin Begjærlighed endnu engang op
til R. Westenholtz i Hotel Royal. Forgjæves. Da høres 35
en Nysen fra Sideværelset. Hvem er det, spørger Blixen.
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DEN 1. DECEMBER. Torsdag. Hall var lidt mere op
rigtig idag, end tidligere, da jeg tilfældigviis var tilstede
i det Øieblik, Lundby kom og spurgte, hvilken Instrux
der skulde gives General Schøller, som i disse Dage tog
5 ud til Kongen. Jeg vilde gøre gældende, at der kun var
Eet at sige: Berlings Afsked; (Schøller havde nævnt
Reise og saa Afsked), det vilde Hall ikke bekræfte, skjøndt
han erkjendte, at en ny Mellemmand* ikke kunde frugte
og derfor indrømmede, at det maatte først komme til10 bage til ham selv. Men da Schøller sandsynligviis søger
Hall idag, vil Hall, der om Torsdag ikke ser Diploma
terne,** kunne instruere ham i Eenrum. Efter Lundbys
Bortgang kom det frem, at Hall meget godt kunde tænke
sig at være Minister i en af en Anden dannet Combi15 nation uden at nogen Indrømmelse gjordes med Hen
syn til Berling. Det kom frem, i hvilken Grad det havde
været ham imod at fastholde Ministeriets Stilling lige
overfor Grevinden og at udtale noget Krav m. Hs. til
Berling; hvormeget han følte sin Værdighed som Conseil20 præsident krænket ved ikke at kunne afgøre saadanne
Spørgsmaal alene, hvorledes han havde følt sig trykket
af den moralsk-politiske Tvang, jeg udøvede over ham,
paa samme Tid som han udtalte, at jeg var den, han
af Alle helst kunde arbeide sammen med i politisk Hen25 seende. Nu var det sprængt — han skulde vel vogte sig
for igjen at komme i en saadan falsk Stilling at maatte
stille Krav, som han ikke billigede. Jeg kan herefter vel
tænke mig, at Kongen har forstaaet ham; at B, Chri
stensens Referat om Kongens Opfattelse, at Hall vilde
30 opofre sin Præsidentportefeuille for at komme udaf det
ubehagelige Forhold i det Væsentlige kan være rigtig.

35

Aa, det er kun Jessen! Hvem? Borgmesteren i Horsens.
Kan vi da ikke bruge ham til Indenrigsminister?
* Var Monrad den Første?
** Wachtmeister havde stærkt udtalt sig om det For
færdelige og uberegnelige i, hvad Blixens Udnævnelse
kunde bringe.
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Men jeg troer, at Hall har storlig Uret, thi opretholdes
ikke Stillingen ligeoverfor Grevinden, vil hun bestandigt
gaae videre; om det er rigtigt at fordre Scheel’s Bortebliven, derom kan tvistes, men en Vigen tilbage for den
Kamp, en Tro paa, at man der kan være rolig og lige- s
gyldig uden at blive demoraliseret — det er en Overtro,
en Selvskuffelse.
»Fædrelandet«s Holdning er en Følge af Blixens og
Westenholtz’s Bearbeidelse. Blixen navnlig fremstillede
Sagen, som om Bottwitt traadte tilbage, idet Westenholtz lo
modsatte sig Oppermann. Westenholtz »opofrer sig for
at Kongen ikke enten skal gaae til Høire til Holsteen
eller abdicere. <
Dertil kommer »Fædrelandets< Hovmodsdjævel. Det
vilde gjærne være en Magt over Konge og Ministerier, i5
over Rigsraad og Rigsdag, derfor behagede naturligviis
ikke det nu opløste Ministerium.
Hvad vil Blixen, dersom han naaer Maalet? Vil han
blot sidde ved det samme Bord ved Prindsessen, saa
at Blücher-Altona ei oftere kan vise ham bort, ligesom 20
han vilde være Præsident i den slesvigske Landmands
forsamling, ligesom han gjorde store Anstrengelser for
at faae en halv Snes Stemmer til Vicepræsidentpladsen
i Folkethinget? Eller har han dyberegaaende Planer
imod Prinds Christians Dynasti, saaledes som hans kaade 25
Tunge kunde friste En til at troe? H. Hage* fortæller, at
Prinds Christian, dengang Brylluppet med Prindsesse
Augusta nærmede sig, havde gjort ham Tilbud om en
Affindelsessum, hvortil Blixen skal have svaret, at et
sligt Tilbud kunde en Mand af Ære hverken gjøre eller 30
modtage.
DEN 2. DECEMBER. Fredag. Med Hjælp af den til
kaldte Borgmester fra Horsens kommer følgende Combination istand:
* Han kunde eller vilde ikke nævne Hjemmelen. Har 35
denne ikke seet Brevet, giver jeg ikke Meget derfor.
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Rottwitt; Justits- og holstensk Minister.
Blixen; slesvigsk og Udenrigsminister.
Westenholtz: Finansminister.
Thestrup: Krigs- og Marineminister.
5 Jessen; Indenrigsminister.
Borgen: Kirke- og Undervisningsminister.
Hvormeget dei' kaldes ad interim, er her temmelig
ligegyldigt; det hele Ministerium er det af Scheel bebu
dede Overgangsministerium.
10 Simony gaaer alt og haaber paa Stiftamtmandsem
bedet; jeg har skammet ham ud, men jeg tvivler paa, at
han kan dye sig. Heintze ventes herover. Advokat Leh
mann har ligget herovre i disse Dage; Blixen har confereret med ham. Om der har været nogen Forhandling
15 med Bagger vides ikke, men betvivles.*
Om Eftermiddagen Kl. 5—6 var Resultatet kjendt her
inde. Ploug, som jeg tilfældigviis mødte, tilstod, at Blixen
havde talt med ham og fremstillet Sagen som opgivet,
da Indenrigsministeren (Oppermann) var ham for stram,
20 ligesom Westenholtz og havde afvist Opp., saa Rottwitt
havde erklæret at ville opgive det Hele.
DEN 3. DECEMBFR. Løverdag. Idag bragte Dep. Tid.
Udnævnelsen og samtidig Regenburgs Udnævnelse til
Directeur. Ministeriet modtoges i Folkethinget af I. A.
25 Hansen’s »Kongen leve< (Hall blev siddende, Tillisch
reiste sig). I Landsthinget derimod af Lehmann’s Udbrud
»Skal det være et Program«. Døds-Stilhed ellers til Rott
witt gik over og gav sig Luft i et »god Aften Christensen!
God Aften Frølund!« Westenholtz nærmede sig M. P.
30 Bruun, men modtoges meget koldt.
* En fjorten Dage senere forsikkrede Blixen Brock, at
Blixen strax havde fordret Regenburg enten som sles
vigsk Minister, eller, hvis dette ikke lod sig gjøre, som
Directeur i det samlede Ministerium. Jeg gad vidst, om
35 det ikke er Gr. Thomsen, hvem denne i og for sig kloge
Tanke skyldes.
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Hall modtog først Rottwitt i Conseilpræsidiet og viste
ham Leilighedens Fortræffeligheder, — om Forretnin
gerne blev der ikke talt Meget*. Dernæst kom Afleve
ringen til Blixen. Hall forklarede ham, hvad han havde
imod Ministeriet. For det Første var der Ingen, der vilde s
være kommet i Betragtning, naar det ikke var Hensynet
til deres Optræden ligeoverfor Grevinden, som skulde
være afgj ørende. Dernæst var der Ingen i Ministeriet, i
hvem der var nogen Flugt, undtagen Blixen, og i ham
var der for megen. Man betragtede ham som farlig, naar lo
han var alene o. s. v. Alt vistnok meget venligt, men dog
behagede det næppe.
Blixen har det Held, at hans Ministeriums Fødselsdag
er den 2*’®" December, men ellers er Modtagelsen ikke
brillant. Landgreven forsikkrede ham, at han vilde tale is
et alvorligt Ord med Augusta, og Prinds Christian tog
ikke mod ham, uagtet han var hjemme. Prindsesse
Louise forsikkrede Tillisch, at om ogsaa alle de andre
Prindsesser lod sig vinde af Blixen til at tage imod Grev
inden, saa skulde det ikke lykkes med hende.
20
Mig vilde Blixen sende som Gesandt til London (v.
Dockum maaskee Marineminister).
Om Aftenen var det første Møde af endel Rigsdagsmænd, efter Indbydelse af Brockdorff, Carlsen, Clausen,
O. Lehmann, Fonnesbech, C. Petersen, H. Hage, Rosen- 25
ørn og Thune. Om at udrette Noget ved talrige Sam
menkomster kan der nu ikke længere være Tale, — det
gjælder nu ikke om Majoriteten i Folkethinget. — Men
en mindre Kreds, der holder sammen, kan dog maa
skee opretholde det moralske Element, der saa dybt er so
krænket, noget.
Hall kom hjem til mig efter Mødet, medens Madvig
gik ud paa Søquæsthuset. Hall var aabenbart oprømt og
følte sig forynget og tilfreds. Gamle Moltke Br. havde
glædet ham med at sige: »Deres gamle Venner beholder ss
* »Naar man havde dygtige Ministre, der selv kunde
klare Sagerne, havde Conseilpr. ikke Meget at gjøre.«
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De, og De faaer nye.« Tillisch var aldeles ude af sig selv,
og vilde strax have et Forslag om et Mistillidsvotum
frem. Naturligviis vil hverken Hall eller Monrad høre
Noget om et Stormløb, der kun vilde styrke, og hvis det
5 lykkedes, fremkalde en falsk Position, som om Folke
thinget indsatte Ministerier. Men Kløften fra 1854 vil dog
maaskee udjævnes noget. Hall paastod, at han havde
sagt Monrad tydelig, hvad han tænkte om hans Op
træden; men det hjalp ikke. Selv nu vilde Monrad ved
10 sin Reise til Paris jo danne sig til Udenrigsminister*
uagtet det i og for sig ikke er en Position, hvortil Folk
som Hall eller Monrad passe, uden netop under ganske
overordentlige Forhold.
DEN 4. DECEMBER. Søndag. Monrad er aldeles for
tvivlet og vil reise med Familien, som det hedder paa
Løverdag, til Paris. Fru Monrad siger ligefrem, at hen
des Mand ikke kan taale at see de nye Ministre, »det er
en Skandale; det er utaaleligt.« Det er vist, at han højst
ugjærne holdt sig tilbage. Oprindelig, inden han be20 stemte sig til at underordne sig Hall, vilde han have
Halls Samtykke til, at han selv overtog Conseilpræsidiet
og Udenrigsministeriet for at afgive det igjen efter nogle
Maaneders Forløb. Det vilde Hall ikke gaae ind paa,
»for seer Du, naar nogle Maaneder var gaaede saa vilde
25 Kongen finde, at der ikke var Grund til nogen Foran
dring; og naar nogle Maaneder var gaaede, saa vilde Du
selv synes, at der ingen Grund var til Forandring, og
desuden kan Du ikke danne et Ministerium, for der er
Ingen, som troer Dig.« Saaledes maatte han da frem30 stille sig for Kongen (d. 12. N.) som den, der fordrede
Halls Tilstedeværelse som Conseilpræsident og Udenrigs
minister, og som Følge heraf ogsaa enten Berlings Bort
reise eller Sags Forfølgning mod ham og midlertidig
Suspension. Kongen fordrede paa sin Side udentvivl
is

35

* Han gaaer til Dubois og beder om Anbefaling til
den hollandske Gesandt i Paris.
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Lundby’s og min Fjernelse. Saaledes kunde Monrad ei
heller gjøre Noget, da Kongen frafaldt sin Betingelse og
ligesaa forlangte, at M. skulde frafalde sin (d. 23. N.);
derimod blev han næsten ustyrlig, da Reskriptet om
Berling kom d. 24. Novbr. Han vilde alt tage ud, siden s
Betingelsen nu var fyldestgjort; Hall holdt ham dog til
sidst tilbage ved den Betragtning, at Reskriptet var til
Fenger, hverken til ham eller til Hall. Til Syvende og
Sidst vilde Hall vistnok have fulgt en Bøn in extremis,
der endte med, at Kongen forbeholdt sig at tage Bestem- lo
melse m. Hs. til Berling, naar nemlig Alt ellers slap.
DEN 5. DECEMBER. Mandag. Blixen fortalte Regenburg, at han spurgte C. Moltke til Raads, og denne
havde billiget B.s Tanke om Regenburgs Udnævnelse.
M. havde raadet ham til strax at udvirke hans Udnæv- is
nelse; spurgte Bl. forud R. ad, vilde denne sige Nei; men
kom han med en kgl. Res., lystrede han, Rottwitt og
Blixen vare enige om, at der ingen Forandring skulde
foretages i de Grundsætninger, der vare fulgte i den
slesvigske Administration, og navnlig i Sprogsagen.
20
Iøvrigt lod Bl. Wolfh. sidde til Kl. 5, medens han talte
med Rgb. Bl. har Frækhed nok til at sige, at det jo
umuligt kunde gaae i Slesvig med en Straamand som
Minister!
I Udenrigsministeriet har Blixen besluttet sig til at 25
trykke Vedel ned; som den Ældste maatte Quaade refe
rere alle Sagerne; der maatte være Eenhed o. s. v. Maa
skee føler Quaade dog, at han er behandlet meget hon
net af Vedel i Halls Tid, og vil vel og af Frygt for
Blixen søge at slutte sig saavidt muligt sammen med so
Vedel.
DEN 6. DECEMBER. Tirsdag. Fenger har af Westen
holtz modtaget Tilbud om Directeurposten i Finans
ministeriet, men indseer, at han ikke kan modtage den.
Iøvrigt har han sat Westenholtz aldeles ind i Sagerne ss
og derved aftvunget denne hans fuldeste Anerkjendelse,
Kriegers Dagbøger. Bind II,

7
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ikke blot i Almindelighed, men endog i de egentlige
Bankierforretninger.
Westenholtz forsikkrer naturligviis, at han kom ud i
den Tanke at afslaae Portefeuillen. Men Kongen var om
5 Torsdagen i en saadan Tilstand, at han ikke kunde
nægte ham det »han ofrede sig«. Alt om Fredag Mor
gen inden Udnævnelsen var Kongen fier og spansk mod
ham: han saae det; Scheel havde fortalt Kongen, at
Westenholtz længe havde lagt an paa at blive Finans10 minister. Istedetfor at gjendrive Kongen i Gjerning ved
endelig at afvise Tilbudet indlod han sig paa at gjen
drive i Ord.
Iøvrigt er Ministeriet alt i Strid indbyrdes og med
Scheel. Blixen tragter naturligviis Rottwitt efter Livet.
15 Scheel har uden Berlings Vidende foranlediget Reskriptet
24. N.; efterat have styrtet Ministeriet vilde han styrte
Berling for selv at blive Generalkasserer. Hertil har
imidlertid Grevinden ikke rigtig Lyst. Imidlertid vil man
have ham bort. Westenholtz forestillede Kongen, hvor
20 farligt det var at have en Mand til Ven, som var den i
hele Landet mest Hadede, »det kommer ikke dig ved.«
Da Scheel vilde have Fædrelandet tiltalt, brød W. ud i
en stor Latter o. s. v.* Naturligviis behager ikke heller
Regenburgs Udnævnelse, hvorlidt den end betyder i
25 Længden.
* Kongen skal have givet Anledningen til Samtalen
ved at opfordre Westenholtz til, hvis han havde nogen
Indflydelse paa »Fædrelandet« at formaae det til at be
handle Scheele anderledes. W. skal have svaret, at det
30 kunde han ikke, men selv, hvis han havde kunnet det,
saa vilde han det ikke. Kongen gjorde Indvendinger,
kom blandt Andet til at sige; »man maa glemme, man
maa tilgive.« »Der er een Ting«, svarede W., »som det
danske Folk aldrig glemmer, og det er, at D. M. har
35 givet Grundloven, men der er een Ting, som det dan
ske Folk heller aldrig tilgiver, og det er Noten 20. Fbr.
1857.«
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DEN 7. DECEMBER. Onsdag. Der pønses paa meget
forskjellige Ting af besynderlig Natur, Prinds Christians
Sendelse til Holsteen som Statholder; stor Domæne
ompostering til Fordel for Slesvig; stor Afskedigelse i
Militæretaten for at skaffe Infanteri-Avancement, Fi- s
nansministerens Optræden i Kongeriget o. s. v. Bøcher’s
Udnævnelse til Directeur i Marineministeriet tyder paa,
at man har opgivet at finde en Marineminister*. Van
Dockum skal have sagt Nei. Derimod søger Rottwitt til
syneladende en Directeur. Skulde han virkelig tiltroe sig lo
at kunne vedblivende være holstensk Minister? »Das
geht nicht,« siger Springer.
Idag skulde det nye Ministerium efter den første Be
stemmelse have holdt sit første Statsraad, men det bliver
først i Morgen.
is
Monrad var idag hos Kongen, blev tilsagt til Taffels,
udbragte meget smukt og hjerteligt Kongens Skaal**; efter
Taflet havde han en Querelle med Schele*** og derpaa
en lang Samtale med Blixen. Kongen syntes at ville be
nytte ham.
20
DEN 8: DECEMBER. Torsdag. Statsraad.
Idag skulde da Prinds Christians Udnævnelse til Stat
holder drives igjennem, Øiensynlig søger Blixen at be
fæste sig ad de forskelligste Veie. Han omfavner Ber
ling paa Slots-Gangen; i Holsteen vil han henkaste 25
Prinds Christian som Statholder for at vinde lidt Pu
sterum ligeoverfor Tyskid.; paa samme Tid Qernedes
derved den Eneste, der vilde modsætte sig Tilnærmelsen
* Thestrup introducerede sig i MMinisteriet med de
Ord, at han antog Marinen vilde hellere have en garn- 30
mel Krigsmand til Minister end Alfred Hage.
** Efter Rygtet uden Tilladelse; med Heelstatstirader
(fra Skagen til Elben, fra Øresund til Vesterhavet).
*** M. Vous étes le seul responsable. Sch. (afsides) Er
ist besoffen.
35
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til Grevinden, thi Arveprindsessen synes halvt om halvt
at være vundet. — 1 det Mindste overfuser hun Fru
Lindholm; >Hvor tør Deres Mand sige Noget mod
Blixen«*. Ved at betale Gjæld, eller Løfte derom, kan
5 jo Meget opnaaes hos Arveprindsessen og A.Prindsen.
I Slesvig skal jo dels Regenburgs Udnævnelse, dels finantsielle Begunstigelser være Lokkemaden. For Øieblikket er her maaske mindre tænkt paa finantsielle
Omposteringer af Domæneindtægter end paa at give den
10 alt stedfundne Domæneomposition tilbagevirkende Kraft
til Fordel for Slesvig — dette troer Bl. mærkeligt nok,
at Westenholtz kan og vil gjøre uden noget Samtykke
af Rigsraadet. — For Fremtiden derimod er Bl. sand
synligviis paavirket af nogle C. Moltkeske Ideer; som
15 tidligere fastholder han endnu den Anskuelse, at Tilskudet til Fællesfinantserne skal beregnes etter det ende
lige virkelige Deficit, ikke efter Budgettet. Dernæst synes
han at være kommen til den fra hans tidligere Opfat
telse afvigende Anskuelse, at Domænerne burde være
20 særlige, uden dog at have gjort sig klart, hvilke Consequentser denne Anskuelse vilde føre med sig. Det kan
ikke være til det Gode, at disse Ideer kastes ind i Blixens
vilde Phantasie.
>Grevinden og hendes Sødskendebarn« opføres i Aften
25 i Casino. Kl. 9 imorges vare alle Billetter udsolgte.
DEN 8. DECEMBER. Torsdag Formiddag gik jeg efter
Raadførsel i Henhold til Prindsessens Ord hos Gasse ud
til Petersen. Han bragte mig strax til Prindsessen. Jeg
udviklede, at hvis Udenrigsministeren var Prindsens og
30 Kongehusets Fjende og derfor vilde compromittere Prind
sen, kunde han ikke udtænke noget bedre Raad end at
sende ham som Statholder til Holsteen. Det var en sand
Uriaspost; enten vilde han fordærve det med de Danske,
eller med Holstenerne, eller sandsynligviis med begge
35

* Bl. er alt i Færd med >at ville rense Forgemaks
støvet«.
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Parter. Og dog var hans naturlige Stilling her i Kbhvn.;
naar 4 Øine lukkede sig, vilde Prindsen ledsaget af alle
forstandige danske Mænds bedste Ønsker, uden ringeste
Indsigelse bestige Thronen her; i Holsteen vil altid Van
skeligheder opstaae, der foreligger alt augustenborgske s
Protester, man vil benytte dem til at fremtvinge Et og
Andet; men forlader Prindsen os først, hvorledes vil det
da gaae?
Prindsessen syntes at erkjende, at det ikke var den
afskedigede Minister, der talte, men en dansk Mand, der lo
vilde Dynastiet og Landet vel.
Den hele Opfattelse var hendes egen, et Barn kunde
jo see, hvortil det maatte føre.* Det var jo rigtignok
fremstillet som en Opmærksomhed; Prindsen behøvede
ei at boe derovre stadigt, ikke for det Første o.s. v. Men 15
skulde de endelig forvises, saa hellere til Fyen eller Jyl
land. (Det lod til, at Monrad alt havde udtalt sig i lige
Retning.) Uagtet hun udtalte det bestemte Haab, at
Prindsen havde sagt Nei, at han vilde holde Stand, gik
der dog igennem det Hele en stor Angst for, at Prindsen 20
skulde lade sig bevæge.**
DEN 9. DECEMBER. Fredag. Mærkeligt nok har Bretton i Søndags udtalt sig for Prindsen af Danmark i
samme Retning som jeg for Prindsessen, men endnu
skarpere og mere indtrængende. Bretton vilde have ham 25
til at blive syg, til at blive fra Jagten — husk paa Lyøjagten; Jagter betyde Noget i Dmks. Historie; et Jagt
gilde udvikler sig let til et Ministerconseil, — da Prind
sen henviste til, hvad han skyldte Kongen, udbrød Br.:
>Kongen — han hader Dem.« Da Prindsen mente, at 30
han ikke kunde nægte at adlyde, svarede Br. med det
Raad, at hvis saa var — det forstod han ellers ikke —
* »Vi ere Danske; Man kjender os i Holsteen. Blixen
er kjendt; Man kjender ham i Udlandet; man kjender
ham i Holsteen; der er Ingen, der troer bam.<
** Af denne Grund kunde jeg ikke heller ret udtale
mig, da hun saa bestemt havde erklæret sig.

35
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saa maatte Prindsen staae paa og offentligt erklære, at
han stillede den Betingelse, at hans Apanage forhøiedes,
saa at hans Børn kunde opdrages her i Hovedstaden^
hvor danske Prinser skulle opdrages.
5 Blixen havde først været (Søndag Formiddag) hos
Prindsesse Louise og saa hos Prinds Christian; efter
Br.’s Opfattelse havde Prindsen ikke seet, hvilken Neder
drægtighed der kunde ligge i Planen. Mandagen derefter
havde Bretton en Samtale med Prindsessen, der ikke
10 havde faaet talt med Prindsen om den hele Plan, før
efterat Bretton havde været hos denne.
Idag vilde Bretton forsikkre, at Prindsen efter et Brev,
som Prinds Ferdinand havde haft ind med til Prind
sesse Louise, havde staaet fast. Det almindelige Sagn
15 herinde gaaer i modsat Betning; navnlig paastaaer Regenburg, at Prindsen i Statsraadet sagde tJa<i, om han
end maaskee siden gjorde nogle Vanskeligheder. Prinds
Ferdinand selv, »der stred imod som en Løve«,* havde
forstaaet det, som om et Samtykke var givet.
20 DEN 10. DECEMBEB. Løverdag. Det er en mærkelig
Enighed, der hersker m. Hs. til det blixenske Project
at sende Prindsen til Holsteen. Madvig gik i Torsdags i
sin Uro til Bluhme, da han ikke selv tiltroede sig at
kunne virke paa Prindsen. Bluhme og David havde
25 begge fraraadet Prindsen at modtage Hvervet og det paa
det Indstændigste; David havde yttret, at det at reise til
Holsteen nu var det samme som at sige Farvel til den
danske Kongekrone, Bluhme havde ligeledes udtalt sig
for Arveprindsen og Landgreven, ikke at tale om Prind30 sesse Louise;** for at Prinsen ikke skulde komme i
Forlegenhed var der medgivet ham skriftlig Motivering.
Udentvivl er det gaaet saaledes til, at Prindsen ifølge
* Efter Halls Beretning.
** Efter Bluhmes Sigende vilde Blixen, der ei kjendte
35 noget til Bluhmes Bevægelser, bilde Prindsesse Louise
ind, at Bluhme havde raadet til Postens Overtagelse.
Hall paastaaer, at Blixen giver ham Æren for Ideen.
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sin Stilling til Kongen ikke absolut og ubetinget har sagt
Nei; men han har dog skriftlig henvendt sig til Rottwitt
for at lære Instructionen, man tiltænkte ham at kjende,
— Intet var nemlig bestemt ordnet, — inden han gav
et afgørende Svar; imidlertid forbød han Rottwitt at s
sætte noget i Aviserne; han ventes ind til Kbhvn. i Aften.
Blixen havde iforveien udtalt sig til de 4 herværende
Gesandter; Wachtm., Paget og Dotésac havde ikke fun
det Videre at bemærke; Ungern havde erklæret at ville
indhente Instructioner, men kom efter to Dages Forløb lo
og gjorde stærke Indsigelser; udentvivl har Blixen mær
ket Uraad; en Time før Statsraadet fortalte han Prind
sen, at Sagen ikke kom for; men umiddelbart forinden
hed det igjen, at Kongen vilde have den foretaget. løv
rigt havde Kongen faaet Forestillingen, som var skrevet is
paa Dansk, og som Blixen først vilde have underskrevet
selv, 48 Timer i Forveien; og en Circulærdepeche laae
færdig i Udenrigsministeriet, phraserig, men nærmere
beseet aldeles indholdsløs. Den blev reenskrevet igaar,
men blev hverken igaar eller idag underskrevet, endsige 20
afsendt. Til samme Tid svinder Stillingen ind til Mindre
og Mindre, saa at det sandelig ikke burde falde Prind
sen vanskeligt at redde sig. Og vil man forfølge ham,
da bliver han paa en let Maade Martyr, hans militære
Stilling kan man fratage ham, men ikke Apanagen; han 25
kan jo trække sig tilbage til Bernstorff, eller bort fra
Sjælland; hans Stilling bliver dog ret god, sammenlignet
med, hvad den var for nogle Aar siden.
Imorgen skal Lehmann overrække Hall Adressen fra
forskjellige Rigsdagsmænd. Han reiser nu hjem, da der so
ikke findes Videre at gjøre.
Jessen forelagde idag Folkethinget det uforandrede Finansforslag. Simony blev da udnævnt, trods Dahis Trudsler, til Stiftamtmand; den »Retsindige« er saaledes kom
met i Havn. Jessen vilde spise Dahl af med den grøn- 3.5
landske Handels-Direction.
Rottwitt har ladet sig forlyde for Gleerup med, at han
vilde betyde Madvig, at Ministeriet fandt det meget smig-
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rende, at han beskjæftigede sig saa meget med det, men
dersom han nævnte Grevinden, vilde han komme til at
gjøre Bekjendtskab »med det executive Politi«!
Der er forgjæves budt Bøgh anselig Betaling for ikke
5 at opføre »Grevinden«. Man vilde stryge Coupletterne,
men Bøgh truede med isaafald at ville ved Udgivelsen
tilføie de strøgne Steder trykt med røde Typer.
DEN 11. DECEMBEB. Søndag. Prindsen kom ind igaar.
Han har forsikkret, at han stadigt og vedholdende har
10 undslaaet sig, at han ikke engang har begjæret Betænk
ning, men at de Andre havde ment at vinde ved en
Udsættelse til idag Kl. 12, da Bottwitt skulde komme
til ham for at faae endelig Besked. Bottwitt havde frem
stillet Sagen som et patriotisk Offer, Fædrelandet kunde
15 vente [af] Prindsen; den Mand, der i Krigens Tid drog
ud i Spidsen for Garden, havde en saa grundfæstet Po
pularitet, at han ikke kunde lide noget i Danmark o. s. v.,
sandsynligviis har hverken han eller Jessen forstaaet
Sagens Betydning. Ellers havde Jessen vel ikke samme
20 Dag, som han blev Minister, ladet sig forlyde med Pla
nen. Men characteristiskt er det dog, at Jessen* endnu
idag til Lüttichau (O.Prs.) har udtalt sig, som om Prind
sen, da Sagen i Baadet henstilledes til ham, havde er
klæret at ville adlyde Kongens Befaling. Jessen troede,
25 at det vilde være en populær Foranstaltning (cfr. Fædre
landet). Lüttichau vilde vide, at den Eneste, der havde
raadet Prindsen til at modtage Posten var Sponneck,
der havde ment, at Kongen vilde forfølge Prindsen saa
meget, at han hellere maatte føie sig.
30 Prindsen har iøvrigt efter Petersens Vidnesbyrd idag
slaaet paa, at han maatte jo vide at finde sig i de Ulem
per, hans Beslutning muligt maatte kunne føre med sig.
* Det paastaaes, at hans berømte Tale i Svendborg er
skrevet af Valdemar Bauditz.
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Men Kongen havde dog nok sagt eller ladet forstaae, at
det var ikke Meningen.*
Hall modtog idag af Lehmann m. Fl. Tillidsadressen.
DEN 12. DECEMBER. Mandag. Lehmann fortalte, at
A. W. Moltke havde havt Betænkelighed ved at under- s
skrive Adressen, da han var Kongens »Overkammer
herre« ; dog var hans Betænkelighed bortfalden, da Leh
mann gjorde ham opmærksom paa, at Ministrene var
afskedigede i Naade.
Iøvrigt reiste han nu hjem i den Tanke, at Intet videre lo
var at gjøre; hans Haab om Forfølgning fra Rottwitts
Side vil ikke gaae i Opfyldelse.
Madvig var idag hos Prinds Christian (efter Langes
Tilskyndelse). Prindsen havde sagt Rottwitt, at han ikke
kunde modtage den paatænkte Stilling. Kun maa vel ’s
den kongelige Udnævnelse, der havde fundet Sted i
Statsraadet, udtrykkelig igjen hæves i næste Statsraad.
Martensen har været hos Arveprindsessen; hun syntes
at blive overrasket ved den Tanke, at hun skulde ville
tage mod Grevinden; nogle Forestillinger til Prindsesse 20
Augusta fremkaldte et Brev fra Blixen, at han aldrig
havde havt en slig Tanke.
Iøvrigt fortæller Blixen f. Ex. Brock, at den fornemme
Familie ikke havde noget imod, at han blev Minister,
men vel mod Forholdene, hvorunder han blev det. 25
»Prindsesse Louise havde været oppe hos hans Kone
og insulteret hende.«
Blixen har faaet Depecherne om Statholderskabet hjem
for at føie Noget til, hvorefter han selv vilde afsende
dem! Den Lyskugle gik i Lyset! Det synes at gaae lige-3o
saa med det finantsielle Offer til Slesvig; det hed sig,
at Westenholtz havde samtykket i at give Omposteringen
* Andræ gik idag tilskyndet af Adm. Bille til Prinds
Christian.
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tilbagevirkende Kraft; men nu er Sagen gaaet til sæd
vanlig Behandling; der er fra det slesvigske Ministerium
skrevet til Finansministeriet.
DEN 13. DECEMBER. Tirsdag. Prinds Christian fortalte
5 mig idag, hvorledes det efter hans Opfattelse var gaaet
til i Statsraadet. Ingen understøttede ham, undtagen
Prinds Ferdinand. Blixen, som før Statsraadet havde
sagt til Prindsen, at han frafaldt sin Tanke, da det var
Prindsen imod, talte med Lidenskab for Planen. Kongen
10 betragtede Sagen som afgjort; man vilde ikke høre paa
hans Modforestillinger; Kongen skrev under; »Du er ud
nævnt, Christian. < Hans Svar var i Grunden jo en Anerkjendelse: »Jeg gjør D’Hrr. Ministre ansvarlig for Føl
gerne.« Men efter Statsraadet tilskrev han Rottwitt, at
15 der ikke maatte udledes noget Samtykke af hans Yttringer
o. s. V., at Intet maatte publiceres. Han maatte i ethvert
Tilfælde jo først kjende Instruxen. Han fortalte, at Blixen
i sin Udnævnelse vilde havt indført »vor kjære Frænde«;
»hvilken Ambition«! Blixen truede med, at man i Paris
20 vilde tage fat paa Londonerprotokollen (i et Udenrigs
minister-Brev, der skal være viist Quaade og Fenger).
Brevet blev læst af Hall endnu samme Dag. Det be
gyndte med en Hentydning til den i Gesandtskabet foregaaede Forandring, som betegnende en forandret Politik
25 fra Frankrigs Side; paa Congressen vilde der let opstaae
Spørgsmaal om Londonerprotokollen. Derfor var det saa
vigtigt, at der var Fred og Roe i Monarkiet. Derfor
skulde Prinds Christian følge de ansvarlige Raadgiveres
Opfordring, og ikke de »omløbende uansvarlige politiske
30 Mellemmænd«.
Med Fare for selv at falde ind under denne Kategorie
paaviste Hall paa Prindsens Opfordring, at der ingen
Udsigt var til Fred og Ro ved Prindsens Overtagelse af
Statholderskabet, at Prindsen oprindelig stod Holsteen
35 nærmere, saa Monarkiet altid befæstedes ved en Betryg
gelse af hans Forhold til Kongeriget.
Iøvrigt fortalte Prinds Christian mig, at man i Paris
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havde fundet Blixens Position noget mystisk. Walewski
havde spurgt Prindsen, om Blixen virkeligt havde været
sendt til Frankfurt.
DEN 14. DECEMBER. Onsdag. Det vigtigste Punkt for
Blixen-Rottwitt er aabenbart Besættelsen af det holstenske 5
Ministerium. Heintze begyndte med at erklære Regenburg for en Umulighed. Derfor fandt en Samtale Sted
igaar mellem H. og Rgb. i Blixens og Rottwitts Nærvæ
relse, der endte med, at Heintze i den Henseende ikke
længere gjorde Vanskeligheder. Han er meget talende, lo
ikke indviet i den høiere Regjerings-Ledelse. Han be
gyndte med at forlange, at Slesvig skulde i Eet og Alt
behandles som Holsteen (Forfatningsforandringen, Lov
forslag o. s. V.); im Namen der Unabhängigkeit Schles
wigs; det faldt da ikke vanskeligt at vise, at denne Frem- is
gangsmaade jo kun vilde være Slesvigs Afhængighed af
Holsteen; i det Hele havde han vel ventet en saadan
Fanatisme hos Regenburg, at Virkeligheden bragte ham
noget ud af Concepterne. Han erkjendte selv, at det
danske Slesvig tidligere var blevet mishandlet; han gik 2a
ind paa den Betragtning, at en Reaction i 1850/51 var
nødvendig; selv om den — hvad jo Rbg. ei indrømmede
— var gaaet lidt for vidt, saa vilde det volde endnu
større Fortræd, hvis man atter vilde gjøre Forandringer,
end om man strengt fastholder det nu i 10 Aar fulgte 25
System.
Heintze besøgte idag Regenburg; de skildtes ad sær
deles venskabeligt, R. fulgte ham til Rottwitt. Blixen var
ikke tilstede endnu; en Feil, thi Rottwitts korte, umoti
verede eller med Henvisning til det danske Folks Villieso
motiverede Nei irriterer den tydske Heintze, som bruger
mange Omsvøb. R. synes ikke at lægge videre Vægt paa
at vinde H. (Levetzow har erklæret sig villig til at mod
tage et »Commissorium« til indtil videre at »dirigeret
det holst. M.); anderledes Blixen.
35
Gortschakotf har besvaret Halls sidste mugne Note
(som havde betaget Piessen noget) yderst forekommende.
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DEN 15. DECEMBER. Torsdag. Det Alvorlige ved nær
værende Situation er væsentlig, at det imod Allianciir'"
mellem Grevinden (Berling) og Bondevennen?^
Chri
stensen) er saa vanskeligt at stille en Alliance af de
5 Kræfter, der findes spredte i forskjellige Leire. Hvad der
kan skee, og har en Deel Sandsynlighed for sig, er Mon
rads Indtræden i det rottwittske Ministerium. Men afseet
herfra. — Hvad er muligt? Kan for det Første Andræ
bequemme sig til at arheide sammen med Hall som
10 Udenrigsminister og Conseilspræsident? Gjælder det ikke
om Andræ i det Hele taget, hvad han sagde idag om sig
selv m. Hs. til Phønix-Rigsdagsmøderne, »at han hver
ken vil lede eller lade sig lede«? Og er det ikke givet,
at Hall ikke vil opgive den sidste Stilling, han beklædte,
15 uden i alt Fald for at gaae tilbage til det kjære Kirkeog U. M.
Eller: Kan en Alliance med nogle Elementer af Høire,
som dog maa formildes, dersom der skal komme Noget
ud af et fremtidigt Rigsraadsmøde, tænkes tilveiebragt.
20 Kan Hall eller Andræ gaae med Bluhme eller David og
Tillisch?
Hall prædiker Afventen. Det maa vise sig, om ikke
Ministeriet løber sig Staver i Livet ligeoverfor Frankfurt
eller ligeoverfor Slesvig. I hvilken Grad han herved paa25 virkes af de nys paapegede Vanskeligheder i Forbindelse
med Ulyst til at angribe »Principe! Berling«, skal jeg
lade være usagt. Iøvrigt paastaaer han, at Folk fra Lan
det ere meget ildesindede mod Ministeriet.
Men dog er der den store Fare ved at vente, at Miniso steriet faar Lov at blive siddende, hvis det er saa for
nuftigt at følge Monrads Raad til Kongen, i de første
Maaneder Intet nyt at gjøre!
DEN 16. DECEMBER. Fredag. Madoig gaaer stadig om
med den Tanke at sætte noget i Gang; naturligviis øn35 sker han (ligesom Prinds Christian) en Alliance med
Høire — han vil dog kun indrømme Een Bl. eller Dd.
foruden Tillisch. — Nu vil han tale med David og
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Treschow; imorgen skal han til Prindsesse Louise; ifor
gaars forsøgte han at aabne Øinene paa Martensen, som
var bange for at faae de Gamle tilbage. Han drømmer
om Hall-David eller Bluhme-Andræ*.
Andræ vil aabenbart hverken gaae med Hall som s
Indenrigsminister, eller med Bluhme. Han ønsker Mon
rads Indtræden, og vil jo efter sin Natur ikke, at nogen
Ministercandidat skal tage activ Deel i Bevægelsens Le
delse. Rigsdagen skal vente, til Stemningen driver den
fremad — maaske kan den komme saavidt, at Finans- lo
loven kan forkastes. Men Folk af anden Rang skal sætte
sig i Bevægelse. — Skeer det ikke, ja saa er der Intet
at vinde eller udrette; det er den hele Trøst. Men iøv
rigt: hvorfor — siger han — skulde Hall ikke gaae med
Bluhme?
is
DEN 17. DECEMBER. Løverdag. Frederiksborg Slots
Brand fremkaldte den besynderligste Uro hos Ministrene,
navnlig Jessen, der vilde have Marcker til at sende Hu
sarerne til Frederiksborg (det blev ved Hestenes Skjærpning) o. s. v., indtil Bræstrup kom op til Ministrene og 20
og satte Skik paa dem.
Fritz Blücher forsikkrer, at paa den Kamin, hvorfra
Ilden kom, var anbragt L. D. Det var det eneste Sted,
* Han vil tilsidst komme i en forunderlig Stilling ved
denne rastløse, men tillige virkningsløse Virksomhed paa 25
et Omraade, som ikke blot Monrad, men endog Leh
mann har forladt, i alt Fald for Øieblikket. Han støder
derhos Adskillige f. Ex. Bluhme; indeklemt mellem Hjort,
som han traf hos Bluhme, og Quaade, som kom, medens
han var der, fik han ikke rigtigt indledet, hvad han dog 30
vilde, nemlig ikke blot en Samtale om Statholderskabsplanen, men og en almindelig Forstaaelse om de poli
tiske Forhold, Dannelsen af et Slags pernament Tilsyn
fra de herværende Rigsraader. Han stødte strax Bluhme
ved at fremhæve de to Mænd, der var Bl. meest imod, 35
nemlig Clausen og Lehmann, med stærk Anerkjendelse.
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hvor dette Navn fandtes — Kaminen var nylig anbragt
i Anledning af Lofts-Værelsets Indretning til Opbevaring
af Kongens Oldsagsamling.
Inden sin Afsked optraadte Monrad som Blixens Raad5 giver; i alle Retninger var han aabenbart lige uheldig,
om end paa forskjellig Maade.
Først raadede han i de første tre Maaneder Intet at
gjøre — et godt Raad til den, der tørster efter at være
»Handlingens Mand«.
10 Dernæst raadede han ham til ikke at indstille Prinds
Christian til Statholder, uden at denne iforveien havde
seet og billiget Forestillingen. Raadet var godt, hvorledes
fulgtes det?
For det Tredie raadede han ham til at holde sig til
15 Vedel i Udenrigsministeriet. Raadet var godt, men han
betænkte ikke, at derved var Vedel for flere Maaneder
discrediteret.
Selv Fenger maae indrømme, at M. ikke veed, hvad
Folk tænke eller troe om ham.
20 DEN 18. DECEMBER. Søndag. Heintze blev i Mødet i
Tirsdag opfordret til at betegne sine Fordringer nær
mere.
1) Han begyndte med den Fordring, at de fælles An
liggender skulde indskrænkes saa meget som muligt, de
25 særlige altsaa udvides (fortrinsviis var vel tænkt paa
Domænerne).
2) Dernæst fordrede han et Curiatveto for hver Lands
del i Rigsrepræsentationen.
Da man (Rbg.) forestillede ham, at paa den Maade
30 vilde det Hele gaae istaa, var den Udvei, hvormed han
fremkom, at i saa Fald maatte Kongen afgjøre Sagen i
Statsraadet.
3) Med Hensyn til en ny Repræsentations Ordning og
i det Hele en ny Fællesforfatning maatte der forhandles
35 baade med den holstenske P. Stdf., den slesvigske P.
Stdf. og Rigsdagen.
Ligesom han havde opgivet sine slesvigske Fordringer
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(ich begreife die Ansicht jetzt; ich kann mit derselben
nicht sympatisieren, aber ich könnte dieselbe in Holstein
vertreten; til Blixen havde han brugt saa stærke Udtryk
som: ich könnte mich ins Angesicht schlagen, for den
Dumhed han havde lagt for Dagen i sin Opfattelse af s
slesvigske Fh. i Almindelighed, og særlig Regenburg),
saaledes var han vel og vegen tilbage m. Hs. til Afgrændsningen af det fælles og det særlige Omraade. Hvad mere
er, han var vel endog gaaet ind paa først at forhandle
med Rigsraadet om en ny Fællesforfatning — idet han lo
jo kunde betragte denne Forhig. som en Overflødighed
— men Rottwitt, (der overhovedet ikke forstod Nødven
digheden af en Forhandling efterat man i Henhold til
hans Brev havde indbudt ham paany til at komme),
turde aldeles ikke høre noget om en Tilsidesættelse af is
Rigsraadet.* Men 2) var ligefuldt blevet Anstødet.
DEN 19. DECEMBER. Mandag. Madvig gaaer om som
en brølende Løve, men jeg tvivler paa, at det bliver til
Noget, da han saa stærkt vil have høire Side med, og
dog selv tilsidst vanskeligt bestemmer sig til at optræde 20
i et offentligt Møde, ja vel næppe tager nogen Deel i et
aabent Angreb.
I Løverdags kom han til Prindsesse Louise, men lige
som Dagen var sørgelig, saaledes var Momentet noget
uheldigt, da hun lige var kommen hjem, saa hun mod- 25
tog ham med Muffe paa; efter hans eget Sigende kom
han ikke stort videre end til at styrke hende til at bære
alle de Ubehageligheder, Stillingen kunde føre med sig,
for hendes Børns Skyld.
Man benægter fra Ministeriets Side, at man har villet so
intimidere Madvig; Gleerup har maattet bortforklare
sine Ord.
* Det Samme synes at gjælde Jessen og Westenholtz.
Selv Blixen yttrede, at om han selv kunde dele H.s An
skuelse om Rigsraadet, maatte han dog tage Hensyn til S5
Folkets Retsbevidsthed.
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Rottwitt, som tidligere i det holstenske Ministerium
havde lovet dem snart at faae en ny Minister, har nu
taget Skeen i en anden Haand og slaaet paa, at det Hele
snart var forbi, og det uagtet han, der til Holstenernes
5 Forbauselse vedkjendte sig sit Partiforhold til de mægtige
Bondevenner (om han end ikke i alle Stykker vedkjendte
sig Consequentserne) maaskee var mere Helstatsmand,
mere oprigtig Helstatsmand, end hans Forgængere.
DEN 20. DECEMBER. Tirsdag. I Statsraadsmødet idag
10 bortfaldt endelig Prinds Christians Udnævnelse til Stat
holder. Men det skete ikke uden et nyt alvorligt Forsøg
paa at opnaae det tilsigtede Resultat, denne Gang et In
timidationsforsøg fra Kongen, der gik saavidt, at Kongen
udbrød, at nu først havde han altsaa lært ham at kjende,
15 der maatte indtræde et andet Forhold o. s. v. I H. til
Blixen forløb Prindsen sig endog, saa han sagde: »Det
er haardt, at det er kommet saavidt, at Kongen troer
en Svensk (ni. en Mand, der er mere svensk end Dansk)
bedre end Thronfølg[er]en.« Denne Gang holdt Prindsen
20 dog fuldkomment Stand, og Kongen syntes siden at være
blevet formildet.
Man havde imidlertid udfundet, at der kunde gives
ham en Vicestatholder og nu, da dette dog ikke hjalp,
pønste man enten paa en anden Statholder (f. Ex. Cri25 minil) eller paa en Provindsregjering under en Præsi
dent. Heintze, til hvem Blixen i Slutningen af November
havde sendt en betroet Mand over for at forklare ham
Stillingen, havde fundet Prindsestatholderskabstanken
særdeles tiltalende.
30 Foreløbigt er det hele Resultat blevet en Ordre til
Bille Brahe om at meddele Oplysning om Indholdet af
den Instrux, der er givet Statholderen i Tyrol og i Venezien, jfr. 23. Dcbr.
Den slesvigske Stænderf. indkaldes til 20. Jan. 1860.
35 DEN 21. DECEMBER. Onsdag. Madvig faaer i denne
Tid at føle, hvad det vil sige at være politisk Agitator.
David har efter lang Samtale, og efter Raadførsel med
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Bluhme erklæret, at han ikke vil deltage i Ledelsen.
Broberg og M. P. Bruun ere til Tjeneste, men hvem
ellers? Adskillige af Godseierne søge Madvig, men til
hvilken Nytte; Holstein Hbg. er bange for at faae de
Gamle tilbage og vil have positive Skridt, vil gjøre Op- 5
ofrelser — NB. den eneste, han kan nævne, er Konge
rigets Grundlov; Castenskjold—Frederikslund vil impo
nere med de 25000 Rdl., han vil opsige >Flyveposten«
dersom den ei skriver, som han vil, (medens Berling
truer med at opsige, dersom Bladet er ubehageligt o. s. v.) 10
Carlsen har Blixen vundet ved at forsikkre ham at den
eneste mulige Politik var den, som det afgaaede Mini
sterium fulgte; saa var det jo ikke værdt at gjøre Noget
o. s. V.
Blixen vil nu afskedige Skrike og gjøre Gr. Thomsen 15
til Contoirchef umiddelbart under Ministeren. Quaade
holder sig til Vedel, der vinder Terrain hos Blixen. De
første Beslutninger om stor Udrensning i det diploma
tiske Personale (Paris og London) synes at møde paa
Modstand, Kongen vil ikke afskedige Dirckink. Af Alt, 20
hvad Blixen hidtil har villet, er Regenburgs Udnævnelse
det Eneste, der er gaaet igjennem. Imidlertid er han
bestandigt i Bevægelse, legemligt og aandeligt. Til Brock,
der er blevet hans Børns Værge, fortalte han sine to
Betingelser, da Rottwitt kom til ham: »ei røre ved Grev- 25
inden< og Tilladelse til 40,000 Rdlrs Laan!
Derhos Regenburg; Rtw. vilde havt ham til at tage
det holstenske Ministerium; Hall havde selvsagt til ham,
at han ikke duede til U. M., men Cultusminister, det
havde han været med Liv og Lyst; Scheele havde mod- 30
arbeidet dem; han tilraadede Kongen at henvende sig
til Folket for at faae et Plebiscit; han havde ligi. modarbeidet Heintze, men gjorde stor Uret ved at stemple
dem som Dommere.
DEN 22. DECEMBER. Torsdag. Kongen forsikkrer Unsgaard idag, at han efter Lægernes Befaling maa reise,
reise sydpaa, til Algier, og det i de første Uger; Han
Kriegers Dagbøger. II. Bind.

8
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kan ikke holde det ud — Ja Frederiksborg — nei, ja
det er en Ulykke, nei det Hele. Han saae overordentligt
medtaget og noget forstyrret ud.
Iøvrigt er det en af den nærværende Tilstands Følger,
5 at Kongen reskriberer Ministrene efter Behag, uden at
Nogen gjør Modforestillinger eller i alt Fald minder om
Nødvendigheden af foregaaende Forhandling. Saaledes
har han nu udstedt Befaling om Fredensborg Slots Ind
retning til Sommerresidents. Westenholtz bukker, og The10 strup har ikke Anelse om, hvad Contrasignatur eller
Ansvar er. Saaledes har Thestrup meddelt Hegermann
et allh. Rsk., der meddeler Kongens allh. Unaade. Et
lignende Rsk. var i det Mindste tiltænkt Lundbye og
mig eller Hall.
15 Til Treschow har Kongen moret sig med at fortælle
endel af de sædvanlige Krøniker om mig, tildels med
nye Tillæg om, hvorlunde jeg var sendt ind efter An
søgningen om Afsked o. s. v. — (det var ventelig ved
denne Leilighed, at Treschow gjorde Kongen og Grev20 inden Modforestillinger mod Tingenes Gang, som jeg
senere udfandt har været Tilfældet d. '”/la).
DEN 23. DECEMBER. Fredag. Mærkværdigt nok har
Blixen dog ikke kunnet bequemme sig til at lade den
engang skrevne Depeche om Statholderforanstaltningen
25 blive liggende; den er efter lang Tids Forløb gaaet af,
og strax efterfulgt af en ny Circulærdepeche, der for
klarede, hvorledes Prindsens Vægring havde bragt Pla
nen til at strande. Grunden til denne Synderlighed er
udentvivl, at han har villet intimidere Prindsesse Louise
30 ved at bilde hende ind, at den første Depeche alt var
afgaaet.* Blixen slaaer om sig med, at Ideen til Prinds
Christians Udnævnelse hidrører fra Hall. I Samtalen
* En velvillig Opfattelse vilde foreslaae den Redning
for ham, at han havde villet prøve paa at forskaffe sig
35 Udtalelser fra Berlin og Wien eller andetsteds, som han
kunde benytte.
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ved Ministeriets Overleverelse har Hall vel yttret, at den
Tanke laae nær, at det kunde være ønskeligt at have
en Prinds i Holsteen. Men han føiede udtrykkelig til, at
der ikke var at tænke paa denne Tankes Udførelse, da
der kun var to, og den Ene ifølge sin Personlighed ikke s
kunde benyttes, den Anden ikke ifølge sin Stilling som
Stifter af et nyt Dynastie.
DEN 24. DECEMBER. Madvig besøgte Treschow for at
see, om han vilde tage Deel i en Adresse til Kongen om
Rigsraadets Sammenkaldelse. T. var meget forbittret, men lo
fandt et saadant Skridt utilraadeligt, da det ikke vilde
trænge igennem, og saaledes kun vilde støtte Ministeriet
(Halls Betragtning). En anden Sag var det, dersom der
var Sandhed i Kongens Reisetale, og man altsaa kunde
fordre en Regentskabslov. Han forskrækkede jo iøvrigt is
Madvig noget ved sine stærke Yttringer om den Medfart,
han ønskede Grevinden og Berling.
DEN 25. DECEMBER. Søndag. Hjort kom da strax efter
det nye Ministeriums Dannelse og tilbød Blixen sin Tje
neste. Denne morede sig med at stille Hjort den Opgave 20
at holde Flyveposten rolig i nogle Dage. Mærkværdigt
nok overlod han H. til den Ende at true med Opsigelse
af Grundeierforeningens Penge, — da H. tvivlede om
Blixen kunde vide, at en saadan Trudsel blev gjennemført, erklærede Blixen: jo — hvis de ikke gjør, hvad jeg 25
vil, truer jeg dem med, at Rottwitt gjennemfører Tvangs
loven. *
Det er i Harmoni hermed, at Landsthinget truer med
Opløsning.
DEN 26. DECEMBER. Mandag. At »den ministerielle 30
Embedsmand < ikke opføres, hidrører ikke fra et Forbud,
men fra et allh. Brev til Tillisch, som anmoder om for
gammelt Venskabs Skyld at gjøre Kongen den Tjeneste
ikke for Tiden at opføre det. (Berner).
* Iøvrigt har Hjort faae[t] sit Forsvar for Blixen ind 3&
i Kieler Cforrespondens] Blatt.
8*
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Borgen har omsider gjort Tillisch Visit. Madvig har
mødt ham paa Ministerial trappen; men Rector magni
ficus gjorde sin officielle Opvartning.
DEN 27. DECEMBER. Tirsdag. Ved Theatret begynder
5 Tillisch stærkt at vakle. Man forhindrer Alt nyt fra at
komme frem for at angribe Resultatet, naar Aaret er
omme. Uagtet Høedt havde forpligtet sig til at optræde,
hvilket og var udtalt ved Udnævnelsen til Sceneinstructeur, vægrer han sig dog ved at opfylde sin Forpligtelse
10 paa samme Tid, som han er forsømmelig ved Sceneinstructeurforretningernes Udførelse. Tillisch har skriftlig
opfordret ham, men han har ikke svaret. Principe! Høedt
er her det samme i æsthetisk Henseende, som Principe!
Berling i politisk. Spørgsmaalet er, om der kan styres
15 uden evindelig Hensyntagen til alle smaa og usle Liden
skaber.
I Norge afgaaer Wieses Broder ligesom tidligere Ha
gen og Rosenkilde. Norskhedsvennerne ville ikke taale
de Danske paa Scenen.
20 DEN 28. DECEMBER. Onsdag. Frederiksborgs Gjenopbyggelse synes trods Clausens Anbefaling og nogle Communers Adresser (Odense, Colding) ikke ret at tiltale.
Det Første, der maa kjendes, er Bygningernes Tilstand.
Muligt vil det vise sig, at Murene ere saa bevarede, at i
25 det Mindste Kirkefløien for en rimelig Priis kan istand
sættes. Dette bør da skee, siden Hillerød dog maa have
en Kirke.
Selv Høyen finder, at det, man maatte ville anvende,
bør sættes paa Kronborg og Rosenborg. Worsaae pønser
30 nu tillige paa at Billedgalleriet og oldnordisk Museum
kunde blive flyttet til Prindsens Palais. Maaskee kunde
Myntsamlingen komme paa Rundetaarn.
DEN 30. DECEMBER. Fredag. Idag fortæller Blixen
mig, at Berlings Afsked er underskrevet, og at han rei35 ser til Algier. Ministrene have fra Begyndelsen af havt
den Plan, hedder det — i det Mindste har Jessen udtalt
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det til Leuning, — men selv om de havde havt Kon
gens Løfte, hvilket ikke vides, hørte til Løftets Fuldbyr
delse en Villie enten hos Ministeriet, som det efter sin
hele Tilblivelsesmaade ikke kan have, eller hos Kongen,
som aabenbart først er fremkommen efter den stærke
Stemning. For nogle Dage siden har Rottwitt og Blixen*
fraraadet denne Concession til Stemningen; den var ikke
nødvendig, og den kunde lede til nye Fordringer.
Blixen vil iøvrigt dog vel komme til at fortryde sit
Brev til Prins Christian (udvendig paa »fra Udenrigsministeren«, og forsynet med Udenrigsministeriets Segl).
Prindsen har skriftlig henvendt sig med Anke til Rott
witt over Brevet, men denne fandt ikke, at der var no
get at indvende.
Tidligere havde Prindsen skriftlig for Kongen udviklet,
hvad der talte mod hans Overtagelse af Statholderskabet.
Bagefter fortalte Kongen ham, at Brevet var kastet i
Ilden (Petersen).
Hvor urolig iøvrig Blixen er, viser bedst det Vidnes
byrd, som haves fra Skafføgaard om, at han vilde arbeide for, at Prinsen af Augustenborg kunde komme til
bage i skjøn Harmonie med Grev A. Holstein.
Datteren og Giannina Stampe spadserede i Paris med
de unge Prindser — og Baronesse Zeuthen.

s

»

«

20

DEN 31. DECEMBER. Lørdag. Maaskee har Kongen i 25
det Øieblik, han talte med Unsgaard, dog troet paa Nød
vendigheden af en Reise. Han har talt i den Retning
med Lund, men denne har gjort Modforestillinger.
Berling kom da bort inden Aarets Udgang, han tog
ud til Valdby, og derfra videre for at undgaae Scener 30
ved den kbhvnske Station. Det er umuligt at komme
efter, hvorvidt de mange Rygter om personlige Insulter
ere sande, men Bræstrups Forestillinger have dog vist* Blixens Ord til Brock, hvem han viste Forestillingen 35
om Prindsens Udnævnelse til Statholder og begge Circulærdepecherne derom.
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nok øvet en væsentlig Indflydelse, uden Frygt var B.
ikke gaaet. Berling skal ledsages af v. d. Recke. Denne
vilde vel hellere have været Krigsminister, men synes
dog at tage til Takke med den berlingske Mission. Ar5 tilleriet finder sig ikke smigret ved dette Hvervs Over
dragelse til en af Corpset.
Medens > Dagbladet« i denne Tid afbetaler noget af
sin ældre Gjæld, tærer »Fædrelandet« stærkt paa det
Fond af Agtelse, det i gamle Dage vandt — hvis det
10 ikke alt er fortæret. Det forsvarer Rottwitt—Blixen med
faderlig Omhu, men er dog blevet noget rystet ved det
blixenske Brev, sandsynligt noget af Frygt for at miste
Abonnenter.
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Dagbogens første Side staar:
Anden December-Ministeriet og 2i. Februarmini

steriet.
Dagbogen rummer 280 for største Delen beskrevne Si
der, af hvis Indhold det meste er gengivet med Undtagelse
af Referat og Uddrag af en Del diplomatiske Indberet
ninger, særlig fra B. Biilow og O. Piessen og F. Bille.

DEN 1. JANUAR. Ordensdag. Treschow havde skriftlig
undskyldt sig (efter Tilsigelse), da han ikke var i Stem
ning.
Kongen fortalte Bluhme, Tillisch og Bentheim, at han
havde brændt Skjæget og havde Vabler paa Tungen.
s
DEN 2. JANUAR. Lange havde igjen besøgt Madvig og
antydet en Tendents fra David m. Fl. til at samvirke
imod Ministeriet. Men nu vilde M. P. Bruun og Broberg
ikke gaae sammen med David.
Blixen publicerer med Prinds Christians Tilladelse lo
Brevet i Berlingske Tid. 2. Jan. med Udeladelse af Ind
ledningen, der hentyder paa den symbolske Betydning
af Dotézacs Rappel, altsaa forvandskende Brevet og Til
ladelsen. Blixen giver sig Mine af at være skuffet af
Dotézac i dennes første épanchements; i Virkeligheden is
er det jo hans Drøm at møde paa Congressen for Dmk.
DEN 3. JANUAR. Iblandt dem, der have talt med Kon
gen under Ministerkrisen er og Tscherning, da han til
Treschow havde forsikkret, at Sagen let kunde ordnes.
Men da det kom til Stykket, vilde Kongen aldeles Intet 20
gjøre (— det var jo det, jeg sagde; Hall). Grevinden var
meget net, forsikkrede Tscherning.
Hall kom frem med det, da Bruun havde fortalt An
dræ Tschernings Beretning fra Nytaarsdagen. Tscherning
havde vundet Bruuns Hjerte ved som Folkethingsmand 25
(i Bregendahls Fraværelse) at indskrænke sig til at sige
>gratulerer Nytaar, deres Majestæt«, og ved ikke — som
tidligere Rottwitt — at gaae til Grevinden.
DEN 4. JANUAR. En af dem, der paastaaer at have

124

1860 4. Januar—6. Januar 1860

virket til Berlings Fjernelse er P. C. Knudtzon*, der
ifølge gammelt Bekjendtskab gik op til Kongen. Kongen
optog det meget naadigt, sagde, at han havde spurgt sine
Ministre, om det ikke var rigtigst at afskedige ham, men
5 de havde meent nei, men nu skulde det skee. Opmuntret
af denne Naade skal K. være vedblevet og have tilraadet
Grevinde Danners Fjernelse paa en kort Tid; men nu
hørte naturligvis Naaden op. Hvem der vel i Virkelig
heden har haft mest Indflydelse — næst Udsigten til
10 Mishandling (om Forhaanelse brød Berling sig vel lidet)
— skal være Læge Bock. Det Hele er ikke gaaet af uden
voldsomme Scener (Fensmarck).
DEN 5. JANUAR. Iblandt de mange Meddelelser om
Frankrigs voxende Indflydelse i Spanien er og et Vink
15 fra Bille Brahe i Wien, hvorefter Napoleon for en gam
mel Gjældsfordring skulde have erhvervet de baleariske
Øer. Walewskis Afgang giver Brochuren om Romagnaens Frigjørelse stor Betydning. — Trods den Uviden
hed, han vitterligt lagde for Dagen i vor Sag (om Sles20 vig hørte til det tydske Forbund), synes han at have havt
en virkelig Betydning i den italienske Sag, og navnlig i
Restaurationsspørgsmaalet. Thouvenel, en fordums Med
arbeider i Revue de deux mondes, er en Svoger af Cuvillier Fleury.
25 DEN 6. JANUAR. Bh. Biilau skildrer Virkningen af
Blixens Optræden som yderst alvorlig og faretruende.
Endnu har Usedorn ikke faaet Instruction, men man
venter en Occupation af Holsteen og Gjenoptagelse af
Forhandlingerne om Slesvig paa Basis af den simple
30 Fred fra 1850. Det stemmer hermed, at Diplomaterne
her betragte Ministeriet som uansvarligt.
Prinds Christian har forlangt Brevets fuldstændige Of
fentliggjørelse af Blixen. Da denne begjærede en Sam
tale, afsloges den; dersom Blixen ei vilde opfylde dette
35

* P. C. Kn. skal have været aldeles ude af sig selv over
det nye Ministerium.
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Krav, saa egnede Sagen sig i alt Fald kun til Forhand
ling i det Geheime-Statsraad.
Landgreven og Landgrevinden bede ikke længere Prinds
Christians og Blixens sammen.
DEN 7. JANUAR. >Dagbladet« er i denne Tid godt be- s
tjent. Blixen har bedet Gortzakow om en Samtale i Ber
lin paa Gjennemreisen tit Paris; men Fyrsten har be
klaget, at han ikke kunde gjøre Baronens personlige
Bekjendtskab, da han ikke standsede i Berlin. Alt er be
handlet som den dybeste Hemmelighed, — og dog er i«
det afsløret, at ad denne Vei skulde Noget bringes frem
paa Parisercongressen — hvis den ikke reent udebliver.
I Modsætning hertil meldte O. Piessen 3. Dcbr./21. Novbr.
59, at Fyrst G., hvis han, som sandsynligt var, snart reiste
til Paris, muligt i Berlin (som d. 20. Decbr.) kunde tale >5
med Schleinitz om vore Sager, (Brockd. kunde herom,
hvis det ønskedes, tale til Budberg.)
DEN 8. JANUAR. En Frederiksborg-Gjenopbyggelsescomite er sammensat ved allh. Resk. af Dags Dato. Man
henvendte sig først til Clausen, men denne vægrede sig. 20
(Han blev kaldet til Kongen og udtalte sig om den poli
tiske Stilling.) Man henvendte sig dernæst til Madvig*.
— Dengang var Talen kun om et kgl. Bidrag af 15 å
20,000 Rdl. — Nu er Moltke blevet Formand med John
sen, Kofoed, Worsaae, Trap, Broberg, Holmblad. Rsk. er 25
efter Traps Forslag sendt Rottwitt til Contrasignatur;
men Rsk. til de Enkelte er udfærdiget gjennem Cabinettet. Trap regnede paa 100,000 Rdl. fra Civillisten.
50,000 fra Kongeriget, 10,000 fra Frederiksborg — jeg
foreslog da, at dette forbeholdtes Kirkefløien, og at Sub- 3o
skriptionsindbydelsen kun angik de trende andre Fløies
Dækning med Tag og Bjælkeværks Indretning.
DEN 9. JANUAR. Madvig besøgte iforgaars Bluhme. Na
turligviis var det Bluhme, der legede med Madvig, men
* Desuden Thrap, Worsaae, H. Hansen, Meldahl,
Thomsen.
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saa meget fremgik dog af Bluhmes Udtalelser, at han
var meget aigreret, navnlig mod Hall, og at han endnu
troede paa Muligheden af en ny Fdg. 26. Juli 1854. Hans
Vrede, siger Madvig, gik tilbage til 2. Oct. 1855 — den
5 er naturligviis meget ældre. Mon han selv indseer, at han
i 1853—1854 enten gjorde for Meget eller for Lidet?
DEN 10. JANUAR. Tirsdag. Macbeth.
Blixen, som alt har hidtelegrapheret L. Moltke og T.
Bille, har nu og skrevet efter v. Dockum. Dirckinck er
10 nu indstillet til Afgang. V. Dockum skal først overtales
til Marineministeriets Overtagelse; aprés—nous verrons.
Der var i hans Brev til Hall en Antydning af hans Med
følelse med Marinens forsvarsløse Stilling.
DEN 11. JANUAR. Onsdag. Jernbanesagen forelagdes
15 idag. Tre af de Nødvendigheder, jeg ofte har fremhævet,
ere fasthold te:
1) At man ikke kan gaae over Liimfjorden;
2) At man maa medtage Fyen, naar man kommer til
en sydlig Forlængelse af Banen i Jyll.;
20 3) At Aarhuus—Randers—Viborg LiimQorden maa til
samme Tid fastholdes.
(Skive er rigtignok kun blevet nævnt ifølge M. P. Bruuns
Forestilling til Jessen).
Men forbausende er den Dristighed, hvormed man vil
25 unddrage Repræsentationen Indflydelse paa Liniens Be
stemmelse i Jylland og paa den Orden, hvori Anlæget
skal skee, og charakteristisk den Sorgløshed, hvormed
man vil anvende Millioner Statsobligationer, uden Tryg
hed for, hvorledes det vil gaae med Driften. Forslaget er
30 ligesom hele Ministeriet eventyrligt. (Motiveringen hid
rører fra Tietgen.)
DEN 12. JANUAR. Torsdag. Hall fortalte idag, hvor
lunde han havde havt en lang Samtale med Wacht
meister. Manderstrom havde ladet W. sige H. mange
35 smukke Ting, jeg troer oprigtigt mente. Blixen havde
strax telegrapheret Tornerhjelm Ministeriets Dannelse.
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T. fik Depechen i et Selskab, hvor Manderstrom og
Piessen var; han kunde saaledes strax meddele M. den
store Nyhed, og M. atter Piessen. Det var ikke blot Hall,
men ogsaa Manderstrom, der glædede sig over, at Vir
gin ikke længere repræsenterede Sverrig; »Gud veed«, 5
skriver M., »hvorledes vi da skulde have tiré nos épingles
du feu.c
Fenger benægter Rygtet om Monrads Kaldelse. Blixen
indskrænker sig til at sige, at han ikke har givet Anled
ning til Rygtet, men Westenholz tilstaaer, at det ikke lo
er sandt.
DEN 13. JANUAR. Fredag. Blixen udvikler sig i Ret
ning af Schele ved Hoffet.
Medens Alt iøvrigt slaaer Feil for Blixen, saa synes
det, som Regjeringen vinder nogen Støtte, blot fordi den 15
er Regjering, ved de uartikulerede Opløb i Kbhvn. Ved
Hjælp heraf er det blevet muligt at fremskaffe Deputa
tioner, hvorved Kongens ved Nytaarstid noget mørke
Stemning formildes, saasom de danske Vaabenbrødres
(14. Januar), Arbeiderforeningens (16. Jan.). Underligt 20
nok maa det være for Kongen at tænke tilbage paa de
Dage, da Berlings Moder var død, og Alt vilde være
kommet i Orden, ogsaa med Grevindens Minde, dersom
ikke Scheel havde villet opnaae paa een Gang Berlings
og vor Fjernelse.
25
DEN 14. JANUAR. Løverdag. Madvig har igjen været
hos Bluhme, der spotter ham og gjennem Hjort raader
hans Venner til at holde ham tilbage.
Kongen modtog Deputation fra de danske Vaabenbrødre.
30
DEN 15. JANUAR. Søndag. Baade Blixen (Rgbg) og
Jessen (Fru Duntzfeldt) paastaae, at Admiral Bille har
tilbudt sig til at overtage Sø-Krigsministeriet. Men Bille
skal alt ved Taflet den 1ste Januar have taget Jessen i
Skole for denne Paastand.
35
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Ved Rigsdagstaflet, hvor Kongen sad som sædv. mellem
Præsidenterne, og hvor Vicepræsidenterne sad ligeover
for (Tscherning og Madvig) udbrød han, da Prinds Ghristian drak med Hall: »Hvor tør du drikke med min
5 Fjende?« Prindsen svarede, at med den Mand, med
hvem han havde siddet i Statsraadet i 3 Aar, og som
han havde megen Agtelse for, kunde han vel drikke et
Glas. Han drak siden med Madvig.
DEN 17. JANUAR. Med stærke Skridt nærmer nu det
10 Tidspunkt sig, da Forbundsbetænkningen i vor Sag vil
komme, ligesom den slesvigske Stænderforsamling skal
begynde. Det vil vise sig, om det er sandt, hvad Bh.
Biilau vil vide, at man nu bringer Slesvig frem, medens
man ikke vilde have gjort det, dersom Hall ikke var
15 blevet afløst af Blixen.
Tscherning brast forleden i Finansudvalget i Graad,
fordi A. Hage og Rosenørn vilde foreslaae, at den Ber
lingske Tidende skulde beskattes. »Nu har man faaet
ham bort, og nu vil man plage Livet af Kongen, som
20 har lovet mig ikke at abdicere, men nu, hvem kan nu
længere holde igen?«
DEN 18. JANUAR. Westenholtz anstrænger sig af al
Evne for sin Jernbaneplan. Han besøger Bille og faaer
ham til at optage Forsvarsartikler i Dagbladet. Han er
25 naiv nok til at ville gjennem Schovelin skræmme Hall
ved Trudsel om at meddele Overeenskomsten med Peto
om Overtagelsen af en endel af Activerne, som om her
ved var Noget at vinde for Sagen.
L. Moltke er nu udnævnt. V. Dockum er kommen
80 hertil. Blixen begynder nu og at tænke paa at ^erne
O. Piessen, »som gjør Skade i Petersborg.«
Idag udkom Frederiksborg-Comiteens Indbydelse.
DEN 19. JANUAR. Torsdag. Wachtmeister fortalte Hall,
at han havde forlangt officiel Erklæring af Blixen om.
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hvorfra Frygten for Arvefølgeforandring hidrørte. Lig
nende Forespørgsel ventes fra Paget* og Ungern.**
Den Sidstnævnte gaaer ikke mere til Blixen. Da denne
siger Eet til ham og et Andet til Andre.
DEN 20. JANUAR. Koefoed entlediges; hans Ansøgning s
om Afgang er ventelig fremkaldt ved Udfaldet af Høiesterets Valg af Rigsretsmedlemmer. Efter hans Mening
havde der været en Aftale om ikke at stemme paa sig
selv. Han holdt den, de Andre ikke. Bang er glad over
Rottwitts Villighed til at vise Høiesteret og navnlig Koe- lo
foed Opmærksomhed; han gaaer af med stor Ære.
DEN 21. JANUAR. Bang forholder sig fremdeles stille
med Hensyn til Besættelsen af Koefoeds Plads, efterat
Brock havde bragt ham det Svar, at jeg ikke vilde vide
af uansvarlige Mellemløbere. V. Dockum entlediget og is
’Vi T. Bille udnævnt (21. Marts foregik Skiftet i London.)
DEN 22. JANUAR. Søndag. Van Dockum blev modtaget
med megen Artighed af Blixen, fik Complimenter for
den Maade, hvorpaa han havde afvist Lord John Rus
sel’s ved Pagets Depecher fremkaldte Tilbagevenden til 20
Delingstanken, blev ogsaa af andre Ministre complimenteret for den gode Stilling, han havde i London — denne
Kjendsgjerning bevidnes og af Paget — da han Torsdag
d. 19. ved Bortgangen fra Prindsesse Louise støder sam
men med T. Bille, der gik ind. Denne, der var opkaldt 25
* Paget har gjort en meget skarp Forespørgsel, om
Blixen havde Andet at bygge paa end de Grunde, han
anfører i det offentliggjorte Brev. Han oppebiede end
ikke Instruction fra Russell.
** Noget skriftligt vides ikke at være fremkommet fra 30
Ungern, men udentvivl har han mundtligt yttret sig,
sandsynligviis til Kongen. Det er i det Mindste paafal
dende, hvor magtpaaliggende det var Blixen at faae
Hjort til i Flyveposten at paastaae det Modsatte m. Hs. til
Sternberg’s Audients hos Kongen ved Aarets Begyndelse. 35
Kriegers Dagbøger. II. Bind.
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af Prindsessen, blev af hende tiltalt haardelig. Det var
Uret at afskedige v. Dockum, det skulde ikke skee. Han
havde en udmærket Stilling, uagtet det var haardt nok
at tjene under den nuværende Minister, da Ingen kunde
5 stole paa hans Ord, men det vidste alle de Fremmede
og o. s. V. Han svarede, at han ikke ræsonnerede, men
parerede Ordre, og gik strax til Gr. Thomsen. Denne
rapporterede til Blixen, og saa kunde Blixen, der syntes
at have opgivet den tidligere Beslutning om v. Dockums
10 Afskedigelse, ikke modstaae Fristelsen at drille Prind
sesse Louise.
DEN 23. JANUAR. Et medvirkende Motiv for Blixen
og Kongen har vel og været, at man af Prindsesse Loui
ses Uro vilde udlede, at v. Dockum var hendes Bud
is bærer i Ægteskabssagen (Prindsen af Wales og Prindsessens ældste Datter.) Men det vides ikke, at han har
gjort noget Skridt, hvortil han behøvede en Regjeringsbemyndigelse. Blixen, som havde ønsket v. Dockum til
Collega i Marineministeriet, havde dog den Dristighed
20 at tale om Nødvendigheden af fuldkomment at kunne
stole paa Ministrene ved de fremmede Hoffer o. s. v.,
medens han fremdeles bevidnede v. Dockum sin Agtelse
o. s. V. Det skal nu bagefter hedde, at v. Dockum gaaer
af for daarlige Øine, men ellers har været en udmærket
25 Mand, hvorfor han og bliver Storkors.
DEN 24. JANUAR. G. Nielsen beretter hvor stærkt Krü
ger er blevet paavirket af Tscherning, saa at han er nær
ved at blive Sies vigholstener, idet han forsvarer Rsk.
28. Jan. 1848 eller Føderativstaten å la Tscherning. Ven
so telig forgiftes han af L. Skau, der vel ikke ugjærne fik
ham bort.
Det er Skade, at Wolfhagen er reist bort, tildels jo
vistnok netop for at være borte under Stændertiden, til
dels jo udentvivl forunderligt nok for at vise Vedel en
35 Villighed. Var han vedbleven at være Minister, var der
utvivlsomt kommet en stor Anke over hans Foranstalt
ning med Hensyn til Amtsraadets Indstiftelse i Haders-
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lev Amt — L. Skau kan ikke glemme, at Bønderne ikke
vilde vælge ham til Medlem. — Nu, da Wolfhagen er
gaaet af, er det muligt, at man ikke finder det Umagen
værdt at klage, især da de større Forhold maaskee
kunne gjøre deres Tryk gjældende.
s
DEN 25. JANUAR. Onsdag. Statsraad. 50,000 Rdl. til
Frederiksborg Byes Kirke. Blixen reiser idag til Flens
borg. Begenburg kunde vel have forhindret Reisen, men
saa havde han ved hver Sag, der gik galt, faaet at høre,
at det var gaaet ganske anderledes, dersom han var lo
kommet derover. 1 Kirke- og Skolesagen skeer aldeles
ingen Forandring, end ikke i Huslærersagen, hvor Tscher
ning aabenbart har bearbeidet Blixen af al Evne. Blixen
benyttede med stor Iver i Statsraadet nogle Oplysninger,
han i sidste Øieblik havde faaet om tidligere Læreres is
Skrifter (f. Ex. Burgwardt).
Bondevennerne holde Fest for Rottwitt og Borgen.
Tscherning er ikke tilstede. Til Rottwitts Ære siges det:
»Han aad og drak som Tre!«
DEN 26. JANUAR. Grimur Thomsen skal have faaet 20
Tilbud om Departementschefsplads i den politiske Afde
ling, men har viselig afslaaet det. Han har til den unge
Scheele udtalt sig om Udfaldet af Ministercrisen; man
vilde faae et Ministerium Berling uden Berling, og saa
derefter vilde det vise sig, hvad det eneste Parti, der 25
kunde redde Danmark, vilde være istand til.
Til Skrike udtalte Kongen, at Hegermann-Lindencrone
nu kunde commanderes til Gouvernementet i Vestindien.
DEN 27. JANUAR. Paget skal være misfornøjet med
den Maade, hvorpaa Hall i Sommer fortiede for ham, 30
at han gjennem Manderstrom havde henvendt sig til
Preussen, indlil det slap ud af Wachtmeister. Han troer
— ventelig uden Grund, — at det hele kunde have faaet
en anden Vending, dersom England itide var kommet
med.
35
9*
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DEN 28. JANUAR. Dotézac’s Haab om at gjenvinde sin
Stilling her ved Thouvenels Indtræden synes at glippe.
Vistnok har Blixens Yttringer i Paris havt nogen Ind
flydelse paa Walewski, uden at hans Tilbagekaldelse har
5 frugtet. Kongen kunde jo endnu let bevirke hans För
bliven, men Blixen betænker ikke, hvad det vil sige at
have en saa velsindet Doyen her, han frygter snarere
hans Kyndighed.
DEN 29. JANUAR. Udentvivl havde Blixen blandt Andre
10 og tænkt paa T. Bille til St. Petersborg, nu da han gaaer
til London, tænker han maaske paa Duplat, dersom han
kan faae O. Piessen med det Gode (Konens Helbred)
eller Onde til Berlin. Herhen vilde Quaade aabenbart
gjærne; dog tager han og Haag, men næppe Madrid.
15 (Sick.)
DEN 30. JANUAR. Sick paastod igaar, at Frankrig alt
paa den Tid, da Underhandlingerne om den simple Fred
fandt Sted, tilbød Preussen fri Haand ved Elben mod
Vederlag ved Rhinen. Han forsikkrede, at under For20 handlingerne var det Reedtz,* der havde det mundtlige
Svar paa rede Haand; bagefter kunde Pechlin skrive
og Scheel (Die Aeolsharpe) deducere. Snurrigt nok vilde
Sick forsikkre, at den, der havde formaaet Schwartzenberg til at gaae ind i Holsteen var Wulff—Piessen, der
25 kunde svire med ham. Han gik ind og ud hos Schw.,
medens denne haanede alle de andre Ministre.
DEN 31. JANUAR. Omsider kom Madvigs Brochure.
Ministeriet af 2den December. »Jægerne«.
DEN 1. FEBRUAR. Det er Skade, at Madvigs Brochure
30 ikke er kommen for 6 Uger siden. Det vilde da være
* Reedtz’s bedste Værk skal efter Quaade være hans
Memoire mod Slesvigs Deling. Den er draget frem igen
i den sidste Tid, idet Blixen synes at have bragt den
Idee med til Flensborg, at Stænderforsamlingen maaskee
35 kunde bruges til et Votum mod Delingen.
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mere tildækket, at han blot stillede sig paa Monarkiets
Standpunkt, siden den Tid ere Provindsministrenes Syn
der i Kongeriget saa fremtrædende, at Tausheden bliver
paafaldende. Dernæst vilde Principe! Rottwitt—Blixen
maaskee isaafald være blevet knækket, ligesaavel som s
Personen Berling. Belysningen af Blixen er fortrinlig,
ligesom Behandlingen af Grevinden er fiin. Maaskee
kunde han uden at paadrage sig større Had have sagt
Mere. Slutningshenvendelsen til Bluhme o. s. v. er god,
men udentvivl chimærisk.
lo
Man kan iøvrigt ikke nægte, naar man seer tilbage
paa Grevindens Position siden Vielsen d. 7. August 1850,
at hun tilsyneladende bestandigt har vundet Terrain:
1851 Bornholm, 1852 Jylland, 1854 Slesvig og Holsten
trods Angrebene 1852 (H. Mikkelsen og Intrepidus) og is
1855 Fbr. (D. Holmfeldt), indtil hun kulminerede ved
Ministeriet Rottwitts Dannelse, jfr. Grevinden og hendes
Sødskendebarn — og Berlings Fjernelse.
DEN 2. FEBRUAR. Torsdag. Blixen er nu kommen
hjem fra sin Reise i Slesvig. Han har ved denne uden- 20
tvivl lært Noget og vundet noget Terrain. ThomsenOldensworth havde ved Ministeriets Tiltrædelse givet ham
skriftlige Forsikringer om Loyalitet; hermed stemte kun
lidet de Interesser, hvormed han nu kom fra Eidersted.*
Blixen reiste i den Forventning at have dæmpet, og nu, 25
i samme Øieblik, som Blixen kommer tilbage, faaer han
Efterretningen om Thomsens Forslag.
Blixen har givet O. Piessen en meget ubehagelig Irette
sættelse, fordi han stiltiende har hørt paa nogle Anker
om nationale Ensidigheder o. s. v.; den var reenskrevet 30
med T. Billes Haand. Falbe, som maaskee bliver sendt
til Madrid, indberetter Brunnows fornyede Advarsler,
med det maaskee fra ham selv hidrørende Vink, at nu
kan Danmark ikke eengang som i 1848 stole paa Sver* Schmidt—Friedenst. ivrede mod Regenburg. Kjender 35
de ham? Nei —ja, jeg kommer godt ud af det med ham.

134

1860 2. Februar—6. Februar 1860

rigs Uegennyttighed. Overalt lyder Ekko af den Stem
ning, som D. Holmfeldt udtrykker ved til Landgrevinden
at stemple Blixen som en Corfitz Ulfeldt.
DEN 3. FEBRUAR. Fredag. Det er iøvrigt charakteristisk
5 for Situationen, at Westenholtz, der nu modtager kon
gelige Res. om Embedsbesættelser med Generaltolddir.
og Generaldecisor. og Finansministeriets egne Indstillin
ger (Späth) henviser v. Brackle, der søger om et ringe
vestindisk Embede til Jessen, Blixen — og Grimur Thom10 sen! Det var og Blixen, der i sin Tid tilbød A. Steen et
Ministerium. Og dog er Madvig i sine Coalitionsdrømme
ikke kommet videre end at P. Hjort, der skal udtale
sine personlige Sentiments i Anledning af Madvigs Slut
ningsbemærkning om Rancune (— som Quaade under15 skriver! —) bringer den Plan frem, at Bluhme skulde
være Udenrigsminister og Conseilpræsident, Tillisch In
denrigsminister og Sponneck Finansminister (med For
pligtelse til ikke at blande sig i Politik!) Hvad blev der
saa tilbage? Ih! Cultusministeriet, Justitsministeriet; man
20 vilde ikke forlange Hansens Medtagelse.
DEN 5. FEBRUAR. Det viser sig, at den slesvigske
Stænderforsamling ikke vil reise Spørgsmaalet om Be
regningen af Treaarsperioden.
Blixens Beretning om Skolerne i Angel. Madvigs Be25 mærkning om Ufordrageligheden fra de Gamles Side
har bragt Quaade til at avancere den Yttring til Vedel,
at Bluhme, hvis han modtog det Hverv at danne et Mi
nisterium vilde først henvende sig til Hall, og at det
derfor heller ikke kunde overraske ham, hvis Hall i lige
30 Tilfælde først kom til ham. Hjort saae betænkelig og
tvivlende ud ved denne Forsikring.
DEN 6. FEBRUAR. Jeg afslaaer Bangs Tilbud om det
ledige H. R. Assessorat. Monrad vil efter Wolfhagens
Mening* ubetinget indtræde i Ministeriet med Blixen og
35

* Til Fenger har Monrad udtalt sin Indignation over
Blixens Brev til Prinds Christian; at »Fædrelandet< frem-

1860 6. Februar—8. Februar 1860

135

Rottwitt enten som Finansminister, og en anden Uden
rigsminister og Kirke- og Undervisningsminister eller
som Conseilpræsident og Udenrigsminister. Det er et
eiendommeligt Bidrag til Monrads Charakteristik, at han
under sit Besøg paa Jægerspriis spurgte, om Grevinden s
havde Skjøde og da dette benægtedes, tilraadede at bringe
den Sag i Orden. Det var ikke blot Monrad, der forbausedes over den Vending, Sagen tog, selv Balth. Chri
stensen, hans fuldtroe Mand, der nylig havde faaet et
Prioritetslaan af 20,000 Rdl. fra Sorø, havde stadig an-1&
taget, at Monrad, ikke Rottwitt var Manden. En Time
efter Afgjørelsens Øieblik traf Lehmann ham med den
franske Grammatik i Haanden; han havde alt beregnet,
at han kun ved en Reise til Paris kunde bevare og
styrke sine Udsigter.
i5
DEN 7. FEBRUAR. Nu kommer Hjort og berigtiger
Quaades extravagante, formodentlig paa hans egen Op
fattelse grundede Forsonlighed. Bluhme (der tidligere til
Madvig udentvivl har antydet, at han kunde gaa med
mig, ikke med Hall) forsikkrede, at han aldeles ikke 20
kunde gaae med Dhrr.: der var ikke eet Punkt, hvor
han delte Opfattelser, og i Hovedsagen satte han »Selv
stændigheden« (Integriteten) over Forfatningsordenen, og
han havde for megen Tro til DHrrs Loyalitet, til at
han kunde antage, at de blot vilde benytte hans Navn. 25
Ved Depechen 7. Fbr. sender Blixen sin Rapport af
Vi om de slesvigske Skoler omkring til Missionerne uden
dog at paabyde en officiel Benyttelse (jfr. 3. Marts).
DEN 8. FEBRUAR. Rottwitt f om Aftenen Kl. 10, som
han og Westenholtz kom fra Jessens, hvor de var gaaet
ud efter Taflet. Han er falden ifølge det forandrede Liv;
der stod hver Dag en Couvert for ham hos Kongen, og

30

deles holdt paa Ministeriet var en Skamplet, det aldrig
vilde kunne afvidske. Fenger troer derfor ikke paa Wolf
hagens Beretning.
35
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han var der hyppigt; maatte ei sjældent blive efter Bor
det, hvoraf sildigt Nattearbeide blev en uundgaaelig
Følge.
Jfr. Thisted. Hylding af Chr. VIII. Howard’s Skaal
5 (Schack).
Skaal for Borgens Frue paa Frederiksborg.
Ved Taflet havde Ungern ikke villet tage Frøken Ah
rens tilbords, trods Ahlefeldts Ord. Da Jessen førte hende
til hans høire Side, talte han ikke med hende. Kongen
10 blev meget vred, fik efter Bordet fat paa Blixen, og
denne bragte da Kongen den Undskyldning, at Ungern
ikke havde forstaaet Ahlefeldt(?).
DEN 9. FEBRUAR. Efterat Tscherning og Blixen havde
været hos Grevinden, gav Ministeriets Rester deres Di15 mission, der modtoges. Det lader til, at Blixen vilde hid
kalde Monrad, Jessen henviste Kongen til Bruun og
Bregendahl, og Westenholtz til Madvig, > Oppositionens
Fører«, om hvis Afskedigelse der nylig var Spørgsmaal.
Det Visse er, at Præsidenterne kaldtes til Kongen. Først
20 kom Bruun; Kongen talte om, at nu maatte han holde
sig til Landsthinget; det behagede jo Bruun særdeles vel;
Bruun mente nu, at nu maatte jo Kongen kunne hen
vende sig til de Gamle; nu kunde jo Ingen sige, at han
var bleven tvungen til at afskedige Berling. Som Kongen
25 vilde til at svare, kom Bregendahl. Senere kaldtes Mad
vig. Han vilde først strax afvise Hvervet, der tilbødes
ham at danne et Ministerium, og kom til den Ende til
bage efter en Times Tid. Han lovede dog Kongen nu
ikke at forsøge et Ministeriums Dannelse, men at for
so søge paa at samle nogle Mænd, der kunde tilbyde Kon
gen et stærkt Ministerium. Han kom nu til mig, forknyt,
aldeles uvillig til at være Conseilpræsident, tilsyneladende
lidet villig til at tage noget Ministerium, aldeles afvisende
den Tanke at henvise Kongen til Monrad, lidet tilbøie35 lig til at see Hall og mig igjen i Ministeriet uden nogen
Bistand fra Høire, men troende paa Muligheden af at
forene Bluhme (Udenrigsminister), Tillisch (slesvigsk M.),

1860 9. Februar—10. Februar 1860

137

Scheel (Justitsm.) med Andræ, Hall og mig, til Syvende
og Sidst lidt bandende Brochuren og mig som den,
der stærkest havde tilskyndet ham dertil. Jeg henviste
ham til Hall.
Kongen havde givet ham fri Haand, men dog villet s
undtage Hall og mig. Da han gjorde Indvendinger, især
mod Begges Udelukkelse, havde Kongen sagt — »En, ja
dog helst Hall< — >Aa ja, for den Sags Skyld begge,
naar det skal være.<
Rudbeck forsikkrer, at ikke blot Ungern, men Paget i»
og Wachtmeister anseer det for unyttigt at tale med
Blixen, da Ingen stoler paa hans Ord; han taler for
skjellig! til Hver især om samme Gjenstand.
Blixens svenske Forbindelser skulle ligesaalidet hjælpe
ham. Han havde den Taktløshed at skrive til Mocquart is
og tilbyde ham en trotteur, at bede ham bringe ham i
Keiserens Erindring og at interessere sig for Dotézacs
Förbliven. M. havde ikke Plads for den lille Traver i sin
Stald; det var ufornødent at bringe Blixen i Keiserens
Erindring; Keiseren huskede ham; det Sidste kom Thou- 20
venel ved. Og denne kunde jo ikke lade Dotézac blive
uden at skaffe Baudin en anden Plads; da han ikke
vilde begynde med et Mord, kunde han ikke tjene Blixen;
Refus overalt.
Blixen er nu af Tscherning opfordret til at efterlade 2.s
sin Eftermand en Beretning om hans »Virksomhed« i
U denrigsministeriet.
DEN 10. FEBRUAR. Fredag. Hall kom efter Madvigs
Ønske, som jeg bragte ham hos Fenger, igaar Aftes til
Madvig. Han tillod Madvig at sige, at denne havde talt 30
med ham — M. vilde fortrinsviis henvise Kongen til
Hall — men fordrede da og, at han udtrykkelig skulde
sige, at Hall havde saare liden Lyst, og at han aldeles
ikke vilde, dersom Kongen fremdeles betragtede ham
med de samme Øine som for nogle Maaneder siden. 35
Madvig gik idag efter at have talt med Bluhme til Kon
gen Kl. 11 for at sige ham, at han ikke kunde danne
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noget Ministerium, ligeledes med den Forvisning, at han
ikke kunde tilbyde Alliancen Hall—Bluhme, men hen
visende til Hall, Andræ, Bluhme (der efter Paastand er
beredt) og Monrad som Mænd, der hver for sig maatte
5 kunne danne et Ministerium, dersom de vilde (om han
end personlig hverken kunde ønske, at Bluhme eller
Monrad valgtes).
Wachtmeister kom idag (Fredag) Aften Kl. 8V2 ud tit
Hall. Han meddelte, at der ved Siden af den telegra10 phiske Meddelelse til Stockholm om Bottwitts Død og
Ministeriets Opløsning var sendt en anden (Blixen—Tornérhjelm?), at Kongen hellere vilde abdicere, end atter
tage det gamle Ministerium. Nu havde W. faaet telegra
phisk Ordre til at bevidne Kongen den svenske Konges
15 Deeltagelse, og til at tilføie, at Kongen raadede ham,
ikke som Konge, men som Ven, til hellere at tage det
hallske Ministerium end abdicere. W. vilde jo helst und
gaae denne eiendommelige Meddelelse, især hvis den var
overflødig. Men da den ikke var det, siden Madvig traadte
20 tilbage, vilde han søge Kongen, uden Ceremonie, og see
at finde en Leilighed til at knytte Kongens Yenneraad
til den officielle Meddelelse. Hall raadede ham til pr.
Telegraph at faae Tilladelse til at undlade Meddelelsen.
DEN 11. FEBRUAR. Løverdag. Bang er kaldet til Kon25 gen (igaar Aftes).
Det er charakteristisk nok, at Blixen ikke nyder større
Tiltro hos Grevinden, eller hos Diplomaterne, siden han
ganske kan vinde Landgrevinden og ikke blot Haffner
og Holstein, men Carlsen og Fonnesbech. Det er det
30 gamle Had til Intelligentsen, og navnlig Embedsmændene
i Almindelighed, Professorerne i Særdeleshed; for at til
fredsstille det synes en Alliance med Bondevennerne ikke
ganske utilstedelig. Hvor faa er de, som under denne til
syneladende Aabenhed, der meddeler de inderste Tanker,
35 see Huulheden og Overfladiskheden, Tomheden og Upaalideligheden? Jeg kan forstaae, at kun Faa hos Tscher
ning seer Bundløsheden, hos Hall det, han beholder for
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sig selv, Iagttagelsesevnen og dens stadige Brug, men
Blixen! Jeg gad have hørt ham udbringe Regenburgs
Skaal og denne besvare den med et »Kongen Leve«
(9 Hurraer!).
Kun etsteds synes det, som Hændelsen »retfærdiggjør s
hans »brusquerie«. Medens Falbe, som var blevet sat i
Bevægelse ved Savnet af Tractaten af 1720 og 1852 paa
Fortegnelsen over de engelske Garantietractater, efter en
Samtale med Woodehouse dog holdt sig tilbage, følgende
Brunnows forstandige Raad, løber V. Dockum til Lord lo
John, introducerer paany Spørgsmaalet om Slesvigs De
ling, som var aldeles bortfaldet fra Russells Side, og be
sværer sig over Udeladelsen af Garantien af 1720. Lord
John svarer, at England ikke anerkjender den — v. D.
løber til Woodehouse, siger at derved kan han ikke be-1&
rolige sig, han vil gjøre en skriftlig Henvendelse o. s. v.
W. fraraader ham det, da han faaer et bestemt Afslag.
Nu rapporterer han det og faaer det billige Svar, at
at han skal holde sig beredt til at vende tilbage, hans
Eftermands Ankomst fremskyndes; imidlertid skal han 20
være rolig.
DEN 12. FEBRUAR. I Flensborg have nu 26 Med
lemmer (Rumohr, Dahl, Marqwardsen, Baudissin, Hen
riksen, Mackeprang, Kittel, Clausen, Ebsen, Momsen,
H. C. Ahlefeldt, A. Thomsen, Jessen, Buckwald, Wulf, 2&
I. I. Hansen, Schmidt, Kielholtz, Rudbrück, R. Ahlefeldt,
Arp, A. Hansen, Matthisen, S. v. Hobe, Hamkens, Martensen) forenet sig om en extrem Adresse (Jan. 1860),
der er et fuldstændigt Klageskrift mod de sidste 10 Aar.
Man protesterer mod:
30
1. mod Fdg. 2. Oct. 1855’s vedblivende Gyldighed for
Dmk. og Slesvig, saavelsom mod de i det sidste Møde
vedtagne Loves Anvendelighed i Slesvig.
2. mod Fdg. 15. Fbr. 1854 §§ 1—4.
3. Bkg. 10. N. 1855.
35
4. gegen jede ohne vorgängige Vernehmung der schl.
Stde. vorzunehmende Regulirung des Verhältnisses des
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Hrs, Schleswig zu dem übrigen dem Scepter Eur. M.
untergegebenen Lande.
5. gegen alle bisherigen u. künftigen Massregeln, die
auf eine Lösung der Vh. gerichtet sind, welche die Her5 zogthümer Schleswig u. Holstein verbinden.
Til Slutning udtales den Overbevisning, dass der Mo
narchie allein dadurch Friede, Ruhe u. Wohlfahrt wieder
gegeben werden kann, dass den Stden des Hs. Schl, be
hufs endlichen Feststellung des politischen Verhältnisses
10 des Hs. Schl, zu den übrigen zur Monarchie gehörigen
Landen auf Grund der alten Landesrichte zeitgemäszen
Vorlagen gemacht werden, sowie dadurch dass bis
zur definitiven Ordnung dieses Vhes auch rücksichtlich
der bisher gemeinschaftlichen Angelegenheiten kein Ge
is setz ohne Zustimmung der schleswigschen Stde. erlassen
werde.
Den hele Adressesags Behandling er holdt meget taus;
endnu d. 8. Fbr. vidste foruden Tydskerne, hvortil Schmidt
(Flbg.) og Beck fra Ostenfeldt ikke regnedes, kun Otzen
20 og Kranold Besked derom. Efter de Forestillinger, Kranold gjorde Otzen, vil denne sandsynligviis ikke mod
tage Adressen; i alt Fald vil Kranold ikke tilstede For
handlingen; en Beslutning vil under ingen Omsthder.
kunne tages gyldig, da Minoriteten vil gaae (i det Mindste
2512). Iøvrigt har Kranold gjort Rumohr Modforestillinger.
Denne erkjendte, at man var gaaet udover Competencen,
men mente, at det kunde tilstedes i Adresseform; han
havde troet, at omend eet og andet Udtryk kunde have
været holdt moderatere, saa var dog Formen loyal, og
30 hvis han havde troet, at Adressen ikke vilde blive mod
taget i sin nuværende Skikkelse, vilde han have gjort
Alt for at forhindre dens Vedtagelse; om det nu vilde
lykkes ham at standse den, vidste han ikke. Forslagene
om Trykkefrihed og Forsamlingsfrihed kom fra den unge
35 Baudissin, som ikke var besindig; dem vilde Rumohr af
Evne modarbeide. Det gjorde Rumohr meget ondt, at
Andragendet om Embedsmændenes Udrensning betrag
tedes af Kranold som en Fornærmelse mod Kongen.
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Kranold troer halvt om halvt disse Mennesker; ved
Skuffelsen vil han jo blive dobbelt forbittret. Underligt
nok blev han ved Rottwitts Død virkeligt usikker og fik
Otzen til at indsætte nogle Propositioner, hvorved det
bestemte Brud mellem Majoriteten og Regjeringen sand- s
synligviis var fremkommen, da han fik Tilhold om at
lade Sagerne gaae sin vanlige Gang, og han i den An
ledning nu igjen vilde have de udsatte Propositioner
frem, saa var Otzen bleven stædig, og sagde: »Lad det
nu blive ved Aftalen.«
lo
Udsættelsen benyttes til voldsom Agitation i Sydsles
vig. Hvad de 26 ville gjøre, hvis Otzen nægter Adressens
Fremme, vides ikke. Fsv. [forsaavidt] er Rumohrs Op
førsel ligeoverfor Kranold maaskee sand, som han maa
skee gjærne holdt sig roligere (ellers var han vel Præ- is
sident), men det Tyrannie, der udøves fra Holsteen, er
bestemmende.
DEN 13. FEBRUAR. Mandag. Madvig havde om Tors
dagen ikkun talt med Andræ, foruden med mig, der
henviste ham til Hall, og Hall. Om Fredag Morgen gik 20
han til Bluhme. Denne var nu aldeles paa det Rene med
sig selv, eller rettere med Sponneck. Bl. vilde være Consejlpræsident og have carte blanche; saa faa Ministre
som mulig; en civil Mand i Spidsen for de to militære
Ministerier (maaskee tillige Finansminister); een Mand 25
for de tre kongerigske Ministerier (Madvig: Nei! nei!)
eller to Indenrigs- og Justits M., samt K. og U. M. (Mad
vig, der ikke vilde gaae ind paa denne captatio benevolentiæ, indvendte: Nei; det maatte da være Justits- og
Kirke U. M., som foreenedes); han havde kun Tillid til 30
Sponneck som Financier (Madvig: nei, det gaaer ikke);
eller ogsaa maatte han have David. Mon Krieger vilde
tage Indenrigsministeriet? (Madvig: det kan jeg aldrig
troe). Hvad vilde man sige til Ussing (Madvig; der er
ikke længere Nogen, der troer paa hans Loyalitet). Hvad 35
Sagerne angik, saa maatte man jo see at vende tilbage til
Fdg. 26. Juli 1854, eller forøge de Kongevalgtes Antal, og
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danne et første Kammer, der ikke byggedes paa Folke
tallet. For Holsteen vilde han jo henvende sig til Criminil;
han vilde, hvis denne, som sandsynligt var, afslog Til
budet, henvende sig til Plessen! For Slesvig maatte han
5 have en Indfødt (med andre Ord, det var kun General
Hansen og Carl Moltke, som skulde kastes overbord).
Saaledes var da Madvig omsider lykkeligt kommet ud af
denne Fusionsphantasie. Men nu er han nærved at for
tryde, at han ikke strax erklærede kun med Hall at
10 kunne gjøre Forsøget. Han turde ikke byde Kongen
»den Ydmygelse tillige at tage mig;« og han har tidligere
ikke troet mig, naar jeg bevidnede ham Halls gode Stil
ling. Men nu troer han det, da Wachtmeister Fredag
Middag meddelte ham det Samme, som han Fredag
15 Aften meddelte Hall, idet han paa egne og Manderströms
Vegne ganske tiltraadte Madvigs Yttringer om Skandina
vismen. (Han havde truffet W. og Rudbeck paa Gaden;
den Sidste absenterede sig, og W. bad, om han maatte
gaae op med — de var just i Nærheden af M.s Bolig.)
20 Iøvrigt er Madvig, som Fredag Kl. 11 erklærede Kongen,
at han ikke kunde paatage sig Dannelsen af et Ministe
rium, jo stærkt afficeret ved den Berlingske Tidendes
Spot og Fædrelandets Rancune, ikke at tale om Flyve
postens Uforskammethed (Professorpartiet i dets værste
25 Skikkelse, siger den nye Fader, Grundtvig), Men han er
tillige saa forbittret paa Bluhme og Sponneck, at han
næsten er forsonet med Blixen*, i det Mindste som sles
vigsk Minister.
Efter Madvig fulgte Bang (Løverdagen). Denne anbe30 falede Bluhme, C. Moltke o. s. v., men samtidigt dermed
nogle uklare sponneck-tscherningske Føderativsiaisideer;
i det Mindste havde Kongen, »der havde sit constitutionelle System, hvorfra han ikke vilde vige,« forsikkret
Wachtmeister, der ikke kunde faae Audients om Løver35

* Det Meste er sandt, siger Blixen om Brochuren, men
det er mat.
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dagen, fordi Kongen kjørte til Skodsborg*, men derimod
var længe hos Kongen Søndag Formiddag, at der var et
andet System, saa han var slet ikke i Forlegenhed. W.
havde imidlertid i Løbet af Løverdagen faaet Tilladelse
til ikke at fremkomme med Venneraadet, saa Audientsen s
kun blev en Condolationsaudients.
Der var dernæst nogen Usikkerhed; det var ikke langt
fra, at man havde sendt efter Tillisch, men det blev
Sponneck (uvist om der blev gjort ham bestemt Tilbud).
Mærkeligt nok raadede denne til en Sammensmeltning w
af Blixen-Hall. Imidlertid havde Tornérhjelm telegrapheret til Blixen Kong Carl’s Raad »gör upp med Hall«.
A. Hage, der med Westenholtz kom ud fra Blixen netop
som Hall gaar forbi, bringer nu Hall et Brev fra Blixen,
der forgjæves havde søgt ham paa Bakkehuset (— hvor i5
han nær var stødt sammen med Madvig —) og bad ham
om en Samtale med ham om Aftenen Kl. 8 hos Hammerich’s. Hall gik da straks op til ham, Blixen viste
ham nu en Telegraphdepeche til Monrad med carte
blanche, med Forespørgsel, om han havde noget at ind- 20
vende mod dens Afgang. Det havde Hall ikke, og saa
ledes telegrapheredes idag til Monrad. Vil Monrad ikke,
danner Blixen i fornødent Fald et Ministerium (jeg troer,
at Regenburg, hvis det behøves, selv tager slesvigske
Ministerium for at komme de 26 tillivs).
25
Upaatvivlelig havde Blixen gjærne seet, at Hall havde
tilbudt ham i Forening at danne et Ministerium. B.
havde sin første officielle Diner isøndags. Kongen synes
at sætte nogen Friis paa Blixen**, og vil altsaa af denne
Grund for Øieblikket ikke kalde Schele herover. Madvig 30
har Kongen utvivlsomt havt til Bedste, sandsynligviis
efter nogle af Ministrenes Raad.
* W. forargede Blixen ved at sende Rudbeck op til
Kongen og bede om Audientsen.
** Denne havde i Flensborg virkelig en Idee om at 35
tage et Votum eller i alt Fald en Best af Stænderne
imod Sies vigs Deling; herimod protesterede de forskel
lige Ministertelegraphdepecher.
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DEN 14. FEBRUAR. Tirsdag. Monrad har svaret >Je
tacherai å satisfaire å Fordre du Roi< og reiser strax
hertil (Mandag Aften). Blixen’s Irettesættelse til O. Pies
sen er tilbagevist med megen Bestemthed og Skarphed.
5 Endnu kom Indstillingen i Frankfurt i vor Sag ikke
frem. Man taler om en Forhandling mellem Berlin og
Hannover, der muligt kunde føre til Fastsættelsen af en
Frist.
Rottwitts Begravelse. Grundtvig prostituerer sig. Kon10 gen mødte.
DEN 15. FEBRUAR. Onsdag. Bønderne indbydes til
»Bagtalelsens Skole«.
D. Hfd. har nu udgivet sin Januarbrochure efter at
have udfrittet Hegermann, men mod dennes bestemte
15 Forbud om at benytte et Svar, denne gav ham paa fsk.
Spm. paa Grund af gammelt Bekjendtskab. D. Hf. havde
i sin Tid udkastet et Brev til Prinds Christian i Hh. til
Landgrevindens Opmuntring (‘’/i 60): »Da Baron Blixen
underholdt sig med ham om Motiverne til Ministeriets
20 Beslutning at overdrage Prindsen Statholderskabet i Hol
steen, troede han, at hans Betænkeligheder ved en saa
brat Udnævnelse ligesaa væsentligt vedkom vor ny Le
der i Politiken som selve Prindsen, og han forelagde
ham desaarsag Udkastet. Baron Bl. overraskede ham
25 med den Erklæring, at han (Bl.) ifølge dette Brevs Ind
hold maatte ansee ham (D.) for en decideret Modstander,
og da jeg ikke føler noget Kald til nu at blande mig i
vor uklare Politik, saa troede jég saa meget mere at
burde afholde mig fra direkte at tilskrive Prindsen, som
30 han synes omgivet af en Mængde Raadgivere af fsk. Art
og næppe føler Trang til at see deres Antal forøget.
Prindsens store Fortrin og Prærogativ har hidtil bestaaet i, at han har holdt sig fjernet fra Partirøret. Det
Skridt hvorved han skal opgive denne Stilling er saa
35 vigtigt, at hans Betænkelighed ved at modtage en saadan
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Post midt paa Valpladsen er tilstrækkelig begrundet.
Prindsens Stilling og høie Kald er udelukkende baseret
paa Londoner Tr. og paa den Adhæsion, samme har
fundet i Dmk. Han bør, for ikke at compromittere dette
sikkre Fodfæste, ikke indlade sig i noget Skridt, der ikke 5
er correct overeensstde. med Tractatens Formaal, der
ikke er beregnet paa at realisere det Heelstatsprincip,
der i Tr. er givet, og han bør afholde sig fra hvert
Skridt, der leder bort fra den angivne Basis. Man seer
let, at det forrige M—ms Mangel bestod deri, at det ikke i®
ærligt fastholdt det af Dmks Historie fremgaaede i Lon
don stadfæstede Princip. Det førte Heelstaten paa Læben,
men Eiderstaten i Hjertet. Et nyt M—m der vedbliver
at gaae i det forrige falske Spor, der ikke vil rette de
Feilgreb,* som have været Anledning til al vor Stride®
med Tydskland om Holsteen, er uden al Mening og
umotiveret. **
DEN 16. FEBRUAR. Torsdag. Monrad kom imorges,
tog strax til Kongen, talte med Fenger og Hall kortelig
om Formiddagen og havde Aftenmøde med dem hos 20
Fenger Kl. 8.
Monrad havde øiensynligt betænkt selv at overtage
Conseilpræsidiet og Udenrigsministeriet, naturligviis gjorde
han Regning paa Fenger til Finansminister, og tvivlede
ikke paa at faae Hall. Wolfhagen betragtede han i Pa-25
ris som umulig paa Grund af den paatænkte Anklage.
Med Blixen vilde han ikke indlade sig paa Grund af
Forholdet til Prinds Christian. Den første Skuffelse var
den Fornemmelse, at Kongen gjerne saae ham strande.
Den anden, at Fenger, (som maaskee endog gjærne 30
vilde have mig tilbage) insisterede paa, at Hall skulde
være Udenrigsminister.
Den tredie, at Hall ikke syntes villig hertil.
Monrad havde den Dag nogle uklare Tanker om With
* Slesvig.
** Af et Brev til Landgrevinden Midten af Jan.
Kriegers Dagbøger. II. Bind.

10
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til Kirke og UM. samt Fr. Bornemann til Just.Minister,
eller Rosenørn til IM., dersom With ei vilde.
DEN 17. FEBRUAR. Fredag. Hall gjorde igaar det Ind
tryk paa mig, at han selv i Grunden helst vilde tage
5 K. U. M. (Noget, hvortil Treschow og har raadet ham);
han var utilhøielig til at overtage Udenrigsministeriet,
naar Monrad var Conseilpræsident.
Idag traadte Tilbøieligheden til hans ældste Ministe
rium i Baggrunden formedelst Fengers Fordring paa at
10 see Hall i Udenrigsministeriet. Desmere fremtraadte hans
Ulyst til Conseilpræsidiet; >et Ministerium Monrad, An
dræ, Hall klinger ikke godt; tag Moltke Hvidtfeldt til
Conseilpræsident og holstensk Minister (med en Direc
teur)« var hans sidste Raad til Monrad i Gaar Nat; det
15 er min Idee, men jeg giver dig den.« Jeg forestillede
Hall, at han under alle Omstændigheder kunde kun være
Minister, naar han blev Udenrigsminister, hvad enten
han saa tillige vilde være Conseilpræsident eller ikke:
naar hans Indtræden i Ministeriet skal være til Gavn
20 for Andre end Monrad, til Glæde for Andre end ham
selv, saa maa det være i Udenrigsministeriet, hvor han
har vundet sine Laurbær.
Hall synes imidlertid at ansee det for aldeles lige utilraadeligt at overtage Udenrigsministeriet under Monrads
25 Præsidium, og tillige selv at tage Præsidiet i Forening
med Udenrigsministeriet. Han lover altsaa Monrad slet
Intet, men vilde ugjærne see, at Monrad strandede.
Monrad taler længe med Kongen, besøger Prindserne
o. s. V. uden at komme videre, da hverken Hall eller
35 Fenger lover Noget. Der er en stigende Tro paa, at Kon
gen gjærne saae Monrad strande.
DEN 18. FEBRUAR. Lørdag. Hall udvikler for Monrad,
at han ikke kan overtage Forsvaret for et Ministerium
Monrad. Det vilde blive Forholdet fra 1848, der gjentog
35 sig under yderst vanskelige Omstdhder. Det var i sig
selv under de forhaandenværende Fhd. en stor Vanske-
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lighed, naar Conseilpræsidiet og UM. vare adskildte.*
Det forudsatte en fuldkommen Enhed i Anskuelser, el
ler dog et saadant Forhold, at Verden troede paa en
saadan Enhed. Men der var ikke fuld Enhed i Gjernin
gen, og udadtil vilde Ministeriet Monrad opfattes som et s
nyt Ministerium fra 1848, medens Monrad i Grunden
maaskee gik videre i sine Indrømmelser end Hall. Paa
den anden Side vilde Hall ikke heller tage Conseilpræ
sidiet med Udenrigsministeriet og alle de dermed for
bundne Ubehageligheder.
10
Han er fremdeles lige utilbøielig til at gjøre Fordrin
ger m. Hs. til Grevinden. Han vilde i ethvert Tilfælde
gjøre Indsigelse mod M. Rosenørn, som er hidkaldt, da
denne har en bondevenlig Lugt baade hjemme og ude.
Hall afslog derfor baade Conseilpræsidiet og Uden- is
rigsministeriet under Ms CPræsidium. Monrad har tænkt
paa Casse til Justitsminister, synes at ville beholde Ge
neral Thestrup, er nu tilbøielig til at henvende sig til
Wolfhagen, og har været saa heldig ikke at træffe Blixen
hjemme, ei heller selv at være hjemme, da denne søgte 20
ham.
Schulin benytter Interregnet til at blive forflyttet til Fre
deriksborg Amt. Det bliver da i alt Fald ingen vordende
Conseilpræsident.
DEN 19. FEBRUAR. Søndag. Hall var igjen hos Mon- 25
rad. Monrad sagde Nei til Halls Forslag om at overdrage
Conseilpræsidiet til Moltke Hvidtfeldt. (Erindringen om
W. Moltke skræmmer). Hall sagde Nei til Ms. Tilbud
om at overtage Conseilpræsidiet og Udenrigsministeriet,**
* Endnu i Bluhmes Tid ansaaes det for upassende, at 30
de fremmede Ministre talte om Forretninger med andre
end Udenrigsministeren.
** Uagtet Kongen, da Monrad forklarede ham Vanske
lighederne ved Præsidiet og slog paa Hall til Præsident,
yttrede, at det vilde han ikke have Noget imod.
35
10*
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medens Monrad var K og U. M.; Gasse Justitsm. og
Stiftamtmand Dahl Indenrigsminister (Thestrup Krigsog St. Bille Marineminister). Da tilbød Monrad ham K.
og U. M., medens han selv tog C. P. og U. M., og Hall
5 valgte mig til Indenrigsminister, eller Hvem ellers han
maatte foretrække. Hall veed imidlertid, at jeg ikke vil
indlade mig herpaa.
Derimod vilde Monrad, som synes at skye Indenrigs
ministeriet (hvilket jeg ikke hidtil troede, da Hall syntes
10 at ønske mig til Justitsminister) ikke finde sig i, at vi
alle 4 vendte tilbage. Paa samme Tid paastod Hall, at
Monrad ikke havde Noget imod, at jeg blev Conseil
præsident og Indenrigsminister.
Monrad telegrapherer idag til Wolfhagen for at spørge,
15 om han vil tage det slesvigske Ministerium.
Blixen gaaer meget malcontent omkring. Adspurgt om
sin Indtræden svarer han: »Nei, jeg er ikke Professor«.
Frankfurterindstillingerne kom frem i Løverdags som
tidligere bestemt af Preussen, uden hannoverske Skjær20 pelser (— Til samme Tid vil Schele gjennem Zimmer
mann vide, at Hannover staaer saa spændt ligeoverfor
Preussen, at det gjærne sluttede sig sammen med Dan
mark). Bulau protesterede strax.
DEN 20. FEBRUAR. Mandag. Hall kom til Monrad, da
25 H. P. Holst stod udenfor. M. vilde ikke gaae ind paa
Moltke Hvidtfeldt; da Hall fastholdt sit Standpunkt (Fen
ger ligeledes), foreslog Hall Monrad Unsgaard til Con
seilpræsident. Da Hall kom ud fra Sovekamret, var Casse,
St. Bille og Thestrup opstillede. De ventede en Forhig.,
30 da Hall overraskede dem med et Farvel. Han kom op
til mig, tilsyneladende endnu utilbøielig til at tage Præ
sidiet, og syntes derfor glad ved mit Tilbud at tage over
til Unsgaard. Han gik op igjen til Monrad, som lige
ledes nu sværmede for denne Idee og strax udvirkede
35 en kgl. Ordre til Unsgd. om at komme herover.
Intet Svar fra Wolfhagen. Hall syntes idag at ønske.
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at jeg skulde indtræde i Udenrigsministeriet i en Directeurstilling. Mon det er hans virkelige Ønske?
General Thestrups Angreb paa Lundbye i denne Tid
er et stærkt Vidnesbyrd om »Fædrelandets« Afhængighed
af de vexlende Luftninger. Er det imidlertid sandt, at 5
Lundby selv har brugt at indlede sine Foranstaltninger
ved smaa Bladartikler, saa har han jo vist Veien og er
bleven »dryppet i sit eget Fedt«.
Westenholtz besvarer en Forespørgsel fra Blixen, der
har lyttet til Krüger’s Udsending Pagets Forestilling i 10
Transittoldsagen, med den grandiose Humbug, at han
ønskede ikke blot Transittoldens, men al Tolds Afskaf
felse; naar England vilde bringe den Sag for paa en
Congres, saa kunde den vist let ordnes.
DEN 21. FEBRUAB. Tirsdag. Unsgaard har nylig havtis
et Cholerinetilfælde, og var consigneret i Stuen. Jeg fore
stillede ham, at Hall hverken vilde acceptere Monrad
som C. P. eller selv være det og bad ham nu betænke,
om han kunde forsvare at lade det Hele strande ved
sin Vægring. En saadan neutral C. P. passede netop, da 20
det ikke var heldigt, at de fremmede Ministre forhand
lede med mere end Een. Kongen holder af ham, forsaavidt nu Kongen kan holde af en Conseilpræsident.
Unsgaard blev meget ilde tilmode; det syntes ikke,
som han vilde indlade sig paa det Foretagende, nu han 25
var kommen vel ud af det; han befinder sig for Øie
blikket aabenbart ret vel i Odense, hvor man er glad
ved at blive fri for Fischer.
Af de rottwitt-blixenske Rigsdagsideer er, hvad der
hidtil er kommen til Landsthinget, Intet sluppet igjen- so
nem.
Interpellationen til Borgen er udsat in extremis.
Communa/Zousbetænkningen (d. 21. Fbr.) er correct.
Nu vil Prøven blive haard ved »Erklæringsloven«.
Men i Folkethinget benytter man Interregnets Lev- 35
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ninger. En Betænkning jadskes af i Jernbanesagen med
Westenholtz’s Minde; Stiftelsesloven fremmes; Finans
loven derimod udsættes tilsyneladende af Opmærksom
hed for det nye Ministerium.
5

Bal hos Arveprindsen. Der gjøres Cour til Hall. Der
skumles over Monrads og St. Billes rayonnante Mine.
Sponneck og Blixen ere meget mørke; end ikke Tscher
ning kan oplive Blixen og hans Kone.
De slesvigske Stænder fik idag den alvorlige Tiltale.

10 DEN 22. FEBRUAR. Onsdag. Da Wolfhagens Svar ude
blev, blev det gjennem Dirckinck skaffet tilveie. Det var
ingen Under, at han ubekjendt med >la situation du
moment« sagde Nei, da Monrad uden nærmere Forkla
ring havde ladet indflyde i Forespørgslen Hall n’y en15 tre pas.
Monrads Opførsel er vistnok heelt eiendommelig. —
1 Løverdags henvendte han sig til Blixen,* kaster sig
træt paa Sophaen med Cigarren i Munden, siger ham,
at han ikke kunde beholde ham i det slesvigske Mini20 sterium, da han havde behandlet Prinds Christian paa
den Maade, men spørger ham, om han vil gaa til Brüs
sel! Da han forundret gjør opmærksom paa, at hvis
han havde villet være Diplomat, kunde han med Let
hed have opnaaet en saadan Stilling som den, Monrad
25 nu vilde byde ham, under Chr. VIll. Saa byder Mon
rad ham Overhofmarskallatet. Da Blixen leende frabeder
sig det Hverv og spørger, hvor det falder M. ind, svarer
denne, at han har saa megen Velvillie for ham, at han
ønskede at kunne gjøre Noget for ham. Bl. fandt dog,
30 at denne Velvillie, som han iøvrigt paaskjønnede, yt
trede sig paa en noget eiendommelig Maade. Igjennem
* Om Aftenen Kl. 7, efterat han havde skrevet til
Wolfh. og efter Kl. 5 at have faaet Afslag fra Hall, der
vægrede sig ved at komme til det Kl. 9 berammede Møde.
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P. Hjort og Holst lader Blixen sig forlyde med, at Mon
rad er gal. Til Rosenørn har Monrad udtalt, hvorledes
han fandt det nødvendigt at gjøre Noget for at tilfreds
stille Kongen — ergo maatte Scheele være Overhofmarskalk. Dette skræmmede maaskee Rosenørn mere end s
Noget Andet. Selv Thrap har indseet, hvor umuligt no
get Ministerium kan holde sig, naar Scheele færdes;
han vilde isaafald gaae, saa det er intet Under, at Scheele
advarede Hall mod Thrap. Mandag Morgen modtog M.
Rosenørn med det Ord >tout est hrisé«, saa M. Rosen-1«
ørn havde saa meget lettere ved at følge sine Fættres
Inspirationer. Om Mandag havde Monrad ladet Holst
sætte Hall’s fuldstændige Afslag i Bladet (hvilket og
meddeltes Kongen, saa Skandalen standsedes kun til
fældigviis Kl. 5, da Hall end engang talte med Monrad), is
DEN 23. FEBRUAR. Torsdag. Jeg blev igaar enig med
Unsgaard, at han skulde slippe, dersom han kunde
bringe Kongen til at klappe Hall. Han kunde paa Grund
af sin Forkjølelse ikke igaar komme med, men kom
idag med sidste Tog og fik strax Besøg af Hall.
20
Monrad har talt med Fonnesbech, men denne synes
hellere at ville være Indenrigsminister under Blixen’s
Præsidium. Han tænker nu paa Stiftamtmand Dahl.
Efter al Sandsynlighed vil Raasløff tage imod det hol
stenske Ministerium. Han gaaer om med en Attest fra 25
Criminil, hvem han har sendt sine Brochurer, og en
mundtlig Anbefaling af Ørsted, som ligeledes mener, at
det er Manden. Arveprindsen vilde helst have ham til
slesvigsk Minister, men naar det ikke kunde lade sig
gjøre, saa maatte han da blive holstensk Minister; Rlf. 30
var og i Tirsdags ganske villig dertil, da Arveprindsen
opfordrede ham.
Det paastaaes, at Monrad har adspurgt Ungern om
Moltke-Hvidtfeldt. Han behagede ikke Ungern.* Ikke* Hall bekræfter, at Ungern ved et Besøg, han gjorde 35
Monrad, virkelig blev adspurgt om M-Hvidtfeldt. Ungern
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destomindre forsikrer M. Hvidtfeldt, at Præsidiet har
været ham tilbudt, men at han har afslaaet det, fordi
han ikke dristede sig til at forene de to stridige og skin
syge Mænd, Hall og Monrad.
5 (Hall vil aldeles ikke troe paa Forespørgslen.)
Blixen er meget bitter, og vil bringe i Erindringen, at
Monrad har været fra Forstanden, omtrent som Andræ.
Hall troer, at Blixen var kommet til ham, dersom han
og Monrad ikke vare bievne enige; ogsaa Monrad troer,
10 at Blixen speculerede herpaa; men de, der staar Blixen
nærmest, troe, at han vilde kaste baade Hall og Mon
rad overbord, hvis Touren kom til ham.

15

20

25

30

DEN 24. FEBRUAR. Fredag. Unsgaard holdt da Stand
hos Kongen; han afslog baade Conseilpræsidiet med det
holstenske M., og C. P. som Kongen vilde give ham
aleene; det hjalp, at Kongen ved Afskeden havde lovet
ham, at han ikke skulde blive nødet mere. Da Sagen
saaledes var afgjort for Unsgaards Vkde, tilføiede Uns
gaard til nogen Skræk for Monrad, hvem han havde
meddelt sin Hensigt, nogle Ord til Anbefaling for Hall,
men rigtignok neppe i den heldigste Form, idet det løb
ud paa, at Hall ikke havde været den Værste, ikke en
gang den Slemme, hverken da Chineseren (som Unsgaard
kaldte Ægypteren) var her, eller m. Hs. til Berling—
Hegermann. Kongen hørte paa Raadet at klappe Hall,
men svarede ikke noget.
Samme Dag dannedes Ministeriet, efterat Hall alt om
Torsdagen havde harangueret dem. Det kunde gjærne
have ventet til Halls Fødselsdag d. 25. Fbr. Fenger er
noget forknyt, Monrad næppe synderlig tilfreds; imid
lertid har han nu baade Kirke-, U.- og Indenrigsmini
steriet. Wolfhagen havde i et chiffreret Svar, — som
altsaa maatte dechiffreres i Udenrigsministeriet, — svaret
Ja, men forment, at han ikke burde overtage Ministeriet

35 fraraadede ham, anbefalende til slesvigsk Minister —
Ivar Rosenkrantz.
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før Stændernes Slutning. Jeg veed ikke, om Udnævnel
sen efter hans Mening ligefuldt skulde komme. Den
kom i alt Fald, og Fenger overtager imidlertid det sles
vigske Mstm., skjøndt hverken han eller Monrad har
noget Øie eller Hjerte for de slesvigske Forhold. Imid- s
lertid indsee dog vel Begge Nødvendigheden for det Første
af at lade Regenburg føre den Stændercampagne til Ende,
som han har begyndt, og dernæst af i det Hele at fast
holde den engang trufne Afgjørelse, hvis Conseqvents er
en stadig Kamp med Stænderforsamlingens Majoritet, i«
Denne Gang har Majoritetens Overmod hjulpet; selv
Bh. Bl. er i bedre Lune.
DEN 25. FEBRUAR. Løverdag. Skjøndt Regenburg el
lers ikke har nogen sær Lyst til at kjøre med vilde
Heste, er han dog næsten bedrøvet over at miste Blixen.* is
Kranold holder det ret godt gaaende med Tydskerne;
han syntes først, at den haarde Tiltale gik for vidt, men
da de 26’s Adresse kom frem, fandt han den bedske
Drik god. Samme Dag havde han indbudt 11 tydske
Bønder; de vare saa bløde, at de kunde vikles om Fin- 20
geren; naar kun >die verfluchten Privatpropositionen
gehenkert wären«, sagde Martens til Afsked, men hvad
hjælper det; naar de have været i Clubben, lystre de
blindt. Derimod synes det, som Rumohr, Baudissin osv.
nu ikke mere ville komme til ham. Minoriteten vil nu 25
fremkomme med en Adresse, sandsynligviis med 14 Un
derskrifter.
Uagtet hverken Hall eller Fenger ønskede Ministeriets
Dannelse den 24de Fbr., havde Monrad saa megen lil,
at han ikke kunde vente til næste Dag. »Idag skal I 3o
lystre mig, fra imorgen af skal jeg lystre.«
Det er første Gang, at trende Ministre siden 1848 ere
* Paa samme Tid meddeler Tscherning Blixen Breve
fra Thomsen til G. Winther, med sine egne Bemærk
ninger om de fanatiske Mennesker, der »regjere eller 35
rettere husere i Slesvig.«
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vendte tilbage til de samme Ministerier, efterat et Mini
sterium imidlertid har bestaaet. Moltke A. V. og Spon
neck vare slet ikke ude; Bang og Simony vare isolerede
og springende. Det farligste Element er maaskee Raas5 løif. Det behøves blot, at et Blad roser ham for Vare
tagelse af holstenske Interesser, Upartiskhed o. s. v. og
hans Forfængelighed kan drive ham til at indtage en
Stilling, som kan volde meget store Vanskeligheder.
Blixens Afgang reddede Vedel. Forholdet imellem dem
10 var blevet omtrent umuligt. Udentvivl var Vedel blevet
sendt til Madrid. .
DEN 27. FEBRUAR. Mandag. Om Fredagen vilde Mon
rad strax have alle de nye Ministre samlede forestillede
for Kongen. Men Hall protesterede. Saa vilde Monrad
15 over til Kongen med Hall. Det hjalp ikke; »jeg vil ikke
have dig med«. Saa maatte da Monrad faae Kongen til
at kalde Hall, uagtet Kongen bad, om han ikke kunde
slippe. Hall kom og har jo vist været meget mild;
Kongen havde ventet Vilkaar og blev meget glad, da
20 Hall ikke stillede saadanne Vilkaar. Imidlertid paastaaer
Hall, at han dog hævdede den tidligere Stilling i almin
delige Træk med Hensyn til Berling og Grevinden; han
vilde ikke være Minister, dersom der skulde være det
samme Forhold imellem dem som i den sidste Tid,
25 men det kunde let komme igjen, dersom Kongen og
Grevinden ikke vilde vogte sig for at fremkalde den.
Siden kom Monrad igjen til Kongen aleene. Nu var
jo Alt glemt, sagde Monrad. »Glemt«, sagde Kongen,
»Nei; Intet er glemt; Alt er optegnet med Historiens
30 Griffel; men annulleret skal det være.« Jeg spurgte Hall,
om han paa det Vilkaar vilde træde ind; han betænkte
sig et Qvarteers Tid, medens jeg gik ind og satte mig
i min Sopha; saa sagde han Ja!
DEN 28. FEBRUAR—1. MARTS. [Referat af Depecher
35 fra B. Biilau af 20., 21. og 22. Febr.]
Det er aabenbart nødvendigt med nogen Bestemthed
at tilbagevise de frankfurtske overspændte Fordringer.
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Et Sammenstød bliver dog tidligere eller sildigere uundgaaeligt.
DEN 2. MARTS. Fredag. Efterat jeg havde været sam
men hos Vedel iforgs. Middag og igaar Aftes med Hall
og Vedel herhjemme, aftaltes et Møde i Aften til at gjen- s
nemgaae Vedel’s Udkast til Besvarelsen af Comitebetænkningen i Frankfurt.
DEN 3. MARTS. Løverdag. I Statsraadet stadfæstedes
Løsgjængerloven og nogle af de gamle slesvigske Love
(saasom om Kjøretøjers Indretning, om Jernbanebeska- lo
digelser o. s. v.)
Svaret til Frankfurt bifaldtes.
DEN 4. MARTS. Søndag. Expeditionen til Frankfurt gik
virkeligt af. Raasløff havde haft den tydske Text, først
gjort stort Spræl, men tilsidst Lidet eller Intet havt at is
rette.
DEN 6. MARTS. Nu er Sagen mod Berling bortfalden.
DEN 8. MARTS. Jeg havde en lang Samtale med Hall
om den Briegerske Sag m. m.
[Optegnelse af forskellige Data vedrørende norske Po- 20
litikere.]
DEN 14. MARTS. [Om Uenighed indenfor den svenske
Regering i Anledning af Statholdersagen.]
DEN 16. MARTS. Fredag. Jernbanesagen faldt nu gan
ske. Monrad’s fine Politik at adoptere Jessens Forslag 25
hjalp ham ligeoverfor Kongen, men vil dog i Tiden vel
paalægge ham adskillig Gene. Maaskee var det gaaet
igjennem, siger han, dersom han havde modsat sig det.
Bregendahl gjorde Sit til at styrte det Hele, da han
frygter Monrads østlige Tendentser. Blixens Attaque til- 30
bagevistes meget correct af Monrad, som med Føie lod
det uomtalt, at Fenger havde forhandlet med Peto, og
spydigt af Hall, der nær havde dræbt Jessen, der min
dedes om sit gamle Hazardspil.
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Lønningslovene vedtoges til
Behandling i Folke
thinget. Monrad og Hall ville gjærne have en Ende paa
dem i denne Rigsdagssamling. »Det bliver siettere og
siettere.« Andræ lover, at Forslagene ikke skulle blive
antagne i Landsthinget uden Ændring.
DEN 17. MARTS. Kongen fortæller Hall, at det alt en
gang var ligesaa galt med »Carl« og det svenske Mini
sterium, navnlig Manderstrom, saa og Oscar.
»Da jeg kom derover i Sommer, mærkede jeg strax,
at det var galt. Carl sagde, jeg er omgivet af lutter Fjen
der. Jeg tog da Manderstrom for mig — vi ere jo Fri
murere* — og sagde til ham: »Hvad er nu det M„ De
har jo lovet mig at gjøre, hvad deres Herre befaler. De
vil da ikke sætte Dem op mod ham.« Han lovede mig
da omsider, at det skulde ikke skee oftere. Saa tog jeg
Oscar for mig; — ham taler jeg jo i en anden Tone
til. — »Hvad er nu det Oscar? Lægger du Raad op imod
din Broder?« Da jeg nu havde talt ham til rette, satte
de sig begge ned hos mig. Carl kom ind og blev noget
forundret ved at see os sidde saaledes ved Siden af hin
anden. Jeg reiste mig da op og sagde: »Deres Majestæt;
De kan trygt sætte Dem; De vil sidde hos D. M’s bedste
Venner.«

Jeg kunde have Lyst til at gaae derover til Kroningen.
25 Men det gaaer vel ikke an. Vi maae see at finde En til
at gaae i mit Sted. Men det vil falde vanskeligt. Der var
En, — men det gaaer ikke an.« »Hvem da?« »Det var
Hegermann,« »Ja, hvorfor ikke.« »Nei, det er min Fjende.«
»Ja, men det sagde D. M. ogsaa til mig om Blixen. D.
30 M. kaldte ham Deres DødsQende«. Efter nogen Betænk
ning svarede Kongen. »Ja, det er han endnu.« — Hall
tvivlende henviste til det forandrede Forhold, det sidste
Ministerium. — »Ja, Minister kunde han blive; det kan
han blive igjen, men see om han bliver Kammerherre.«
35 17. Marts. Statsraad. Jernbanesagen var spildt, trods
Monrads varme Anbefaling.
* Blixen vil nu i Skaane erhverve sig de høiere Grader.
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DEN 19. MARTS. Den Slesvigske Stænderforsamling
holdt da ud til Enden. Her viser Virkningen af Minister
skiftet sig maaskee klarest. Under Blixen var Regenburg
indtil Videre den Styrende. Da Wolfhagen kom tilbage,
vilde han først selv forsøge paa at tage Sagerne i sin s
Haand; Kranold skulde henvende sig til ham. Men det
gik jo snart op for ham, at det var umuligt (— maaskee
hjalp og Vedel ham til denne Indsigt). Paa den anden
Side er det jo et stort Spørgsmaal, om der er blevet
givet den slesvigske Majoritet saa bestemte, saa vidt- lo
gaaende Instruxer (Rumohr tilstod jo, at den tilbageviste
Adresse var kommet sydfra), dersom ikke Stemningen i
Frankfurt var blevet saa forandret siden det hallske
Ministeriums Afgang,
DEN 20. MARTS. I denne Tid behandles Spørgsmaalet is
om Sag mod Adresseunderskriverne (de 26). Regenburg
har jo længe havt Bemyndigelse til at decretere Actionen;
man ventede det i Slesvig, baade de Danske og de Tydske.
Argumentationen er jo den bekjendte. Dersom Sligt kan
taales, saa have jo enten Slesvigholstenerne Kongen med 20
sig, eller Kongen tør ikke for Preussen, for Tydskland
straffe dem, i begge Tilfælde er jo Autoriteten, som skulde
opretholdes, nedbrudt. Monrad og Raasløff ere jo forfær
dede, hver paa sin Viis. Hall viger tilbage for al den
Klage, al den Anke, som et saadant Skridt vil fremkalde 25
fra de fremmede Magters Side. Alt forinden har O. Pies
sen* meldt, at det nu ikke længere vil kunne lykkes
ham at standse den russiske Regjerings Henvendelse i
tydsk-slesvigsk Retning, saaledes som det eengang tid
ligere lykkedes ham, idet han da lovede Fyrst G. at for- 30
tie, hvorledes denne alt havde besluttet Interventionen,
men indtil Videre tog den tilbage. Ogsaa Manderstrom
har — naturligviis paavirket af Oriolla — gjort Hall
Forestillinger imod Fremgangsmaaden i Slesvig. Ikke de
sto mindre føler Hall, at der her skyldes Regenburg et 35
Depeche 3. Marts/20. Fbr.
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væsentligt Hensyn, og han har faaet en Samling Breve
og andre Aktstykker fra Slesvig for at faae et klarere
Blik over Situationen.
DEN 21. MARTS. Monrad besøgte mig igaar. Jeg havde
5 ikke seet ham, undtagen d.
i Theatret ved første
Forestilling af »skikkelige Folk«.
Vedel har skrevet til Bh. Biilau, saa denne maa vende
en Action mod de 26.
Brieger reiste iforgaars hertil; han har forregnet sig
10 ved at offentliggjøre i Alt. Mercur d.
Du Bois’s Brev
d. 9. Marts. Dertil var det ikke bestemt og Følgen blev,
at han ei blev modtaget og maatte reise tilbage uden at
faae D. i Tale. Imidlertid var han blevet suspenderet.
Snurrigt nok har D. i Amerika havt en Conflict med
15 Retterne om en Consuls Forpligtelse til at vidne. Han
vilde ikke give Oplysning om en Duel eller et Mord,
hvorved han var det eneste tilfældige Vidne. En skanda
løs Frifindelse gav Anledning til hans Forflyttelse.
DEN 22. MARTS. 1 Aftenmødet satte Hall trods Mon20 rads Indsigelser igjennem, at det overlodes til Hall og
Wolfhagen (efter Conference med Regenburg) at afgjøre,
hvorvidt Actionen skulde finde Sted eller ikke.
Nogle Tendentser Oversagføreren havde havt til at
skride ind uden høiere Ordre, naar blot Kranold au25 thentiskt sendte ham den forbryderiske Adresse, viste sig
snart at være Mundsveir. I Appellationsretten afviste Ma
joriteten et Forslag, der fremkom fra nogle af Rettens
Medlemmer om ex officio at forfølge de 26. Mærkeligt
nok vare Mænd som gamle Garlieb bestemt af den Me
so ning, at Sagen burde reises.
Dubois er dog blevet forlegen ved Briegers Optræden
i Avisen med Paaberaabelse af ham selv og Halls Auto
ritet; han desavouerer nu Brieger, som ikke havde Du
bois’ Tilladelse hertil.
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DEN 25. MARTS. Wolfhagen har nu udstedt Cirkulæret
om at de 26 ikke actioneres; derimod fortsættes Under
søgelsen mod Adressens Udbredere. Vederlaget er Kauf
mann’s Forflyttelse og Reventlow’s Udnævnelse i hans
Sted. Samtidigt at faae Rosen flyttet, — det fandtes at
være for Meget. Wolfhagen har iøvrigt næppe ladet Re
genborg forstaae, at dersom denne fordrede Actionen,
gjorde Hall ingen Indsigelse. Wolfhagen vilde selv ikke.
DEN 27. MARTS. Thouvenel svarer Lord John Russel,
at det glæder ham, at Noten af 22. Marts ikke er en lo
Protest; en yderligere Meningsudveksling vil for Øie
blikket ikke hjælpe.
DEN 30. MARTS. Rülaus Glæde over, at Trudslen om
le procés monstre ikke gik i Opfyldelse, er stor. Lad os
faae Belejringstilstand, hvis det behøves, men ikke denne is
monstrøse Proces med alle dens irriterende Conseqventser. Hall er saare glad over, at han slap for den Storm.
DEN 31. MARTS. Veto mod Erklæringsloven uden
mindste Indsigelse trods den Anvisning, Blixen i Berling
ske Tidende havde ladet give til ad den Vei at sprænge 20
Ministeriet.
Regenburgs Directorat ophæves.
Flaadens Tilstand forelagt Kongen, med Forslag om
en Marinecommissions Nedsættelse.
DEN 2. APRIL. De militære Omsætninger og Afskedigelser ere nu iværksatte. Krabbe og Müller afskedigede*.

25

DEN 3. APRIL. Rigsdagen sluttedes omsider. Bruun op
traadte virkelig tilsidst paa Landsthingets Vegne mod
Folkethinget og dets Lovtaler Bregendahl. Den »dunkle«
Casse har ikke vundet store Laurbær paa sine Vandringer 30
imellem Thingene. Hall optraadte kun i Theatersagen
og Jernbanesagen.
* Alt hvad Prinds Ferdinand skrev til ham var strax
over hele Slesvig By.
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DEN 4. APRIL. Fra første April er Cpt. Khe. Løven
skjold fungerende Hofmarskalk, efterat C. Krieger havde
afvist et indirecte Tilbud*); over Pengevæsnet har han
naturligviis aldeles ingen Raadighed faaet (Klemp og
5 Sally). Hegermann blev meget vel modtaget af Kongen,
der ikke vilde vide Noget af, at han havde irettesat ham.
Mærkeligt nok har der (tildels gjennem Skrike) været
gjort Forsøg paa at faae baade ham og Irminger til
Gouvernementet i Vestindien. Hegermann vilde ikke; for
10 Irmingers Vedkommende strandede det paa Grund af
umulige Pensionsfordringer.

is

DEN 6. APRIL. Uagtet der ikke er det Mindste i Rygtet
om Alliancen med Frankrig, gjør dette dog betydeligt
Indtryk. N. Pr. Ztg. proclamerer den (Slutningen af for
rige Maaned) og den troes tildeels i Tydskland, hvortil
Monrads Reise jo ikke lidet bidrager.

DEN 7. APRIL. Thiers’s XVH Bind er et mægtigt Ind
læg i Spørgsmaalet om Frankrigs »naturlige Grændser«.
Men hans Tro paa, at Napoleon kunde have seiret, hvis
20 dette eller hiint havde gaaet anderledes, var vistnok en
Overtro; Napoleon havde opslidt Frankrig.
Den hele franske Stemning er et nyt Ferment til den
tydske Stemnings Forvirring; Østerrig er uroligt, veed
ikke, hvorledes det vil gaae i Italien eller i Orienten;
25 Gothaerne (den tydske Nationalforsamling) reise Hovedet
igjen i Tydskland, og true aabent med militær diploma
tisk Annextion af de mindre tydske Lande; det churhessiske og det danske Spørgsmaal sættes atter paa Dags
ordenen.
30 DEN 8. APRIL. Dirckinck har nu havt Afskedsaudients;
han er blevet Storofficeer, saa de hannoverske Beret* Berlings Kone har nu maattet opgive Leiligheden
paa Slottet, uagtet den skal have været lovet ham paa
Livstid. Iøvrigt skriver Kongen meget ømme Breve til
35 Berling, der imidlertid endnu ikke har Mod til at vende
tilbage.
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Ministrene indbyrdes. Men ingen god Forstaaelse mellem
Kongen og hans Ministre paa noget af Stederne. Imid
lertid er dette Misforhold en stor Hindring for en op
rigtig og praktisk Tilslutning.
5 DEN 11. APRIL. Livet i Skoven.
Endelig er Kaufmann* udnævnt til Militærbefuldmægtiget i Frankfurt, omend alle hans Slutningsbetingelser
ikke ganske ere tagne til Følge.
A. Reventlow, som har været herovre og sluttet Alli10 ance med Blixen, er tilsyneladende modstræbende, i Vir
keligheden efter Ønske** blevet K’s Eftermand.
Til stor Forbauselse for Rosenkrantz, som har van
dret saa vide om i sine Planer — fra Madrid til Tønder
— blev strax samme Dag Grev Schack udnævnt til R’s
15 Eftermand.
Det staaer tilbage at afskedige Rohweder og Langheim,
og at besætte de derved ledig blivende Enheder, samt
Flensborg Amtmandskab.
Stemningen er imellem Embedsmændene urolig; Bøn20 derne i Nordslesvig nærme sig Kongeriget.
DEN 13. APRIL. Andræ er stolt af, at Napoleon nu
faaer Savoyen og Nizza, samt af at han faaer Ret i, at
det svenske Ministerium opnaaer Veto i Statholderspørgsmaalet. Maaskee betænker han dog ikke, at han vilde
25 give Toscana til Prinds Napoleon, ei heller, at Kong
Carl synes at billige den norske Grundanskuelse. Endnu
vides dog ikke sikkert, hvorledes han vil besvare Rigs
dagens Begjæring om Revision af Unionsacten. Spørgsmaalet synes ikkun at være udsat i det svenske Stats
so raad den 7. April. Efter Fleres Vidnesbyrd staaer det
svenske Statsraads Existens alligevel paa noget svage
Fødder; Hamilton er syg og kan efter Tornerhjelms
Paastand ikke holde ud; Gripenstedt vil trække sig ud
o. s. V.
55

* Jfr. Res. 26. Mai 1855.
** Tidemand er ikke fordrevet af R., men af Holm
o. s. V.
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DEN 15. APRIL. Om een Kjendsgjerning hersker der
en fuldstændig Overeensstemmelse; Wienertractaternes
Hævd og den dermed grundlagte europæiske Tilstand er
undergravet.
DEN 17. APRIL. Circulærdepechen om den slesvigske s
Situation er nu afgaaet. (Det Udtog, der blev offentlig
gjort, kom ved en Feiltagelse fra Bh. Biilau ud gjennem
Weisbrod.) Det var naturligviis kun til Orientering for
vore Gesandtskaber (O. Plessen har af sig selv læst den
for G—w, som klagede over Ungerns ildesindede Rap- lo
porter). Schele vil jo sige: Har jeg ikke sagt, at Moltke
tilintetgjør Danmark? Men det skal være Moltkes Ære,
at han følte, at Landets Selvstændighed maatte staae
høiere end de Svage ville erkjende. Kan et dansk Monarkie ikke opretholdes, skal Monarkiets Tyngdepunkt is
være i Holsteen, ja i Frankfurt, saa er Heelstatsprincipet
ikke længere det absolutgyldige.
DEN 18. APRIL. Paget er ligeledes opfyldt af de preus
siske Forestillinger til London om Slesvig, Lord John
Russell har nu og lært, at Betingelsen for, at der kan 20
udrettes Noget ved Raad til Tydskland, er en Forandring
i Slesvig. Ogsaa den preussiske Delingstanke skinner igjen
nem i England og hos Paget. Hall har imidlertid henvist
den unge Paget til Allens Bog (som nylig har gjort stærkt
Indtryk paa en af Prof. Molbechs Venner, Jeffrey, der 25
kan læse Dansk), og i det Hele betydet ham, at Betin
gelsen for at engelsk Mægling og Raad skal kunne være
Danmark til virkelig Nytte maa være at man afholder
sig fra Slesvig.
DEN 19. APRIL. Wolfhagen er i en besynderlig Grad 30
discrediteret i Slesvig, han er i det Hele den samme nu
som for 4 Aar siden, men han er ei længere under
Schleisners og Garliebs Indflydelse. Han trykkes af For
holdenes Alvor og er for honnet til at blænde ved falsk
Optræden som Blixen. Paa den anden Side har han ss
Vanskelighed ved at hævde sig ligeoverfor Regenburg,
11*
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hvis Stivhed han ikke kan magte, og hvis Elskværdighed
han af Forfængelighed ikke altid kan vurdere. Han har
uheldigviis stødt Appellationsretten, navnlig Stemann ved
sit Brev i den Briegerske Sag m. v.; til Gjengæld har
5 den, maaskee under nogen Indflydelse af Sympathie for
Leisner og Antipathie mod Jørgensen taget lidt underligt
paa adskillige Sager i Byen Slesvig o. s. v.
DEN 20. APRIL. Monrad kom hjem igaar Morges med
Familie. Han har ikke havt stor Tilfredsstillelse i poli10 tisk Hsde af Reisen. Det var et Uheld for ham, at Dir
ckinck skulde bort, og Moltke ikke var i Orden. Første
Gang han skulde til Thouvenel gik Moltke og han for
gjæves; anden Gang efter lang Venten en kort Samtale;
Thouvenel var aldeles optaget af Savoyen—Nizza; for
15 Tiden kunde han ikke tænke paa vor Sag; nogle velvil
lige Ord om Dotézac. Hos Keiseren ingen Privataudients,
hans militære Omgivelser vare tilstede. Keiseren lod
nogle Ord falde om at vende tilbage til Tilstanden før
1848; — Monrad tænkte ikke paa at gaae tilbage før
20 1815, men fremhævede at hin havde ført til 1848; sær
deles velvillige Ord om Dotézac. Endelig efter Henvis
ning af Thouvenel et Besøg hos Desprez; denne talte
noget om en Deling af Slesvig. Altsaa der er for Tiden
ingen Plan; man er dobbelt forsigtig efter Avisrygterne
25 og Jonas’s Audiens hos Keiseren.
DEN 21. APRIL. Thestrup har opbragt hele Artilleriet
mod sig ved at sætte sin Søn til Laboratoriet i Rends
borg i Slutningen af forrige Maaned, efterat en Anden
var udnævnt til Posten nogle Dage iforveien, under
30 Paaskud af, at han havde faaet nye Oplysninger (i Vir
keligheden, fordi Sønnens Kone, en fød Nielsen, havde
plaget ham).
DEN 26. APRIL. Den norske Deputations Ankomst her.
Grevinden var ikke ved Taflet; efter nogles Sigende,
35 fordi hun havde forgjæves ventet paa et Besøg fra De
putationen.
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Recke udbragte et mislykket Hurra i Theatret imel
lem Stykkerpe for Normændene.
DEN 27. APRIL. I Preussen har Deputeretkammeret d.
20. og 21. April gjenoptaget den chiirhessiske Sag og
dermed det hele tydske Spørgsmaal, som om vi igjen 5
skrev 1850. Recke erklærer Forbundsdagen for et retligt
non-esses i Overenstemmelse med den daværende Hr. v.
Schleinitz. Det er intet Under, at Karoly i Anledning af
denne Forhandling gaaer Schleinitz skarpt paa Klingen.
Mannteuffel har ikke et Ord at sige. Nu kommer Tou- lo
ren til det slesvigske Spørgsmaal. Mon det meklenborgske ikke ogsaa skal for en Dag? Hvad Schleinitz per
sonligt angaaer, paastaaer dog Bh. Bl., at han mere
drives frem i den gothaske Retning, end at han selv er
fremaddrivende. I den bloomfieldske Depechesag om is
Holdningen ligeoverfor Frankrig og Tydskland fik Schl.
unægtelig ikke saa liden Satisfaction ved Russell’s Und
skyldning. Men den preussiske Alliance er jo og for Ti
den den eneste, som England kan forsøge, for det Til
fælde, at det brister imellem England og Frankrig. Pa- 20
ven søger nu gjennem Lamorriciére en selvstændig Vaabenmagts Dannelse. Saa skulde da de franske Tropper
gradvis forlade Rom.
DEN 30. APRIL. I Mandagsministersamlingen bragte
Hall sin Plan med min Udnævnelse til Directeur i Uden- 25
rigsministeriet frem. Forestillingen var jo alt skrevet.
Men han veg tilbage for den stærke Indsigelse, som den
slesvigske Frygtagtighedsaand hos Monrad og Raasløf
fremkaldte. Monrad mente, at det var Mere, end hans
Indenrigs- og Cultusministerium tilsammen. Min Udnæv- so
nelse — mente R. — var det Samme som at erklære,
at der aldeles ingen Indrømmelse vilde blive gjort i det
slesvigske Spørgsmaal. Vent dog i det Mindste, til det
viser sig, hvorledes Ministeriet vil enes i den Sag.
35
DEN 1. MAI. A. S. Ørsted.t
Hvor megen Mildhed man end monne ville vise ved
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den politiske Bedømmelse, kan man dog ikke lade være
at komme tilbage til disse tvende Kjendsgjerninger.
1) Ørsted blev Statsminister a) i samme Maaned, som
Prindsen af Augustenborg blev Statholder, b) efter Land5 greven af Hessen og H. A. Criminil Udenrigsminister c.
2) Ørsted var Statsminister, da Criminil fik Kongen
til at afgive sin berygtede Erklæring af Vø 1846 til Frank
furt.
3) Ørsted i Forening med Moltke fik Fornyelse af
10 Forbindelsen mellem Slesvig og Holsteen ind i Rsk. 28.
Jan. 1848.
a. ’Vs 1842. b. d. 26. Marts 1842. c. Efter O. Moltkes
og Krabbes Afgang. Vi Joseph Criminil C. Præsident;
’Vs Danckw. Directeur.
15 DEN 3. OG 4. MAI. I Berlinerforhandlingerne skjærpes
Commissionsindstillingen med Tillæg fra Carlawitz og
Blankenburg.
Aszmann, Ordføreren, indrømmer ligefrem (Berichte
1860 S. 29). Dmk. kann . . . diesen Vereinbarungen nicht
20 nachkommen in dem Sinne, welchen Deutschland ur
sprünglich damit verbunden hat; es kann einen Gesammtstaat unter Wehrung der Gleichberechtigung un
ter Wehrung der Selbstständigkeit der einzelnen Theile
nicht hersteilen.
25 Man kommer nok til at sande Fr. Meyers Ord, at
ingen Jurist, der gjennemlæser Forhig. 51/52 ret kan
begribe den Sorgløshed, hvormed Bluhme lod Port og
Dør aaben for fremtidig Indblanding og Modfortolkning.
Fortrolige Udtalelser til Østerrig og Preussen aleene bleve
30 arriperede af Forbundet; Meddelelser bleve betragtede
som paatagne Forpligtelser.
DEN 3. MAI. Den svenske Kroning.
Hall fortalte mig idag, hvorledes det var gaaet i Mandagsconferentsen. Han havde forebragt min Udnævnelse
35 til Directeur — stor Forfærdelse; Raasløff og Monrad
synes at have ladet Hall forstaae, at saa var efter deres
Mening han selv afsat. »Det var just ikke meget smig-

1860 3. Mai—4. Mai 1860

167

rende for mig,« tilstod Hall meget oprigtigt. Men med
Føie havde han yttret, at jeg jo vistnok stolede paa, at
Hall i det Store ikke vilde indrømme Noget, som jeg
ikke selv hilligede, og deri gjorde jeg jo Ret. Af mange
Grunde greh jeg med Glæde denne Lejlighed til i det s
Mindste at slippe endnu nogle Maaneder. Saa kan det
altid overveies, hvorledes det vil gaae, hjemme og ude.
Vedel paastaaer, at det virkeligt var Hall’s Mening, da
han sagde »Det er opsat, ikke opgivet.«
Ved samme Leilighed saae jeg jo nok, at Hall var lo
stærkt paavirket af det slesvigske Bryderi ; navnlig traadte
det frem ligeoverfor mig, hvor lidet han var tilfreds med
Wolfhagen, og hvormeget Ministeriet, navnlig Raasløff
—Monrad følte sig generet af Regenburg. »Alle tale nu
ilde om Wolfhagen.« »Ja maaskee«, var det Svar jeg is
gav, »men læg Mærke til, om ikke de Fleste, navnlig i
Slesvig, i samme Grad tale ilde om de andre Ministre,
særligt om Udenrigsministeriet.« Hall synes virkeligt at
troe, at den hele Optræden fra Frankfurt og Berlin vilde
være blevet en anden, hvis ei det blixenske Intermezzo 20
var indtraadt.
DEN 4. MAI. Regenburg er nu i noget bedre Stemning,
Han synes ikke at troe paa, at Ministeriet kan gjøre
nogen væsentlig Ændring; det vilde, synes han at an
tage, forinden være styrtet. Naar man foreholder ham, 25
at hans Tro paa Blixen er en Overtro, er det egentlige
Svar vel det, at Blixen selv føler, at dersom han kaster
Masken, er han aldeles tilintetgjort. Regenburg veed jo
godt, at Blixen taler med mange forskjellige Tunger,
men han troer at kunne holde ham i Snoren. Mon han 30
ikke her slutter for meget fra en kort Tids Erfaring,
der gjordes under ganske særegne Combinationer?
DEN 5. MAI. Vedel* fortalte mig idag, i hvilken Grad
man i Ministeriet har vaklet i den slesvigske Sag. Det
* Vedels egen Ulykke er Tvivl om Regjeringen har 35
opfyldt, hvad den har lovet i Hsde til »Ligeberettigelse«.
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lader til, at Spørgsmaalet har været dels om en Todeling
af Slesvig, dels reent tysk, deels reent ublandet dansk, intet
blandet dansk-tydsk. Deels er og den gamle Anskuelse
kommet frem, om man ikke kunde kjøbe en Forandring
5 af Valgloven ved at udlevere nogle blandede Sogne til
Tydskerne. Sligt er imidlertid ikke synderligt farligt, thi
dersom her er Tale om en Retfærdighedsfordrings Fyldestgjørelse, saa kan dette ikke gjøres afhængigt af et
tilsvarende politiskt Vederlag. Og desuden hvorledes
10 skulde denne Opdagelse af Uret være kommet netop nu
Dagen efter Berlinerforhandlingerne og ikke tidligere?
Men Ulykken er Mangelen paa Tro, Mangelen paa Erkjendelsen af Stabilitetens Nødvendighed.
DEN 6. MAL I Løverdagsmødet faldt de slesvigske Uro
is lighedstendentser sandsynligviis sammen for denne Gang.
Hall, der jo sjældent beskjæftiger sig med Spørgsmaal,
der »ikke foreligge«, er vel gaaet noget styrket ud af
denne Kamp. Hvad der er blevet tilbage hos Hall er vel
Betænkeligheder m. Hs. til Skolelærerne i privat Tjene20 ste og Confirmationen i Skolesproget. I første Hsde. er
der jo kun Valg mellem den nuværende Control med
Lærerne eller en Control med Børnene ved deres tvungne
Prøvelse ved de offentlige Examina. I sidste Hsde, træn
ges paa en Forskjel mellem Examinatoren og selve
25 Confirmationsacten. Her kunde i og for sig gjærne gjøres
en Forskjel. Men Øieblikket er ikke til nogensomhelst
Indrømmelse.
DEN 7. MAL Blixen sidder nu i Wiesbaden. Han træf
fer der sammen med Dirckinck—Holmfeldt, hvis For
so bittrelse paa Hall og Vedel maaskee er større end paa
Blixen. Blixen har næsten bedaaret Bh. B. ved sine for
træffelige slesvigske Planer, hvis Udførelse kun hindre
des ved Rottwitts Død. Det synes, som han til Paget
har udtalt sig om Slesvigs Deling noget mere selvstæn35 digt og opmuntrende end hidtil har været bekjendt, i
det Mindste har Lord John Russell, der i al Godmodig
hed bekjendte sin Uvidenhed om Sagen i det Hele lige-
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som udtalt nogen Forundring over, at han ikke hørte
mere til Delingstanken. Det lader til, at T. Bille ikke er
saa lieret med Blixen som Gfev L. Moltke, med hvem
han corresponderer privat. Det er en Selvfølge, at man
i Paris paa Legationen haanede Monrad.
s
DEN 8. MAI. Hall fortalte mig idag, uden nogen nær
mere Forklaring, at Wolfhagen skulde give en Frem
stilling af de slesvigske Forhold. Det smagte ham ikke,
da jeg mente, at Udenrigsministeriet burde selv kjende
de Forhold, saa at det i alt Fald kun burde gjøre lo
Spørgsmaal om enkelte Punkter, hvor det trængte til
Oplysning. Bearbeidelse i diplomatisk Betning kunde
dog alene Udenrigsministeriet overtage. Hall kom ikke
frem med den Løsheds- og Letfærdigheds-Aand, som
havde gaaet igjennem det Hele, om det end endte (Man- is
dag d. 7. Mai) med Opretholdelsen af Status quo. Med
lemmerne af Ministeriet have forpligtet sig til at holde
deres indbyrdes Forhandlinger hemmelige; det vil nu
vise sig, om Baasløf kan tie; sit pseudonyme Skrift
(Theophilus) tilstillede han jo selv Bagger, der forbau- 20
sedes over, at han nu udtalte sig i en Retning saa for
skjellig fra den, han kort før havde hævdet i Flensborg.
DEN 9. MAI. Den fransk-danske Alliance spøger be
standigt. I Tydskland hedder det i en Aviis, at Rygtet
maa være sandt, siden det ikke modsiges, i et andet, at 25
det ikke kan være usandt, da det modsiges med saa
megen Energie. Fra England kom Forespørgsler og si
den Paastande om, at der underhandledes i London
mellem Keiserens Adjutant Fleury og en dansk Afsending. Paa Billes Forespørgsel hos Lord Woodehouse so
viser det sig, at det Hele kun var bygget paa en løs
Angivelse til den engelske Regjering. (At Jonas har været
hos Keiseren, er jo nok desværre sandt.) Nu melder igaar
»Cölln. Zeitung«, at Benedetti skal afgaae fra Paris i
extraordinær Sendelse til Kbhvn. Det Sandeste, der er ss
kommet frem under denne Rygtepidskningstid er Art. i
Times 5. Mai, der advarer Preussen mod at angribe
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Danmark, og derved give Napoleon Leilighed til at
samle Danmark, Norge og Sverrig til sin Raadighed.
DEN 10. MAI. Balan er nu kommen tilbage og over
bringer en Skrivelse fra Prindsregenten til Kongen, hvis
5 Indhold han paastaaer at være uvidende om. Kongen,
der er paa Skodsborg vil først paa Søndag modtage ham.
Det falder lidt vanskeligt at tage ret fat paa det preus
siske Kammer eller paa Hr. v. Schleinitz i mundtlig
Forhandling med Balan, thi denne overbyder de Bitter10 heder, der fremføres fra Halls Side.
Det preussiske Ministeriums Stilling er lidet lystelig.
Paa den ene Side Herrehusets kolde bestemte Modstand;
paa den anden Side Nygothaernes Tilløb, der compro
mittere ligeoverfor alle andre større tydske Lande.
15 DEN 11. MAI. Købke har med Andersen været i Eng
land i Kallebodstrandsagen. Hambro vilde aldeles ikke
vide af Andersen, der ikke var nogen Persona grata;
han mente, at naar Commissionen udløb, kunde Andre
optage Sagen. Iøvrigt henviste Hambro, der selv ikke
20 vilde have med ugaranterede Foretagender at gjøre, til
Peto, der formentlig vilde gjøre Noget, naar der skete
Indrømmelser med Hensyn til den jydske Concession,
som trykkede ham. Iøvrigt var Petos Navn ikke længere
flint; vel derimod Brasseys. En Mand, til hvem Murray
25 henvendte sig tilsidst, — efterat Købke havde antydet,
at man vel kunde vente Canalens Bundbrede indskræn
ket til 80 Fod — lovede at ville forestille Brassey, der
var og er i Turin, hele Sagen; hvis Brassey ikke vilde
interressere sig for Sagen, vilde han selv komme til
30 Kbhvn. Iøvrigt var der i London stor Ængstelse for et
Sammenstød med Frankrig.
DEN 13. MAI. Prindsregentens Brev var kun en Con
dolence over, at Frederiksborg Slot som saa mange
andre gamle Herligheder gik op i Lyset.
33 Det lader til, at man nu i Ministeriet giver sig god
Tid. Nu har man snakket saalænge om Slesvig, at man
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er saa nogenlunde udover den første Experimenteringslyst; man har nu ligeledes behandlet Fællesforfatningsspmet., og det synes at man omtrent vil blive staaende
ved Grundtanken i Meddelelsen til Manderstrom—Schlei
nitz; da man tillige mener, at de holstenske Stænders s
Mandat først udløber med dette Aars Slutning, saa har
man jo ingen Hast.
DEN 14. MAI. Nu da ogsaa Bh. Biilau anbefaler en
Protest, synes det som det bliver til Alvor med en saa
dan Erklærings Afgivelse mod Forhandlingerne i Berlin w
og Schleinitz’s Optræden. Ogsaa Biilau anbefaler Benyt
telsen af Pressen især den engelske. »Berliner Revue«
er ikke uvillig. Dr. Weisbrod noget trevnere, men Mor
ning Post og Daily News ere nu ei heller utilgjængelige
ved T. Billes Mellemkomst, Lord John Russell har havt is
nogle uklare Forestillinger om et fast Budget for de
Fællesanliggender uden Repræsentation!
DEN 15. MAI. Statsraad.
Vedel viste mig den franske Text til Protesten. Opga
ven maa aabenbart være at stille sig saaledes, at al For- 20
pligtelse til at indlade sig paa Forhandlinger om Slesvig
holdes borte. Det er dog aabenbart, at den sande* reelle
Indrømmelse var Provindsialstændernes Gjenoprettelse, som
jo alt et Aar tidligere var bebudet i N. Pr. Ztg. Hvad
der iøvrigt udtaltes, var fortrolige Meddelelser, ikke Frag- 25
menter af en Overeenskomst, med hvis Opfattelse og
Gjennemførelse Fremmede skulde have Control til alle
Tider. Navnlig kan den fuldstændige Meddelelse af Kg.
* Den sande personlige Indrømmelse var naturligviis
Moltke i Slesvig og Criminil i Holsteen. Det maa ved 30
Bedømmelsen af Udtalelserne om Ligeberettigelse o. s. v.
vel erindres, at alle væsentlige Foranstaltninger vare
trufne i 1850/51; man tænker ikke dengang paa at tale
om Dansk og Tydsk i Slesvig; man sætter en Mand som
Grev Moltke til Minister; hvad han sanctionerer, det 35
maae man troe paa i Tydskland.
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28. Jan. 1852 og det Udtog, der i »Vorlage« af 1852
gjordes af Østerrig og Preussen m. Hs. til Slesvig, ikke
i Strid med Beslutningen af 1852 give Tyskland nogen
somhelst Ret.
5 DEN 16. MAI. Nu bliver Dotézac dog, ikke for at vise
os en Høflighed, men paa Grund af Øieblikkets Betyd
ning.
DEN 18. MAI. Rigsdagens Uvorrenhed bærer sine Frug
ter.
De Coninck har faaet Lov at optræde i
10 Dagbladet som en »good hater«. O. Lehmann’s Svar i
»Fædrelandet« er kun en enkelt Virkning. D. paastaaer,
at han iblandt de mangfoldige takkende Meddelelser,
han har faaet, ogsaa har faaet Oplysninger ikke blot
om J. A. H’s og B. Chr’s pecuniære Misligheder, men
15 ogsaa om Bondevennernes Forbindelser med Grevinden
saa langt tilbage som under den jydske Reise i det ørsted-moltkeske Ministeriums Tid. Ikke uden en vis Føie
henviste Tscherning ved Rottwitts pludselige Død de
sørgende Colleger til B. Christensen som den Eneste,
20 der kunde erstatte ham.
DEN 19. MAI. Hvor svage de nuværende Ministre staae
ligeoverfor Kongen viser saadanne Smaatræk, som at
Sally endnu tør tænke paa, at Hofmarskal Løvenskjold
skulde kunne blive Levetzou’s Efterfølger som Overdi25 rekteur over de kgl. Samlinger (— Sally er endnu ikke
slaaet ihjel under Kirke- og U. Ministeriet — og man
vil gjærne have Løwenskjold i Stedet for Danneskjold
i den chronologiske Samlings Bestyrelse —) at Grevinden
tør forhindre den syndige Bertouch’s Udnævnelse til
30 Legationsraad ved Legationen i Paris, hvornedefra hun
efter M*^® Du Berthiers Opfordring fordrev ham, der rig
tignok var kommet ind for hans vordende Kones Fa
milies Skyld, at Bentzon’s Udnævnelse lader saalænge
vente paa sig.
35 DEN 20. MAI. Den slesvigske Protest er afgivet, Schlei
nitz vil svare skriftlig. Den blev ikke foredraget i det
Geheime-Statsraad.
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Den blev i det Væsentlige, som den var udkastet.
Monrad fik kun nogle Forandringer >for sin Samvittig
heds Skyld«.
Alle de forskjellige Blad meddelelser om franske og
russiske* Forestillinger til Preussen imod den sidste s
aggressive Optræden ligeoverfor os ere i det Mindste
ubevislige; derimod har England virkelig advaret Preus
sen i den samme Aand som Times.
DEN 21. MAI. Nu forestaaer Circulærdepechen til vore
andre Gesandter til Underretning om Protesten og dens lo
Motivering. Hvad jeg længe har sagt — at vort Forhold
med Tydskland ikke klares uden Krig — siger nu og Lord
Woodehouse til Bille uden Omsvøb; »det kommer ikke
an paa, om I have Ret eller ikke.«^ Mere og mere bliver
det saaledes klart, at man maa kjæmpe for Honneuren, is
med det Maal for Øie at opmuntre Nationen til at bære
Krigen freidigt, og vel vidende, at Krigens Udfald, selv
om det ei bliver efter Ønske, dog maa være at bringe
den Uklarhed, som blev tildækket i 1848—1852, til Ende.
Mon det skulde være ønskeligt, at Bluhme inden Krigens 20
Udbrud blev Udenrigsminister for at vise Folk, at Krigen
er uundgaaelig?
DEN 22. MAI. Sidste Statsraad spiste Ministeriet hos
Kongen første Gang en petit comité, siden et Par Dage
efter Ministeriets Dannelse. Grevinden er saa sart, at 25
hun kun taler med Ahrens. Berling savnes og savner;
han befinder sig ilde Qernt fra Danmark, »uden Forret
ninger«.
Reisen til Gliicksborg var tidligere bestemt til som
idag. Men den er opsat, da Kongen har ventet Kong 30
Carls Besøg og Indbydelse til Skaane. Denne Indbydelse
* Gortchakoff kommer stadigt tilbage til vor Uvillighed
til at tage imod Raad — navnlig i den slesvigske Sag;
derfor kan han ikke hjælpe os, siger han. Piessen er
naiv nok til at forsikre os, at han ikke ønsker en tydsk
Occupation af Slesvig.

35
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er og kommen. Men man har nogen Tvivl, om den pas
sende kan modtages, inden Visiten til Stockholm er gjengjældt. Og her er der igjen nogen Frygt for, at Kong
Carl skulde følge Storfyrstens Anvisning og overrumple
5 Kongen paa Skodsborg med et saa kort Besøg, at der
ikke bliver Spørgsmaal om at føre Grevinden til Taffels.
Det synes, som Kongen fortryder sin tidligere Holdning.
DEN 26. MAI. Der er ikke stor Tilfredshed med Mini
sterierne hos de tvende nordiske Konger. Tornerhjelm
10 forsikkrer, at det svenske Ministerium opløser sig, om
han end troer, at Grev Manderstrom bliver (— Wachtm.
er af en anden Mening —) med Bildt o. s. v. Kong Carl
mener, at det heller ikke her bliver til Noget, før Blixen,
til hvem Tornerhjelm nu reiser, kommer igjen. Hans
15 Majestæt Kong Frederik synes ei blot at ville sende mig
og Andræ til Island, men endog at ville gjøre sig fri for
Hall og Monrad. Den Sidste kom nylig igjen galt afsted
ved Taflet. Kongen talte om, hvor vanskeligt det var at
klare de forskj ellige Deputationer o. s. v. I Reglen gik
20 det bedst, naar han slet ikke forberedede sig, men fulgte
Øieblikkets Indskydelse. »Ja, D. M., det er Instinctet.«
»Hvad for Noget, udbrød Kongen, — Instinct; det er jo
Dyrene, der have Instincter.« Det hjalp ikke, at Monrad
vilde henvise til P. Møllers Udødelighedslære. — Det er
25 jo paa Troesomraadet, det er ikke Instinct o. s. v.
DEN 28. MAI. Berlings Embede som G 1. er inddraget,
og Forretningerne henlagte under Directeur Klemp. Ber
ling har været syg, efter Brocks Sigende halvt sindssyg
i Zürich. Den Leilighed, han tidligere havde, er rømmet
30 af Konen, men der er ikke raadet over den.
Det antages nu, at Grevinden dog ikke paa Kronborg
vil blive ført tilbords af en Konge. Ogsaa Prinds Ferdi
nand foruden Prinds Christian, og Prinds Frederik med
Prindsesse Anna ville komme til Skaane. Grev Plessen
35 fra Stockholm er inviteret, ligeledes Blixen fra Wies
baden. Kongen har inviteret Hall til sin svenske Broder.
Det lader til, at Alle nu vente det svenske Ministeriums
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Afgang; Manderstrom kommer ikke med til Skaane, som
han d. 24. Mai med E. Knuth meddeler Hall, der havde
ønsket en Sammenkomst.
DEN 1. JUNI. Balan, der udeblev fra Hall Torsdagen
efter Protestens Afgivelse, har nu idag afgivet Schleinitz’s s
Moderklæring, der bærer Præget af det Preussiske Mini
steriums Irritation — hvilken Tornerhjelm ogsaa be
kræfter for Schwerins Vedkommende. Han var oprinde
lig flau over, at Ingen havde meddelt ham den danske
Protest og syntes ret fornøiet over, at Schl. var blevet lo
sat i lidenskabelig Bevægelse ved den, men til samme
Tid var han jo vel mere kjæphøi med Svaret end Hall
vil vedgaae.
DEN 5. JUNI. Bissen fuldendte Fru Heibergs Buste.
DEN 6. JUNI. Grevindens Forsøg paa at vise Kong Carl is
Damer paa Kronborg strandede.

15. BOG
JUNI 1860-JANUAR 1861

Kriegers Dagbøger. II. Bind.

12

FEMTENDE BOG
Dagbogens første Side staar: Juni 1860—Jan. 1861.
Besøget paa Kronborg (Juni 1860) til de slesvigske
Indrømmelser 4.—9. Jan. 1861.
Dagbogen rummer 37i for en stor Del ikke eller meget
lidt beskrevne Blade. Nogle Uddrag af Depecher fra B.
Biilaii er udeladt. Efter 1. Juli findes meget faa samti
dige Optegnelser.
AA

P

12*

DEN 14. JUNI. Besøget paa Kronborg syntes ikke at
frembyde noget særdeles Mærkeligt.
Kongen tog ikke Grevinden tilbords; hun var først
tiltænkt Prinds Ferdinand, men siden kom uventet
Prinds August. Foruden Dreyr og Ahr. var Fru Løven- s
skjold og Generalinde Fensmark tilstede. Grevinde Dan
neskjold havde undskyldt sig med Sygdom (til Vederlag
fik Manden Ordre at blive hjemme og passe sin syge
Kone.) (Han ryster naturligviis af Frygt for at miste sin
Bolig, |og han forsikkrede, at det ikke var hans Skyld, lo
at hans Kone ikke kom.) Admiralinde Irminger und
skyldte sig (— hun kom end ikke i Christian d. 8***® Tid
til Hoffet). Grevinde Ahlefeldt forhindredes ved sin Mands
Sygdom. (Sandsynligviis har Fru Lagerheim, der billigede
sin Datters Villighed, hjulpet til disse frugtesløse Indby- is
delser.)
Med Kongen var navnlig Bjørnstjerna og en Halv
broder, Liliencranlz.
Kong Carl var naadig mod Hall. Han begyndte et Par
Gange at tale med Monrad, men det blev ikke til Noget;so
dog fik han talt til ham om Gjensidighed m. Hs. til
Dommes Fuldbyrdelse, saa Monrad alt vilde have en
foreløbig Lov ud næste Dag.
Hvorledes man almindeligt opfatter Kongens Forhold
til Ministeriet, viser Rygtet, at Kongen skulde have sagt 25
til Hall, da han gik tilbords, »der skal De jo ikke være.
De trænger Dem ogsaa altid frem.< Sandheden var sna
rere den modsatte, omend i al Ligegyldighed. Da Kon
gen saae ham komme tilvenstre, standsede han med
det Spørgsmaal: De skulde jo sidde tilhøire. — Nei, so
nei. De har Ret. Derimod tiltalte Kongen — udentvivl
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uforvarende, da Casse træt havde sat sig i et Værelse
med en Militær og ikke saae Kongerne gaae igjennem,
den Siddende; »Man reiser sig, naar Kongerne gaae
forbi. <
5 DEN 18. JUNI. Mandag. K. Motzfeldt gav et interessant
Bidrag til det svensk-norske Spørgsmaal. Inden Birch R.
sanctionerede Statholdersagens Fremme (— den kunde
let være blevet forkastet ved Schweigaards og Fleres Be
stræbelser), havde han raadført sig med flere af de be10 tydningsfuldeste svenske Statsraader og disse havde er
klæret, at der fra svensk Side ingen Indsigelse kunde
gjøres. Siden skræmmedes de tilbage af den svenske
Opinion, saa at de ikke blot ikke fastholdt deres Me
ning. men i den Grad forlod den, at de med deres
15 andre Colleger satte Kongen Stolen for Døren.
Stemningen var meget spændt, og nogen Tilnærmelse
havde næppe fundet Sted igjennem Storthingsdeputationen.
DEN 19. JUNI. Birch-Reichenwald (Tirsdag) bekræftede
20 M’s Fremstilling. Hamilton, de Geer og Manderstrom
vare de Samtykkende.
DEN 20. JUNI. Onsdag. Imorgen reiser Hall over til
Leiren, hvor Blixen, der er blevet Storkors, noget nær
behandles som Conseilpræsident.
25 DEN 22. JUNI. Freytags ostensible Opfattelse af Keiser
nes Sammenkomst var heelt forskjellig fra Bh. Biilaus.
DEN 23. JUNI. Blixen fortæller Gud og Hvermand om
sin Samtale med Keiseren.
DEN 24. JUNI. Kongens Besøg endte fra d. 17“** og Halls
30 fra den 22^® Juni. Det synes, som Halls Stilling efterhaanden blev noget bedre. Han blev indqvarteret med
Blixen og Tornerhjelm.
DEN 25. JUNI. Hall overraskedes ved Taflet med en
velvillig Tilnærmelse fra Grevinden.
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DEN 26. JUNI. Tirsdag. Mange ere opfyldt af megen
Frygt og Mistro; Man [med A. D. Jørgensens Haand er
tilføjet: Wulf Plessen?] er ikke langt fra at tiltroe Sver
rig—Preussen polske Delingstanker ligeoverfor Danmark.
DEN 27. JUNI. Onsdag. Tornerhjelm var idag meget stolt s
af at have givet Ideen til Oherstudnævnelsen; Bjørnstjerna
gjorde nogle Indvendinger, men det gik. Kongen var
overordentlig glad; den største Ære, kan kunde vise
Nogen, var at lade ham see Husarerne; den blev Hall
tildel. Til Afsked græd Kongerne, da Frederik d. VII “
omsider rev sig løs, længe efter Bestemmelsen.
Nu skulde vi da have et Udbytte, mente Tornérhjelm;
den svensk-danske Alliance paa Grundlag af Holsteens
Udsondring. Preussen angriber ikke Sverrig—Danmark.
Til Schwerin havde han sagt: I kan ikke tage en Tomme is
Jord fra Sverrig; vi brænde Eders Skibe og blokere alle
Eders Havne. Det Høieste, I kan gjøre er at besætte
Halvøen. Rigtig svarede jeg, derfor skal der anden Un
derstøttelse til fra Sverrig for at den kan betyde Noget,
end nogle Skibe.
20
Han gik ind paa min Forudsætning, at Hamilton vilde
blive svensk Minister i Kbhvn.; han trængte til Hvile;
det kunde vel skee omend ikke Manderstrom blev; den
nes Eftermand kunde Platen, som godt kunde gaae
sammen med Krigsminister Bildt (v. Dufva), Baron Ters- 25
meden, eller den forrige Krigsminister Gyldenstolpe blive.
Der maatte nødvendigt med det Samme finde en Ven
ding i Opfattelsen af Statholderspørgsmaalet Sted.
Herefter skulde der altsaa ikke være Spørgsmaal om
K. Bonde (Crusenstolpes formentlige Souffleur) E. Sparre so
o. s. V. Dronningen reiser til Tydskland; Kong Carl
kommer da til Skaane og henter hende til den norske
Kroning. Bliver Torn. da Friherre?
DEN 28. JUNI. Af Smaatræk berettes, hvorlunde Prinds
Frederik og Oertzen stod i et temmelig comiskt Lys. 35
Den Sidste faldt af Hesten, da Kanonskudene begyndte;
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Prindsen trættede Kong Carl og Prinds Christian, men
tog sig det temmelig let.
Kong Carl havde paa Kronborg til Prinds Christian
sagt, at han ikke maatte vente for Meget af Dronningen,
5 men derimod anbefalede ham Frøken Sparre til hans
særdeles Opmærksomhed. Udentvivl fulgte Prindsen
denne Opfordring, men imod Forventning hjembragte
han den Tro — som han meddelte David, hvis jeg ikke
misforstod denne — at der ikke var noget ureent For10 hold. At . dette var den almindelige Mening, bekræfter
E. Knuth; Birch Rd. har ikke fundet Noget, der taler
herimod. Frøken Sparre er blond, henimod de tredve,
ikke smuk, men interessantere end den smukkere Søster,
Grevinde Thott. Hun var forlovet med Excellencen
15 Bjørnstjerna’s Søn, men denne slog op, da hun paa en
meget kjendelig Maade lagde sin store Hengivenhed for
Kongen for Dagen f. Ex. ved til sin Forlovede, da Kron
prindsen var bortrejst, at sige: »Tror Du, jeg kan være
i Humeur nu til at spadsere?<
20 Efter Prinds Christians Fortælling improviserer Kong
Carl ret smukt. Han havde marscheret med sine Offi
cerer og Prinds Christian, og paa dennes Opfordring
improviseret over den nærliggende Kirke; han havde
om Aftenen opskrevet det for Prinds Christian.
25 DEN 29. JUNI. Onsdag d. 28. Juni Bal i Malmø, efter
foregaaende norsk Statsraad. Ploug og Sturzenbecker
vare indbudne.
DEN 30. JUNI. Det diplomatiske Personale skal hver
ken hjælpe os synderligt herhjemme eller ude. I Grun30 den ere de her alle ildesindede, mere eller mindre.
DEN 3. SEPTEMBER. Heiberg begraves.
DEN 4. NOVEMBER. Hall paa Jægerspriis.
DEN 5. NOVEMBER. Hall om Morgenen inden Af-
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reisen en Samtale med Grevinden, der synes tilfreds
med ham.
DEN 6. NOVEMBER. Lord Palmerston spurgte Platen,
da denne for nylig reiste hjem og forestillede Bechfriis
om Skandinavismen. Le cte de Platen avail å eet égard s
assuré le chef du cabinet, qu’il y avail pour le moment
moins que jamais question de Scandinavisme, & qu’il
pouvait en outre déclarer, seion les instructions de son
gvt., & d’aprés sa propre conviction, que celui-ci ne
préterait jamais la main å bouleverser Fordre établi lo
des choses. Cependant il fallait tenir compte des évenements & si ceux-ci entrainaient naturellemeut & d’euxmémes pour ainsi dire, la fusion des trois Royaumes
du Nord, un tel dénouement serait acceuilli sans doute
avec une vive satisfaction par un grand parti dans ces is
pays. Quant å sa propre opinion la-dessus, il avoua
franchement å Lord P. qu’il croyait, qu’une telle fusion
contribuerait au bonheur des nations Scandinaves. Hvad
der mægtigt efter hans Mening paany vilde pousser au
Skandinavisme serait l’éclat d’une nouvelle guerre entre 20
l’Allemagne & le Dmc.
DEN 7. NOVEMBER. T. Bille indberetter fra London,
hvorledes il y avail å présent* meme question d’un
échange de territoire (o: den danske Krones Hertug
dømmer og Rhinprovindserne) & que l’Empereur Napo- 25
léon tåehait de persuader le prince régent de s’y préter.
Russell til Platen ligi.: France is pushing Prussia on
against Denmark** (jfr. 8. Nov.}.
Bille vil derfor, at man strax skal reise, og det med
Ostentation.
20
* I Samtalen d. 7. Nov. havde Bille sagt, at i Tilfælde
af en Krig imellem Frankrig og Tydskland kunde Napoleon falde paa at skadesløsholde Preussen for et Tab
ved Rhinen med Holsteen.
** I en Samtale samme Dag ml. Platen og Lord Rus- 35
seil i Grev Beck-Friis’ Nærværelse.
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DEN 8. NOVEMBER. Den preussiske Depeche til Bernstorff, indeholdende Svaret paa det danske Memorandum.
DEN 10. NOVEMBER. Løverdag. Kongen indbyder Blixen
til Jægerspris.
5 DEN 11. NOVEMBER. Statsraad.
Høiesteretsmedlemmernes Protest.
DEN 12. NOVEMBER. 12. og 13. Blixen paa Jægers
priis.
DEN 14. NOVEMBER. Blixen gererer sig nu som Mini10 steriets Frelser.
DEN 15. NOVEMBER. Det er en gammel Vittighed af
Blixen at fremstille sig som den, der er i Strid med
Schele.
DEN 15. NOVEMBER. Billes Beretning (d. 7. Novbr.)
15 meddeles Plessen, vor Tvivl udtales, men Meddelelsen
tør dog ikke tilbageholdes, da man ne doit pas se tier
exclusivement å sa conviction personelle & å ses senti
ments de loyauté & de justice. Man overlader ganske til
Piessens Conduite, hvorledes han vil berøre Sagen for
20 Gortschakotf. Moltke instrueres s. D. til at erfare, hvad
der kan have givet Anledning til denne Vildfarelse.
DEN 16. NOVEMBER. Balan overbringer en augustenborgsk Protest mod det slesvigske Domænesalg.
DEN 16. NOVEMBER. Uagtet Billes Indberetning (7.
25 Nov.) ikke syntes meget sandsynlig (— Moltke Hvidtfeldt
tiede ganske om Sligt* —), kunde den ikke ignoreres.
* Først d. 13. Novbr. udtaler Moltke sig i Anledning
af en Privatmeddelelse fra Bille, at Sligt vel kunde stemme
med Keiserens Tankesæt og Politik. Moltke svarer bero30 ligende, at slige Machinationer, om de end vare trolige,
næppe kunde lykkes, da Preussens Statsmænd ikke ere
saa energiske og hensynsløse, at de saaledes kunne trodse
den offentlige Mening i Tydskland, ikke at tale om Engis.
og Ruslands Interesse i vor Integritet.
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Et Svar til Bille 16. N. fremhæver det Usandsynlige og
paalægger ham i en Samtale at udforske Sandheden
gjennem en Tvivl, om der ikke skulde være en Forvexling fra Lord J. Rs. Side af det nu Practiske og det Hi
storiske (fra Krimkrigens Tid og maaske La Rouviére de s
Nourry 1859).
DEN 17. NOVEMBER. Fra flere Sider bekræftes det, at
Napoleon i Baden-Baden bragte sit rhinpreussisk-Danske
Forslag frem; det vistes dengang tilbage, idet hans Nær
værelse i det Hele nærmede de tydske Fyrster ind- lo
byrdes. I den seneste Tid antages det, at hans Tilbud i
antidansk Retning ere fornyede. Vist er det, at der un
derhandles om en Handelstractat imellem Preussen og
Frankrig.
DEN 20. NOVEMBER. Lord John Russel har nu mod- is
taget Meddelelse fra Preussen. Hall’s Forslag er naturviis anseet for aldeles utilfredsstillende.
W. Piessen indberetter, at Platen har meddelt Man
derstrom Russell’s Yttringer om de fransk-preussiske
Pourparlers mod os. Paa Gjennemreisen talte Platen m
med Hall derom.
Dubois, hvem Hall havde indstillet til Storkorset, er
meget forbittret over dets Udebliven.
DEN 21. NOVEMBER. Uagtet man skriftlig havde mod
sat sig det danske Memorandums Meddelelse, naar Eng- 25
land ikke understøttede det, er det dog afgivet uden
Understøttelse. Da nu Lord John adspurgtes, om han
havde Noget at erindre imod, at man søgte Understøt
telse andetsteds, saasom hos Rusland og Frankrig, syn
tes dette ikke at behage ham, og han spaaede i alt Fald 30
intet Udbytte af et saadant Forsøg. Hall har jo i Grun
den alt forsøgt sig hos de derværende Diplomater. Men
mærkeligt er, at Hall synes tilbøielig til at forsøge sin
Lykke hos Rigsraadet herhjemme, inden de holstenske
Provindsialstænder sammenkaldes. Han har Sammen- 35
komster med David o. s. v.; Piessen har imidlertid nu
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forsaavidt trukket sig tilbage, at han ikke vil lægge Til
bagereisen over Kbhvn. uden udtrykkelig Opfordring
(meddelt gjennem Prinds Frederik og David). Under alt
dette synes Hall nærmest sysselsat med den forestaaende
5 Theaterstrid. Tscherning, som havde sendt Hage op til
ham for at indlede Forlig, naar Hall blot vilde antyde,
at han jo selv kunde betale det hele Beløb, naar det
endelig skulde være, synes nu at vige tilbage, da Mas
sen af hans Tilhængere trænge saa stærkt paa.
10 DEN 22.-23. NOVEMBER. Hall har i sin Tid talt med
Ploug om sine holstenske Planer; nu kan Ploug ikke
længere tie og kommer frem med sit Besyv.
DEN 24. NOVEMBER. Gortzakoff var meget misfornøiet
med Lord John Bussells Meddelelse om preussisk-franske
15 Attentater paa det danske Monarki. Han har faaet Til
ladelse til, hvis han ønsker det, at gjøre ligefremme
Spørgsmaal, saavel i Berlin som i Paris.
DEN 25. NOVEMBER. Jeg havde en Samtale med Mon
rad om Jernbanesagen.
20 DEN 26. NOVEMBER. Ungern er naturligviis uvillig
over den Medfart, han lider til Afsked i Pressen. Naar
Fonton fjernes fra Frankfurt, hvorhen U. gaaer, trods
hans eminente Talenter, er Grunden hans alle Grændser
overstigende Udsvævelser. (Fonton er gift med en Søster
25 af Mohrenheim.)
DEN 28. NOVEMBER. Hall reiser ud til Jægerspriis for
at skaffe Dubois Storkorset. Det hjalp, at Quaade har
faaet det i Holland; men den lange Tøven har skaffet
ham Dubois’s uforskammede Brev paa Halsen. Efter
30 Rochussens Forsikkring har Hall selv i sin Tid sagt til
D., at Kongen havde taget Initiativet til Storkorset; og
ved Afskedsaudientsen saae R., at D. pegede paa Bry
stet, og at Kongen gik ind paa denne Antydning.
DEN 30. NOVEMBER. Witzendorf fra Hannover er nu
35 ifærd med at reise tilbage. Han undskylder Hannovers
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tidligere Optræden; det var ikke hans Skyld, men Zimmermans. Iøvrigt paastod han, at Plessen og Menings
fæller ingenlunde stod i Forbindelse med Berlinerregjeringen; de frygtede tvertimod Preussen; under sit sidste
Ophold her søgte Plessen ikke Balan.
s
DEN 22. DECEMBER. O. Plessen raader bestandigt til
Forsoning med de nuværende holstenske Ledere (i de
sidste Aarhundreders Aand!)
DEN 23. DECEMBER. Bh. Biilau finder sig med Rolig
hed i, at dei' ikke arbeides paa Definitive!, ja endog i, lo
at der ikke gjøres nogen Ændring i Provisoriet, uagtet
Hall havde vist Tendentser til at gennemføre sine holstensk-engelske Tanker.
DEN 4. JANUAR. Slesvigsk Statsraad.
Monrad, som tidligere vilde gaae langt videre end Hall,
udtalte nu i Statsraadet sin store Betænkelighed ved en
hvilkensomhelst Forandring, men vilde høie sig for sin
slesvigske Collega og navnlig Udenrigsministerens be
stemte Mening.
DEN 6. JANUAR. Blixen og B. Christensen (L. Moltke, 20
Carlsen, Flor o. s. v.) ville danne et (antiministerielt)
Selskab for Slesvigs Bevaring.
Goldschmidt begynder nu igjen at skrive »Ude og
Hjemme«.
A. Hage vil kjøbe Gelting med Privilegierne (»Baron«) 25
— »vil«!
M. Hvidtfeldt-Graasteen. (Blixen var og tilbøielig.)
DEN 7. JANUAR. Lehman har indfundet sig hos Kon
gen efter Halls Opfordring. Ikke Jernbane til Fredericia.
Det vil gaae Fr. ligesom Magdeborg i 1848, da 20,000 30
Østerrigere kom pr. Jernbane og tog den. 200,000 Mand
kommer; jeg stiller mig med 62,000 Mand paa Als!
DEN 8. JANUAR. Tirsdag. Kongen var meget krigerisk.
Han bar St. Januarius’ Orden. Han har megen Medfø
lelse med sin Broder Frands!
35
Kalkar Formand i Missionsselskabet.
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DEN 9. JANUAR. Onsdag. Idag kom de to slesvigske
Bestemmelser i Berl. Tid., maaskee endog inden de vare
underskrevne af Kongen.
Wolfhagen har personlig ikke vundet ved at blive.
5 Naar jeg nyser, siger Kongen, saa er jeg af med mine
Ministre; naar jeg nyser igjen, har jeg nye. See nu den
Wolfh.; han gjorde Mine til at gaae; men da det kom
til Stykket blev han.
Afstemning ved anden Behandling i Jernbanesagen.
10 A. Hages Gudenaabaneforslag til Rye Mølle seirede, men
ved besynderlige Allierede.
DEN 9. JANUAR. Nu synes de tydske Regjeringer at
være bievne enige om at fremtvinge Forbundsexecution
i Holsteen. Indstillingen skulde alt være forelagt Tors
is dag d. 10. Jan. men en Befaling fra Berlin standsede den.
Man antager, at v. d. Pfordten vil referere den 19.
Januar; at Beslutningen vil blive tagen strax, og at der
kun vil blive givet 3 Ugers Frist, inden Executionshær
(15000 Mand) med Civilems. afsendes.
20 Det formodes, at det Hele vil blive rettet paa Forbunds
beslutningen om Provisoriet.
DEN 10. JANUAR. Hall er ikke uden Tilbøielighed til
nye Eftergivenhedsexperimenter:
enten ved at give et Normalreglement for Rigsraadet,
25 ligesaa rummeligt som det holstenske
eller omvendt ved at hæve den holstenske Landags
Myndighed m. Hs. til Tillægsbevillinger ligesaa høit som
Rigsraadets.
DEN 11. JANUAR. Hvad i sin Tid blev yttret, at Un
gern-Sternberg efter en Samtale med Monrad havde
indberettet til sit Hof, at denne var villig til at vende
tilbage til Absolutismen, bekræfter sig paa en Maade,
idet han nu, ligesom for flere Aar siden, taler om at
afvende Forbundets Optræden ved at gjøre Rigsraadet
35 raadgivende.
so
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Som om det var andet end et Provisorium, som om
man nu — i 1861 — kunde holde et saadant raadgi
vende Stadium.
Som om de holstenske Fordringer ikke blot flyttedes
fra Anker over Rigsraadsmajoritetens Undertrykkelse til s
Anker over Jfinis/ermajoriteten.

DEN 12. JANUAR. Fenger vil vide fra Berlin, at det
Sendebud, der anmelder Kongen af Preussens Død, og
saa skal forhandle i Paris om Holsteens Occupation.
Han paastaaer, at der dog har været en Forhandling lo
mellem Preussen og Frankrig om Hertugdømmernes
Overgang.
DEN 13. JANUAR. Nu ville Clausen, Lehmann o. s. v.
ogsaa danne et slesvigsk Samfund af ministeriel Charakteer.
i5
Bh. Bulau finder sig med Rolighed i Executionsudsigterne; han havde ønsket Wolfhs. Afgang, og vilde langt
foretrække Hall for Khr. Johansen.
DEN 14. JANUAR. Der viser sig en begyndende Stem
ning, baade i Kbhvn. (Paget mærker det med Forun- 20
dring) og i Ministeriet; Hall sporer Krigs- og Marinem.
Den preussiske Throntale 14. Jan. forsikkrer, at Kon
gen af Preussen vil føre de under det danske Herre
dømme staaende tydske Htdrs Sag til Ende.

DEN 15. JANUAR. Dannevirkeforeningen constituerede 25
sig d. 14. Januar. Bondevenner, Grundtvigianere, Gamle
Slesvigere (B. Christensen, Carlsen, Flor) skulle tjene
Blixen. Hvad skal F. Hvidt og skikkelige Hegel der?
Man forsmaaer ikke Studenterpolitikere, gamle og unge,
som Schiørring, Wille og Poulsen. Lehmann sukker 30
over, at Madvig fik Modselskabet tilintetgjort, Clausen
er dog nok ret tilfreds dermed.
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DEN 16. JANUAR. Adressen af 16. Januar (H. N. Clau
sen, H. Hage, F. Hammerich, Krogh, Larsen, 0. Leh
mann og Ploug; til Redactionen sammentraadte Tscher
ning, 1. A. Hansen, Madvig og Bl. Finecke med Ind5 byderne).
De 11 Danske, som med Sturzenb. havde dannet D.
F., forenede sig med 11 Andre og S. b. forsvandt. De
22 vare Avlsfm. Aastrup, Dreier, Andersen, Prof. Bagge,
Bl. Finecke, Prof. Bohr, Borgen, Carlsen, B. Christensen,
10 Georg Christensen, Flor, Grundtvig, Lt. Hartvigsen, Boghi.
Hegel, Ed. Hvidt, Entrepr. Johansen, Lt. Luc. Kofod,
Handskemager Larsen, Not. Moltke, Cand. Poulsen,
Schiørring, Prof. G. Stephens, Kand. W. Wille.
DEN 29. JANUAR. Om Rainals’s Reise i Slesvig langs
15 Sproggrændsen er et Indfald af Paget eller en Befaling
fra London er tvivlsomt. Uden al Adgang til Sagens fuld
stændige Bedømmelse har Rainals ikke været.
DEN 2. FEBRUAR. Skal Forbundsexecutionen mødes
med Krigserklæring? Harbou og Dinesen føre Ordet i
20 Dagbladet. 8. 6. med Baggesen for Krig ved Elben.
S. C. 2. Fbr. 1861 jfr. den 24. N. 1860 om Debatternes
Offentligg j ørelse,
DEN 6. FEBRUAR. I Holsteen er Stemningen ingen
lunde glad ved Udsigten til en preussisk Execution.

16. BOG
FEBRUARMINISTERIETS ANDET AAR

FEBRUAR 1861-JANUAR 1862

Kriegers Dagbøger. II. Bind.

13

SEKSTENDE BOG
Dagbogens første Side staar:
Det Hall-monradske Ministerium fra den holstenske
Forbundsbesluining og den holstenske Stænderforsamlings
Indkaldelse (Febr. 1861) til Rigsraadets Sammentræden
(Jan. 1862).
AA

P

13*

DEN 7. FEBRUAR. Den holstenske Stænderforsamlings
Indkaldelse er i Ministeriet besluttet, men til hvilket
Formaal?
Hall, Monrad og Fenger have havt foreløbige Conferentser. I Begyndelsen syntes det, som Monrad var meget s
vild; snart vilde han sælge Holsteen, snart vilde han
gjenindføre Absolutismen ved at gjøre Rigsraadet raad
givende (i alt Fald for 24 Timer!) Saa syntes han at gaae
ind paa Tokammersystemet efter det Hallske Forslag.
Men derpaa udfandt han, at det var pour rire; hans «>
Samvittighed tillod ham ikke at udsætte Landet for en
ny Krigs Ulykker uden at der var gjort større Indrøm
melser. En Henvisning af Fenger til den holstenske Be
tænknings Yttring om Curier bragte ham da ind paa
Curiesystemet; Majoriteten forkaster, men til Antagelse is
to af de tre Curier.
Under Forhandlingerne lod det da atter til, at han
blot vilde holde Alt aabent; han vilde udtale sin afvi
gende Mening i Statsraadet, og han vilde privat meddele
Piessen Underretning om hans Afvigelser fra de øvrige 20
Ministre. Hall svarede, at det Første kom an paa Maaden; det Sidste kunde han jo ikke forbyde. Men det var
jo høist besynderligt. Iøvrigt fandt Monrad det fornødent
at bemærke, at han jo var Fagminister og altsaa kunde
underordne sig ligesom Krigsministeren, naar der ikke 25
netop var denne Jernbanesag, for hvis Skyld Freden var
ham saa magtpaaliggende. Det faldt ham ogsaa tungt
anden Gang at bære Krigens Ansvar; dobbelt, da han
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ved daglig i sin Tid at see Invaliderne*) havde faaet et
saa alvorligt Indblik i Krigens rædselsfulde Følger.
DEN 9. FEBRUAR. I Pressen begynde nu en heel Deel nye
Bevægelser af forskjellig Art.
Paa den ene Side, som Blixen Fineckes og Danne
virkeforeningen s Organ: Ude og Hjemme.
Paa den anden Bøgh’s nye vidtudbredte Blad, hvori Varberg, der var træt af at være Dagbladets Estetiker, er ble
ven selvstændig Politiker (ministerielsindet (Folkets Anis).
10
iDanmark<i**) skulde bekjæmpe Bondevennerne (i For
bindelse med den indsovede Avertissementstidende) o:
Søn og Gloerfeldt, tildels under Tilsyn
og Paavirkning af Klein og A. de Coninck.
Zahle: Staten.
15
I Holsteen er Raasløff Hovedredacteur.
Storhertugen af Oldenborg har havt den Godhed at
meddele Kongen sine slesvigholstenske Raad og Forma
ninger i et langt Brev (2. Febr.) besvaret 15. Marts.
DEN 11. FEBRUAR. De i Ude og Hjemme indrykkede
2« Breve fra en »Svensk« ere aabenbart førte i Pennen af
Sturzenbecker; i hvilken Grad han er paavirket af Blixen
Finecke, i hvilken af den svenske Konge vides ikke.
Mærkeligt nok vil Manderstrom paastaae, at det ikke
er lykkedes ham at blive bekjendt med Brevvexlingen
25 mellem Kongerne i 1857. Manderstrom befalede Wacht
meister at undersøge Archive!, hvor der fandtes Intet;
Han skrev til Vergin; denne havde medtaget Papirerne;
nu gav M. W. Ordre til at forlange Gjenpart af Vergin;
i Mellemtiden havde denne indsendt det Hele til Kong
80 Carl. Der opstod nu en ubehagelig Forhandling mellem
Manderstrom og Kongen, der tilsidst brændte det Hele
uden at vise M. det. Det paastaaes iøvrigt, at Kong
Oscar drev Sagen i 1857 med Prinds Oscar alene uden
Andres Vidende eller Mellemkomst.
*) Invalidecontoiret var i Nærheden af Overskoledirecteurens Værelse.
**)Grevinden havdefornogenTidsiden isinde atkjøbedet.

1861 13. Februar—17. Februar 1861

199

13. FEBRUAR. Kongen af Sverrig har betroet Plessen,
at Kongen af Preussen havde foreslaaet Sverrig at dele
Danmark. Han kunde dog ikke give Gjenpart af Brevet,
da det ikke var til ham selv. Kongen at Sverrig gjentog
sine Tilsagn om Hjælp til Slesvigs Forsvar.
s
DEN 14. FEBRUAR. Efterat Fædrelandet havde proclameret Uenigheden i Ministeriet (ventelig efter Meddelelse
fra Lehmann, til hvem Hall aabenbart har talt i den
Hensigt at lade ham afløse Monrad, hvis denne gjorde
Alvor af sin Opposition), holdtes Møde hos Gasse d. 12. lo
Februar og d. 13. Februar om Aftenen. 12) det viste sig,
at Monrad med sit Curieforslag stod aldeles ene, idet
navnlig ikke blot Fenger, men Raasløff, Casse og Bille
bestemt udtalte sig derimod. Han vilde då — lod det —
tilsidst dissentiere i Motiverne (som Tscherning i 1848). is
12. Februar gjorde Hall gjældende, at saa kunde det
slet ikke nytte at komme frem med Fællesforfatnings
tanken, saa maatte man holde sig til provisorisk Ud
sondring alene. Jeg fraraadede Hall (der d. 13. Febr.
havde haft sin Blodspytning) at kaste sig heelt ind i 20
Udsondringen.
DEN 15. FEBRUAR. Iforgaars udstedtes den slesvigske
Erklæring af et betydeligt Antal slesvigske Debuterede
og Suppleanter. Stemningen i Slesvig er ret god. I Syd
slesvig frygté de Preussisksindede Execution, i Nord- 25
Slesvig er Heldningen til Kongeriget stærkere. L. Skau
(hvem Blixen endog har stillet Ministerværdigheden i
Udsigten, men som imidlertid drikker stærkt) har væ
sentlig Andel i Affattelsen. Christiansen var enig i det
Væsentlige, men havde ikke i sin Tid modtaget Kg. 28. so
Jan. 1852 med Mistillid.
DEN 16. FEBRUAR. De slesvigske Indrømmelser af 4.
og 9. Januar sætte mere og mere ondt Blod.
DEN 17. FEBRUAR. Blixen gaar saa vidt, at han ind
byder Goldschmidt, I. A. Hansen og B. Christensen til 35
sin Prindsesse.
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Fonnesbech er fornærmet — Bondevennerne mod
sætte sig hans Gjenvalg, foreløbigt.
Carlsen undskylder sin Deeltagelse i Dannevirkeforeningen med sin Mistillid mod Monrad, imod hvem han
5 vil støtte Hall, og ved den Indflydelse, han nu vil faae
paa (alle!) Valg.
DEN 21. FEBRUAR. Det fengerske Udkast*) til Provi
soriet drøftedes hos Andræ. Hall fandt at vi styrtede over
det som >Haiflske<. Altsaa
10 1) Antydninger til Fællesforfatningen.
2) Provisoriet (besluttende Myndighed).
3) Provinsforfatningsudkast i noget liberalere Retning.
Hovedsagen er jo 2.
DEN 24. FEBRUAR. Madvig truer med at slaae sig til
15 Oppositionen, dersom man forelægger den holstenske P.
St. F. et Udkast til en Fællesforfatning: »Antydninger,
Tanker! Lad gaae!< Det er dog en besynderlig Lyriker,
den Madvig.
DEN 25. FEBRUAR. Det forsikkres, at Preussen ikke
20 anseer en Execution for mulig før Slutningen af Juni,
ikke for sandsynlig før i August. (Medd. af den pr. Ge
sandt i Fkfurt til en dvde. [derværende] fremmed Di
plomat.)
DEN 27. FEBRUAR. Fengers nye Udkast har vundet
25 betydeligt, idet Uudførligheden er Qernet, deels ved Op
tagelse af en egen holstensk Armeeafdeling, deels ved et
Tillæg i Retning af Ventilen, idet det er fastsat, at naar
de holstenske Stænder og Rigsraadet ikke kunne enes
om en ny Fælleslov skulde Kongen kunne sætte den
30 nye Lov i Kraft i den Deel af Monarkiet, hvis Repræ
sentation ønskede det og træffe de administrative For
holdsregler, som vare en nødvendig Følge deraf.
Jeg antydede Ønskeligheden af, at
*) Bilag.
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1) Stænderne ikke kunne forhøie Bevillingerne til de
localiserede Fællesudgifter, der forlods afgaae i Fælles
indtægterne ;
2) at man ikke i Ventilen udtrykkelig taler om, hvor
ledes Lovgivningsmagten er organiseret nord for Ei- ®
deren;
3) At det udtrykkelig udtales, at Toldenhedens Opgi
velse kan føre til en Forandring i Reglen m. Hs. til
Fællesindtægternes forholdsvise Deling.
4) at det faste Tilskud fastsættes i en rund Sum, uden lo
speciel Opgivelse af de enkelte Udgiftsformaal (med
deraf flydende Nedsættelsestvang f. Ex. til Statsgjælden).
5) at Mandskabsudskrivning ikke gjøres afhængig af
Stændernes Samtykke.
Fenger har endydermere optaget en §, hvorefter Be- is
stemmeisen i Pat. 23. Spt. 1859 for Aaret 1861—1862
forelægges Stænderne.
DEN 1. MARTS. Hall hos Kongen, der i den senere Tid
har været naadig og navnlig finder Dannevirkeforeningen
compromitterende.
20
Da han kom tilbage, søgte Wachtm., Nicolai, Paget og
Dotézac ham for collectivt at insistere paa, at Budgettet
for 1861—fS62 blev forelagt Stænderne. Hall svarede, at
Ministeriets Forslag alt vare forelagte Kongen; naar Kon
gen bifaldt dem og Indholdet blev offentliggjort, vilde 25
DHr. see, hvorledes Sagen var taget. Men iøvrigt kunde
han ikke andet end fremhæve, at dette Skridt var noget
saa extraordinært, at han, naar man ikke netop vilde
styrte Regjeringen, ikke ret vidste, hvad han skulde
tænke derom. Almindelig Indsigelse imod denne Opfat- 30
telse af det ifølge nysankomne eensartede telegraphiske
Depecher gjorte Skridt. Hall talte lidt med Wachtmei
ster, som forsikkrede, at hans Regjering i det Mindste
ikke havde betragtet dette Skridt som fjendtligt, ligi. om
Aftenen med Nicolai, der holder sig temmelig tilbage. 35
Dotézac har altid anbefalet at gaae ind paa Forbunds
beslutninger om de holstenske Stænders Medbeslutning.
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DEN 2. MARTS. I Statsraadet bifaldtes Forslagene efter
nogen Indsigelse dels fra Prindsernes, dels fra Kongens
Side. Samme Aften reiste Raasløff med Schultze og
Ratjen.*)
5 Om Aftenen havde Nicolai alt modtaget en telegraphisk
Meddelelse fra Fyrst G., at denne beklagede den Maade,
hvorpaa de 4 venskabelige Magters Meddelelse var mod
taget; han haabede dog at Kongen vilde tage Hensyn
hertil naar han blev underrettet derom. Der har iøvrigt
10 fra Quaade været nogle uklare Antydninger om, at Rus
land (Budberg) lagde megen Vægt paa dette Punkt, men
de kom ikke frem paa en saadan Maade, at man kunde
forfølge dem til Kilden. O. Piessen har ikke talt videre
derom; derimod var Fyrst G. alt ifærd med at forberede
15 en Opfordring til de holstenske Stænders Indkaldelse,
da Piessen ifølge Meddelelse i et Privatbrev kunde un
derrette ham om, at denne Forholdsregel alt var besluttet.
Anm. i862 Jan. Udentvivl kunde man have forudset
den Vægt, der vilde blive lagt paa Budgettets Forelæg20 gelse for Stænderne. Det har ikke manglet paa Antyd
ninger fra Rusland, ja fra Schleinitz, at det der fordredes
var UdgiftsheuiZ/mfl' fra Stænderne; dersom de nægtede
det fornødne, vilde det ikke blive taalt.
DEN 3. MARTS. Sturzenbecker’s Forbindelse med Kong
25 Carl’s Cabinet synes at fremgaae af forskjellige Omstæn
digheder, især da han kjender Dokumenter, der ikke
paa anden Maade kunne være bievne ham bekjendte.
DEN 4. MARTS. Den engelske Presse har hidtil været
meget virksom i vor Sag.
30 DEN 5. MARTS. Wegener gjør uheldige Forsøg paa at
bearbejde den franske Stemning igjennem en lidet bety
dende Franskmand (Chopin).
*) A. Reventlow forsikkrer, at han havde stillet som
Betingelse for at overtage Commissariatet foregaaende
Kjendskab til Regjeringens Grundsætninger.
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DEN 8. MARTS. Af de danske Dagblade har nu >Folkets Avis« (Varberg-Bøgh) det største Abonnentantal.
»Danmark« holdes oppe, navnlig af Klein, oeconomisk
tillige Rosenørn.
DEN 9. MARTS. Beretninger fra Itzehoe gaae ud paa, 5
at de ikke ville antage noget Provisorium.
DEN 14. MARTS. Manderstrom til Wachtmeister afslaaer
at anbefale Udsondringstanken, han kan kun udtale Øn
sker; han har anbefalet Regjeringen at indrømme Hol
stenerne Voteringen af »la part contributivet.
lo
DEN 16. MARTS. Erklæring i Frankfurt, at man ikke
kan følge Forbundsbeslutningen. Dette förstaas ikke
ganske, da man der [navnlig v. d. Pfordten] finder, at
Regjeringen ved Forelæggelsen af § 13 har opfyldt For
bundets Fordring. Schleinitz er af samme Mening.
is
DEN 19. MARTS. (Jan. 1862.)
Hall har i denne Tid aabenbart ikke gjort sig det
klart, hvormeget der laae i Forelæggelsen af § 13. Til
hans Undskyldning tjener, at det kom fra Fenger, ikke
fra ham selv; han havde dengang ikke rigtigt seet, hvor- 20
meget Udlandet vilde arbejde i denne Retning, for at
holde den, som det synes, ellers uundgaaelige Execution
borte. Og selv om Alt havde været ham aldeles klart,
vilde han maaske ikke have kunnet udtale sig bestemt
om Virkningen af en Forkastelse af Budgettets væsent- 25
lige Dele i Holsteen. Han saae næppe, at Forelæggelsen
af § 13 var = 29. Juli Indrømmelsen, og turde endmin
dre udtale, at hvad der saaledes ikke udrededes af Hol
steens særlige Indtægter, overførtes paa den fælles Kasse
beholdning.
30
DEN 22. MARTS. Halls Circulære, væsentlig foranledi
get ved Pagets unøjagtige Opfattelse, at Budgettet vilde
blive forelagt, oplyser, i hvilken Tilstand det er forelagt.
DEN 23. MARTS. Igaar interpellerede Lord Ellenborough
atter. Lord Wodehouse gik ud fra, at det vilde blive 3®
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Krig, men det kunde, mente han, ikke ske før om 4 å 5
Maaneder.
DEN 24. MARTS. Forfatningsudvalget i Itzehoe er nu i
Bevægelse m. Hs. til § 13.
5 DEN 25. MARTS. (Mandag.) Raasløff sidder sine Instruxer
overhørig og nægter Blome bestemt Svar med Hensyn
til § 13. Møderne udsættes til 4. April.
Grev Moltke i Paris, der har forholdt sig aldeles
passiv, synes at staae i særegne Forbindelser med Blixen.
10 DEN 26. MARTS (Tirsdag). Gjødvad kommer og spørger,
om det er sandt, hvad der skrives fra Paris, at Danmark
vil give efter.
DEN 28. MARTS. (Skjærtorsdag.) Langt Ministermøde,
hvor RI. var tilstede.
*5 DEN 29. MARTS. (Langfredag.) Raasløff giver tvungen
sin Dimission til Kongen.
Manderstrom udsender sine Cfdsondrings- og Neutrali
sationsforslag til de store Magter, der alene kunne virke
til Opretholdelse af Monarkiets Integritet, idet de hol20 stenske Stænder ikke ville og Forbundet ikke tør enes
med den danske Reg.
DEN 31. MARTS. Denne Maaned er den værste, han
har oplevet, siger Hall.
DEN 1. APRIL. Under 29. Marts har Manderstrom til25 stillet Rusland, Frankrig og England et Forslag om den
danske Tvist (først forelæst her den 5. April). Da Stæn
derforsi. øiensynligt ikke vilde føre til Noget, uagtet For
slagene havde været gode, men en Løsning umuligt læn
gere kan udsættes, er der Intet andet for, end at Magterne
30 maae tage Initiativet. Han foreslaaer:
1) at Holsteen skal have Selvstændig hed, idet Fælles
skabet med det øvrige Monarki indskrænkes til Apanager,
Marinen, Udenrigsm., Post- og Myntvæsen. (W. erklærede
paa Forespørgsel, at Toldvæsenet var glemt (!), og at

1861 1. April—3. April 1861

205

man forudsatte Opløsningen af de hidtil bestde. adm.
Baand mellem Slesvig og Holsteen.)
2) Kongen har opfyldt sin Forpligtelse m. Hs. til Slesvig.
Slesvig har Intet at gøre med Holsteen eller Tyskland.
Dette garanteres yderligere. Det tør da, naar Slesvigs
Stilling sikkres, forudsættes, at den danske Regjering vil
lade sig det være magtpaaliggende at fjerne alle Klager
over, at den tydske Nationalitet i Hertdt. ikke skulde
være ligesaa beskyttet som den Danske. Det paavises
klart og godt, hvorfor en Deling af Slesvig er umulig.
3) Holsteen neutraliseres, saa at ingen Tropper, end
ikke Kongen af Danmarks, maae betræde det. I Hertug
dømmet holdes kun et passende Antal Politisoldater.
Istedetfor Forbundscontingentet yder Holsteen et desto
større Pengebidrag.
’5
Det synes, som Forslagene end ikke indirecte ere med
delte Preussen. I Virkeligheden komme de udentvivl fra
Wachtmeister.
DEN 3. APRIL. Halls all. Beretning fremkom maaskee
væsentlig, fordi min første Opfordring understøttedes af 20
Treschau.
DEN 5. APRIL. Moltke har aabenbart gode Forbindelser.
Hans Temperament og sociale Stilling bringer ham ind paa
de samme antinapoleonske og antiengelske Anskuelser,
som Bille Brahe. Ogsaa han troer paa Krig med England 25
og er opfyldt af Frygt for den revolutionære Politik. Fra
Østerrig (Metternich og Kone)*) kjender han sagtens,
hvorledes Moustier i Wien uden Sky taler om den Dag,
da Keiser Alexander vil sige; mes amis å gauche, mes
amis å droite venez å moi. Je reconstituerais votre an- ao
cien royaume, og om den Virkning disse Ord ville gøre
i Berlin og Wien; hvorledes la seule difficulté sera la
ville de Dantzig, parcequ’il faudra au nouveau royaume
pour vivre un débouché å la mer. (B. B. ”/s 61.)
*) I Virkeligheden savner Moltke eiheller Adgang til
franske Kilder; thi han har fra sin Barndom af kjendt
Grevinde Walewski (en Florentinerinde).
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DEN 8. APRIL. Raasløffs Optræden har havt en saa
meget mere irriterende Virkning, som man i Berlin in
genlunde var »entschlossen, die Execution wirklich mit
Entschiedenheit anzufassen, men tværtimod einer zeit5 weileigen Beilegung gar nicht so abgeneigt (Bh. Bl.
2. April)«. Man troer i Preussen paa Krig med Frankrig,
men man veed i Berlin overhovedet ikke, hvad man
vil; man kann dort über Nichts ins Reine kommen,
yttrede den nylig derfra tilbagevendte Hertug af Nassau.
10 Efterretningerne gaa ogsaa ellers ganske i samme Ret
ning (f. Ex. O. Piessen 20. Marts/1. April; af og til
Quaade.)
DEN 9. APRIL. Den engelske Presse vedbliver at tale
Danmarks Sag med større Udholdenhed og Sagkundskab,
15 end man skulde vente.
DEN 10. APRIL. Grev C. Moltke udtaler det Haab, at
man dog ikke vil gjøre nogen Forandring i Slesvig.
DEN 13. APRIL. Infanteribataillonerne doubleredes.
Man har i en mærkværdig Grad været optaget af den
20 Hall-Raasløffske Affaires ydre tilfældige Phaser. Omtrent
samme febrilske Uro som i 1848. Moltke Hvt. beretter
12/4, at Thouvenel den 11. April misbilliger den Paastand,
at Stænderne skulde behandle Budgettet for hele Monar
kiet, og ei blot den holstenske Quota.
25 Valois beretter fra Sydslesvig, at hvis der skulde stem
mes Mand for Mand, vilde i Sydsi. kun en minorité
minime udtale sig for en Tilslutning til Tyskland.
M. Hs. til Manderströms Forslag hedder det, at Thou
venel alt anseer det for meget vanskeligt at faae Tysk
oo land til at samtykke i Holsteens Udsondring i Lighed
med Luxemburg; i dets Neutralisation vilde det aldrig
samtykke. Thouvenel vilde imidlertid høre Ruslands og
Englands Mening.
DEN 14. APRIL. Halls Letfærdighed ligeoverfor Paget
35 har varet til det Sidste; han indlod sig paa at besvare
en Forespørgsel, der var kommen fra Piessen gjennem
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Word, om en Nedsættelse af nogle hundrede Tusinde
Rdl. i Budgettet. Sandsynligvis har Plessen o. Cons. først
villet gaae denne Vei.
DEN 15. APRIL. Nu begynde igjen Cabinettets For
handlinger.
5
De gamle Alternativer:
a) Et dristigt Skridt (Hall af og til) (Vedel).
b) Afventen af Forbundsexecution.
c) Henvendelse til Magterne (med Forespørgsel), inden
Noget skeer af afgjørende Betydning.
»»
DEN 16. APRIL. Justitiariatet i Høiesteret er det ikke
let at besætte. Scheel gjør Vanskeligheder; vælges Rottbøll, glider man saa let længere ned ved næste Træk
ning, men Rottbøll selv kan det vel forsvares at tage.
DEN 17. APRIL. Til Krüger har Monrad udtalt sig paa is
en høist besynderlig Maade om de slesvigske Forhold.
De Bestemmelser, som vare forandrede, vare »tyranniske,
ja barbariske«.
DEN 18. APRIL Hall bliver atter »det danske Folk«,
som Tscherning døbte ham i 1848 uvillig over, at Moltke 20
lyttede saa stærkt til Hall.
DEN 19. APRIL. Danneskjold tillægger sig tildels Æren
for Lord Ellenboroughs Optræden (gjennem hans første
Kone).
DEN 21. APRIL. Stemningen i Holsteen er i Bunden 25
af Befolkningen stærkt antipreussisk, navnlig som Følge
af Erindringen om den Maade, hvorpaa de preussiske
Officerer behandlede de Menige i Hæren.
DEN 22. APRIL. P. Hjort lider den Tort, at man i
Tyskland ikke vil erkende, at han kan skrive Tydsk. 30
DEN 25. APRIL. Mødet i Løgumkloster sammensat af
blixenske, zahleske og grundtvigske Elementer begyndte
med at forlange Frihed, men Krüger og Skau dræbte
Fordringen; det viste sig, at tilsidst alle Slesvigere ville
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have Incorporation, kun Nørrejyderne (Ley, Beck o. s. v.)
vare derimod. Der er iøvrigt en ret mærkelig Forskjel
mellem Øst- og Vestslesvig: i Vesten ingen Frihedssands;
grundtvigsk Religionsbevægelse, i Østen ingen religieus
5 Bevægelse o. s. v. Incorporationstanken gjør i det Hele
store Fremskridt; ogsaa i Flensborg, ja selv i Sydslesvig.
DEN 26. APRIL. (Fredag.) Blome kommer efter Opfor
dring; han gjentager sine tidligere skriftlige Yttringer, at
man i Holsteen ønsker at see Sagen endt ved en Ud
io sondring, men at den maa skee ved en Octroyering, da
Stænderne aldrig forud ville samtykke. Iøvrigt er han
noget uklar i sin Fastholden ei blot af fælles Udenrigsmst. og Marine men og af Told — Post f. Ex. paa
30 (20) Aar. Han paastaaer, at Kongen af Preussen ikke
15 var uvillig til at taale en saadan Ordning (— da Kongen
hørte om § 13, skal han glad være udbrudt »saaledes
slap vi fra den Forbundsbeslutning«), ligi. Schleinitz;
med begge har han nylig talt. Nu tilbyder han en hem
melig Reise, og derefter at overtage Udenrigsministeriet;
20 men han forlanger et Brev til Legitimation; og Hall sy
nes tilbøielig til paa egen Haand at give et saadant,
uden Forhandling med Kongen eller nogetsomhelst Med
lem af Ministeriet.
DEN 27. APRIL. I Statsraadet foretages en Forestilling
25 fra Udenrigsministeriet, der ligesom antydede Opgivelsen
af Heelstaten; Indstillingen gik kun ud paa Udstedelsen
af et Circulære.
DEN 28. APRIL. (Søndag.) Brevet skulde idag meddeles
Blome. Han reiser nu — efter at have udbedet sig Beta30 ling for sin Reise.
Blome var synlig glad over at Brevet omtalte, hvor
lunde det holstenske Ministerium skulde tilbydes ham,
dersom hans Reise lykkedes.
DEN 29. APRIL. Blome opfattede ganske rigtigt Prinds
35 Christian og Prindsesse Louise (hvis Brevvexling med
de tydske Hoffer dog har Noget at betyde).
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Prinds Frederik glædede sig ved Haabet om at Executionen vilde kunne skee til Efteraaret, saa kunde
Tydskland (vi) gjøre, hvad man vilde; dann wäre Däne
mark in die Enge getrieben; ingen Blokering var mulig.
Bluhme var efter Blome — hvad han saa tidligere s
havde været — nu blevet ideeløs.
DEN 30. APRIL. Det synes, som Lord John Russell,
opmuntret af Manderströms Exempel, har paatænkt
nogle Forslag til Ordningen af vore Sager. Han tiltræder
i det Hele Neutralisationstanken 3), og vil i Stedet for lo
Nr. 2, som han ikke ganske kan billige opstille selvstæn
dige Forslag om Slesvig, som det synes i Retning af ad
ministrativ Deling, samtidig med fuldstændig Adskillelse
fra Holsteen.
DEN 1. MAI. Clausen slaaer ligesom paa Strengene fra is
1848. Til samme Tid skriver mærkeligt nok M. Hvitf.
fra Paris, at Lord Cowley, der alt i 1848—51 heldede til
den samme Anskuelse, nu tilligemed Kisselef udtaler sig
for en Ordning af Holsteens Stilling i Lighed med Luxemborgs.
20
DEN 2. MAL Monrad klager over Mishandling i Pres
sen, og vil have Hall til at fragaae al Andel, men det
hjælper ham ikke; Hall siger: Hvorfor kan du ikke
være rolig? Hvorfor taler du med Prindsen, med Diplo
mater (Selv Admiral Bille tilbageviser ham for hans 25
Lyst i denne Retning). Wolfhagens Sigtelse, at han ogsaa
gik til Bluhme (der efter Rygtet skulde være U. M.,
ligesom Sponneck holstensk Minister under Monrad som
Conseilspræsident) afviste han dog udtrykkelig. Iøvrigt
er Hall i den Grad bleven overlegen, at Monrad finder 30
sig indtil videre i Alt; naar Hall siger, at det maa saa
være, er Sagen afgjort.
DEN 7. MAI. Jeg skrev for nylig til Motzfeldt om den
slesvigske Sags utilbørlige Behandling af det svenske
Diplomatie; bestandigt kommer tilsidst en Phrase om 35
Slesvig, om fremtidige Indrømmelser o. s. v.
Kriegers Dagbeger. II. Bind.

14
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DEN 8. MAI. Der er dog converteret omtrent 400,000 Lst.
men ved hvilke Midler er det skeet? Hvad har Opkjøbet
kostet?
[Jan. 1862. Det er skeet væsentlig, idet Kongeriget der5 med har betalt Peto.]
DEN 14. MAI. Fra flere Sider er der kommet Rygter
om en eiendommelig engelsk Plan med Hensyn til Sles
vig, nemlig en administrativ Deling, saa at Landet Syd
for Flensborg og Tønder skulde have en selvstændig
10 Regjering, uden Forbindelse med Tydskland (Holsteen),
men det Nordlige incorporeres i Dmk. Men Rygtet sy
nes ikke at kunne bestaae med Lord John Russells De
peche
og ligesaalidt med hans Udtalelse i Under
huset. Alle Spor lede tilbage til Grev Kielmannsegge i
15 London; det er maaske hans Tanke eller Ønske, ligesom
Schleinitz tidligere har bragt Planen om Slesvigs Deling
paa Bane til Quaade, Prinds Latour og Budberg (hvilke
begge have udtalt sig derimod.)
DEN 15. MAI. I England er der virkelig i alle Stænder
20 megen Interesse for os. I Underhuset have Mr. Ellice,
Lord Harry Vane (en Søn af Hertugen af Cleveland),
Sir M. Peto i Sinde at bringe Lord J. Russell til en be
stemtere Udtalelse; et privat Møde med ham udsattes
paa Grund af Hertugen af Bedfords Død til efter Pindsen.
25 DEN 16. MAI. Gamle Brougham har faaet et Statement
fra Regenburg og havde Lyst til yderligere Oplysning.
DEN 19. MAI. Den 17. Mai overbragte Madvig m. Ploug
Larsen, Blixen Finecke de 70,000.s Adresse. Svaret var
ikke engang vist de andre Ministre; det gik ud paa den
30 paatrængende Nødvendighed af at give Holsteen en
»selvstændigere Stilling.<
DEN 20. MAI. De engelske Forslag vinde ikke stor Ind
gang. I Preussen synes man at have faaet indirecte
Kundskab om dem; Schleinitz vil næppe gaae ind paa
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dem (Piessen Moltke gjennem Thouvenel); Bernstorf i
London kalder de engelske Forslag decideret partiske
for os.
I Frankrig har man hegjæret nærmere Oplysninger,
vil ikke svare, da man forudseer, at det ikke vil lykkes, s
Thouvenel har til Moltke udtalt sin Tvivl, om Nogen af
Parterne vilde tiltræde Forslaget; Th. indsaae helt vel
Vanskeligheden ved Nr. 4.
Rusland har indvendt, at de tydske Magter maatte
være med for at sikre Danmark, men at Garantien for lo
Slesvig indirecte svækkede den i Londonerprotokollen
implicite liggende Garantie for Hele Monarkiet. Der
maatte dh. Mere til at betrygge den tydske Nationalitet
i Slesvig.
DEN 21. MAI. Ved Siden af de forskjellige Forsøg paa is
Difinitiver har der været svage Antydninger til et Provi
sorium, da Europas Tilstand ikke gav Haab om en
endelig Løsning og det derved blev lettere at holde
Slesvig ude. Men det Hele dreier sig kun om den lidet
rimelige Tanke (Schleinitz) atter at komme til Stænderne 20
med Budgettet for saaledes at vinde et Par Maaneder.
Quaade har faaet Latour og Budberg til at tale derimod.
DEN 15. SEPTEMBER. Lehmann indtræder i Ministe
riet; da Monrad, der en Dag havde opgivet K. og U. M.,
dog ikke kan finde sig i at forlade det, bliver Lehmann 25
ikke Justits- men Indenrigsminister.
DEN 22. OKTOBER. Det er interessant at see, i hvilken
Grad Troen paa Frankrigs > liberale« Fremtid vinder
Omraade hos mange alvorlige Mænd, især naar de have
en religieus Grundanskuelse 1 Denne Alliance mellem so
Friheden og Religionen, som den nødvendige Betingelse
for at beherske baade Reactionen og Radicalismen, for
kyndtes alt før 1848 af flere høitbegavede Mænd (Montalembert)*) Ventura i Rom efter Pius IX.s Tiltrædelse
*) Jf. Ch. de Mazade R. d. d. M. 15. Oct. 1861.
14*
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o. s. V. for ikke at tale om Lamennais); men det er
især efter Grisen i 1848, at man ligesom mere centralt
føler Nødvendigheden af en religieus Samvittighedspligt
følelse som Frihedsudviklingens Lærer og Betrygger.
5 Reformer dig selv, hvis du vil være værdig til at refor
mere Staten. Og til samme Tid erkjendes det og, at den
nuværende Tids uafvi.selige Opgave er og bliver at or
ganisere Demokratiet paa en saadan Maade, at Frihed
og Civilisation derved betrygges. To af de Franskmænd,
10 der med størst Klarhed har fæstet Blikket paa dette
Tidsalderens Problem, som undtagelsesvis have ført en
philosophisk Betragtning ind i det politiske Livs Kampe,
Royer Collard og Tocqueville ere nylig af en af de Doctrinære, der have reddet Troen paa Frankrigs Friheds
is trang, Ch. de Remusat, bievne belyste under dette
Synspunkt. (R. de deux m. 15. Oct. 1861.) I den prote
stantiske Verden have Theologerne i Reglen ligesaa lidt
som de Liberale havt tilstrækkelig Øie herfor.
DEN 2. NOVEMBER. Manderstrom skriver privat til
20 Grev Hamilton den ’*/io 61 efter at have gjort Kongen
Rede for Hs. Brev 10 s. M. om Halls Forslag, at Svenske,
Norske og Danske Søofficerer skulde træde sammen for
at opgjøre et fælles System for de tre nordiske Rigers
Søforsvar, ogsaa at de i Tilfælde af en fremtidig fælles
25 Krig kunde yde hinanden Understøttelse.
Till fulle benägen att åt dess förverklingende lemna
det understöd, som efter mogen pröfning af mögligheten
och utförbarheten kan blifva erforderligt, är Hs. Mjt.
likväl icke blind för de betänkligheter, såväl af inre
30 som af yttre egenskap som deremot kunna uppstå. Altsaa
hans Forberedelse; først maa Søforsvarscteen, der be
gynder i Decbr., undersøge Flaadens Tilstand; dog kunde
Fmd. Platen yttre sig, såväl huruvida det kan bringas
till verkställighet, som sättet och tidspunkten derfor.
35 Ogsaa i Norge behøves Forberedelse. Desuden udfordres
fra det politiske Synspunkt mere omfattende Overlæg
ning, end hidtil har været mulig.
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DEN 9. DECEMBER. Statsraad paa Jægerspriis. Suenson
og Grev Moltke udnævntes til Rigsraader. Kongen vilde
først have sine Venner, Jessen og Westenholtz; i det
Mindste een af sine Venner. Hall mente, at Moltke kunde
regnes dertil. Monrad vilde, da man reiste, endelig tale s
med Grevinden; saaledes ventede man da i Roskilde
over en Time om Natten, inden han kom.
DEN 22. DECEMBER. Rigsdagstaffel paa Fredensborg.
Madvig og Tscherning. Bruun, der har lidt meget under
B. Christensens og Tilfældets haarde Slag i Aar, kunde lo
ikke tage ud. Madvig var nær tilsidst hlevet syg, da han
fandt, at der hurde udbringes en Skaal for Grevinden,
hvis hun mødte, og han kunde dog ikke gjøre det. Men
hun viste sig ikke; først efter Bordet indlodes nogle Ud
valgte til hende; hun spurgte Bregendahl, om man havde is
undret sig over hendes Udeblivelse. Han svarede svagt,
men endte dog med, at hun jo ikke pleiede at komme.
Saa har jeg jo dog valgt det Rette.
DEN 26. DECEMBER. Lehmann har faaet Lov til at
stilisere Svaret. Som Følge deraf lader han, som han 20
har skrevet det, uagtet alt det Væsentlige var givet. O,
Forfængelighed. Gjennem Rochussen gik det strax videre,
at Lehmann paa Juledag havde arbejdet paa Svaret til
Preussen.
Depechen afgik idag.
25
DEN 28. DECEMBER. »Moniteuren« f. i Dag antyder
Hensigtsmæssigheden af en europæisk Intervention i det
dansk-tydske Anliggende. Manderstrom har tredie Gang
sat sig i Bevægelse i vor Sag, støttende sig til Preussens
absolute Afvisning. Han havde gjennem Hamilton sam- 3o
tidigt udtalt Ønsket om at vi dog ikke reent vilde af
bryde Forhandlingen; vort Svar, som Hamilton netop
fik, viste, at Ønsket var opfyldt, inden det var udtalt.
DEN 1. JANUAR. Nytaarsdagstaffel paa Fredensborg,
Kongen var meget oprømt; (Grevinden ikke tilstede); 35
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han gjorde Hamilton til Danebrogsmand og den unge
Prinds til Captain; nu forlader Prindsen altsaa Nyborg
og gaaer til Nestved.
Monrad drak ei Glasset ud, da Kongens Skaal ud5 bragtes; til Gjengjæld tømte han derpaa, da Kongen
klagede, alle sine Glas, det ene efter det andet.
Efter Taflet henvendte han sig til Hamilton, jfr. 31.
December 1863: »Lad os kjøbslaae; hvad vil Sverrig
have for Alliancen?«
10 DEN 3. JANUAR. Mærkeligt nok hedder det, at Fenger
vil have et Toldlovforslag frem, ligesom en Mangfoldig
hed af andre Love. (Post, Domæne o. s. v.)
DEN 4. JANUAR. Derimod høres Intet oni en Regn
skabsret trods Fengers lange Com missionsforhandlinger
15 med Vedel og Levy.
DEN 7. JANUAR. De Gamle i Rigsraadet ere i For
legenhed, da de meget frygte selv at skulle danne et
Ministerium. Paa den anden Side frygtede de for at
miste al Indflydelse, dersom de uden Videre stemme
20 for Nedsættelsen af det Medlemsantal, der udfordres til
at gjøre Rigsraadet beslutningsmyndigt.
Det hedder, at de ville angribe Ministeriet for de store,
ikke bevilgede Udgifter. Det vilde være et fortræffeligt
Angrebsmiddel i parlamentarisk Betydning (idet det kun
25 angaaer Fortiden og lader Fremtiden fri), — dersom
der var en Majoritet derfor. Da det ikke er Tilfældet,
er det aabenbart det Punkt, hvor Hall helst maatte
ønske et Angreb.
DEN 8. JANUAR. Rigsdagens sidste Dage oplivedes
30 ved Forhandlingen om Politiloven. Trods Casse’s An
strengelser, trods J. A. Hansens Bønner til B. Christen
sen fulgte Landsthinget saa godt som enstemmigt Brocks
Indsigelse mod at antage Loven uden Prøvelse. Det er
en Tort for Folkethingets nye Jurister (Liebe, Klein og
35 Bille), at Landsthingets eneste (nye) Jurist granskede
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deres Arbeide saa skarpt, og Bille tager Brock meget
ilde op, at denne Seir ikke blev vunden over Politiet.
Men sandsynligvis vil Sagen nu dog vinde betydeligt
ved Politirettens yderligere Prøvelse og eet Aars Hvile.
DEN 9. JANUAR. Ligesom det første Forsøg til Mundtlighedens Indførelse i den ordentlige Criminalproces
gjordes i indeværende Samling; saa traadte og paa den
borgerlige Retspleies Omraade Mundtligheden i Lov fra
det nye Aar ved Handels- og Søretten. Bornemann vilde
ikke for Alvor paatage sig Ansvaret for den nye Lovs lo
Gjennemførelse; Loven vandt unægtelig ved at betroes
i Kleins Hænder.
DEN 11. JANUAR. Hall har nu indladt sig saa vidt med
Blome, at denne anseer det som givet, at han bliver
holstensk Minister. Han reiser nu over til Holsteen for is
at finde en Directeur. Og det gjør Hall, uagtet Moltke
frivillig har tilbudt sig og kommer om nogle Dage, i
Henhold til en eider-tydsk Ansøgning. Carl Moltkes
Broder digtede rigtignok engang: Das Dänemark war
mir von jeher verhasst«; men han er ikke privat he-20
rygtet. Blome var Prindsen af Augustenborgs Adjutant;
ingen veed rigtigt, hvorledes det hang sammen med hans
forskjellige Koner. (1. Bagration, efter hvis Død han
duellerede med Broderen, 2. Reusz, 3. Pia ten-Haller
mund, Søster til den hannoverske Udenrigsminister). 25
Det er en potenseret Blixen; kun er han i Formuesfh.
ordentlig (efter hans Altonakbm. Drierhaus’s Vidnesbyrd.)
DEN 12. JANUAR. Trods disse Løfter til Blome er det
dog meget tvivlsomt, hvad det bliver til. Thi faaer
Kongen Tid til at overveie Sagen ret, indhenter han 30
Scheels Raad, og denne vil strax bestemt fraraade det
Hele, af Frygt for at Blome skal forlange hans indbrin
gende Constitution i Altona hævet; en Beskikkelse, for
hvilken han foreløbigt skal have maattet opgive de
6000 Rdl., han med megen Møie fik Civillisten til at 35
paatage sig ved hans Afskedigelse.
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DEN 13. JANUAR 1862.
Blome gererei' sig i det Hele taget som den, der vil
Holsteens fuldstændige Udsondring, og som ikke bekym
rer sig om Slesvig. Han paastaaer, at hans Broder er
5 enig med ham; det gjælder Holsteens finantsielle Be
tryggelse, en Afværgelse af de med Occupation og Krig
forbundne Byrder.
Paa den anden Side melder Thomsen-Oldersworth,
der i Berlin modtages baade af Kongén og Ministrene,
10 at Preussen vil begynde Krig — dersom Danmark incorporerer Slesvig.
DEN 14. JANUAR. Den preussiske Landdag træder
sammen. Intet Spørgsmaal er fremmet af almindelig
politisk Natur. Det er et falskt Rygte, at man vilde af
is bryde diplomatisk Forbindelse med os. Alting staaer
stille. Man fristes til at spørge, om det vilde have været
en Fordel, hvis Blixen-Rottwith havde levet længere. I
Foraaret 1860 vilde det have været et fuldstændigt Brud
— enten lykkedes Udsondringen eller Blixen knak Hal20 sen og Terrainet havde været ryddeliggjort. Hvis nu
Hall falder, hvad saa?
Paget og Dotézac paa Fredensborg, overbringende
Breve, den Første i Anledning af Prinds Alberts Død
fra Prindsen af Wales, den anden i Anledning af den
25 thomsenske Sendelse. Da Paget ikke maatte deltage i
nogen Hoffest, og Jagtselskabet endnu var der, fik Hall
Kongen til at indrette et særligt lille Taffel med Prindserne. Paget, Dotézac, Hall o. s. v. Paget var rørt til
Taarer.
30 Blixen og Tornerhjelm var naturligvis derude.
Hall maatte da d. 15.-16. holde ud med Tornerhjelm
og saa Blixen til Kl. 3. Om Morgenen Kl. 6 vækkedes
Dotézac med fuld Janitscharmusik, sprang forfærdet op,
saae Garderne, Hornene o. s. v.; en Pige kom ind med
35 Ild, og seer ham; hun skriger; han springer forfærdet
i Sengen igjen.
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DEN 19. JANUAR. Hall havde paatænkt i Torsdags
(d. 16.), da han i Anledning af Dotézac’s og Pagets Au
dients hos Kongen skulde til Fredensborg, at tale om
Blome-Salzau, men samme Morgen omtalte »Dagbladet«
Alton. Mefcurs »usandsynlige« Rygte; det var nok til at s
skræmme Hall.
Et Brev kom fra Blome; Tilstanden i Holsteen var
værre; Stemningen slet; Heintze vilde ikke være Direc
teur; der var maaskee Ingen uden A. Reventlow; Noget
maatte dog gjøres i Slesvig; der maatte frem for Altio
skaffes Holsteen en betrygget finantsiel Stilling o. s. v.
Saaledes slipper Hall maaskee fra sine ubesindige Løf
ter og Aftaler.
DEN 20. JANUAR. Hvad ville Svenskerne sige om Leh
manns smagløse Roes af Manderstrom, Platen, Wacht-15
meister og Hamilton, en Roes, de saa lidet fortjene i
den Almindelighed. Alle Avancer fra dansk Side (offi
cielle f. Ex. FIaadesagen, officieuse f. Ex. den ved Mon
rads Prostitution foranledigede Forespørgsel til Hamil
ton om gjensidig Anerkjendelse af Universitetsexaminer 20
ja selv det uskyldige Andragende fra Lægemødet om
en fælles Pharmacopie) erklæres for ubetimelige, skjøndt
Tanken selv er fortræffelig — Gud bevares. Imidlertid
er Manderstrom i de sidste Aar virkelig mere dansk
sindet, end preussisk: — i Begyndelsen synes han at 25
have vaklet —; dog kommer han stadigt tilbage til libe
rale Indrømmelser i Slesvig, Og Hall tager derimod, ja
optager Sligt i Throntalen, glædende sig ved, at Løfterne
først skulle indfries, naar den holstenske Sag er ordnet,
istedetfor at knytte Sligt til Nedbrydelsen af Skrankerne 30
ved Kongeaaen.
DEN 21. JANUAR. Monrad behandler stadig Lehmann
cynisk. Da man forberedede Forslagene lil Forandring
i Fællesff. mødte Lehmann med en Mangfoldighed af
Forslag saasom om Hvorledes der skulde forholdes med 35
Forandringer i Arvefølgen, om Diæter i Stedet for de
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500 Rdlr. o. s. v. Monrad laae paa Sophaen og raabte
stadigt: »Herud med det!« Tilbage blev dog nok: for
uden Tallets Ændring Initiativ — Præsidentvalg — Ned
sættelse af Census. Men intet Forslag, der skulde be5 myndige Regjeringen til i mødende Tilfælde at indskrænke
Fællessagerne.
Lehmann vil stadigt være den skrivende; han gjør
Alting færdigt, endog trykt o. s. v. — saa effacerer jeg
mig, siger han. »Det gjør du saa nødigt«, udbryder Mon10 rad; Han kunde dog gjærne sagt: »Det gjør du saa
gjærne.«
DEN 22. JANUAR. Fr. Meyer har virkelig i Anledning
af det preussiske Denkschrift om Slesvig skrevet en
længere Afhandling, der nu udkommer paa Tydsk. Da
15 Regenburg, som i den Anledning vilde have Oplysnin
ger, bad Meyer være det Centrum, hvorigjennem de
samledes, tilbød han sig ubesindigt til selv at bearbeide
det Hele. Han har ofte fortrudt sit Løfte, men det er
dog nu indfriet.
20 DEN 23. JANUAR. Statsraad paa Fredensborg. Kongen
har atter vægret sig ved at aabne Rigsraadet personligt.
Da Hall havde henvendt sig til ham derom svarede han
til Thrap, at han fremdeles betragtede Rigsraadet med
de samme Øjne som i 1859 — en behagelig Erindring
25 der dog ikke fornyedes i Brevet til Hall. Ministeriet fin
der sig i det, som i alt Andet.
Man vil nu forelægge Lovforslag af høist forskjellig
finantsiel Natur, beregnede paa at gjøre Opfyldelsen af
Forbundsbeslutningen for Holsteens Vedkommende mu
so lig. Nogle Udgifter skulle ubetinget afholdes, nogle ned
sættes, hvis det tilsvarende Beløb ikke bevilges i Itzehoe,
andre kunne slet ikke afholdes uden tilsvarende Bevil
ling. Noget Lignende skal gjælde m. Hs. til Love. Fenger
vil i Henhold til det Arbejde der er anvendt paa Told35 sagen, ikke opgive Lovens Forelæggelse; den skal ikke
træde i Kraft, medmindre det samme vedtages i Holsteen.
Falbe er den, der har foranlediget Rainals’s Reise,
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idet han opfordrede Lord John eller Understatssecretairen til at lade anstille Undersøgelse ved Paget. En slig
Flothed tillader den Person sig paa egen Haand*.) Na
turligvis snakker han foresatte efter Munden; van Dockum
tog ham med sig; han mishandler v. D., for Blixen s
smigrer han ved falske Rapporter; Samtaler med Russsell
gjengiver han unøjagtig.
Rosenkrantz gaaer nu til Wien, hvor Billebrahe da
sidder endnu ligesaa trygt som 0. Piessen i Petersborg.
Inden Statsraadsmødet, hvor der skulde vedtages et lo
Lovforslag om 10,000 Rdlr. til Prinds Frederik, vilde
Prinds Christian først have det forandret til en (betyde
ligere) Forhøielse af hans egen Apanage; da Fenger er
klærede Kongen, at han ikke kunde gjøre det, fandt en
lang Conferents Sted mellem Kongen og Prindsen, og 15
Lovforslaget udsattes derefter.
DEN 24. JANUAR. Iblandt Slesvigerne siges der at være
Tendens til at bringe Prægravationsklager frem, naar
ingen Incorporation finder Sted. Wolfhagen kan næppe
paavirke dem. Hall kunde, hvis han vilde gjøre sig den 20
Ulejlighed. Krüger, der er den heftigste, er ikke utilgjængelig for patriotiske Modforestillinger. L. Skau, som
tidligere har villet være Departementschef, gaaer siden
Blixens Tid med en Minister i Maven — paa ham vir
ker alvorlig Tiltale. Kranold maa jo indsee, at han i sin 25
Stilling ikke kan optræde med Klager. Heltzen er incorporationsvild, men burde ogsaa kunne tage imod
Fornuft.
Den Commission, Wolfhagen nedsatte, har naturligvis
Intet udrettet. Sponneck siger til Heide, det har ingen 30
Hast, og Heide tilstaaer, at han ingen Ting forstaaer af
det Hele. Nu har Wolfhagen faaet den fortvivlede Ide
selv at ville udfinde nogle utvivlsomme Poster — som
om der gaves saadanne af nogen Betydning. Det Rette
forekommer mig at være at fremskynde Opmaalingen 35
og Boniteringen og at arheide paa en ny Matrikel, sam*) Og det billiges af Blixen!
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tidig med Udjævningen af Grenseskjelsforskjellighederne.
Kranold træder jo snart i Kirsteins Sted; jeg vidste ingen
Bedre til at tage andet Departement end Ussing; til Ap
pellationsretten haves jo haade Larsen og Ratjen.
5 DEN 25. JANUAR Kongen aabnede da ikke Rigsraadet.
Men saa tilsiges vi til Taffel i Morgen paa Christians
borg. Kongen kommer altsaa ind. Berling skal have
skrevet ud, at Ministeren i Grunden dog nok havde Lyst
til at aabne Rigsraadet selv.
10 Den forandrede Beslutning forklarer Kongen for sine
Omgivelser ved et Syn: Christian IV aabenbarede sig
for ham om Natten: »Staae op og gjør noget for dit
Land«.
DEN 26. JANUAR. Madvig udbragte smukt Skaalen for
15 Kongen. Vi længes efter en Afgjørelse, men vi længes
som Mænd, der ikke ville opgive Ret og Sandhed for
at naae den.
Opgaven ved den forestaaende Samling er aabenbart
at vise Frankfurterne, at vi kunne røre os, trods deres
20 snedige Forsøg paa at qvæle os. Det vil vare nogen Tid,
inden man rigtig forstaaer det nye Maskinerie, der vil
blive nødvendigt, naar man skulde kunne opfylde den
holstenske Side af Forbundsbeslutningen.
DEN 28. JANUAR. Man samler sig i Anledning af For25 fatningsforandringen (41.) Blixen, Tscherning, B. Christen
sen og I. A. Hansen friste Bluhme o. s. v. Skjøndt Bluhme
skal være meget utilfreds, søger han dog at tøve, inden
han modtager Tilbudet om i Forening at kaste For
slaget.
30 Fr. Frijsenborg vil ikke følge Bluhme. Maaskee vil
Sehested Juels’s Død ogsaa noget frigjøre Holstein-Holsteinborg.
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Blixen vil nu først lade Sponneck godtgjøre sin
Umulighed. Saa kommer hans Tid, siger han.
DEN 29. JANUAR. Som i enhver uafgjort politisk Situ
ation, saaledes træde og de forskjellige Betragtningsmaader frem ved Bedømmelsen af Aaret 1861 hos os. s
Paa den ene Side:
Ministeriet har forspildt sine 1) finantsielle 2) moralske
og 3) politiske Capitaler ved sine Indrømmelser.
1) Millionerne ere udgivne til Rustninger, som kunde
have været sparede, i det Mindste tildels, naar man w
vilde gjøre de senere Indrømmelser.
2) I Slesvig er Troen paa Regjeringens Fasthed rok
ket ved Januarindrømmelserne.
3) I Holsteen er den politiske Magt, der laae i Hæv
delsen af Kongens Souverainitet i Fællessager bortsmuld- is
ret først ved § 13, siden ved 29. Juli, altsaa først gjen
nem Fenger-Monrad, oprindelig uden Halls Indflydelse,
derpaa gjennem Paget-Treschow-Hall, med Monrads
fuldstændige Billigelse.
Paa den anden Side:
Executionen var vis, uden at en eneste europæisk 20
Stormagt havde gjort den ringeste Indvending. I det
høieste kom det altsaa til Forhandling om Slesvig, efterat
Holsteen var occuperet. Preussen var dengang oppe;
først siden Kroningen daler dets Stjerne. Det var endog
lidet sandsynligt i Begyndelsen af Aaret, at Preussen 25
vilde frafalde Executionen. Den nuværende finantsielle
Situation er alvorlig, men hvad vilde den ikke have
været under andre Forhold? Preussen har ikke turdet
nægte Forhandlingernes Aabning i Oetbr; den har i
Decbr. ikke turdet afbryde dem; Indrømmelsen af 29.30
Juli har hidtil ikke kostet Danmark-Slesvig en Skilling.
Monrad siger: Fald paa Knæ og tak Hall for 29. Juli,
det er det bedste, der er gjort siden 1848. Alt hvad det
gjælder om er at godtgjøre Rigsraadets Livskraft.
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DEN 30. JANUAR. Det Visse er dog vel,
at dersom Hall havde betænkt Sagen itide, kunde § 13
i Udkastet, der forelagdes de holstenske Stænder have
været benyttet ganske anderledes; Raasløffs hele Prosti5 tution kunde være undgaaet.
(Uvist bliver ligefuldt, hvorledes det var gaaet, om
man i Frankfurt alt dengang var villig til at indrømme
Normalreglementets Betydning.)
a/Man dog ikke efterkommer Forbundsbeslutningernes
10 positive Fordring, at den holstenske Provindsialstænder
forsamling skal have Andel i Fælleslovgivningsmagten,
i lige Linie med Rigsraadet. Man kan lade være at gjøre
en Lov gjældende i Holsteen, men man kan ikke for
pligte sig til at intet Fælles bliver særligt; tværtimod
15 saasnart man giver den holstenske Provindsialstænder
forsamling besluttende Myndighed, bliver forsaavidt den
fælles Sag et særligt Anliggende, som Kongen ikke uden
Samtykke fra Rigsraadet kan fraskrive sig Ret til at ud
stede Love, der vedtages af Rigsraadet for det af Rigs20 raadet repræsenterede Omraade. Der kan ikke indskydes
et fremmedt Medium, af hvis Samtykke det skulde af
hænge, hvorvidt en saadan Lovbeslutning kan sanctioneres. Dersom Kongen ved at give den holstenske Stdf.
Medbeslutningsret i Anliggender, der hidtil have været
25 fælles, kunde give den holstenske Stænderforsamling en
virkelig Andel i Fælleslovgivningsmagten, saa vilde denne
Andel jo ikke for Fremtiden kunne betages den uden
dens Samtykke, og Kongen i Forening med Rigsraadet
var ikke istand til selv at bestemme sin Politik. Der
30 kan fra det Øieblik af vel være vedblivende Tale om
overeensstemmende Love men ikke om Fælleslove; eller
med andre Ord det er en Art af Conventioner i Lovs
Form, der kunne opstaae, men ikke et forfatningsmæs
sigt Fællesskab.
35 DEN 31. JANUAR. Ved Jagttaffelet, (den 30. Januar),
hvor Paget, Nicolai og Prindserne vare tilstede tillige-
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med Hall, behagede det Kongen at udbringe en Skaal
for Baron Blixen-Finecke (Jagtfiskal) og 2) Værtinden.
Blixen feteres meget stærkt, saa de fleste Hoffolk troe
paa hans Ministerium. 1 et Møde med B. Chr., J. A. H.,
G. W., J. Jørgensen, Jensen og Krüger, var man enig om ’
at nedrive det nuværende Ministerium, men da Blixen
tilraadede foreløbigt at støtte den ærlige Fjende, Spon
neck, fremfor den falske Ven, Hall, blev det Krüger og
Bønderne for stivt, de gik. Blixen har tilbudt Bluhme
at bruge al sin Indflydelse i Bigsraadet, Rigsdagen og ’®
hos Kongen, for at bidrage til at Bluhme kunde danne
et nyt Ministerium, kun ventede han da Gjengjæld,
dersom Forslaget mislykkedes, og Raden kom til ham.
Bluhme foretrak dog, at Baronen først gjorde Forsøget.
Iøvrigt har Blixen gjennem J. Rosenkrantz tilbudt Hall,
at hvis Hall vilde skaffe ham fri Raadighed over Dallund,
saa han efter sin Leilighed kunde kjøbe svenske Eiendomme, saa vilde han forpligte sig til paa længere Tid
at forlade Landet; Han vilde endog forpligte sig til ikke
at vende tilbage i den Tid, som svensk Minister. Hall
svarede naturligvis, at om han end vilde kunde han
ikke. Men selv om han kunde, vilde han ikke; Kjøbenhavn kunde godt rumme de to store Mænd.
Endnu er det tvivlsomt, hvorledes det vil gaa med
Forandringen af Tallet 41 — (Tscherning har Ret i, at
man i 1855 virkelig vilde have 41, omend Forsamlingerne
ikke benyttede deres Valgret) — see videre Andræ. — Og
ligeledes er det tvivlsomt, hvad Man i Udlandet vil (til
dels takket være de Danskes upatriotiske Critik) sige om
Brugen af Reservefondet baade i Almindelighed og s®
navnlig til Rustningerne. Her vilde Hall, at Forsamlin
gen blot skulde give et stiltiende Samtykke, og ønskede
derfor, at Madvig slet ikke skulde gjøre noget Forslag
lil Behandlingen af de Kongelige Budskaber om de
overordentlige Udgifter. Men Madvig kan jo ikke gaae 35
ind derpaa. Denne Paralel til Januarministeriet kan
altsaa ikke omgaaes, men Forskjellen er jo stor. Men
Paralellen vilde være fuldstændig, dersom man gav den
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holstenske Stænderforsamling besluttende Myndighed
uden at anerkjende, at Fællesforfatningsbaandet i samme
Øieblik er opløst; man behandlede da Rigsraadet lige
som i sin Tid Rigsdagen, ja saa meget værre, som Rigs
raadet af 1854 dog skulde være en Rigsforsamling, der
stod ligeoverfor en enkelt Landsdels Repræsentation,
medens man her vilde sætte en enkelt Provindsrepræsen
tation op imod Rigsraadet.

17. BOG
FEBRUARMINISTERIETS
TREDJE AAR

FEBRUAR 1862-DECBR. 1862

Kriegers Dagbøger. II. Bind.

15

SYTTENDE BOG
agbogen rummer 368 for en væsentlig Del beskrevne

D

Sider med Optegnelser fra 1. Februar 1862 til 31. De
cember 1862, hvoraf det meste er trgkt her.
Paa første hvide Side staar den angivne Titel.

15*

DEN 1. FEBRUAR. I Udlandet synes Stemningerne som s
sædvanligt noget forskjellige ligeoverfor Rigsraadets Virk
somhed. Quaade venter som Bernstorffs Svar et kate
gorisk Spørgsmaal. Anerkjende I Overenskomsten af
1851/52 eller ikke? Bh. Biilau (Privatbrev ’®/i) ytrer
derimod, dass man, wenigstens vorläufig wohl mit dem lo
Eindruck der Eröffnung des Reichsraths zufrieden sein
kann; die fremden Diplomaten finden die Sprache ruhig
u. angemessen. Bülau tilføier endog: dass der Zolltarif
doch vorgelegt worden, freut mich sehr; er wird gut u.
zweckmässig sein, u. wenn die Holsteiner ihn demnächst 15
nicht annehmen, so zeigen sie recht, worauf es ihnen
ankommt, u. wovon sie ausgehen, machen daher der
Regierung freie Hände,
Naturligvis tilføies Ønsket, at Regjeringen nu nachdem
sie eine so feste u, wirklich begründete Attitude einge- 20
nommen das Streben recht deutlich zeigen möchte, in
Schleswig u. über Schleswig zu beruhigen.
Ministerpræsident v. Dallwigk sprach vor einigen Tagen
mit viel Bekümmerniss über die Schwierigkeit, die unsre
Sache, namentlich durch Fütter für Anklagen Seitens 25
der Revolution den Regierungen mache, zugleich aber
in der Ueberzeugung, dass es in diesem Jahr Alles in
statu quo bleiben werde.
I Repliken fra Wien og Berlin kommer vel en Protest
mod Rigsraadet, von uns formuliert.
30
En attendant sind die Verhältnisse zwischen Wien u.
Berlin jetzt gespannter, als seit 2 Jahren. Man fühlt in
Wien die Gefahr näher rücken u. sieht, dass bei dem
bisherigen Temporisieren nichts herauskommt, als Vor-
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Schläge zur Monopolisirung Deutschlands durch die
Hohenzoller. Wenn Rechherg einiger massen freie Hand
in Ungarn und Venedig behält ist er der Mann, keinem
Zoll im Deutschland zu weichen. — Bürgerkrieg —
Nebel.
Lehmann’s Circ. om Oprettelse af Skytteforeninger.

DEN 2. FEBRUAR. Et Rygte fra Brüssel vil efter Bh.
B. vide, at Preussen i Wien havde foreslaaet at garan
tere hele Østerrig, imod at Østerrig auf die Bundesache
10 verzichte u. Deutschlands Constituirung unter Preussens
politischer u. militairischer Hegemonie zugebe (i Begyn
delsen af Januar). Men Forslaget skulde være afvist med
Indignation. Bh. Bülau spørger om Billebrahe melder
Sligt. Hvad melder han? Selv Biegeleben, der kjendte
15 Brockdortf, indrømmer, at hans Bortkaldelse var aldeles
rigtig; der manglede ham i den Grad le courage de ses
opinions, at han ikke engang turde indberette, hvad han
hørte. Bg. roser meget Quaade for hans Evne til at høre.
Det lyder som en (velgrundet) Opfordring til at ]Qerne
20 Billebrahe.
DEN 4. FEBRUAR. Læser man opmærksomt de to
sidste Aars diplomatiske Campagner, da kan man ikke
miskjende, at Hall kunde have brugt sine Evner bedre.
1) Han kunde have holdt Paget ude af det Mander25 strömschleinitzske Experiment, hvis dette endelig skulde
skee; han burde have underrettet Paget om, at ogsaa
Wachtmeister var delagtig i denne Affaire; Paget erfarede
det først ved en tilfældig Yttring af Wachtmeister.
2) Han kunde have forbudt Raasløff at gaae som
30 Commissær, medmindre han midlertidig overgav det
holst. Ministerium til Hall; Hall burde have klart og
bestemt kunnet lægge RI. Betydningen af §13 paa Hjerte,
inden han reiste.
3) Altid Misforstaaelser. Hvorfor kommer det engelske
35 Memorandum frem mod Halls Ønske og hvorfor kom
mer det frem med Yttringerne om Slesvig. Det maatte
jo dog kunne være forebygget ved betimelig Forklaring.
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DEN 4. OG 5. FEBRUAR. Anden Behandling af For
fatningstalforandringen .
Den 5. (Onsdag) omdeltes Udenrigsministeriets politiske
Beretning.
Det besluttedes, at intet Møde skulde holdes Torsdagen, s
da Halls Fraværelse d. 30. Januar havde givet Lehmann
Anledning til adskillige Ubesindigheder, saasom da han
fortolkede Throntalens Ord »Haabet er strandet« som
om der stod »Haabet er opgivet«; Monrad der havde
fastholdt Ordet »strandet«, som en Mellemting imellem lo
»endnu ikke opfyldt« og opgivet, tvang ham til at stryge,
hvad han havde sagt, ved Manuskriptets Gjennemsyn.
Manderströms Note giver som sædvanlig ved sine
slesvigske Forbehold Anledning til nye Ulykker. Nu siger
navnlig England, at det er bedre at gjøre Forandrin- is
gerne strax, og de tre store Magter finde, at Danmark
burde indlade sig i Forhandlinger med Preussen om
Slesvig!
DEN 6. FEBRUAR. Andræ er utilfreds med den betin
gede Anerkjendelse af Regjeringens Tanke ved de finant- 20
sielle Forslags Affattelse. Han vil fastholde, at
1) ligesom Fællesforfatningen ved kgl. An. kunde sættes
ud af Kraft for Holsteen-Lbgs. Vkde., saaledes maatte
den og paa samme Maade igjen kunne sættes i Kraft.
Altsaa maatte der ingen Forfatningsforandringer foregaae, 25
som vanskeliggjorde det. — Conclusionen kan i det
Væsentlige være rigtig, uden at Begyndelsen er det — i
politisk Henseende.
2 a) Det, hvortil vi give vort Samtykke, er FæZZeslove,
b) Intet kan blive Fælleslov uden vort Minde, og c) uden 30
vort udtrykkelige Samtykke kan Intet blive særligt, hvad
der er fælles.
b. er ubetinget rigtig; men a—c) maa begrændses ved
den Bemærkning, at der ikke gives nogen fællesforfat
ningsmæssig Fastsættelse af hvad der er fælles eller hvad 35
der er særligt. Det kan altsaa skee i Holsteen ved An-
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ordning, her ved Lov. Hvor udtrykkelig det skal være,

er et politisk Spørgsmaal.
DEN 7. FEBRUAR. Manderströms Note har i Peters
borg bragt Gortschakoff til ligeoverfor Vedel-Jarlsberg
5 at udtale sin sande Stemning. »Sverrig skulde tage sig i
Agt«; man kjendte godt deres skandinaviske Planer; det
vilde have Danmark til at afbryde Forhandlingerne; det
var dog godt, at Danmark var lidt moderatere; men Dan
mark havde Forpligtelser i Henseende til Slesvig, som
10 ikke vare opfyldte; det Rigsraad havde ingen Retsgyl
dighed! Inden Vedel hjemsendte denne Udtalelse, be
troede han sig til O. Piessen; da han derpaa havde
skrevet Concepten, gik han igjen til Gw. og spurgte,
om han havde opfattet ham rigtigt. Nu tog G. Reb i
15 Seilene, og modererede paa alle Punkter sine skarpe
Udtryk. Har Piessen sagt ham, at det var for tidligt at
komme frem med disse Tanker, der helst maatte gjem
mes indtil Videre?
DEN 8. FEBRUAR. Forfatningsforandringen vedtoges,
20 uagtet Andræ tilsidst antydede, at 41 dog var sat med
Villie (da de enkelte Landsdelsforsamlingers Repræsen
tanter kunde undlade Benyttelsen af den dem givne
Ret), med 45 Ja mod 3 Nej (Kranold, Blixen-Finecke,
Holstein-Holsteinborg) 6 »Stemmer ikke< (B. Christensen,
25 David, I. A. Hansen, Tillisch, Tscherning og G. Winther.)
5 fraværende (Bluhme syg; Hansen-Grumbye og Thom
sen-Oldensworth udeblevne, David anmeldt Forfald,
Ussing fraværende.)
Her ligger det Fremskridt, der er gjort i Stemningen
30 siden 1859. Det samme kunde ikke være sat igjen
nem den Gang. Det Samme vil ufeilbart vise sig, naar
Hansen-Grumbye og Thomsen-Oldensworth skulle ude
lukkes (eftersom det siges, at de slet ikke ville indfinde
sig.)
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DEN 9. FEBRUAR. Throntalen har da ganske rigtigt
alt gjort stor Skade 1) ved at omtale de slesvigske For
hold. Naturligvis vil man sige til Regjeringen; Der er
Anerkjendelse af, at Forandringer ere nødvendige —
altsaa gjør dem. Geffroy skriver, at Desprez var ganske s
fortvivlet; naar man møisommeligt har bragt det til en
Erkjendelse, at Forandringer ere umulige, kommer Re
gjeringen i Kbhvn. og siger, at det er blot et Tidsspørgsmaal. Naturligviis forstaaer Desprez det som om det
gjaldt Forfatningsbestemmelserne om Sprogforholdene, lo
hvilket dog ikke er Tilfældet.
2) Den anden Ubesindighed er Udtalelsen om Bevil
lingernes Ubetingethed. Betingetheden ligger med Nød
vendighed i Situationen, selv om den ikke udtales i
Bevillingslovene. Thi man vil dog ikke forlange, at vi is
skulle forholdsmæssigt yde mere end Holsteen, uden at
have større Andel i Udbyttet.
DEN 10. FEBRUAR. Nu begynde omsider de finant
sielle Bevillingsloves Forhandling, efter at Forfatnings
stemmetallet er blevet forandret. Det er ikke lykkedes»»
Fenger at give de forskjellige Muligheder et klart og
simpelt Præg. Kun det synes fast, at hvor 0,7836 findes,
er Bevillingen ligefrem betinget af det tilsvarende hol
stenske Beløbs Tilveiebringelse.
DEN 12. FEBRUAR. Rechberg forestiller Billebrahe, at 25
vor Fare kommer ikke fra Preussen, men fra Sverrig.
Man vil ikke tillade Preussen at tage Holsteen fra os,
men Sverrig er farlig. Vi skulde holde os til Østerrig;
Østerrig forlanger ikke Meget, men Noget. Lidt maa det
have i Slesvig, for saa at kunne optræde imod Preussen. 30
Blixen synger naturligviis i samme Tone. Ogsaa han
taler, som om der skulde gjøres Meget i Slesvig. — Han
forklarer det derhen, at der skulde afsættes nogle Politi
mestre og Amtmænd og indsættes nogle Andre, som
ikke vare kjendte. Iøvrigt paastaaer han at have alle 3=
Traade i sin Haand.
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Kongen stadfæster Forandringen i Fællesffs. § 37.
Nyrup debuterer.
DEN 13. FEBRUAR. Bille meddeler ^’/i, at det engelske
Cabinet har meddelt til Paris Manderströms Depeche af
5 29. Dcbr.; Cowley har udtalt, at England partageait
entiérement les vues du cabinet de Stockholm sur la
nécessité d’une entente pour protéger le Dmc contre
l’ingérence de l’Allemagne, mais qu’on dut exiger du
Dmc de faire sans plus de retard toutes les concessions
10 par rapport au Slesvig, qu’il se réservait d’accorder plus
tard. Bille har opfordret Wachtmeister til at udtale som
sin personlige Anskuelse, at Danmark ikke kunde gjøre
slige Concessioner, men hellere maatte vælge Krig.
23. Jan. melder Bille, at Wachtmeister har talt i denne
15 Retning baade til Layard og Hammond. W. tilføiede
endog, at hans Regjering delte denne Opfattelse og be
tragtede le maintien de l’indépendance du Dc. comme
une question vitale pour les royaumes unis de S & de
Noi’wége.
W. talt med Russell, der tilstod, at han
20 troede, at Danmark havde holdt sine slesvigske For
pligtelser dans tous les points essentiels.
DEN 17. FEBRUAR. E. Sparre har skrevet en Brochure
om den skandinaviska frågan.
Det svenske Diplomatie er unægtelig ganske anderledes
25 organiseret end vort. Hamilton, Manderstrom og Wacht
meister, Wachtmeister, Hamilton og Manderström danne
en virkelig effectiv Trias. Hamilton har en vis Myndig
hed til at instruere Wachtmeister og dennes Meddelelser
til Stockholm gaae igjennem H-n her. Hamilton staaer
30 sig ret godt med de andre Diplomater her; han læser
i det Mindste af og til Pagets Depecher. I London har
Wachtmeister aabenbart saa at sige absorberet Bille;
han taler med Russel om vor Sag, og lader saa den
Anden blot følge efter og constatere det Skete. Under
35 de nuværende spændte Forhold convenerer det maaskee
Sverrig, at en Nordmand sidder i Petersborg. (Vedel
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Jarlsberg). Wachtmeister finder Russell gunstig for os
(men kjed af Sagen) Layard ligeledes; Flahaut er os
mere velsindet end Thouvenel.
DEN 18., 19., 20. OG 21. FEBRUAR. De større Grund
lovsforslag forhandledes; de ere døde. Andræ dræbte s
dem fuldstændigt den sidste Dag; ingen af Ministrene
svarede; Monrad maaskee fordi han var borte, da An
dræ behandlede ham, Hall maaskee fordi det var Andræ,
maaskee fordi han havde talt saa ofte, maaskee fordi
han havde neiop faaet de østerrisk-preussiske Svar, hvil- lo
ket Andræ imidlertid heldigviis aldeles ikke kjendte.
DEN 22. FEBRUAR. Igaar overgav Brenner og Balan
Svaret paa Noten 26. Dcbr. Noterne fra Wien*) dat.
14/2 og 8/2**), modt. ’’Z«.
Det tilføiedes, at man havde været betænkt paa at 15
standse Forhandlingerne, men dog havde bestemt sig
til dette Skridt.
Monrad vilde igaar bruge sine Billeder til Balan om
Hunfuglen, der ødelagde Hannens Rede — men Balan
gik vred bort hos Arveprindsen. »Det var ikke Tale om 20
Fugle; det var en meget alvorlig Sag.« Til Paget havde
Balan forklaret, at hvad man vilde, var en Heelstatsfig.,
bygget paa Landsdelenes Ligeberettigelse i Repræsen
tationen. Til Hall yttrede Balan, at man kunde see, at
det ikke var »timide« Skridt, som Hr. Lehmann sagde, 25
Preussen foretog.
22 Mdler. af den slesvigske S. F. tiltræde HansenThomsens Indsigelse imod Rigsraadet.
*) Wien 8 indeholder det forudsete almindelige Svar
i Skikkelse af Spørgsmaal: Anerkjender I Grundlaget
af 1852.
**) Wien “/s tilføier en Forvaring mod Rigsraadet,
fremkaldt ved de mange Lovforslag; videre Yttring til
bageholdes i Anledning af de svævende Forhiger. Den
bygges naturligt paa Incorporationsforhandlingerne.
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DEN 23. FEBRUAR. T. Bille beretter under 18. Fbr.,
at Wachtmeister har faaet Palmerston (omend med Be
svær) til at udtale sig om vor Sag. Der var langt mere
Klarhed i den Sag hos P., end hos Russell. »Apres avoir
5 raconté tout ce qu’il avait fait dans cette question, le
ministre avait parlé avec regret de ce que le Dmc se fut
vu dans la nécessité de contractor les engagements de
1852. Mais ces engagements étant une fois pris il fallait
å présent les observer, & quant å cela Lord P. croyait
10 que le Danemarc n’y avait non plus manqué; tout au
plus, ajouta-t-il l’Allemagne n’a pas d’autres griefs å
porter contre le Dmc que sur l’administration de quel
ques écoles dans le Slesvig. Lord P. ne fit pas la moindre
mention d’un partage de Slesvig, comme moyen eventuel
15 d’un arrangement de nos différences avec l’Allemagne.«
Layard kan ikke forstaae, hvorfor Tydskland er saa
bange for den danske Valglovs Indførelse i Slesvig. Bille
svarer, fordi den vil ophæve det tydske Parties Overvægt
i Forsamlingen.
20 DEN 24. FEBRUAR. Hall fortalte yderligere, at Balan
havde tilføiet at man paa den anden Side ikke vilde
kunne anke over Tonen. Hall svarede, at naar han saae
hen til Tonen i de Depecher, der vare udvexiede mel
lem Preussen og Østerrig, vilde han ikke heller kunne
25 føre nogen saadan Anke over den mod os brugte Tone.
Den 18. Februar faldt Kong Carls Resolution, at der
ikke for Tiden skulde nedsættes en Unionscomitee; For
handlingerne skulde offentliggjøres.
Endelig ere de to Departementer i Udenrigsministe30 riets politiske Afdeling forenede.
DEN 26. FEBRUAR. Andræ i Finansudvalget udtalte
sig meget bestemt mod hele Bygningen.
1) Localiseringen (farlig, forvirrende, hensigtsløs).
2) Afholdelsen af Forlods-Udgifter (især forvirrende f.
35 Ex. med Hensyn til Hedeskovsplantningsudgifter).
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3) Krigsministeriets Abortudsondring —
4) Det nye Dansk-slesvigske Statsgjældsystem.
5) Den ubetingede Bevilling af Udgifterne, uden Hen
syn til, om Holsteen udredede sit forholdsmæssige Bidrag
til Fællesudgifterne.
s
Han critiserede meget skarpt Statsgjældsconverteringen;
(i Virkeligheden er jo ganske vist kun saare Lidet con
verteret*)) og den spanske Gjælds Eftergivelse.
DEN 27. FEBBUAR. Balan klager over Monrad hos
Hall; Hall har den Svaghed ikke at paaanke Balans w
Formløshed ved Flugt at unddrage sig et passende Svar.
Manderstrom til Berlin; til Svar paa Bernstorffs Anker
over Preussen [for »Sverrig«?] under 29. Dcbr. f. A.; det
hævder med Kraft og Charakteer Sverrigs Politik navn
lig Adskillelsen af det slesvigske og det holstenske m
Spørgsmaal.
DEN 28. FEBRUAR. Jeg talte igaar med Hall om Ind
fødsretsloven. Jeg gjorde gjældende, at Regjeringen ikke
kunde uden vort Samtykke gjøre den holstenske For
samling meddelagtig i Lovgivningsmyndigheden i Fælles- 20
sager, thi deri laae, at for Fremtiden behøvedes den
holstenske Forsamlings Samtykke til en Forandring i
Lovgivningen for Fællesanliggender i Slesvig-Danmark.
Det kunde kun skee samtidig med en Udsondring, en
ten reel (Muligheden heraf havde Andræ glemt) eller
principiel, idet vi fra Fællesskabet gaae over til Overens
stemmelsesforholdet. Dette er saa meget vigtigere ved
Indfødsretsloven, som 1) Indfødsretsloven er den eneste
virkelige Fælleslov, der existerede før 2. Oct. 1855 og
2) Indfødsretsmeddelelse kun i Kraft af Fællesforfatningen 30
har ophørt at være en Bevillingssag. Derfor kunde man
snarere gaae uforsigtigere frem f. Ex. ved Statsgjælds
Toldloven
*) Senere Anm. Efter en indiscret Meddelelse nok ikke
mere end 4000, en fire Tusind Pund.
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1) fordi vi her tidligere kun havde uoverensstemmende
Love.
2) Fordi Stænderne her kunde have en tidligere Ret.

DEN 1. MARTS (Løverdag).
Lehmann skriver mig d. 27. Fbr. et absurdt Brev til,
— han hører dog, trods al sin Higen derefter, ikke
hjemme paa Ministerbænken. Han aner ikke, hvilken
Ulykke han har gjort ved sin Throntale; han aner ikke,
at Diplomaterne her antage, at den tydske Protest mod
10 Rigsraadet væsentlig er fremkaldt ved hans Motivering
af Fællesforfatningsforslaget. Det er ikke faldet ham ind,
at han før sin Indtrædelse i Ministeriet*) burde have
forlangt en anden Krigsminister og Udrensning i det
diplomatiske Personale.
5

15 DEN 3. MARTS (Tirsdag). Andræ meddelei- i Finans
udvalget Fengers Udtalelse i Forholdstalsudvalget. Det
var mig en virkelig Overraskelse her, at Fenger vildé
stille Holsteens Forpligtelses Forhold ubestemt; som om
Bidragsforholdet aldeles var bortfaldet efter Ophævelsen
20 af 2. Oct. 1855; jeg havde ikke troet, at han vilde gjøre
den Paastand gjældende, at der slet ikke behøvedes
nogen ny Forfatningsbestemmelse efter Bienniets Udløb;
i Stedet for 60 og 17 i Fort. 2. Oct. 1855; at man skulde
have een Regel for Forholdet mellem Slesvig og Konge25 riget, men aldeles ikke nogen Regel i Forhold til Monarchiet. Og dog findes i Fengers Forslag 0,7836 mange
Steder udtrykkeligt, f. Ex. i Indtægtsbevillingsloven og
indirecte ideligt og ideligt, idet Tallene ere udregnede
herefter, heelt igjennem for Udenrigs- og Marinemini30 steriets Vkde., og paa mange Steder ogsaa paa Krigs
ministeriets Budget. Fenger kan ikke føre den Urime
lighed igjennem.
*) Den almindelige Antagelse, at han havde stillet For
slag til Forandringer i Fællesff. som Betingelse for sin
Indtræden, er efter Halls Sigende falsk. Han spurgte,
om Noget var besluttet, og fik det Svar, at man var
enig om et saadant Forslag. Intet videre.
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DEN 4. MARTS. Igaar begravedes da Ingemann. Han
efterlader sig nogle biographiske Optegnelser, saa og en
stor Del af et religieust-dogmatiskt Værk, det Første og
Sidste. Han grublede navnlig over Mellemtilstanden,
skjøndt han jo hverken havde Speculationsevne eller 5
Evne til at fremstille sine Tanker i slig Retning. Til
Vidnesbyrd behøves jo kun den Kjendsgjerning, at han
ikke kunde vurdere Gøthe, endsige Heiberg. Han tyede
af og tit til Martensen; Grundtvig holdt fast paa Inge
mann, men denne sagde dog: Man kan ikke tale med i®
ham; han vil kun høre sig selv tale. Kierkegaard holdt
paa en Maade Hovedtalen over ham; efter en Opfor
dring, medens Psalmen blev sungen!
DEN 5. MARTS. Jeg havde en Samtale med Fenger, og
forestillede ham at der maatte skee en Forandring i is
Forfatningstalforslaget, og at jeg ikke indsaae, hvorledes
han kunde forsvare at tvinge Bevillingsforslagene igjen
nem i den forunderlige Form, de havde faaet — Gud
veed, hvorledes. Han var ikke uimodtagelig for mine
Modforestillinger, men vidste ikke ret, hvorledes man 20
skulde kunne komme fra den indtagne Stilling (Thron
talen o. s. V.). Han lod til at lægge særlig Vægt paa
Regnskabslovforslaget. Monrad er mindre utilbøielig til
at give efter, i det Mindste paa de vigtigste Punkter; —
det er et Tidsspørgsmaal, siger han; det er ingen ubillig 25
Fordring af Rigsraadet, at det først vil vide, hvad Hol
steen yder, inden det endelig bestemmer sig.
DEN 6. Marts. Ankjær meddelte fuldstændig Oversigt
over Tillægslovforslagenes Bygning i Finansudvalget.
Ogsaa Rudelbach er død. Ingen troede ham. Han led 30
store Skuffelser, da han kom hjem fra Tydskland, til
Straf for sin tidligere Stridbarhed og Voldsomhed, for
ikke at sige Upaalidelighed. Da han i 1848 blev angreben, og Tryde vilde, at Conventet skulde udstede en
Erklæring for ham, var man i Begyndelsen enig, men 35
da det kom til Clausen, misbilligede han vel og An-

240

1862 6, Marts—7. Marts 1862

grebet, men spurgte: Ere de danske Præster kaldede til
at slaae en Vognborg om Rudelbach.
Dann gingen die Analekten zum Grabe (Scharling*).
DEN 7. MARTS (Fredag). Nu er hos os snart kun
5 Grundtvig og Haiich (Hertz — Chr. Winther) tilbage fra
forrige Aarhundrede, af Videnskabsmænd kun Clausen
(1794). Forchammer (Werlauff er jo en Mumie) Høyen,
(1798) og N. M. Petersen, af Politikere Bluhme og David
(Treschou og A. W. Moltke) og Tscherning (1798). I
10 Norge er det naturligvis endmere Tilfældet.
Hansteen tager sin Afsked (1791) og N. V. Stockfleth
(1787) skriver sine Erindringer.
Igaar bearbeidede Andræ paa bedste Maade Hall til
Indsigt i Nødvendigheden af en Omdannelse af Tillægs
is bevillingslovenes Form. Der skulde holdes Møde derom
Torsdag Aften. Idag mødte Fenger; han fastholdt Lov
forslagenes Form, men vilde endnu ikke erklære dens
uforandrede Vedtagelse for et Cabinetsspørgsmaal, da
Andræ (uden Nødvendighed) forelagde ham Spørgsmaalet.
20 Igaar kom Paget slukøret fra Hall**). Aabenbart har
Hall igjen været nær ved at lade sig lokke af Paget til
at love Trykkefrihed, Associationsfrihed o. s. v. i Slesvig
i Kraft af kongelige Anordninger. I Onsdags har Hall
*) Et Exempel paa R’s Dobbelttungethed. Hans Datter
blev forlovet med Ostwald. Man lykønsker ham: Han
svarer: ja, det er fortræffeligt; hun er jo dog bleven
>tydsk«. Forlovelsen hæves. Hun bliver atter forlovet
med en Dansk. Man lykønsker: Ja det er fortræffeligt —
Det gaaer hende, som den hele Ungdom; hun er saa
begeistret for Alt, hvad der er Dansk.
**) Bille berettede den 21. Februar, at Lord J. R.
havde opfordret Danmark stærkt til Concessioner i
Slesvig som et Middel til at ende Sagen, uden dog at
kunne angive, hvori det skulde bestaae. T. Bille for
klarede Valgloven.
Siden kunde Russel nævne Petitionsretten (*®/«)-
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indladt sig meget vidt med Paget i den Retning. Til
Vedel endte han med at sige: »Det er min »fulde Over
bevisning«, at det var rigtigt, men jeg kender jo den hele
Historie«, saa tager han sin Hat og gaaer. Paget havde
— om Onsdagen — talt med Hamilton om Sagen; s
Hamilton spurgte, hvad England saa vilde gjøre. Eng
land — England, svarede Paget, — Ingenting. Tag Dem
iagt, svarede Hamilton, at De ikke dog alligevel ved alle
disse Raad bliver »bound in honour« til at gjøre Noget.
DEN 8. MARTS (Løverdag). Idag opfordrede jeg Mon- lo
rad til i det Mindste at forsøge paa Tilveiebringelse af
Enighed om Lovforslaget om Fællesbidragsforholdstallet.
Vi enedes om et Møde imorgen med Fenger. Monrad
og Hall helde til en Omdannelse af Tillægsbevillingernes
Form; Lehmann er imod; Fengerer saa meget be-is
tænkeligere, som han ugjærne og modstræbende er
gaaet ind paa det Hele.
DEN 9. MARTS. (Søndag). Andræ vilde i Formiddags
ikke modsætte sig et Tillæg om Consequentsen med
Hensyn til de Kt. Dmk. og Slesvig alene vedkommende 20
Udgifter, naar man opstillede den fundamentale Hoved
regel, og det Heelt, enten i Forhold til Tællingen af 55
eller Tællingen 60.
Monrad tvang nu i Aften Fenger til at erkjende Nød
vendigheden af en grundlovsmæssig Hjemmel for 0,7836, 25
eller hvilket andet Tal der nu lægges til Grund; men
han vilde ikke opgive det Tillæg, Andræ vilde have ud
skudt, efter det Exempel, der blev givet i forrige
Biennium.
Monrad valgte 1860, altsaa
30
62,65
1
gg
16,04
J
21, 31.
DEN 10. MARTS (Mandag). Jeg troede, den hellige Grav
nu var vel forvaret, men nei. Andræ vil ikke lade den 35
samlede Enhed staae ligeoverfor Brøkforholdet, end ikke
Kriegers Dagbøger. II. Bind.

16
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som Consequens. Han vil, at der skal staae: Efter samme
Forhold, nemlig 16,04 til 62,65 o. s. v., i Stedet for 79,61 pc.
og 20,39 pc. Dette vil hverken Monrad eller Fenger gaae
ind paa; jeg tilraader Andræ ikke at gjøre en ufor5 staaelig Modstand her, der kun vil svække hans Auto
ritet paa andre Punkter. Jeg vil hlive nødt til at give
efter her.
DEN 11. MARTS (Tirsdag). Det preussiske D. K. opløses.
»Dagbladet« idag omtaler det foregivne Skridt fra de
10 ikke-tydske Magter, hvorved de skulle slutte sig til
Preussens-Østerrigs Noter. Det lader næsten til, at Hall
ikke har lagt Mærke til, at der er fremkommet Noget
fra Gesandterne i den Retning; det har været saa mildt,
at det saae ud som en sædvanlig Conversation.
15 Andræ giver efter.
DEN 12. MARTS (Onsdag). F. Olliviers Tale om det
romerske Spml. Fenger gaaer ind paa Udvalgets af
Andræ redigerede Forslag. David vil forsøge at fast
holde 1855.
20 Igaar Statsraad. Omsider vedtoges Apanageforslaget
til Prinds Frederik. Prinds Christian gjorde bitter Mod
stand, indtil Arveprindsen tilsidst erklærede, at han og
saa trængte til Apanage. Da Hall havde faaet ham i
Ilden, erklærede Kongen sig derfor, at de nu maatte
25 vente begge nogle Maaneder. »Saa veed jeg nok, hvor
ledes det gaaer.« (Ferdinand), Krig o. s. v.
Hall afviser ’Vs Indsigelserne mod Rigsraadet.
Nordisk Studentermøde besluttes.
DEN 13. MARTS (Torsdag). I Forfatningsudvalget har
30 Tscherning anmeldt en Række Forfatningsforslag. Clausen
var meget utilfreds i Mandags med, at der i en Ugestid
ikke havde været Møde, og truede med at melde sig
ud, dersom man vilde begrave Forslaget. Jeg svarede
ham, at saa meldte jeg mig ogsaa ud; jeg fulgte Ud35 valget, men jeg vilde ikke arbeide mere end jeg kunde
overkomme; Finansudvalget gik forud; der var ingen
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Grund til særligt at fremskynde Forfatningsforslaget;
endnu havde jo ikke et eneste Udvalg afgivet Betænk
ning undtagen de, hvor jeg havde været Ordfører.
DEN 15. MARTS (Løverdag). Bille takker for Indbydel
sen til Hall (til igaar) ved at angribe Andræ; Ministeriet s
skal vise sig stærkt og bestemt — indadtil.
Igaar sluttede vi den første Behandling af Tillægsbe
villingsloven; paa Krigs-, Marine- og Finansministeriets
Forslag vil der da vel blive sparet en halv Million; der
kan dernæst opføres Adskilligt paa Activafdrag, saaledes lo
formindskes Laanet meget betydeligt. Men det kan vist
nok ganske forsvinde, saa at der henlægges Obligationer
i Stedet for de 3 pc. der tages af Øresundsfondet. Paa
Marinebudgettet fægte Tuxen og A. Hage for Opgivelsen
af Peder Skram og Anskaffelsen af et Jernskib (ved is
Hjælp af Realisationer af Egetømmer, Skibe og Cadetakademiet indtil 500,000 Rdl.), men det hjælper ikke,
da Andræ understøtter Billes Modstand; først naar denne
frafaldes og Bille selv gjør et Forslag, faaer Sagen en
anden Gjænge.
20
DEN 20. MARTS. Hall maatte hele Eftermiddagen ud
holde først Andræs bittre Angreb paa Fenger (— Nullet
gaaer og tager Narren med —) og siden (da Hall na
turligvis erklærede Fengers og Lehmanns Udtræden for
at være det samme som Ministeriets Opløsning) en al- 25
vorlig Forestilling mod det fengerske saakaldte »System«.
Ulykken er, at Hall virkelig troer, at der er et saakaldet
»System«.
Om Aftenen Tscherning fremstillet paa Studentercarnevallet.
30
DEN 21. MARTS. Paget meddelte Russels Brev
Hall fremhævede naturligvis den Erkjendelse, at det
vilde volde store Vanskeligheder at forandre Valgloven.
Hvor kunde man saa forandre andet?
Da Andræ sidst ved anden Behandling af Forholds-35
talforfatningssagen havde talt med Monrad, havde de
16*
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siden en Samtale. Ogsaa Madvig og Fenger tog noget
Deel. Nu dukker den Tanke frem at optage en Slut
ningsbestemmelse, hvorefter Rigsraadet sammenkalder
til ny Prøvelse af Bevillingerne, dersom det holstenske
5 Bidrag ikke faaes i Løbet af 6 (9) Maaneder. Det fore
kommer mig, at Andræ’s Forslag er langt mere sva
rende til Situationen, mindre plumpt — men det er
Andræ’s! Saa Ministeriet krymper sig ved at tage det.
Blixen er ædel og betroer Hall, at han gjennem En
10 af Ministeriet faaer Gjenpart af Ministeriets Expeditioner.
Hvorfor saa ædel? Det vides ei, hvem det er. Maaskee
gjennem en Søn af en af Skriverne, som undtagelsesvis
arbeider noget hjemme.
DEN 22. MARTS. Birch-Reichenwald har udgivet sit
15 oprindelig af Regjeringen tiltraadte Forslag.
Bille (^Vs) meldte, at Howard i Hannover havde talt
med A. Blome, der havde 8 Løsninger (uden dog at
ønske Holsteens Adskillelse). Af de 8 nævnte Russell to
1) Rsk. 28. Januar 1848, 2) 2 Kamre, eet efter Folke20 tallet, et andet efter Landsdelene; imod Kongevalg havde
A. Blome særlig udtalt sig. Efter Flahauts Sigende vilde
Preussen opgive 51/52, naar vi vilde forhandle med
Preussen om Slesvigs constitutionelle Stilling. Flahaut
fandt dette Tilbud afsindigt; »vare Slesvigerne misfor25 nøjede, kunde de jo udvandre!«
Senere Anm. Efter J. Biilau’s Klage til Andræ har
Hall aldeles ikke taget Hensyn til disse Forsøg, dels fra
Platen, dels fra A. Blome. Det Ene, der gik ud paa
2. Oktober 1855 med Vs’s Majoritet til nye Love, vilde
30 Andræ for Alvor gaae ind paa. Piessen skal staae udenfor.
DEN 23. MARTS. Martensen kom i Fredags til at ud
tale sig om S. Kierkegaard.
DEN 23. MARTS. Om Aftenen fulgtes jeg fra Hall ind
med Monrad og Madvig. Monrad og jeg skjændtes til
35 Madvig’s Skræk. Monrad afviste A’s Forslag, men syntes
ikke utilhøielig til nogen Indrømmelse.
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DEN 24. MARTS. I Forfatningsudvalget i Torsdags (d.
fremkom Hage med sine Ændringsforslag. Jeg be
nyttede Lejligheden til at udvikle Betydningen af § 6 i
det de holstenske Provindsialstænder forelagte Udkast.

*®/s)

DEN 25. MARTS (Tirsdag). I Finansudvalget havde vi s
Møde med Hall og Fenger. Hall var temmelig spansk;
Fenger søgte at udvikle sin Tankegang, men var ikke
meget heldig. Andræ gik under Mødet.
Hall har udsendt et Circulære i Anledning af For
bundets Benyttelse af Executionsudvalget m. v.
lo
DEN 26. MARTS (Onsdag). Vi have nu afgjort Krigs-,
Marine- og Finans-Udgifts-udkastene foreløbigt; jeg
troede, vi kunde have taget Conferencen med Krigsmini
steren imorgen, men Hall vil nu ikke betragte det som
afgjort, at Quasiudsondringen frafaldes paa Militærbud- is
geltet.
Krüger har nu foreslaaet et nyt Forfatningsudkast,
der hviler paa Regenburgs Tanke, at ophæve den finant
sielle Sondring, medens Rigsdagen og Provindsialstænderne iøvrigt bibeholdes; og Rigsraadet vælges efter 20
Grundlovsvalgbestemmelserne.
DEN 27. MARTS (Torsdag). Idag talte jeg med Monrad
om Marinebudgettet; jeg bad ham lade Peder Skram’s
Maskiner gaae ind under Normalbudgettet.
Konference med Thestrup om det Ikke-Politiske; jeg 25
fik Bemyndigelse til at forhandle med Hall og Fenger.
Bhd. Bülau har med Glæde optaget den Tanke at
vælge en forskjellig Form for det holstenske og for det
slesvigske Omraade.
DEN 29. MARTS. Idag vedtoges alle Finansbevillings- 30
lovudkastbetænkningerne i Udvalget, efter at Fenger havde
erklæret sig enig med mig. Bille vilde igaar ikke høre
Noget om jernpantsret Søforsvar, og det uagtet Efter
retningen om Merrimac’s Bedrifter og Monitors Optræ
den alt var kommen. Monrad vilde derimod have nogle 35
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Monitor’s og vilde til den Ende opgive Søforterne. Hall
meddelte mig i Gaar, at man gik ind paa Finansudval
gets Ompostering af Krigsministeriets Budget; kun for
beholdt man sig en Fordring med Hensyn til Indøvelsen
5 af et vist større Mandskab; det var endnu uklart,
hvad det egentligt skulde gaae ud paa.
DEN 31. MARTS (Mandag). Samtlige Finansudvalgsbe
tænkninger omdeltes idag. Regjeringen vil saaledes kunne
slutte Mødet til Paaske.
10 DEN 1. APRIL (Tirsdag). Igaar og idag forhandledes
Krügers Andragende om Udjævning imellem Lands
delene og Monarkiet paa det ved den i Sponnecks Tid
gjorte finantsielle Sondring givne Grundlag
Grundmanglen er aabenbart den, at man ikke hen
is viste til Monarkiet et tilstrækkeligt Beløb af Fællesind
tægter, men optog det tydske System med Bidrag, der
efter Omstændighederne skulde lignes paa Landsdelene.
I Formen burde man have localiseret Kroneindtægterne:
1. Kongeriget:
20
a. Øresundsindtægten.
b. Activer, beliggende eller faldende paa kongerigsk
Grund.
c. Kongeriske Domæner.
2. Slesvig:
25
a. Domæner,
b. Activer.
3. Holsteen:
a.
b.
30 DEN 2. APRIL (Onsdag). Marineministeriets Tillægsbe
villing. Slutning af første Behandling. Bille er nu paa
virket af sine Colleger og forlanger et Bidrag til pansret
Søforsvar.
Nogle Medlemmer samledes efter Mødet med Hall i
35 Anledning af Krügers Forslag. Hall fremhævede med
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nogen Bitterhed, at Hovedfaren ved Krügers skarpe
incorporerende Optræden i Slesvigs Navn var, at Andre
optraadte ligesaa stærkt i modsat Retning i Slesvigs
Navn, og saaledes kunde da Udlandet let komme til at
hugge Knuden over i en Deling.
s
Iøvrigt frafaldtes den oprindelige Tanke at henvise
Krügers Andragende til Forfatningsudvalget (hvorimod
navnlig Madvig og Andræ havde agiteret); man vaklede
imellem Afvisning og Afslutning; jeg foretrækker Afslut
ning efter at Hall har yttret sig, og Negtelse af Sagens lo
Overgang til anden Behandling.
DEN 3. APBIL (Torsdag). I Åfienm&de Krigsministeriet.
Det gik med ganske faa ligegyldige Bemærkninger. Ingen
kom ind paa Tjenestetidsspørgsmaalet.
Om Formiddagen vedtoges Indstillingerne til Finans- is
ministerens Tillægsbevillingslove. H. Hage, der stadigt
er mere ministeriel end Ministrene, vilde ikke forstaae
Bevillingsformen med Hensyn til 3 pc.s’ Amortisationen.
Det er dog klart, at
1) der skal gives Anvisning til at fyldestgjøre den con- 20
tractmæssige Amortisation af 3 pc. Laanet;
2) at dette ikke skeer ved Anvisning paa Kassen (rede
Penge), men paa Øresundsfonden,
3) at Bemyndigelsen dertil forudsætter et Vederlag,
4) at dette Vederlag (nye indenlandske 4 pc. Obliga- 25
tioner) hjemles i Ord, og ikke der, hvor der tales om
Afdrag og Renter paa indenlandsk Statsgjæld.
5) Skulde der udfordres nogen Bemyndigelse, maatte
det være med Hensyn til /?en/eforøgelsen, men Rente
udgiften er calculatorisk og hører under Normalregle- 30
mentet.
DEN 4. APRIL (Fredag). Krüger indbragte sit Forslag.
Hall svarede heftigt. Afslutning (44). Negtelse af Over
gang til anden Behandling (43), til Krügers store For
undring (Han troede paa Henvisning til Forfatningsud-35
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valget*). Begge Finansministerens Tillægslovforslags/øriZe
Behig, Bille begjærer en Million til Anskaffelsen af bepantsret Søforsvar og bringer Maskinerne til Peder
Skram ind under Normalreglementet.
5 DEN 5. APRIL (Løverdag). I Finansudvalget enedes
Flertallet om at tilraade Anskaffelsen af en Monitor.
Mindretallet vil endvidere bevilge Resten, uden at det
sees, om Beløbet skal anvendes til at pantsre »Peder
Skram« eller »Danebrog« eller til en anden Monitor.
10 Da imidlertid det tilsvarende holstenske Bidrag ikke
kan ventes, vil dette Sidste dog vistnok blive umuligt.
I Forfatningsudvalget frafaldt Blixen sit Forslag; Hage
frafaldt paa Bruuns Opfordring tilsidst sit Forslag om
Ophævelse af Forfatningslovens Forskrift om Afgjørelse
15 af Øvrighedens og Domstolenes Myndighedsomraade.
Dermed blev der Majoritet for at medtage Afskaffelsen
af Rigsraadernes Aarspenge, og for Optagelsen af Ventilen.
Hall indbydes til en Conferents.
DEN 6. APRIL. Fenger gjør Alt for at faae sine Lov20 forslag ud af Udvalgene. Han har faaet Post- og Toldud
valget til et Slags Resultat; det er skeet i Postudvalget
ved Eftergivenhed fra Udvalgets Side, i Toldudvalget
snarere ved Eftergivenhed fra Finansministerens Side.
Regnskabsaffattelsesloven ligger ham saa meget paa
25 Sinde, at han i Fredags Aftes søgte Andræ; denne lovede
ei at modsætte sig en Betænknings Afgivelse, indehol
dende Eet og Andet efter Fengers Ønske, naar dette op
sattes til en af de sidste Dage før Samlingens Afslutning,
men det bliver dog næppe til noget.
*) A. Hage stemte for Afslutning, imod Negtelse af
Overgang. L. Skau stemte mod Afslutning, men ^ernede
sig under den anden Afstemning. Treschow, »Ministeriets
officielle Bedemand« havde først ikke villet stille sig i
Spidsen for Afslutningscorpset; han opfordrede David
dertil; da denne nu engang havde indtaget et bestemt
slesvigholstensk Standpunct, kunde han saa meget be
dre gjøre det (i Halls Nærværelse).
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Madvig har faaet Beslutningsudvalget og dets Ord
fører E. Rosenørn til at skynde sig, saa den Betænkning
vil snart kunne ventes. David har expederet Betænknin
gen om Statsregnskabet for 1856—58.
Den 11. APRIL (Fredag). Endelig har Madvig indseet, s
at det vil blive nødvendigt at tage Afsnit »Statsgjæld«
af Udgifts\oNen sidst i Forbindelse med Indtægtsloven,
og til den Ende at standse Udgiftslovf., naar det Øvrige
er behandlet, og da at benvise Sagen til Udvalget forat
de mange Optællinger (Domæne — Post — Told o. s. v.) »o
kunne foregaae, og derpaa Forslag gjøres til Balancens
Tilveiebringelse. Den kan jo skee,
enien ved Forandring i Tilskudet fra Landsdelene
eller ved at ansætte Capitalafdraget fra Statsactivet høiere
eller ved at sætte Udbyttet af Realisationer fra Militær- is
etaten høiere
eller — hvad der sagtens vælges — at benytte Øre
sundsfondets Augustenborgske og Vestindiske Obligationsforraad til den indenlandske Amortisation, ligesom 3 pc.s
Obligationerne til den udenlandske.
20
DEN 12. APRIL (Løverdag). Første Behl. af de kgl. Res.
Blixen’s modne Frugt faldt til Jorden. Hans ene Paa
stand (at Preussen ikke vil tillade Forbundet at vinde
Laurbær ved Executionen) har Noget paa sig, men taaler
ikke offentlig Drøftelse; den anden, at Tydsklands40 Millio- 25
ner skulle beroliges ved nogle — Embedsmænds Flyt
ning, er latterlig.
Hall i Forfatningsudvalget tiltraadte i det Væsentlige
Hage-Clausens Udkast, og var kun for Tiden betænkelig
ved Ventilens Optagelse. Han kunde nu ikke have nogen 30
Interesse for Betænknings Afgivelse; den Modtagelse,
Udkastet havde faaet i Salen og Comiteemajoritetens
Stilling til samme gjorde, at der Intet vilde være vundet
ved en saadan Betænknings Forelæggelse, naar det dog
paa Grund af Samlingens Slutning ikke kom til nogen 35
Forhandling; paa den anden Side fandt han Intet sær
betænkeligt ved at lade Tschernings Ændringsforslag

250

1862 12. April—20. April 1862

fremtræde, da hans Anskuelse i saa Henseende ingen
Hemmelighed var.
DEN 13. APRIL (Søndag). Forsøget den 8. April i Shoehuryness viste, at Pantseret af 47« Tomme Jern (wrought5 iron, Smedejern) gjennembores af en Fuldkugle (en
Armstronger, 14 Fod lang, 12 tons vægtig, IOV2 Tommers
Diameter ved Mundingen, 156 Pd.s Kugle 40 (50) Pd.s
Krudt, 600 Fods Afstand). Herved har Beslutningen om
Søforternes Fortsættelse faaet en glimrende Retfærdig10 gjørelse. Andræ triumpherer, men gaar som sædvanlig
for vidt, naar han mener, at Enden vil blive, at man
opgiver al Bepantsring og vender tilbage til ubedækkede
Træskibe, ligesom Landhæren maatte opgive de middel
alderlige Rustninger, der ikke kunde modstaae Artilleriet.
15 DEN 14. APRIL (Mandag). Ussings modne Frugt faldt
af idag; han benyttede Lejligheden til at stemple Ind
rømmelsen af 29. Juli.
A. Hage fulgte.
Nu have alle Tillægsbevillingerne gjennemgaaet anden
20 Behandling, og Landsdelenes Tilskud er blevet betinget
og calculatorisk. Det er Andræs uomtvistelige Fortjeneste
at have reist Stemningen imod Udkastenes Form, saa
ledes at dette har kunnet sættes igjennem. Det bør dog
ogsaa anerkjendes, at dels Monrad har bidraget til For25 fatningsloven 25. Marts 1862, dels Fenger med Bered
villighed har lempet sig efter mine Indvendinger. Told
udvalgets Betænkning har Fenger faaet frem, men hverken
Postudvalgets eller Statsregnskabslovudvalgets.
I Forfatningssagen har jeg bestemt mig til at udar30 bejde et lille Udkast til Grundlag for Affattelsen af en
endelig Betænkning over Forfatningsforslaget.
DEN 20. APRIL. Nu paastaaes Prindsen af Wales’s
Frieri til Prindsesse Alexandra at være nærforestaaende.
(Forunderligt nok faaer Oxholm Forespørgsel om —
35 Medgift, og taler om en 100,000 Rdl. engang for alle.)
Iøvrigt klage Bh. Bulau og O. Piessen deres Nød, naar
det bliver saaledes ved, bliver Alting usikkert.
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DEN 24. APRIL. Det kan ikke nægtes, at vi have havt
Held med at blive Oldenborgeren quit, som Madvig og
Clausen ikke have modsat sig. Hvad har ikke Augustenborgeren forspildt. Endnu Al. Thomas (R. d. d. mondes
1846, XV, S. 1050—1071)*) foreslaaer Hertugen af Au- s
gustenborg — som den nye Konge, der forenede Hol
steen og det danske Rige.
DEN 29. APRIL. Ministeriet vil aabenbart indtil Videre
intet gjøre.
DEN 30. APRIL. Blixen spiller tilfældigvis Hovedrollen lo
paa en Gang i »Dagbladet« og »La Presse« 27. og 28.
April, men rigtignok paa en meget forskjellig Maade.
DEN 1. MAI. I Statsraadet afgjordes den slesvigske Jern
banesag.
DEN 4. MAI. Ankjær har adskillige finantsielle Opteg- is
neiser, som dog burde benyttes paa een eller anden
Maade, navnlig og for at vise, at Rigsraadets Betydning
ikke er saa ringe.
Naturligviis vil om nogen Tid de Blade, der have
fremstilt Forfatningsforslagene som ganske ubetydelige, ao
være ivrigst til at klage over, at de ikke gjennemførtes.
DEN 5. MAI. O. Lehmann er noget flau, men tænker natur
ligvis slet ikke for Alvor paa at udtræde, hvorfor skulde
han og gjøre det? I selve Indenrigsministeriet er han brav,
om han end ikke vil eller kan sætte sig paa den rette as
Fod med Departementscheferne. Det er ikke blot Larsen,
*) S. 1064 om det skandinaviske Partie (Coalition
mellem Grundtvig og Lehmann) voila comme il préche
å la fois les idées constitutionelles & les souvenirs pretendus nationaux de l’union de Calmar. Assemblage
forcé des doctrines incohérentes, ou se revéle toute
l’experience d’un début politique; il sulfit pour en juger
de lire les discours de M. Orla Lehmann, le publiciste &
l’orateur du scandinavisme.
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som han ikke kan komme ud af det med, men selv
Blichfeldt irriterer han ved sin Forfængelighed.
DEN 11. MAI. N. M. Petersen f. Skade, at han ikke fik
sin Indledning til Literaturhistorien udgivet. Den er dog
5 færdig, saa en Anden vel kan offentliggjøre den; men
næppe gjælder det Samme om hans begyndte Middel
alderhistorie, og der er Ingen her i Danmark, som kunde
omarbeide hans nordiske Geographie.
Han har dog efterladt et smukt Minde:
10
f. Sproghistorie.
2. Geographien.
3. Danmarks Historie i Hedenold.
4. Literaturhistorie.
8.
15
9. Mythologien.
10. Den islandske Literaturs Historie.
DEN 14. MAI. Prinds Frederik vil have Vedel til at in
sinuere Hall, at nu kunde han tage sin Afsked.
DEN 15. MAI. Prinds Frederik er i megen Bevægelse i
20 den churhessiske Sag.
DEN 17. MAI. Billebrahe har nu virkeligt faaet Medde
lelse om, at Kongen billiger Ministerens Anskuelse, at
han ikke længere passer under de forandrede Forhold.
I Btilau er her — Kongen har alt huset ud med det til
25 ham i den Hensigt, at han skulde være Efterfølgeren.
DEN 11. JUNI. Festen i Lund. Indtog i Kbhvn. Jeg
vandrede ene omkring og anstillede Sammenligninger
med 1845.
DEN 15. JUNI. Blixen kom hjem fra Stockholm og af30 lagde Kongen Beretning.
DEN 19. JUNI (Torsdag). Ved Theaterforestillingen var
det den i det Hele taktfaste Hamilton, som foranledigede
Hurraet for Prinds Christian. Det er mest Prindsen af
Danmarks Familie, der har vundet ved det skandina35 viske Besøg.
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DEN 24. JUNI (Tirsdag). Hamilton har en Samtale med
Hall, der næsten troer paa, at Kongebesøget skal bringe
en Alliance. Enten er Hamilton paavirket af Studenter
stemningen, eller han skuffer Hall, eller han skuffer sig
selv. Saalænge Manderstrom er Minister, er det under de s
nuværende Forhold ikke troligt, at der for Alvor bliver
Spørgsmaal om nogen Alliance. Nu reiste Hamilton med
til Stockholm.
DEN 25. JUNI (Onsdag). Blome tilskriver Hall, at til
sin store F orbauselse havde han modtaget et Brev fra lo
Blixen, hvori denne beretter, at Kong Carl havde under
rettet ham om, at B. paatænktes til holstensk Minister.
Dette havde Blixen anseet for sin undersaatlige Pligt at
berette Kongen, der med megen Uvillie (ikke mod
Biomes Person) havde hørt, at Hall havde meddelt Sligt is
til et fremmed Hof, uden at sætte sin Konge i Kundskab
derom. Blome vidste ikke ret, hvad denne Meddelelse
skulde betyde.
Blixen har gjentagne Gange forgjæves tilbudt W.
Piessen det holstenske Ministerium.
20
DEN 27. JUNI. Blixen anmeldte igaar til Hall, at han
om Eftermiddagen efter kgl. Befaling, meddelt gjennem
General Fensmarck, reiste til Stockholm for at overbringe
et kongeligt Brev. Hall maa nu begjære Audients for at
tale Kongen til Rette, baade i holstensk og svensk Ret- 25
ning; han gjør det høitideligt igjennem Trap.
DEN 28. JUNI. Hall har længe vaklet med Blome —
Salzau. Bh. Biilau, der omsider hører det, skriver nu
den 15. Juni;
Manches spricht natürlich dafür: der dumme Geschrei, so
dass sich kein Holsteiner zur Uebernehmen des Postens
unter den gegenwärtigen Vhen. [Verhältnissen] bereit
finden lasse, würde durch den Chef einer der ersten
ritterchaftlichen Familien, einen vornehmen u. gewandten
Mann aufs Glänzendste widerlegt; er ist durchaus nicht 35
ohne Ressourcen u. da er jedenfalls schlau genug ist,
um in der Regel das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen
zu haben werde sein Eintritt auch insofern eine gewisse
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politische Bedeutung haben. Er hat 1850—51 in Berlin
ganz gute Dienste geleistet und konnte das vielleicht
noch. Aber mir scheinen die Nachtheile doch entschie
den zu überwiegen. Gr. Bl. hat seitdem ihn sein eigner
5 Onkel vor gut 40 Jahren als Attaché in Ptbg. removiren
musste, überall u. in jeden Vh. die grossen Vorzüge
v. Geburt, Gewandtheit, Reichthum durch andre Eigen
schaften zu paralysieren gewusst; und auch abgesehen
von Jugend-Sünden, die seinen Ruf später in jeder
10 Hauptstadt Europa’s untergruben, u. die jetzt wohl
vergessen und durch seine 68 Jahren überwunden sein
worden, ist er in seiner eigenthümlichen Weise des
politischen Dilettantismus überall so bekannt, dass er
ganz ohne Frage mehr schaden als nützen wd. Darüber
15 liesse sich vielleicht auch noch wegkommen, über den
Eindruck bei Ritterschaft u. Beamten etc. je mehr als
ohne durchgreifende Veränderungen mit den Herren
doch nichts angefangen ist, aber zwei Dinge will ich
schon doch Vorhersagen. 1. Auf dem Programme der
20 Rgg. steht eine verständige u. aufrichtige Entwickelung
der holst. Vh. im Sinne des Liberalismus. Gr. Bl. ist
wenn irgend etwas crasser Absolutist, harter Gutsherr
für Beurtheilung jeder legislativen Frage gänzlich incompetent, nicht einmahl als Standedeputirter mit öff. An25 legenheiten wirklich vertraut geworden, hierher
nur
auf ein Hofamt bedacht gewesen. 2. ich habe seit den
25 Jahren, dass ich Gr. Bl. kenne, mich immer gut mit
ihm gestanden, u. immer milde über ihn geurtheilt,
kenne ihn auch in seinen Familienvh. ziemlich genau
30 u. spreche ganz gerne mit dem gewandten Manne, aber
darum kann man mir glauben, wenn ich sage, dass er
gerade in seiner Weise u. trotz seines Mangels an eigent
liche Geschäftserfahrung ein durchaus gefährliches Mit
glied jedes Ministeriums seyn werde. Will man dem
35 Manne, dessen novellistisches Talent u. dessen Neigung
zur persönlichen Intriguen in allen Hauptstädten u. in
jedem kleinen Kreise bekannt sind, Stadtsactstücken u.
Depechen ä discrétion bekannt werden lassen? Will
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man ihn zu den Hofkreisen u. der Diplomatie in un
vermeidlichen Beziehung setzen? Ein holsteinischer Mi
nister in diesem Augenblick kann viel Faden an
knüpfen u. zerreissen wenn er rührig ist u. kein
Skrupel kennt und Beides ist hier der Fall. Womit ich s
übrigens nicht läugnen will, dass B.s politisches Pro
gramm — nämlich aus Holstein eine Art ritterschaftliche
Republik zu machen, mit möglichst wenig Abgaben für
die grossen Güter u. Aufrechthaltung der Personalunion
ungefähr wie Hannover früher mit England seine ganz lo
gute Seite hat — er trifft im Discourrieren udgl. sehr
oft das Richtige — nur mögte ich glauben, dass in
diesem Augenblick die liberal-bürgerliche Bewegung auch
in Holstein zu stark seyn wde. u. dass selbst wn. Stan
desgenossen au fond du coeur dch. ein solche.s Programm is
zu gewinnen waren, gerade jetzt u. gerade durch diesen
Träger der Evolution die Karten doch wieder gegen das
Gelingen fallen werden. Obwohl von den Herren der
Ritterschaft nicht leicht einer den anderen fallen lässt,
zumal einen grossen Grundbesitzer, fürchte ich doch, 20
dass G. B. verwandtschaftliche Beziehungen nicht aus
reichen wden., irgend wirklichen Einfluss oder Einverständniss anzubahnen. Will man aber eine coup d’état
machen — wofür ich wohl Chancen denken konnte —
so wäre doch das volle Einverständniss mit den 3 Höfen 25
wie es notwendig ist, gewiss auch wichtiger als dass
man einen vornehmen Holsteiner an die Spitze des Mi
nisteriums gestellt hätte.
DEN 28. JUNI (Lørdag). Hall, som igaar kom ud til
Fredensborg, fik først idag Audiens (Kl. 1). Grunden var 30
den Maade, hvorpaa han havde begjæret Audientsen;
Kongen tildels foruroliget af den tilstedeværende Scheele
havde ventet store politiske Planer, og forberedte sig
derfor flere Timer i sit intimeste Lønkammer paa sit
Svar. Da Hall producerede Biomes Brev lod Kongen 35
Blixen falde, og lod til at glæde sig over, at han nu
snart blev af med Blixen, da han den 7. Juli fulgte sin
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Kone til Aix. Iøvrigt skulde Hall og fornemme, om
Kongen vilde modtage en Indbydelse for sig og Gjæst
til Kbhvns. Communalbanket; Kongen, der ikke har
fundet Communalbestyrelsen opmærksom nok, syntes
5 ikke at ville indlade sig derpaa.
DEN 3. JULI (Torsdag). Fenger udbetaler foreløbigt Alt,
som tidligere, undtagen hvor Bvhjemmel [Bevillingshjem
mel] kræves for Holsteens Vedkommende og savnes
(Stadetold, Pensionslove og Apanagelov). Al fælles Kasse10 beholdning er nu lykkelig forsvunden; maanedlig opgjøres, om de indkomne Fællesindtægter dække de
faldne Udgifter. I April og Mai var dette Tilfældet, men
det vil jo ikke kunne skee i Juni.
DEN 4. JULI (Fredag). Bernstorfif siges nu fra alle Sider
15 at skulle gaae af. Maaske er det derfor, at intet Svar er
kommet til os. Nebel er her i Balans Fraværelse. I
Berlin er den populære Politichef Wucher afskediget,
hvilket betragtes som et Bevis paa Reactionens Styrke.
Paget har havt Ordre at tale om en Toldtractat med
20 England. Der var i Begyndelsen hos Fenger og Hall
den Tro, at man kunde slutte en saadan Tractat, uden
Rigsraadets Samstemning, hvilket vel tildels kom fra en
Forvexling af de nye Handelstractaters Natur med de
gamles; dels af Tanken om at indrømme England aleene
25 Noget. Dette Experiment er dog nok nu opgivet; der
vil kun kunne være Spørgsmaal om noget Almindeligt;
saaledes kan Lovgivningsmagtens Mellemkomst ikke
undværes og England vil vanskeligt kunne byde noget
Vederlag; en anden Sag var det, dersom man ad denne
30 Vei kunde faae England til at tilbagevise de tydske Ind
sigelser mod Loves Vedtagelse uden den holstenske
Stænderforsamlings Samtykke.
Sponnecks Hjemkomst imorgen (den ®/’) fra sin engelske
Toldreise.
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DEN 6. JULI (Søndag). Lüttichau og Larsen skulde
idag prøve deres Lykke hos Kongen; endnu igaar kom
Løvenskjold ind, fortørnet over, at Kongen havde talt
til ham eller Thrap om Sagen og bebudet et Afslag.
Lehmann, som gav Møde i Magistraten for at opmun- s
tre til Indbydelse vilde tage ud iforveien til Kongen for
at lette Indbyderne deres Hverv. Den første Virkning af
Blixens Expedition var en Telegraphdepeche, at Kongen
vilde kun blive fra 17. Juli til 19de Juli; den anden
Nordstjernekorset til Sendebuddet.
lo
DEN 9. JULI. Rochussen har det Hverv at give sin Re
gjering en Beretning om de indre Danske Forhold.
Lehmann’s, Lüttichau’s og Larsens Expeditioner vare
da frugtesløse. Derimod hjalp Blixen, der forestillede
Kongen, at Ministeriet vilde holde ham borte fra Ban- is
ketten for at sætte ondt Blod imellem ham og den
kbhvnske Befolkning. Man gav det derfor Mine af, at
Kong Carl vilde gjærne blive en Dag længere. Dette
Paaskud blev da grebet — skjøndt det var aldeles usandt.
Åkerhjelm foreholdt Blixen det; jeg har en bred Ryg, 20
svarede han. Hall, der vidste, hvor lidt Svenskerne øn
ske Banketten, havde holdt sig aldeles tilbage, men ikke
standset Lehmann.
DEN 13. JULI. Casse synes at ville bringe Edsvorneretten frem. Det vil dog vistnok vise sig, at Sagen ikke 25
er moden til Afgjørelse.
DEN 16. JULI. Schele er reist, meget forbittret over
Bankettens Modtagelse.
Denne Gang har hans Komme ikke fremkaldt Rygter
om Ministerkrise; denne Gang gaaer endog Rygtet, at 30
han ikke skulde være indbudt.
DEN 17. JULI. Carl XV. kommer over Helsingør til
Fredensborg, sig selv og Kong Frederik til liden Glæde.
Nu har da Hall opgivet enhver Tanke om, at der
skulde komme noget Udbytte ud af Festen i politisk 35
Henseende. Hamilton havde under Studentermødet ligeKriegers Dagbøger. II. Bind.
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som Antydninger i en modsat Retning. Vistnok maa der
dannes et andet Ministerium, inden der kan ske noget;
men Hall var villig til at gaae meget vidt for at opnaae
noget; han vilde have udsondret Holsteen, ikke for et
5 Løfte om et Forsvarsforbund, men for at opnaae en
samtidig temmelig lidet sigende Forbindelse. Wachtmei
ster er nu den, til hvem Hall sætter sin Lid; han har
havt meget godt af sit Ophold i London; han er blevet
raskere, har faaet mere Tillid; han tager ikke i Be10 tænkning til Hall at omtale det som en Mulighed, at
han skulde danne et nyt Ministerium. Han vedkjender
sig den Anskuelse, at Norges Forhold til Sverrig maa
forandres, og finder, at det maa komme dertil, at Sverrig,
Danmark og Norge faar fælles Repræsentation.
15 DEN 18. JULI. Igaar fik Lehmann Leilighed til at tale
lidt med Kong Carl efter Bordet, idet han havde ladet
Hamilton skaffe sig Leilighed til at takke Kongen for
Ordenen.
DEN 19. JULI. Ved Pultavafesten i Stockholm talte
20 Prof. Nordstrom om Nødvendigheden af et Polen for
Europas Fred. I lang Tid betragtedes Nordström som
russisk Spion — hans Plads ved Universitetet stod aaben.
Hvad betyder nu en saadan Optræden? Jfr. Kong Oscars
Holdning under den orientalske Krig og de antiliberale
25 Brochurer fra 1856.

Idag Banket paa Børsen. Lüttichau har virkelig sagt,
at omend alle Rigsraader bleve indbudte, skulde Blixen
ikke blive det. Flux skriver En (?Rochussen) til Indép.
beige, at det er af den Grund, at Blixen er reist bort.
30 Hjerta, Velhaven vare indbudte. Diplomaterne syntes at
være veltilmode. Hjerta sad ved Siden af Clausen og
Andræ sammen med Castelnau, Oudinot, Generalquarteermester. Medlem af den Commission, der udgiver
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Napoleons Breve*) og Keiserens Medarbeider paa Cæsarværket**).
DEN 20. JULI. Efter Afreisen har Hamilton bragt Hall
St. Olafs Ordenens Storkors, — saa sildigt, >for at und
gaae Spektakler«.
s
DEN 21. JULI. Hjerta har under sit Ophold denne Gang
læst en Deel og synes i det Hele at have fundet sig vel;
Indbydelsen til Banketten tiltalte ham — hvad vil Ha
milton sige? Han har besøgt Hall, Lehmann, Andræ,
(som denne Gang var ministeriel), har advaret Sturzen- lo
becker. Han er aldeles imod en ny Calmarunion, men øn
skede vel en Overeenskomst om Marineudviklingen.
Da han besøgte Hall, bemærkede han, at denne blev
ligbleg, da Talen kom paa Blixen. Denne havde virkeligt
ved sit sidste Besøg forelagt Kong Carl en Ministerliste, is
Carl spurgte Hamilton, om Blixen kunde danne et Mi
nisterium. H. svarede, (udentvivl ogsaa i Lighed med
hvad Regenburg særligt havde svaret ham kort efter
hans Ankomst) at fornuftigviis kunde han det ikke.
Absolut umuligt turde han jo ikke paastaae, at det var 20
paa Grund af de særegne Omstændigheder ved Hoffet;
men vist var det, at han ikke vilde kunne holde sig.
Hvad kan det saa nytte?
DEN 22. JULI. Studentersangforeningens Udvalg gaaer
til Kiel, for at gjæste Slesvig, paa Veien til Flensborgs 25
Løvefest (dertil komme ei blot Wolfhagen og Lehmann,
men og Krigsministeren.) Merkeligt nok have Bønderne
i Hytten Herred indbudt Studenterne til Hyttener-Bjerge.
Ved det hele Kongebesøg har Kongen havt to Opgaver,
at bringe Grevinden frem, og at holde Kong Carl tilbage. 30
Det Sidste er jo skeet; han har endnu ikke talt med
Nogen, i den Grad har Kongen lagt Beslag paa ham; det
*) 30. Bind.
**) Hvormed det har lange Veie.
17*
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Første er mislykkedes, da Kongen aldeles ikke vilde
udmærke hende; navnlig vilde han ikke byde hende Ar
men, trods alle Kongens Anstrengelser, end ikke da hun
som Skæferinde modtog Kongerne paa Øen. (Prinds
5 Ferdinand maatte sætte hende paa venstre Side, for at
hun kunde komme paa Kong Carls høire Side.) Da
Løvenskjold opfordrede Hamilton til at bringe Følget,
som han præsenterede for Prindserne paa deres Værelse,
til Grevinden, svarede han, at i Salen skulde han præ10 sentere de svenske Herrer, naar det ønskedes, for Grev
inden, som for enhver Dame, men den svenske Minister
kunde ikke føre Kongens Suite til Grevinde Danners
Værelser.
DEN 23. JULI. Vil man phantasere — og kan man i
15 Grunden lade det være? — saa ligger det Spørgsmaal
nær: Dersom Arvesagen ikke var ordnet i 1852—1853,
dersom den havde henstaaet til den orientalske Krigs
Udbrud, vilde man da have kunnet ordne en fælles
Arvegangsorden paa et skandinavisk Grundlag samtidig
20 med en dansk-svensk Alliance med Vestmagterne imod
Rusland? — Svaret maa vel blive: under een Betingelse
3: nemlig, hvis Sverrig i 1848 havde taget Deel i Krigen
mod Tydskland. Saaledes kommer man tilbage til det
Spørgsmaal: Kunde Sverrig dengang gjøre det tiltrods
25 for Rusland? Hvis det ikke kunde det, hvad er da Grun
den? Komme vi ikke tilbage til 1812, til Bernadottes
Valg imellem Frankrig og Rusland, eller dersom det
maa indrømmes, at England forbød en Tilslutning til
Frankrig i i812, til hans Valg mellem England og Norge
30 (jfr. Hjerta Sturzenbecker imod Hwasser, Atterbom o.s.v.)
eftersom det indrømmes, at han endnu 1812 kunde have
betinget sig Finland af den forsagte Alexander.
Udentvivl har Kong Oscar ved Tractaten med Vest
magterne ogsaa havt sit Dynasties Betryggelse for Øie,
35 ligesom Carl Johan i sin Tid ved Familietractaten med
Rusland. Det kan næppe forundre En, at Bernadotte
havde Tvivl og Ængstelse, naar man seer, hvor usikkert
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Regimentet har været i Sverrig siden 1820. Endnu den
Dag idag sidder det bernadotteske Dynastie næppe saa
fast, som det i Almindelighed antages.
DEN 24. JULI. Hall blev om Fredagen (Formiddag)
paa Frederiksborg taget tilside af Kong Carl. Kongen s
sagde ham da, at Stemningen i Sverrig ikke tillod
ham, som constitutionel Konge, at slutte nogen Alliancetractat, skjøndt han gjærne personlig vilde det; men naar
Danmark for Alvor skulde behøve det, da vilde det sven
ske Folks Stemning være sikker. Imidlertid maatte man lo
ruste sig baade tillands og tilvands; Platen var derfor
nu bleven Marineminister. Iøvrigt kunde Hall stole paa
Hamilton; han havde ganske Kongens Tillid; og han
var baade det danske Land og den danske Regjering
hengiven. Noget Lignende sagde Kong Carl til O. Leh- is
mann (om Torsdagen). Hvad Rlixen angik, føiede Kong
Carl til, at han ikke skulde bryde sig om Alt, hvad der blev
sagt om Forhold mellem Blixen og Kongen; tre Fjerde
dele var Løgn, og en Fjerdedel fulgte af den Stilling,
Kong Frederik gav Blixen.
2»
DEN 25. JULI. Den hele Maade, hvorpaa Ministrene be
handledes af Kongen ved Mødet, er charakteristisk. Ingen
Plads anvistes dem ved Ankomsten; de bleve bortjagne
fra Trappen, hvor Grevinden skulde være ene ved Mod
tagelsen. Da Kongerne kom: Naa er De der! Hall den 25
Eneste, der ligesom kjendtes. Ingen Præsentation. Om
Aftenen hører Hall, at Ingen tilsiges til Fredag Middag
(hvor dog Worsaae var). Han gjør Bemærkning derom
til Løvenskjold. Men det hjælper ikke. Nogle rejste strax;
næste Morgen hed det, at de, der vare bievne, kunde 30
faae Lov at komme; men nu vilde dog Ingen. Hall
spurgte siden, om de skulde følge Kongerne til Ban
ketten — Nei, fra..............nei. Men de skulde dog sige
Kongen Farvel. Ja, saa kunde de jo komme efter Fane
toget. Det gjorde de, men lod sig alene melde hos Kong 35
Carl.
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DEN 26. JULI. I Onsdags havde Hall et langt Besøg af
C. Moltke ligesom ifjor i Sptbr., da han rejste bort.
Dengang stillede Moltke i Spidsen den Tanke, at der
burde udnævnes en Regjeringscommissær for Holsteen,
5 der blot var ansvarlig for Kongen og ikke stod i For
bindelse med Ministeriet eller Statsraadet; dog skulde
han alligevel ogsaa overtage alle de hidtilværende Fæl
lesanliggender for Holsteens Vkde. Nu syntes han at
stille i Forgrunden, at alle Forbundssager henlagdes
10 under den holstenske Minister; forsaavidt derimod For
handlingerne med Forbundet gik udenfor Holsteen,
maatte Udenrigsministeren fremdeles lede dem! Moltke
var nu villig til en finantsiel og hvis det behøvedes
ogsaa en militær Adskillelse (skjøndt han, der ellers ikke
15 let græd, græd af Glæde i sin Tid, da de holsteenske
Batailloner kom til Kbhvn., fordi man nu ikke havde
nogen væbnet Magt der at bruge og misbruge); Told
indtægterne maatte vel forslaae til Statsgjælden; Domæ
nerne beholdt Holsteen (deraf Civillisten); til Gjengjæld
20 beholdt den øvrige Deel af Monarkiet Øresundsfonden.
Hall smilte af den Glæde, hvormed Moltke tænkte sig
afviklende med Forbund og holstenske Stænder. De
have jo kun Samtykke til nye Skattelove!
DEN 27. JULI. Bernstorff d. 27. Juni har udtalt sig i
25 Journaliststil i Anledning af Noten 8. Maj. Med en
underlig Vrede paaviste han, som Noget, der ikke kan
være anderledes, at man har taget Penge af Reservefonden.
Nu skal dog virkelig Svaret være i Anmarsch.
Det skal være den plessenske Vogn, der kører til alle
30 fire Sider; Samtykke fra alle Stænder.
Lord John Russell vilde ikke være Minister paa slige
Vilkaar.

Da Kong Carl havde skrevet fra Skaane: Jeg takker
Deres Majestæt for Modtagelsen (og intet Videre); hedder
35 det i Svaret efter et Par Ord fra Kongen: »Min Gemal
inde ( takker for de venlige Hilsner.
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Besøget paa Bernstorff, hvor Alt gik saare godt, om
Løverdag Formiddag (Kong Fr. legede med Børnene,
Kong Carl improviserede Vers i Alexandras Stambog)
var Betingelsen for at Kong Carl opgav sin første Tanke
at reise Løverdag Eftermiddag fra Kbhvn. Saaledes s
maatte han tilbage til Grevinden.
Kong Carl fik, da Besøget paa Skodshorg, Bernstorff,
Landgrevinden og Mureriet tog saa lang Tid ingen Lei
lighed til at tage imod, som Bestemmelsen var, imellem
Kl. 1-3; saaledes kom da Vaabenbrødrene sandsynligviis w
ikke til Audients; maaskee heller ikke Ploug som skulde
takke for det Portrait af Kong Carl, denne havde sendt
ham. Ogsaa i 1856 havde Ploug søgt ham, men efter
udtrykkelig Indbydelse fra Prinds Carl, hvilket Kong
Oscar efter Plougs eget Sigende tog ham meget ilde op. is
DEN 28. JULI. Igaar Formiddag (o: Søndag) mødte
Vedel og jeg Hall paa Strandveien, da han kom kjørende
ud til Skodsborg, efter Tilsigelse. (Moltke Hvidtfeldt
skulde spise). Han har nu talt med Lehmann Fenger
og Wolfhagen og synes sindet at opsøge Moltke. Hvad 20
Forbundssagerne angaaer, maatte vel Alt gaae til U. M.
og ligeledes Alt expederes af U. M. men de reent hol
stenske virkelige Forbundssager kunde jo expederes efter
den nye holstenske Censors Erklæring, og Sagen i Over
eensstemmelse forelægges Kongen. Uenigheder mellem 25
Fællesministeren (Fmans, Krigs og Marin&m.} og holst.
maatte efter mit Skjøn forelægges Kongen i et combineret dansk-Holstensk Statsraad. Om Aftenen kom Hall
ind til Vedel. C. Moltke var kommet forinden, han
modtoges saa venligt, han kom imod Sædvane saa hur- 30
tigt til Hoffet efter sin Tilbagevenden, at Alverden (und
tagen den af Hall indviede Thrap) seer en Rival, en
Afløser. Hvor stor blev da ikke Forundringen, da baade
Kongen og C. M. modtog Hall med aabne Arme. Hall
gjorde virkeligt C. M. Tilbudet; denne sagde nei, men 35
ikke ganske alvorlig; nu maatte han have en Regjeringscommission; han skulde skriftlig udtale sig. Grevinden
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raadede Hall til at være forsigtig; man maatte dog vist
forud have bestemte Aftaler med C. M., der iøvrigt jo
var fortræffelig. Blome afviste Kongen endnu engang før
Bordet.
5 DEN 29. JULI. Quaade har under sit nuværende Op
hold opfrisket sine Erindringer om Kong Oscars Tilbud
til vor Konge i Schele - Andræ’s Tid. Det viser sig, at
Andræ paa en dobbelt Maade er ført bag Lyset, og saa
ledes igjennem ham vi andre. Schele fortalte ham kun
10 om et Brev fra Oscar til vor Konge; dette fik Andræ
Lov at læse hos Kongen; det var holdt almindeligt
(under Lovtaler over Grevinden); der taltes udentvivl
om 12000 Mand; det var antydet, at i de Forviklinger,
der angik Holsteen og Lauenborg, kunde Sverrig ikke
15 blande sig. Men Quaade har en otte Dage efter dette
Brev seet et formeligt Tractatudkast, mange §§’er; saa
vidt han erindrer 16000 Mand Svenske (han troer et til
svarende Antal Norske, efter Folkemængden) 12000
Danske, med Bestemmelser om Overcommando o. s. v.
20 Dette er forholdt Andræ. Dernæst blev det af Kongen og
Schele billiget, da Andræ udtalte sig derhen, at man
skulde begjære nærmere Oplysninger, forat Sagen der
næst kunde behandles ad sædvanlig ministeriel Vei,
hvorimod der efter hans udtrykkelige Udtalelse for Tiden
25 ikke var Anledning til at dvæle ved Begrændsningen til
Eideren. Det Brev derimod, hvortil Quaade gjorde Ud
kast (da Schele ikke kunde skrive Dansk) støttede netop
sin Afvisning af Tilbudet paa denne Omstændighed. Om
Tractatudkastet kan være et Svar paa Begjæring af Op30 lysninger, vides ikke.
DEN 30. JULI. Gjødvad gav mig nogle chronologiske
Notitser om Forhandlingerne mellem Kong Oscar og
Kong Frederik i Foraaret 1857 (Marts-April).
DEN 31. JULI Torsdag. Hall var idag hos Andræ. Jeg
35 forfærdede Andræ ved dels paa Skrømt, dels for Alvor
at tilraade Hall at indrømme ikke blot den uindskræn-
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kede holst. Provindsbestyrelse, men og hele Fællesbesty
relsen, som nu er under Krigsministeren og Finansmi
nisteren. Derimod kunde det jo ikke gaae an at lade
ham ved diplomatiske Forhandlinger forpligte Monarkiet.
Andræ vilde i det Høieste indrømme ham en selvstændig Provindsbestyrelse.
DEN 1. AUGUST (Fredag). C. Moltke vil beholde dan
ske Tropper.
DEN 2. AUGUST (Løverdag). Alt er brudt mellem Hall
og Moltke.
10
DEN 24. SEPTEMBER. Bismarck afløser v. d. Heydt.
Russell’s Note — (5.—21. Jan. 1863.) jfr. 20. Novbr.
Russell pleier i Tydskland at faae en Secretær fra den
britiske Legation tilforordnet, Maier.
Denne Englænder har tjent i den slesvigholstenske is
Insurgenthær og vedligeholdt baade sin Tænkemaade
og sine Forbindelser.
Der skal have været Forhandlinger om Dronning
Victorias Abdication. Palmerston og Russell vare derimod.
Russell har maaskee i denne Retning villet vinde Prind- 20
sessen af Preussen, der er meget antidansk.
DEN 25. SEPTEMBER. Russel’s Optræden er ikke
fremkaldt ved noget Hensyn til Bismarck thi den var
alt besluttet, inden Bernstorff traadte af. Den er saa
meget beklageligere, som Bismarck maaskee var mere 25
ligegyldig i den danske Sag, saa at man muligt ikke
vilde have været udsat for Angreb paa Slesvig fra hans
Side, hvis ikke Lord John saa at sige havde gjort ham
det umuligt at indrømme en endelig Afgjørelse uden
Indgreb paa det slesvigsk danske Riges Omraade. Saa- 30
ledes opfatter Hall Forholdet; om Opfattelsen er rigtig,
har jeg ikke andre Veie til at bedømme.
DEN 4. OCTOBER. Scheele boer i Halls Værelser.
M. P. Bruun vælges til Formand i Landsthinget, da
Andræ vægrer sig.

35

266

1862 12. October—20. October 1862

DEN 12. OKTOBER (Søndag). Hall kommer tilbage.
Hans Ophold paa Glücksborg var ikke behageligt. Han
maatte ikke boe paa Slottet. Alt tydede paa Unaade.
Manderström til London i Anledning af de holstensk5 slesvigske Helstats-Forslag fra Lord John Russell, som
vare meddelte Preussen, Østerrig, Paris og St. Petersborg
før Sverrig eller Danmark. Rüssel opfordres til at vente,
indtil Hall har meddelt et nyt Forslag, bygget paa Hol
steens fuldstændige administrative Udsondring.
10 DEN 13. OCTOBER. Den preussiske Landdag sluttedes.
Halls Reise i Holsteen var naturligviis disciplineret,
altsaa meget behagelig. Moltke havde ladet ham faae
alle Gaver med, som kunde gjøres rede.
Prehn og Pløn vare lokkende.
15 DEN 16. OCTOBER (Torsdag).
»Regjerings« Planer i Holsteen.

Hall taler om sine

DEN 17. OCTOBER. Hall har nu igjen onde slesvigske
Planer.
DEN 18. OCTOBER. Confldentielt Circ.: om Res. 2.
20 October.
DEN 19. OCTOBER. Efter Rømer gik Kong Carl i sin
Tid saavidt, at han tilskrev W. Plessen og bad ham over
tage Conseilpræsidiet med fuldkommen fri Haand til at
besætte alle Ministerier. Han behøvede aldeles ikke at
25 tage Blixen; hvis han vilde tage B. Christensen, var det
skjønt, men dog ikke nødvendigt. Bl. der nu var den
første Mand i Sverrig, kunde vel føle sig meget fristet
ved dette Tilbud om at blive den første Mand i Dan
mark, men han fandt dog Betænkelighederne over
so veiende.
DEN 20. OCTOBER. Bh. Bülau entlediget. D. Holmfeldt
udnævnes. Endelig har Gosch opnaaet sit Ønske og er
blevet Attaché.
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DEN 21. OCTOBER. Wolfhagen gjør Indsigelse mod de
nye slesvigske Forfatningsplaner.
DEN 22. OCTOBER. Der er Tendentser til at afskedige
Wolfh.
DEN 23. OCTOBER. O. Piessen har meldt sig igjen til 5
Tjeneste; han har af Bh. Btilau faaet det Indtryk, at
hans Udtræden virkelig ikke har politiske Grunde.
Btilau i Wien er igjen syg.
DEN 24. OCTOBER. Lehmann har brændt af Begjær
lighed efter at reise til Paris for at forhandle med 10
Bismarck. Dette var dog Hall for stivt; da intet Andet
hjalp, sagde han ligefrem, at de forrige Ministermissioner
havde ikke havt et saadant Udfald, at det var værd at
fornye Forsøget.
Lehmann er i høi Grad falden af. — Hvad have vi 15
dog ikke tabt i de senere Aar? For ikke at nævne Ørsted,
Mynster og Collin — Schouw og Heiberg, Larsen, Hvidt
og Ingemann — ikke En af de store Navne fra Krigen
er tilbage, og af de Unge: Kirkegaard, Bornemann, Knuth
og Blichfeldt.
20
DEN 25. OCTOBER. Monrad skal sige til »Gud og
Hvermand<, at han slet ikke har Noget at gjøre i det
nuværende Ministerium.
Det lader til, at han fortryder sin Optræden i Lands
thinget. Han har nu indrømmet, at der udstedes Obligationer for det Laan, der selvfølgelig skulde være en Gave.

25

DEN 26. OCTOBER. Man forbereder Svarene til Østerrig
og Preussen. Snart maa Kongen jo komme; han er no
get forkjølet og Veiret er meget slet.
»Norden< udvikler ikke liden ond Villie — det er en 30
underlig Samvirken af Juel, Plougs Broder Poulsen og
Frk. Atti-Schwartz.
DEN 27. OCTOBER. Nu lader Hall, som det var be
sluttet at indkalde de holst. Stdr. og derefter Rigsraadet.
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De første skulde Budgettet forelægges — efterat man for
nogle Dage siden har faaet en Res. for Udgifternes Af
holdelse. Jeg vil dog endnu haabe, at dette Projekt kan
standses noget, det slesvigske Experiment kommer ventelig
til at gaae sin Gang.
Bismarck reiser da endelig til Paris. Hans Stilling her
var iøvrigt næppe særdeles beh^ gelig. Hertil bidrog, at
Secretairen, Fyrsten af Reusz
til hvem Keiserinden
engang hørtes at sige Henri
i Egenskab af Fyrste
10 indbydes til Touillerierne, ude):n at Gesandten nyder
samme Ære.
DEN 28. OCTOBER. Utroligt n 3k har endnu Ingen begjæret Kongens Samtykke til Prindsesse Alexandra’s
Formæling og ikke mindre utnoligt: Hun skal nu i tre
15 Uger alene, uden Hofdame, være; hos Dronning Victoria.
DEN 29. OCTOBER. Blixen nriorer sig med at frem
vise et Brev fra Bismarck. De; Dristige, der ville see
dets Indhold, have kun fundet Jagterindringer, og i det
Høieste en Yttring om, at det sjkulde glæde ham ogsaa
20 at træffe Bl. paa den politiske Mark.
DEN 1. NOVEMBER. Der har i Rigsdagen været Tendentser til, at man skulde give Møde ved den svenske
Jernbanes Aabning — dette ei dog falden igjennem.
da Ploug gik ind paa Madvigs Indvendinger. Men nu
25 vil man have usædvanlige Mød er, og saaledes vil man
give Møde, naar Kongen komm er. Det er nu 30 Aar
siden, Canalen aabnedes. 1. N ovember gav Dronning
Victoria i et G. Strsmøde sit Sa mtykke til Prindsen af
Wales’ Formæling med Prindses;se Alexandra. Saaledes
30 vil man vel ikke kunne forskyd e hende, selv om Dronning Victoria maatte finde Nc'_get at indvende imod
hende under det tre Ugers Opho Id paa Osborne, hvortil den unge Pige er udleveret. uden at maatte tage en
Hofdame med sig. Faderen bliv er imidlertid i London,
35 hvor han skal boe hos Bille.
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DEN 2. NOVEMBER (Søndag). Idag ventes Kongen. I
Ministeriet er det Stemningen, at der i Løbet af 14 Dage
vil komme en Catastrophe. Lehmann taler, som om
han vil gjøre en Forandring af den fynske Jernbanelinie
(Strib—Fr.), som Kongen har udtalt sig imod, til Gabi- s
netsspørgsmaal; Bille taler om det Samme med Hs. til
min Constitution som Generalauditeur for Søetaten.
Kongen har tilstillet Hall et Brev, hvorefter der skulde
udredes 200,000 Rdl. til Prindsesse Alexandra’s Udstyr.
Efter Kongens Modtagelse skulde der være Minister- lo
samling.
DEN 3. NOVEMBER (Mandag). Paa Jernbanen igaar
mødte Rigsdagen. Bregenholt tiltalte Kongen. Da Kongen
var kjørt bort, blev der hysset af Grevinden, man raabte
»Hatten paa< og de, der ikke strax gjorde det, som Pätz is
og Scharff, blev truede, saa de maatte skynde sig bort!
DEN 4. NOVEMBER. Den svenske G. Stockhs. Bane
aabnes (60 Miil).
Kongen overrasker Hall ved sin venlige Modtagelse
og ved sin politiske Udvikling.
20
1) Jeg vil ikke gjøre, hvad Nogle forlanger af mig,
ophæve den frie Forfatning;
2) Jeg vil ikke heller incorporere Slesvig, som Andre
ville. Jeg har lovet ikke at gjøre det, og det gaaer ikke
heller saa let;
25
3) Rigsraadet bestaaer lovligt — det skal vedblive.
4) I Slesvig maa der indføres en fri, folkelig Forfat
ning; naar jeg selv er derovre, vil jeg kunne sætte det
igjennem i Stænderne. Strax!
5) I Holsteen maa vi forhandle med Stænderne. De 30
kan faae det, som de vil, kun maa de ikke forhindre
os fra at gjøre, hvad der er nødvendigt; vil de ei gaae
ind paa Toldloven, maae vi flytte Toldgrændsen; vil de
ikke have fælles Hær, maae den deles o. s. v. Jo før jo
hellere. Hall sympathiserede med disse uventede Med- 35
delelser, men skjød 4) og 5) ud.
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DEN 5. NOVEMBER. Statsraad. Prinds Ferdinand og
Prinds Christian fraværende. Kongen udtalte sig som
igaar. Hall ligeledes, og imod Monrad, der ligesom
>Dagbladet« og »Fædrelandet« yilde have de holst. Stdr.
5 strax indkaldte. Det billigedes. at man maatte afvente
Virkningen af Svarene til Preus,sen og Østerrig.
Kongen gik ind paa O. Lehmanns Jernbaneforslag.
Med Noten af 5. November afsluttedes den siden Juli
1861 indledede og førte internationale Forhandling.
10 DEN 6. NOVEMBER (Torsdag). Svaret til Preussen og
Østerrig afgik. Omsider er man kommen til den Erkjen
delse, at hvad der skete 1851—52 havde Øieblikkets
Charakteer. Man indrømmede de slesvigske P. Stdr.s
Gjenoprettelse — til Gjengjæld forpligtede Østerrig—
15 Preussen sig til ikke at gjøre Indsigelse imod Fællesff.
for Holsteens og Lauenborgs Vedkommende. Selv om
man nu vilde sige, at Østerrig udtrykkelig betegnede en
Fællesff.s Tilvejebringelse som en uafviselig Opgave, som
en Pligt, saa bliver Resultatet dog det samme. Det var
20 den Tids nærmeste Opgave, ikke en vedvarende Opgave.
Navnlig Carl Moltke var sig bestemt bevidst, at det gjaldt
at løse Opgaven saaledes, at ingen Indsigelse gjordes.
Siden burde man med de skabte Institutioner udvikle
sig, som man vilde. Han anvendte det navnlig paa den
25 Stilling, der var givet Ridderskabet i den slesvigske For
fatning.
DEN 7. NOVEMBER (Fredag). Den Omstemning, der
har vist sig hos Kongen, har vakt almindelig Overra
skelse. Paa Gliicksborg vilde Kongen ikke takke ham
30 for Skaalens Udbringelse. Han drak ikke med Hall.
Grevinden ignorerede ham — Og nu — Nogle antage,
at Westenholtz, hvem Kongen fra Glucksborg havde
spurgt tilraads, havde svaret i en saadan Retning, som
Kongen slog ind paa. Men er det nu tilstrækkelig For35 klaring. Thrap, der var bleven aldeles antiministeriel,
er nu igjen bleven vaklende — en ægte Rottenatur.
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DEN 8. NOVEMBER. Hall vakler aabenbart frem og
tilbage m. Hs. til Spmet om Budgettets Forelæggelse for
de holstenske Stænder. Er det sandt, at den, der billiger
6. November, ogsaa bør billige dette? Man gjorde ikke
Modstand paa Fællesff.s Standpunkt, kunde man da s
gjøre det paa Fællesadministrationens, støttet til Kongens
Raadighed over de bestaaende Indtægter? Nogle ville
sige ja; men ikke efter 29. Juli 1861. Atter Andre ville
sige: Hvis man ikke kan det — (eller selv om man
kunde det, saa hellere) en finantsiel—militær Udsondring lo
af Holsteen. Jeg siger jo, man kan det fremdeles, og
man bør det. Men jeg vil foretrække enhver bestemt
Optræden for Fællesadministrationens Vedligeholdelse
med 40 lovgivende Forsamlinger. — Det Rette er — for
Hall i det Mindste — at tage Conflikten paa Budgettet is
og saaledes bevare Retsspørgsmaalet intakt. Men det
logisk Mulige er dernæst Udsondringen ved et midler
tidigt Magtsprog: Det Sletteste af Alt er den partielle
Udførelse af Sponnecks Plan, som nu, anbefalet af
»Fædrelandet« og »Dagbladet«, begynder at blive populær, ao
DEN 12. NOVEMBER (Onsdag). Den nye holstenske
Regjerings Oprettelse besluttes.
DEN 15.NOVEMBER. Paget begjærer Alexandra’s Haand.
DEN 17. NOVEMBER. Folkethingets Jernbaneforhand
linger ere meget lidenskabelige.
25
DEN 18. NOVEMBER. Hvad have Halls Forhandlinger
med England ført til:
1860 — Indrømmelserne, uden Vederlag i Slesvig,
1861 — Indrømmelserne, uden Vederlag i Holsteen,
1862 — Ørefigenet af 24. September.
30
Jernbaneselskabet kryber nu til Korset, efter Dreier’s
Forslag.
DEN 19. NOVEMBER. Det Udbytte skulle vi dog nu
have af Russells Optræden, at vi erkjendte Urigtigheden
af den Politik at arbeide hen til en europæisk Voldgift, 35
efter fredelige Forhandlinger. Om muligt skulde Alle
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søge at nærme sig, thi Alle have feilet, eller — hvad
der kommer ud paa det samme — været uheldige.
Hvad der saa vil skee, afhænger mindre af os, end af
den hele europæiske Tilstand,
5 DEN 20. NOVEMBER. Blixeni vedkjendte sig virkeligt
offentlig sine Statsmandstanker. Slesvigs Incorporation
og Holsteens Udtagelse af det tydske Forbund, samtidig
med Kiels Afstaaelse til — Preussen. Som om det
Preussen, der kunde indlade sig paa Sligt, vilde lade sig
10 nøie med Kiel.
DEN 23. NOVEMBER. Medens Blixen (Jessen, Fallesen
og Fonnesbech) smigre sig med, at denne Rigsdagssam
ling skal blive ufrugtbar, — Monrads Lovforslag om
Geistlighedens Lønning er unægtelig dødfødt — er der
15 foregaaet i Folkethinget en af de sædvanlige Svingninger
i Udvalgsstemmegivningen.
DEN 24. NOVEMBER. Monrad fik idag 10,000 Rdl. til
Theatret, da han ligesom gjorde det til Cabinetsspørgs
maal. Tscherning vilde ikke være imod ham paa hans
20 Fødselsdag.
DEN 1. DECEMBER. Regjeringen træder i Virksomhed
paa Halls Sølvbryllupsdag. Dronningen og Grundtvig
besøge Hall. Kongen telegrapherer en Lykønskning.
Prinds Frederik hilser paa Hall.
25 DEN 12. DECEMBER. Vedel skal give Prinds Frederik
nogen Undervisning.
DEN 13. DECEMBER. Oxholm aspirerer til Huusminister i Prinds Christians Tid.
DEN 14. DECEMBER. Paget har til Vedel antydet Øn30 skeligheden af et nyt Fællesforfatningsforslag.
DEN 15. DECEMBER. Tornerhjelm paastaaer, at Prinds
Frederik af Hessen er saare ildesindet imod os.
DEN 16. DECEMBER. Rusland har nu afgjort erklæret
sig mod Hall.
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DEN 17. DECEMBER. Landsthinget uroligt.
DEN 19. DECEMBER.
Paget har ogsaa til Oxholm talt om, hvorledes han
gjennem en Mand (Ward) havde søgt at virke til, at
der fremkom Fællesforfatningsforslag i Holsteen. Oxholm s
har ligeledes gjort slige Forslag; navnlig i Hannover arbeides i denne Retning. Men det bliver ikke til Noget.
DEN 28. DECEMBER. Igaar var der nogen Spænding i
Ministeriet.
DEN 29. DECEMBER. (Mandag). Det længe opsatte lo
Statsraad holdtes omsider.
DEN 30. DECEMBER. »Danmark« opgives af Hall og
kjøbes af Blixen, der lader »Norden« smelte sammen
dermed. Saaledes befries Klein for sin journalistiske
Virksomhed.
is
Manderstrom til St. Petersborg i Anledning af Daschkotfs Meddelelse af H.s Note i Dag.
Sverrigs Hensigt er kun at afholde Danmark fra en
hver extrem Handling, jfr. 21. Januar (Undskyldnings
depechen).
20
Østerrig.
Rigsraadet har næsten hele Aaret været samlet; Finansbudgettet for 1862 behandledes grundigt, men Udbyttet
var ringe; en trang Trykkefrihedslov — det er næsten
Alt, der i den lange Samling vandtes.
25
Preussen.
Skulde det være Preussens Skjæbne at gjennemløbe
Restaurationsperioden i Frankrig, saa at det nye For
fatningssystem ikke kan gjennemføres ved nogen af de
ældre Fyrster — maaske kan Preussen slippe med en 30
Thronfrasigelse — eller er den gamle preussiske Aand
selv i sin Negation stærk nok til at kuldkaste Forfat
ningsløsnet, i det Mindste for en Tid? Man skulde ikke
troe det Sidste, naar der ikke i denne Militærstat tillige
opstaar en Militærkonge. Kommer der en tydsk Krig, 35
Kriegen Dagbøger. II. Bind.
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ja da kan. der komme en Tilstand frem, som udjævner
Adskillelsen (geographisk og aandelig) mellem det gamle
Preussen og Rhinpreussen; da kan der fremkomme et
forfatningstro Regjeringssystem, som nu næsten er umu5 ligt, da dets liberale Politik er beheftet med de tydske
Udvidelsesplaners fordærvelige Ballast. Kommer der in
gen Krig, vil Forfatningen muligt kun kunne bevares i
formel Forstand ved et mannteuffelsk Regimente, og et
derefter afpasset, ved de Liberales Tilbageholdenhed
1Ü muliggjort underdanigt Kammer. Kongen af Preussen
vaander sig, da han hverken vil opgive sine Militærideer
eller Forfatningskravet.

18. BOG
FEBRUARMINISTERIETS
FJERDE AAR

1.JANUAR1863-2.DECBR. 1863

18*

ATTENDE BOG
agbogens 7?yg'fi7e/ er:

i863Jan.—2. Decbr. Padde første
hvide Sider staar: Februarministeriets ide Aar 1863.
Dagbogen indeholder paa 306 stærkt beskrevne Sider
Optegnelser om Tiden 1. Januar til 2. December 1863. Det
allermeste er her gengivet, men udeladt er under 9.—15.
Febr. en Række Optegnelser og Sammenstillinger vedrø
rende Begivenhederne 1812—13, Befrielseskrigen mod Na
poleon etc.

D

DEN 1. JANUAR. Nytaarsdagen i Paris var mild og
rolig. Snart begynde de repræsentative Samlinger: Preussen 'Vi, Holsteen *Vi. Til den Tid bliver vel Landstinget
færdigt med Politi- og Jernbanelovene.
Atter Nytaar paa Fredensborg. Madvig og Clausen s
hilste paa Grevinden; — de paastode, at de ellers vare
bievne de Eneste, der ikke gjorde det. Lüttichau udeblev.
Man havde ikke formeligt tilsagt. men underrettet om,
at Kongen tog imod Kl. 12.
DEN 4. JANUAR. Hall er aabenbart meget tilfreds med lo
sin holstenske Regering og troer nu at have faaet lidt
Fodfæste! Blome finder sig ret taaleligt i den Affejning,
Hall giver ham med Kongens Villie. Heintze er ulykkelig
over ikke at være bleven benyttet. Han spørger forun
dret, om det virkeligt kan være fordi han i Berlin, da is
han ønskede at forestilles Kongen, havde glemt Quaade.
Blixen er nu mindre forhaabningsfuld. I Begyndelsen
af Decbr. henvendte Blixen og B. Christensen sig til Re
genburg; hvis han vilde, var Alt i Orden. Siden har der
været Forhandling mellem Sponneck og Blixen. Sponneck 20
vil jo sikkre sig, at Folkethinget modtager den ledige
Andel af Fællessagerne. Ubegribeligt nok synes Sponneck
virkelig at ville overtage Styret efter sin gamle Plan.
DEN 10. JANUAR. Clausen er meget vred paa Monrad
paa Grund af An. 2. Oct. 1862 og vil remonstrere mod 25
han.s Kirkepolitik. Det hjælper ham ikke.
DEN 11. JANUAR. Skolevæsenssagen er nu sendt til
Consistorium. Madvig vil gaa ind paa reent af afskaffe
philosofisk Examen; han vil endog gaae ind paa Forch-
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hammers gamle Tanke om en naturvidenskabelig-philosophisk anden Examen. Paa en P'ordeling af Skoleplanen
som i Sverig og Frankrig vil næppe Madvig komme ind
uden et stærkt Tryk.
5 DEN 12. JANUAR. Hage skriver en Betænkning i Næv
ningesagen; videre kommer Folkethinget ikke dennesinde.
DEN 13. JANUAR. Mantzius føler sig ved den nordiske
Høitid kaldet til at udbringe Manderstrom’s Skaal for
at komme Lehmann, Æresgjæsten fra ifjor, tillivs. Bille
10 tog til Gjenmæle.
DEN 14. JANUAR. Igaar udskjældte Mantzius Lehmann
igennem en Skaal for Grev Manderstrom, ifjor var Leh
mann Æresgjæsten og udbragte, om jeg mindes ret,
Skaalen for Manderstrom. Denne fortjener ligesaa lidt
15 Rosen som L. Mantzius’s Dadel.
DEN 15. JANUAR. Der synes i Stockholm at være stor
Glæde over de Geers Reformforslag. Alle Ministre ere
enige. Det var forud vedtaget, at de, der ikke billigede
det, skulde aftræde forinden. Mærkeligt nok er alle ar20 velige og kongevalgte Medlemmer forsvundne. Men den
lige Census lader sig vistnok ikke fastholde for Skaane
og for Nordlandene uden Ulempe for de fattigere Dele
af Landet.
DEN 16. JANUAR. Ed. Lehmann bliver Kranold’s Efter25 mand — for sine Børns og sine Brødres Skyld.
DEN 17. JANUAR. Løverdag. Efter Hall’s Ønske kom
jeg op idag i Conseilpræsidiet og talte lidt med ham og
siden med Lehmann, Monrad og Fenger om den kgl.
Erklæring til Commissarius, om de fællesfinancielle For.30 slags Meddelelse til Stænderne i Itzehoe. Udkastet var
meget mat, men blev dog noget forbedret. Hall havde
tidligere erklæret, at Udtalelsen skulde være meget be
stemt. Vilde de ikke gaa ind paa en ny Toldlov, flyttedes
Toldgrænsen; vilde de ikke tage Indfødsretslovene, bleve
35 de givne for Landet Nord for Eideren o. s. v. Jeg be-
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tvivlede denne Kjækhed, og see den var forsvunden lige
overfor Warnstedts Erklæring, at han ikke vilde have
Lod eller Deel i nogen Udsondring.
Jeg gjorde megen Indsigelse mod Udskrivningslovenes
Forelæggelse; Lehmann understøttede mig, og det blev s
foreløbigt opgivet.
Iøvrigt hævdede jeg min Misbilligelse af den hele Fore
læggelse.
DEN 19. JANUAR. Mandag. Statsraad, hvori de hol
stenske Forslag forelægges Kongen. Hall havde begjæret lo
det til Tirsdag, da han ikke troede at kunne blive færdig
før — Warnstedt var i Holsteen — men Kongen vilde
være fri om Tirsdagen. Hall havde ventet unaadig Be
handling (— Lehmann blev inde —). Tværtimod. Ved
Bordet opfordrede Grevinden ham ved en skriftlig Seddel is
til at udbringe Kongens Skaal i Anledning af Morgen
dagen. Det skete til Kongens store Tilfredshed.
DEN 20. JANUAR. Tirsdagen.
Kongen højtideligholdt Dagen i fredensborgsk og frederiksborgsk Selskab; derhos Prinds Christian som ud- 20
bragte Skaalen, og Kranold, der ikke tidligere havde
takket for sin Udnævnelse, og nu ikke vilde vente læn
gere, da Lehmann alt havde været der om Mandagen.
Kranold blev tiltalt paa Tydsk af Kongen, og i Forge
makket hed det, at Wolfhagen jo maatte gaae af, da 25
han var for dansk.
Kongen takkede Grevinden, der i 15 Aar havde staaet
ved hans Side! 1 Natten 20.—21. Jan. 1848 havde han
høitidelig lovet Stemann, at hun aldrig skulde komme
paa Slottet! Gamle Stemann havde underligt nok havt:«
den Idee, at han skulde behandles som Christian den
VIP®. Han beskyldte Tillisch for at Ideen mislykkedes,
da Tillisch kun skulde være Cabinetssecretær, medens
Bardenfleth blev Minister. Stemann har iøvrigt gjort
skriftlige Forestillinger til Christian den Ottende i denne 35
Retning.
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DEN 21. JANUAR. Russell’s Slutningsdepeche. I Breve
til Fr. Schiller, II. Bind, findes endel fra Grevinde
Schimmelmann (1801 og 1807, 1813—14 om Christian
der efterlod sit Alt, sin elskede Søn.) Mærkeligt er be5 standigt at see hvor tydsk denne saakaldte Danskhed er
(Baggesen og Oehlenschlæger ere omtrent de eneste
Danske, der kjendes); ligeledes Opfattelsen af Preussen;
dette lille undertrykte Land. Det maa ved Bedømmelsen
af Guldbergs Optræden i Kiel ikke glemmes, at selv en
JO Hannoveraner (Müller) i dansk-tydsk Ordbog kunde i
1807 betegne den tydske Nation som et Folk, der var
bestemt til Undergang. »Det var dengang«!
’Vi. Manderström gjør Undskyldning for Petersb. Ds.
Yttringer om de slesvigske Sager. Undskyldningen er
15 fremkaldt ved et Brev fra Wedel til Plessen, at det gik
M. som saa mange Smaa: for et naadigt Ord af en Stor
solgte de Fader og Moder. — Jfr. 28. Febr.
DEN 22. JANUAR. Hall vakler aabenbart om Adressen
skal modtages eller ikke, og det alt af den Grund, at
20 Kongen, om han end er meget vred paa Clausen —
»lad ham sørge for sit Eftermæle, jeg skal nok sørge
for mit« — dog har faaet den Tro, at han maa modtage
Deputationen. At Ploug er valgt til Ordfører, kunde være
en Grund til at afvise Deputationen.
25 DEN 23. JANUAR. Det generer Hall, at Andræ i den
senere Tid ligesom træder noget mere frem. Jeg kan
ikke ret tænke mig, at han virkeligt vilde paatage sig at
danne et nyt Ministerium, men det var jo dog muligt,
at han kunde finde Colleger, og det burde jo ske, dersom
30 han kunde drives dertil, hvis Hall’s Ministerium opløses.
Maaske burde man forsøge paa at vænne Offentligheden
til denne Tanke; men jeg tvivler som sagt meget paa, at
han kan drives dertil, naar det kommer til Stykket.
Den polske Opstand udbrød Natten mellem 22. og 23.
55 Januar.*
* Hvilken Ulykke, at Rechberg begyndte at coquettere
med den ulykkelige, polske Bevægelse. Rechberg tog
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DEN 24. JANUAR. Idag træder den holstenske Forsam
ling sammen: Reskriptet til Forsamlingen om Følgerne
af, at de ikke bevilge, er meget mat; fornemmelig fordi
Warnstedt har modsat sig en skarpere Udtalelse om
Udsondring. Halls’s bestemte Paastand til mig, at dersom
f. Ex. Indfødslovene ikke bleve vedtagne der, vilde de
være at vedtage for Slesvig-Danmark, er naturligvis
falden i Vandet.
DEN 25. JANUAR. Dotézac spaaer, at Stænderne ville
unddrage sig Fællessagerne, saalænge ikke de slesvigske lo
Stænder have faaet samme Ret.
DEN 26. JANUAR. Paget har faaet Ordre af Russell at
holde sig aldeles stille. Nu kunne vi have det saa godt,
siger han. Gid Russell altid havde holdt sig tilbage.
DEN 3. FEBRUAR. Ligesom Hamilton maa holde im-is
pro viserede Taler hos Puggaard til Forsvar for Sverrigs
4 Stænder, saaledes samles de mindre Diplomater Ro
chussen, Britto, Sotomayor hos Blixen’s Ven Gedalia.
Blixens Undskyldning laae paa Tallerkenen foran den
tomme Plads, da han maatte være hos Kongen paa Jagt; 20
Kongens Skaal telegrapheredes til Fredensborg; derpaa
fulgte Blixen’s Skaal, saa Kong Carl’s, saa den eneste
Konge, der endnu kunde nævnes: Victor Emanuel!
Kongen af Preussen foresloges til at blive siddende
uden at røre Glasset — Salicath å bas le pape! Rochussen 25kunde ikke tie, som den, der havde været flere Aar i
Tydskland o. s. v. Que voulait-il dans cette galére lå?
DEN 4. FEBRUAR. Paget og Hall udvexle ÆgteskabsRatificationerne. Paget gjør Middagsselskab og er i høi
Grad rørt over denne Dag. Han udbragte Skaalen meget 30
smukt og bevæget.
DEN 6. FEBRUAR. Kongen kom ind fra Fredensborg.
Det synes, som det engelske Bryllup skal fremskyndes.
lige ulykkeligt paa det polske, det tydske og. det danske 35^
Spørgsmaal.
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Man reiser en af de første Dage af Marts. Kongens Gave
skal dog blive af en Værdi af 45,000 Rdl. Vi faae at se,
om Kongen kan holde Alexandrafeberen ud herinde. Et
Subskriptionsball, som Lüttichau-Larsen vilde indbyde
5 til, er da heldigvis staaet ihjel.
DEN 7. FEBRUAR. Holstenerne synes ikke at være
ganske enige, navnlig om Toldlovsbehandlingen ogsaa
skal afvises. Reineke er en af de Bittreste. I ethvert Fald
have Holstenerne ikke den Glæde at være interessante.
De preussiske Forhold trykke dem for stærkt. Nu da
Kronen umiddelbart har stillet sig imod Kammeret, er
det svært at se, hvorledes det skal ende der. Stuarterne
veg i England, da de fastholdt Kongedømmet af Guds
Naade, Bourbonerne i Frankrig og Neapel, Vasaerne i
Sverrig. Skal det gaae Hohenzollerne ligesaa i Preussen?
DEN 8. FEBRUAR. Warnstedt (en Fætter til Lauenborgeren) har som gammel Duellant hævdet sit Ry for
personligt Mod. Ellers var det vel næppe gaaet, at han
under Insurrectionen, som han kalder Barnet ved sit
20 rette Navn, da han skulde udskrives, gik op til Rewentlow
og sagde, at hvis man ikke vilde lade ham i Fred og
arbeide under Prehn ved Landcommissariatet som hidtil,
vilde han gaae til Kbhvn.; skulde han tjene, vilde han
tjene i den danske Hær. Vi faae at see, om han truer
25 Hall paa de afgjørende Punkter, som han alt gjorde det
ved Affattelsen af Trudselsreskriptet. Selv Monrad be
klagede, at en besterntere Udtalelse om Virkningen af
Holstenernes Ikke-Villighed strandede paa Warnstedts
bestemte Indsigelse. Medens Warnstedt bestemt har ud30 talt, at han ikke vilde have Deel i nogen Udsondring,
har Hall aabenbart tilsløret sin hele Tanke.
DEN 16. FEBRUAR. Mandag. Formodentlig under
Trykket af Birkedal-Mantzius's Angreb sætter Lehmann
sig i Bevægelse og vil, at Hall skal sætte en skandinavisk
35 Forbundsstat i Bevægelse. Monrad er strax med. Hall
gaaer ind paa Forhandlingen og finder først, at saa
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burde Blixen optages i Ministeriet. Ja, som Conseilspræsident, mente Monrad. Dette tiltalte dog ikke Hall! Da
Hall begyndte i Fredags at tale med Hamilton derom,
viste det sig, at Lehmann — hvad Hall ikke vilde troe,
da det blev sagt ham forud — alt havde været der og &
anbefalet sit Forslag.
I Statsraadet den 11. Febr. forekom Intet af mærkelig
politisk Charakteer. Politilovene stadfæstedes.
Den holstenske Forsamling afbrød den 14. Februar
Fælleslovenes første Behandling efter Warnstedts Er-lo
klæring. Medlemmerne syntes noget betænkelige. Røtger
talte ikke uden en vis Oprigtighed, navnlig om Virk
ningen af 29. Juli: Stænderne have holdt sig, ikke til
Slesvigs ulige Stilling, men til den gjorte Indrømmelses
precære Characteer.
’sDEN 17. FEBBUAR. Saavidt jeg kan forstaae, har Hall
indladt sig mærkværdigt dybt med Hamilton uden at
have sagt Kongen det Mindste. Ulykken er jo, at Kongen
ei tier. Jfr. 2. April.
DEN 18. FEBRUAR. Adressesagens anden fanatiserede 20
Behg. i Itzehoe. Bargums Fordrivelse og Rencks Tilbage
tog har ikke tilveiebragt Enighed, men Uenigheden skjules.
Blome taler endnu sukkende om 1801 og 1807, men
Thomsen og Wiggers true med Oprørets Gjentagelse og
Schrader—Vorsmann hyle. Warnstedt tier. Det synes 25
næsten, som Lehmann havde forstaaet at dølge Uenig
heden, og at føre Majoritetens Sag med Ord, der lod
Ridderskabet vugge sig i et Loyalitetsskin. Denne Kunst
forstaaer hverken Renntorff eller Wiggers.
DEN 21. FEBRUAR. Den nye blaa Bog oplyser omsiders«
Manderströms Usikkerhed i den slesvigske Sag.
DEN 22. FEBRUAR. Det nye Element i det lægeviden
skabelige Facultet vil nu snart blive aldeles overveiende,
thi Bang vil ikke længe udrette noget, Stein er kjed af
det, Levy som altid doven og Sommer aldeles ødelagt. 35
Forchhammer havde lovet et Bidrag til N. Universi-
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tetetstidsskrift om den polylechniske Undervisning i
Norden, men svigter. Steenstrup vil nu til sit nye Ar
beide kunne benytte det Arbeide af Sir J. Lyell (Anti
quity of man), som tilligemed Kinglake’s Krimean war,
5 og Colenso’s Pentateuch ere den engelske Literaturs Hovedfrembringelser i denne Vinter.
DEN 23. FEBRUAR. Hall taler om Rigsraad, men Fenger
veed intet derom. Det gaaer dog ikke an at kaste Stænder
tidende paa Rigsraadsbordet og sige: Hvad saa?
10 DEN 24. FEBRUAR. Kongen fik da Lov at sige Prind
sesse Alexandra Farvel. Han vilde ikke befale Hertugen
af Gliicksborg at blive hjemme.
Det berettes, at vedkommende Juveleer fik Bestillingen
paa Brillantkorset imod at afkjøbe Grevinden Brillanter
15 for 30,000 Rdlr.
DEN 26. FEBRUAR. Torsdag. Idag reiser Prindsesse
Alexandra — for ikke at drage bort en Fredag.
Jyderne have været saa fornuftige at forære hende
Bogskabet fra Industriudstillingen med gode, danske
20 Bøger.
DEN 28. FEBRUAR. Hamilton har nu faaet Mander
stroms Svar ®V2. Naturligvis afviser M. Halls Planer.
Der henvises til, at Tiden er ugunstigere end 1861, at
det nu er vanskeligere at vinde England og Frankrig,
25 om det end ikke kan ansees for umuligt. Nødvendigt
maa derfor Danmark først tage Initiativet; det sees ikke,
hvorfor man ikke kunde meddele sine Allierede sine
Udsondringsplaner forud, men i alt Fald maa jo For
slagene komme frem paa Rigsraadet og da er det Tid
30 at opgive den afventende selvstændige Politik, som Sverrig
i Danmarks egen Interesse hidtil har bevaret i det dansktydske Spørgsmaal.
Samtidig afgik en Depesche til Adelsvärd og Wacht
meister, der henviste til Holstenernes slesvigholstenske
35 Adfærd, og mindede om den af Sverrig 1861 tilraadede
Politik, som det nu synes, at Danmark er mere tilbøjelig
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til at følge, og som Sverrig endnu anseer for den eneste
praktiske.
Manderströms Undskyldning til Hall (at han ikke miskjender, at de Fremmede Intet have at klage over i
Slesvig) bliver nii optagen i den svenske blaa Bog. 5
Fædrelandet er rørende billigt mod Manderström, trods
hans slesvigske Udtalelser. Aktstykkerne ere meddelte
Rigsdagen og Storthinget.
DEN 3. MARTS. Ministeriet forhandler nu om, hvor
ledes det skal stille sig. Monrad foreslaaer; 1) at man lo
Intet gjør, subsidiært, 2) at der skal udfærdiges et kgl.
Rsk., hvorefter Alt skal være særskilt fra 1. Jan. 1864,
forsaavidt Man ikke enes om at bevare Fællesskabet —
(Samlet Udvalg). Hall nei — det er det Allerværste saa
ledes at give Varsel!
is
Lehmann synes at foreslaae:
1) et nyt Constitutionsforslag for Rigsraadet;
2) et Overgangsbudget for 1863—64;
3) Armeens Udsondring.
Fenger taler for et Svar til Holstenerne, men er endnu 20
noget usikker.
DEN 4. MARTS. Jeg foreholder Fenger, hvad man
skulde gjøre!
1) Toldlovens Udstedelse som provisorisk Lov. — En
Fyldestgjørelse af Monarkiets reelle Krav, et nødvendigt 25
Led i det hele Finanssystem; en Beroligelse for Holste
nerne.
2) De fornødne Udgifters Afholdelse med det holstenske
Overskudsbidrag, saavidt udfordres; altsaa en Gjenvindelse af det i Juli 1861 tabte Terrain.
30
3) En Omdannelse af Rigsraadet, beregnet paa at give
større Fodfæste, og med Optagelse af Ventilen, den nød
vendige Fyldestgørelse af mit Selvstændighedskrav, saa
ledes at vi kunne gaae mod Syd eller Nord, som For
holdene tilstede det.
35
i) Et kongeligt Slutningsbiidskab til Stænderne, der al
vorligt viser dem tilrette.
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Fenger var aldeles enig i disse Tanker.
Jeg lovede ham varm Ristand, hvis han satte dette
igennem. Navnlig beroligede jeg ham med Hensyn til
Fællesforfatningens Bud om en provisorisk Lov. Som
5 Led i det hele System er T. L. paatrængende.
DEN 7. MARTS. Dersom man ikke har Mod til at fast
holde Kongens Myndighed til de holstenske Fællesbi
drags Fastsættelse, da opstaaer Spørgsmaalet, hvad man
kan og skal gjøre.
10 Ved Bedømmelsen af dette »Æan« gaaer jeg ud fra,
at Kongen kan gjøre det Fælles lor Holsteens Vkde
særligt uden at krænke Rigsraadets Myndighed;
at Fællesskabet er principielt hævet ved at forelægge
Fællesudkast til Beslutning for Holstenerne;
13 at Normalbudgetterne blive staaende;
at det tydske Forbunds Overgreb og de holstenske
Stemninger gjøre det nødvendigt midlertidigt at svække
Fællesforfatningsbaandet.
at der nødvendigt maa vises Selvstændighed ligeover20 for Forbundets Overgreb; altsaa der maa ingen Paritet
indrømmes mellem det centrale Rigsraad og den peripheriske Stænderforsamling.
DEN 8. MARTS. Ved Bedømmelsen af dette »Skab maa
det betænkes,
25 1) at Hall har i to Aar arbeidet paa en europæisk
Intervention,
2) og at skjøndt dette er aldeles glippet, har deels
Hall, deels Manderström fremkaldt en baade europæisk
og indenlandsk Nødvendighed for at foretage ostensible
30 Skridt til Løsningen.
For sildig har man opdaget, at man aldrig ved Ord
bringer Europa til at indskride, men kun ved Handling.
Denne Handling kunde have været Forbundets absolute
Tilbageviisning paa alle Punkter saalænge indtil Holsteen,
;s5 der ikke kan tvinges ind i Fællesforfatningen, selv begjærede sig optagen. Men nu kan det ikke antages, at
Regjeringen kan fastholde Pengemagten i Fællessager
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efter Indrømmelsen 1) af 29. Juli 1861 og 2) Forelæggelse
af Fælleslovene i 1863.
DEN 10. MARTS. Det ligger i Sagens Natur, at Kongens
Myndighed er den politiske Capital, der snarest kan be
nyttes for holstenske Anliggenders Vkde. Enhver Udson- s
dring maa derfor skee ved en holstensk Anordning i
absolutistisk Retning.
Saasnart et Anliggende bliver særligt, har Kongen hele
den finantsielle Ordning i sin Haand, forsaavidt ingen
ny Skattelov udfordres. Denne Stilling bør ikke opgives; lo
der vindes intet ved liberale Indrømmelser, men der
tabes Meget.
Derfor 1) Normalreglement;
2) Ikke streng ministeriel Ansvarlighed, men i norsk
Retning;

is

3) Kongens Myndighed i Commandosager udtales;
4) Ingen Bevilling uden efter kgl. Begjæring.
DEN 11. MARTS. Det kan ikke miskjendes, at hos os ere
alle fremaddrivende afgj ørende Beslutninger tagne af
nogle Enkelte, tildels ved Magtsprog, og derefter billigede 20
og i det Enkelte gjennemførte, saasom:
1) Frontforandringen i 1848;
2) Toldgrændsens Nedlæggelse ved Kongeaaen;
3) Kgls. 28. Jan. 1852;
4) Told- og Armee-Enhedens Gjennemførelse;
25
5) Fdg. 26. Juli 1854;
6) Forf. 2. Oct. 1855;

7) Jernbanesagen;
8) Kg. 6. Nov. 1858;
9) Dannevirkebefæstningen med sine Organisations- 30
følger.
10) Den begyndende Udsondring.
Rigsraadet, Statsgjæld, Appanager, Kassebeholdning,
Localisering.
DEN 12. MARTS. Peto’s Udbydelse af de danske Obl. til en 35
uforholdsmæssig ringe Cours (omtrent 90 Netto) er uanstænKriegers Dagbøger. II Bind.

19
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dig. Fenger burde ikke have hjulpet ham; naar han skulde
skaffe yderligere Obligationer tilveie, burde han have
sat det Minimum, som Privatbanken vilde give (92), som
Peto havde forsmaaet. Snart vil Peto sandsynligvis for5 tryde, at han har forladt Banken. Puggaard kan ikke
gjøre det Samme som Tietgen.
DEN 13. MARTS. Jeg har nu expederet en lille Afhand
ling om J. S. Mill og Andræ’s Rigsraadsvalglov.
DEN 14. MARTS. Da Aall og Ueland have gjort Manderströms Meddelelse i det danske Spørgsmaal til en
Sag, synes det mig rigtigt at opfordre Birch til at fore
bygge, at Storthinget takker Manderström for hans sles
vigske Letsindighed.
DEN 15. MARTS. Det er de norske Officerer, som ved
Kongens Hjælp have paatvunget Regjering og Storthing
den nye Hærlov. Den er ikke god, den maa rettes —
sige Officererne — men det er det Bedste, der kunde
faaes denne Gang.
DEN 16. MARTS. Raasløff har da ikke kunnet tie længere.
2® DEN 17. MARTS. Et forberedende Møde holdes til Ind
ledning af et Casinomøde. Bille, Ploug, Liebe, Brix have
indbudt et begrændset Antal (med Udelukkelse af Rigsraadsmedlemmer) til at bestemme, om Mødet skulde
holdes, og til en foreløbig Granskning af Resolutions25 udkast. Liebe traadte siden tilbage; Buch og Larsen tilforordnedes. Liebenberg var den Eneste, der ikke vilde
anerkjende Umuligheden af en Fællesforfatning! Brock
undskyldte sig.
DEN 18. MARTS. De stadige Forhandlinger mellem
30 Hall, Lehmann, Fenger og Monrad ere endnu langt fra
at føre til et Resultat; snarest er Tilbøieligheden steget til
Intet at gjøre, idet man nu er gaaet over til den Beslut
ning at tage de fornødne Bidrag til Fællesudgifterne fra
Holsteen uden Videre. Der har været megen Forhig. om
35 en kgl. Tilretteviisning til Holstenerne, men baade under
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den ene og under den anden Form er den falden i
Vandet. Lehmann bringer hver Dag et nyt Udkast. Hall
synes imidlertid stadigt at ville have en Rigsraadssamling, uagtet Fenger ikke kan gjøre Bevillingsforslagene
færdige før til September. Atter en forunderlig Træghed, s
som kun kan forklares af Fengers Mangel paa politisk
Overblik og Hall’s Ligegyldighed.
DEN 19. MARTS. Torsdag. Andræ og Hall strides idag,
navnlig om Hærudsondringen. Andræ gjør gjældende, at
før (i 1848) var der ingen sand Hæreenhed gjennemført w
(idet Tropperne ikke vare omflyttede), og at det er Han
sens Fortjeneste at have gjennemført den sande Hær
eenhed! Han spørger, under hvilken Fane den holstenske
Afdeling skal kjæmpe. Under Neldeblad kan ingen dansk
Officer kjæmpe.
15
2) De strides fremdeles om Localiseringssystemet ved
Domæner, Told- og Postvæsen. Det er umuligt, siger
Andræ. Principielt ja, factisk nei.
3) De stride fremdeles om, hvorvidt Forbundet vil gjøre
Alvor af en Indskriden, dersom vi Intet gjøre, men tage 20
de holstenske Forholdsbidrag.
DEN 20. MARTS. Lehmann foreslaaer:
1) Der gives Tilsagn om en paa Normalbudget bygget
Udgiftsbevillingsret og Control med de særlige hoist.
Finantser; til den Ende fremlægges Udkast til en Forf., 25
hvori ogsaa Bestse. tages om Fællessagers Behig. for Hol
steens Vkde.
2) Indtil videre.
a) Hærafdeling med Materiel efter Forbundsig. Lov og
Bevilling strax til Stdrne;
30
b) Statsgjælden deles ved Papiirtransport;
c) Udgifterne til den locale Domæne, Forst, Told —
Post og Telegraphbestyreise voteres af Stdrne, afholdes
af Fællesindtægterne;
d) Normalbeløb fastsættes for Statsgjæld, Domæne — 35
Forst, Telegraph og Portov[æsen];
19»
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e) Normering af Udgifterne til Civilliste, Appanage,
Statsraad, Udenrigsm.-, Krigs-*, Marine- og Finants.
Af Overskudet dannes Kassebeholdningen, indtil 5 pCt.
af samtlige Udgifter; det Øvrige udbetales forholdsviis
.') til Holsteen.
Ingen Overførelse fra den ene Post til den anden.
Intet Tilskud uden Samtykke.
Samme Lovgivningsmyndighed tillægges Stdrne, som
Rigsraadet (Ventilen).
10

Fenger, der anslaaer Normalbudg. til 22,800,000 (c. 800
Fælles Krigsudg.), vil overgive hele Krigs- og Finansbest.
for Holsteens Vkde til den holsteenske Minister, dog med
Bibeholdelse af de fælles Mellemøvrigheder.
Hall taler idag med mig og Vedel om Sagerne.

15

Den holstenske Stænderforsamling sluttes. Udentvivl
har Russell bragt Holstenerne til den Ubesindighed at
afvise det gjorte Tilbud. Tænk, hvorledes vi havde siddet
i det, hvis de havde taget imod Lovforslagenes Behand
ling, og vedtaget dem med Forandringer og Tilføjelse af
20 en Paritetsclausul.
DEN 21. MARTS. Scheel-Piessen slutter den holst.
Stdfsg.
Hall talte idag med Kongen om den holstenske Re
gjerings Overflytning. Schele har udfundet, at »det strider
25 mod en Holsteners Følelser at see Andre end Kongen
paa Pløner Slot;« »det er maaskee barnagtigt, men det
er saa«.
Hall har nu aabenbart faaet den Erkjendelse, »at der
maa gjøres Noget«. Hertil bidrager baade Udsigten til
30 Casinomødet, navnlig det her fremtrædende Vidnesbyrd
* Kongens Adjudantstab, Garderne, Krigsministeriet,
Høiskolen, Fæstningsvæsnet, og fælles Reservedepots.
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om den offentlige Stemning, og Manderströms — Russell’s
Haan. Det hjælper kun lidet, at Hamilton viser Hall, at
han skriver til Manderström, at han ikke veed, med
hvilken Ret han bebudede Hall’s store Organisationsfor
slag fra Efteraaret 1862. Det hele hidrørte fra en Sam- s
tale mellem Hall og Hamilton ved Gliicksborg Sø, og
Opgaven var dengang at modvirke Russells antidanske
Optræden. Dette mislykkedes, og derfor var Øjeblikket
just ikke skikket til Meddelelser til England eller Rusland.
Hvad Hall synes temmelig enig med sig selv om, er, lo
1) at man for Aaret 1863—64 kan tage Alt, hvad man
behøver fra Holsteen ved kgl. Res. — mærkeligt nok
var for fjorten Dage siden i det Højeste Fenger lidt til
bøjelig hertil;
2) at Hærafdelingen udsondres fra 1. April 1864.
is
Jeg bestyrkede ham efter Evne i, at hvis der overho
vedet skulde skee noget, maatte det gjøres endeligt, af
gjørende, jo før jo hellere, ved kgl. Patent for Holsteen,
ved absolutistiske Midler uden Spræl, uden Leflen med
liberale Løfter,
20
og under bestemt Tilslutning til Kg. 1852 og de For
handlinger, der gik forud for samme, idet Fællesff., der
er umulig, saalænge Holstenerne fordre en privilegeret
Stilling i Monarkiet, og denne Stilling støttes af For
bundet, atter for en Tid kan blive mulig, naar Holste- 25
nerne mærke, at de trænge mere til os, end vi til dem.
”/s,

jfr.

DEN 22. MARTS. Monrad udvikler sine constitutionelle
Theorier og sin hele Optimisme ligeoverfor mig og Hall.
(Lehmann vilde ikke komme idag, for ikke at skjændes
med Monrad.)
I Grunden have vi det fortræffeligt. Udsondringen foregaaer af sig selv*, umærkeligt, uden at vække Opsigt,
* Localiseringen af Udgifterne (Fengers Yndlingsidee
adopteret af Monrad, trods Erfaringerne fra Sponnecks
Tid, da dette Arcanum opfandtes). Apanager o. s. v.

30
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og derfor desto paalideligere. Vi have jo lovet ikke at
knytte Slesvig tættere til Danmark end til Holsteen;
altsaa tør vi ikke paa egen Haand bryde Forbindelsen;
navnlig maa vi ikke gjøre det absolutistisk, for ikke at
5 berede Veien for anden Absolutisme. Vi kunne altsaa
kun udsondre holstenske Sager med den holstenske
Stænderforsamlings Samtykke, kongerigsk-slesvigske Sager
med Rigsraadets Samtykke. Altsaa fuldkommen Paritet
imellem begge Repræsentationer. Vi kunne foreløbigt for
10 1863—1864 tage Pengene uden Holsteens Samtykke, men
maa være forberedte paa Indsigelse, for hvilken vi maa
give efter.
Forunderligt nok springer han, naar dette ikke billiges
— »paa Grund af Menneskenes Asenagtighed« — til det
15 Modsatte Extrem. Fra 1. April 1864 ere alle Anliggender
særegne, medmindre man inden den Tid enes ved Over
enskomster om Fællesskabets Bevaring. »Man«, hvem er
det? Den holstenske Minister? Eller den holstenske Stæn
derforsamling. I første Tilfælde behøvedes en Moltke —
20 men han fordrer Rigsraadets Afskaffelse. I sidste opnaaedes Intet, men ethvert Hensyn tilsidesættes. Alt staaer
i Luften, Statsgjæld, Marine o. s. v.
DEN 23. MARTS. Formiddag. Idag har Dotézac meldt,
at den engelske Regjering har foreslaaet Napoleon, at
25 Prinds Vilhelm af Danmark skulde blive Konge i Græken
land. Keiseren havde optaget Forslaget vel, og befalet
at underrette den danske Regjering derom.

Omsider tager den danske Presse omend meget høfligt
til Gjenmæle mod Manderström; Raaslöff og Krüger ud30 give Brochurer.
Lehmann havde meldt sig til i Aften, men kunde ikke
komme, da Hall havde tilsagt et almindeligt Minister
møde. Her fremlagde Hall de af Lehmann senest redi
gerede Paragrapher:
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1) Al holstensk Fællesbestyrelse samles i det holst. Min.;
2) En særegen holstensk Hærafdeling;
3) Normalbudgettet fastholdes, med de Forandringer,
der flyde af 2);
4) Tilskudsbevillinger forudsætte Forss. Stke. [Forsam- s
lingens Samtykke];
5) I Geheimestatsraadet afgjøres Uenighed mellem den
holstenske Minister og de andre Fællesministre;
6) 2. træder i Kraft d. 1. April 1864;
7) Tilsagn om finantsiel Myndighed i særlige Anliggender; lo
8) Ventilen.
Monradgjentog sine Betænkeligheder; Fenger var i højeste
Grad alarmeret. Thestrup gik ind paa Alt, undtagen Krigs
bestyrelsens Deling. Casse og Bille vare i det Hele for
Planens Grundtanke. Lehmann vilde holde paa 1) og is
paa Opstillingen af et helt nyt Normalbudget, men op
gav det.
DEN 24. MARTS. Lehmann fremstiller Sagen, som om
han ved sin Indtræden i Ministeriet havde modsat sig
alt Spræl; kun smaa Forholdsregler gjennem enkelte 20
kgl. Resolutioner, som tildels ikke engang offentliggjordes.
2) Han havde ikkun samtykket i Fælleslovenes Fore
læggelse i Itzehoe i den Forvisning, at de ikke vilde
blive tagne under alvorlig Forhandling.
3) Der har ikke siden 1858 før nu været noget Mo- 25
ment, hvor Modstandens Banner med Held kunde plan
tes. Han hilste 6. Nov. med Jubel, — men mener bag
efter, at i 1858 kunde der have været gjort Modstand
(glemmende at den nye Æra netop dengang tørstede
efter at indvies med en holstensk Bedrift); han udtalteso
dengang, at nu maatte man drage Consequentserne jo
før jo hellere og skride til Holsteens Udsondring, —
men erkjender nu, at vi i den italienske Krig ikke havde
Andet at gjøre end at gjøre os saa usynlige, som mulig,
da Preussen dengang af Napoleon kunde have faaet 35
hvad det vilde have.
4) Nu maatte der handles i Holsteen, ved kgl. Anord-
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ning, om det end havde Noget af et Statscoup res mali
exempli;
5) Han havde altsaa kjæmpet mod Monrad til det
Yderste; iøvrigt havde han forfægte! den fuldstændige
5 holstenske Fællesbestyrelses Overgang til det holstenske
Mst., hvilket nu var strandet paa Thestrups bestemte
Modstand; han havde ligeledes arbeidet for et nyt virke
ligt Normalreglement (Gagetillægslove, Apanagelove) o. s. v.
men følte, at det maatte opgives for Simpelhedens Skyld;
10 ligeledes opgav han sine Statsgjældsudsondringsideer.
6) Derimod har han befundet sig saa ilde i Rigsraadet,
at han vil danne en ny Valgklasse, hvilende paa almin
delig Stemmeret, samtidig med de tre andre Elementer,
af hvilke Censusvælgerne indskrænkes til de Skatteydere,
som betale 75 Rdl. Skat til Staten. Naturligviis udtalte
jeg mig meget bestemt herimod, naar og da man ikke
kunde aldeles afskaffe de middelbare Valg.
DEN 25. MARTS. Onsdag.
Igaar (Tirsdag) kom Paget med den græske Proposi20 tion. Da Hall Mandag Eftermiddag havde faaet et Tele
gram fra Oxholm, at denne havde sendt ham et Brev
om Sagen, kunde Hall ikke svare videre. Det var meget
brændende efter Paget. Aabenbart er England meget begjærligt efter at skaffe Grækenland en Konge.
25 DEN 26. MARTS. Torsdag.
Først idag kom Oxholm’s meget confidentielle Brev,
hvori det hed, at Prinds Christian havde forbeholdt alle
Magters Samtykke, men iøvrigt henvist Sagen til Kongen.
Intet maatte omtales. Oxholm reiste til Syden. Prinds
30 Christian over Brüssel til Ballenstädt, kom først hjem
efter Paaske.
Anm. 1867.
Times 1867, 26. August minder om, at da Russell im
proviserede den danske Prinds’ Candidatur uden Fa
ss miliens Samtykke, havde han forgjæves budt den græske
Krone til
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Fyrsten af Leiningen.
Hertugen af Coburg.
Kong Ferdinand af Portugal.
Prinds Nicolai af Nassau.
Greven af Flandern.

»

DEN 27. MARTS. Fredag. Hall forebragte paa Fredens
borg Kongen den græske Sag.
Det er nu besluttet, at den holstenske Sag skal gaae
til Kongen imorgen og Statsraadet holdes paa Mandag.
Kongen vil ikke lade Prinds Christian kalde tilbage,
Han vil ikke engang tillade Hall at underrette Prinds
Christian om Sagens Stilling. Prinds Ferdinand er endnu
ikke begyndt at komme i Statsraadet efter sin Sygdom.
DEN 28. MARTS. Casinomødet.
Hamilton og Krüger tilstede. Stephens og Møller Nielsen >5^
gjorde Indsigelse ved Brøl, den færøske Expræst Schlep
pegrell, som General Hansen fik Kongen til at udnævne
imod den slesvigske Ministers (Moltkes) Indstilling, for
langte Slesvigs Incorporation.
Resolutionerne vare noget forbedrede, siden det første 20.
Udkast (den anden ved Grams Indsigelser), men ikke
tilstrækkeligt. Iøvrigt var Ordenen altfor god; der taltes
ikke godt nok, Brix havde ikke sat sig ind i sit Stof.
DEN 29. MARTS. Søndag. Concert hos Kongen. Da
Hall kommer — noget sildig — reiser Kongen sig, — 2^
altsaa ogsaa hele Selskabet.
Grev Hamilton bemærkede, at — om han turde sige
saa — blev hans danske Følelse krænket ved den første
Res.s Paastand, at fordi Tydskland havde gjort en ube
rettiget Fordring, var en Holsteen omfattende Fællesfor- so
fatning umulig, med samme Føie var da og en Slesvig
omfattende Fællesff. umulig. Forunderligt nok, at dette —
som er soleklart — ikke faldt Nogen af Indbyderne ind.
DEN 30. MARTS. Mandag. I Statsraadet gjorde Monrad
Indvendinger imod en enkelt Deel af Motiveringen. Først 35.
vilde han ikke udtale sig, da han dog ikke vilde mod-
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sætte sig Conclusionen; men da Hall og Kongen opfor
drede ham, kom det frem, at han ikke vidste, hvorvidt
man kunde sige, at Kongen i Henhold til Forbundsig.
havde Adkomst til at trætfe de paatænkte Bestemmelser,
5 da man kun opfyldte en Deel af Fordringerne og afviste
det Øvrige. Kongen svarede ham.
DEN 31. MARTS. Tirsdag. Mærkeligt nok er det ganske
stille i Byen; kun tales noget om Monrad’s Udtræden,
saa disorienteret er man.
10 Hall kommer op til mig om Aftenen. Jeg opmuntrer
ham til at forelægge Rigsraadet nu strax en Hærorgani
sation. Den eneste Undskyldning for ikke at kunne fore
lægge Budgetudkastene er, at de maa følges ad, og at
Krigsministerens Forslag er afhængig af, at i det Mindste
15 Grundtrækkene i den nye Organisation ere vedtagne.
Den eneste politiske Retfærdiggjørelse for den nye Ord
ning er jo Nødvendigheden at forebygge en Qvæling.
Men hvorledes kan Nogen godkjende en saadan Nød
vendighed, naar den ei ledsages af Handling. Man ud20 sondrer den holstenske Hærafdeling, altsaa maa man
jo strax ordne den dansk-slesvigske Hær. Naar Armeeorganisationen og Toldloven forelægges, saa er der no
gen Grund til Indkaldelsen af Rigsraadet; men et For
fatningsforslag kan kun lidet nytte. Og er dog ikke Hæ25 rens Ordning af største Betydning?
DEN 1. APRIL. Onsdag. Jeg bringer Lehmann hans
Udkast og opmuntrer ham efter Evne til at tage sig af
Militærorganisationen; »Alt Andet er jo Barnemad.«
Lehmann kan ikke tie med sine skandinaviske Planer.
30 Han forsikrer, at Hamilton bona fide arbeider for dem.
»Vi have en Victor Emanuel«, siger L. til H.; »Cavour
maa De være.« H. svarer: »om jeg end har nogle Egen
skaber, savner jeg mange, men der findes, naar Noget
skal skee, altid den, der gjør det!« Lehmann giver
35 Sverrig Hegemoniet, men roste sig dog af at have forlangt:
1) Arvefølgen ordnes mellem de to Dynastier ved
Huuslov.
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2) Fællesrepræsentation for Diplomatiske og Krigsan
liggender samles vexelviis i Kbhvn. og Stockholm.
3) To Kamre, sammensatte efter Statsforbundsprincipet.
4) Hvor Repræsentationen er, er Regjeringens Sæde.
5) I Fællesministerierne Fælles-Indfødsret; i det fælles s
Statsraad nogle Medlemmer uden Portefeuiller af hver
Nation; de særlige Ministre hver i sit Land, med en
Statssecretær hos Kongen.
6) Overenskomsten sluttes mellem Sverrig og Danmark.
10
Tiltrædelse forbeholdes Norge.
DEN 2. APRIL. Torsdag. Vedel fortæller mig, at Hall
ligesom har faaet Lyst til at frigjøre sig for Forfatnings
forslaget og derfor nok kunde ville kaste Militærorganisa
tionssagen paa Lehmann.
Til Hall har Hamilton aldeles ikke udladt sig videre
om de store Planer; Hall troer ikke, at hans Samtale
kan have videre Følger; i det Høieste kunde der være
Tale om en Erklæring om, hvorledes Sverrig betragtede
et Overgreb over Eideren. Til Lehmann forsikkrer
Hamilton, at han forhandler Sagen paa det Ivrigste med 20
Manderström, fra hvem han har Ordre, naar det synes
ham rigtigst, uden Orlovsbegjæring at reise til Stockholm
for at træffe endelig Aftale.
Disse Sværmerier virke som en Opiumsruus paa Leh
mann. Alt andet lader ham ligegyldig og sløv. Mærkeligt 25
nok har ikke blot Lehmann, men ogsaa Monrad henvendt
sig til Hamilton med meget vidtgaaende skandinaviske
Tilbud.
DEN 3. APRIL. Fredag. Den græske Sag har omsider
30
bragt Kongen til at kalde Prinds Christian tilbage.
1) Først Mandag d. 23. Marts fik Hall om Formiddagen
en Meddelelse fra Dotézac om Vilhelms Candidatur.
2) Oxholm’s Telegram, at Hall vilde faae et Brev, der
forklarede Pagets Proposition, kom Eftm.
3) Paget bragte Tirsdag d. 24. Marts Formiddag Be- ss
gjæringen om Samtykke af Kongen; Prindsen havde
henstillet Sagen til Kongen.
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4) Oxholms Brev kom først Torsdag d. 26. Marts. Det
indeholdt (skjøndt yderst confidentielt) Intet om Prinds
Christians Tænkemaade.
Selv gik han til Syden for at søge Sommeren!
5 DEN 4. APRIL. Andræ, med hvem jeg talte iforgaars,
er naturligviis meget misfornøiet med Kg. 30. Marts,
men gjør ikke mindste Mine til selvstændig Optræden.
Han stoler paa, at Vanskelighederne ved Hærorganisa
tionsforslaget ikke skulle kunne overvindes.
10 DEN 5. APRIL. Nu holde Nordmændene ogsaa polsk
Møde; det er bestemt til d. 7. April.
Hamilton lod først meget ivrig efter Udstedelsen af
Kg. 30. Marts; men lidt efter blev han ganske ligegyldig;
ventelig har »Fædrelandet« paavirket ham. De andre
15 Gesandter holdt sig ganske tilbage.
DEN 8. APRIL. I Ministermøde vedtoges at lade Forfalningsforandrin g hvile for det overordentlige Møde.
Der arbeides i Krigsministeriet af Th. Lehmann, Fenger,
Reich og Ankjær paa den nye Hærorganisationslov. Det
20 staaer endnu hen, om det er nødvendigt at forelægge
Rigsraadet nogle Tillægsger til Ff., svarende til Kg. 30.
Marts 1863.
DEN 9. APRIL. Warnstedt er nu falden i Halls Gunst.
Det lod til, at man havde ventet hans Udtræden i Hol26 Steen; men det skete ikke. Han forsikkrer, at Kongen
havde sagt til ham, at han ikke skulde bryde sig om
den hele Tale om Udsondring; det var ikke Andet end
en Farce. Hall paastaaer, at Kongen tværtimod, da W.
begyndte at snakke om, at han ikke vidste, om han
30 kunde udrette Noget efter Kg. 30. Marts, havde afbrudt
ham muggent med de Ord: »Ja saa kan De jo gaae.«
DEN 14. APRIL. Det græske Statsraad fik en anden
Gang end ventet.
Monrad erklærede, at hvis Prinds Christian ikke havde
35 stillet sine Ballenstådter-Betingelser, kunde man have
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fastholdt Fordringen om Otto’s Abdication, nu var det
anderledes, da han til Paget havde stillet Begjæringer,
som stillede Regjeringen i et falskt Lys (engelsk Flaade;
Opløsning af Hæren, Forbud mod Hærens Edfæstelse
paa Forfatningen). Lehmann gik i samme Retning. Hall ">
var mildere. Men Kongen gjorde Udslaget. Han begyndte
med at lade Kongelovens Bud om Prindsernes Lydighed
oplæse og endte med en saadan Opfordring til Prinds
Christian, at denne tog mod Kongens Haand til Tegn
paa sin Underkastelse. Sønnen, Vilhelm, har saa megen lo
Lyst, at, naar det blot kan vente til han bliver myndig
(December), vil han med Kongens Tilladelse gaae til
Grækenland; saa vil Faderen ikke kunne forbyde ham det!
DEN 18. APRIL. Prinds Christian er meget fornærmet;
og er han ikke ulykkelig, saa er Prindsesse Louise det. is
Hun lader, som Manden ikke kunde sige Nei, »fordi han
ikke har Stemmeret i Statsraadet«. Maaskee mærker
hun ikke denne Sophisme, men i alt Fald mærker hun
ikke, at Sagens sande Sammenhæng naturligvis er den, at
Prinds Christian har to Villier. Til Prindsessens Sorg bidrager 20
det jo, at Landgreven og Prinds Frederik af Hessen ere
saa stærkt opsatte mod det hele græske Project. Dron
ning Victoria skal ved Afskeden have sagt til Prinds
Christian, at hun ønskede ham alt Godt, men ikke, at
hans Søn blev Konge i Grækenland.
25
DEN 21. APRIL. Det er og bliver mærkeligt, i hvilken
Grad de gamle Stater rystes af de moderne Bevægelser
fra 1789.
England havde lykkeligt forenet Skotland og Irland,
medens det mistede sine amerikanske Colonier; den en- 30
gelske Syre gjennemtrængte det Hele; Skotterne opgave
deres Selvstændighed for at redde deres Kirke; Irerne
udhungredes. I Sveits forene tre Folkeelementer sig ved
en politisk Nationalitet. Men i Rusland gjennembryder
den polsk—russiske Dualisme alle Skranker, og i Østerrig 35
vaagner alt mere og mere en dobbelt Dualisme, dels
Ungarn i Fh. til de tydsk-slaviske Lande, dels Forbunds-
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landene til Ikke-Forbundslandene. I Tydskland selv er
Antipathien mellem Preussen og Sydtydskland stigende.
Østerrig vinder i Sympathier hvad Preussen taher. (Jfr.
Confessionen eines Groszdeutschen i Vierteljahr April
5 1863). Med Hegel og Schleiermacher døde den preussiske
Intelligens; Preussen viser sig mere og mere som det
livagtige (russisk-franske) Gjenbillede af Frederik 11.s
Militærstat, uden Gemyt, uden Humor, uden Frihed
men med stram Militærfølelse, med stærk Administration.
10 DEN 22. APRIL. Rigsraadet aabnes. Hall var meget
stolt af, at alle Lehmanns mangfoldige Grundlovsforslag
vare forsvundne det ene efter det andet.
DEN 25. APRIL. Grækernes Deputation kom. (Kanaris,
Grivas, Za’imis. Med dem Koppen.)
15 Lang Tid vil hengaae, inden den græske Deputation
kanLlive modtaget. (Jfr. 6. Juni.)
DEN 29. APRIL. Onsdag. Rigsraadet traadte sammen
for otte Dage siden. Throntalen er bleven nogenlunde
svarende til Forholdene. Blixen og David vare yderst
20 agiterede; det har dog lagt sig en hel Deel, saa David
og Ussing endog synes at tilraade Antagelsen af Told
udvalget en bloc.
Hansen, Blixen og B. Chr.s samt Krügers Adresseudkast
er traadte tilbage for Clausens og Hage’s.
25 I Torsdagsmødet d.
kom Spørgsmaalet frem, men
udsattes, dog besluttedes at indbyde Venstre; Fredag d.
besluttedes, imod mit Raad, en Adresse; Jacobsen,
Hage, Clausen, J. A. Hansen og Fonnesbech gjorde Ud
kast. Det gik ud fra, at Kongen havde givet et Selvstæn30 digheds/iVsag'n, som trængte til forfatningsmæssig Stad
fæstelse. Det lykkedes mig at faae dette (Mandag d. ”A)
forandret, saa at den hele Selvstændighedserklæring frem
traadte som en Selvfølge, Kongens Udtalelse som en
Erkjendelse heraf. Men man vilde for at vinde J. A.
35 Hansen og Fæller ikke opgive Fordringen om en for
fatningsmæssig Stadfæstelse i denne Rigsraadsforsamling.
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Til Belønning erklærede Hansen og Cons-[orter] tilsidst,
at de dog ikke kunde tiltræde Adressen.
DEN 30. APRIL. Torsdag. Fenger forelagde for otte
Dage siden Toldtf. Indfødsretsi. Apanage-, Telegraph og
Lov, der forandrer Normalregl. for Krigsbudgeltet; een s»
blev alt igaar bragt til anden Behandling uden Udvalg.
Hall fortæller, at Østerrig ikke er optraadt imod os uden
efter Frankrigs Tilskyndelse. (Dirckincks Beretning gjentages af Ganesco i l’Europe.) Dotézac raader til at vinde
Østerrig til at være behagelig. Han udtaler sig i lige lo
Retning til Hamilton tilføiende, at, det vilde være un
>avantage énorme« at vinde tre fire Maaneder. Hamilton
siger, at det kunde han forstaae, hvis Frankrig saa (efter
at have faaet sine Tropper hjem fra Mexiko) vilde be
stemt tage sig af Dmk, men hvis der ligefuldt kom et i5
tydsk Anfald, var det kun et Tab. Dotézac vedblev:
Avantage énorme. Vedel fortalte igaar, at Dotézac har
faaet Ordre i denne Retning fra Dr. de Lhouys. Paget
har faaet lignende Anvisning, dog mildere; Hall synes
ikke ret at have adskilt Dotézac’s private og officielle 20
Udtalelser; men Sagens sande Stilling fremgaaer af
Lyttons Udtalelse, nu da Paget er reist bort.
DEN 1. MAI. Til Hamilton, som nu er reist bort, har
Hall bestemt udtalt, at Grev Manderström, som hidtil
havde havt en Godtkjøbs-Popularitet, maatte see sig for, 25
hvis han ikke vilde, at Stemningen reent skulde vende
sig imod ham. Hvis Sverrig nu ikke vilde støtte os,
kunde vi jo aldeles ikke stole paa det.
Kong Carl ønsker, som Hebbe paa Gjennemreisen til
Warschau tydeligt nok viste, at blive af med Mander- 30
ström, der holder for meget tilbage i den polsk-finske
Sag. Ventelig skulde da den phantastiske Wachtmeister
frem. Men Mange ville i Sverrig ligesom Manderström
holde Kongen igjen; her ligesom i den Danske Sag.
Ogsaa den norske Stemning er tilbageholdende. I vor as
Sag vilde Kongen have taget sit Partie efter Kg. 30. Marts,
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dersom den skandinaviske Presse havde tilkjendt den
Udsondringscharakteeren.
Ploug havde aftalt med Bille, at de skulde gjøre dette,
— da kom Ploug til Gjødvad; denne commanderede
5 Venstre — Om; det skete uden Videre.
DEN 2. MAI. Atter har England og Frankrig opfordret
os til at gjøre Rusland Modforestillinger. Selv Andræ
vilde gaae i Krig mod Rusland med Frankrig og Sverrig.
Vedel har skrevet til O. Piessen og spurgt ham ligefrem,
10 om Kg. 30. Marts indeholder et bestemt Anstød for ham;
ellers bør han jo gaae tilbage, hvis Danmark skal følge
Frankrigs og Englands Opfordringer, ligesom Italien og
Tyrkiet.
Endnu er jo Forholdet mellem Frankrig, Østerrig og
lo Rusland aldeles uklart, vist er det derimod, at Forholdet
mellem England og Amerika bliver mere og mere spændt.
Grev Moltke har den 27. April meddelt en Samtale,
han d. 26. havde havt med Drouin. Denne erklærede,
at Tiden til Udstedelsen af ’’/s Kg. var uheldig; den gav
20 Anledning til en Tilnærmelse af Østerrig og Preussen,
som ellers ikke vilde have fundet Sted; den krænkede
Ruslands Egenkjærlighed; den kunde ikke gjøres om,
men den maatte i Udførelsen tempereres saa meget som
muligt. Vi maatte vinde Østerrig ved Indrømmelser, der
25 gjordes Østerrig alene. Som om vi havde Mere at give!
DEN 3. MAI. Grækerne vare, da de kom hertil d. 25.
April, aldeles uvidende om Sagernes Stilling. Navnlig
bleve de forfærdede, da der blev Tale om en »Proto
kol«. Kanaris kan kun Græsk.
30 Nu tænker jeg. Hall vil modsætte sig Adressen’s For
dring om en forfatningsmæssig Sanction af Rigsraadets
locale Myndighed; og det saa meget mere, som Clausen
og Hage vare svage nok til at tiltage Ploug og Bille.
DEN 4. MAI. Der har været Spektakler i Altona. Det
35 danske Militær har vist megen Conduite. Willemoes-
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Suhm beslaglagde for nogle Dage siden de AltonaerResolutioner, men Regjeringen hævede Beslaget.
DEN 15. MAI. Johnstone, den gamle Agent fra Arve
følgetvistens Tider, som var her samtidigt med Urquhardt, er nu her igjen. Det er umuligt at blive klog paa, »
hvad han vil. Paget veed det ikke; sommetider seer det
ud, som han (i Dronningens Interesse) vilde forhindre
den græske Sags Ordning her, imod den engelske Regje
rings Politik.
DEN 19. MAI. Nu begynder Congrestanken atter at spille w
en vis Rolle, den antager saa store Dimensioner, at det
blev en selvstændig europæisk Reorganisationscongres,
men desto mindre kan man troe paa den.
DEN 24. MAI. Kong Oscars sidste Gjerning var som
bekjendt Affattelsen af Svaret paa Scheels Note. Ehren- is
svärd fortalte Ploug engang, hvorledes han havde spurgt
Lagerheim, om der ikke skulde svares. Nei sagde L.,
han havde afgjort den Sag med Piessen. Det varede
imidlertid ikke længe, før Oscar i Lagerheims Nærvæ
relse lod Ehrensvärd læse det Udkast til et Svar, han 20
selv havde skrevet, og spurgte ham om hans Mening.
Lagerheim ændsede Kongen aldeles ikke. Da Ehrensvärd
for L.s Skyld spurgte, om han ei maatte læse Kongens
Udkast høit, svarede Kongen: >Det kan Ehrensvärd gjøre,
som Ehrensvärd synes. < Lagerheim bukkede og skrabede 25
for Kongen.
DEN 26. MAI. Statsraad i den græske Sag. Da det saa
ud til, at der ikke kunde opnaaes videre m. Hs. til de
tre Magters Garantie for Prindsens økonomiske Stilling
end at de afstode hver 4000 Lst. af de græske Renter 30
til Kong Georg, opstod en ubehagelig Trætte ligeover
for Prinds Christians Fastholden af Sikkerhedsforholds
regler for det Tilfælde, at Sønnen skulde blive dethroniseret.
DEN 27. MAI. Onsdag. Prinds Christian var hos Hall. 35
Kriegers Dagbøger. II. Bind.

20
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DEN 28. MAI. Torsdag. Prinds Christian vil dog ikke
give efter.
DEN 30. MAL Løverdag. Statsraad, baade Formiddag
og Eftermiddag. Om Formiddagen sagdes det, at Tingen
5 vilde gaae, enten Prinds Christian gav sit Samtykke eller
ikke. Han forlangte Betænkningstid til Søndag; den til
stedes til om Eftermiddagen. Da kom han efter et Besøg
i sit Hjem paa Bernstorff tilbage og erklærede, at han
underkastede sig. Kongen var i sit Telt og udbrød glad:
10 »Tak Christian«, den lille Schele løb hen og berettede
Begivenheden. Om Formiddagen havde man været ube
hagelig, saa Prinds Christian vistnok nu betragter de
Fleste af Ministrene med personlig Uvillie. Thestrup tillod
sig i en sær Selvforglemmelse at sige: »Dersom det var
15 min Søn, hvem der gjordes et saadant Tilbud, vilde jeg
skamme mig ved at tale om Penge.«
DEN 31. MAI. Martensens Tale om den apostoliske In
spiration har bragt stor Røre i den grundtvigske Lejr.
Efter det lille ihuraske Qvæk er Grundtvig selv kommen
20 med et »Lys og Livsblik«; derpaa Fr. Helweg (med
Desavouering af den ikke afdøde Christensen og Art. i
»Fædrelandet«). Paa den modsatte Side J. Clausen; saa
ledes vil da Martensen ikke kunne tie, naar han om en
fjorten Dages Tid kommer hjem.
25 DEN 1. JUNI. Nu har Hammerich endt sin »Birgitta«,
Worsaae »De danskes Erobring af England og Norman
diet«. Snart vil og Schiern's Bothwell og VaupelUs Kri
gen i 1848 være færdig. I disse Dage er Becks Frem
stilling af Rye’s Tilbagetog udkommen, og Allen har
30 fortalt mig, at han har fuldendt to Bind af Nordens
Historie fra det 15.—16. Aarhundrede.
Desværre er derimod idag Efterretningen kommen
om P. A. Munchs pludselige Død i Rom. Han havde
netop fuldendt Beretningen om Unionsudkastet 1397.
35 Saaledes ere af den norske historiske Skoles Coryphæer
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bortgangne baade Lange og Munch; R. Keyser lever vel
endnu, men har ei megen Arbejdskraft tilbage.
DEN 2. JUNI. Lehmann ligner dog sig selv. I Fredags ud
bragte han hos A. Hage efter Opfordring Skaalenfor Czartoryski; han kunde ikke lade være at harcellere Krabbe; Ploug; 5
Blixen; iøvrigt tog han Noten til Rusland og forsvarede
den. Lad gaae! Men saa har han siden ladet sig forlyde
med at han havde Lyst til at være indiscret; gjennem
Fru Hage vilde han lade en Afskrift tilflyde Fyrst Czartoryski, forat denne igjen kunde lade Fætteren faae den, 10
hvorpaa da tilsidst Drouin de Lhuys skulde lyksaliggjøres med den. Er det dog ikke utroligt? Men der er
tydsk Jødeblod i ham, som kommer frem gjennem al
hans Skikkelighed.
DEN 6. JUNI. Løverdag, jfr. 13. Juli. Idag kunde da 15
omsider den høitidelige Begjæring fra den græske De
putation om at Prinds Vilhelm vilde modtage Konge
dømmet over Grækerne finde Sted. Endnu i det sidste
Øieblik vidste hverken Hall eller Vedel, om en Foran
dring, som Bille i London paa egen Haand havde gjort 20
i Noteudkastet, var en fuldstændig Udeladelse af den
eneste tilsidst fastholdne Betingelse, de joniske Øers Af
staaelse, eller om det, der gik ud efter Stormagternes
Begjæring, blot var en Yttring om at dette var saa me
get nødvendigere, som at Prindsen ikke vilde forlade 25
Kbhvn, før den Sag var i Orden.
Naar det Hele gaaer godt, faaer Kong Georg Prind
sesse Helene*, ellers synker han ned til Fyrstinde Leuchtemberg.
Stort Taffel i Riddersalen, med Marskalsbord. Grev- 30
inden havde erklæret at ville være tilstede, men ude
blev dog.
DEN 1. JUNI. Prinds Christian talte igaar til Andræ
om at ledsage den græske Konge.
* Til Danmark vil Victoria, skræmmet ved Erindrin 35
gen om Caroline Mathilde, ikke give nogen engelsk Prindsesse.
20»
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DEN 8. JUNI. Det synes virkeligt, som Kongen i det
store Optrin har gjort sine Sager godt. Meget forskjellige
Personer give overensstemmende Vidnesbyrd i saa Hen
seende.
5 DEN 9. JUNI. Den græske Konge har aabenbart ved
sin ungdommelige Freidighed bidraget meget til den en
delige Beslutning om Kronens Modtagelse.
DEN 14. JUNI. Bestemmelsen var, at Kongen idag vilde
have reist til Kong Carl i Skaane; men det blev ikke
10 til Noget. Grevinden har været syg, siden hun trak sig
tilbage fra Middagstailet, hvor hun først bestemt vilde
være tilstede.
DEN 16. JUNI. Nu er det bestemt, at Sponneck gaaer
med Kongen af Grækenland.
15 DEN 17. JUNI. Hall havde ikke sagt et Ord til Andræ
om Prinds Christians Planer, før han blev tvunget dertil
af Andræ.
DEN 18. JUNI. Prøvevalgmøde iblandt Valgmændene.
Ploug vilde udelukke Madvig og mig; det F'ørste var alt
20 mislykkedes i den lille Kreds af 15 Indbydere; det Sidste
mislykkedes i Valgmødet, da Klein foreslog mig.
DEN 19. JUNI. Hall fortalte mig igaar, at A. Hage ef
ter Hamiltons Beretning havde henvendt sig til ham
med den direkte Forespørgsel, om det nærværende
25 danske Ministeriums Sammensætning var til Hinder for
en Alliance mellem Sverrig og Danmark. Hamilton er
klærede sig meget beredvillig til at svare. Han ytrede
da — med Ønsket om, at dette maatte komme videre
(til »Fædrelandet«) at det saa langt fra var Tilfældet, at
30 tværtimod den svenske Regjering ikke vidste, hvilket
Ministerium der efter dets Mening bedre skulde egne
sig til en saadan Forhandling.
DEN 20. JUNI. Krabbe overfaldt igaar Buchheister. Saa
hurtigt prostituerede denne nye Redacteur af »Danmark«
35 sig. Nede i Itzehoe skrev han (dengang Referent for
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Dagbladet) den Saxo-Politicus-ske Brochure, som gjorde
ham bekjendt. Han havde tidligere været Redacteur i
Odense; havde ved Forbindelser med Grevinden tjent et
Par Tusinde Rdlr., som han vilde sætte i et dansk Blad
i Flensborg. Men Wolfhagen var forsigtig og vilde ikke s
give ham Privilegiet.
DEN 21. JUNI. Det seer nok ynkeligt ud med den hol
stenske Regjering. Moltke og Warnstedt ere lige dovne.
DEN 22. JUNI. Ved Regenburgs Bistand er det blevet
muligt at faae Vaupells Fremstilling af Krigen i 1848 lo
nogenlunde historisk renset, ligesom jeg, saavidt muligt,
politisk har udrenset den. Men der bliver altid Spor til
bage af det første Kast.
DEN 23. JUNI. Ved Goos’s Bistand bliver Bornemann’s
Retsphilosophie nu færdig.
j5
»Fædrelandet < begynder nu at tale i en noget foranandret Tone, som Følge af Hamiltons Udtalelse til Hage.
DEN 26. JUNI. Kong Carls militære Omgivelser ere
mere betydende, end han selv synes at være.
Directeuren for Commandoen er Lagerberg, en alvorlig 2«
gammel-svensk Militær (Rømer vil lade ham nærmest
slutte sig til de Geer — det kan maaske gjælde i den
norske Sag, men næppe ellers.)
Lagercrantz er Kongen i høi Grad personligt hengiven.
No[rd]lander (Nolle) Contoirchefen, en meget begavet as
tillukket Mand.
Dardell, Caricaturtegner (Kongens Agent i Berlin) har
stort Frisprog.
Iblandt Whistspillerne er Hamiltons Agent, Hochschildt,
Directeur i Eclesiastik-Departementet, tidligere hans Land- an
secretärare.
DEN 27. JUNI. Prinds Oscars Adiudant er Ancercrona,
der har været i italiensk og spansk Tjeneste (Blixens
Exsvoger).
Idag udkom Renan: Vie de Jésus.
35
DEN 6. JULI. Med usædvanlig Hurtighed bisattes Arve
prindsen idag i Roskilde. Martensen, som blev valgt af
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Kongen udenfor Regelen, havde Leilighed til at tale om
Prindsen i en smuk Form, og dog uden Anstød. Det
er Kongen, der har drevet saa stærkt paa Begravelsen.
DEN 8. JULI. De Geer er bleven en stor Mand paa det
5 norske Spml. Hans Redelighed og bestemte Charak
teer har i Forbindelse med hans Holdning i Repræsen
tationssagen givet ham en fremragende Stilling, som han
maaskee netop snarere hævder, fordi han i og for sig
gjærne traadte tilbage i et Landshøvdingeembede. Hvor
10 han har været, har han gjort sig gældende, uagtet han
hverken ved Evner eller Kundskaber indtager første
Rang. Han benytter gjærne Hjælp, hvor han ikke stoler
paa sig selv, f. Ex. i den norske Sag (Naumann), i Sø
loven (Rabenius) o. s. v. Det er et Udtryk af Dagens
15 Stemning, naar den sværmerske Bergfalk erklærer, at
siden Bengt Oxenstjerna’s og Arvid Horns Dage har
ingen Mand i Sverrig været saa mægtig som de Geer.
DEN 9. JULI. Den krabbeske Sag har givet »Fædre
landet« Anledning til at erklære »Dagbladet« foi' en
20 »Modstander«. Maaske vil det da lykkes at faae en
noget mindre hensynsfuld Bedømmelse af »Fædrelandets<
Mangel paa national Selvfølelse til at trænge igjennem.
Dette er en ret heldig Frugt af Billes Optræden efter
hans Hjemkomst fra Stockholm.
25 DEN 10. JULI. Gripenstedt har nu været Statsraad siden
1848. Han har opnaaet omtrent hvad en Svensk kan
opnaae; — han arbeider for strengt; har sat Meget
igjennem (i Grunden gjennem en Tilegnelse af Bastiat);
men han vil dog i Virkeligheden næppe gjærne gaae af,
30 og der gives dem, der bebreider ham, at han ikke kraf
tigere har gjennemført Frihandelssystemet. (Arvid Posse,
Formanden i Bevillingsudsk. vilde at han skulde have
benyttet Kongens Ret til at nedsætte Tolden.)
Gripenstedt (en Svigersøn af August Ankerswård) har
35 §taaet stærkt paa den antinorske Side. Han beskyldes i
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Almindelighed for at male for lyst; men han er en
dygtig Mand og han er en Svensk af den ældre Skole.
DEN 11. JULI. Idag hos Piessen blev jeg nødt til at
tage Malmsten paa en egen Maade; jeg fik ham til at
røbe hans Opfattelse, at de danske havde villet bruge s
Kong Carl paa uconstitutionel Maade mod det svenske
Statsraad. Som om det ikke var os, der havde lidt
under den hele uconstitutionelle Fremgangsmaade fra
de svenske Kongers Side. Malmsten er et Følelsesmen
neske, trods hans mathematiske Fortid.
lo
Han var i sin Tid Prinds Oscars Lærer. Men deri
har han Ret, at det constitutionelle System er trængt
stærkt igjennem, siden hiin Tid, da Kong Oscar sluttede
Novembertractaten, uden at hans Udenrigsminister Stjern
eid havde den mindste Anelse derom.
ls
DEN 12. JULI. Carlson forklarede mig idag, hvorledes
man efterhaanden gjennem allmänna beredningen (— op
rindeligt indført fordi Carl Johan ikke forstod svensk
og altsaa maatte have Referaterne paa Fransk) var kom
men til en Ministerialforberedelse, hvor i Virkeligheden 20
saa godt som Alting afgjordes. Nu have som Kong Carl
siger, »Herrerne faaet en Manie for at være enige«. Alt skal
foredrages Kongen, men Alt er forud klart. Under denne
almindelige Enighed er ogsaa Udenrigsministeriet ind
draget. Manderström, der for 15 Aar siden endnu hæv- 25
dede sit unge Udseende (i Upsala Chef for Zierbenglerne)
er nu blevet et gammelt Quickhufvud.
DEN 13. JULI. I Sverrig kan Ingen med Sikkerhed sige,
hvorledes det vil gaae med Repræsentationsforslaget. Men
ligesom det turde være vist, at det i 8 Dage var Kongens 3o
Ønske at danne et nyt Raad for at hindre dets Fore
læggelse — det kom frem, da E. Sparre, Bildt, Lagerbjelke o. s. v. besluttede at virke — saaledes er det og
vist, at Kongen blot behøver at lade Adelsproletarialet følge
sin egen Lyst; — saa falder Forslaget ogsaa i 1865. Adlen 35
afgjør det udentvivl —; alene tør Geistligheden ikke for-
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kaste det. Kongen er af Hjertet imod det; thi han har
gjort sin politiske Partiopdragelse i Rigsdagsfiirstændersystemet; det er hans Lyst — »Jag är Parlichef« og
Leiligheden til dette hele Spil formindskes, naar der kun
5 hiiver 2 Kamre. De Geer er den Eneste af Ministrene,
der for Alvor vilde beklage Forslagets Fald; længe vilde
det dog næppe vare, inden Sagen kom frem igjen.
DEN 14. JULI. Hng. Hamilton er efter Malmstens Paa
stand den af alle Svenske, der vil gaae videst i den
10 danske Alliance, da han frygter for, at Svenskerne skulle
drukne i materielle Interesser.
DEN 15. JULI. Den svenske Presse er noget ringe.
Sohlmann er ikke lidet borneret, og saare upaalidelig.
Han nyder liden Anseelse ogsaa paa Grund af hans
15 private Forhold. Han er med eet Ord »charakteerløs«.
Imidlertid er han ikke talentløs, og har virkelig varm
Følelse for Danmark og for Norden. Men det gaaer
ham som flere Svenske, der i og for sig have skandi
naviske Interesser, de ere saa utaalmodige efter Hand20 ling, at de aldeles oversee Betingelserne for, at der kan
handles. De oversee det i Danmark; derfor denne afsin
dige og ødelæggende Rasen mod Hall — de oversee
det i Sverrig — derfor fordre de Krig, men tænke saare
lidet paa Rustning. Af de yngre Journalister synes Hedin
25 at være ret brav.
DEN 21. JULI. Den, der har mest Indflydelse paa Sver
rigs værnløse Tilstand, er Bildt, som blev sat i Spidsen
for Militærcomiteen, Intet kjendte og dog vilde gjøre
Alting selv.
30 DEN 22. JULI. Kong Carl paa Skodsborg forlangte Halls
Nærværelse. I en længere Samtale erklærede Kongen,
at nu var Tiden til en Alliance kommen. Efter Hamil
tons senere Forklaringer havde Hamilton strax tillagt
Kg. 30. Marts 1863 den afgjørende Betydning, men den
35 Maade, hvorpaa den blev modtaget i Pressen, bevirkede,
at det varede længere inden Manderström gik ind paa

1863 22. Juli—. 1. August 1863.

313

denne Opfattelse. Nu var det skeet, og Stemningen i
Statsraadet i det Hele saa forberedt, at Kongen kunde
udtale sig som han gjorde.
DEN 24. JULI. Iblandt de ejendommelige Figurer i
Sverrige er Finnen Nordström, som Bergfalk i sin Tid .5
vilde have havt til Upsala-Professor, og som Järta fik
til Rigsarkivar. Han er bleven benyttet i de forskjelligste
Comiteer — navnlig og i de økonomiske og finantsielle.
Han er bitter (mod Ministeren) og stridig; derved gaaer
han glip af den Indflydelse, han ellers utvivlsomt vilde lo
have f. Ex. i Præstestanden, hvor han i Aar er Medlem.
DEN 30. JULI. Idag gjordes det frugtesløse Forsøg anden
Gang i Flensborg. Regjeringen havde (tildels under Ønsket
om Leilighed til at reise bort. Hall-Lehmann) besluttet
ikke at indkalde Suppleanter og Kongen havde bifaldt 15
dette. Men de Stænderdeputerede, der vare bievne til
bage, ønskede Indkaldelse, og nu maatte Wolfhagen er
holde Kongens Samtykke hertil.
Kranold sørgede ikke for en Godkjendelse af de nær
værende Deputerede. Han fastholdt den Anskuelse, at 20
et Valg er en Beslutning.
Hvorledes vil nu Rigsraadsvalg blive mulige?
DEN 1. AUGUST. Bille har udtalt sig igaar og idag ret
forstandigt til Sverrig. Han har ved denne Leilighed
ikke glemt de blixenske Aabenbaringer i Fbr, i861 i 25
»Hiemme og Ude« og disses Stadfæstelse af ^Fædrelan
det^; ikke uden Hensyn til Omslaget i Slutningen af
Juni (jfr. 23. Juni) og »Aftonbladet«s Svar 2. og 3. Juli
jf. 2®/?. Han har dog nogenlunde paavist, at »Fædre
landet« ikke har fundet den rette Form for sin Opposi- 30
tion mod Regjeringen, idet Angrebsmaaden er bleven
saa vel optaget i Sverrig af dem, der slutte sig til »Fædre
landet«, at de have glemt Maalet for Glæde over An
grebene, de have glemt den svenske Regjerings Tilbage
holdenhed og kun holdt sig til den danske Regierings ..,5
formentlige Brøst.
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DEN 13. AUGUST. Omsider er da Lundby bleven The
strups Eftermand. Det varede længe, inden det blev sat
igjennem, at Thestrup, trods Kongens Løfte, gik til Flens
borg. Saaledes vandtes Meza’s Fjernelse; — paa den
.5 anden Side vandtes det, at Thestrup blev Centrum for
det i Flensborg voxende Frimureri (selv Knudsen f. Ex.
hører dertil).
DEN 15. AUGUST. »Dagbladet« foreholder ret godt
»Fædrelandet«, hvorledes det i Spørgsmaalet Execution
10 eller Krig arbeider de antiskandinaviske Svenske og
Tyskerne i Hænderne.
DEN 29. AUGUST. Idag kom Manderström til Byen fra
Malmø og var hos Hamilton en kort Tid sammen med
Hall.
15 M. var enig i det af Hamilton omskrevne vedelske Udkast.
DEN 2. SEPTEMBER. Regjeringen forhandler nu aaben
bart under Vægten af tredobbelte Indtryk i den offent
lige og dens egen Stemning;
1) af den slesvigske Forfatnings Standsning;
■■n 2) Den tgdske Forfatningsbevægelse, og den derved
fremkomne Spaltning imellem Østerrig og det ved sin
indre Forvirring lammede Preussen,
3) Udsigterne til den skandinaviske Alliance, idet For
handlingerne herom nu for første Gang ere gaaede over
25 fra Kongerne, Studenterne og Journalisterne til de an
svarlige Regjeringer.
DEN 3. SEPTEMBER. I disse Betragtninger blander
sig nu Hensynet til Bondevennerne, de i Landsthinget
gjorte Erfaringer og Frygten for et aldeles B. Christen3(1 sensk Landsthing; hvis Rigsraadet ikke styrkes, synker
Forbindelsen med Slesvig ned til et Minimum gjennem
Rigsdagens Overvægt.
DEN 4. SEPTEMBER. Idag reiste Hamilton til Stock
holm for at støtte Kongen og Manderström (jfr. 7 og 26/9).
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Det viser sig, at de dansksindede Deputerede ikke ville
vælge Rigsraadsmedlemmer. Dette bliver nu mægtig Aarsag til at drive en Rigsraadsomdannelse fremad.
DEN 6. SEPTEMBER. De svenske og norske Aviser
begynde nu Meddelelser om det forestaaende Forbund.
Det møder ikke Opposition, forsaavidt angaaer Slesvigs
Forsvar.
DEN 7. SEPTEMBER. Idag reiste Hamilton til Stock
holm.
DEN 8. SEPTEMBER. »Dagbladet< for igaar raser imod 1»
de slesvigske Deputerede. Ubilligt, thi de ere endnu ikke
Deputerede, siden Kranold ikke i det sidste Møde gav
Leilighed til at fremsætte yderligere Indsigelser. Var det
skeet, og disse Indsigelser enten vare forkastede eller
ikke egnede sig til at sættes under Afstemning, da var 15
der dog Stænderdeputerede. Dette er den videstgaaende
Indrømmelse, jeg kan gjøre. Jeg finder, at der vel kan
finde en Afstemning Sted efter naturlig Ret, indtil For
samlingen har constitueret sig; da tørst indtræder Forfns.
20
Regel om
Jeg foreholdt igaar Aftes Bille det Ubillige i dette
Angreb paa de Deputerede, som dog ikke kunde fore
tage et uberettiget Skridt, fordi Regjeringen vilde henskyde Alting til Rigsraadet.
Jeg udtalte ligeledes med Bestemthed, at Regjeringen 25
i det Mindste maatte benytte den forestaaende Rigsraadssamling til at afløse de middelbare Valg med umiddel
bare. Det lod til, at han ikke kjendte Situationen i
Ministeriet.
DEN 9. SEPTEMBER. Endnu idag klager Berl. Tid. 20
over de Stænderdeputerede, der ikke vilde vælge. Det
er dog paa Tide, at de ministerielle Blade holde op med
disse Klager, thi Enden paa Legen bliver dog, at Valg
ikke bliver udskrevet, hvor haanligt Hall end afviste
denne Tanke i Begyndelsen. Det er Graah, Mørch-Hansen, .35
Bahnsen og Chr. Juel, der afgjort vægre sig. Det er
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Krüger og navnlig L. Skan, der har bildt sig ind paa
egen Haand at kunne svare for de andre, uden at have
raadført sig med dem.
Det gaaer ofte, men ikke altid.
5 Ministeriet kommer til at skifte Beslutning her lige
som det gjorde med Hensyn til Spørgsmaalet om Sup
pleanters Indkaldelse, da Kongen først sagde Ja til dets
Indstilling, at det ei skulde skee, og derefter (ifølge de
Deputeredes Begjæring gjennem Kranold) lod Kongen
10 tage den modsatte Beslutning.
Fasthed er en god Ting, men den maa anvendes paa
rette Sted og man maa betænke sig ret forud.
DEN 10. SEPTEMBER. Hall hørte idag, hvad jeg havde
at sige i Anledning af Lehmanns første Forfatnings
is udkast.
1) Han billigede ganske, at der ikke skulde gjøres
SmaafOrandringer, men at man i det Enkelte saavidt
muligt skulde holde sig enten til 1849 eller 1855.
2) Han var i Grunden enig i, at man maatte udelade den
2« plumpe Henvisning til Sammensmeltningen af Kongeriget
og Slesvigs Institutioner med Rigsraadets nye Elementer.
3) Han turde ikke modsige de finantsielle Bestem
melsers Uheldighed.
4) Han vilde ikke erkjende de midlertidige Bestem25 melsers Uhensigtsmæssighed paa det Sted, hvor de vare
stillede.
Mærkeligt nok vilde han paastaae, at Forslaget til
Grundlovsændringen skulde frem i Kongeriget til Foraaret; han antydede endog, at man vilde gaae Octroie30 ringens Vei i Slesvig.
DEN 11. SEPTEMBER. Nu har da Bille erfaret hvad
Meningen er i Ministeriet, og har med Styrke afvist alle
de ifædrelandske« Projecter om Experimenter i Slesvig
ved Hjælp af almindelig Afstemning.
35 DEN 13. SEPTEMBER. Scenen i den slesvigske Stænder
forsamling var aabenbart ikke forudberegnet. Men da
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Nogle gik i Heftighed, maatte de andre — for ikke at
blive i Mindretal — (Feddersen i Stege) følge efter, meget
imod deres Ønske.
Man udsteder nu provisorisk:
1) Værnepligtsloven med Tilbehør,
s
2) Credit- og Pantelovene,
3) De fornødne Skatteudskrivningslove,
4) Vandloven, Havariloven, Documentsfremlæggelsesl.
5) Nogle Fattigvæsenslove.
Religionsfrihedsloven og Vidnesbyrdloven blive lig- w
gende. Paa dette Punkt blive altsaa Holstenerne forud.
De holsteenske Bevisloves Fremkomst skyldes naturligviis
kun Preusser, der vilde sætte sin Mening igjennem imod
Flertallet i Overappellationsretten.
DEN 14. SEPTEMBER. Hamilton har nu skrevet fra 15
Stockholm — Vanskeligheder, Former o. s. v. Det kan
ikke blive færdigt til ’®/». Manderström og Sibbern enige.
Den norske Regjerings Erklæring er indhentet.
DEN 16. SEPTEMBER. Idag kom den preussiske Generallieutnant v. Schlichting (12 Aar gi. ved Jena) og den 20
wyrtbgske Gregor Wiederhold. Det er en utilbørlig Kræn
kelse af det danske Territoriums Høihed at lade For
bundet udøve nogensomhelst Myndighed her for at spare
Flytningsomkostninger.
DEN 18. SEPTEMBER. Fredag. Nu er Udkastet til den 25
nye Fællesforfatning for Slesvig— Danmark adskillige
Gange gjennemgaaet. Efterhaanden udslettes det Meste af
de lehmannske Smaabidrag. Der bliver ingen Motiver
givet. (Jfr. Udkastet Nr. 1, og 2.) Det synes, som man
foreløbigt beholder alle de gamle Valgdistrikter i Slesvig 30
(altsaa Forskjel mellem Land og Stad), og de forkjellige
Valgmaader. Ville Slesvigerne endelig forandre det, saa
kan det ske.
DEN 20. SEPTEMBER. Treschow havde henvendt sig
til adskillige Godseiere (Frijs Juellinge, Moltke jnn., 35
Mourier-Petersen, Friis Frijsenborg o. s. v.) med en Op-
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fordring til i Forening at lade en Statue af Hall udføre.
Friis Frijsenborg afslog sin Bistand. Saaledes indskræn
kede den Gamle sig til en Buste. Jeg saae den idag —
den synes mig triviel.
5 Hall besøgte mig idag. Han vil aabenbart ikke Krig
strax, men han vil, at vi som de paa eet Punkt kræn
kede desto friere skulle bevæge os andetsteds. Lad os
altsaa gjøre hvad vi kunne for Slesvig. Han gjentager,
at man til Foraaret burde søge at gjennemføre Omdan10 nelsen af Kongerigets Landsthing efter Monarkiets nye,
og han hengiver sig til den Tanke, at man kunde octroiere den slesvigske Stænderforsamlings Omdannelse —
vanskeligere var at faae den overflyttet til Kbhvn.

DEN 21. SEPTEMBER. Lundby giver naturligviis Rigs
is raadet saa lidt som muligt. Der er idag kundgjort ad
skillige Bestemmelser, sigtende til at lette Overgangen
til Krig
Rosenkrantz (19.—21. Septbr.) har lidt et Nederlag,
uden dog at miste sin Stilling, hvor han bliver.
20 DEN 22. SEPTEMBER. Endnu har ingen rørt ved
Kirkebønnen. Prinds Christian! Prinds Ferdinands Død
vil jo forvolde adskillig Udgift.
1) Prindsesse Caroline gjennem C. Moltke forlanger
Tillæg.
25 2) Prinds Christian skal have 20,000 Tillæg.
3) Der paatænkes Erstatning for Reiseudgifter, baade
til Prinds Christian og Prinds Georg.
DEN 23. SEPTEMBER. Martensen har da omsider al
vorligt taget fat paa Grundtvig, den gjærende »Prophet«.
.30
Otto Blome er utrættelig. Han har atter meldt sig.
Han forsikkrer (Magnusson ligel.), at der har været holdt
et Møde paa Heiligenstädten, hvor Platen Hallermund
var tilstede. Man enedes om at understøtte det Medlem
af Ridderskabet, der blev Minister med den Opgave at
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forhindre Executionen ved en fuldstændig Udsondring af
Holsteen. Herved har han altsaa virkeligt holdt fast igjen
nem flere Aar. Men han har næppe anden Forestilling
derved, end at det vil bringe Holsteen finantsielle For
dele, os finantsielle Opofrelser.
5
DEN 24. SEPTEMBER. Torsdag. Idag reiste Hall og
Lundby til Kongen. Den Første har nylig faaet yderst
krigerske Ordrer fra Kongen. Fensmarck skrev, at han
forgjæves havde søgt at hindre det. Lundby tog det
først heelt ligegyldigt. Men han gik til Hall og det er w
udentvivl efter dennes Raad, at han foretog de i Kg.
21. Septbr. indeholdte paatænkte, men ikke tilstrækkelig
gjennem tænkte Forholdsregler.
DEN 25. SEPTEMBER. Fredag. Den engelske Presse er
særdeles velsindet imod os for Øjeblikket. Paget siger, rs
efter at have læst’, »Times«: Ja det er den offentlige Me
ning i England! Paget advarer som Dotézac imod Krig;
»en Fred er dobbelt vanskelig efter en Krig end før«
— men »en Fred er ogsaa dobbelt vanskelig efter en
Execution. Forhindre altsaa Executionen!« I ethvert 20
Fald maae de Fremmede erkjende, at vi ikke, fordi vi
ikke i Vinter begynde Krigen, gjøre os skyldige i et
Brud paa en Vaabenstilstand ved at begynde den i et
for os beleiligt Øieblik. Drouyn de L. gjentager, at en
tydsk Soldat over Eideren er Signalet til de Franskes 05
active Optræden. Iøvrigt dukker fra forskjellige Sider
Rygtet om en engelsk Mægling op igjen. T. Bille troer
ogsaa, at der har fundet en Henvendelse Sted fra engelsk
Side, men veed Intet derom.
DEN 26. SEPTEMBER. Hamilton forlod Stockholm.

30

DEN 27. SEPTEMBER. Søndag. Lundby reiste i Tors
dags (den 24. Septbr.) med Hall til Kongen; om dette
bidrog til, at Grevinden ved deres Komme var i Ham
borg skal jeg lade være usagt. Det gaaer vidt med Fri
mureri og Berling nu. Ei blot Gr. Thomsen spiller nu 3»
Kort med Kongen hos Berling, men selv Ploug spiste
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der til Middag (med Tscherning og Thestrup) med Hans
Majestæt.
DEN 28. SEPTEMBER. Mandag. Rigsraadet aabnedes.
I Slutningen af Budskabet optoges baade Manderströms
5 Tilsætning i den sidste Erklæring til Forbundet (— den
var sendt til hans Betænkning for at han ikke skulde
[gjøre] Vanskeligheder bagefter paa Grund af Et og An
det i den; — til Gjengjæld meddeler han ikke os sine
Depecher selv efter deres Afsendelse —) og den Beredvillig10 hed til at forhandle paa et passende Grundlag om Hol
steen—Lbg., som paa forskjellige Steder navnlig og i
Petersborg har gjort som det hedder et godt Indtryk.
Den 28. Septbr. Hamilton (Hedelunda) skriver (da Hall
har klaget over Forhlgernes Langsomhed)... »Kan, om
15 det är en tröst, sanningsenligt säga att icke heller jag
under denna tid dansat på rosor, och jag skulle knappt
kunnat uthärda, om jag icke haft hoppet att uträtta
något för vår framtid fruktbärande och godt. Också
börjar det ljusna. Jag lemnade iförgår Stockholm och
20 afvaktar här några dagar befallningen att återvända till
Köpenhamn, der jag förmodligen inträffar nästa Söndag.
Lord Russell är under sitt vistande i Skottland otill
gänglig för den öfriga verlden, så att vi ännu icke erhållit
något svar å den noto, hvaraf Eders Exc. genom Rosén
25 erhållit del. Deremot äro underrättelserna från Paris
goda. Baron Bennet lemnade i Fredags Paris med svaret
från Drouin de Lhuys, hvilket således imorgon kommer
till Stockholm. Fullständigt kan jag väl icke känna dess
innehåll, men genom Adelsvärd vet jag, at vårtt uppträ30 dande i frågan gjort ett fördelaktigt intryck och från
Frankrikes sida framkallat förklaringar vida bestämdare,
än man hos oss väntade. Jag antager, att jag vid min
återkomst skall få meddela Eders Exc. allt detta i sin
helhet, och att Eders Exc. i det goda resultatet af M—ms
33 diplomatiska skriftvexling skall finna ersättning för lång
samheten i våra förhandlingar, om orsakerne hvartill
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jag mundtligen skall yttra mera än jag vågar anförtro
åt papperet.
H. tilføier nogle Ord om den truende Udvalgsbetænk
ning i Frankfurt.... »Diplomaterna i Stockholm tyckas
iöfrigt betvifla, att någon execution verkligen skall komma =
att äga rum«.
DEN 30. SEPTEMBER. Onsdag. L. Schau har i sin
Tid meddelt Lehmann en Udtalelse om Rigsraadets Om
dannelse.
DEN 2. OCTOBER. Der har ganske vist fra engelsk Side »
fundet en Henvendelse Sted til Frankrig, om man skulde
dictere Danmark—Tydskland en Afgjørelse. Men For
slaget var altfor ubestemt til at man i Paris vilde ind
lade sig derpaa.
DEN 3. OCTOBER. Gøtheborg Fest i Anledning af Ud-is
førselstoldens Afskaffelse. Som Æresgjæster indbudne:
Murén — en udmærket theoretisk Practiker, men en
daarlig Administrator, saa han ei kan holde sig i Be
styrelsen af den Geflebane han selv drev frem; Arvid
Posse, Formanden i Bevillingsudskottet, en ret energisk 20
skaansk Possessionat, som behreider Gripenstedt, at han
ikke har sat Frihandelstheorien igjennem med større
Kraft, og Malmsten, tidl. Professor i Mathematik, nu i
længere Tid consultativ Statsraad, et Følelsesmenneske;
i sin Tid Prinds Oscars Lærer.
25
DEN 4. OCTOBER. Søndag. Efter to Formiddagsmøder
og et kort Aftenmøde sluttedes igaar Behandlingen af
Grundlovs- og Valglovsudkastet. Madvig var meget mis
fornøiet med Discussionen der væsentlig førtes mellem
Ministeriet og Andræ til den ene og J. A. Hansen til 30
den anden Side. Det er klart, at Afgjørelsen vil afhænge
af de mere slesvigsksindede Medlemmer (som Carlsen,
Juel, Krüger o. s. v.) B. Christensen og Blixen stemme
udentvivl, ligesom Andræ, Ussing o. s. v. imod Udkastet
under alle Omstændigheder, ligel. Heltzen og Kranold. 35
J. A. Hansen udtalte sig ikke bestemt, om han vilde
Kriegers Dagbøger. II. Bind.
21
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sige nei, 1) hvis man fastholdt Kongevalgene, 2) hvis
man ikke vilde give Folkethinget den overveiende finant
sielle Myndighed.
DEN 5. OCTOBER. Mandag. Idag sattes Grundlovsud5 valget. Ved Minoritetsvalgene hjalp Høire Tscherning,.
Blixen og J. A. Hansen ind. H. Hage er svag med Hen
syn til Thingenes indbyrdes finantsielle Stilling. L. Skou
er svag med Hensyn til Indtægtscensus o. s. v. saa vi
ere egentlig kun 3, der holde stærkt igjen.
10 Efter den tilbagekomne Hamilton’s Meddelelse har Man
derstrom ikke havt Mod til at benytte Forf.s § 11, men
confereret med hele Statsraadet. Her har man da for
langt hemmeligt Utskott og den norske Regjerings Med
lemmer, der ogsaa maatte høres, have mere eller mindre henvist til Storthinget. Gripenstedt gjorde gjældende,
at man ikke kunde komme til Siderne med denne Sag,
før Jernbanelaanet (17*/« Million) var afgjort. Hamilton
paastod, at Sagen imidlertid var sikkret; ellers vilde han
ikke komme tilbage til Kbhvn.......
DEN 6. OCTOBER. Møde i Grundlovsudvalget. Konge
valgene finde mindre Modstand end det saae ud til, dog
synes man at ville opstille 25 som et Maximum. Der
er Tilbøielighed til at udelukke Prindserne.
Hele Ministeriet var paa Glucksborg.
25 Prinds Oscar*, som paa Hjemreisen besøgte Kongen,
syntes meget overrasket over, at Tractaten endnu ikke
var afsluttet; han paastod, at Gripensteds Grund til Ud
sættelse i alt Fald ikke gjaldt længere, idet Jernbane
laanet var afsluttet.
30 Iøvrigt vilde Hamilton have reist med Ministrene, men
han blev hindret, da Kong Carl — udenfor Aftalen —
sendte Brev til Kongen med en Frimurer, Oberst Liliencrantz. Alt heri laae et slet Varsel m. Hs. til Manderstrom.
* Del paastaaes, at Prinds Oscar fra Badestedet har
3.5 været incognito i Biarritz.
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DEN 7. OCTOBER. Møde i Grundlovsudvalget idag. Der
er stærk Stemning mod Udkastets finantsielle Ordning;
der er næppe flere end 3, der ville gaae ind paa Ud
kastet (Bruun, Clausen, Krieger).
Senere (15. Dcbr.).
s
Paa Gliicksborg fik Oscar en Depeche fra Hamilton,
der anmodede ham om Intet at sige, der røbede Tvivl
om Alliancen. Blixen, der har fortalt mig det (den 15.
Dcbr.) tilføiede, at han havde Meddelelse om, at Gripenstedt, de Geer og Carlson havde modsat sig Sagen, naar lo
ikke England og Frankrig tilraadede Forbundet, derfor
troede han alt i Glucksborg ei derpaa, idet de fra Engl.
og Fkrg. komne Svar ikke opmuntrede dertil.
Den 8^^ i Malmø sagde Oscar til Blixen med Taarer i Øinene,
at man da aldrig kunde stole paa Noget, — nu blev det is
jo ikke til Noget med Alliancen. Her i Malmø fik Hamil
ton Ordre til at meddele Hall, at Sverrig trak sig tilbage
— til Tornérhjelm, der spurgte hvad det var han havde
faaet, svarede han: Tractaten.
DEN 8. OCTOBER. Jeg talte med Andræ idag om For- 20
fatningssagen. Han vilde have forstærket Fællesudvalg
(lige Mange fra begge Thing) til at afgjøre Uovereensstemmelser med Rigsdagens Ret. Jeg anseer det for
umuligt at gjennemføre dette, som nu endog forlades i
Sverrig, men lad ham forsøge det.
25
Monrad synes at erkjende Nødvendigheden af at holde
paa Bestemmelser, der værne imod en Gjentagelse af
Landsthingserfaringen.
DEN 9. OCTOBER. Et større Fleertal synes at kunne
samle sig om det svenske nye Forslag, dog uden Fælles- 30
udvalg fra Begyndelsen, men med samtidig Behandling
af Tillægsloven i begge Afdelinger og Afgjørelse af Uovereensstemmelser i foreenet Rigsraad. Vi bleve idag fær
dige med den første Gjennemgaaen af begge Udkast. I
næste Uge ville vi conferere med Ministeriet.
Hall har idag begyndt med Paget et af de sædvanlige,
21*
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farlige uklare Experimenter. Paget* har faaet Lov at
telegraphere til Russell, at man vilde tage Pat. 30. Marts
tilbage, hvis det ved de Underhandlinger, som da vilde
finde Sted, var sikkert, at der kun var Spm. om Hol5 Steens finantsielle og legislative Stilling.
Men hvilken Stilling vilde da Regjeringen have m.
Hs. til Holsteens Bestyrelse, hvis Pat. hævedes? Vilde
det blive forstaaet, at Kongen derved kun fik større
Magt? Vilde man atter komme til 29. Juli?
10 DEN 10. OCTOBER. Der er aabenbart blandt Diploma
terne en vis Bevægelse mod Udkastet. Det er dels en
ubestemt Forestilling om en Incorporationstendents, dels
en Betragtning af Forslaget som en Handske tilkastet
Tydskland, der kun ugjærne seer det bestaaende Rigs
is raad, og endnu mere er uvilligt stemt mod dets Styrkelse.
Nogle slesvigske Betragtninger gjøre adskillige Med
lemmer vaklende. Dersom Forslaget gjennemføres trods
Indsigelser, men Vreden da skal dæmpes ved en stærk
Udvikling af provindsielle Institutioner i Slesvig, da synes
20 Vindingen ved Centralorganets Udvikling at opvejes ved
Tabet paa det provindsielle Omraade.
Idag fik jeg Martensens ypperlige Skrift mod Grundtvig.
Madvig skriver paa en Brochure, han synes at ville
modarbejde Grundlovsforslagets Vedtagelse, hvis ikke
25 nogen Sikkerhed gives for, at den i Motiveringen anty
dede Tanke om Landsthingets Omdannelse i Kongeriget
og den slesvigske P. St. Ffs. Reorganisation udføres.
DEN 11. OCTOBER. Hamilton forklarede mig idag,
hvorledes stridige Beslutninger udjævnes.
30

* Paget blev sat i Bevægelse af Lehmanns Yttring i
Rigsraadet.
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Da Hall siden søgte Hamilton (foranlediget ved dennes
Yttring til Tornérhjelm i Malmø, at det Papir, der var
kommet den 8**®, var Tractaten), erklærede Hamilton sig
som syg ude af Stand til at tale om Forretninger.
DEN 12. OCTOBER. Lundby bad om en Konference
mellem Hall — Lundby og Finansudvalget, da han paa
tænkte et Ændringsforslag til indeværende Aars Tillægs
bevillingsforslag, omtrent en halv Million for at kunne
holde en Styrke af 10 å 12,000 Mand i Sydslesvig.
Idag fik jeg Madvigs Brochure, den vil give Røre.
lo
DEN 13. OCTOBER. Imorges omdeltes de foreløbige
Grundlovsudvalgsforslag. I Formiddag havde vi Confe
rence med Lundby og Hall. Tscherning gjorde Vanske
ligheder, saalænge man ikke vilde betale Mere til Be
folkningen, hvor den extraordinære Indqvartering skulde 15
finde Sled. Iøvrigt vilde Udvalget anbefale en i almin
delige Udtryk holdt Creditbegjæring paa en halv Million.
laften har jeg haft Conference med Ministeriet (Lundby
kom ikke, Wolfhagen er i Slesvig). Jeg opdager til min
Overraskelse, at Madvigs Indvendinger mod forskudsvis 20
Bortgivelse med Udsigt til intet Vederlag at faae have
gjort et dybt Indtryk paa de kongerigske Ministre Monrad
og Lehmann. Half som ei har med Rigsdagen at gjøre,
er meget betænkelig ved nu at træde tilbage, o: at knytte
Iværksættelsen til den udtrykkelige Betingelse, at Lands 25
thinget omdannes. Men Lehmann og Monrad mene, at
dette er nødvendigt eftei’ den Modtagelse, Forslaget har
faaet hos Bondevennerne. Monrad vil da tage en mid
lertidig Bestse, hvorved de middelbare Valg afskaffes;
dette er nødvendigt i Slesvig, men naar han udenvidere 30
vilde fordoble de umiddelbare Valg, da gaaer dette ikke
an, næppe i Slesvig, men under ingen Omstændigheder
i Kongeriget. Jeg vilde foretrække, at man samtidig med
det store »Program« opstillede en midlertidig Repræsen
tationsforandring, som enten helt igjennem eller dog i 35
Slesvig gav umiddelbare, mindre bundne Valg end nu,
og som derhos forøgede Antallet noget.
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Man kunde saaledes f. Ex. beholde:
1) Kongevalgene........ 12 3
12—5
2) de umiddelbare....
5 eller
som Censusvalg ... 17
17 7
29—8 = 37

og dertil for

10

Folketh. Lth.
27 Rigsdagsm.
18= 9
nemlig
10 slesvigske
37
valgt efter den
10
lave Census

12
7

25
eller et noget mindre Antal
74
61
15 Muligt kunde man, hvis man vilde have umiddelbare
Valg istfr. Rigsdagsvalg i Kongeriget, lade de 17 Kredse
med forskjellige Vælgere vælge 17, og de 3 i Slesvig 7.
DEN 14. OCTOBER. Jeg troer ikke, at Hall har Mod
til at optage Monrads Tanke. Monrad har imidlertid alt
20 vedkjendt sig den for Madvig og den triumpherende
Andræ. Denne Tanke, at Andræ ad denne Vei skulde
seire, har Hall ondt ved at taale.
Hamilton har igaai-* været længe hos Hall og meddelt
*) Den 13“*® telegrapheredes til Hamilton: »Om danska
25 regeringen insisterar, kommer fullmakt dertill att Tit.
tillsändas«. Jfr. 18. Octbr. Forud for denne Passage, som
Hamilton optog i de Uddrag, han meddelte Hall, Marts
1864, gik en Ordre om at meddele Depechen af 5. Octbr.
Samtidigt fik H-n. et Privatbrev, hvori M-m gjorde ham
30 opmærksom paa, at det ofte faldt i en Embedsmands
Lod at udføre Befalinger, i hvilke han ikke var enig,
og spurgte om han troede det var i Sverrigs Interesse,
at han forlod sin Post. H-n svarede, at han forlængst
havde erfaret, at en Embedsmand maatte finde sig i
35 Meget, som han ikke ganske billigede. Han vilde ikke
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ham Adskilligt, under Taushedspligt. Hall paastaaer, at
han dog troer fremdeles paa Forbundet. Til mig siger
[han], at Hamilton ikke ret veed, hvorledes det hænger
sammen.
Igaar var det brittiske Ministerium sammenkaldt til 5
et Møde ogsaa i Anledning af den danske Sag. Paget har
igjen insisteret paa Tilbagetagelsen af Kg. 30. Marts,
under Betingelse, at dette ikke skulde have Indflydelse
paa de Landsdele, der ikke høre til Forbundet.
DEN 15. OCTOBER. Kongen er kommen til et Slats-10
raad, anmodet af Hall har han efter øieblikkelig Vrede
besluttet sig til at overraske. Unegtelig er der Intet fær
digt, men en Forestilling bliver jo snart skrevet.
Hall er meget forknyt — Madvig, Kongens Misfornøielse, Pagets Mæglingsbegjæring, Blixens bismarckske 15
Bevægelse.
DEN 16. OCTOBER. Fredag. Idag Statsraad. Kongen
bliver ind i næste Uge.
Nu begjmde de svenske Blade at strides om Forsvars
forbundet, »Dagligt Allehanda« imod, »Aftonbladet« for. 20
Om Aftenen Conferents med Hall og Fenger i Grund
lovsudvalget. Hall havde meddelt sin Erklæring.
1) Tilslutning:
f. Ex. § 18’s Redaction, Rigsrettens Dannelse, de finant
sielle Bevillingsloves Behandlingsmaade,
25
2) Absolut Modstand:
Krüger. — J. A. Hansens Landsthing. Bortkastelse af al
Indtægtscencus.
tilbageholde, at det saaledes ikke stemmede med hans
Anskuelser om det Rigtige, at Kong Carl personligt havde .30
udtalt sig til Hall i Sommer, uden at Hamilton vidste
Noget derom, før han gjennem Hall havde faaet Kund
skab om Kongens Beslutning. Men han havde fundet
sig deri, fordi han troede, at Sagen i det Hele dog havde
vundet ved denne kgl. Udtalelse. Men hvis Sagen nu gik 35
tilbage, var det ikke blot hans Anskuelse, som led, men
hans Stilling vilde blive uholdbar.
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3) Henstilling.

a) med Tilnærmelse til 1)
b) ----------------------- til 2)
c) ligegyldigt f. Ex. Prindsernes Udelukkelse. Stats5 revision.
DEN 17. OCTOBER. Løverdag. Møde i Grundlovsud
valget til Afstemning efter Halls Erklæringer. Jeg valgtes
til Ordfører — knebent nok.
Skau vakler ynkeligt frem og tilbage af Frygt for, at
hans Popularitet skal lide.
DEN 18. OCTOBER. Hamiltons Hemmelighed er denne.
Da han var med Prinds Oscar i Malmø (d. 8. Octbr.)
kom en Depeche (5. Oct.) fra Manderstrom; han skulde
meddele Hall, at det for Danmark selv var bedst, at
15 intet Forbund afsluttedes. Han spurgte pr. Telegraph,
om han kunde blive fri for at læse denne Depesche,
naar han gav sin Dimission. Da der intet Svar kom i
Løbet af nogle Dage, gav han sin Afskedsansøgning ind;
han har skrevet til sin Regjering og faaet et Svar (d. 13.
20 Oct.) jeg veed endnu ikke, hvilket. Naturligviis er han
nu tilbøielig til at erkjende, at Manderstrom først har
været forfængelig — han behøvede jo ikke at komme
herned og skumme Fløde af da Alt var forberedt — og
siden vankelmodig, først ved ikke at turde tilraade Trac25 tatens Afslutning paa den lette Maade (uden hele Statsraadets Mellemkomst), og siden ved reent at ville træde
tilbage*.
DEN 19. OCTOBER. Idag skulde Minoriteterne indgive
deres Bidrag til Betænkningen. Tscherning har skrevet
30 et langt føderalistisk Indlæg.
laften Statsraad. Hall tager Fuldmagt til at under
handle med Hamilton. Kongen reiser i Aften. Paa Vejen
*) Hamilton har aldrig siden forklaret Grunden til
den hele Svingning, undertiden antyder han blixenske
.35 Intriguer.
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til Byen i Fredags (d. 16de Octbr.) vilde Blixen vise Hall
Correspondancen med Bismarck, men det blev ikke til
Noget. Naturligviis forklarede Blixen Hall Sagen paa det
skjønneste. Alt paa Glucksborg fortalte Blixen til Hall,
at han havde skrevet til Bismarck.
Det viste sig, at Kongen ikke blot ikke vilde styrte Mini
steriet, men han endog meget bestemt opfordrede til en
hurtig Vedtagelse af Grundlovsudkastet*.
DEN 20. OCTOBEB. Blixen har ikke blot til Bismarck
udtalt sig, men og for Paget erklæret sin Beredvillighed lo
til at opgive Kg. 30. Marts, Grundlovsforandringer og
gjøre de ønskede Indrømmelser i Slesvig.
Paget har tilbudt Mægling, enten Englands eller samt
lige Londonertractatens Underskrivere (uden dog at vide
hvorvidt disse ere villige.)
is
DEN 21. OCTOBEB (Onsdag). Paget har nu faaet Halls
Svar. Vedel der kom op til ham, traf ham i høieste
Grad misfornøiet. Han klagede over, at Hall var gaaet
fra sit Ord o. s. v. Sagen var vel den, at han vilde lokke
os ind i en Mægling uden at vi vidste det Mindste om 20
Grundlaget for en Mægling. Halls »note verbale« til
bageviste den isolerede engelske Mægling, men modtog
Mægling ved alle Londonertractatens Underskrivere, med
Villighed til at tage Kg. 1863 tilbage naar Forbundsexecutionen derved endeligt Qernedes, og da at forhandle 25
om det internationale Spørgsmaal, men med udtrykkelig
Fastholdelse af Grundlovsforslaget, Hærorganisationen
og Toldlovens Iværksættelse nord for Eideren. Paget
kastede sig i Sophaen uden at bede Vedel sætte sig,
erklærede at han var ikke Advokat: — Han kunde ikke 30
1864 Marts.
* Den 19. October skriver M—m til Hamilton: aussitfit
que nos formes le permettront, des pleinpouvoirs & des
instructions vous seront expédiés. Halls Extract ved Med
delelse d. 22. Oct. lyder saaledes.
35
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disputere med ham, men enhver loyal Trediemand vilde
give Vedel Uret o. s. v. Vedel tog det Hele very coolly!
DFN 22. OCTOBER (Torsdag). I Aften vedtoges Grund
lovsbetænkningen. Hamilton meddelte idag Hall, at han
snu har faaet Svar: Siden den danske Regiering forlangte
det, skulde Forbundet afsluttes. Hamilton maatte endelig
blive, han skulde faae Fuldmagt og Instrux. (Dep. 19.
Oetbr.) Blixen og Sturzenbecker have udentvivl gjort
Alt, hvad de kunde for at standse Sagen; Hamilton selv
10 paastaaer, at han ikke veed, hvorfor Standsningen er
kommen, navnlig skal det ikke være Gripenstedt.
Det paastaaes, at Kongen vil boe i Odense i Vinter.
Fædrelandet optræder i den Anledning som »skandi
navisk Hoftidende« (Chr. Winther »til en vis Mand« og
15 Forslag til at give. 200,000 Rdlr. til Frederiksborg).
DEN 23. OCTOBER. Betænkningen omdeltes. I sidste
Øieblik lokkede Blixen Krüger til at erklære, at han
ikke kunde stemme for Forfatningssagen, uden en ny
Rigsforsamling, efter Lov 7. Juli 1848. I samme Retning
20 har I. A. Hansen bestemt sig*.
Hall begyndte nu at overveie, hvad der skal gjøres,
hvis Grundlovsforslaget vel faaer Fleertal, men ikke det
qualificerede. I ethvert Fald bør de middelbare Valg i
Slesvig afløses af umiddelbare.
25

* Jeg havde, tilskyndet af Madvig, havt nogen Tilbøielighed til at optage den Exposé, jeg i 1861 skrev for
A. Hage til Lord Brougham, men opgav det, da Clausen
og H. Hage fraraadede det. Noget bidrog ogsaa den Om
stændighed, at det faldt mig lige vanskeligt at tale og
30 at tie om Aarene 1861—1863 og den gamle Erfaring, at
man næsten aldrig fortryder at have tiet.
M-m skriver ^Vio til Hamilton: »Säg Exe. Hall att så
snart det biir mig möjligt har [Tit.] at vänta instructioner
och fullmakt. <
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Der er i Finansudvalget stærk Stemning imod Marineministeriet og dets Tillægsbevillingsforslag.
DEN 24, OCTOBER (Løverdag). I Valglovssagen ved
toges at afgive en foreløbig Betænkning til Oplysning
om hvorledes de forskellige Fractioner have tænkt sig s
deres Grundlovsforslag gjennemførte.
DEN 25. OCTOBER. Efter Halls Beretning hænger det
saaledes sammen med Hamilton-Manderström.
I Malmø (d. 8.) modtog Hamilton Meddelelse til Hall,
at Regjeringen fandt, at det vilde være i Danmarks egen lo
Interesse, naar Forbundet ikke afsluttedes. Hamilton
telegraferede tilbage, om han kunde blive fritaget for
denne Meddelelse, hvis han gav sin Dimission. Da der
gik nogle Dage uden Svar, sendte han sin Afskedsbegiæring. Tirsdag d. 13. Octbr. kom en Depeche fra Mander- is
ström; Hamilton meddelte i Overensstemmelse dermed
den ældre Depeche, men kunde nu tilføie, at hvis Conseilpræsidenten dog insisterede, skulde Fuldmagt og
Instrux blive Hamilton sendt. Hall svarede da i et Pri
vatbrev d. 14. Oct. til Hamilton, hvorfor han maatte 20
insistere. Herefter skrev da Hamilton til M., og dennes
officielle Meddelelse kom da endelig Torsdag d. 22. Octbr.
Imidlertid vexledes private Breve, d. 11. foreholdt H.
at en Embedsmand maatte udføre Meget, der ikke stem
mede med hans Anskuelse. Ja, svarede H. jeg har taalt 25
Meget f. Ex. at Kong Carl henvendte sig i Sommer til
Hall uden forud eller siden at meddele mig Noget, saa
jeg maatte høre Alt af Hall; men jeg kan ikke bære
den Stilling, jeg vilde faae ved Tractalens vankelmodige
Opgivelse.
30
DEN 26. OCTOBER (Mandag). Det hedder i Aviserne,
at Schele har i et Møde af Overøvrighederne meddelt
dem nogle Befalinger fra Kongen for det Tilfælde, at
der skulde skee Execution i Holsteen. Mon Hall veed
Noget herom.
35
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Vedel er nu kommen efter Grunden til Pagets Vrede.
For det Første havde Paget ondt i Maven. Dernæst
krydsede Vedels Redaction aldeles Russell’s Udtalelse til
Forbundet, som Paget netop fik til samme Tid. Han
5 protesterer imod at skulle have lovet Executionens
Standsning, endsige dens endelige Fjernelse (— saa lad
os forhandle skriftlig for Fremtiden, siger Hall —); thi
Russell har netop samtidigt sagt, at han erkjendte at
Tydskland kunde afgjøre det holstenske Spørgsmaal
10 alene; han vilde kun minde Tyskland om at det havde
erklæret sig villigt til at forhandle om det holstenske,
naar det slesvigske medtoges. Vi skulde altsaa tage Executionen som lovlig og saa forhandle, uden nogensom
helst Betryggelse. Russell har ovenikjøbet fortalt i Frank15 furt, at vi vare villige til at tage Kg. 30. Marts tilbage.
DEN 27. OCTOBER (Tirsdag). Udentvivl har Vedel dog,
om end i mindre Grad end Paget, seet Sagen for sort.
Paget veed vistnok, at Lord John anerkiender, at der
i Holsteen er et dobbelt Spørgsmaal, et aldeles federalt
20 (Holsteens indre Anliggender), et, der er internationalt
(Holsteens Stilling i Fællesmonarkiet i Fællesanliggen
derne); at det slesvigske Spørgsmaal er blot internatio
nalt, er en Selvfølge.
Manderström foredrog idag Tractatärendet i sammen25 sat ministerielt Statsraad. Alene et Par Punkter, der ei
behøve at anmeldes i Conseilet, blive forbigaaede; Re
sultatet blev, at den norske Regjerings officielle Betænk
ning skulde indhentes. Den er lovet til »medio af nästa
vecka« (skriver M-m d. 30. Octbr.); saa kunne Under
so handlingerne ordentlig begynde. (Hamiltons Notits Marts
1864.)

DEN 28. OCTOBER (Onsdag). Igaar holdtes combineret
svensk-norsk Statsraad i Forbundsspørgsmaalet; det for
sikkres, at Intet er til Hinder, men Forbundet vil ikke
35 blive underskrevet, hvis Hall ikke holder sig.
Der afgives i Frankfort en overordentlig imødekom
mende Erklæring, som har vakt baade Hamiltons og

1863 28. October—30. October 1863

333

Pagets store Tilfredshed. Det forsikkres, at Lord John
i Privatbreve til Paget har udtalt sig meget bestemt mod
Forbundets Afviisning af Mæglingsforslaget. Vi have nu
taget Anledning af, at Schertf holdt Protokollen aaben
(siden Instructionsfrist afsloges d. 22. Oct.) til i Forbundet □
at erklære vor Beredvillighed til at forhandle under
Protokolmagternes Mægling.
DEN 29. OCTOBER jvf. 14. Novbr. I Forbundsmødet
idag afgaves vor »forsonlige< Erklæring ligs. Russell’s
Tilbud om Mægling (21. Oetbr.)
lo
Ogsaa Bismarck har til Quaade udtalt sig i den Ret
ning, at han erkjendte Tredelingen,
1) det indre holstensk-federale Spørgsmaal,
2) det ydre - holstensk = Fællesforfatningsspørgsmaal,
hvilket han dog betegnede som svævende imellem det is
internationale og det federale,
3) det slesvigske, reent internationale.
Det kommer nu frem, at man i Berlin synes at ville
standse Executionen ved at opnaae, hvad Zimmermann
kaldte et »gutes Provisorium«, nemlig Opgivelse af Nor-20
malbudgettet, saa at den holstenske Stænderforsamling
fik et aldeles ubegrændset Votum. Hall er strax villig
til at gaae i denne Retning. Bismarck synes at ville
have dette Tilbud gjort, og saa at ville prøve, hvad han
kan gjøre. Hall siger dog endnu, at Forbundet jo kun 25
har forlangt Lighed, — naar den holstenske Forsamling
faaer, hvad Rigsraadet har, saa kan det ikke forlange
Mere, efter de nuværende Forbundsbeslutninger.
DEN 30. OCTOBER. Hall. Fredag. Idag holdtes stort
Møde i Landsthingssalen, efter Indbydelse af Jacobsen* 30
med Hall. Han fremhævede 1) Tiden for de Kongevalg
tes Varighed (han ønskede Livstid —), 2) Landsthingsvalgretten, 3) de finantsielle Loves Behandling. Jeg for
klarede ham mit conservative og resignerede Standpunkt.
* Lige indtil Krüger (Juel, Carlsen osv.) paa den ene 35
og Tillisch, Haagen osv. paa den anden Side.
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Krüger gjorde sin slesvigske Selvstændighedsfrygt gjæl
dende. Jørgensen vilde have Valgretscensus nedsat til
100 Rdlrs. Skat. Hall svarede med at hævde den store
Vigtighed, Grundlovsagens hurtige Gjennemførelse vilde
5 have; han paaviste Jørgensen, at af de 4000 Vælgere
udenfor Kbhvn. var omtrent en Fjerdedel Gaardmænd;
han bevidnede at ligesom det aldrig havde været hans
Hensigt at give den nuværende slesvigske Stænderfor
samling Udgiftsbevillingsret, saaledes var det ei heller
10 hans Agt at give denne Myndighed til den Stænderfor
samling, som man ønskede at danne i Slesvig. Carlsen,
Juel og Flor trængte meget stærkt ind paa ham. Bruun
(M. P., privat) og Madvig holdt igjen. Man gik ganske
vist Hall noget nær, thi hvad hjalp det saa, at han gik
15 af, hvis en Anden som f. Ex. Monrad saa kom og gjorde
det. Men det er jo Straffen for tidligere Synder. Jeg
finder, at man kan betegne Aarene 1861—1863 saaledes:
I 1861 lod vi en fremmed Gesandt rode i vore Ind
volde (Brøde) 1862 fik vi Straf, et uforskammet Forslag
-0 fra denne Gesandts Minister (Uheld) i 1863 hidtil stort
Held — lad os nu see hvorledes det gaaer.
Det er ikke sandt, naar Hall siger, at han ikke har
tænkt paa at indrømme den nge slesvigske Stænderfor
samling Bevillingsmyndighed, men i delte Øieblik vil jeg
25 troe, at han ikke tænker derpaa. Det har hjulpet Noget,
at jeg i Betænkningen fik Fleertallet til at udtale sig
imod en Udvidelse af Stændernes Myndighed. Det har
overrasket Fleere end mig, at denne Udtalelse fik Lov
at staae uanfægtet.
30 DEN 31. OCTOBER. Løverdag. Hall iler med at berede
sig selv og Andre de største Vanskeligheder blot for at
vinde en lille Udsættelse med Executionen. Nu vil han
lade Quaade sige Bismarck, at han vil opgive Normal
budgettets Gyldighed i Holsteen. Det lykkedes dog Vedel
35 at faae det bestemte Forbehold ind, at denne Bevillings
myndighed ikke betegnede Indrømmelsen af parlamen
tarisk System, at Regjeringsudgifterne, forsaavidt de vare
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nødvendige, under alle Omstændigheder vilde blive af
holdte.
DEN 1. NOVEMBER (Søndag). Blixen og I. A. Hansen
have dog virkelig skadet sig ved det afsindige Slutnings
forslag og dets ikke mindre afsindige Tillægsmotivering. &
Selv Krüger gaaer fra det.
DEN 4. NOVEMBER (Onsdag). Omsider er Statsbud
gettet for 1863/64 bleven færdigt.
Hall vil lade Grundloven, hvis den vedtages, træde i
Kraft d. 1. Jan. 1864. Blixen truer Kongen med at han,»
hvis han stadfæster Loven, ikke vil sidde paa Thronen
Aaret om; ja nu begynder han kun at ville give ham
6 Maaneder!
Regjeringen har indrømmet Skau Medtagelsen af Canon
og Herrepenge; det har generaliseret Forslaget for at is
redde Skinnet, men synes mig derved snarere at gjøre
Ondt Værre.
DEN 5. NOVEMBER (Torsdag). Idag afgjordes Repræsen
tationssystemet efter Ønske.
DEN 6. NOVEMBER. Normalbudgettet blev saa at sige 20
opgivet idag. Det var Carlsen’s ene Betingelse; den anden
er Erklæringen mod slesvigsk Udgiftsbevillingsret.
DEN 7. NOVEMBER. Andræ satte Afgjørelsesudvalget
igjennem ved en Combination af Høire og — Venstre,
som troede at drille mig derved. 1. A. Hansen glemte, 25
at jeg selv i Udvalget havde bragt dette Alternativ paa
Bane; men Hage o. fl. vare bestemt derimod, og Ingen
for det.
7. Nov. skriver M-m til Hamilton; at han har læst
vore Erklæringer til Forbundet og Halls Depeche til
Berlin d. 31. Octbr., og tilføier: >je suis heureux deso
pouvoir dire que la marche moderée conciliante adoptée
par le Dc. ne saurait que lui assurer tous les suffrages.
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Je vous prie d’offrir å Mr. le P. du C. I’expression de
cette opinion du Gvt. du Roi.
Idag udfærdiges Halls Fuldmagt til Allianceforbundet.
DEN 8. NOVEMBER. Kong Carls Digtsamling er nu
5 kommen hertil.
DEN 9. NOVEMBER. Rigsrettens nye Ordning vedtages.
Idag sluttedes anden Behandling af Grundlovssagen.
De preussiske Kamre aabnedes.
Tscherning er i høi Grad arrig, saa det gaaer ud baade
10 over Hall og mig.
Til Slutningen tog David ved Overgangen fra 2**®" til
3’^’® Behandling, Ordet for at forsikkre, at han fastholdt
sit Standpunkt fra 1848, om det end havde beredt ham
mange bittre Timer ved den Kløft, der deraf var ud
is sprungen mellem ham og hans Venner.
> Folkets Avis< har havt en ret god Artikel i Anled
ning af Grundtvigs (7. og 9. Novbr.) og Martensens Strid.
Først idag vendte Kongen tilbage til Glucksborg fra
Cappel.
20 DEN 10. NOVEMBER. Prinds Oscar har i Aftonbladet
skrevet en ypperlig Artikel om det skandinaviske For
svarsforbund. Lige har Aftonbladet havt en interessant
Artikel om Gustav Adolf’s nordiske Politik i 1627—1628,
som Christian IV til Danmarks store Ulykke i Mismod
25 ikke tilstrækkelig vurderede.
Idag blev Kongen syg.
Senere Anm.
Det har bagefter bekræftet sig, hvad man hørte dumpe
Rygter om, at Forholdet mellem Kongen og Grevinden
o var saa slet, at Kongen forsætlig drak sig ihjel; Grev
inden holdt ikke igjen, men drillede ham, hvad enten
hun nu var kjed af det hele Liv, eller hun ikke længere
kunde stvre ham.
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DEN 11. NOVEMBER. Onsdag. Carlsen og A. Hage stil
lede Hall temmelig haarde Betingelser med Hensyn til
den slesvigske Erklæring.
Ved Middagsselskabet hos Hall (Tscherning og A. Hage
udeblev paa Grund af Finansudvalg, men Ankjær vilde s
ikke opgive Middagen), var der temmelig stor Hvervning;
især Pnggaard med Jørgensen og Ministrene med »La
maen« som begyndte at udlade sig med, at han paa
Grund af Middagsselskaber næppe kunde komme til
Afstemningen i Grundlovssagen. Det ansees for tvivl- w
somt, om Mourier vil komme.
Reich er i høi Grad tvivlsom; Moltke-Hvidtfeldt an
tages at ville sige Nei; Holsteen-Holsteenborg og FriisFrijsenborg ville sige Ja.
DEN 12. NOVEMBER. Torsdag. Monrad søgte idag at ’s
undgaae det juel-carlsenske Tryk ved en anden slesvigsk
Indflydelse; han søgte gjennem Tillisch, Kranold, Heltzen
og Schmidt at skaffe sig de fornødne Stemmer; forgjæves.
Derpaa tog han til Prinds Christian, som da han Kl. 4
bad undskylde, at han maatte til Hall, temmelig brutalt 20
svarede, at han ikke skulde genere sig; han kunde gjærne
være gaaet før !. Prinsen har i sin Tid sagt til Monrad:
»Jeg skal ikke glemme, hvorledes De har opført Dem
mod mig«. Til Casse yttrede han i sin Tid: »De var den
Eneste, der behandlede mig nogenlunde ordentligt«. Leh- 2.';
mann opfatter han, som om han gjør Nar ad ham (fra
Lippe-Lappe-Ballenstadt-Historien).
DEN 13. NOVEMBER. Fredag. Valglovsbetænkningen
blev idag vedtaget for det Tilfælde, at Grundlovssagen
gaaer igjennem.
Kongens Sygdom blev officielt anmeldt Rigsraadet idag. 30
Endnu ansees den dog ikke som alvorlig.
I Eftermiddag vedtoges Grundlovssagen med 40 Ja
imod 16.
(Andræ, Moltke Hvidtfeldt (der er meget opbragt paa
Fenger), Bluhme, David, Ussing, Haagen, Tillisch (der 35
Krit^erB Dagbøger. II. Bind.
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ikke har kunnet fastholde sine oprindelige Tilbøieligheder til at sige Ja til Ære for sine slesvigske Dage),
Heltzen, Kranold, Schmidt, David, Tscherning, G. Winther,
B. Christensen, I. A, Hansen, Blixen-Finecke).
.5 Afstemningen var forberedt ved Forhandlinger mellem
A. Hage og Carlsen paa den ene og Hall paa den anden
Side. Endnu om Morgenen var det nær ved at briste;
Monrad og maaskee Lehmann vilde slippe for billigere
Kjøb, men tilsidst indrømmede Hall at afgive en Er10 klæring i Overensstemmelse med Fleertallets Udtalelse i
Betænkningen ligeoverfor Tscherning, og det uden fore
gaaende Opfordring.
DEN 14. NOVEMBER. Idag bragtes Sagen med de joniske Øer i Orden trods Victorias Uvillie foreløbigt.
15 Idag fremkom i Frankfurt Tilbudet om Opgivelse af
Normalbudgettet ifølge Bismarcks Indskydelser.
Kongens Tilstand synes ligesom noget betænkelig.
Prinds Christian, der skal* have faaet det Raad af
Lord Granville at slutte sig til det danske nationale
20 Partie, udtalte sig til Hall, som idag besøgte ham, meget
urolig baade over Kongens Sygdom og over den hele
Tilstand. Han syntes (ogsaa ligeoverfor Monrad, der skal
have mindet om Schulin’s Ord) tilbøielig til at beholde
Ministeriet, men dog utilhøielig til at tage Grundlovs25 udkastet, der ligesom drog Underlaget for Londonertractaten bort. Hall sagde ligefrem til ham, at han hørte
paa Alt for Meget, der Intet betød — men iøvrigt: »Vind
Tillid herhjemme; saa kan det være det Samme, hvad
der staaer i Londonerprotokollen«. Skulde Kongen døe
30 — ja saa var Øieblikket efter Omstændighederne heldigt
og uheldigt, som Prindsen tog det: heldigt, hvis han be
gyndte med at stadfæste Grundloven — men tilvisse
uheldigt, dersom han begyndte med at forkaste den.
Krüger gik til det Sidste usikker omkring; han talte
35 om at nedlægge sit Mandat, men stemte dog endelig
med Juel!
* Efter den unge Grev Moltke-Bregentveds Udsagn.
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Hamilton telegrapherede idag Grundlovsudkastets Ved
tagelse.
DEN 15. NOVEMBER. Søndag. Kongens Tilstand er
meget betænkelig, sandsynligviis haabløs. Hall tog efter
Modtagelsen af Telegraphdepechen strax op til den af
Neuralgie stærkt lidende Hamilton. Dotézac, hvem man
vil have til at yttre sig, har intet Andet at sige, end
dette: »La situation est des plus intéressantes!« —
Trier reiste til Slesvig, ligeledes Wolfhagen.
For sildigt! Der kom i Eftermiddag (Kl. 7) Efterret
ning om Kongens Død Kl. 2,35. Vel maa han kaldes lo
den »Lykkelige«.
Hvad vil nu Thronfølgeren gjøre? Han har endnu
ikke aflagt Eden, men dette vil han jo ganske sikkert
gjøre.
Hagemann, som i Formiddags vilde hilse paa Prind-is
sen, blev ikke modtagen, da Bluhme var der. O Spon
neck! Hvi havde Du ei Taalmodighed eet Aar endnu.
Tillisch var ikke, som det lavedes, hos Prindsen, jeg
har siden hørt, at man fra Theatret søgte ham, men at
Berner ikke turde give sig Tid til at kjøre ud til Danne- 20
skiolds; han tog da Bestemmelsen selv. Hall var efter
Efterretningen om Aftenen hos Kongen. Denne var nu
venlig, bad Hall ikke forlade ham, men begjærede Be
tænkning med Hensyn til Grundlovsudkastet.
Balan udtalte, at Stadfæstelsen af Grl. vilde i høi Grad 25
vanskeliggjøre en fredelig Udjævning.
DEN 16. NOVEMBER. Mandag. Dolzig: Procl. fra Præ
tendenten.
Ligeoverfor noget saa providentielt som Kongens Død
Dagen efter Grundlovsudkastets Vedtagelse, nogle Dage 30
før den endelige Afgjørelse af Executionsspørgsmaalet i
Frankfurt, forsvinde alle smaa Ængstelser. Det har sin
overordentlige Betydning, at Prinds Christian strax stilles
22*
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ligeoverfor Afgjørelsens Ansvar. I England blev han med
Gemalinde nys kastet paa Døren af Dronning Victoria*,
der indbød Prindsen og Prindsessen af Wales, men ikke
Svigerforældrene, deres Gjæster — nu staaer han som
.-> Herkules ved Skilleveien. Det vilde have været høist
farligt, hvis han [var] bleven indlullet i den Tro, at det
var en let Sag at blive Konge, høist farligt, hvis Dron
ningen med sin Kammerpigekløgt havde turdet hengive
sig til den samme Tro.
10 Kl. henimod 11 udraabes Kongen fra Christiansborg
Slot. Rigsraadets Præsident m. v. er tilsagt. Ved Hyld
ningen kom Leve for Frederik VII’s Minde, for Grundlovsudk., for Danmark til Eideren.
[Som senere Tilføielse bag i Dagbogen med Henvisning af
15 Krieger, findes det flg. Stk. Linje 15—24.]
Statsraadsmødet d. 16. Novbr. Da Hall bad om snarlig
nyt Statsraad til Grundlovsudkastets Vedtagelse, ønskede
Kongen (der paaberaabte sig sin Fraværelse, dengang
Udkastets Forelæggelse besluttedes) Udsættelse, idet han
20 henviste til Balans Udtalelse, som gjorde en Forespørgsel
hos Frankrig-Engl. tilraadelig. Hall havde ei hørt et Ord
fra disse Magter imod Grl.s Stadfæstelse og fandt en
Henvendelse mislig. Monrad hævdede Ønskeligheden af
at Kongen hurtig traf sit Valg ifølge fri Beslutning, Igl.
25 Lehmann.
M—m skriver efter at have modtaget Underretning
om Kongens Død til H—n d. 16. N. >J’ai re?u le rap
port du conseil de Norwége sur le traité d’alliance.
Les négociations å ce sujet suivront leur cours naturel &
30 de notre coté au moins rien ne sera changé<.
DEN 17. NOVEMBER. Tirsdag. Bluhme og David raade
efter Nogles Paastand Kongen til at trække Tiden ud,
efter andre skal dog Raadets Indhold være tvivlsomt.
* Kong Georg vilde Dronning Victoria aldeles ikke
35 see; — det hed, hun vilde ikke forstyrre hans Familie
glæde; i Virkeligheden under hun ham ikke de joniske
Øer.
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Man vil vei forsøge at tilveiebringe et diplomatisk Tryk.
Bismarck har d. 15. d. M. ladet Balan fremkomme med
en d. 13. dat. Indsigelse, hentet fra den Skynding, hvor
med Hall nu drev Forfatningssagen. Paget var dog
igaar endnu enig i, at Preussen, som havde tiet saa 5
længe, ikke nu burde have talt, ligeledes var Paget meget
forbittret over, at Bismarck nu i Frankfurt vilde gaae
fra, hvad han havde lovet Quaade og Buchanan.
Halls Besøg hos Hamilton var fremkaldt ved dennes
Anmodning. Lehmann havde været hos Hamilton og lo
meent, at Kong Carl nu burde trække en Leir sammen
i Skaane! Dette fandt Hall dog var for galt — Hamilton
saae og, at det vilde kunne misforstaaes. Iøvrigt savner
Hamilton endnu Instrux og Fuldmagt!
I Stockholm har man enten forkastet Laanetilbudene 15
eller dog udsat Svaret. 92 å 93 — 472 pc. Er dette et
anliskandinavisk Træk? Det erkjendtes igaar, at det var
under vor Værdighed at indgive en Adresse, der var
blot formel (Condolence — og Hyldings) og at det var
umuligt at give en virkelig politisk Adresse i disse Dage. 20
DEN 18. NOVEMBER. Onsdag. O. Piessen, der kun
havde faaet almindelig Meddelelse om den svenske Alli
ance, har opsnuset, at Manderstrom havde henvendt sig
til England og Frankrig.* Piessen synes at tro, at Mander
ström skulde have ventet, at England og Frankrig skulde 25
have sluttet sig til Alliancen. Dette er dog noget bizart,
men han har rigtigt opfattet Englands Afvisning og
Frankrigs kolde Høflighed, og han formoder, at Mander
ström nu ønsker at trække sig ud af det Hele. Om det
er saa, eller om han blot vil forebygge, at vi blive for 30
stridige — ja, det er svært at vide. Senere har Piessen
meldt, at Gortschakow har vist ham en Depeche fra
Daschkoff, hvori denne gjør Fyrsten særligt opmærksom
paa det mærkelige Phenomen, at Alle de der ere imod
* Efter hvad Blixen senere paaslod, i Henhold til 35
Gripenstedts, de Geers og Carlssons Begjæring.
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den danske Alliance, ere fanatiske Russerfjender, der
ikke kunne opgive Tanken om at gjenvinde Finland. —
Altsaa ganske det Samme, som Hall og jeg have prædiket her.
5 Vedel var igaar hos den syge Hamilton*, der fortalte
ham, at han strax havde opfattet Kg. 30 Marts i dens
rette Lys; efter den troede han, at Alliancen var bleven
mulig; efterhaanden nærmede Manderstrom sig til denne
Opfattelse; Kongen var derved saavidt forberedt, at han
10 kunde udtale sig til Hall som han gjorde. Grundlovs
udkastet klarede Sagen, som var bleven usikker, saa
længe Kundgørelsen ei fik sit Supplement. Da det blev
vedtaget, telegrapherede han efter Fuldmagt; — da Kon
gen døde, standsede han dens Afsendelse; — mindre
15 heldigt tykkes mig. Det er næppe heller ganske correct,
i det Mindste ei bevisligt. Hamilton har paa Blixens
Forespørgsel, om Alliancen kun vilde blive indgaaet
med Hall, svaret Nei, men først naar man saae, at det
andet Ministerium ikke blot stadfæstede Grundlovsud20 kastet, men i det Hele gik samme Vei, som det nuvæ
rende Ministerium. Til Blixen selv yttrede han ligefrem,
at han tidligere kunde i det Høieste havt en Chance for
at være en Maaned Minister; nu havde han ikke engang
den Chance.
25 Blixen, hvem Kongen nu igjen søger, har erklæret
>aldrig mere at ville være Minister« men »Raadgiver«**
Kongen har raadspurgt den Ene efter den Anden.
Uden al Tvivl var Bluhme hos ham i Søndags — siden
synes han ikke at være raadspurgt, hvilket ikke behager
30 ham. —
David var længe hos ham — Martensen (Mandag Aften

35

* Efter E. Hornemann vilde Hamilton, da han ikke
selv kunde tage ud, have Paget til at tilraade Kongen
Stadfæstelsen.
** Til Klein siger Blixen idag: Kongen skriver under,
thi nu har Dronningen sluttet sig til dem, der ville skyde
Grundloven tilside, saa er Kongen for Grl.
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Kl. 7) raadede Kongen og Dronningen indstændigt til
hurtig Stadfæstelse, hvis der ei var et andet Ministerium,
som havde en anden Politik og kunde paatage sig at
gjennemføre den, trods den Modstand, den vilde møde
i alle Samfundsklasser.
s
Andræ raadede (Tirsdag Morgen) til Opsættelse, uden
tvivl endog til at nægte Sanction — til mig antydede
han dog kun det Første — under Paaskud, at man
maatte vide, hvad »Udlandet« sagde; dog vilde han ikke
selv overtage Styret.
lo
Agent Clausen blev anholdt af Kongen; kom op til
ham, var først rask paa det, men lod sig forbløffe. »De
er vel ogsaa Skandinav!« Man spørger fra Hoffet selv
Politiofficianter; — Svaret er: »Der behøves kun een
Ting — en Underskrift.«
»
Igaar Middags var Hall længere hos Kongen, der først
idag vilde beramme Statsraad. Kongen vilde, at Hall
skulde skaffe Udsættelse. Da Hall meddelte ham, at
Alliancen med Sverrig var defensiv (og ikke offensiv) og
at Keiser Napoleon havde gjentaget Congres-Opfordrin- 20
gen med det Tilsagn, at naar Kongen hurtigt besindede
sig, skulde han være forvisset om Keiserens appui, sagde
Kongen til Hall, at han, naar han vilde, godt kunde
skaffe en Rigsraadsbeslutning, hvorved man fik Udsæt
telse med Stadfæstelsen til efter Congressen (Fbr.). Hall 25
svarede, at Kongen overvurderede hans Indflydelse og
hans Evne til at forandre sin Mening. »De maa ikke
forlade mig«, sagde Kongen igjen, »jeg trænger til Dem,
men en Feil har De — De lægger for megen Vægt paa
Popularitet.«
30
Paget er yderst forbittret paa Bismarck, der i en
Depeche til Wien har beskyldt os for at have villet
narre haml Danmarks værste Fjende er ikke i Wien,
siger Rechberg til Lord Blomfield. Paget har nu faaet
Ordre til at yttre, at skjøndt England ikke vil blande
sig i vore indre Anliggender, vil man dog udtale, at .35
Mæglingen vilde blive mindre »efficace«, dersom Grund-
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lovsudkastet nu stadfæstedes. Paa Vedels Spørgsmaal,
om det vilde sige, at England saa opgav Mæglingen,
svarede Paget nei — han vilde, hvis Kongen spurgte
ham — raade til Stadfæstelse, thi det gælder Dynastiet,
5 ja Kongedømmet i Danmark.
Rochussen, som ogsaa Ander Stadfæstelsen nødvendig,
henstiller et Indledningsord til Holstenerne i samme
Aand, som Hall’s og mine Yttringer gik i Fredags. I
Tirsdags Eftermiddag hragte Regenburg en Depeche fra
1« Panum, at man i Kiel holdt en Forsamling for at drøfte,
1) om man kan nægte Kong Christian sin Anerkjendelse,
2) om man skulde søge at formaae Piessen til at ind
kalde Deputerede. Resultatet vidste Panum ikke. Dette
blev i Hall’s Forstørrelsesglas strax til en Beslutning om
15 at nægte Hylding, og en Indkaldelse af Stænderne; snart
var og Hertugen af Augustbg. indkaldt og en preussisk
Hær ivente. Det lader næsten til, at Crone, som var
oppe for at faae Ordre til at hindre enhver Urolighed,
har hørt Noget om Meddelelsen og har udspredt det.
20 (Varberg synes gjennem Politiet at have faaet Underret
ning om en Opstand.) »Senere kom telegraphisk 17. Novbr.
Meddelelse fra Regjeringen, 1) at Preusser, Rendtorff,
Lange o. s. v. havde indbudt de Deputerede til et Møde
d. 19. Novbr., men at Regjeringen havde forbudt Sam25 menkomsten, hvorfor Politimesteren havde opfordret
Indbyderne til at tage Indbydelsen tilbage; 2) at denne
Opfordring var efterkommet. Der skal være omtrent
10,000 Mand syd for Kongeaaen. Ogsaa Kongen havde
senere havt foruroligende Meddelelser. Carl Moltke har
30 efter A. Hage været hos Kongen idag Kl. 12. Kl. / Statsraad.
[Som senere Tilfølelse bag i Dagbogen, med Henvisning
af Krieger, findes det flg. Stk. indtil Linje 6 paa Side 3h5:J
Siatsraadsmøde den
Novbr. Kongen paaberaabte
sig Pagets Vink; man vilde, naar Grl. stadfæstedes,
35 ventelig angribe Arvefølgen; et Forbehold i Indlednin
gen {— Grl. 49) var i ethvert Tilfælde ønskeligt; en senere
Tilbagetagelse vilde være ydmygende. Han vilde gjærne
vente til Pariserkongressen. Da alle Ministre (kun Lundby
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taug) tilraadede Stadfæstelsen, erklærede Kongen, at han
vilde gjøre det paa Ministeriets Ansvar, idet han bekla
gede, at Forslaget var kommet frem, men betragtede det
som en Arv fra Frederik VII, han ei kunde unddrage
sig, idet han troede, at Frederik VII vilde have stad- 5
fæstet det.
Kl. 378 kom den underskrevne Grundlov over i Conseilspræsidiet. Kl. 57« anmeldte Hall det i Rigsraadet,
der paa Madvigs Forslag vedtog at bede om Audients
in corpore til Hilsen og Tak. Medens der var Statsraad,
kom et Telegram fra Moltke; Holten brød det; det var
en indstændig Opfordring til at standse Sanctionen,
indtil Stemningen i Holsteen havde viist sig klarere —
men derefter blev den atter forseglet, da Holten ei havde
15
nogen Bemyndigelse til at aabne Depecher.
Crone har virkeligt sendt Bud gjennem Politiet til alle
Blade, at der var Oprør i Holsteen; Bille var saa for
nuftig at søge Oplysning hos Lehmann; derefter stand
sede han Bevægelsen i Studenterforeningen og Arbejder
foreningen ved personlig Forklaring. Crone undskyldte
sig med, at han havde troet, at det var det sikreste
Middel til at faae Folk til at være rolige.*
Oxholm er bleven Overhofmarchal, hans Kone Overhofmesterinde.
DEN 19. NOVEMBER. Torsdag. Alt d. 16. Novbr. har 25
Arveprindsen af Augustenborg fra Slottet Dolzig udstedt
en Proklamation om sin Regjeringstiltrædelse i SlesvigHolsteen og Lauenborg! De tydske Smaalande (Coburg,
Weimar, Baden) ville anerkjende ham; Mohl har den
18^^ faaet Ordre til at føre den holstenske Stemme. 30
Dirckincks Fuldmagt er endnu ikke afsendt — af Mangel
paa Segl.<
* Bagefter forsikrer han jo, at Nielsen overdrev hans
Ordre. Saaledes maatte Ploug og forklare Studenterne,
at de ikke blot skulde være rolige de første 24 Timer, 35
som Crone havde formanet dem til, men ogsaa senere.
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Paget spørger, om man vil tage England til Enemæg
ler, da Preussen ikke vil modtage de andre Magter.
Vedel svarede, at man jo vanskeligt vil kunne gjøre det
i det Øieblik da man alt har modtaget Napoleons Indby5 delse til Congressen. Desuden antager Sagen jo nu ube
regnelige Dimensioner. I Frankfurt vil ogsaa v. d. Pfordten
anerkjende Augustenburgeren, og i Kraft af Integritetsprincipet nægter han da og Kong Christian Anerkjen
delse i Kongeriget. Vi ville nu faae at see, om Preussen,
10 som Bismarck truer med, vil gaae fra Londonertractaten,
i alt Fald kan det jo i dette Spørgsmaal lade sig »majo
riseret. Quaade er ude af sig selv, fordi man siger ham,
at han lader sig narre af Bismarck, igaar telegrapherede
O. Plessen, at man endelig ikke maatte stadfæste Grund
is loven, da Bismarck i saa Fald ikke vilde kunne staae
ved Londonerprotokollen. — For seent!
DEN 20 .NOVEMBER. Fredag. 20.—30. Novbr. de ulykke
lige Forh. med Moltke — Plessen.
Det lykkedes at faae Kongen og Dronningen til at
20 modtage os paa Christiansborg og ikke paa Palaiet i
Amaliegade, hvorved vi slap for det store Tog, som vilde
have været uundgaaeligt efter Rimestads o. s. v. Opfor
dring, hvis vi skulde have kjørt derud. Ogsaa Børnene
vare med. Madvig talte lidt langt, men smukt.
25 En Haandværksmester kom ind med, og blev be
mærket af Kongen, der venligt tog imod hans Forkla
ring.
Igaar var der i Kiel trods Forbudet et Møde hos Wichmann (dänische Strasse — Teutonia’s Kneipe) af adskil30 lige holstenske, og de forhenværende tydsksindede sles
vigske Deputerede. Med Vished vides ei, om de alt nu
enedes om i en Adresse til Forbundsforsamlingen i
Frankfurt at anerkjende Hertug Frederik VIII, og bede
om væbnet Indskriden for ham; udentvivl enedes de om
35 et nyt Møde paa Tirsdag ved Hamborg. Et demokratisk
Møde (indkaldt ved en Udraaber, betalt af Snedkermester
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Prien) besluttede (i Politiets Nærværelse) Intet at fore
tage. Ogsaa Studenterne ville afvente, hvad der skeer.
Men Skoledrengene forsikkre, at Kong Frederik, som
Nero og andre Tyranner, er død af Lusesyge; Damerne
ere enthusiastiske for den Retter des schleswigholst.
Vaterlandes, Juristerne forkynde, at >Underskriften« har
tilintetgjort Tractaterne, og Planck, Behn, Karsten, den
nye Konigsberger, Hånel og Pastor Schroder erklære,
at de ikke ville anerkjende Kong Christian IX.

r>

DEN 21. NOVEMBER. Oldenborg har afgivet en Protest lo
imod Chr. IX.
Der er indkaldt Mandskab til at bringe 10 Batailloner
op til 1600 Mand; »Niels Juel« og »Sjælland« og to
Corvetter udrustes. Fra Sverrig kom igaai' Budskabet
om Rustning af nogle Skrueskibe og Tilbagekaldelse af ts
»Gefle« og »Vanadis«. Lundby var derfor i Conferentsen
igaar Aftes træt og ligegyldig til Fonnesbecks liden Op
byggelse.
Idag Formiddag gav Hall sin Dimission som holstensk
Minister i den Tanke, at C. Moltke skulde overtage 20
Ministeriet.
Fenger var i Finansudvalget idag ret qvik. Han med
delte, at Kong Frederik kort før sin Død (ved Tilbage
kaldelse af et givet Løfte) insisterede paa, at Begjærin
gen om 200,000 Rdl. til Frederiksborg skulde bringes 25
frem i Rigsraadet eller i Finansudvalget; nu vilde han
kun forlange 20,000 til at betrygge Slottet mod Brandfare.
Tscherning, som var aldeles vild igaar, var tam idag
i Udvalget. Han sværger og lover, at han ikke vil stille
sig under en Lov, der hviler paa et saa uredeligt Grund- 30
lag, som Forfatningen. Han forsikkrer Ankjær, at der
nu imellem Frankrig og Rusland er en Tractat om at
dele Sverrig*, og til samme Tid paastaaer han, at vor
Deling er afgjort mellem Sverrig, Frankrig og Preussen.
* Ankjær: »Det har de sgu Ret i, Oberst, — dat har
jeg ikke tænkt paa.«
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DEN 22. NOVEMBER. Søndag. I Fredags sagde Oxholm
til Vedel, at man dog skulde see* at faae Moltke til
Minister for Holsteen. Ja, hvis han vilde, men er det
troligt? Det kunde imidlertid dog have den Vanskelig5 hed, at han om nogen Tid sad der alene, og Hall slap
bort — mente Oxholm, uagtet det var tydeligt, at der
trods Grundlovens Stadfæstelse ingenlunde var god Stem
ning hos Kongen for Ministeriet. Oxholm havde ladet
Carl Piessen vide, at hans Udebliven var paafaldende;
1« Oxholm var naiv nok til at ville have C. Piessen, omend
kun paa nogle Dage ind i Ministeriet. Saa lidt har man
endnu faaet Øinene op for, hvad der kan ventes fra
Holsteen — det gaaer her som med Wørishøffer og Vett,
ikke at tale om Hegermann-Lindencrone, der gik i Borgen
15 for Underofficererne og de Menige fra Holsteen — og
nu lyder alle Captainers Vidnesbyrd paa, at man ikke
kan stole paa et eneste Compagni fra Holsteen; — over
alt lyder det Schleswig—Holstein hoch.
Faa Timer efter denne Samtale kom C. Moltke til
20 Hall og tilbød sig til Overtagelse af det holstenske Mini
sterium (uden Sæde i Statsraadet!) For mindre end et
Aar siden havde Regenburg maattet sige C. Moltke, der
frygtede for skandinaviske Bevægelser ved Thronskiftet:
Nei, Faren kommer atier, ligesom i 18^8, fra Holsteen.
25 Alting gjentager sig, ogsaa nu hedder det paa Louisenlund: >Lad ham komme over til os; vi ville hellere
have ham end Augustenborgeren — vi skulle forsvare
ham mod de Danske.« Vedel kaldt i Eftermiddags,
DEN 23. NOVEMBER. Mandag. Det gik da i Løverdags
30 istaa mellem Kongen og Moltke; jeg veed ei hvorledes.
Hegermann-Lindencrone bliver Chef for Cavalleriet,
gaaer til Petersborg med Meddelelse om Dødsfaldet.
Irminger til Meklbg., Berlin og Wien, Schlegel til Paris,
Roepsdorff til London, Blücher til Stockh. Kjær (! som
35 Kongen vilde sendt til Petersborg) til Athen, Fra Wien
* Se 24. November og sidste Side.
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hedder det, at Rechberg er correct i sin Opfattelse af
Arvefølgetractaten; han mener, siger Bülau, at Forbun
dets Position i dette Spørgsmaal maa være klar, inden
der kan være Tale om Execution* (?) Quaade er naiv
nok til at troe, at Bismarck ogsaa er correct; dog paa- s
staaer Dirckinck, at Bismarck har besluttet at benytte
det augustenborgske Spm. til at overvinde den indre
Forfatningskrise, og derfor alt har udstedt et Circulære
til alle preussiske Gesandter i afgjort augustenborgsk
Aand?* De 3 store Magters Gesandter i Berlin skulle lo
alle pr. Telegraph have faaet vigtige Instruxer i Arve
følgesagen; imidlertid har Nicolai nu efter Stadfæstelsen,
ligesom Paget forinden faaet Ordre til at udtale, hvor
ledes Stadfæstelsen vilde vanskeliggjøre Sagerne. Paget
er flink. Et uhjemlet Rygte lader Kongen inden Stad- is
fæsteisen have henvendt sin Forespørgsel til Palmerston
og faaet det Svar: Stadfæst.! Dotézac holder sig aldeles
passiv.
DEN 24. NOVEMBER. Tirsdag. De slesvigske Deputa
tioner hos Kongen idag. Rosen fandt det rette Øieblik i 20
Flensborg. Jørgensen er i Slesvig. Dronningen har virke
ligt sagt til Hegermann, at den engelske Regjering bil
ligede Stadfæstelsen. Quaade er bleven lidt modigere,
siden den svenske og engelske Gesandt i Berlin billigede
Stadfæstelsen, og selv den russiske finder den aldeles 25
forklarlig. Imidlertid har G-w d. 19. Novbr. sendt en
grov Note, hvorefter Stadfæstelsen vilde sætte de tydske
Stater dans la presqu’ impossibilité at anerkjende Arve
følgen; man kjender Kongens Svar af 17. Novbr. til
30
Borgerrepræsentanterne som et bebudet Afslag.
Hall paastaaer, at C. Moltke havde forlangt af Kon
gen, at Plessen og Criminil først skulde spørges. Hvem
veed om Kongen ikke har skræmmet ham, da han for
langte fuld Myndighed til at af- og indsætte. Moltke
* Hverken Dirckincks eller Bülaus Meddelelser ere
altid paalidelige.
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havde alt Fredag Aftes været i det holstenske Ministe
rium og gjort alle Expeditionerne færdige, saa de kunde
være afgaaede Løverdag Aften, hvis han var bleven ud
nævnt. Hall greb Moltkes Fordring om, at Udnævnelsen
5 maatte komme ved et kgl. Reskript, saa bogstaveligt, at
han blot gav sin Dimission Løverdag Formiddag og saa
lod Moltke og Kongen om Resten. En dobbelt Feil; det
skulde og kunde have været klaret Fredag. Moltkes
Fætter, Hall’s Secretær, havde paa Grund af den ved
10 Stadfæstelsen fremkaldte holstenske Stemning fraraadet
C. M. at overtage Ministeriet, men det var alt Torsdag.
Iøvrigt forlangte M. at instruere Forbundsgesandten i
reent holstenske Sager og ellers Brevvexling.
DEN 25. NOVEMBER. Igaar Forsig. af holst. Dep. og
15 Suppl. i Stredts Hotel. Forvirringen sliger — Rechberg
skal i Rigsraadet ville erklære, at han anerkjendte Arvefølgetractaten, men ogsaa fastholdt Østerrigs Stilling i
Executionsspørgsmaalet. Sachsen har fragaaet sin Til
trædelse af Fr. 8. Mai 1852. Hall tager ingen Beslutning
20 ligeoverfor Holsteen. A. Reventlow havde i Mandags
spurgt, om der kunde indrømmes Professorerne en Ud
sættelse; — Hall erklærede ikke at kunne svare. Lige
som Rygtet om C. Moltkes Udnævnelse bevirkede, at
Amtmændene i et samlet Møde besluttede saa godt som
25 alle at underskrive, saaledes bevirkede Halls Nølen, at
Majoriteten, som efter at have skudt Rector, den correcte
gamle Ratjen, tilside, vilde have indgivet en »bescheidene
Bitte« om Udsættelse, sluttede sig til Plancks og Behns
Udkast til et Nei, saa Ratjen, Molbech og Panum omtrent
30 bleve alene tilbage. Paa eengang kaldes nu Levetzou her
over; Blome Salzau skal være her; der skrives til Criminil
og Piessen og saa sender Hall endda gjennem Regenburg
Bud til C. Moltke, der lover at komme ind idag. Hall gjorde
sig igaar næsten usynlig, men da Regenburg dog fandt ham
35 og spurgte, hvad han skulde sige C. M., svarede Hall, at
det vidste han ikke. Hos Vedel var Hall igaar aldeles
forvirret. Piessen er da kommen. Bildt svnes til Hall
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ikke at have udtalt sig om Alliancen, til Hage har han
udtalt sig noget svævende, saa Hage til Regenburg (efter
Vedel) ligesom opfattede hans Udtalelse som et Nei, til
mig derimod fremstillede han Sagen, som om Regje
ringen, naar Stænderne vare gaaede hjem, vilde ansee
sig stærk nok til at slutte Forbundet (det vil sige i Be
gyndelsen af December). En anden Sag var det, hvis den
store Krig stod for Døren, saa maatte Rigsdagen spørges.
Alt nu har Regjeringen forlangt 3 Miil. sv. Rdl. Efter
Piessens Rapport havde Manderström ladet, som han «►
ikke havde fundet Forfatningsudkastet tilstrækkelig af
gjørende, men efter Stadfæstelsen vilde han dog ikke
sige Videre derom, kun fandt han, at det nu var Tiden til
at incorporere Slesvig! Og Plessen synes ligesaa! Iøvrigt
har M-m udstedt en Circulærdepeche (20. N.) i Anledning
af Arvefølgesagen. Hamilton har havt den Gunst først
at overrække sine Creditiver. Bildt fremstillede iøvrigt
Spørgsmaalet om Repræsentationsforslagets Antagelse som
tvivlsomt, fordi — det vilde give en stærk protectionistisk Majoritet, der vilde kuldkaste hele Sverrigs Finans- 20
udvikling. Wallenberg skal have skaffet Penge for eet Aar.
I det Ministermøde, som fandt Sted i Tirsdags Mid
dags (Kl. 3—5) gik det heelt underligt til. Hall begyndte
med at sige, at en holsteensk Minister var nødvendig —
ellers kunde Ministeriet ikke bestaae. Lehmann og Monrad 25
holdt lange Taler. Tilsidst tog Lundby Ordet, ikke for
at holde Taler, men for at sige, hvad han havde gjort,
— han vilde ikke modtage nogen Critik i saa Hsde.; det
blev ved, hvad han havde gjort — dels hvad han fordrede.
Han havde givet Ordre ikke blot til at kue ethvert Oprør, 30
men og lil at modstaae et hvilketsomhelst Angreb paa
Holsteen, være sig af Friskarer, være sig af Tropper, og
han fordrede 10 Millioner. Stort Halløj! — Ja, Ordren
kunde jo tilbagekaldes, mente Lehmann. Ja, hvis Forhol
dene forandrede sig, men den var given for at holdes og 35
vilde blive hævdet. Tilsidst mente Fenger, at der maatte
reises 15 Millionei’ og Hall indrømmede 5 Millioner.
Lundby sagde da, at det kom ikke an paa 5, 15 eller 10

352

1863 25. November—26. November 1863

— de Penge, der gik til, maatte skaffes tilveie. Da Monrad
siden kom hjem, — det var hans Fødselsdag — fandt
jeg ham ganske som sædvanligt; Euler, som Andræ har
anbefalet ham, laae paa hans Bord, opslaaet.
5 Moltke kom da ind idag, men var hos Kongen med
Piessen, saa han først siden kom til Hall.
Da Hamilton var ho.s Kongen, udtalte han sig om
Sverrigs Beredvillighed til Alliancen. Kongens Taushed
om dette Punkt, medens han iøvrigt venligt takkede,
gjorde intet godt Indtryk paa Hamilton. Imidlertid har
Manderström ladet meddele, at Sverrig vel fremdeles
var villig til at afslutte Forbundet, men maatte dog hen
stille — om det var Danmarks Ønske! England havde
paa Grund af Sverrigs Holdning i den senere Tid ude15 lukket Sverrig fra Deeltagelse i Forhandlingerne. Vedel
mente, at Sverrig ikke længere vilde slutte Forbundet,
og at man derfor ikke skulde insistere derpaa, men ind
indskrænke sig til at opfordre Sverrig til at ruste. Dette
forekommer mig dog tvivlsomt. Gripenstedt har i Be20 gjæringen om de tre Millioner udtrykkeligt henvist til
Forhandlingerne med Danmark; men i ethvert Tilfælde
maae Sandheden frem. I Sverrig er i denne Tid Vingquist’s gamle Arbeide om Repræsentationssystemets Hi
storie udkommen, ligi. Malmströms II. Bd. og Fryxell’s
25 Horn’s Samtidige. Idag satte Andræ, ved Lehmanns
Taktløshed, den halve Quotient igjennem.
DEN 26. NOVEMBER. Torsdag. Igaar afviste Russell
Congresforslaget.
Idag kom Criminil. Piessen, der kom igaar, har igaar
30 alt været hos Kongen. Det er iøvrigt uantageligt, at
Piessen skulde have mindste Tanke om at indtræde;
han har i de skjæbnesvangre Øieblikke aldrig havt Mod
til selvstændigt indgribende Optræden. Til Haffner sagde
han for ikke lang Tid siden, da denne yttrede til ham,
35 han jo muligt kunde komme til at bosætte sig paa Lind
holm (som han derfor ikke skulde bortforpagte): »Ja,
det er muligt; anden Gang reiser jeg ikke til Udlandet.«
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1 Aften traf jeg omsider Hall i Rigsraadets Aften
møde. Han paastod, at C. Moltke søgte ham om Fre
dagen for at sige ham, hvorledes han var kommen
til Kongen; Moltke blandede sig ikke i Regjeringen,
naar han ei var Medlem. Det var skeet efter Opfordring .s
fra Kongen gjennem Arveprindsessen — hvilket iøvrigt
havde berørt ham noget ubehageligt.
Hall havde
aldeles Intet imod, at Kongen talte med ham — tvært
imod! Hall yttrede da, at han havde udtalt for Kongen,
at nu kunde han ikke længere være holstensk Minister, lo
ligesom der var et dansk Ministerium, maatte der og
være en holstensk lige selvstændigt stillet Minister. >Det
var jo omtrent Ord til andet, hvad jeg sagde til Kongen«,
yttrede Moltke, »saa er der jo ingen Vanskeligheder«.
»Vilde De da nu modtage en Opfordring fra Kongen?« is
»Ja«, svarede Moltke, »men det maatte ogsaa komme
fra Kongen alene; naar jeg først var udnævnt, havde
jeg Meget at forhandle med Dem, men ikke iforveien«.
Hall tog da til Kongen,» og dennes Bud indhentede
Moltke, der alt var paa Veien til Frydenlund. Moltke 20
kom da Løverdag til Kongen; — hvorledes det gik,
vides ikke. »Havde det været Kong Frederik VII, vilde
han nok have taget Moltke«, sagde Hall. Iøvrigt paastaaer
Hall, at Moltke bestemt har fraraadet enhver Indskriden
imod dem, der blot begjære Udsættelse og Betænkning
med Edens Aflæggelse. Levetzou erklærer sig villig til
at lade sig kaste paa Ilden, men fremhæver sin fuld
stændige Ubrugelighed. Nu sidde i Aften C. Moltke,
Criminil, Piessen (der ikke reiste idag, som han havde
betænkt) og Levetzou i Conclave i Phoenix! Piessen talteso
efter Kongens Yttring ordentligt og roligt om Hall; i
Holsteens Administration dadlede han kun Scheels Over
præsidium.
Hall syntes nu at være kommet noget til sig selv.
hZfter Alles Vidnesbyrd har han i disse Dage været aldeles ude af Ligevægt — ogsaa Næseblod, det sædvan-"
lige Tegn paa stærk Agitation, havde indfundet sig. —
Monrad kom i Rigsraadsmødet om Formiddagen hen til
Kriegers Dagbøger. II. Bind.
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mig og forklarede, at Hall gjorde sig aldeles usynlig;
han stilte sig aldeles udenfor det holstenske Spørgsmaal,
uagtet han jo dog maatte sørge for, at der kom en hoL
stensk Minister; Monrad vilde, at Hall skulde stille alle
5 8 op for Kongen og sige: Vælg. Selv vilde han, hvis det
forlangtes, gaae til Holsteen; — saa vilde han have mig
til at indtræde. Hall var den foregaaende Dag, da Mi
nistrene vare samlede, gaaet ind for at tale med En, —
han var da bleven borte med det Samme. Man havde
10 seet ham sidde i Læsestuen i Rigsraadet (— Mødet
holdtes i Ministerværelset heroppe), og derpaa var han
gaaet bort. Monrad troede, at Hall var ifærd med at
kaste sine Colleger overbord og danne et nyt Ministe
rium; derfor forholdt han sig rolig, da han ellers al15 deles ikke kunde forstaae det Hele.
Volfhagen udtalte sig til Vedel aldeles paa samme
Maade; det vilde ikke forundre ham, om En kom og
fortalte ham, at Hall havde skudt sig. Dette er nu en
Overdrivelse, men vist er det, 'at Hall har været særdeles
20 deprimeret, uden nogen bekjendt Grund; altsaa blot et
Vidnesbyrd om hans Mangel paa den Overbevisning,
der giver Mod, Kongen synes at mærke, at han let kan
faae Hall til at taale, hvad han vil, og hvad han selv
ei finder paa, skal Trap, der jo virkelig bliver i sin Stil
as ling som Cabinetssecretær, nok lære ham; en Smaating,
men dog betegnende er det, at Trap bringer Kongens
Vægring ved at undertegne Notificationerne til de der
ere optraadte imod ham, med Forbigaaelse af Hall til
Holten, som er uorienteret nok til at modtage en saadan
30 Meddelelse. »La France« paastaaer, at Kongen skulde
have meddelt Udlandet, at hans Underskrift var ufri
villig. — Hall burde forlange en Dementi, — see,
om han gjør det. Maaskee er det et Puds af EgalitéBlixen.
35 Ogsaa Lehmann er jo høist fortvivlet over Hall.
»Kreuzzeitung« melder alt d. 18 Novbr., at der ruste
des stærkt, men Preussen synes dog ligesom at trække
Følehornene ind; Bismarck synes, ligesom Østerrig, ikke
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at ville erkjende Augustenborgeren, men derimod at
drive Executionssagen frem. Ophæv Kg. 30. Marts, siger
Paget. Ja, saasnart vi have en holstensk Minister, men
hvad kan det hjælpe; det er jo Grundloven, de i Virke
ligheden ville tillivs.
s
Ja, siger Paget, de taler kun om Kg. 30. Marts, løv
rigt synes der at være Spænding imellem Prindsen af
Wales (den nye Elephant, der paa Alexandras Bøn 3
Gange paa een Dag gaaer til Palmerston) og Dronningen
i Anledning af den danske Sag. Bille forsikkrer, at man lo
havde villet sende Clarendon hertil for at complimentere
Kong Christian IX, men at det er strandet paa Dron
ningens Uvillie. Hun burde dog erindre, hvorledes hun
besvor Kong Frederik om naadig Behandling af Augustenborgerne, hvorledes hendes Mand — som hun is
skrev — i den Anledning kastede sig for Kongens Fødder.
Dirckinck opfordrede Sir A. Molet, der spurgte, hvad
han skulde raade Lord J. R., til at sende Canalflaaden
til Østersøen.*
Frankrigs Stilling er ganske vist nu, som altid, meget 20
forbeholden. Dotézac holder sig ikke blot tilbage, men
han lader syg. Valois var den Første, der meldte Kon
gens Død — denne var bekjendt i Kiel en Time tid
ligere end i Kbhvn. — Han skal ganske vist ikke faae
noget godt Billede af Forholdene ved fra Hertugen af 25
Glucksborg, hvem han opfordrede til at komme til Kiel
for at understøtte Broderen, at faae det Svar, at han
ikke anerkjendte Christian, siden han havde underskrevet
Grundloven; desuden kunde der jo ikke være Tale om
Legitimitetsprincip, siden Christian ikke var den Ældste! 30
Drouyn har udstedt et Circulære, hvori han istedetfor
at erklære, at Arvespørgsmaalet er endelig afgjort ved
Tractaten af 8. Mai 1852, imod den tydske Bevægelse
blot gjør gjældende, at Spørgsmaalet er — ikke-tydsk,
men europæisk. Iøvrigt opfordrer Talleyrand os jo til 35
* Times vil vide, at der er givet Ordre dertil — meldt
af Bille i Fredags.
23*
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at paakalde Frankrig, ganske som Buchanan vil, at vi
skulde modtage Englands Enemægling. Det synes jo,,
som England har ganske afslaaet Napoleons Congrestilbud.
- DEN 27. NOVEMBER. Fredag. Igaar har Hall dog hørt
nogle onde Ord.
Lundby har forlangt et Ministerraad af Hall for at afgjøre, om der skal sendes flere Batailloner til Slesvig
for at hindre et pludseligt Gjennembrud af Dannevirke10 linien. Uagtet Hall truedes med Dimission, hjalp det
dog ikke meget, — et halvt Løfte om at samles med de
andre Ministre efter Rigsraadsmødet blev jo til Intet.
Saa gik Rømer igaar ind til Hall i Udenrigsministeriet
(hvor Monrad havde været for at tilbyde sig til holstensk
Minister); Hall vilde gjøre sig muggen, men det hjalp
ikke, tilsidst tog Rømer ham med til Middag og afleve
rede ham i Rigsraadet, efter hvis Torsdags Aftenmøde
der da kunde blive Ministersamling.
* Rømer havde det Indtryk, at Hall var meget for20 knyt, men han reiste sig dog noget; han roste sig af, at
i fornødent Fald skulde Wolfhagen tage holstensk Mist.**
Igaar gik en Depeche til Paris og London i Anledning
af Successionsspektaklet. Det fremhæves, at Tractaten
er ubetinget.
25 Hall samtykkede i, at man nu gjennem Piessen for
langte Forbundet. Lehmann havde forestillet Hamilton,
at det nu ikke kunde opsættes uden at vække den dybeste
Mistro. Hamilton lod og til at erkjende, at der efter
Grundlovens Stadfæstelse ingen Betænkelighed kunde
30 være. Hall vilde ved Siden af Opfordringen fremdeles
* Rømer har forunderlige Forbindelser; et Exemplar
af Pernice sendte han saaledes Beseler, der nu skal være
stærkt anti-augustenborgsk; han er en rig Godseier og
har megen Indflydelse paa »Kollnische Zeitung«.
** Det siges, at Levetzou ikke faaer Lov at være rigtig
35 med i de tre Ridderes Conclave i Hotel Phoenix.
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have henledt Opmærksomheden paa Rustninger. Jeg
forestillede Vedel, at de to Ting burde holdes ude fra
hinanden; Forbundets Afslutning var lige nødvendig,
omend Successionsbølgerne lagde sig, ja maaskee nød
vendigere, thi da vilde man desto mere forlange indre ,5
Indrømmelser af Danmark. Rustningsspørgsmaalet egnede
sig kun til aldeles confidentiel Omtale; en Bemærkning
kunde jo let knyttes til Plessen’s Meddelelse om det begjærede Tremillionscreditiv.
Bille var i Mandags (23. Novbr.) i Møde i Finansud- lo
valget; da han her blev gjort opmærksom paa Schonheyders ubegribeligt indholdsløse Rapport om den Prøve,
i Henhold til hvilken »Rolf Krake< blev modtaget, er
klærede han, at han ikke var forberedt herpaa og vilde
anstille nærmere Undersøgelse, hvorvidt dei’ var kommen is
yderligere Beretning. Nu forlangte han et nyt Møde; det
holdtes i Aften (Fredag) 27*^® Novbr., og det viste sig, at
der virkeligt ikke fra Schonheyders Side var givet anden
Oplysning.
Tuxen paastaaer, at der efter et Brev fra en engelsk 20
Embedsmand i Glasgow, som har foretaget en Opmaaling af det Farvand, hvor Prøven foregik, aldeles ikke
er Tvivl om, at der har fundet en Forvexling Sted
imellem Sømiil og statute Miil. En ganske anden Sag er
det, at man sandsynligviis vilde have været nødsaget til 25
at tage Skibet (af hvis Betalingssum alt de Vs vare ud
redede), hvorledes end Prøven faldt ud. Napiei' har iøv
rigt tilbudt en ny Skrue, og Bille har erklæret, at han
vil bestille den nye »Rolf Krake< her i Kbhvn.
Idag, 27. November, Formiddag holdtes Statsraad. Den 30
lille Lov om Valgtiden stadfæstedes bl. a. (Kongen med
delte Intet om Forhandlingerne med Holstenerne), ligi.
Coloniall. m. v.
Vi have i de sidste 14 Dage oplevet Mere end ellers
i Aar.
35
1) 13. Novbr. Vedtagelse af Grundlovsudkastet,
2) 14. Novbr. Bismarcks Blad »Nordd. allg. Zeitung<
betegner den nye Grundlov som et Brud paa Overens-
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komsten af 1851/52, der formindsker Udsigten til en frede
lig Løsning,
3) Kongen j- Kl. 2,35 —15. Novbr.,
4) Kristian IX udraabes 16. Novbr. Frederik VIII’s Procl.,
5 5) 17. Novbr. Saxen-Coburg-Gotha anerkjender Arveprinds Frederik af Augustenborg. (Ved Enkedronningens
sidste Besøg var det alt sagt hende, at det vilde bryde
løs naar Kong Frederik VII døde; en af Hovedlederne
er Samwer, der staaer høit i Dronning Victorias Gunst,
10 saa hun endog vilde havt ham til Prindsen af Wales
Privatsecretær.)
6) 18. Novbr. Stadfæstelse af Grundloven,
7) 19. Novbr. Møde i Kiel. A. Reventi.’s Broder Adv.
R. bringer Budskab til Frankfurt.
15 24. Novbr. Mødet i Hamborg af de Deputerede (Piessen,
Rev., Farve, R. Jersbeck, Mesmer, Saldern, Schimmel
mann.)
27. Novbr. Ridderskabsmødet.
DEN28. NOVEMBER. Løverdag. Idag afgik til W. Piessen:
1) en officiel Nole, hvori det udvikles, hvorfor man
sætter Priis paa den virkelige Afslutning af Tractaten,
da den egentlige Fare mindre ligger i Arvetvistighederne
end i den Udsigt, at Successionen vil aftvinge os en Op
givelse af vor Selvstændighed;
25 2) en confidentiel Depeche til Piessen, der opfordrer
ham til at bringe Ønskeligheden af en hurtig svensk
Rustning paa Tale (PI. viser ogsaa M-m disse Depescher.*)
3) et privat Brev, hvori Vedel paalægger ham at bringe
Tractatafslutningen til Ende; — nu lægges Sagen i hans
30 Haand!

20

*Han berører den iøvrigt ubekræftede Meddelelse i
> Times«, at Canalflaaden skulde være sendt til Øster
søen (paa Grund af nogle Efterretninger om, at den
russiske Kronstadtflaade skulde være i Bevægelse; det
35 Hele er lidet troligt, om det end gjentages i tydske
Telegrammer).
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Jeg kan ikke komme efter, hvorledes det egentlig
hænger sammen med Lundby og de andre Ministre. Saa
meget er dog nok givet, at der er indkaldt Mandskab
til at bringe først 10, siden endnu 3, altsaa i Alt 13 Ba
tailloner (eller Regimenter med Dobbelte) op til 1600 s
Mand. Men Ankjær paastaaer, at der fattes Penge lil de
materielle Requisiter til denne Styrkes effective Benyttelse
(Heste o. s. v.); Fenger og Hall svare imidlertid, at
Lundby har sagt det modsatte. En anden Sag er, at der
endvidere maa tages Bestemmelse, om der skal samles «•
en tilstrækkelig Styrke til at forsvare Danmark imod et
øieblikkeligt Gjennembrud, (f. Ex. 35,000 Mand); i saafald
maatte 5 Batailloner forlægges fra Sjælland, og der
maatte vel foretages Et og Andet til Betryggelse af Kbhvn.;
de holst. Batailloner maatte vel forenes til en Bataillon, is
de andre friblevne Cadrer udfyldes og Garderne forstær
kes. Fenger gik i Aftenmødet om Torsdagen; efter hans
Bortgang syntes Hall at erkjende, at der maatte skaffes
Lundby Penge. Fenger maa snart fremlægge Love: 1)
om den store Bevilling, 2) Begravelsespenge, 3) Hofem- 20
bedsmændenes Pensionering, 4) Civillisten.
Det holstenske Ministerium ligger da fremdeles stille.
Hvad skulde det saa til at give 13 Dage til Edsfrist. I
sidste Øieblik samtykkede Hall i at give Ordre til at
indeholde Gagen for de Vægrende.
25
Grev Moltke-Espe synes nu at fortryde, at han ligesom
fraraadede C. Moltke at overtage Ministeriet. Hall siger
— og der har han vist Ret — at Kong Frederik VII for
længe siden havde faaet C. Moltke. Men denne vil bedes,
vil tages, og Kongen finder, at det haster ikke! Hall 30
siger Intet, faaer Intet at vide; — i Statsraadet igaar,
hvor Loven om Valgtiden stadfæstedes, afskedigede Kon
gen strax Ministrene uden at sige dem Noget; — idag
skulde Criminil, der først bestemt fraraadede Moltke at
indtræde, men skal være bleven ligesom lidt vaklende 35
— hvortil Hall i sin Samtale idag dog Intet mærkede
— være taget ud til Frydenlund med Moltke-Espe
og Levetzou, men saa bliver Criminil tilsagt — og Taffelet
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er da det Vigtige, det Uopsættelige. Nu hedder det, at
Reisen derud skal gaae for sig idag. Criminils Omqvæd
er fremdeles Fdg. 26. Juli 1854.
28. Novbr.
5 Idag er nu Dirckinck-Holmfeldt foreløbig udsat af
Forbundsdagen. Man fratog ham strax Ordet og viste
ham ud.
Hall er meget betænkelig forknyt. Han tog mig ind
idag i Præsidentværelset, da jeg kom ind og mindede
10 om Nødvendigheden af Valglovens hurtige Forelæggelse,
erklærede, at han Intet ventede af Touren til C. Moltke,
omtalte ikke, at Wolfhagen ikke vilde tage imod det
holstenske Ministerium, men lod endog til at ville lade
Monrad faae sin Lyst styret ved at give ham det hol15 stenske Ministerium, — dog under den Forudsætning, at
jeg da vilde tage Plads i Ministeriet i Monrads Sted. Saa
mildt, som jeg kunde — efter hans store Modfaldenhed
— svarede jeg, at jeg ikke var istand til at overtage
Medansvaret for en Stilling, der var fremkommen, som
20 han selv bedst vidste ved en Række af Foranstaltninger,
hvori jeg mere eller mindre havde været uenig; mindst
kunde jeg da træde ind, fordi Monrad blev holstensk
Minister.
DEN 29. NOVEMBER. Søndag. Kongen er efter Paulli’s
25 Sigende virkelig velsindet imod Hall, og vil i det Hele
følge Ministeriet. Han troer fuldt og fast paa, at Canal
flaaden kommer, — om det er en Meddelelse gjennem
den hjemkomne Kronprinds, veed jeg ikke. Han stoler
i det Hele kjendeligt paa det engelske Hofs og det en30 gelske Folks Interesse for Danmark; ja, han stoler endog
paa Alexandras Indflydelse. Det berettes, at hun benyttes
til Meddelelser til Dronningen, som det ellers falder svært
at faae frem; til Forklaring af denne i og for sig lidet
trolige Stilling nævnes ikke blot Alexandra’s ved Hoffet
35 i England usædvanlige Ligefremhed, men navnlig, at
Dronningen bilder sig ind at høre sin afdøde Mand,
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naar hun hører Alexandra tale! Naar blot ikke det Hele
er Hofillusioner.
Preussen og Østerrig ville nu aabenbart følge Bluhme’s
Raad, og bringe Arvesagen i Forbindelse med Forhand
lingerne fra 1851—52. Det siges, at Østerrig og Preussen s
blot tøve med at bringe Execuhonsandragendet til Af
stemning, saalænge til de ere forsikkrede om Majoritet,
de ville ikke overstemmes af Krigsraabet under augusten
borgsk Banner. Rusland er aabenbart saa slesvigholstensk
som muligt, til Tak for den polske Note, og Bayern be- lo
nytter med Glæde denne Situation deels for at hævne
sig for den græske Sag (— Prinds Frederik af Hessen
foreholder stadigt Kongen dette, selv vil han nu dog
nok beholde Hessen, og ikke tage sit Afkald tilbage —),
deels for at slaae sig op ved Siden af Østerrig og Preus- is
sen. Det tegner mere og mere til, at Østerrig og Preussen
i denne Sag lade sig majorisere. Saxen og Wiirtemberg
have aabent traadt deres Accession til Londonertracta
ten under Fødder; Hannover holder sig i Arvesagen
ligesom lidt tilbage. Tydskland bereder sig til et Coup; 20
der sagtens bliver taalt ligesom Europa taalte Frankrigs
Optræden imod Holland efter Julirevolutionen.
Kongens hele Carakteer bliver for Mængden under
Digtestrømmen næsten mythisk. Hegermann fortalte Ve
del til dennes store Forundring, at Kongen engang, da 25
vi modsatte os hans Reise til Holsteen, havde i Slesvig
brudt ud: »Jeg har givet Frihed, jeg har gjort dem til
Ministre, og nu modsætte de sig ethvert Ønske; — jeg
gaaer ned til Holsteen, jeg sætter mig i Spidsen for de
holstenske Tropper og saa gaaer jeg til Kjøbenhavn, saa 30
skal jeg nok lære dem derovre, hvem jeg er,«
Madvig, som skal holde Talen ved Universitetssørge
festen, er meget ilde stedt, da han aldeles ikke ser noget
godt hos Kong Frederik VII. Mærkeligt nok bliver hans
her saa skarpe Critik saa sløv ligeoverfor Kong Christian IX.
Grevinden har faaet »Rosen«.
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DEN 30. NOVEMBER. Mandag. »London Gazette< med
deler Englands Svar paa Congresforslaget:
1) 4. Novbr. Indbydelsen til Victoria.
2) 11. Novbr. Meddelelse til Cowley, at Dronningen
5 havde paalagt Ministeriet hurtigst muligt at betænke den.
3) 12. Novbr. Russell’s Tvivl og Spørgsmaal til Frank
rig, idet Wienertractaterne opretholdes.
4) Drouyn d. L. 23. Novbr. siger ikke, hvorledes de
tagne Beslutninger skulle gjennemføres, men nævner
10 som Sager, der ere paatrængende, det polske, det dansktydske, det nedre-donauske, det romerske.
5) 25. Novbr. Afslag.
Keiseren skal tage sig det nær, men vil dog ikke ganske
opgive Tanken. Det hedder, at Fleury sendes til Keiser
15 Alexander for at forsøge en Tilnærmelse. Drouyn’s
Phrase betegnes nu saaledes:
Intet imod, Intet med England, men Alt uden England.
Keiseren skal med en vis Bitterhed have ladet Metternich
forstaae, at han vidste, at Østerrig havde havt Indfly20 delse paa Englands Beslutning, — »Tiden vil vise, om
Østerrig har havt Ret<.
Hall kom i Eftermiddag op til Vedel. Han fortalte, at
nu havde Piessen og Criminil faaet C. Moltke ind paa
følgende Erklæring (jfr. 1857):
1) Danmark skulde erklære sig villig til en Afgjørelse
25
ved Stormagterne,* der da og skulde paasee dens loyale
Gjennemførelse.
2) Da skulde Piessen og Criminil see at faae Forbun
det til at finde sig i Arveenheden og ligeledes underkaste
30 sig Afgj øreisen.
3) Naar Forbundet var gaaet ind herpaa, skulde en
persona grata f. Ex. Piessen overtage Holsteens Bestyrelse;
a) de scheleske Fdger. ophæves;
b) den hallske Regjering ophæves;
35

* Altsaa, Danmark og Sverrig skulde udelukkes, men
Østerrig og Preussen være med trods deres Partistilling!
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c) alle Rustningsudgifter erklæres Holsteen uvedkom
mende og overføres paa Slesvig—Danmark;
d) Toldgrændsen maa ikke flyttes.
Til Blixen havde Piessen iøvrigt yttret, at Anskuel
serne mellem Danske og Holstenerne vare saa forskjel- s
lige, at de ikke kunde samles uden ved en vis major.
Nu reiste Piessen omsider.
Om Aftenen gik Hall med Rømer op til Lundby og
Ankjær, og efter denne Sammenkomst maae det antages
for givet, at der indkaldes hele Liniens Mandskab *, saa lo
Hæren bringes op omtrent til 45,000 Mand. Lundby har
paa egen Haand bestemt Hegermann-Lindencrone til
commanderende General (Thestrup er aldeles fra Sam
ling siden Kongens Død**). Kauffmann til Stabschef og
Stjernholm til Souschef; — som Brigadegeneral nævnes is
Steinmann og Duplat. Paa tydsk Side nævnes Prinds
Carl som Øverstbefalende. Er det rigtigt at vælge Heger
mann? Alt imorges forelagde Lundby en Begjæring om
4,800 Heste fra Danmark—Slesvig.
DEN 1. DECEMBER. Tirsdag. Det kommer nu frem, 20
at Spørgsmaalet om Arvefølgens Anerkjendelse ved For
bundsbeslutning var reist i 1852. England og Sverrig
fraraadede det, og Østerrig—Preussen tilraadede det ikke,
da der vilde blive gjort Modstand (Jan. 1853).
Det Rygte fornemmes, at Rusland vil have de andre 25
Magter til i Anledning af Thronbestigelsen samtidig med
Lykønskningen at minde Danmark om Opfyldelsen af
Forpligtelserne fra 1851—1852.
Hall bliver nu nødt til efter saa mange spildte Dage
atter at overtage det holstenske Ministerium, i det Mindste 30
i Navn. Medens Alle i Lauenborg have svoret, er der
jo en Mængde non-jurors i Holsteen; der maa udstedes
en Tiltale til Holstenerne; Regjeringen maa for et Syns
Skyld have Ordre til at handle mod de fronderende og
* Dog ikke fra Holsteen.
** Kongen vilde have den gale Meza.
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Bemyndigelse til at handle i overordentlige Tilfælde.
Ogsaa Lauenborg, som selve Østerrig—Preussen ville
indrømme os, maa erindres. Civillisterne maa forelægges;
Kongen gjør store Fordringer, ogsaa for Kronprindsen.
5 DEN 2. DECEMBER. Kongens Lig kommer.
Den 2. Dcbr. skriver Manderström sin Depeche, hvor
ved Sverrig trækker sig tilbage. Hvad er nu foregaaet
siden 16. Novbr., da M-m efter Halls Sigende skrev til
Hamilton, at Sagen var afgjort — »inden Kongens Lig
10 bliver koldt, vil De have Fuldmagterne«. Hamilton selv
svækker Indholdet derhen, at han efter det private Brev
meddelte Hall, att enligt mig meddelade underrättelser
Alliancefrågan skulle i Stockholm förekomma under
loppet af veckan, och att jag hade anledning tro, att
15 fullmakt och instructioner innan kort skulle mig tilsändas«.
Jfr. Halls Erklæring i Dagbladet, at Grev H. d. 16.
Novbr. var sat i Kundskab om, at hans Regjering, som
dengang havde modtaget Underretning om Rigsraadets
20 Afstemning den 13**® Novbr. nu betragtede Spmet om
Alliancetractatens Afslutning for saaledes afgjort, at den
fornødne Fuldmagt uopholdelig vilde komme ham til
hænde (Dagbi. d. 9. Marts 1863 [o: 1864]).
Nogen Afvexling bringer i denne Tid dog den norske
25 Literatur, dels den historiske (Meddelelserne af Paveis og
af den biilauske* Samling),
dels den poetiske (H. Ibsen: Kongsemnerne og B.
Bjørnson (Maria Stuart, første Afdeling, Darnley)).
Rgdin, som i Stridens største Hede tog sig af Norges
30 Ret imod sine Landsmænd, udgiver nu et større Skrift
om Forholdet imellem Sverrig og Norge.
* Hvad Grunden var til Bülaus Fjernelse, er ligesaa
ubekjendt, som Grunden til Bernstoffernes Bortgang i
1810. Andræ vil erindre, at han har hørt, at Frederik VI
35 skulde have opdaget, at Bülau gjorde Cour til Dron-
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[Efter de to S. 3M og
indførte Tilføjelser bag i
Dagbogen har Krieger yderligere skrevet:]
Carl Moltke. (Jfr. 22. og 2i., 25., 26., 28., 30. Novbr.)
Efter Halls Fremstilling i Statsraadet 4. Decbr. havde
Moltke d. 20. Novbr. antydet Beredvillighed til at over- 5
lage det holst. Mstm. Kongen havde havt Samtale med
Moltke, og Hall gav d. 21. Novbr. sin Dimission. Men saa
havde Moltke havt Betænkeligheder; han havde omtalt
Criminil* og Piessen**; de kaldtes herover og d. 30*« Novbr.
fremkom deres forenede Memorandum (se 30. Novbr.), 10
hvis Betingelser ei kunde fyldestgjøres.
ningen, der i Godmodighed ikke strengt havde afvist et
hvert Galanteri. Treschow vil paastaae, at Chr. Bernstorffs
Afgang var fremkaldt ved hans uheldige Politik 1807,
da han ikke tog Hensyn til de ham givne Advarsler om 15
de engelske Planer imod Kbhvn.; — han vilde, siges
det, ikke forlade Holsteen paa Grund af en Liaison med
en Ctesse Baudissin.
* Kom den 25. Novbr.
** Kom den 26. Novbr.
20
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