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FORORDMed dette 7. Bind er hele den bevarede Del af 
A. F. Kriegers Dagbøger meddelt, for saa vidt 

de efter de i Forordet til 1. Del angivne Principper 
skal trykkes. Der er ikke henlagt nogen Del af Teks
ten til senere Udgivelse, og Udgaven af Dagbøgerne 
rummer alt væsentligt saavel af politisk som af per
sonlig Karakter.

De bevarede Dagbøger slutter med 24-. Juli 1880, 
men det fremgaar af adskillige Henvisninger til Op
tegnelser fra senere Aar, at Krieger førte Dagbøger 
ud over dette Tidspunkt, maaske til ret kort før sin 
Død. Dagbøgerne for Tiden efter 2^. Juli 1880 er 
imidlertid tilintetgjort af Krieger, ubekendt af hvil
ken Grund.

Naar Udgivelsen af Dagbøgerne har strakt sig over 
længere Tid end beregnet, er Aarsagen dels, at de to 
af Udgiverne, Aage Friis og P. Munch, har været opta
get af andet Arbejde, dels at den med Verdenskrigen 
følgende Prisstigning i meget høj Grad har forøget de 
fra først af beregnede Udgifter ved Værkets Trykning. 
De heraf opstaaede Vanskeligheder har kun kunnet 
overvindes ved, at Carlsbergfondets Direktion med 
stor Imødekommenhed har forøget den oprindelige



II Forord

Bevilling, ved at Københavns Universitets Konsisto
rium har ydet et Tilskud af det af A. F. Krieger stif
tede >Finneske Legatt<, samt endelig ved en Under
støttelse fra den Carlsen-Langeske Stiftelse. Foral denne 
Hjælp udtaler Udgiverne deres bedste Tak.

De i Forordet til 1. Bind (Side XIII) nævnte Op
lysninger og Noter, Personregister etc., er under Ud
arbejdelse og vil, saasnart de fornødne Midler til Ud
givelsen kan tilvejebringes, blive udgivet i et særligt 
Bind. Dette Bind vil yderligere indeholde Rettelse af 
Trykfejl eller Læsefejl, der maatte være konstateret 
under den endelige Udarbejdelse af Note- og Oplys
ningsapparatet samt desuden Rettelse af eller Bemærk
ninger om de vigtigere af de mange unøjagtige eller 
urigtige Gengivelser af Navne og lign., der, under 
Tiden ved Siden af den rigtige Form, findes i Kriegers 
egen Tekst. Efter Princippet for Udgivelsen (sml. l.Bind 
Side X—XI) er disse Rettelser ikke indført i den i alt 
væsentlig bogstavret gengivne Tekst, men Oplysnings
bindet vil Side for Side bringe, hvad der indtil Vær
kets Fuldendelse foreløbig har maattet savnes ved Be
nyttelsen, saaledes at Læseren derefter med Oplysnings
bindet for sig paa ethvert Sted kan supplere Teksten.

For Oplysninger til Værket, som adskillige interes
serede og kyndige Læsere har tilstillet os, bringer vi 
vor foreløbige Tak.

København, September 1925.

ELISE KOPPEL P. MUNCH AAGE FRIIS
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SEKSOGTREDIVTE BOG

Dagbogen indeholder 375 tæt beskrevne Sider, hvoraf 
meget indeholdende Dagsnyt er udeladt.



DEN 1. APRIL. Mandag. Ministeriets Seir overvurderes 
almindeligt.*

Holstein-L. slutter idag sin fjerde Artikel, der saaledes 
ender samtidigt med de to Venstre-Manifesters Offentlig
gjørelse.** 5

I Torsdags holdt Høire et Møde, hvor man efter Ven
stres Opfordring drøftede det Spm., om der ei nu i For
ening kunde finde en Udtalelse Sted om det Ønskelige i, 
at Ministeriet trak sig tilbage, først igjennem en yderst 
loyal Adresse, saa, da den afsloges, dog i en mundtlig lo 
Henvendelse til Mst. Alt afsloges. Dog vare alle Tilstede
værende (Koefoed og Jagd fraregnet — Hall var fravæ
rende) personligt af den Mening, at Estrup gjorde vel i 
at gaae.*** Man havde Lov til personligt at udtale dette.
I den Retning skal Dinesen og Scavenius have udtalt is 
sig til Nellemann,f jvfr. 11 Nov. jfSS4.
DEN 2. APRIL. Tirsdag. Drejer kommer frem med Krav 
paa sine Forsvarsplaners Gjennemførelseff; da dette 
ikke kan tilstedes ham i det Omfang, han maa fordre 
efter tidligere Udtalelser, og han ei kan hævde sin Stil- 20

* Drejer 2, 7, 21, 25 /4 Fischer 21/4, Nellemann 26/4.
** 13. April.
*** Jfr. Holsteins Besøg hos Hall og Bojsen hos 

Scavenius
t Jfr. Bille (12. April), Klein (^Vi), Hall («/<), Rime- 25 

stad *®/4.
ft ’/m April 78.
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ling* ligeoverfor Kongen, vil han gaae strax. Umuligt, 
hvis Krig hurtigt udbryder.

DEN 4. APRIL. Torsdag. Jeg talte med Nellemann om 
Forberedelserne til de Love og Foranstaltninger, som

5 endnu kræves til Proceslovenes Forelæggelse, navnlig:
1) den finantsielle Ordning (en Commission maa vel 

dannes af Justits-, Finants- og Indenrigsm.; særskilt 
gjenvaagner nu den kbhvnske Cms. om Fængselsvæsnet,)

2) Jurisdictionsordn., der heelt vel kan bearbeides af 
10 Poulsen, om han end som billigt var nu kom ind i

Hof- og Stadsretten.

DEN 6. APRIL. Lørdag. Mohrenheim seer nu Sagerne me
get mørkt. Han har nu glemt, hvad han for en Uge 
siden sagde, nemlig at ikke et Jota kunde forandres i

15 Freden til San Stefano, nu kan der gjærne skee Ændrin
ger. Han bebreider imidlertid med Føie sin Regjering, 
at den kan være blevet overrasket ved Andrassy’s Ud
talelser til Ignatief; gjennem Nelidof og Langenau maatte 
jo Gortshakow kJ ende Forholdet — saa stor en Indfly-

20 delse kan Englands Optræden vel ikke have øvet, at An- 
drassy skulde være blevet en heelt anden. Ligeledes 
dadler han den skjødesløse Affattelse af Traktaten, f. Ex. 
m. Hs. til Rumænien o. s. v.

DEN 7. APRIL. Søndag. Drejer er nu fremkommen
25 med sine Krav: 120 Mill, til Befæstninger og Flaadens 

Forøgelse. Det hedder, at han vil gaae af, hvis han ikke 
kan opnaae dette. Estrup opfatter denne hans Fordring 
som et Middel til at slippe bort. Hvorfor gik han nogen
sinde ind i Ministeriet? De, der kjende ham, mene, at

30 det deels var ifølge den gammelmilitære Opfattelse af 
Betydningen af Kongens Krav, deels af Beregning, for 
lettere at naae sit Ønske at blive commanderende Gene
ral. Nu trykkes han bl. A. vistnok ogsaa af Forholdet

35 * 7. April 78.
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til Ravn. Ligeoverfor Kongen har han ikke vidst at sætte 
sig i det rette Forhold; han har aldeles ingen Myndighed, 
i alt Fald i de mindre Spm., hvor det falder Kongen 
ind at gjøre en personlig Tilhøielighed gjældende.

DEN 8. APRIL. Mandag. Hertug Carl af Gliickshorg er s 
falden ned til Lykønskning. Efterat det var paalagt 
Quaade ikke at anbefale Hertugens Krav i Berlin, skrev 
Kongen (ifølge sine tidligere Løfter) til Broderen, at 
denne ikke skulde hryde sig om det officielle Afslag. 
Rosenørn vilde dog underhaanden anmode Q. om at lo 
gjøre det. Noget Saadant havde R—n været svag nok 
til at love, men han turde da ikke gjøre Mere end at 
sige, at Quaade kunde jo gjærne tale lidt med Biilow 
om Sagen. Man ventede, at Alt var afgjort; det viste sig 
dog, at vedkommende Commission vel havde endt sine u 
Undersøgelser, men dens Betænkning forelaae endnu 
Ministeriet til Prøvelse. Quaade har derefter talt med 
Biilow, men har dog vist været forsigtig nok til ikke at 
overtræde sine Instruxioner.

Estrup kaldes ind alene for at hlive Elephantridder. 20 
Hans Colleger syntes ikke at vide det forud; Meddelel
sen virkede overvældende paa Fonnesbech. Collegerne 
rykke derefter ogsaa en Grad op.

Topsøe bringer mig idag sine >Portrætstudier«, Han 
siger, at han ikke kan skildre de »Fraværende«, da han 25 
trænger til personlige Berøringer for at faae Billedet frem.

DEN 9. APRIL. Tirsdag.
Kong Oskar kommer paa Løverdag herigjennem paa 

Reise til Heidelberg. Hjemrejsen lægger han over Berlin. 
Hedins skarpe Udtalelser d. 4'^® April om den reisendeso 
Konges Mangel paa Evne til at øve politisk Myndighed 
ere maaske myntede paa denne Reise.

DEN 11. APRIL. Torsdag. Fra Stockholm forlyder, at 
Kongen vil medbringe et Udkast til en Neutralitetso ver-
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enskomst, jeg ved ikke ret i hvilket Omfang. Vore Mi
nistre tale frem og tilbage om Sagen, uden at gjøre sig 
den Ulejlighed at søge Oplysning om Neutralitetsfor
handlingerne IS’Vs, hvor Bluhme i det Hele gjorde sin

5 Indflydelse gjældende. (Mærkeligt nok tog Rusland den
gang langt venligere paa vor N.-Erklg., uagtet vi ikke 
lukkede Havnene for Vestmagterne, end paa den svenske, 
skjøndt man her lukkede.) Estrup er nok rede til alt nu 
at gaae paa; herimod er næppe Noget at indvende, naar

10 Kongen ikke i Berlin vil søge Tilslutning til Tyskland 
baade paa egne og paa Danmarks Vegne. Det er dog 
nødvendigt at kjende Tysklands Holdning, som man vel 
kan faae at vide, naar man afventer en Opfordring, men 
ikke naar man trænger sig paa. Beck Friis delte Frygten

15 for, at Kongen skal indlade sig for dybt i Berlin og vil 
advare ham.

DEN 12. APRIL. Fredag. Bille er virkelig af Landhuus- 
holdningsselskabet opfordret til paa Qvægets Vegne at 
gaae til London, dog ei til Overhuuskomiteen, hvor Sla-

2oget er tabt, men efter Paaskeferien til Underhuusmed- 
lemmernes Paavirkning til Fordel for at Geheimeraadet 
bemyndiges til paa visse Vilkaar at tilstede Undtagelse 
fra Slagtningen ved Landingsstedet. Hans ^Skildringer 
fra ltalien<^ udkomme nu.

25 Ogsaa han prædiker den Lære, at Estrup burde gaae 
af nu til den Tid, der convenerer ham, for atter at staae 
i Reserven, med hele den Giands, der nu omgiver ham 
i de Flestes Øine. Bliver han, vil han til Vinter møde 
afgjort Modstand paa ethvert Reformomraade*, og Fi

so nantsloven vil blive karrig, omend saa forsigtigt ordnet, 
at Landsthinget ikke kan gjøre Modstand, idet den provi
soriske Lovgivningsmagt dog ikke vil kunne bruges til 
Mere end hvad der forud findes paa Folkethingets Fi- 
nantsforslag. Saaledes vil man komme til Valgene 1879,

35 * Andre, f. Ex. Andræ frygte, at Estrup kan forfalde
til altfor stor Eftergivenhed for at kjøbe sig et Skinliv.
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og alle de vaklende Medlemmer af Venstres forskjellige 
Fractioner ville da blive bergianiserede. Bille mener, at 
dette kan man kun ønske, hvis man vil en Sprængning 
af Forfatningen efter gjentagne provisoriske Finants- 
loves Udstedelse. Han erkjender, at Estrups Afgang vil s 
føre — efter Rimelighed — til Klein—Scavenius—Krabbe 
(der paa Formandspladsen afløses af Bojsen), idet han 
beklager Halls Uvillighed til at indtræde igjen, og anseer 
det for meget tvivlsomt, hvorvidt dette Mstm. kan ar
beide, være sig med Folkethinget, være sig med Lands- lo 
thinget (Klein gjengjælder dettes Antipathie mod ham 
med beslægtede Følelser) — men han anseer det for et 
mindre Onde, at Kleins Forsøg mislykkedes, naar Estrup 
staaer i Reserven. Imidlertid erkjender han, at uden
landske Forhold kunne komme til at øve en afledende is 
Indflydelse, og Estrup synes ham ikke at tænke paa Af
gang, og Høire i Folkethinget vil Intet afgjøre imod 
ham, uagtet det var sørgeligt, hvis Estrup, der begyndte 
med at samle de adsplittede Venstrefractioner i Efter- 
aaret 1875, og ved sin uheldige Opløsningspolitik skabte 20 
det store forenede Venstre, skulde ende med at bringe 
et ublandet Venstreministerium til Roret — eller For
fatningens Sprængning. En Hovedindvending imod den 
hele Betragtning er, at Estrup ikke vil staae i Reserve.

DEN 13. APRIL. Lørdag. Kong Oskar har ikke noget 25 
Neutralitetsudkast med sig, da man ikke i Udenrigsmst. 
har faaet Tid til Mere, end til at gjennemgaae Akterne 
fra Krimkrigstidens Neutralitetsforhold.

Lagerheim følger ham iøvrigt. Annerstedt skriver mig, 
at Kronprindsen deler Faderens Anskuelse, at den saa 30 
ønskelige, gode Forstaaelse imellem Norden og Tydski. 
er betinget af en mod Danmark billig Løsning af det 
nordslesvigske Spml.

Holstein blev ved Møde med Vælgere idag haardt an
grebet, navnlig af Folkethingsmand Andersen.

Naar Stemningen var saa delt, har det sin naturlige 
Grund i den Voldsomhed, hvormed netop han har ud-

35
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talt sig tidligere, naar han kunde boltre sig uden Vidner 
af Anderledestænkende.

Efter Taflet udviklede Kong Oskar for Kongen, Estrup 
og Rosenørn sine Neutralitetsanskuelser; han tænkte 

5 ikke paa et Forbund til Neutralitetens Opretholdelse, 
men paa i det Væsentlige ensartede Grundsætninger (Ved 
Krigen 70/71 lukkede England ganske sine Havne); i 
Berlin vilde han sondere Terrainet, om muligt ønskede 
han de samme Neutralitetsregler opstillede. Rosenørn 

10 forbeholdt os fuld Frihed til Undersøgelse i Tilfælde af 
nærmere Forslag fra Sverrig eller Tydskland. Estrup 
holdt naturligviis et længere Foredrag. Efter Opholdet i 
Berlin vilde Kong Oskar skrive til vor Konge, som vilde 
have undgaaet den hele Conference, da han havde faaet 

15 tilstrækkelig Forklaring paa Vejen fra Toldboden til 
Slottet, men Kong Oskar vilde ikke stryge Ministersam
talen.
DEN 14. APRIL. Søndag. Til Kalkar (Guldbryllup) er 
samlet omtr. 10,000 Kr.* Rosenørn havde opfattet Kong

20 Oskars Udtalelse, som om denne havde sagt, at han øn
skede senere et Forbund med Tydskland. Beck-Friis er
klærer, at dette maa være en Misforstaaelse, da Kongen 
paa ingen Maade har saadan Hensigt, men tværtimod 
vil undgaae enhver Krigsmulighed, da han ønsker at

25 opretholde Neutraliteten, selv om Tydskid. skulde blive 
indviklet i Krigen. løvrigt paastaaer BFr., at den svenske 
Regjering, navnlig Bjørnstjerna ikke er russisk-sindet, 
men venlig stemt imod England. Hvad Kongen gjør 
eller siger i Berlin, betyder Intet.

30 Kong Oskar har nægtet Hebbe Understøttelse til Ud
givelsen af de senere Bind af Junius; — »det var for 
tidligt«.
DEN 15. APRIL. Mandag. Nogle Dage før Rigsdagens 
Slutning søgte Holstein-Ledreb. Hall for at formaae denne

35 * Derimod gaaer det trangt med Samlingen af Rest
beløbet til Glansens Buste.
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til at tilraade* Mst. Estrup at gaae af. Hall vilde ikke 
indlade sig herpaa, da han ikke vidste, hvem der skulde 
afgive det rene Vand, der skulde afløse »det skidne 
Vand«. Selv vilde Hall ikke — ja Holstein ej heller; 
»han kunde virke hedre som Støtte«. Hall mente, at 5 
fra hans Side kunde Ministre let stilles; men fra Hol
steins? I Landsthinget var Zytphen-Adler døende — i 
Folkethinget, hvem var der? Ja Holstein mente jo, Krabhe 
var selvskreven, dernæst Bojsen, Balthasar Christensen. 
Hvad? Ja, som Minister uden Portefeuille. Nei, altfor lo 
latterligt. Høgsbro kunde jo være ligesaa god som Fischer, 
mente endelig Holstein-Ldbg. løvrigt troer jeg nok, at 
Hall mener, at Ministeriet for sin egen Skyld gjorde vel 
i at gaae, og, at det i ethvert Fald bør gaae inden de 
nye Valg i Foraaret 1879. is

DEN 16. APRIL. Tirsdag. Sagen om Slotsholmskanalen 
og Holmens- og Høi-Broerne klaredes i Borgerrepræsen
tantskabet, da der i Udvalget var opnaaet Enighed un
der Henvisning til, at man dog ikke maatte være mere 
stridig mod Folkethinget. Nu forestaaer Ordningen af 20 
Hegnet om Parkanlæget i Voldkvarteret.

DEN 17. APRIL. Baade Aschehoug og Berg erklære sig 
villige til at være Medudgivere af Nordisk Retsbog, den 
Sidste under Paavirkning af Bergström—Klein.

Forsell finder, at Skydssagen ei er saa farlig i og for 25 
sig, og at den har den gode Virkning, at Intelligents- 
partiet opskræmmes af sin Ligegyldighed og lunefulde 
Oppositionslyst. Med Hensyn til Militær- og Skattespm. 
troer Forsell ikke, at det kommer til noget Resultat i 
Aar, men medens han frygter, at Modstanden vil blive 30 
holdt almindelig, ønsker han, at man vilde indskrænke 
sig til Kravet paa Lodtrækning til Udfyldning i Nødstil
fælde; om han stiller noget Krav m. Hs. til Skatteud
jævningen, skal jeg lade være usagt.

Ligesom Bojsen havde søgt Scavenius og Bille. 35
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DEN 18. APRIL. Torsdag. Klein er nu øiensynligt meget 
lidet tilfreds med Udsigten til det estrupske Mst.s För
bliven; han frygter lige meget stærk Eftergivenhed i 
Octoberforeningens Aand og en Modstand, der medfører

5 Bergs Sejr ved Valgene i 1879. Han gaar videre end Bille, 
der dog vilde lade sig nøie med Krabbes Optagelse i 
Ministeriet; dette kunde have været tilstrækkeligt i 1875; 
nu synes han at ville ansee Krabbe—Bojsen for Mini
mum; efter Valgene 1879 bliver det ikke derved. Han

10 paastaaer, at det moderate Venstre troer at kunne op
naae Mere ved Estrup—Fischer, men hellere vil for
handle med ham, omend Vilkaarene blive noget strengere.

DEN 19. APRIL. Fredag. Jeg vil næste Uge tale med 
Nellemann om Forfatternes gjensidige Retsværn. Vanske

is ligheden ligger i de forskjellige Regler om Oversættelse 
fra Dansk til Svensk (Norsk); men dette kunde man jo 
foreløbigt lade ligge, indtil vi forandre vor Lovgivning.
Det noget forsk. Princip om hvem Forfatterretten overh. 
tilkommer — i Kraft af Udgivelsesstedet eller i Kraft af

20 Nationalitetsretten — kan dog næppe lægge en uover
vindelig Vanskelighed i Vejen.

Vera Sassulitch optræder som den, der har handlet af 
Forbittrelse over Trepows Raahed mod Fanger d. 13. 
Juli 1877. Forinden har man havt Jetteprocessen mod 

25 Oprørsmændene fra Decbr. 1876 og de stadige Processer 
mod Nihilisterne. Vedels gamle Yttring, at Tilstanden i 
Rusland minder om Frankrigs i 1789 kommer atter frem; 
dog er Forskjellen vist langt overveiende. Vera S. har
gjort sig usynlig, hvis Politiet ei har taget hende.

30 DEN 20. APRIL. Lørdag. W. Scharling prædiker Læren 
om Nødvendigheden af, at Staten erhverver Raadighed 
over de sjællandske Jernbaner.

Høiskoleagitationen vil vist komme til at spille en stor 
Rolle.

35 Ploug har da heldigviis erklæret Planen om den nye 
Overhøiskole i Sorø Krig.
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DEN 21. APRIL. Søndag. Jeg hører, at Drejer af de 120 
Miil. kun vil bruge 20 Mili. til Flaadens Udvidelse (i 
Forbindelse med det Beløb, der i den senere Tid 
regelmæssigt benyttes til Nybygninger); de 100 Miil. skulde 
anvendes til Kbhvns. Befæstning tillands og tilvands; s 
Intet til Lillebeltsbefæstninger. Det skulde da synes utro
ligt, at Estrup kunde gaae ind herpaa, selv om Forhol
dene vare heelt andre, end de ere; under de nuværende 
Forhold er Planen jo en ligefrem Umulighed, endog 
afseet fra, at hertil kommer en Forhøielse i det aar-lo 
lige Budget paa omtrent 6 Miil. Kr. til Foranstaltnin
ger, som vilde blive nødvendige Følger af Fæstnings
anlægene.

Fischer taler ei mere om at gaae, trods hans tidligere 
bestemte Erklæring herom, og uagtet han ei holdtes til- is 
bage. Hans Colleger mærke stadig hans Forbindelser 
med Venstre, om hvis Bevægelser han stedse er vel 
underrettet, og disse hans Venner er det vel, der holde 
paa ham.

DEN 24. APRIL. Onsdag. Jeg havde idag Brev fra Gneist, 20 
der har Lyst til at anmelde Procescommissionens Skrif
ter, naar han blot kan finde en kyndig Oversætter.

K. Maurer: Oversigt over de nordiske Retskilders Hi
storie, oversat af E. Hertzberg, lægges nu i Pressen i 
Chra. Han selv begynder paa Udarbeidelsen af 1®*® Bind 25 
af den norsk-isl. Retshistorie. Han melder, at ogsaa Gneist 
har lagt sig lidt efter Dansk, for at læse danske Crimi- 
nalisters Afhandlinger.

DEN 25. APRIL. Torsdag. Fürst Moltke hos Kongen. 
Denne gjengjældte Besøget og bad ham ved Bortgangen 30 
interessere sig for Art. V. Es ist jetz zu spät, Dänemark 
hat zu viel verlangt (Flensborg); Kongen svarede, at vi 
vilde være sehr dankbar für sehr wenig. Alt uden Aftale 
med Rosenørn, endsige Estrup.

Jeg hører, at Drejer den 2*’«“ April gjorde gjældende, 35 
at nu var vi jo komne ind i roligere Forhold, saa han
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maatte nu i Henhold til, hvad han i sin Tid havde for
beholdt sig, kunne fremkomme med sine Befæstnings
krav. Dette fremkaldte noget Pikanteri mellem Estrup 
og ham, idet han vilde forstaae Estrups Erklæring ved

5 hans Indtræden i Mst., som kun gjældende den første 
Samling.

Uagtet han ei kan hævde sig i Forhold til Kongen, 
trykker dette ham dog. Cpt. Hedemann skrev til Nicolai 
om Mst. vilde indstille to russiske Generaler til Storkors;

10 ellers skete det uden Indstilling.
Drejer tog dette meget ilde op; da han bragte det 

frem i Ministerraadet, var Estrup ganske enig, vilde have 
Hedemann forflyttet og lovede sin Bistand. Enden paa 
det blev dog, at Drejer af Frygt for at hans Forhold til 

15 Kongen skulde blive aldeles forstyrret — indstillede de 
to* til Decorationerne. Han kunde ikke beqvemme sig
til at holde sig stille.

løvrigt er Drejer lidet afholdt i Ministeriet, da han vil 
blande sig i enhver Enkelthed. Ravns Stilling paa Rigs- 

20 dagen falder ham og ubehagelig, skjøndt han vil troe, 
at det ikke kan være anderledes. Han føler, at han ei
heller kan hævde sin Stilling paa Rigsdagen.

Rimestad er, synes mig, endnu utilbøieligere end Hall 
til at see noget Lovende i Udsigten til et Blandingsmstm. 

25 med Krabbe, Bojsen [Finantsmstm.) o. s. v. Han præsi
derede i det d. ^Vs improviserede Møde, hvortil Bille 
havde stævnet ham og Klein. Bagger og Scavenius syntes 
ei utilbøielige til at ønske, at Nogen skulde bemyndiges 
til at meddele Ministeriet, at de Moderate vanskeligt 

30 kunde holde sig, hvis Estrup ei gik af. Tvermoes var 
næppe meget imod en saadan Udtalelse. Men Rimestad 
gjorde gjældende, at det jo i Grunden var det Samme 
som at udtale Conseqventsen, o: raade til Afgang; han 
vilde ligesaa lidet det som Rosen, Jagd eller Kofoed; 

35 skulde Noget siges, maatte alle Nuancer meddeles. Der
med faldt det Hele bort. Rimestad fandt, at de Moderate
hyttede sig godt.

* Vs Res. Hall og Krudener.
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DEN 26. APRIL. Fredag. Nellemann siger mig, at Dinesen 
vel har talt til ham om den Vanskelighed, de Moderate 
vilde have ved at hævde sig, saa at et Mstm. Frijs (med 
Nell.) vilde være heldigt, men at Scavenius kun havde 
fortalt ham, at Bojsen inden Rigsdagens Slutning havde 5 
villet friste denne. Scavenius havde da — dette vilde 
han lade N—n. vide — ladet ham forstaae, at hvis de 
Moderate vilde slutte sig til det Forsvarsforslag, som til
bødes 1876, saa vilde han stemme derfor uden Hensyn 
til Mst. Herpaa havde B. erklæret, at man ikke kunde lo 
gaae ind. Nu senere havde Dinesen fundet, at det gik 
lettere end han havde ventet i Fyen og Jylland; det var 
kun i Sjælland, at de Radicale vare ovenpaa. løvrigt 
havde N. naturligvis sagt til Dinesen, at Frijs vist ikke 
var villig (det kunde jo D. iøvrigt selv forhøre sig om is 
hos Frijs) og han selv vilde ingenlunde gaae ind i et 
saadant Mæglingsmstm. N—n. gik iøvrigt ud fra, at, hvis 
der ikke blev Krig, maatte Forsvarssagen gjenoptages; 
han erkjendte, at de Forslag, der kom frem, maatte 
støtte sig til vederhæftige Militæres Erklæring, afgivet 20 
under saadanne Former, at de ei siden kunde fornegte 
deres Meningsudtalelser, som ved de mundtlige Forhand
linger med Haffner.

Nellemann synes ligesom Andræ noget svag med Hen
syn til Sporons Adgang til H. R. [Høiesteret]. Det var 25 
ønskeligt, om Schlegel nu vilde gaae ind. Naar Justitia- 
rierne i Viborg og i Hof. St. R. gaae af og Koch flyttes ind 
i Hof. St. R. (Madvig maaske til Sø- Handelsr.), kunde 
Ingerslev og Lassen komme ind i Politi- og Criminalretten. 
Kravene til Dommerne burde stilles høiere end i Casse’s 30 
og Simony’s Tid.

Pastor Holm, Skjoldbjorg, frifindes som utilregnelig 
for Anklagen for Fornærmelser imod Kongen. Sundheds
kollegiets Fleertal fulgte Schmidt imod Selmer, der i flere 
Maaneder havde havt ham til Iagttagelse; men Menings-35 
uligheden fremtræder ikke i Erklæringen; hvilket synes 
mig lidet forsvarligt.

Estrup begynder at tænke paa, at Hærens Leirøvelser
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skulde forlægges til Sjælland. Det kan ikke vare længe, 
inden en engelsk Flaade kommer til Østersøen; der 
tænkes derfor og paa Mandskabs Indkaldelse til Søfor
terne.

5 DEN 27. APRIL. Lørdag.
Jeg taler med Beck-Friis om Forespørgslen fra svensk

Side, om vi agtede at forandre Lov "/u 57, jvfr. 64 og 66. 
De la Gardie gjorde underhaanden Spmet til Vedel, men 
saaledes, at Sammenhængen, den internationale Baggrund

10 ei forstodes. De Geer skal have gjort Nellemann et lig
nende Spm.; han har glemt det og forstod i ethvert 
Fald ikke Meningen. Af Brevet fra Stockholm, som Beck- 
Friis læste for mig, fremgaaer, at det norske Justitsdpt. 
havde sat Sagen i Gang for samtlige tre Lovgivnings

is grenes Vkde (literær, dramatisk og kunstnerisk F. R.); 
de Geer vilde for Tiden ikke udtale sig om, hvad han 
vilde tilraade, hvis Danmark ikke i den nærmeste 
Fremtid paatænkte en Lovforandring i den svensk-nor
ske Retning; han forbeholdt sig dog at komme tilbage

20 hertil.
DEN 29. APRIL. Mandag. Efter Billes Meddelelse har 
Bh. Bulau, der paa Bismarcks Vegne talte med Kong 
Oskar, yttret, at Tydskland i ethvert Tilfælde fastholdt 
Neutraliteten. B. Bl. opgav ei Haabet om Fredens Be-

25 varing, ellers troede man ikke derpaa. Bismarck var en 
Dag livsfarlig syg.
DEN 30. APRIL. Tirsdag. Tvermoes er benyttet til Under
søgelse af Lejrplads i Sjælland. Man vil benytte Dyre
haven.

30 Handelsbanken faaer nu omtrent 600,000 Kr. udbetalt, 
og større Sikkerhed for Resten af Grenaabanen, der (imod 
Am tsraadets Sikkerhed*) faaer Forstærkning af Statsmidler. 

Kronprindsessen af Preussen er reist til London, efter
Nogle for at modvirke engelsk Flaades Indløb i Øster-

35 * Jeg veed ei bestemt, om dette Vilkaar er stillet.
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søen; men dette synes kun at være Journalist-Indfald; 
en anden Sag er, at hin maaskee skal forberede en Paa
virkning fra tydsk Side for til en vis Grad at stemme 
England til Eftergivenhed imod Rusland.
Den 1. MAL Onsdag. Imorgen foredrages i Statsraadet ® 
virkeligt Estrups Forslag om Leirens Flytning fra Hald 
til Sjælland; ikke dog Mandskabs Indkaldelse til Søbe
fæstningerne (omtrent 2000 Mand), hvortil det i nogen 
Tid saae stærkt ud. Drejer—Estrup have jo mange Planer.
DEN 2. MAI. Torsdag. Statsraad om Leirflytningen; det lo 
skeer uden forel. Lov.

Kongen har faaet Kong Oskars Brev; dette indeholder 
tillige foruden Billes Meddelelse, at Tydskland billigede 
og vilde støtte Danmarks og Sverrig—Norges upartiske 
og retfærdige Neutralitet. Strax vilde Nellemann, hedder « 
det, have Rosenørn til at reise op til Stockholm for at 
afslutte Neutralitetsforbund gjennem Forhandling med 
Bjørnstjerna.*

Estrup—Nellemann synes tilbøielige til at ville gaae 
saa vidt som muligt imod England, f. Ex. ved Havnes 20 
Lukning, ei blot Kbhvn. (Kiel, Carlskrona, Stockholm 
Chria.), men og til Proviantering og til Reparation hvor
somhelst. Spm. er jo nu nærmest, i hvilken Form de for
beredende Forhiger skulle føres, det kan jo ikke være 
rigtigt at ville foregribe Realitetsspmlene under Forhand- 25 
lingen med Sverrig.
DEN 3. MAI. Fredag. Jeg søger paany at forklare Nelle
mann, hvorlidet Rosenørn er skikket til at være Bud
bærer imellem Ministerkonferentsen og Udenrigsdeparte- 
mentet. Ligesaalidt som R. kan forelægge U. Msts. forbe- 30 
redende Overveielser mundtlig, ligesaa lidt kan han give 
et roligt Referat fra Ministerraadet til Vedel, der jo mu
ligt opskræmmes af Antipathier og formelle Værdigheds
hensyn. Skal en Udenrigsminister af Navn kunne staae.

* Dette hidrører vel fra, at Kong Oskar havde skrevet, 35 
at nu maatte »vore Ministre« jo forhandle.

Kriegers Dagbøger. VII. Bind. 2
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maa det ikke gjøres Directeiiren umuligt at hævde sin 
Stilling ved Samtaler med de fremmede Ministre, og at 
lade Resultatet deraf komme Sagernes Behandling til
gode, ikke blot i Udenrigsmst. selv, men i hele Regje-

5 ringen.
DEN 4. MAI. Lørdag. Baade Bjørnstjerna i Stockholm* 
og Vedel her have til Russerne sagt paa Forespørgsel 
om Neutraliteten, at den vilde blive som i ®’/64, og her
imod gjordes ingen Indvending. Men herom veed endnu

10 Rosenørn jo Intet, og Ministrene besluttede da ganske 
rigtigt, at man skulde skrive til Stockholm og spørge, 
hvilke Ændringer man der fandt nødvendige, forbehol
dende sig at fremkomme med sine Ændringer, hvis der 
ingen foresloges fra svensk Side. Det seer ud, som vil

15 Nellemann—Estrup nægte de engelske Skibe Adgang til 
at forsyne sig i vore Farvande. Vedel skræmmer Rosen
ørn ved at tvinge ham til at gjøre sine Ændringer paa 
kjendelig Maade i Vedels Udkast.
DEN 5. MAI. Søndag. Ved Hoffet er man jo aldeles

20 russisksindet, saa man endog opfatter Dagmars Forsik
ring, at man ikke maa troe Alt, hvad der siges om Tre- 
pow-Sagen derhen, at hele Vera S—s Forklaring er en 
Mythe. Hvad mon man vilde sige om Valberts Artikel 
Vs, hvis man læste Sligt! Det berettes, at der skal

25 oprettes nye politiske Domstole i de største Stæder i 
Riget, og at Fredsdommernes Uafsættelighed skal afskaf
fes. Dommen i Sagen imod Vera Sass. vil blive indan
ket til Cassation.

Nellemann har af Calvo ladet sig forlede til at lære
30 Estrup de strenge Neutralitetsregler, England blev nødt 

til at opstille i 1862 for at mildne Virkningen af Syd
staternes Anerkjendelse som krigsførende Magt, og som 
det ikke kunde uden videre forlade under den fransk- 
tydske Krig.

35 Biilow fik den pudsige Ordre pr. Telegraph at spørge

* til Okunoff.
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Salisbury, om der virkelig sendes en engelsk Flaade til 
Østersøen. S. svarede naturligviis: »men vi forhandle 
jo.« Ministerraadet synes naivt nok til at troe, at altsaa 
vil der heller ikke siden hlive sendt nogen Flaade; de 
begynde at tvivle om, hvorvidt det er nødvendigt at kalde s 
Tropper ind til Sjælland.

Til det fremdeles ikke lidet naive Mstms. Overraskelse 
vil England lade os faae vore to Torpedohaade. De Kloge 
troede, at Forbudet var udfundet til Straf, fordi vi ikke 
vilde afstaae dem til England, der ikke forsmaaede en lo 
lille Tidsvinding ved dette Bytte. Heydebrand troer ikke 
paa, at man i Tj^dskld. vil have saa meget imod en en
gelsk Flaade i Østersøen. Dantzig og Kønigsberg ville 
tjene uhyre.

H. og Mohrenheim ere for Tiden paa spændt Fod, is 
hvilket pleier at være typisk.
DEN 6. MAI. Mandag. Monrad* er yderst misfornøiet 
med Tingenes Gang herhjemme; han vilde hellere end 
gjærne kaste sig ind i den politiske Journalistik paany, 
men han holdes tilbage ved det Arbeide om den apo- 20 
stoliske Troesbekjendelse, han sidder midt i. Hvilket 
Held for Estrup, at M. har anvendt 5 Aar, hvis Udbytte 
han ei vil spilde, og at han endnu behøver 5 Aar for 
at fuldføre Arbeidet.

Forsvarssagens Behig. i den svenske Rigsdag begynder 25 
idag. Baade de Geer og Rosensvärd, hver i sit Kammer, 
vise, at Regjeringen ikke kan tiltræde Forslaget fra Land
mandspartiet; de Geer paadrager sig Keys Uvillie, men 
Bønderne have næppe Meget at indvende derimod. Hg. 
Hamilton udtalte sig meget skarpt imod Forslaget. so
DEN 8. MAI. Onsdag. Quaade betragtede den indre Stil
ling som meget kritisk. Hvad der i de sidste ti Aar var 
udrettet i det Indre, var sat igjennem ved Forstaaelse 
imellem Bismarck og de Nationalliberale. Nu brast dette 
Baand, og Ingen kunde sige, hvad der nu vilde skee. 35

* I den ydre Politik staaer M. øiensynligt paa russisk Side.
2*
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Hobrecht har hele Embedspersonalet imod sig, ligele
des Rigsdagsførerne, da han hverken er gaaet den ad
ministrative eller parlamentariske Vei. Han har været 
afholdt som Overborgmester, men skal være kommen for 

5 Skade engang og have erklæret, at han ikke forstod sig 
paa Finantserne. Berlins finantsielle Stilling er og haardt
trykket.

DEN 10. MAI. Fredag. Sy bel bevidner, at der i Tydskland 
kun er een Mening om, at man, hvis Østerrigs vitale

10 Interesser trues, maa støtte det*. Jeg hører, at Bismarck 
i sin Tid har sagt til Prindsen af Wales, at England og 
Tydskland burde itide forene sig imod den Fare, hvor
med det barbariske Rusland truede den europæiske 
Civilisation. Prindsen betroede det til en Tydsker, som

15 han stolede paa; men denne lod det gaa videre til Rus
land, som altsaa veed, hvad det har at holde sig til.

Andrassy’s Stilling skal (efter Kiær) være noget svækket 
hos Keiseren af Østerrig, da han havde forsikkret Kei
seren, at Russerne ikke kunde trænge frem over Balkan,

20 og dette dog skete.
Gneist bekræfter Quaades Udtalelse om den indre Stil

ling, og Sybel’s om Tydsklands Forhold til Rusland— 
Østerrig; dog tilføier han, at wir können Rusland nicht 
ganz im Stich lassen. Han bebreider iøvrigt sine Menings- 

25 fæller, at de modsatte sig Bismarck i den senere Tid 
uden Nødvendighed. Han erklærer, at der ikke med 
Nytte kunde tænkes paa en Afstaaelse af Nordslesvig, 
hvortil Rigsdagens Samtykke udkrævedes, under sæd
vanlige Forhold; en anden Sag var i Tilfælde, f. Ex. af 

30 en Søkrig med Rusland paa Grund af ydede Tjenester 
ved Freden, ellers var Spm., som ogsaa Wachs [?] sagde.

* Sybel paastod, at den preussiske Generalstab var 
stemt imod Rusland; den dømte meget nedsættende om 
den russiske Hær; den østerrigske var vel ikke sammen-

35 arbeidet, men den russiske langt overlegen.
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uløsbar. Han lod Sagen ligge i Petitionsudvalget; han 
fremhævede, hvad der talte for Sagen, men ved Afstem
ningen vare alle derimod. Gneist, der synes at have 
personlige Forbindelser med Hoffet, klagede over Keise
rens Indblanding i den kirkelige Styrelse gjennem Over- s 
kirkeraadet.

DEN 11. MAI. Lørdag.
Man har i Berlins militære Kredse virkeligt havt den 
Tro, at Tydski.—Dmk.-—Sverig kunde hindre England 
i at gaae igjennem Sundet, og at Tydski.—Danmark lo 
kunde spærre Belterne. Jeg veed ikke, om man i Tydsk
land ret kjender Sverigs afgjort eng-eZsA-venlige Stand
punkt i denne Sag.
DEN 12. MAI. Søndag.

Det vilde være interessant, om en kyndig Mand kunde is 
formaaes til at skildre vore Arkitekter:

Eigtved (Amalienborg— Sachsen), Tessin,
Harsdorf (Grækenland), Adelcrantz,
Hansen (Rom—Italien) Palmstedt,
Hetsch (Paris, Percier—Durand), Desprez. 20
Bindesbøll.
Chr. Hansen. Herholdt.

Th. Hansen — Meldahl — Scholander.*
Og Billedhuggere: 

Wiedewelt, Sergel, 
Thorvaldsen 
Freund Byström,

Fogelberg,
Bissen,
Christensen,

Qvarnström,
Jerichau,

Molin.

Malere:
Abildgaard,
Eckersberg-Juel,
Lundby,

Marstrand,

25

30

Skovgaard.

* Zeterwall, Gellerstedt, Jacobson, Dahl — Jens Holm
gren. 35
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DEN 13. MAI. Mandag. Randers—Grenaa Jernbanemøde 
om Estrups Tilbud. Estrups Optræden skal forsvares 
ligeoverfor Finantsudvalgets Tilbagevisning af Henven
delsen om et Laan af en Million med

5 1) at Beløbet er mindre,
2) at Jernbanen samtidigt kan faaes for det givne Laan. 
Det Kildne er, at Mourier-Petersen — Kampmann (i

Virkeligheden vilde Handelsbanken jo kun have holdt 
sig til M.-P.) ere aldeles bleven fritagne for deres For-

10 pligtelse; Amtsraadets Contracaution er nok saare tvivlsom.

DEN 14. MAI. Tirsdag. Uden al Tvivl er Aarhuus—Ryom- 
banens økonomiske Stilling ikke synderligt bedre, end 
Grenaa—Randersb. Forskjellen er den, at der ikke er 
optaget Laan hos noget kbhvnsk Pengeinstitut; imid-

15 lertid ere der Communer nok, der have givet Laan og 
som kunde gjøre Execution, hvis det var Betingelsen 
for at Banen kunde faae Statsunderstøttelse. Ventelig vil 
Estrup og gaae ind paa Tilbud fra Selskabet om Afhæn
delse til Staten; det er øiensynligt det eneste Vilkaar,

20 under hvilket Randers—Grenaabanens Erhvervelse for- 
nuftigviis kan vente Billigelse.

DEN 15. MAL Onsdag. Høgsbro, som vil angribe Mst., er 
saa uforstandig at stille Modtagelsen af Jacobsens Tilbud 
om Fdbg. Museum og Leirens Flytning fra Jylland paa

25 lige Linie med Jernbanelaanet. Ploug gjør da naturlig
viis det Samme; at nuancere er ikke hans Sag i økono
misk eller retlige Spm.

DEN 16. MAI. Torsdag. Kolindsund er nu kommen saa 
vidt paa det Tørre, at Høet kan komme frem, men

30 endnu i Sommer vil Udbyttet ikke forslaae til at for
rente de laante Beløb og dække Driftsomkostningerne. 
Ved den spildte Tid og de liøie Renter (7 å 8 pCt.) vil 
jo den samlede Anlægsudgift stige over en halv Million 
over det beregnede Beløb.
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DEN 17. MAI. Fredag. I Ministeriet kan Enighed ei 
naaes om det Svar, der skal gives paa Bjørnstjerna’s 
Forslag til den fælles Neutralitetserklæring, der i Alt 
Væsentligt slutter sig til Erk. fra Krimkrigen; Estrup 
bilder sig ind, at Tydskland vil gjøre fælles Sag med s 
Rusland mod England, og tørster efter at tilbyde Ber- 
linerhotfet vor Medvirkning til at være saa ubehagelig 
mod England som muligt for en neutral Magt. Hvor
ledes skulle vi opretholde disse Neutralitetsregler, som 
Negtelse af Proviantering m. v.? Lad det nu gaae ud over lo 
Øerne, siger Estrup; lad dem nu have det saa godt, som 
vi havde det i Jylland i 1864! Saa faae vi til Gjengjæld 
Nordslesvig tilbage! Ja vist, naar vi strax tilbyde Alt 
uden videre, og slet ikke spørge om, hvad vi kunne 
eller ikke kunne. is

DEN 20. MAI. Mandag. Frijs søger forgjæves at paavirke 
Estrup i Vedels Aand; han reiser bort, da han ikke 
troer, at han kan udrette Noget; Nellemann maa være 
den, der gjør den Skade god igjen, som han selv har 
anrettet. 20

DEN 21. MAI. Tirsdag. Den danske Udstilling er ingen
lunde saa ringe i Paris, naar den, som rimeligt er, sam
menlignes med de tidligere danske Udstillingsbidrag. Det 
var H. Møller, Falck og S. Jensen, som vare trætte og 
vilde hindre al Udstilling, de fik oprindeligt flere med 25 
sig, og bleve høist forbittrede, da disse faldt fra og be
stemte sig til at udstille f. Ex. Anker Heegaard.

DEN 25. MAI. Lørdag. 1 denne Uge har Nellemann 
ladet sig paavirke af Vedels Forestillinger, og paadraget 
sig Estrups høie Uvillie ved at fraraade, hvad han før 30 
tilraadede. Der er fremkommet fsk. Forslag, som forsøge 
i Eet eller Andet at vise Estrup en behagelig Imøde
kommen, f. Ex. om den Tid, det fremmede Krigsskib 
maatte løbe ind i de aabnede Havne (Kbhvns. skulde 
denne Gang lukkes) o. s. v., men det vil ikke ret gaae. 35
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Vedel foreslaaer Nellemann, at man kunde optage et 
Tillæg efter Washington-Tractaten, hvorefter den ene 
fjendtlige Magt ei maatte benytte den neutrale Magts 
Søterritorium til Operationsbasis imod den anden.

5 DEN 26. MAI. Søndag. Estrup er foreløbigt beroliget ved 
Vedels Tilbud, men hvad vil Sverige sige dertil? Og hvis 
Sverige siger Nei, begynder Historien vel forfra. Hvor
ledes mon det vil gaae til Vinter?

Frijs* siger, at han ikke vil tage imod Gjenvalg, han
10 vil trække sig heelt bort fra Kbhvn. og see at faae Orden 

i sine Finantser. Mon Monrad vil see at komme ind i 
Landsthinget? Der skal jo foretages nye Valg paa Lol
land **-Fals ter.

Monrad istedetfor Frijs vilde unægteligt kunne bidrage
15 til et forskjelligt Physiognomie.

DEN 27. MAI. Mandag, Neutralitetssagen forelægges 
Kongen.

DEN 1. JUNI. Lørdag. Er det dog ikke synderligt, at 
Martensen ikke har indladt sig paa en fyldigere Skildring

20 af de politiske Ideer, der siden Reformationen have fyldt 
Europa (Milton, Rousseau, Burke) og de Ideernes Ud
vikling ledsagende og aabenbarende politiske Begiven
heder (Englands Frigørelse fra Pavedømmet — Absolu
tismen og Republiken), der sendtes til Amerika (den fra

25 Amerika tilbagevendende Republiks Indtog i Frankrig

* Jeg troer dog ikke rigtigt paa, at Frijs kan modstaae 
de mange Opfordringer, han vil faae om paany at stille 
sig i Valg.

** 1. Juli: Ikke uden Grund ere Ministrene meget be- 
30 tænkelige ved denne Mulighed. (M. havde afslaaet d. Ve 

at udbringe Grundlovens Bæger, da han isaafald maatte
omtale, hvorledes den blev magtstjaalen.)

Bondevennerne stille ham, hedder det, som Nr. 2 efter 
Skotte.



1878 1. Juni—9. Juni 1878 25

1789, hvor man siden forgjæves har søgt at harmoni
sere de historiske Differentser). Han giver Citater af 
Domme over den franske Revolution i Stedet for at 
give selvstændige Domme. Havde han været mere Skan
dinav, vilde han have benyttet den svenske Historie s 
anderledes. 1720. 1772. 1809.

DEN 2. JUNI. Søndag. Er det ikke ogsaa synderligt, 
at M. ei har benyttet Nationalitetsfskl. som Udgangs
punkt for en Granskning af det Phænomen, hvisfølge 
Göthe—Schiller (og de danske Digtere) holdt sig saa lo 
langt borte fra Virkelighedens offentlige Liv, medens det 
Modsatte er Tilfældet i England (Byron, Canning, dTsraeli), 
i Frankrig (Chateaubriand, Béranger, Lamartine), (Nor
ges Digtere). Hvilket Stof for psykologisk Studium frem
bød ikke Lamartine, hvis M. havde kjendt den franske is 
Literatur, som den tydske.

DEN 5. JUNI. Onsdag. Det letterstedtske Tidsskrift har 
nu omtrent 1300 Subskribenter, uagtet de Fleste, med 
hvem man taler, ere utilfredse med det forskjelligartede 
Indhold. 20

DEN 8. JUNI. Lørdag. Bjørnstjerna har mundtlig sagt 
Bille, at Sverige ikke kunde gaae ind paa det foreslaaede 
Tillæg. Det var jo i Virkeligheden som Operationsbasis, 
England havde nyttet Gotland i sin Tid, og Sverige 
kunde ikke hindre dette; men det haster vel ikke for 25 
Øieblikket med Svaret.

DEN 9. JUNI. Søndag. Mohrenheim seer fremdeles Alt 
meget mørkt. Keiseren har ingen virkelig fast Raadgiver 
for Tiden, og San Stefano-Fredens hele Indhold vid
ner om Ignatiefs Uduelighed. I Meget har han vistnok 30 
Ret; dog maa det ikke glemmes, at han som Diplomat 
og væsentlig tydsk Diplomat, er ildesindet mod General
adjudanterne, særlig mod de to, Ignatief og Schouwalof, 
som stride om Arven efter Gortschakow. Hans Candida!
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til Udenrigsmst. er Adlerberg, der i alt Faid ligner ham 
selv, hvad derangerede Formuesfh. angaaer.

DEN 11. JUNI. Tirsdag. Den svenske Presse er yderst 
utilfreds med Richters Udnævnelse, som Belønning for po-

5 litiske Tjenester; ikkun Hedlund staaer imod Strømmen.
DEN 12. JUNI. Onsdag. Jeg forklarer Carlson paa hans 
Gjennemreise til Wiesbaden, hvorfor vi tilraade et Til
læg til Neulralitetsreglerne fra 70/71, af Hensyn nemlig 
til Tydskland, hvorvel jeg for min Deel ikke ansaae det

10 for umuligt, at Tydskland skulde tage Deel i Krigen 
som Ruslands Forbundsfælle.

Endelig har jeg faaet Taines mægtige Anklageskrift 
imod den franske Revolution (3 B.). Trods Skriftets store 
Udbredelse synes Aviserne at gaae af Vejen for denne

15 Bog.
DEN 15. JUNI. Lørdag.

Nyrop melder sig med Forespørgsel om Understøt
telse til et Industrihistoriearbeide (— Træ — eller Metal 
eller Textil —), men det er ei nordisk.

20 DEN 21. JUNI. Fredag. Det lader til, at Tietgen vil 
prøve paa at faae franske Penge til Bebyggelsen af Mar
morkirkegrunden, ligesom han har faaet mange Kjøbere 
til Telegraphactierne i Frankrig.
DEN 27. JUNI. Torsdag. Rygterne om Cumberlands

25 Frieri til Prindsesse Thyra* dukke atter op. Nu var 
der en Leilighed for os; vi burde betinge Samtykket af 
Hertugens Renunciation, og optræde med hans Bemyn
digelse som Mellemmand. Wyke maatte kunne bruges.
DEN 29. JUNI. Lørdag. Quaade, der privat er opfordret

30 til at prøve at fornemme, om Beaconsfield og Salisbury 
ikke kunde og vilde yde os en Haandsrækning m. Hs. 
til Art. V, vil helst have en hemmelig Instrux derom.

* Planen at gifte hende med den gamle Konge af 
Holland er forstummet efterat han har faaet en Kurv.
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løvrigt har han jo adskillige Betænkeligheder, saasom, 
hvorledes Bismarck vil optage en saadan Indblanding 
o. s. V., om vi ikke ville blive skuffede, medens vi nu 
staae som dem, ligeoverfor hvem man føler, at man har 
en vis Uret, og som man derfor iøvrigt behandler nogen- 5 
lunde rimeligt o. s. v. Alt dette gjælder dog kun til en 
Tid; han erkjender, at det Tidspunkt snart kan komme, 
da vi maae springe i det.

DEN 1. JULI. Mandag. Jeg talte idag med Martensen, 
om han til Vinter vilde være med til at gjennemgaae i« 
hans Indvendinger mod Biographien.

DEN 2. JULI. Tirsdag. Drejer fastholder nu, da han an
seer Freden for sikkret, sine Militærbevillingskrav; (hvis) 
da de ei indrømmes vil han gaae. Idag otte Dage skal 
Sagen for Alvor frem; man har alt drøftet de forskjel-is 
lige Muligheder: Tvermoes (ubehagelig), Thomsen (ube
hagelig), Ankjær (synes ret tiltalende), Haffner (hvorfor 
ikke?). F'ra Udenrigsms. Side anbefales Joh. Biilow som 
den fredsommeligste, mindst fordringsfulde — saa blev 
man fri for ham i London. 20

DEN 3. JULI. Onsdag. Nellemann har lovet Deuntzer 
at gjennemlæse en Correctur af Familie- og Arveretten.

DEN 8. JULI. Mandag. Estrup besøger Drejer og be
viser ham, at Fædrelandets Redning heroer paa Mini
steriet, og dette paa Dreiers Förbliven.

DEN 9. JULI. Tirsdag. Den unge Keiserprinds reiste 
idag. Han var meget vindende.

Quaade er meget imod at tale med Beaconsfield og 
Salisbury; men det bliver idag paalagt ham.

Drejer ofrer sig for Fædrelandet og bliver.

DEN 10. JULI. Onsdag. Klein troer, at Holsteins Maade- 
hold i Mødet V? og flere følgende Møder væsentligt [skyldes]

25

30
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de Forestillinger, han gjorde ham ved en tilfældig Samtale 
paa Dampskibet i Slutningen af forrige Maaned om Nød
vendigheden af at fortsætte den forhandlende Politik; 
man maatte gaae ind paa en rimelig Finantslov og for-

5 søge en selvstændig Løsning af nogle Spm., navnlig saa
danne Lovgivningssager, der ikke ere forelagte af Re
gjeringen.

Klein frygter naturligviis for, at Ministeriet skal slutte 
Forlig med Venstre gjennem store Indrømmelser.

10 DEN 11. JULI. Torsdag. I Tirsdagsmødet overraskede 
Estrup Mst. ved at holde to lange Taler, den ene om 
Nødvendigheden af D.s Förbliven, uagtet denne havde 
givet sig, den anden om Henvendelsen til Beaconsfield, 
uagtet han havde sagt til Rosenørn, at denne ikke skulde

15 meddele Correspondencen med Quaade og Udkastet til 
Instruxen til ham.

DEN 13. JULI. Lørdag.
Quaade naaede ei længere end til Russell, der bevid

nede Salisburys Beredvillighed til at undersøge Sagen.

20 DEN 14. JULI. Søndag. Jeg veed jo ikke, om jeg feiler, 
men det forekommer mig, at Hovedspm. ved Marten- 
sens sociale Ethik kunde stilles saaledes: Burde ikke 
hans Polemik imod Frihedens Udskeielser (laisser-aller) 
snarere være rettet imod »Ligheden«s Udskeielser, alt-

25 saa være bygget paa en langt fyldigere Kritik af Rous
seau, der i det Mindste burde havt en Plads ikke mindre 
end Kritikken af Adam Smith.

DEN 15. JULI. Mandag. Medens Frølich kun har faaet 
en Medaille 1®*® Kl. til Bloch (Hæderlig Omtale til —

30 Jerndorf) har Dietrichson sørget ei blot for Munthe, men 
og for E. Petersen, Sinding og Heyerdahl.

Lars Dinesen, som har udfundet, at de Moderate kunde 
seire ved nye Valg nu, har villet bearbeide Nellemann
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herfor. Da Estrup imidlertid ikke vilde indlade sig her- 
paa, vilde Dinesen have Hall til at paavirke Estrup efter 
D.s Tanke, men Hall vilde naturligviis ikke. Th. Nielsen 
søgte Klein under Bramdrups-Opholdet.

DEN 16. JULI. Tirsdag. Topsøe er hjemkommen fra s 
Paris; det er ham, der har skrevet Brevet til Dagbi. om 
Franskmændenes Trevenhed mod Fremmede.

Quaade fik ikke talt med Beaconsfield. Men Salisbury 
udtalte sig velvilligt, og opfordrede til at reise Spm. 
officielt i London, igjennem Russell, som Q. havde søgt.* lo

DEN 17. JULI. Onsdag. Sophus Miiller er hjemkommen, 
fuld af videre Studiebetingelser. Løffler vilde have C. B. 
[Carlsberg-FondJ Bidrag til sit historiske Arbeide om de 
danske Kirkebygninger fra den tidligere Middelalder, men 
han maa vente. Jul. Lange er hjemkommen fra sin spansk- is 
franske Reise, tilfreds med sit Udbytte. Peters kom deri
mod for tidligt hjem; dog gik det vel nærmest ud over Jury
mandsvirksomhed, som han heelt svigtede. Jacobsen, jun. 
har kjøbt >Musiken« af Delaplanche.

DEN 20. JULI. Lørdag. [Omtale af Andrassys Politik 20 
m. ni.J Sen. Anm. 7. Fbr. 1879. Haffner har efter sin Hjem
komst hertil fra Carlsbad — fortalte han Andræ — [fra] 
denne Maaneds Begyndelse, da Tr. ^Vio blev bekjendt, 
vidst fra en Østerriger, at der inden Berlinerkong, var 
truffet Aftale mellem Bk. og Andrassy om Sløifningen af 25 
Art. V; han talte ei derom til nogen af sine forrige Colleger.

DEN 23. JULI. Tirsdag. Det er udentvivl Bille, der idag 
begynder en længere Artikel i »Dagbi.« for at paavise 
Betydningen af dTsraelis Politik, som sigtende til at be
gynde en Gjenoprettelse af en europæisk Folkeret. Salis- 30 
bury har i et privat Brev til ham erkjendt dette som

* 13. Juli.
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Opgaven*. Hvad skal man da sige om det Eventyr, at 
d’Israéli ved Berliner Konferentsen skulde have villet 
foreslaae en almindelig Afvæbning.

Joh. Biilow talte idag med Salisbury om Art. V. Tiden 
5 til at bringe Spm. frem var ikke kommen, men han var

meget velvillig imod Danmark.

DEN 24. JULI. Onsdag. Bille skjuler sig under W., og 
Prahl taler strax i heelt andre Toner end W. om Eng
lands Politik. Nellemann opkaster det Spm., om Hol-

10 stein vil kunne gjennemføre Fæstepolitiken ligeoverfor 
Begjeringen; han mener, at Adskillige af de Moderate 
fra Jylland ville krympe sig herved, og synes endog at 
troe, at Berg efter adskillige Antydninger ved den nu 
endte jydske Campagne vil forhandle med Mst., hvis de

15 Moderate bestemme sig for ikke at forhandle.
Dette er dog en meget optimistisk Opfattelse.
Adv. Joh. Bergh har paataget sig at gjennemsee Nelle-

mann-Ibsens Civilprocesarbeide.

DEN 26. JULI. Fredag. Bille finder mærkeligt nok, at
20 Bulow har en meget god Stilling. Socialt kan dette vel 

være, og B—e paastaaer, at B—w bedømte Personer rig
tigt i Alt, hvad der vedkommer Qvægspørgsmaalet; men 
Bille kan jo ikke have nogen Mening om Biilows For
handlingsevne; han mærkede næppe Biilows Uvillie over

25 hans Sendelse.
Quaade beretter, at Beaconsfield efter Dronningens 

Befaling havde henvendt et Ord til Bismarck til Fordel 
for Hertugen af Cumberland; Bk. havde hørt paa det 
med megen Utaalmodighed og henvist Sagen til almin- 

30 delig diplomatisk Vej. Det antages, at Bk. aldeles ikke 
vilde indrømme Htg. af Cumberland Brunsvig og Mil
lionerne, uagtet denne ei var uvillig til at opgive Konge
riget Hannover.

* 26. Juli.
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Bille, som i sin Tid* havde henvendt sig til Salis
bury med Betragtninger over det Thema, at den eneste 
Basis, Toryerne kunde vinde for en ny Fremgang, var 
a more spirited foreign policy — i Indlandet gjennem- 
førte dTsraeli jo radicale Reformer — og havde faaet s 
det Svar**, at han havde Ret, men der var Intet at vente af 
den demoraliserede offentlige Mening, har paany*** hen
vendt sig til S. kort før Reisen til Berlin og forestillet, 
at nu var Tiden kommen til ret at gjennemføre de tid
ligere Betragtninger (jfr. Art. V som Led i Folkeretten), lo 
fremfor Alt maatte Derby fuldstændigt tilintetgjøres. S. 
svarede høfligt, men kunde nu ikke nærmere udtale sig; 
Bille skrev yderligere til Berlin (’^”A) i Henhold til Kong 
Georg V’s Død, samt paany 24. Juni, og meddelte, at 
Hertugen af Cumberland for Tiden ikke kunde forhandle is 
paa Grund af et Paalæg fra Faderen.

Ogsaa fra Berlin kom fra Salisbury selv et høfligt 
Svar, dat. ^Ve. (Heldigvis er Derby nu halvt forfalden.) 
Atter skrev Bille ”A, antydende det Naturlige i en pri
vat Samtale om Art. V. Salisbury takker endelig for 20 
Fremsendelsen af Art. om Lord Russell. (17. Juli 78.)

DEN 28. JULI. Søndag. O. Borchsenius har i Nær og Fjern 
Nr. 315—317 givet en Skildring af »Himmelbjergpræsten« 
(de første Folkemøder paa Himmelbjerget) som ^ideal 
Demokrat«, jfr. Barfod Aftenlæsning, 6 Bd., den samme 25 
Kategori, der anvendes paa Grundtvig.

DEN 29. JULI. Mandag. Jeg hører, at Borchsenius nu 
hører til den frie Tankes Venner, og i det Hele, siden 
han skilte sig fra Fædrelandet, hører til den literære 
Radicalismes Leir, dog uden synderlig Energi eller Selv- 30 
stændighed.

* 4. Decbr. 70.
** 18. April 71.
*** 5. Juni 78, besvaret
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DEN 30. JULI. Tirsdag.
Winkelhorn holder sig borte fra Radicalismen, han er 

bleven Medhjælp for Dr. M. Sleenstrup ved Folkeoplys
ningsskriftkomiteen.

5 Elberling har forladt >Fædrelandet«, hvor Lund nu 
skriver den udenlandske Artikel; det gaaer smaat med 
hans »Amerika«.

DEN 31. JULI. Onsdag. Madvig har dog faaet omtrent 
20 Ark af sin romerske Statsforfatning dicteret. M. mente

10 at Fischer nu morer sig med at opfinde constitutioneile 
Vanskeligheder imod Jacobsens Frederiksborg-Planer; 
men det vil dog næppe lykkes ham.

DEN 3. AUGUST. Lørdag. Heuch er Forf. baade til »den 
moderne Vantro« og til Artiklerne om »Lægmandsvirk-

15 somheden«. Mod den er luthersk Kirketidende optraadt, 
hvilket den efter sine Udgiveres (Bioms og Klavenæs’s) 
noget politiske Retning jo nødvendigt maatte.

Sølieutnant Larsen vil udgive Rapporterne fra Søoff. 
i Krigen 1807—1814; Schnittler synes derimod at være 

20 kommen bort fra den norske Krigshistorie, idet han vil 
udgive en almindelig Krigshistorie, der gaaer tilbage til
den ældste Tid (den græsk-makedonske).

Asbjørnsen gjør personligt et lidet behageligt Indtryk, 
fremfor Alt kun lidet aandeligt.

25 DEN 4. AUGUST. Søndag. S. Bugge vil nu føre den 
nordiske Mythologie tilbage til den græsk-romerske — 
paa samme Tid som Chr. Bruun spaaer en nordisk 
Renaissance i Europa paa den nordiske Oldliteraturs 
Grundlag. (»Folkelige Grundtanker«; Aftryk af Artiklerne

30 i Oplandstid.)
L. Skau benyttede Leiligheden, da Adressen til Vil

helm forhandledes i Provindsiallanddagen at begrunde 
Vægringen ved at deeltage. (Bille).
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DEN 5. AUGUST. Mandag. Den skarpeste Modsætning 
til Chr. Bruun’s Betragtning møder mig hos Overlærer 
Jacob Løkke, der vil slaae en Streg over hele Norges 
ældre Historie.

Brandt er ifærd med en ny Udgave af sin Tingsret, s 
Aubert er standset i sin literære Virksomhed ved sin 
Sygdom.
DEN 6. AUGUST. Tirsdag. Aagaard. Hundredaarskri- 
gen. Faderen (Træskjæreren) har forskruet ham til Over
vurdering. Han mangler almindelig Dannelse. lo

DEN 7. AUGUST. Onsdag. Seer man Kiær og Hertz- 
berg, kan man ikke undre sig over, at H. slog Kiær. 
Det hedder, at det er Kiærerne (med Aubert) der støtte 
»Aftenbladet«, Sverdrup har ikke kunnet holde »Ver
dens Gang« oppe, og maa trække sig tilbage. Vullum i5 
er kommen til at tage virksommere Del i »Dagbladet«, 
hvorved Bittzman fordrives.
DEN 8. AUGUST. Torsdag. Munthe (Fætter af L. Daae) 
synes omtrent at gaae Daae’s og Veldes Ærinde. Han 
er bleven Statsraad, fordi han i sin Tid erklærede Ind- 20 
commandoen til Garnisonstjeneste overflødig.
DEN 9. AUGUST. Fredag. Efter en almindelig udbredt 
Efterretning bliver Bjørnsons Gaard indløst af de Odels
berettigede, hvis denne ei giver sine Søskende Erstat
ning; men det er ei sikkert, at han er saa heldig. 25

DEN 10. AUGUST. Lørdag. Birkeland har nu Haab om 
atter at kunne komme til at arbeide paa sit historiske 
Værk fra Souverainitetsperiodens Begyndelse. Sker det 
ikke nu, skeer det vel aldrig.
DEN 11. AUGUST. Søndag. Der tales om at Stang snart 3o 
vil trække sig tilbage. Hvorfor skulde han det? IQor 
blev han jo 70 Aar og gik ikke af. »Storthinget gjenta- 
ger sin Beslutning om Statsraadernes Adgang til Thin- 
gene 4**' Gang, og saa maa den stadfæstes«. Hvorfor

Kriegers Dagbøger. VII. Bind. 3
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skulde Kongen ikke holde sig til den Erfaring, han har 
gjort, at han har mere Magt over de Statsraader, der 
ei ere i Berøring med Repræsentationen og vedblivende 
nægte Sanction? Sandsynligvis vil den økonomiske Til-

5 stand blive yderst trykket til Vinter, og Storthinget vil 
da staae ligeoverfor det ubehagelige Dilemma, som det 
skjød fra sig i Foraaret: enten at indskrænke de offent
lige Arbeider, eller at vedtage en Formue og Indtægts
skat.

10 DEN 12. AUGUST. Mandag. Aschehoug nævner Lind- 
støl som den, der fremfor Alt drev paa de indirecte 
Skatters Forhøielse for at undgaae Indkomstskatten. 
Dette turde dog være noget usikkert.

Chra. har faaet en større driftig musikalsk Boghand-
15 ler i Warmuth.

Segelcke’s Optræden til det fremmede Jernbaneselskab 
vidner om en vis Tydskhed; han havde ikke behøvet 
paa Hamar at tale om Jernbanernes Nytte i den tydsk- 
franske Krig; ei heller at lade Musiken spille netop »die

20 Wacht am Rhein.<
Af Grossererne søger P. Petersen øiensynligt mere og 

mere at komme lidt frem nærmest efter Heftye, Meyer, 
Skou o. s. V.

DEN 13. AUGUST. Tirsdag. Rygh troer, at man paa 
25 Storthinget blev overrasket ved Voteringerne over de

forskjellige Forhøielser af de indirecte Skatter.
Idag reiste Kongen. Forinden har han nok besvaret 

en ny Henvendelse fra Monrad om en tilsigtet yderligere 
Brochure med den Fraraaden: Opgiv al Politik! Men 

30 Monrad vil atter udgive en lille Brochure. Han udtalte 
sig noget ubehageligt om Estrup, der ikke synes om at
kaldes »Klodrian«.

Stang synes særligt at interessere sig for at gjennem
føre et Forbud mod Skovs Fældning uden Udvisning 

35 over en vis Høide; det er det Høieste, hvorpaa der kan
tænkes.
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DEN 16. AUGUST. Fredag. Det er ikke sandt, at Joh. 
Storm ad privat Vei har faaet det Beløb, Storthinget 
nægtede ham, til Udgivelsen af sit sproghistoriske Ar- 
beide. Fortiden hviler det snarere. Han leverer Anner- 
stedt en Afhig. om det norske Maalstræv. 5

DEN 18. AUGUST. Søndag. Prof. Johnsens aldeles over
vældende Autoritet er øiensynligt noget i Tilbagegang, 
især hos de mere dannede Theologer. Sin Hovedmagt 
øvede han i sin Tid i den mindre Kreds., han samlede 
om sig for omtrent en Snes Aar siden. lo

DEN 19. AUGUST. Mandag. Prof. L. L. Daa leverer til 
vor Universitetsfest et Arbeide om Christian Fs norske 
Styrelse.

Daa er tilligemed Birkeland Yderste-Høire.
Det maa nu vise sig, om Birkeland igjen er bleven i5 

arbeidsdygtig.

DEN 20. AUGUST. Tirsdag. Fængselskongressen i Stock
holm (Bruun, Goos, Deuntzer). De norske Trælasthand
lere holde sig mærkeligt oppe, medens adskillige af 
Skoveierne, der have indladt sig i Speculationshandler, 20 
gaae fallit.

Lord Tenterden (den første Understatssekretær efter 
Hammond) som drev omkring paa sin Jagt i Juli—Au
gust efter Berlinerfreden her i Sundet har efter Bordet 
til nogle af de her bosatte danske Englændere m. fl. 25 

(Ro^van, Gosling etc.) udtalt sin Glæde for Danmarks 
Skyld over Fredens Tilveiebringelse: »Hvis det var ble
vet til Krig, sagde han, og Danmark havde vist mindste 
Tegn til at nærme sig Rusland, vilde vi ikke have lagt 
Fingrene imellem; Alt var beredt til at besætte Sjælland. 3o 
Men een Ting have vi lært; vi have indseet, af hvor 
megen Betydning Danmarks Beliggenhed er, og vi ville 
aldrig tilstede, at det kommer i Andres Besiddelse.
DEN 21. AUGUST. Onsdag. Man vil nu paa Askov til 
Vinter begynde en udvidet Undervisning. Det er vel en 35
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Frugt af Høiskolemødet i April*. Schrøder synes ikke 
at være saa ivrig for, at Staten skal oprette den store 
Høiskole i Sorø, som adskillige Andre. P. Lacour skal 
nu i Askov foredrage Mathematik.

5 DEN 22. AUGUST. Torsdag. Bj. Bjørnson meddelte mig, 
at det var igjennem B. Auerbach, han i Berlin kom 
sammen med Ægidi, den »retskafne« Løwe, Dr. Dern- 
burg (Nationalzeitung) og paa anden Haand v. Buehar.
DEN 24. AUGUST. Lørdag. Aschehoug har nu i Gjer-

10 ningen vist, at han ikke vil lade sig fordrive fra Stats
økonomien, idet han anmelder Forelæsninger derover i 
næste Semester.

Det maa anerkjendes, at de norske Kjøbmænd holde 
sig godt i denne langvarige Krise, hvor Tømmerpriser- 

15 nes Nedgang forbyde ethvert Salg, der ei er aldeles 
nødvendigt, og hvor Fragterne ere lidet lønnende. Der
imod ere adskillige Skoveiere bleven Offere for Specula- 
tioner, de skulde have holdt sig fra. En særlig vanske
lig Stilling har Schwartz ved den Udvidelse, han har 

20 givet sin Virksomhed paa Eidsfors (Forsøg paa Staal- 
production), et Værk, der har bragt Ulykke over flere
Forgjængere.
DEN 25. AUGUST. Søndag. Getz vedstaar, hvad Bjørn
son sagde om ham, at han i Grunden hylder den af

25 Stang oprindeligt ikke afviste Grund-Lovfortolkning, at 
Grund-Lovsforandringer kunne vedtages af Storthinget 
uden Sanction af Kongen. Men efter den Praxis, som 
har gjort sig gjældende, vilde han dog ikke skrive 
derom.

35 DEN 26. AUGUST. Mandag. Bjørnson pønser øiensyn
ligt paa at faae Richter til Stangs Eftermand (Hertzberg, 
Rygh, Roll o. s. v.) Det bliver et beskedent Reform- 
raad, som Kongen kan ansee som sit Værk. Statsraa
dernes Adgang til Storthinget, Juryen, maaskee umiddel-

35 bare Valg; »Norge slipper ret godt fra Reactionen«.
* 10.—11. April.
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Til Bjørnson har Sverdrup sagt, at han ganske delte 
hiin Mening, at der ikke i Folket var Støtte for en ideel 
Finantspolitik; derfor havde han i Modsætning til, hvad 
han troede ifjor, i Virkeligheden ladet Sagerne gaae de
res skjæve Gang, blot søgende at bevare Principe! for s 
bedre Tider.

Bjørnson, som troede at skulle finde Modsigelse, da 
han forkyndte sin Mistro til det norske Folk, blev over
rasket af denne Oprigtighed. »Saaledes havde S. ikke 
talt tidligere; maaskee havde han ikke anseet mig for lo 
moden til at høre det«. (B.)
DEN 27. AUGUST. Tirsdag. Det hedder, at den norske 
Grundtvigianer Cand. H. Brun siges at ville udgive et 
stort Skrift om Grundtvig.

Imidlertid er Fr. Heiweg ifærd med et større Skrift is 
om »Frimenighed og Apostelkirke«, hvoraf I, 1 snart 
vil udkomme.
DEN 28. AUGUST. Onsdag. Goos forurettes lidt ved at 
skulle begynde strax*, som han kommer. Man havde 
ventet, at Aagesen eller Aschehoug begyndte. 20

Aagesen er jo atter dybt krænket, fordi Falsen iblandt 
det, der var vundet, henviste til Rets Encyclopædie og 
Lit.-kunstnerisk Eiendomsret (Bachke) foruden til Vex- 
elkm., men ikke til Retsliteratur Oversigten.

De tre norskvenlige Statsraader fra det ældre Mstm.- 25 
Adlercreutz, Berg og Bergström have givet Møde, Bm. 
dog vel kun fordi han var stævnet til et Jernbanemøde.

Bille har meddelt Nellemann sin Correspondance med 
Salisbury og stillet sig til Raadighed**.
DEN 29. AUGUST. Torsdag. Goos forurettede sig selvso 
ved i Morges Kl. 5 at tage op paa Frognersæteren, iste- 
det for at samle sig til et sammentrængt Svar. Aagesen- 
Platou.

* ’Vs

** Sen. Anm. N. gjør Rapport til Estrup om Sagen; 35 
men Bille hører intet videre fra ham jfr. 1879, ”A.
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DEN 30. AUGUST. Fredag. Øllgaard optraadte meget 
agtværdigt imod Aschehoug idag, han fortsætter mundt
lig — hvad han ei havde lovet — sine skriftlige Be
mærkninger. Råbe kom frem.

5 >Fædr.< optager H. Lassens Artikler imod Chr. Brun. 
Juristmødet sluttede med Kleins Forsvar for Handels
retten. Baade Platou og Aschehoug ere for denne Insti
tutions Indførelse i Norge; Forhandlingen maatte slut
tes vel brat, saa dette kom ikke frem.

10 Opholdet i Kra. har sat Goos—Deuntzer i stærk Be
vægelse m. Hs. til Spm. om Forbedring af Universitets
lærernes Lønningsforhold; det svenske og norske Exem
pel maa kunne benyttes, om det end i Norge var de 
særegne Storthingsprofessorer, som drev Lønningsfor-

15 høielsen igjennem imod Begjeringen.
Deuntzer og Aagesen kom tilligemed V. Rode ind i

Bestyrelsen. (Okt. Hansen vilde have Henrichsen istf. 
D., men fik Ingen med sig). Det var Dr., der forestil
lede Klein, at Aagesen maatte tages, hvis han skulde

20 kunne gaae ind.

DEN 31. AUGUST. Lørdag. Kong Oskar har taget Estrup 
det meget ilde op, at han vilde skille sig fra Sverrig i 
Neutralitetsspmet.

Stang tilstod igaar, at det skyldtes Bergström, Adler-
25 creutz-Berg, at hans Regjering i sin Tid blev staaende; 

den maatte være afgaaet, hvis Statholdersagen atter var 
faldet (»derfor«, siger han, »var Oppositionen i Grunden 
tilfreds med Sagens Opklaring« — dette kan jo i Virke
ligheden kun ramme Faa). Ikkedestomindre har han,

30 som B—m sagde, og Berg bekræftede, aldrig sagt et 
anerkjendende Ord til de Svenske. (Anderledes Falsen, 
Helliesen).

Aschehoug siger mig, at Communalskattect. paa Stor
thinget kom til et uenigt Resultat; han prædiker den 

35 Theorie, at man maa afsondre Næringsskatten fra For
mue- og Indtægtsskatten; den skulde da lignes for sig, 
ved Siden af F. og L, hvis den Paagjældende driver Næ-
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ring, hvor han boer; ellers hvor han har sin Drift, 
medens al anden Skat kommer Bostedet tilgode.

DEN 1, SEPTEMBER. Søndag. Prof, theol. Madsens 
Ridderskab (der tillægges Martensen, da han ikke kunde 
faa Scharling afskediget) sætter meget ondt Blod i de 5 
andre Faculteter, hvor mange ældre Prof, pludselig troe 
at skulle være krænkede, fordi de ikke ere bleven Rid
dere. Tidligere levede de i Uskyldighedstilstanden.

Spm. om et nordisk juridiskt Tidsskrift, som Asche- 
houg offentligt omtalte i Torsdags, har navnlig været lo 
forhandlet af Deuntzer, med de yngre norske og svenske 
Jurister. Platou er villig til at være Medudgiver; Hag- 
stromer siger Ja og Nei; det vil blive svært at finde 
svenske Medarbeidere.
DEN 2. SEPTEMBER. Mandag. Yngvar Nielsen har faaet is 
Vederlag for Negteisen af Adgang til St. Petersbg. Ark. 
gjennem det sidste Bd. af det Ptg. Russ.holst. Selskabs 
Arkiv, der omhandler Aktst. fra Alexander I’s Politik 
1809—1812. Han har imidlertid Haab om at faae Ad
gang til St. Petersbg. gjennem Berlin. laar har han væ- 20 
ret i Holland til Adspredelse efter sit Arbeide med Reise- 
bogen Norge paa Tydsk.
DEN 3. SEPTEMBER. Tirsdag. Kongen har takket Bea
consfield og Salisbury for den Interesse, de vise Dan
mark. 25

DEN 4. SEPTEMBER. Onsdag. Roihan begynder en 
Artikelrække i R. de d. m. om 1866 med la question 
danoise i Vs. Det antydes, at alt Thouvenel i 1862 havde 
prisgivet Danmark*. Tiby har lovet at tage Afskrift af

* Gladstone angriber i sin seneste Art. i 19**^ century f 30 
(siges det) stærkt Frankrig, fordi det tilbageviste Eng
lands Opfordring til i Forening at støtte Danmark.

GI. siger, at han ikke svigtede Englands Traditioner fra 
t the mission of England Spt. 1878, S. 583.



40 1878 4. September—7. September 1878

de vigtigste franske Depecher, der vedkommer Dk. i 
1862—1864, naar han til Foraaret reiser til Paris. Man 
seer, at Bismarck alt i 1865, da Drouyn de Lhuys 
havde angrebet Gasteinerconventionen, havde erklæret

5 sig villig til at tilbagegive os den danske Deel af Sles
vig. Rothaii levede efter 1870 i Nyon ved Genfersøen i 
nær Forbindelse med Cherbuliez (der fik Oplysninger 
hos ham til sine politiske Skrifter).

DEN 5. SEPTEMBER. Torsdag. Evelyn Ashley kan ikke
10 mindes, om der tvende Gange har fundet en Henven

delse Sted til Frankrig fra England i 1864; han vil søge 
at klare det til den nye populære Udgave af Lord Pal
merstons Liv.

DEN 6. SEPTEMBER. Fredag. Andræ i Hamborg.
15 De norske Søcommitterede ere, efter at Forhlgen med 

de Svenske var endt, omtrent enige. Man vil nok anstille 
Undersøgelse i Tilfælde af Søulykke, men ikke Mere 
å la Plimsoll. (Ihlen.)

Nu vil Helliesen have Jørgen Aall til at overtage Mei-
20 nichs Plads som Leder af Matrikelarbeidets Afslutning. 

O. J. Brock vilde ikke.
Aschehoug siger mig, at Communalskattecomiteen paa 

sidste Storthing omtrent blev færdig, (ikke enig).
A. vil have Næringsskat (som local) ved Siden af For-

25 mue- og Indkomstskat (brutto Afg. paa Bopælen).

DEN 1. SEPTEMBER. Lørdag. Fr. Petersen fortalte mig 
igaar, at han vil udgive et Skrift af mere personligt Ind
hold om S. Kierkegaard. Han vilde gjærne have de 
Kierkegaardske Papirer op til sig.

30 Cannings Tid, not when in 1863 they invited France to 
join in an ultimatum to the German powers & to de
fend Denmark with us against the intrigues, which Ger
many was carrying on under the plea of the duke of 
Augbgs. title to the Duchess.
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Den franske Officer, der mødte i Hbg. forsikrede med 
Lidenskab, at der ikke var en Officer i den franske Hær, 
for hvem Revanchekrig ikke var Løsnet.

Sørensen er nu i Norge for at undersøge Stemningen 
i 64 m. Hs. til det ham overdragne Hverv at skildre s 
Krigen i 1864. Nordmanden Larsen udgiver Bidrag til 
Søkrigshistorien 1807—1814.

DEN 8. SEPTEMBER. Søndag. Den engelske-russiske 
Interessekamp i Afghanistan fører nu til Sir Neville 
Chamberlains Forsøgsreise. Det er ganske interessant i lo 
Grundtvigs Mands Minde at see, hvorledes han havde 
Øie for det kommende Sammenstød imellem England 
og Rusland i Asien. Den hele Række Foredrag er et 
betydeligt Bidrag til hans Biographic; han har klart Øie 
for Maalene, mindre for Midlerne. Hans danske Abso- is 
lutisme gjør — at han spaaer Englands Undergang — 
fordi han ikke tiltroer Parlamentet at klare Fattigspm. 
og Kornspmet. trods Valgreformen; det falder ham lige- 
saa svært at forstaae Nødvendigheden af Repræsentatio
nens Andel i Lovgivningsmagten paa et vist Trin i et 20 
Folks Udvikling, som hans Epigoner ei kunne forstaae 
Spaltningen mellem Regjering (hos ham Spaltningen 
tillige mellem Konge og Mstm.) og Repræsentationen og 
dennes Deling i to Kamre.

DEN 9. SEPTEMBER. Mandag. Med Hensyn til Belgi- 25 
ens formentlige Afhængighedsfb. med Tydskland er 
Falbe ved sit Besøg i Bruxelles i Anledning af Sølv
bryllupet kommet til det Resultat, at der ikke af det 
forrige Mstm. var afsluttet nogen vedvarende forplig
tende Overenskomst; endmindre vilde det nuværende 30 
gjøre det; Bara kunde ikke forbigaas og vilde aldrig 
taale det; han pleier i vigtigt Spm. at raadføre sig med 
og rette sig efter Gambetta.

Grev Moltke har under sit Sommerophold her sig 
selv uafvidende vidnet om den forandrede Stemning i 35
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Paris. Han, der tidligere haanede Republiken, haaner 
nu Mac Mahon; hvis de Radikale ikke faae en uventet 
Overvegt, kan Republiken heelt vel holde sig en god 
Stund endnu o. s. v.

5 DEN 10. SEPTEMBER. Tirsdag. Den svenske Kirke 
har vistnok dygtige Styresmænd og Arbeidere, men saa- 
danne Åander som tidligere har den ikke. Derfor slaae 
nye Udgaver af de ældre snildrige Biskopper, som Wal
lin og Thomander stærkt an.

10 DEN 11. SEPTEMBER. Onsdag. Schuwalof synes at af
give et nyt Exempel paa, hvorledes det gaaer dem, 
der sige den ubehagelige Sandhed. Selv om man er- 
kjender Raadets Rigtighed og følger* det, er Raadgive- 
ren ikke behagelig. Bk. kan øiensynligt ikke octroiere

15 Rusland Schuwalov til Udenrigsminister. G—w vides ikke 
at være bleven aldeles affældig, og naar han træder fra, 
maa vel Adlerberg eller Valajef være den sandsynlige 
Efterfølger. Det hjælper kun lidet Bk. og hans tydske 
Bladforsvarere, at det sagtens er sandt, at G—w havde

20 faaet bedre Vilkaar, naar han efter Plevna havde med
delt Europa sine Krav. At han foretrak San-Stefanofre- 
den ad Ignatiefs Veie uden nogen Forhandling med 
Tydskid. var vistnok en Feil, Bk. med Held har kun
net benytte imod ham.

25 DEN 15. SEPTEMBER. Søndag. Matzen har da nu faaet 
40 Ark færdige af sit store Universitetsværk, og rentryk
ker 3 Ark om Ugen.

Oberst Koefoed er hjemkommen fra sin svenske Jern- 
banereise. Han fandt vel kun Sjöcrona, men hverken 

30 Forsell, Carlson, Bergström eller Bejer; men han har 
seet Meget og begynder nu at skrive. Han har faaet Øie
for de større Forhold i Sverrig (Finspong f. Ex.)

* Dette er Vinds Opfattelse.
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DEN 18. SEPTEMBER. Onsdag.
Skeel pønser paa en Commission til Undersøgelse ar 

Spm. Kbhvns. Jernbanegaards endelige Ordning. Tegner 
har været udsendt for at granske de nyere lettere Jern
baner, han har endnu ikke afgivet Betænkning, saa det s 
vil vare noget, inden der kommer Lovforslag i denne 
Retning frem.

DEN 21. SEPTEMBER. Lørdag. Deuntzer skal nu skrive 
en lille Udsigt over de politiske Valgretsregler siden 1849 
til Scharling—Falbe-Hansen. W. Scharling ligner da sig lo 
selv; han forlanger nu at vælges ind i Consistorium; 
forhaabentlig kommer dog Johnsirup til at vinde Valg.

DEN 24. SEPTEMBER. Tirsdag. Kaysers Lidenskab imod 
Meldahl er saa stærk, at det er tvivlsomt, om han vil 
tage Deel i en forberedende Drøftelse med Meldahl. i5 
Denne paatænker til letterstedtske Tidsskrift en Artikel 
om Byggeforhold og Bygningskunst i Kbhvn. i Sammen
ligning med andre større Byer.

Planerne til et nyt Museum paa Exercerpladsen m. v. 
ere nu komne til almindeligere Drøftelse, idet Ploug for 20 
nogen Tid siden brugte Epidemien i Fodgardens Ka
serne til Udgangspunkt. Worsaae er stærkt optaget af 
Sagen.

Wille og Meyer, der ei ville underordne sig Hjort- 
Lorentzen, begynde nu »Morgentelegraphen«. 25

DEN 25. SEPTEMBER. Onsdag. Jeg faaer til Gjennem- 
syn Bjørnson’s »Det nye System.« Nu da Vullum er 
bleven Formand i Studentersamfundet bliver hans Plan 
at flytte ind til Chra. vel styrket. Hvor upaalidelig han 
iøvrigt er selv mod sine Venner har han givet Grieg et 30 
nyt Bevis paa; han lovede denne en Operatext, sendte 
ham en Akt, derpaa omsider den anden; men nu vil 
han ikke skrive mere, »han har ikke Raad til at skrive 
Operatexter.« Hans Flytning er vel stadigt afhængig af 
Odelssagens Gang. 35
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Heise’s Drot og Marsk gjorde Lykke ved første Opfø
relse i Aften.

Fr. Rung komponerer Musik til en Sammendragning 
af Heibergs, »dristig vovet halvt er vundet.«

5 DEN 27. SEPTEMBER. Fredag. Jeg fik Meldahls Æn
dringsforslag til Commissionens Bygningslovforslag. Om
sider har da Kayser modstræbende samtykket i at for
handle med Meldahl hos mig.

Ploug gaaer endelig imod Dreier (Afskedigelserne at
10 Cpt. Nielsen og Lt. Borggreen.)

DEN 28. SEPTEMBER. Lørdag. Hagstromer melder sig 
fra Medudgiverskabet af det af Deuntzer forberedede 
nordiske juridiske Tidsskrift, idet han har faaet sit Øn
ske opfyldt at studere eet Aar i Udlandet. Maaskee kom

is mer det til at vente eet eller to Aar.
DEN 29. SEPTEMBER. Søndag. Ved at gennemgaae 
Forhlgerne mellem Kbhvns. Kommunalbestyrelse (fra 
først af Ussing, Monrad i Lund) og Testamen tsexecuto- 
rerne maa jeg erkjende, at Executorerne have havt en

20 vanskelig Stilling, da det næppe kan miskj endes, at Cre- 
ditten af 1843 vanskeligt nok kan forenes med det uigen
kaldelige Gavebrev, i Kraft af hvilket Kml.styrelsen, der 
havde opfyldt Betingelsen: Tilveiebringelsen af Museums
bygningen, gjorde sin Ret som Eier gjældende paa samme

25 Tid, som der stilledes økonomiske Krav til den udover 
Bygningens Fuldførelse. Collin var stiv som sædvanligt; 
Clausen var den Mæglende. Størst Vanskelighed voldte 
under Bygningsarbeidet Sibbern, siden hævdede Hvidt 
—Monrad med Klogskab og Maadehold i Principet Com-

30 munens Ret.
DEN 2. OCTOBER. Onsdag. Fru Thoresen: »Inden 
Døre« modtages velvilligt.

Ved Forhandling med Ricard, Bille, Meldahl, Kayser 
synes det, som Noget blev udrettet til at udjævne Stri- 

35 den mellem Meldahl og Kayser m. Hs. til Vilkaarene
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for Tilstedelsen af Fremspring som Betingelse for min
dre stygge Bygningers Tilveiebringelse.

Exemplerne f. Ex. fra Bredgade virkede paa Ricard. 
Gouverneur Garde med 50 Mand tager til St. Croix.

DEN 3. OCTOBER. Torsdag. s
Prof. Thomsen undersøger Westergaard’s efterladte 

Samlinger. Udentvivl skriver den Sygdom, der i de sid
ste tyve Aar efter Konens Død mere og mere lammede 
hans Arbeidskraft og Lyst, sig fra den persiske Reise. 
Heltzen tilbød ham i sin Tid — at blive Theaterdirektør. lo

Jødepræsten Wolff (snart 50 aarig Præst) har udgivet 
»Talmudfjender.« JDet Sølvkors, han nu faaer netop i 
dette Øieblik, krænker jo i høi Grad Martensen.

DEN 4. OCTOBER. Fredag.
Rygte om Uroligheder paa St. Croix kom hertil idag, i5
Mohrenheim er nu igjen aldeles kry; han haaner Eng

lænderne, fordi de vikle sig ind i det afghanistansk-cy- 
pernske-lilleasiatiske Uføre, og Østrigerne, fordi de 
have rodet sig ind i det bosniske Uføre. Han har ikke 
mindste Tvivl om at Bk. har sagt hvert Ord, som Bio- 20 
witz har offentliggjort; det er gammel Rancune. Der er 
Ingen i Rusland, der tænker paa Gortschakows Fjer
nelse, mindst nu til Fordel for Schuwalof.

Heydebrand har ogsaa den Tro, at de welfiske Millio
ner ikke længere existere. 25

DEN 5. OCTOBER. Lørdag. Steen—Holm—V. Thomsen 
have fremtvunget Ministerens Samtykke til at de med
dele Rectorerne deres Misbilligelse af hans Færd ved 
Trykningen af deres Udtalelse om Lærerne. De stillede 
ham det Alternativ enten selv at gjøre Undskyldning so 
eller lade dem gjøre det (i Tilfælde af Nægtelse vilde 
de trække sig tilbage).

De saakaldte > Moderate« ere forknytte, idet de finde, 
at Berg i de senere Maaneder har vundet Terrain. Da i 
alt Fald kun Bojsen og Holstein kunne forsone sig med
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Tanken om midlertidigt at træde tilbage, staae de nye
Valg jo truende.

DEN 7. OCTOBER. Mandag. E. Bloch slutter sine trevne 
og overmodige Artikler om de mest omtalte Malere paa

5 Udstillingen. Til Slutning sparker han til Canon.

DEN 8. OCTOBER. Tirsdag. Pal. Müller har skrevet en
Afhig. om Corfitz Ulfeldt, der faaer læst og paaskrevet.
Schiern har afholdt ham fra at skrive om Christian I.s
Romerreise til Universitetsfesten; skal det være, leverer 

10 Holm et Bidrag om Holberg som Historieskriver; han 
studerer nu den indre Aandsudvikling herhjemme i det
18^® Aarhundrede.

Freund reiser nu over Paris til Rom efterat have le
veret Ploug sit Arbeide om Faderen. Han vil nu sær

is ligt studere Arkitekter.

DEN 9. OCTOBER. Onsdag. Idag kom Telegram fra
Garde: Opstanden subsiding; der behøves ei Mandskab 
med Fregatten. Meddelelsen om Brandens Virkning 
uklar. Estrup fortolker den paa det Lyseste, som om

20 det var sikkert, at Sukkerkogeriet var reddet, og Vær
kerne hos de Private let reparable i kort Tid. Da Prin
cipe! for S. K. har vist sig rigtigt, og det er Øens eneste 
Redning, naar det ei skal blive en stor Fattigkoloni, 
maa der fremdeles tilskydes Penge i rigt Maal, siger

25 Estrup.

DEN 10. OCTOBER. Torsdag. Bjørnson, der er her paa 
Veien til Paris, har faaet Øinene op for, at »det nye 
System« trænger til Omarbeidelse. Hegel er naturligviis 
ulykkelig, da det foreligger trykt med Grensteens Ret- 

so skrivning. Han troer nu, at Theatret maa komme til
ham.

Fru Thoresens »Valkendorf« er atter forkastet.
Idag skriver Kongen til Kronprindsen af Preussen om

det cumberlandske Parti. jfr. 1879.
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DEN 11. OCTOBER. Fredag. Sir Ch. Wyke * har efter 
Regjeringens Befaling opsøgt Cumberland for at for- 
maae ham til Overenskomst med Preussen paa Grund
lag af Brunsvig og de konfiskerede Millioners Udleve
ring. 5

Han skulde faae Cambridge med, men denne vilde 
ikke standse sin Cour i Tydskland. Wyke havde mange 
Vanskeligheder, og fik omsider et halvt Tilsagn om Vil
lighed til Forlig. Dronningen har dog opfattet Udfaldet 
som et saadant, hvorpaa der kunde bygges videre. lo

Partiet med Thyra betragtes ved Hoffet (Frk. Oxholm) 
som afgjort; men Estrup tager ingen Notits af Rosen
ørns Meddelelse herom.

Idag sluttes Tr. mellem Preussen og Øster rig, der an- 
nulerer Tilsagnet om Slesvig. 15

DEN 13. OCTOBER. Søndag. Idag faaer Kongen Frier
brevet. **

Fischer har nu villet have Æren af at sætte Museums
bygningssagen i Gang og vil derfor sætte en Commis
sion sammen til dens Drøftelse; han hindrede Worsaae 20 
fra at tage Initiativet. Med Hensyn til Udstillingsbygnin
gen har han sat sig i Hovedet at ville give den i Entre
prise til en enkelt Mand (ventelig Fusing) for at der 
ikke skal komme Overskridelser som ved Theatret. >Det 
vilde være en net Behandling af Kunstnerne!« Udstil- 25 
lingscteen kan ventelig hindre dette, ved at knytte Be
tingelser til sin Gave, men hvad hjælper det, at han 
standses i denne enkelte Sag?

Wyke var til Taffels idag hos Kongen uden at Ro
senørn var tilsagt. so

DEN 14. OCTOBER. Mandag. Lange fik idag sin Artikel 
>Arkitektur« imod »Dagbi.«s Ligegyldighed for Museums-

* Jfr. 21. Oktbr. 
** 18. Okt.
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bygningens Skjønhed optaget med en lille Reservation 
af Topsøe.

Der burde i Dagbladene tages mere Hensyn til Læ
sernes kunstneriske Opdragelse. Naar fraregnes Artiklerne 

5 om Malerierne — paa den aarlige Udstilling, meddeles
jo næsten Intet.

Nu kunde det være paa Tide at skrive om Theater- 
bygningen.

Idag siger Kongen til Estrup, da denne bragte et vest- 
10 indisk Telegram, at nu var Thgras Forlovelse med Cumber

land saa godt som afgjort. E. havde Intet at bemærke, 
uden et Spm., om Kongen havde talt med Rosenørn.
Nei.*
DEN 16. OCTOBER. Onsdag. Jeg hører, at Kongen paa 

15 egen Haand har skrevet til Kronprindsen af Preussen 
og bedet om Tilladelse til Partiet**. Rosenørn har ikke
Mod til at gaae af, hvilket han jo burde. Der er liden 
Udsigt til en Overenskomst mellem Cumberland og 
Preussen.

20 Millionerne faaer han ikke, siger Kongen, men han 
er jo rig alligevel. Endmindre faaer han da Brunsvig. 
Vilde man i England, sagde Beust til Wyke, have givet 
Prætendenten the isle of Wight?

DEN 17. OCTOBER. Torsdag. Rosenørn kunde ikke rig-
25 tigt gjengive Estrups Meddelelse om, hvad der stod i 

Brevet fra den tydske Kronprinds.*** Kongen var rørt 
over at være bleven tilskrevet som »Theurester Freund <, 
og der var ingen Indsigelse, men der synes dog at have

* 27. Juni.
30 ** Svaret vises Estrup i Gaar.

Senere Anm. Det maa være nogle Dage sildigere, da
det er dateret d. fS**® Octbr., saa Indbydelse til Arnim 
maatte tages tilbage.

*** Estrups Meddelelser maa være noget sildigere, jfr. 
35 W/lO.
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været nogle betænkelige Ord om, at man haabede, at 
Forholdet mellem Kongen og Kp. ei skulde blive for
styrret, og nogen Beklagelse over Cumberlands Hold
ning. R., der ei tvivlede om, at Nellemann af Estrup 
var underrettet om Sagen, raadspurgte denne. Til sins 
Overraskelse mærkede han, at Estrup Intet havde sagt 
til Nellemann; denne fandt vel det Hele noget betænke
ligt, men kunde jo ikke forestille sig, at Rosenørn af 
den Grund skulde gaae af. Rosenørn kan ei ret for
staae Estrup; thi medens denne tidligere fandt den heleio 
Sag ganske privat og ligegyldig, synes han nu at være 
noget betænkelig. R—n. er særligt ubehageligt berørt ved 
en Antydning af Estrup, at Kongen først havde paalagt 
ham ei at omtale Sagen til Nogen.

Hørup,* Bojsen, Estrup. is
Ploug, der er blevet opfordret af Meldahl til at sige til

Estrup, at denne maatte lade Fischer falde, hvis man 
skulde kunne holde Modstanderne imod Venstre sam
men, var ikke utilgjængelig for disse Forestillinger. Men 
han vilde forberede Sagen i »Fædrelandet« — han tog 20 
roligt imod Formaning om Forsigtighed — og mente, at 
Drejer ogsaa maatte gaae af (f. Ex. henad Jul); men man 
maatte ikke lade ham staae alene. Han veed ikke, at 
Martensen har erklæret, at han vil gjøre Kongen Fore
stillinger om Nødvendigheden af Fischers Fjernelse; des-25 
uden siger Ploug, at Martensen har misbrugt sin Adgang 
til at gjøre Kongen Modforestillinger, saa det ændsede P. 
dog ikke. Meldahl sagde ham da, at han selv vilde fore
stille Kongen, hvorledes F. virkede paa Forestillingerne 
hos de Unge i Skolerne. Det skulde skee paa Lørdag. 30

DEN 18. OCTOBER. Fredag.
Nellemann siger mig idag, at Estrup igaar havde talt

til ham om Forlovelsen. Kongen havde i Søndags faaet 
et Frierbrev fra Cumberland; Kongen havde ikke vidst

* H. optraadte å la I. A. Hansen. 
Kriegers Dagbøger. VIL Bind.

35
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det forud, hedder det*; det var efter hans Bortreise, at 
Cumherland havde været paa Rumpenheim og var hlevet 
forelsket i Thyra (!); Kongen havde svaret, at Sagen ikke 
kunde opfattes alene som Familieanliggende; det var og

5 en Regjeringssag; derfor havde Kongen talt med Estrup, 
og vilde vel idag tale med Rosenørn; iøvrigt interes
serede Dronningen af England sig for Partiet o. s. v.; 
han kjendte næppe Brevvexlingen mellem Kongen og 
Kronprindsen eller vilde ikke omtale den; i ethvert Fald

10 kjendte han ikke Kongen af Hollands Frieri. Derimod 
sagde han, at det var givet, at Cumberlands ikke kunde 
boe i Kbhvn., det var heller ikke Meningen; jeg ad
varede mod Partiet.

Kronprindsen af Preussen svarer idag Kongen.
15 Efter hvad Nellemann fortæller mig, seer det ikke 

meget hyggeligt [ud] i Mst. Man ventede i Juli Maaned, 
at Dreyer ikke vilde blive, da man neglede ham de 120 
Millioner. — Nell. vilde endog gjøre det til 200 Miil. —, 
og det saa meget mere som N. havde forstaaet Estrups

20 Erklæring, da han indtraadte, som et Samtykke til den 
store Plans Forelæggelse, saasnart den provisoriske Fsl. 
var hævet; da der ei udbrød Krig, maatte Tiden nu være 
kommen. E. vilde jo ikke tillade, at Militærkravene atter 
skulde benyttes ved Valgene i April 79.

25 Kort før Rigsdagens Sammentræden stod Fischer (der 
ogsaa er bleven Uven med Skeel) for Fald, da han ei 
vilde forelægge Skoleloven i Folkethinget; Estrup for
langte, at dette skulde skee; ellers maatte han gaae; E. 
og N. troede, at han i den Stemning — han [er] efter

30 N. i høi Grad Stemningsmenneske —, hvori han var, 
havde valgt at gaae.

Rosenørn fik ublid Medfart hos Kongen, jf. 19. Okt.

DEN 19. OCTOBER. Lørdag. Da der kom Bud til Ro
senørn paa Rigsdagen, at Kongen vilde modtage ham

35 * NB. Jfr. 27. Juni.
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(Kongen var der indtil Kl. 3), vilde han ikke gaae, før 
han havde yttret sig om de expatrierede Slesvigere, da 
han saa kom, jeg troer omtrent Kl. 2, var Kongen gaaet 
ud og kom ikke tilbage før henimod den Tid, da han 
skulde ud til Jernbanen. Han var da yderst ubehagelig s 
mod Rosenørn, bebreidede ham, at han ikke var kom
men før, spurgte om han vilde hindre Familiens Lykke, 
da han sagde, at det var kun 3 Dage siden, han fik det 
at vide, svarede R.: »Da er det flere Maaneder siden. 
Estrup talte til mig derom.« »Vil De gjøre mig til Løg- lo 
ner?« R. kjendte ikke Kongen igjen; Kongen kjendte 
ikke R. igjen; nu havde Kongen ikke Tid til at tale med 
ham o. s. v.

Rosenørn vilde nu idag see at faa et tidligt Minister
møde og derpaa tage ud til Fredensborg. is

DEN 20. OCTOBER. Søndag. Rosenørn blev naturligvis 
aldeles taget af Kongen, der nu var Venligheden selv; 
han fik Lov at læse Kronprindsens Svar, der udtaler, at 
han ei havde seet sin Fætter siden 1856 og vel ikke saa 
snart fik ham at see, efter Procl.s Indhold; baade Kon-20 
gen og R. omgik Kongens egenmyndige Brev til Kp. (og 
det uagtet Kongen ellers paaberaaber sig R.s Indsigelse 
mod Partiet i 1874 som Grund til Henvendelsen). Imorges 
holdt Mst. et Møde; Estrup vilde udfærdige en høitide- 
lig Akt, hvorved Mst. meddelte Kongen sit fulde Sam- 25 
tykke; dette faldt for de Andres Indsigelse, saa E. blot 
skrev et Brev til Kongen; stadigt paaberaabes, at Dron
ningen af England interesserer sig for Partiet, men hvor 
er Hjemmelen?*

Meldahl kom ikke længere idag end til at antyde, at 30 
Udstillingsbvl. ikke kunde ventes vedtaget med Fischer, 
en anden Sag, hvis det havde været Nellemann. Kongen 
roste denne, uden at sige Noget til Fordel for Fischer.

* Det har siden vist sig at være aldeles uhjemlet. 
11. og 28. yg 35

Febr.
4*
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L. Helveg siger i Sptbrhefte (1878) Nord. Maanedsskrift 
med Føie i Anledning af Borchsenius: Fra Fyrrerne. 
Den, der fik sine første Ungdomsindtryk fra 1864, kan 
umuligt dømme ret Dom over Fyrrerne. Dette er en 

5 stor Sandhed, saalænge Vkde ei er blevet oplært af nye 
Erfaringer; den almindelige Forestilling blev saaledes 
paavirket af Nederlagene i 1864, at den maatte være 
meget stærk, der ikke tabte Troen paa hele den fore- 
gaaende Tids Stræben. Det blev den almindelige Mening, 

10 at Dannevirkes Rømning var en klog modig Gjerning,
at Dybbølkampen var et taabeligt Slagteri
og at Indtagelsen af Als var en følgelig Sag. Hvad der

blev bragt ud af Situationen i de augustinske Kredse, 
kan man roligt lade ligge; der bliver nok tilbage. Nu

15 synes det dog, som Cpt. Sørensen, hvem Haffner over
drog i Generalstaben at skrive 1864 Aars Krigshistorie, 
kommer til heelt andre Resultater.

1) Man vidste i Overkommandoen ikke engang, hvor 
stor Styrke der stod i Danevirke;

20 2) Fjenden vilde, da Dybbølskandserne toges, have
forsøgt Overgangen til Als, men det blev opgivet som 
altfor voveligt;

3) Als-Angrebet vilde utvivlsomt være blevet tilbagevist, 
hvis Steinmann ikke havde sat sig i Hovedet, at Over- 

25 gangen vilde blive forsøgt ved Sønderborg; skjøndt Ban
nerne tændtes, vilde St—n ikke sende tilstrækkelig Styrke,
da der ei var kommen Melding.

Kun naar Heiweg siger, at det Overraskende var Bis
marcks Optræden, kunde han have tilføiet Keiser Na- 

30 poleons Fald, ^Visce og Keiser Vilhelms hohenzollerske
Dristighed.

DEN 21. OCTOBER. Mandag. Wyke benegter da be
stemt, at han har nogen Befaling om at interessere sig 
for Cumberlands Giftermaal med Thyra. Hvad hans For-

35 søg paa at bringe Cumberland til Forlig [angaaer], gaae 
hans Forventninger ei videre end til at
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1) Cumberland lader sig nøie med Renterne af de 
12 Mill.

2) Han anerkjender, naar han faaer Brunswig, Rigs
forfatningen, men renoncerer ikke paa Hannover!

Han er naiv nok til at troe, at Kronprindsens og Kron- s 
prindsessens Interesse for Cumberland skulde kunne 
føre til en saadan Eftergivenhed. Heydebrand har al
deles ikke ladet sig see i denne Tid; han har ind
skrænket sig til at spørge Wyke, hvad der var sandt, 
og antydet, hvorledes han jo ikke kunde møde Cum- i« 
berland.

Rosenørn kan ei paavise nogen Hjemmel for den en
gelske Dronnings foregivne Intervention. Han spurgte 
igaar Estrup og Skeel, om han kunde blive efter Kon
gens Optræden imod ham. Naturligviis! is

Iøvrigt har Kongen rigtignok sagt, at det var Me
ningen, at Cumberl. vilde bosætte sig her; men Wyke 
mente, at han snart vilde blive kjed af at boe i Wien, 
da han der Ingen havde at holde sig til, uden nogle 
gamle Erkehertuger. 1 London kunde han ikke tænkes 20 
at ville slaae sig ned, da han havde en antediluviansk 
Uvillie imod enhver parlamentarisk Indflydelse paa Re
gjeringen — altsaa!

Borgerrepræsentanterne forlange en almindelig Havne
plan, inden de tage nogen Bestemmelse om Havneraa- 25 
dets Indstilling og fastholde Accisen, alt efter Forslag af 
Kayser, der stillede det Hele friere, end Bille vilde.

DEN 23. OCTOBER. Onsdag. Idag standsede de Mode
rate (40 >26) Jernbanekjøbsloven; de Radicale afholdt 
sig fra at stemme. Adskillige af Banernes Venner havde so 
næppe Meget imod Forkastelsen, idet de haabe paa bedre 
Tider.

DEN 24. OCTOBER. Tirsdag. Idag behandles Skole
lovsf. i Folkethinget. Høgsbro vilde, at det uden Forhig. 
skulde gaae til anden Behig., og derpaa i Udvalg, men ss
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Berg"^ vilde forhandle det. Fischer udtalte sig om Høi- 
skolen i Sorø, som han vilde have i Kbhvn.

DEN 25. OCTOBER. Fredag. Idag faaer Elberling i 
>Dagbi.« Lov at forsvare den nye Folkehøiskole i Sorø,

5 Aagesen, der er ble ven Festdecanus, synes nu at ville 
levere et Bidrag til Universitetsskrifterne. Saa gaaer det 
da mindre ud over Klein.

Monrad, der opfordrer Martensen til en kritisk Gransk
ning af sin Dogmatik, kunde selv opfordres til en kri- 

10 tisk Revision af sine politiske Erfaringer. Han klager 
over, at Andre have forladt det tidligere fælles Stand
punkt, Liberalismens Banner, som han er bleven tro. 
Men hans Uvillie imod den provisoriske Finanslov ven
der sig ikke mod dens sande Ophavsmænd; han holder 

15 sig kun til Udstederne. Mon det var ham umuligt at er
kjende, at det ei blot er udenlandske Fjender, som kunne 
gjøre Dictatur nødvendig, at denne med andre Ord og
saa kan blive nødvendiggjort ved indenlandsk Dumhed; 
at den fjernere Aarsag, der har muliggjort Anarchie!, er 

20 Reich/Steinmann i 1864 og Napoleons Fald den 19^® Juli 
1866, det kan han vel næppe bringes til at indsee; var 
det ikke saa, vilde Monrad enten kunne have standset 
det forenede Venstre, inden det begik den af dets for
standigere Medlemmer nu fortrudte Dumhed, at reise 

25 det parlamentariske Magtspørgsmaal, eller han kunde 
selv have udnyttet den for de Moderates Førere ind- 
traadte Selverkjendelse. Disse sige jo nu: Ja, det var en 
Feil, eller lad det have været en Feil, men vi kunne 
dog ei forhandle med Estrup, som om Intet er fore- 

so gaaet; vi kunne ikke berede ham nye Triumpher; men 
Monrads Isolation i har fremkaldt hele den senere
Splittelse.

* Det lader altsaa til, at Nellemann har havt Ret i 
den Tro (som han vel har fra Estrup), at man ude i 

35 Landet ikke vilde billige den fortsatte Vægring ved Skole
sagens Drøftelse.
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Skulde nu Monrad ikke kunne erkjende, at den Libe
ralisme, han hævder, ei er ensbetydende netop med den 
første Form, hans Grundlovstanker fik?

Indtil 1848 studerede han Politik, efter den Tid næppe 
i synderligt Omfang; han vilde ellers have seet Mere i s 
Martensen’s Opposition imod den økonomiske Indivi
dualisme; han vilde have stærkere fremhævet Reform
strømmens Svingninger, ogsaa i denne Retning, under 
Vægten af Erfaringens Tryk. Adskillige af hans Strøbe
mærkninger synes mig at være holdt i mindre god Tone. lo

Chr. Winthers Breve agtes udgivne. Udkommet er Chr. 
Winthers Digte, udg. af Liebenberg.

Nu gaae danske Samlinger ind, da Nielsen og Smith 
ei mere kunne arbeide uden Vederlag, og de Yngre 
ei vil. 15

Lg. Daa. Historiske Skildringer, 2.
A. Jørgensen vil nu skrive Slesvigs Historie.
N. Bache skal udgive for Forlagsforeningen en ny 

Udgave af sin udsolgte »Danmarks, Norges og Sverrigs 
Historie«. 20

Weilbach reiser til Montpellier for at granske Dronning 
Christinas efterladte Arkiv.

Nyt norsk Tidsskrift gaaer ind.
Bruun bearbeider til Trykning sit Foredrag over
Chr. IV og Galt ved Fehmern — Kiel. 25
S. B. Smith: Ulfeld 1. udk. til Nytaar
Pal. Muller: Thriges Aarb. II.
Erslev (der omtrent er færdig med sin instructive Dis

putats om de danske Lehn i det 16^® Aarh.) reiser til 
Berlin for at gaae paa det historiske Seminarium. 30

Ipsen har erklæret sig villig til at afskrive Processen 
med Nellemanns Rettelser, og Tilføining af Literaturen 
efter Deuntzer.

DEN 26. OCTOBER. Lørdag. Det juridiske Facultet strøg 
Rosenørn, Henrichsen, Broch—Liebe; Ussing maa sagtens 35 
optages som Formand i Examinationscms. Vegener ud-
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gaar vei og, men Matzen, Vedel, Madvig, Mourier, Fin
sen ere alt faste.

For Norge udgaaer Bergh, Getz medtages foruden 
Aall, Thomle, Bachke, (Løvenskiold henstilles).

5 I Sverrige—Finland — Hamilton—Grotenfeldt; muligt 
Svedelius, Thyselius eller Ærkebiskop Sundberg.

Statsøkonomerne anbefale Sponneck og Forsell (om 
hvem Bergström tilskrives af Goos).

I det philos. Facultet paatænkes Bruun—Thorsen, Birch, 
10 Engelhardt, Gade, Lembcke, Jerichau, Regenburg, Sars,

Daa, Fritzner*, Dj urklov—Rydberg.
Hermansen har Meget imod Carlson’s theol. Dr.#hat.

DEN 27. OCTOBER. Søndag. Sars siger, at de daarlige 
Tiders Tryk nu stærkt føles overalt i Norge. Et sørgeligt

15 Vidnesbyrd herom er den Efterretning, som udbreder sig, 
at Schwartz ikke kan holdes.

DEN 28. OCTOBER. Mandag. Heydebrand u. d. Lasas 
Tilbagetræden er frivillig, den er fremkaldt ved Familiens 
Sundhedstilstand. Som Eftermand nævnes Magnus (i sin

20 Tid i Mexiko).

DEN 2. NOVEMBER. Lørdag. Det phil. Facultet har ikke 
kunnet enes om at indstille Nogen til Westerg[s Efter
følger]; dog har det, da Mst. spurgte, om man vilde tilraade 
Concurrence, ved at fraraade dette, da Sagen heelt maatte

25 lægges i Udlændinges Haand, nævnt Fausbøll, Thomsen 
og Wimmer fremfor Brandes og Sørensen.

Det juridiske Facultet lod da Sponneck, Levy, Forsell, 
Vegener og Thyselius falde; det optog Berg, Løvenskiold 
og Sundberg foruden Ussing. Falbe-Hansen var meget

30 misfornøiet.

DEN 3. NOVEMBER. Søndag. Trier, Schwanenflügel, 
Galschiøtt, Borchsenius (med Pingel, Kaalund, Drach-

*) Molbech og Ivar Aasen faldt igjennem.
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mann, Schandorph, Arentzen, Brandes, Høtfding—Berg, 
Hørup, Larsen og mange Ubekjendte hylde Bjørnson 
idag. (Sars medindbuden); Berg, der bebreidede Philo- 
sopherne deres Mangel paa Understøttelse, fik skarpt 
Svar.* 5

DEN 4. NOVEMBER. Mandag. Høgsbro—Villads Holm 
med de Moderate hylde Bjørnson idag. Holstein var med.

Det er Dronningen, som har bragt Partiet mellem 
Cumberland og Prindsesse Thyra** istand, foreløbigt uden 
Kongens Vidende. I denne Sag tiltroer hun sig saa Me-1« 
get, at hun endog paa egen Haand vilde skrive [til] Bh. 
Biilow for at bede ham forebygge Ulemper; da hun be
troede Vind denne vise Plan, var han dog oprigtig nok 
til at fraraade hende at gjøre Sligt paa egen Haand. Han
sen havde i Paris i sin Tid udruget den Plan, at Preussen is 
skulde give Cumberland (gift med) Thyra Nordslesvig med 
Flensborg imod Afkald paa Brunsvig; en Plan, den gamle 
Konge tilsidst var gaaet ind paa. Hvad skulde det hjælpe 
Danmark? En Speculation paa Barnløshed? Underhand
lingsrygterne dukke stadigt op trods Benegtelser. 20

DEN 6. NOVEMBER. Onsdag. Skulde der Intet gjøres 
til A. S. Ørsteds Minde d. 21. Dcbr.? En Prisopgave f. 
Ex. til Belysning af Ørsteds Betydning for den danske 
Rets Udvikling. Hall, Scheel og Mourier vare enige om 
at der ei kunde tænkes paa en Statue. 25

Martensen opmuntrer til dog at gjøre Noget.

DEN 8. NOVEMBER. Fredag. E. Sars siger mig at det 
er Stürmer, som har meddelt Bjørnson under et Besøg 
hos denne sine fanatiske Forestillinger om Pihl’s og alle

* Ogsaa Eduard Brandes var meget bitter imod Bjørn- so 
son og Berg i sit Svar for de Ønsker, der udbragtes for 
G. Brandes. G. B. havde de ei hjulpet, da det gjaldt.«

** 15, 21 8. Decbr.
ogNov. 1878
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det smalle Spors Forfægteres »Nederdrægtighed«. Sars ud
talte sig iøvrigt som en stor Beundrer af Wergeland og 
Bjørnson, men som en Modstander af den positivistiske 
Skole, der kun i England endnu havde nogen betydelig

5 Repræsentant (mindre Patriarchen, den rige Læge Con- 
grewe, end Bridges, Beesly og Fr. Harrison); ligesaalidt 
hyldede han den tydske Pessimisme; »det moderne Aands
liv«, Videnskabens Fremskridt var dog Løsnet, skjøndt 
i en for mig uklar Almindelighed.

10 Efter hvad han vilde vide var Aschehoug, hvis han 
vilde. Stangs sandsynlige Eftermand i Kongens Tanke. 
Dronningen har i alt Fald tidligere havt stor Indflydelse 
paa Kongen som hans »Samvittighed,« navnlig i person
lige Spm.

15 DEN 9. NOVEMBER. Lørdag. De »Moderate« ere for Ti
den i høi Grad forbittrede paa Ministeriet og betragte 
sig som forurettede af Høire. »Vi hjalp Mst. for tidlig op 
af Provisoriet, det maa ned igjen i Provisoriet,« dette 
er Løsnet.

20 Holstein er lidenskabeligt forbittret paa Berg, fordi 
denne stemte for de 35,000 Kr. — Berg svarer, at han 
vil nok gaae skarpt løs paa »Ministeriet, men ikke med 
Knappenaalsstik!« Udfaldet af Valget d. 30 Oktbr. har 
skræmt de Ængstelige. Holstein vælges idag med 7 Stem-

25 mer til Ordfører. Man vil nedprutte efter Evne.
Nu bliver endelig Repholtz indstillet. Sporon er for-

maaet til at holde sig tilbage. O. Müller og Fiedler øn
ske nu at blive afskedigede med fuld Gage.

DEN 12. NOVEMBER. Tirsdag. Nellemann har Intet
30 imod at tage Bajer’s Forslag om Qvindens Selverhverv 

med nogle Ændringer.

DEN 13. NOVEMBER. Onsdag. Fischer har opgivet at 
forelægge Rigsdagen Lovf. om den nye Udstillingsbygning. 
Derimod har han udvirket en Kgl. Res. (efter nogen
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Modstræben fra Kongens Side) om Bemyndigelse til at 
begjære 5000 Kr. til en Commission om Nybygninger til

1) Bibliothek og Rigsarkiv.
2) Museum i Prindsens Palais.
3) i tredie Række Maleri- og Sculptursamlinger. s
Han siges her at støtte sig til Storch (Ringsted—Ribe

jfr. Viborg K. Heiliggeist K. Viborg Tugthuusombygning).
(Jensen er nu efter sin Hjemkomst i Virksomhed ved 

Marmorkirken. Baade Storch og Jensen have en Frem
tid ved Siden af Dahlerup og Fenger-, den Første er ube- lo 

regnelig-, den anden tør}. Der er dem, som mene, at Fi
scher kun sætter Sagen i Gang for at slaae den ihjel. 
(Med Worsaae taler han aldeles ei om den, skjøndt han 
standsede Worsaae, da han vilde røre ved den).
DEN 14. NOVEMBER. Torsdag. Finansudvalget har da is 
forlangt Redegjørelse for Raadigheden over Frederiksbg. 
til Museum.

Ligi. til Grunden til Leirens Flytning til Sjælland.
Medens Udenrigsmst. aldeles ikke blev spurgt i Som

mer, inden Estrup nedlagde sin uheldige Forestilling 20 

(hvorefter de Par Tusinde Mand skulde opretholde Neu
traliteten med Magt), er det nu efter Nellemanns For
slag paalagt Udenrigsmst. at besvare Udvalgets Fore
spørgsel.

Der tænkes nok paa Elof Tegnér til letterstedtsk Re- 25 
daktør istf. Annerstedt, der kommer til at forordnes en
ten i Malmström eller Hamarstrands Sted.
DEN 15. NOVEMBER. Fredag. Hertugen af Cumberland 
kom idag. I Anledning af dette forventede Besøg er de 
tydske Diplomater aldeles forsvundne; ikke engang en 30 
Legationssecretær tindes her. Den hele Beregning er jo 
et rigt Parti.*
DEN 16. NOVEMBER. Lørdag. Estrup føler sig i den 
vestindiske Sag saa meget mere ilde tilmode, som der i

* 21. Nov. 35;
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de nordamerikanske Tidender fremkommer Yttringer om, 
at Regjeringen kunde og burde have forudseet Udbru
det. Kunde Optøierne saa let standses efter Udbrudet, 
saa kunde man jo fra St. Thomas saa meget lettere have

5 sendt nogle Soldater til at opretholde Ordenen 1. Novbr. 
før Udbrudet.

Maaske pønses der paa at forlange Erstatning for de 
amerikanske Undersaatters Tab.

Efter Bille—Dinesen* er det idag mindre sikkert, om
10 de to Venstregrupper kunne enes om at forkaste den 

vestindiske Understøttelsesl. Berg krymper sig derved*. 
Th. Nielsen vælges til Ordfører, inden noget Resultat ved
tages.

Mourier og Nellemann ere gaaede ind paa min Tanke
15 om et Ørstedsk Prisspms. Udsættelse d. "V12 78 indskræn

ket til hans Betydning for den dansk—norske Retsviden
skabs Udvikling. Nu staaer det paa Aagesen, inden jeg 
skriver til Aschehoug.
DEN 17. NOVEMBER. Søndag. Den vestindiske Post

20 viser, at Planterne paa St. Croix ikke ventede Statshjælp 
til den første Forbedring af deres Arbeiderleiligheder. 
Estrup har vistnok været for hurtig.
DEN 18. NOVEMBER. Mandag. Klein er meget betaget 
af den vestindiske Sags sandsynlige Gang og Conseqvent-

25 ser. Han frygter, at de Moderate ville ende med Lovfor
slagets Forkastelse — Th. Nielsen kunde ikke faae Til
slutning til en mindre Gave —, og at der heraf vil frem- 
gaae store Ulemper. Hvis Estrup tager Forkastelsen ro
ligt, vil man haane Ministeriet; vil han opløse, men an-

30 vende Kassebeholdningen (han har fraskrevet [sig], hed
der det, Raadigheden over Reservefonden, idet han for 
at slaae sig op paa sine Forgjængeres** Bekostning i sin 
Tid indlod sig i bindende Forhiger med Finansudval-

* Senere Anm. Denne Opfattelse er vistnok phantastisk. 
35 ** Kunde der ei raades over Reservefonden kan Kasse-

beh. vel endmindre røres.
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get herom), jfr. dog Nellemann 2. Decbr., venter Klein, 
at dette Forhold vil blive besvaret med Finanslovens For
kastelse-, den derpaa følgende Opløsning vil avle en Strid 
og Forbittrelse, som vil gjøre en ny Regjerings Dannelse 
endnu vanskeligere end før. (Han er selv mindre tilbøielig, s 
da han ikke længere bygger paa Kongens Tillid.)

Under disse Forhold har Klein pønset paa, at Høire 
skulde stemme de Moderate til et antageligt vestindisk 
Forslag ved at slutte sig til en Misbilligelse af Fischers 
Færd ved Fremtvingelser af Skolelærerlønnens Forhøi- w 
else. I et Møde, der holdtes herom, havde Gasse udvik
let Ulovligheden af Fischers Fremfærd, men iøvrigt havde 
Tilbøieligheden til at følge Kleins Plan nok været ringe. 
Og Klein var ikke istand til at give nogen Begrundelse 
af sin Tro paa, at der kunde opnaaes Noget ved denne w 
særegne Plan til at støtte Estrup. Klein gjorde fortrins- 
viis gjældende, at man maatte befrygte, at Estrup efter 
de nye Valg enten vilde række Haanden til Forfatnin
gens Sprængning eller forsvinde under de for et nyt Mstms. 
Dannelse vanskeligste Forhold; Kl. var som tidligere mest 20 
tilbøielig til at troe, at Estrup, naar det kom til Stykket, 
vilde søge at komme bort fra det Hele.

DEN 19. NOVEMBER. Tirsdag. Forlovelsen forkyndes 
idag paa Fredensborg.

Efterat jeg i Gaar Aftes havde talt med Aagesen, har 25 
jeg skrevet til Aschehoug om Ørstedsagen.

Museumsbestyrelsen troede ikke at kunne modtage Ja
cobsen jun.'s Tilbud om at udstille nogle nyere franske 
Skulpturarbeider, navnlig De la Planches Musikens Muse 
i Thorvaldsens M.s Forhalle.

Klein har opgivet sine Mæglingsforsøg. Rimestad havde 
alt igaar udtalt sig bestemt herimod.

30

DEN 20. NOVEMBER. Onsdag. Th. Nielsen’s Betænk
ningsudkast fraraader al Hjælp paa Grund af den vest
indiske Styrelses Uduelighed, hvori ingen Forandring 35 
kan ventes, saalænge Estrup er Minister (!).
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DEN 21. NOVEMBER. Torsdag. Jeg indleverede Nelle- 
mann’s lidt ændrede Forslag til Indbydelsen til Tryk
keriet.

Det synes, som Estrup i det Længste har vægret sig
5 ved at troe, at Folkethinget vilde afvise enhver Under

støttelse til Vestindien; skeer det, vil han dog vist komme 
til at føle Nødvendigheden af en Opløsning.

Dronningen er meget skuffet over, at Cumberland be
stemt har erklæret, at han ikke vil boe her. Hun havde 

10 sat sig i Hovedet, at dette dog skulde lykkes hende. 
Charakteristisk nok havde Estrup ikke tænkt paa at be
nytte dette Spm., ligesom i det Hele den politiske Side 
af Sagen, til at standse Planen. Fra Berlin har man 
svaret med at offentliggjøre Cumberlands Brev til Kongen

15 af Preussen, og med at sende os Magnus paa Halsen.

DEN 22. NOVEMBER. Fredag. Nellemann bekræfter idag, 
at Regjeringen anseer en Opløsning for nødvendig, hvis 
Folkethinget nægter den vestindiske Understøttelseslovs 
Overgang til 2'^®" Behig. Han synes dog endnu at tænke

20 sig Muligheden af, at Bergs Holdning fremkalder en Om
stemning hos de Moderate.

Nu har O. Müller taget sin Bøn om at maatte blive 
afskediget jo før jo heller tilbage, men kan det hjælpe 
ham? Tværtimod beviser det jo kun hans Ubrugelighed.

25 DEN 23. NOVEMBER. Lørdag. Estrup forelægger Landsth. 
et Lovforslag om Eftergivelse af St. Croix’s Bidrag til 
Statskassen. Man synes at ville have Landsthinget til en 
aim. Forhandling imod Folkethingets forestaaende Be
slutning.

30 Det radicale Mindretals vest. Bet, fremlægges idag. 
Hall, Scheel, og E. Hvidt tiltræde den ørstedske Ind

bydelse. Liebe siger, at han og Ploug have tænkt paa 
en Buste til H. R., Hvidt slaaer paa noget Lignende til 
det vordende Justitspalais.

35 Ploug opmuntrer nu til Udførelse af Ørsteds (A. S.) 
Buste i Marmor til en Retssal.
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DEN 24. NOVEMBER. Søndag. Frijs kommer — som 
vanligt, naar der er Noget i Luften, og vil ikke gjærne 
selv, som Ploug opfordrede ham til, tage Ordet imod 
Folkethingets ventede Beslutning i den vestindiske Hjæl
pesag. Øiensynlig har Estrup forelagt den lille Lov om s 
Bidraget nu, for at faae Landsthinget frem til en støt
tende Udtalelse. Frijs finder, at der bør ydes Hjælp, men 
anseer en Opløsning paa denne Sag for yderst uheldig. 
Han bekræfter, at han ei kjender Ministeriets Tanker 
om, hvad det vil gjøre; han taler ei derom hverken med lo 
Estrup eller med Skeel.

Han saae i Magnus’s Udnævnelse Svaret paa den cum- 
berlandske Forlovelse, men vilde dog fastholde, at det 
var Dronningen af England, under hvis Indflydelse 
Alexandra havde skrevet om Forlovelsesplanerne; Wyke is 
havde, paastod han, havt Ordre at interessere sig for 
Giftermaalet, saavelsom for Forlig med Preussen.

Uden al Tvivl tager han Feil heri; Prindsessen af Wales 
kan godt paa egen Haand have gjort, hvad hun gjorde, 
nemlig tvende Gange overbragt Prindsesse Frederikkes 20 
Spm., om Giftermaalsplanen ikke nu efter Faderens Død 
kunde gjenoptages.

To Gange blev Forespørgslen ubesvaret; men i Som
mer begjæredes og tilstodes i Tydskland en Sammen
komst uden Wykes Medvirkning.*

Nu forhandles om Tiden til Brylluppet her. Han vil 
strax have Bryllup og isaafald blive noget længere; 
Kongen vilde først have Vielsen i April.

25

DEN 25. NOVEMBER. Mandag. Aschehoug vilde helst, 
vi skulde indbyde til Dannelsen af et Fond, hvorved 3o 
et Udvalg af Ørsteds Skrifter blev gjort tilgjængelig, især

* Ubegribeligt nok skal Bille have optaget Hansens 
Idee om Cumberlands Anbringelse i Nordslesvig og 
skrevet derom til Salisbury, der sendte ham et Svar 
igjennem Sir Ch. Wyke. 35

21. Novbr.; saa og 28. s. M.



64 1878 25. November—27. November 1878

10

for de norske Jurister, for hvem han nu omtrent kun 
er et Navn. Jeg svarede ham strax, at det i alt Fald kun 
kunde blive en Tillægsplan.

Byggelovsforsi, blev ikke endt idag; der sattes indgri
bende Forslag om Ventilation og Kjælderleiligheder igjen
nem.

Folkethingets Finantsudvalg har afgivet sin vestindiske 
Betænkning. Estrup har erklæret, at han ikke troede at 
kunne udrette Noget ved en Conference.

Frijs hos Kongen jfr. 27. November.

DEN 26. NOVEMBER. Tirsdag. »Dagbladet« idag for
kyndte Opløsningspolitiken. Privatmødet i Landsthinget 
førte til, at der ei blev fremsat Forslag om Udvalg i den 
vestindiske Sag. Men man ønskede nogle sympathetiske

15 Udtalelser, som derfor og fandt Sted, medens Estrup 
taug. I Privatmødet var Breinholt Tolk for den popu
lære Anskuelse, at den vestindiske Sag er et daarligt Op- 
løsningsthema; naar der blot kunde vindes Tid, var han 
glad. Man afholdt sig dog fra at ville give Ministeriet

20 Raad.
Nellemann siger mig, at idag har Ministeriet besluttet 

Opløsningen, naar Overgangen til tredie Behig. negtes. 
Et Indfald af Fallesen, at man kunde vente til Finantsl. 
kom og sætte en vestindisk Bevilling paa den, behager 

25 Alle, der troe, at Alt er vundet, naar man kun vinder
Tid 0: atter kan sove Tiden bort i Ro.

DEN 27. NOVEMBER. Onsdag. Bojsen indbringer idag 
Forslag til Misbilligelse af Fischers Fremgangsmaade ved 
den tvungne Forhøielse af Skolelærernes Løn.

30 Skeel indbringer i Folkethinget de jydsk-fynske Jern
ban eforslag omtrent i Lighed med Landsthingets For
slag i forrige Samling.

Til Frijs’s store Overraskelse sagde Kongen til ham, 
at hvis Estrup ikke kunde sætte den vestindiske Under- 

35 støttelse igjennem, vilde han henvende sig til Klein. Saa
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løst sidder altsaa Estrup hos Kongen! Det er ret godt, 
at Klein ikke har ringeste Anelse heroin; skal Estrup 
kunne afløses af Klein, maa det komme af sig selv.

Rygtet fortæller at Ministeriet er uenigt med Hensyn 
til Opløsning (Nell. Ep. for — Fischer imod.) 5

DEN 28. NOVEMBER. Torsdag. Den vestindiske Forhig. 
i Folkethinget begynder. Rygtet om Klein’s Forsøg frem
stiller ham naturligviis som tragtende efter Conseilpræ- 
sidentstillingen; (Gasse som stormende frem til Kirkemst.) 
en ivrig Estrupianer angriber Klein derfor i Punch! lo

Nordd. allg. Ztg. har alt optrykt Plougs Artikel om den 
cumberlandske Forlovelse uden al Commentar — den 
er tilstrækkelig ubehagelig. I Stockholm har den tydske 
Gesandt officielt meddelt, at Brunsvigs Inddragning er be
sluttet som Følge af Cumberlands Brev til Kongen af i5 
Preussen.

DEN 29. NOVEMBER. Fredag. Bille gjør et Forsøg paa 
at faae det vestindiske Lovfs. vist tilbage til Udvalget, 
for at der kan vindes noget Udbytte.

Jeg vælger Petersen til Sekretær i Banegaardscms. og 20 
vil foreslaae Hedemann’s Benyttelse som technisk Med
hjælp.

Aschehoug melder, at de 7 Normænd alt have udstedt 
den ørstedske Indbydelse, saaledes at det overlades Le
gatkomiteen at vælge imellem Prisskriftet og Udgivelsen 25 
af Værkerne.

DEN 30. NOVEMBER. Lørdag. Jeg takker Aschehoug 
for Beslutningen at hædre Ørsteds Minde, men fasthol
der et »baade — og« istf. A’.s »Enten-eller« m. Hs. til 
de tvende Midler: Prisskriftet og Udgivelsen af et Ud- so 
valg af Ørsteds Værker.

Bille’s Tilbagevisningsforslag (hvis Fremsættelse tildels 
skyldtes Halls Tunghørhed, da han i Udtalelsen af sin 
Mening til Nellemann lod sig paavirke af den urigtige 
Tro, at Rimestad billigede Forslaget vedtoges med 55>43 35

Kriegers Dagbøger. Vil. Bind. 5
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uden at Nogen kan sige, om dette betyder Andet end nogle 
Dages Tidsspilde,*

Tietgen—Frijs holde Vestindisk-Sukkerkogeri-Actiesel- 
skabsmøde om Aftenen. Sagen gik meget stille.

;5 DEN 1. DECEMBER. Søndag. Berlingske beretter, at 
Prindsesse Thyras Vielse ventelig vil foregaae d. 21. Decbr., 
Prindsens af Wales’s Komme nævnes som sandsynlig. 
Med hvilken Hjemmel?

DEN 2. DECEMBER. Mandag. Nellemann siger mig, at
10 Estrup ikke har Betænkeligheder ved at gjøre Udlaan 

af Reservefonden paa Vestindien i Henhold til PI. 14. Mai 
1823 (de af Finantsudvalget paaberaabte Aftaler vilde N. 
overhovedet ikke betragte som bindende, men i ethvert 
Fald gjaldt de kun varige Anvendelser); derimod synes

15 han besynderligt nok tilbøielig til at ansee den foreløbige 
Lovs Form for nødvendig, fordi han maae delegere sin 
Udlaansmyndighed til en Fraværende paa Øerne. Det 
kan dog ei komme an paa Afstanden, jfr. Kg. 57. 

Carlsen fortæller, at Kongen til ham havde rost
20 Estrup og Nellemann; derpaa tilføiede han, at Fischer jo 

og var en skarpsindig Mand, men han havde saa Mange 
imod sig i Folkethinget.

Wyke erklærer, at der aldeles ikke kan være tale om 
at Prindsen af Wales skulde komme til Bryllupet. Cum- 

25 berland vidste igaar Intet om Vielsesdagen; »han afgjorde
med Kongen Ægteskabscontracten.«

DEN 3. DECEMBER. Tirsdag. Efter Mødet i Finants
udvalget idag er der saare liden Sandsynlighed for, at 
Tilbagevisningen af den vestindiske Sag vil føre til Noget.

30 * Hall selv vil dog ikke erkjende denne Rimestads Op
fattelse, men siger, at han blev overrasket ved, efter at 
have talt med N. og Estrup at høre, at Bille alt havde 
stillet sit Forslag efter Aftale med Scharling, Dinesen og 
Scavenius.
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Naturligvis maae Mindretallet ikke gaae ind paa Noget, 
som Estrup kunde udføre paa egen Haand, naai' det ikke 
er aldeles vist, at det vedtages af Thinget; men alligevel 
kan Udsættelsen volde Vanskeligheder; hvis der f. Ex. 
fremkom Tilbud om Krigsskadeserstatning, omend i s 
usikker Form, kunde det blive vanskeligt at afvise det; 
imidlertid spildes Tiden.

Saavidt jeg kan forstaa, tænkes der under alt dette ikke 
paa Medgift. Der har jo hersket fuldstændig Forvirring 
m. Hs. til Ægteskabets Tid, Kongen havde til Rosenørn lo 
nævnt 12. Decbr.*, da Berlingske bragte Løvenskjolds Be
slutning! Nu er Kongen dog bleven kjed af at forhandle 
Ægteskabscten. med Cumberland og har overdraget det 
til Rosenørn — hvilket synes at krænke Estrup.

DEN 4. DECEMBER. Onsdag. Regjeringens Jernbane- is 
forslag gik til Udvalg i Folkethinget; det tog Baggers 
Forslag med sig. Stemningen hos Venstre var paafaldende 
blid.

Berg fik idag Betænkningstid til i Morgen, om han 
vilde tiltræde et Forslag af Bille—Scavenius m. fl. i den 20 
vestindiske Sag. Under V12 havde Mst. erklæret, at de Op
lysninger, der nu gaves, for Tiden vare sidste mulige.

DEN 5. DECEMBER. Torsdag. Nogle vil vide, at Ber- 
gianerne (paavirkede af Brd. Levy, der bearbeider Laan- 25 
søgerne Alberti og Berg) maaskee i Forening med den 
anden Venstregruppe ville efter Forkastelsen af Estrups 
nu forelagte Lov være villige til at give 600,000 Kr. 
til Fordeling ved en udsendt Commission, udnævnt af 
Regjeringen, Landsth. og Folketh. Den Vanskelighed, der 30 
herved beredtes Estrup, er ikke ringe; thi E. har jo hæv
det, at Hjælp til Høstens Indbjergning øieblikkeligt be
høvedes; han kunde vel administrativt (f. Ex. gjennem 
en Udsending) give saadanne Bureaulaan, men isaafald

* Det skulde være Familiebryllup i en Stue paa Fre-35 
densborg.
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forspildtes den senere Gave. Flere her antage, at Colonial
kassen kan skaffe Planterne de øieblikkelige Laan. (Levy, 
Ussing.) Sagen afgjøres i Aften ved et radicalt Partimøde.*

DEN 6. DECEMBER. Fredag. Rosenørn skal idag for- 
5 handle Ægteskabscten. med Cumberland. Kongen har op

givet de 30,000 Kr., han forlangte foruden de 120,000 Kr.
Den yderligere Betænkning, Finantsudvalget har afgi

vet i den vestindiske Sag er fra de to Oppositionspartiers
Side saa yderlig, at Estrup atter er kommen i en bedre 

10 Stilling. Holsteinerne love Intet (de henvise til Orkanen og
Jordskjælvene paa St. Thomas 1867); Bevgianerne fordre, 
at den udsendte Commission i det Hele skulde være en 
Undersøgelses- og Reorganisationsemsn. Levy har altsaa 
skuffet sig selv og Andre, da han igaar forkyndte de

15 store Resultater af sin Indflydelse over Berg og Alberti. 
Pudsigt nok kan Formælings-Ceremoniellet ei udfærdiges, 
fordi det ei vides, om Thinget opløses.

DEN 7. DECEMBER. Lørdag. I det teologiske Facultet 
skal Styhr skrive et Festbidrag; de andre gngre ville tage

20 Doktorgraden.
L. Ussing’s Søn, som har studeret en kortere Tid i 

Göttingen (Lotze) og i Tübingen (Theologen Bech), siges 
at være Facultetets Haab; nu skal han til en Begyndelse 
optræde i Kalkar’s Tidsskrift som Anmelder af Heegaard

25 om Intolerance.
Der ymtes om, at Universitetet i Leipzig vil gjøre Her- 

mansen til Dr. theol.; Facultetet, der ikke har en eneste 
Dr. theol., vilde jo derved slippe ud af en Forlegenhed.

Estrup er nu ventelig tilfreds med, at Folkethinget 
30 muliggjør en Opløsning og derved Benyttelsen af Kasse

beholdningen.
DEN 8. DECEMBER. Søndag. Efter Hansens Forklaring 
vil Cumberland aldeles ikke modtage Brunsvig under 
det tydske Riges nuværende Forhold. Det Høieste, han

35 Flertallet blev imod Indrømmelser.
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kunde ville gaae ind paa, var at afgive den Erklæring, 
at han Intet vilde foretage for at gjenvinde Hannover- 
Brunsvig, saalænge de tydske Fyrster ikke kaldte ham 
tilbage, en Erklæring, der skulde gjengjældes med Ud
leveringen af de 13 Mill. Th.* s

Hansen forsvarer sit nordslesvigske Fyrstedømme** 
med de Betragtninger, at Tydskland for Tiden Intet vil 
give os, at Nordslesvig næppe kan holde ud, indtil de 
europæiske Forhold tvinger Preussen til Gjenafstaaelse, 
og at i saa Fald Nordslesvig vilde vende tilbage til os, lo 
da Cumberland saa vilde faae Hannover, Brunsvig, Hol
sten og Sydslesvig.
DEN 10. DECEMBEB Tirsdag. Opløsningen kom da. 
Den ringe Forskjel mellem og hidrørte fra, at man 
havde ventet Afstemningen paa Overgangen fra 2"^®° til i5 
3^*® Behig.; da Bille krævede Afstemning over §§erne 
(der ellers vedtages af sig selv), vilde Nogle have Navne.

DEN 13. DECEMBER. Fredag. Hansen meldte sig da fra 
Gjenvalg i 6‘® Kreds, saa Meldahl kan stille sig her. Om 
Tuxen vil gaae, vides ei; Gjødesen er beredt. Gasse vil 20 
næppe gaae; Henrichsen var beredt til at afløse ham.

Begge Venstregrupperne udsende deres Valgmani
fest. Opdagelsen af den manglende Sikkerhed vækker 
stor Bevægelse. Estrup pønser mærkeligt nok paa at 
sende en Undersøgelsescms. ud til Vestindien; Bille hid-25 
telegrapheres fra Stockholm; ham skulde tvende Mier., 
muligt et Medlem af Landsthinget eller et af Folkethinget, 
tilforordnes.

Øiensynligt har Estrup ikke turdet undlade at sende 
Penge til Vestindien, efterat han først har opflammet so 
Kongen; denne kunde ellers let have ladet ham falde.

DEN 14. DECEMBER. Lørdag. Da Rosenørn intet kunde 
aftale med Cumberland, har dennes juridiske Konsulent —

* Jfr. dog 14. Decbr. 
** 4. Novbr. 35
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en afskediget Maxen — forhandletGöttinger-Professor
med Vedel; han syntes ret rimelig.

Efter Wyke antages det dog, at Cumberland vilde 
kunne formaaes til at modtage Brunsvig ogsaa under det 

5 nuværende tyske Riges Forhold; med Hensyn til Han
nover skulde der afgives den reserverede Erklæring, 
Hansen omtalte*. Han har betingelsesvis erklæret at 
ville lade sig nøje med Renterne af de 13 Mill. Den 
Meddelelse, Wardenberg afgav i Stockholm, at Cumber- 

10 land aldrig vilde faa Brunsvig, skulde ikke have været 
sluppet løs i Samtalens Gang, den egentlige Meddelelse 
gik kun ud paa, at Tyskland ikke vilde være repræsen
teret her, saalænge Cumberland blev her. Kan det nu 
tilstedes Dronningen at holde paa ham her til Mai Maa-

15 ned næste Aar?
DEN 15. DECEMBER. Søndag. Gjennem Samtale med 
Aagesen dukker den Tanke op hos mig at begynde med 
Ørsteds Formueret i tre Bind, hvoraf første kunde udsen
des med Indbydelse til Subskription.

20 Tietgen vil sagtens benytte Pantespm. til at faae Stats
hjælp.

Estrups Tanke er den, at han kun ved Udsendelsen 
af en saadan Commission som paatænkt (Bille Fr.; M. 
Levy og maaskee C. Bille), kunde berede sig Veien til 

25 paany at henvende sig til Folkethinget om Understøttelse 
til Vestindien. Men hvor kan han troe, at Folkethinget 
vil bryde sig det Mindste om en af Regjeringen udnævnt 
Commission, der jo ganske manglede Rigsdagselemen
tets Medvirkning? Og hvorledes vil Garde kunne finde 

30 sig i en saadan Behig., naar han skal vedblive i Stillingen? 
Den største Vanskelighed frembyder i Øieblikket Sukker- 
kogerispmet. Kommer ei Pengetilskud, gaaer det Hele
tabt, men hvorfra skulle Penge komme?
DEN 16. DECEMBER. Mandag. Tietgen sigtes for at 

35 ville drive Sukkerk. til Fallit.
* 18. December.
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Nellemann gaaer ind paa Tanken om Ørsteds For
muerets Udgivelse og lover at tale med Scheel om det 
hjélmstjerne-rosenkrantzske Legat kunde overtage Ud
giverhonoraret 3 X 600 Kr.
DEN 17. DECEMBER. Tirsdag. Der er i Sukkerkogeriets s 
Bestyrelse givet Paategning om Pant, under Betingelse 
af, at det ei fallerer inden Tinglæsningen o: at der er 
skaffet Penge til 8. Jan.

Fausbøll bliver Prof., da Madvig og v. Mehren sluttede 
sig til Minoriteten i Facultetet. lo

M. Levy vilde afslaae det vestindiske Hverv, men Estrup
gjorde ham vaklende. Den fordums lille Mælkehandler i 
Vst. passer dog vist meget lidt til vestindisk Regjerings- 
cmsr. Her er det snarere en Ære, men anderledes derovre.
DEN 18. DECEMBER. Onsdag. Medens Estrup ikke is 
syntes ganske uvillig til at lade C. Bille gaae til Vestin
dien, har Fr. Bille havt det Held at slippe fra det uden 
ligefrem at sige Estrup Nei. Han var meget tilbøielig 
hertil, da det Hele blev ham uklarere og uklarere — det 
lod ligesom man tænkte sig at kunne øieblikkeligt faae 20 
et Telegram, paa Grundlag af hvilket der kunde træffes 
Dispositioner over større Pengemidler, som ellers vare 
umulige —; da kom det frem, at Meningen var, at Com- 
missionen skulde reise d. 31. Decbr., men Fr. Bille havde 
forud meddelt, at han ikke kunde have Mindre end en 25 
Maaned til at gjøre sig færdig. Saa opgav Estrup videre 
Forhandling med ham.

Efter hvad W. Ussing paastaaer, har nu dog M. Levy 
afslaaet Tilbudet om at gaae til Vestindien. Fra Maurer 
fik jeg tilsendt hans Anmeldelse af »Nordisk« Rets. En- 3o 
cyclopædi. Han klager jo over at islandsk Familieret 
ikke er medtaget — Subskriptionsplanen kan blive tyde
ligere næste Gang, men skal islandsk Ret medtages som 
Aflægger af norsk Ret, maatte endmere svensk Ret i Fin
land medtages. 35

Hertugen af Cumberland vinder Deltagelse og Sympathi 
hos dem, med hvem han taler her, men i Brunsvig ville
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de Raadende ikke have med ham at gjøre. Efter de 
Tydske, der staae ham nær, er han velopdragen og brav, 
men ikke sær begavet, undtagen med en vis entétement. 
Han skal ikke være uden en vis rigstydsk Følelse (imod

5 Franskmændene) men har begaaet en stor Feil ved af 
Maxen (Jesuit) at lade sig formaae til at følge Windhorsts 
Raad og nægte Kongen af Preussen Keisernavnet.*

DEN 19. DECEMBER. Torsdag. Med Jernbaneems. af
talte jeg Trykningen af Rothes Foredrag; jeg bad ham

10 spørge Fenger og Thomsen, om de kunde opgive nogle 
Oplysninger, de ønskede tilveiebragte, Jeg bad Rothe føre 
Opgjøreisen tilbage til Roskildebanens Udvidelse til Kor- 
sørbanen, og henstillede om ikke selve Rørelsen kunde 
anskueliggjøres nærmere. (Togenes Antal m. m.).

15 Klein har faaet en Adresse at overbringe Kongen fra 
Viborg i Anledning af Formælingen. Maaske kan det 
hjælpe ham ved Valget, som han nu har bestemt sig til 
at søge igjen i Viborg, skjøndt han helst vilde have 
flyttet til Kbhvn. (allerhelst maaskee til Landsthinget).

20 Men han kunde jo ikke ville standse Meldahls Candi- 
datur.

Med Sukkerkogeriet seer det meget ilde ud. Af Hensyn 
til dette finder Frijs jo Estrup’s Commissionsplan saare 
skjøn. Der pønses vist paa Martin Levy, en Militær og 

25 — en fornem Formand, som om Folkethinget herved 
skulde blive medgjørligere. Regjeringen burde aldrig 
have ladet Garde paatage sig saa stort Ansvar i en Fa
brikationssag; dette er vel og det eneste Hensyn, som 
kunde bringe Garde til at finde sig i Udsendelsen af en

30 Regjeringsemsn.

DEN 20. DECEMBER. Fredag. Meldahl’s Møde med 
Vælgerne i 6*® Kreds afbrødes kun af den omkringstrei- 
fende Bande (Tobaksf. Nielsen, Gartner Johansen m. Ft), 
der burde tages under Politiets særlige Tilsyn; der er

35 * 25. Decbr.
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dog en stærk Understrøm (næret af Klein (Arkitekt) og 
Dinesen) imod ham.

DEN 21. DECEMBER. Lørdag. Ægteskabscten. ratificeres. 
Formælingen finder Sted idag*

Dagbi
Borchsenius i »Nær og Fjern« behandler og Ørsted.** 

En stor Ordensvrimmel, navnlig til Embedsmænd.
Uagtet Kongens Uvillie mod Fr. Bille kom denne dog 
med.

bringei' Nellemann’s Artikel om A. S. Ørsted, s

DEN 22. DECEMBER. Søndag. Topsø fastholder sit kri- lo 
tiske Standpunkt ligeoverfor Meldahls Candidatur med 
en Bitterhed, der fremtræder dobbelt paafaldende ved 
Siden af Borgmester Hansen’s Overvurdering.

Bille vil give sine Vælgere en trykt Beretning. Hans 
italienske Reise er ikke gaaet af efter Forventning. Grev is 
Frijs, som deler Estrups Tro paa Nytten af at udsende 
en vestindisk Cmsn., har udtalt sig saa stærkt imod at 
bruge C. Bille, at Estrup vistnok aldeles lader ham falde. 
Bille tørster efter practisk Virksomhed, men bedre var 
det, om han vilde ruste sig til at skildre Tiden 1839— 20 
1870, og først da 1839—1848. De Ultraministerielle ville 
ikke være tilfredse med Billes kritiske Bemærkninger.

DEN 23. DECEMBER. Mandag. Arkitekt Klein er endnu 
saa forbittret paa Meldahl, at han raser mod hans Valg; 
han kan dog ei faae R. Strøm frem. 25

* Martensen havde forlangt skriftlig Meddelelse om, 
hvorvidt Cumberland skulde kaldes »Hertug af Bruns
vig og Luneborg.« Nu maatte Løvenskiold skrive til 
Udenrigsm. Det svarede, at da denne Titel (— Ministeriet 
var ei forud adspurgt derom —) var givet efter allh. Res. 30 

i Ceremoniellet, kunde det ei undgaaes at bruge den i 
Kirken.

** Jfr. 24. Decbr. Ogsaa det »norske Aftenbi.« 21. + 23., 
og 24. Decbr.
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DEN 24. DECEMBER. Tirsdag. Nu vil Estrup holde 
sig til Schlegel med Martin Levy og Tvermoes* Han har 
ganske rigtigt antydet for Levy, at Commissionen maatte 
give saadanne Oplysninger, at Begjeringen kunde bygge

5 derpaa, hvis Rigsdagen tvang den til at handle paa egen 
Haand. Der gives nu Tid med Afreisen. Løvenørn Sekr. 

Ploug er da omsider kommen frem imod Borchsenius’
Betragtning af Ørsted og de andre fra Fyrrerne. Han 
antyder, at han vil tage 3'^*® Deel af M.s Ethik under

10 Behig. Men han har ikke Syn for det Væsentlige, naar 
han vil gjøre Martensen til Elev af Ørsteds Statsmands
visdom, ligesaalidt som Nellemann seer, at Ørsted som 
Politiker kun var Sekretær og Ordfører for de Villie- 
stærkere — ganske som Nellemann selv er — anderledes

15 ved Lovgivningsarbeider, der ikke beherskedes af politiske 
Synspunkter. (Straffel., Arvel. o. s. v. atter som N—nu selv.)
DEN 25. DECEMBER. Onsdag. Kongen har sagt til 
Hansen, at Cumberland reiser inden Nytaar, og for det 
Første ikke vender tilbage. »Han vil ikke boe her«. Kon-

20 gen sagde, at Hertugen havde villet modtage Brunsvig 
under den tydske Keiser, men han faaer det ikke, saa- 
længe Bismarck lever. Bk. er altfor glad over Hertugens 
Brev. Iøvrigt hører jeg, at Wyke til Frijs har ladet et 
Ord falde om, at hverken Dronningen af England

25 eller Beaconsfield ønskede, at han skulde formeligt give 
Afkald paa Hannover. (Noget, han jo forresten paa ingen 
Maade vil.) Hvorledes skal dette Forbehold forstaaes, 
hvis Frijs virkeligt opfattede Wykes Ord rigtigt?

Cumberland udtaler sig her som Prætendent, det kan
30 ikke dølges eller miskjendes, naar man vil høre, hvad 

han siger. I Øieblikket har han jo Intet at støtte sit Haab 
til, men han mener, at der vil komme store Omvælt
ninger. Af de Hannoveranere, som vare her (Grev Bern- 
storff**, Volger), var det især B., der talte yderst hen-

35 * General Thomsen vilde ikke, jfr. ^Vi 79.
** V. Stockhausen, v. Bussche, v. Hattinghausen. Leden,

gamle Oberster.
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synsløst. Maxen meldte sig straks som Catholik hos 
Martensen, men udviklede iøvrigt, hvor lykkeligt Tydsk
land havde været indtil 1866, og hvor ulykkeligt det nu 
er blevet.

Man har sendt M. en Hoben Taler, der holdtes i An- 5 
ledning af Kong Georgs Begravelse, og andre Skrifter, 
saasom O. Klopp: Georg V.

Martensen er ikke langt fra at hylde Maxen’s Theorie, 
at det tydske Keiserrige ikke kan bestaae, fordi — det er 
noget Nyt. Ja, det er ganske vist meget forskjelligt fra det lo 
romerske Keiserrige. Men Gjenopstaaelsen heraf (o: Øster- 
rigs Optagelse i Keiserriget, ligemeget under hvilken Form 
eller Keiserfamilie) vilde snart være endnu værre end 
det nu Bestaaende.

DEN 26. DECEMBEB. Torsdag. Hansen kommer idag is 
tilbage til »Fædrelandet«s Artikel 7» 1865 (Juels Beret
ning om Heltzen—Moltzen—Hansen), der efter hans Paa
stand ved de Conseqventser, den medførte (Offentlig
gjørelsen af Hansens Beretning, hvori Bismarcks Planer 
mod Østerrig omtales), svækkede Drouyns Tilbøielighed 20 

til at gjøre Noget for Danmark og bragte Bk. et kjær
komment Paaskud til ikke at ville have Noget at gjøre 
med et Folk^ hvor man bar sig saaledes ad. »Den Ar
tikel« (siger H.), »ødelagde mig for ti Aar, og hvad der 
var værre, tilintetgjorde den nordslesvigske Sag.« 25

Topsøe vil nu hidse Madvig imod Meldahl. Nellemann 
søger forgjæves at faae Klein til at stille sig i Kbhvn. 
(Lüttichau fra Tjele i Viborg.)

Bydin melder mig, at Winroth ei kan hjælpe Babe- 
nius, da han skal forberede sig til i Lund at overtage 30 
Bomerret og Retshistorie. Til Mai maa vel Hammar- 
skiold tage Arbeidet.

Bille’s Brochure indeholder adskillige Oplysninger om 
den vestindiske Sags Gang i Udvalget. Det var Estrup, 
der fremkaldte Betænkningens Expedition; Bille og Brix 35 

mene, at man var kommet til en Overenskomst enten 
med det ene eller det andet Venstreparti, hvis man havde
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havt otte Dages Tid til sin Raadighed. Det kan være 
tvivlsomt, men umuligt er det ikke.

DEN 27. DECEMBER. Fredag. Uagtet Kongen efter Til
skyndelse af Estrup, der omsider havde faaet Øie for

5 Cumberlands Stilling til Preussen, havde sagt til Dron
ningen (der blev aldeles sønderknust over sine Bereg
ningers Feilslaaen), at Cumberland maatte reise før Nyt
aar, er Estrup dog noget urolig, fordi det ikke forlyder, 
til hvilken Dag Afreisen er bestemt; han ligesom frygter

10 for, at Dronningen skulde fremkalde en Standsning i Be
slutningens Udførelse, efter den Hyldning, Befolkningen 
viser de Formælede, og paa Grund af Kronprindsen af 
Tydsklands Høflighed at sende Kongen en Lykønskning 
(i eget og Kronprindsessens Navn).

15 Mødet i Viborg afgjør Kleins Optræden her. I det Hele 
optræder rundt omkring en Mangfoldighed af anti-bonde- 
venlige Candidater (Liittichau-Tjele, Dahlerup, Dane- 
skiold-Samsøe, Hjort-Lorentzen, Reedtz-Thott, Scheel- 
Rygaard, Ingerslev, Dahl, Birkedal, Holstein Hbg., Bille-

20 brahe, Aarøe*), med hvor megen Virkning, er en anden 
Sag, men det giver altid noget bedre Udsigter for Frem
tiden. Holstein-Ledreborgs Seir skal være tvivlsom, hvis 
Andersen stiller sig imod ham.

Bojsens Vælgere ere misfornøiede med ham og have
25 villet overtale ham til ikke at stille sig, men ville dog, 

af Hensyn til Familien, ligefuldt stemme for ham, da 
han ikke vil vige. Som Valgkredse, hvor der kan ar
beides med noget Haab, kan nævnes Aalborg, Aarhus, 
Fredericia, Frederikshavn, Slagelse, Assens, Roskilde.

30 DEN 28. DECEMBER. Lørdag. Rosenørn-Teilmann er 
bleven syg paa Orebygaard.

* Prok. Hoick, Cpt. Hammer, Redaktør Vogelius, Baron 
Zytphen-Adler, Lunn, maaskee H. Smith, Cpt. Dons, Aud. 
Steffensen, Pastor Ruhweder, O.-Rsf. Hein, Toldk. Mar-

35 tensen, Bluhme, Holstein jun. o. s. v.



1878 28. December—29. December 1878 77

Berner har i Nyt norsk Tidsskrift paavist den norske 
Grund-Lovs theoretiske Forudsætninger, med særligt Hen
syn til Spm. om Nødvendigheden af Kongens Sanction 
paa Grundlovsændringer.

Af (Johnsen’s) Grundrids af den systematiske Theologie s 
er 1®*® Hefte udkommet som Manuskript hos Dybvad.

Kammeradv. har afgivet Betænkning om, hvorvidt 
endnu Laan kan gives til Sukkerkogeriet efter Lov 25. 
Febr. 1856.

I Aften sent kom et Telegram fra Quaade, at hvis lo 
Hertugen af Cumherland ikke vilde udsætte sig for Ube
hageligheder, maatte han reise lige igjennem Tydskland, 
og ei ved noget Ophold i Hannover eller Brunsvig give 
Næring til nogen Agitation. Det sendtes til Estrup, dog 
denne var borte ligesom Rosenørn. 15

DEN 29. DECEMBER. Søndag. G. Brock f i Morges. 
Han var igaar Formiddags endnu sysselsat med sin Be
tænkning til Estrup om Sukkerkogeriet, der faldt be
kræftende ud.

Dr. Thorsøe har nu udgivet sin Skildring af Christian 20 

VIH’s Regjeringstid, 2“^®" Afd. af Perioden 1814—1848. 
Han begynder nu Afsnit I af Frederik VH’s Tid (1848— 
1855)*. Som Journalist ved Nationaltid. er han vel nu 
kommet noget ud af den Fattigdom, der trykkede ham. 
Han og Elberling ere jo de Eneste af de yngre Histo- 25 
rikere, der ikke skye det 19^® Aarh. Skildringen af 1842 
giver ny Anledning til at beklage, at Hage—Ploug ikke 
have optaget flere af Lehmanns Stænderforedrag, end 
han selv udpegede, f. Ex. i Stændercomitésagen.

Telegrammet sendes Kongen. 30
Det er uvist, om Tietgen vil kunne anvende det Beløb 

paa Marmorkirken, som var fastsat for det første Fem- 
aar? Ingen af Grundene er solgt. Vil Estrup saa tage det 
Hele tilbage?

* I »Nær og Fjern« 5. Jan. 1879 giver Th. et Bidrag 35 
til Arvefølgespmets Historie i 1845—1848.
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Schrøder—Nutzhorn begyndte i Novbr. et Cursus paa 
Askov* beregnet paa 2 > 7 Maaneder. Maaskee vil de 
her vundne Erfaringer bringe dem ind paa en noget 
sundere Opfattelse af, hvad der kan læres, ligesom Nørre- 

5 gaard synes at gaae over fra Vækkelsesskolen til Kund
skabsskolen. S—Ntz. hørte ligesom Nørregaard—Baagøe 
og Trier (Vallekilde) til en Kreds, der stod Scharling—
Styhr meget nær.

Trier og Colds Efterfølger (Svoger) have ifølge det tar- 
10 velige Præg, de give deres Skole, gjort Afkald paa Stats

understøttelse.
Nielsen opgiver Holsteinsminde for alene at styre Hind

holm. Hmde overtages af Budde.

DEN 30. DECEMBER. Mandag. Cumberlands Reise er 
15 da nu udsat til 5. Januar.

I Formiddagsmødet have Meldahls Modstandere Fleer- 
tal for M. Gad. Estrup vilde i sin Tid ikke gjærne see 
den tidligere statistiske Bureauchefs Valgcandidatur af 
Embedshensyn — hvorledes vil han tage den nyes? Vist-

20 nok anderledes?
I Venstre-Aftenmødet kom de kbhvnske Rigsdagsmænd 

efter den dem tilstillede Indbydelse; Berg—Brix—^H. P. 
Andersen. Bille—Hørup m. Fl. optraadte.

Den svenske Patentks. Betænkning er blevet trykt. 
25 General Dreier vil paa ingen Maade blive, da der nu er 

indtraadt et Hvilepunkt, paa hvilket han kan træde til
bage.

Quaade skriver, at Bülau havde udtalt sig meget ad
varende. Til Russell har B. ogsaa kommet med Ad- 

30 varsler;** men da R. tog til Gjenmæle, bad Bülau erindre,

* Mathematik er blevet optaget siden P. Lacour er 
bleven Lærer paa Askov.

** Efter nærmere Forklaring har det vist sig, at det 
var Grev Münster, dei' henvendte sig til Salisbury med 

35 Bemærkning om, at man ikke kunde tilstede Cumber
land at opholde sig i Tydskid.; derefter har Salisbury
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at det var en engelsk Prinds og tilføiede, at Prindsen 
aldrig havde sat sin Fod enten paa hannoveransk eller 
brunsvigsk Grund, trak B. sig lidt tilbage, forsikkrende, 
at de Ordrer, som vare givne, gik ud paa at vise den 
største Høflighed. Herom har Russell skrevet til Wyke. .s 
Quaade bekræfter, at Bismarck er i en meget lidenskabe
lig Stemning.
DEN 31. DECEMBER. Tirsdag. Annerstedt er stærkt op
taget, især af et Arbeide om Stats- og private Jernbaner, 
som Forsell har formaaet ham til. F. frygter ei uden lo 
Grund paa den forestaaende Rigsdag en Coalition af 
Bank- og Jernbaneinteresser imod Statskassen. Iøvrigt 
er A. høist forbittret paa Granlunds Udgave af Gustaf I 
Registrantsamling. Iøvrigt har han og været uforsigtig 
nok til at paatage sig en Oversigtsartikel over den svenske i5 
historiske Literatur til et tydsk Tidsskrift.
DEN 1. JANUAR. 1879. Onsdag. Kongefamilien er meget 
ilde tilmode ved den nærgaaende Artikel i Nord. allg. Ztg., 
der anker over den welfiske Deputations Tilsigelse ved 
Hoffet. Den usædvanligt lange Tid, Ministeriet blev hos 20 
Kongen idag, udfyldtes vistnok af Betragtninger over 
Bks. Nærgaaenhed.

Ark. Klein, Mannheimer, Dinesen—Fritsche (Damp
skibsselskabet), Frimurere o. s. v. virke saa energiskt 
imod Meldahl, at han ei bliver valgt, da hans Stillere 25 
ei have Lyst til at anvende den Tid, som behøves til at 
oparbejde et Parti for ham. Ploug kan sikkert ei heller 
modstaae Dinesen—Fritsches halvt grundtvigianske Paa- 
virkninger.

Wallenberg søger at holde paa de 22 Milt, der staae 30 
som indskudte i Privatbanken, ved at give 6 pc.s Rente 
fra Nytaar; der er 6 Maaneders Opsigelse, men Stillingen 
er vanskelig, da 13 Mill, ere bundne (Jernbaner o. s. v.).
instrueret Russell til at sige til Bülau, at han maatte 
lade Rigskantsleren vide, at England ikke vilde taale, at 35 
man rørte ved en engelsk Prinds.
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Alt forud havde han sat Discontoen saa høi, at det i 
Virkeligheden betød, at Privatbanken ikke mere vilde dis- 
contere. Naar han saa stærkt anbefaler Administration 
i de faldne Huse, er det naturligviis, fordi der i Tilfælde

5 af Fallit maatte finde Afskrivning Sted i Privatbankens 
Bøger.

Breinholt har gjort et Udkast til Fleertalsbetænkning 
over Vandlovf., der indeholder stærkt indgribende For
andringer; Fleertallet er dog ikke sikkert cfr. 18. Fbr. 1879.

10 DEN 2. JANUAR. Torsdag. M. Gad kan da ei modstaae 
Fristelsen, idet Estrup ikke tager i Betænkning at følge 
en anden Opfattelse af Embedsstillingen som stat. Bu
reauchef nu, end ligeoverfor Falbe-Hansen. Smith er 
bleven fangen i Fredericia, da over 1050 Vælgere stille

15 sig under hans Fane.
Udentvivl bliver Kaufmann* (Artill.) Krigs- og Ravn 

Marineminister. Saaledes har Estrup da opgivet sin 
Theorie om den fælles Krigsminisiers Nødvendighed. Da 
jeg beklagede, at Fischer ikke og var gaaet, svarede 

20 Nellemann rigtignok, at »det kan jo komme«, men naar? 
Kongen svarede Martensen paa dennes Forestillinger om, 
at hans Afgang var saare ønskelig før Universitetsfesten, 
at »det gjorde ikke noget, vi havde jo Madvig ligeover
for de Fremmede«. Dette var altsaa forud forestillet ham! 

25 Hvorledes vil Kfm. stille sig til Sørensens Skrift? Det 
vil tage sig underligt [ud?], naar han skal læse, at Tyd
skerne i deres Krigsraad opgav Angrebet paa Danevirke- 
stillingen af Mangel paa Beleiringsskyts (som altsaa nu 
skulde bringes tilveie) samme Dag, som de Danske i 

30 Krigsraadet beslutte at opgive Stillingen som uholdbar. 
Dreier skal bl. A. være trykket af den nielsenske Afsked,
som han ei kan forsvare.

Det mærkes paa N., at Kronprindsen er meget mis
fornøiet med det cumberlandske Parti, »der kan de have

35 * K. bliver ved M. Müllers Afgang General, Dreier kom
mer vel i Scharffenbergs Sted.
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det saa godt«, sagde Kronprindsen, da Nordd. allg. Ztg. 
kom.
DEN 3. JANUAR. Fredag. Nordd. allg. Ztg. polemiserer 
med »Dagens Nyheder« om de welfiske Gæsters Mod
tagelse og dadler Rosenørn-Lehns Indbydelse til dem til s 
officiel Diner.
DEN 4. JANUAR. Lørdag. Idag udnævnes Kaufmann* 
og Ravn.

En Kreds (Mariager) er tabt; Rønne uafgjort.
Fra de Radicale vandtes 5 (nemlig Slagelse, Skjelskjør, lo 

Saxkjøbing, Aarhuus og Frederikshavn), fra de Moderate 7 
(Frederiksværk, Roeskilde, Mariboe, Nyborg, Assens, Frede
ricia og Aalborg.

Høire udgjør nu 35 (2 ventes endnu).
De Radicale have vundet 8 fra de Moderate (Frede- is 

rikssund, Vordingborg, Stubbekjøbing, Skanderborg, Her
ning, Skjoldelev, Nykjøbing (M.) og Sæby, 1 fra H., tabt 
5; nu 35 Ml.

De Moderate have tabt 7 til Høire, 8 til de Radicale; 
nu 28 Ml. 20

G. Winther ensom.
Da Holstein og Bojsen ere gjenvalgte, er det mindre 

rimeligt, at de Radicale og Moderate kunne smelte sam
men igjen for det Første.

Rosenørn-Teilmann er idag noget bedre, men hvor- 25 
længe? Han var alt lidende, da han forlod Kbhvn.

Endelig reiste Cumberland. Dronningen var blevet paa 
Fredensbg.; Kongen fulgte til Korsør; men ei længere 
til Lübeck, som først paatænkt. Man var stærkt betaget 
af Berliner-Ubehagelighederne (ligi. Prindsessen af Wales), 30 
men Kongen havde dog faaet Forsikkring om, at det 
snart vilde sætte sig igjen, — hvorfra denne Forsikkring 
kom, sagde han ikke.

Dronningen af England har personligt meddelt Kron
prindsen af Preussen, hvad Hertugen af Cumberland 35

* 2. Jan. 79.
Kriegers Dagbøger. VII. Bind.
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kunde formaaes til og bevidnet, at han ikke var fjendt
lig sindet mod Tydskland. Kronprindsen har glædet sig 
over det Sidste, men meent, at det var bedst nu at lade 
Spm. ligge, naar Hertugen dog ei vilde gaae videre.

5 Udentvivl vil Bk. bruge Tiden, saalænge Keiseren lever, 
til det Yderste; døer Hertugen af Brunsvig, skulde det 
ei undre mig, om den commanderende General i Magde
burg efter Befaling strax besætter Brunsvig
DEN 5. JANUAR. Søndag. Nyholm som skulde give et

10 nyt Oplag af det lille Skrift om Danmarks Statsfh. og 
Statsfv., har udvidet det til at omfatte Sverrig og Norge, 
men hans Tillæg ere i det Hele lidet kritiske, saa Steen- 
strup vaander sig under dem.
DEN 6. JANUAR. Mandag. Det er Nellemann, som i

15 »Dagbi.« optræder imod Nord. allg. Ztg.
Han lægger særlig Vægt paa, at de Paagjældende ere

indbudne (af Hertugen med Kongens Tilladelse). Saale
des kommer denne hidtil ikke kjendte Omstændighed 
frem. Derfor kunde de Indbudne da gjærne have mis-

20 brugt Leiligheden og overbragt Adresser af antipreussisk 
Natur.

Prindsen af Wales har været grov mod Kronprindsen og 
Kronprindsessen af Preussen for de tydske Avisskjenderier. 
Kronprindsen har dog vist megen Uvillie over at Her-

25 tugen har kaldt sig Hertug af Brunsvig og Lüneborg.
Da Storfyrst Alexis var i Berlin paa Tilbageveien fra 

Bryllupet overraskede han Keiseren ved at sige, at det 
eneste Skaar i Glæden var det tydske Gesandtskabs Fra
vær. Dette vidste Keiseren ikke, og behøvede jo efter 

30 hele Stillingen ei at vide det. Men det er dog ret beteg
nende.
DEN 7. JANUAR. Tirsdag. Nu pønser Udenrigsm. paa 
en Erklæring i berl. Tid. Det er nu kommet frem, at 
Deputationen, der jo rigtignok ingen Dep. var, ei heller

35 har overrakt nogen Adresse, da — Adresserne kom med 
Posten med Udskrift til Kongen, der selv aabnedePakken; 
i det Mindste gjaldt dette den store Mængde.
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DEN 8. JANUAR. Onsdag. Regjeringens (Berl. Tid.) Er
klæring i Velfersagen kom idag.

Hostrup, hvis »Gjenboerne« idag opføres for 100‘*'-‘ Gang, 
er saa nerveus, at en Reise til Syden ansees høist øn
skelig. Men der mangler Penge, da de 2000 Kr. gaae til s 
Capellanen, og Menigheden nylig har skudt sammen for 
at betale Gjæld.

Idag kom General Biilow & the danish question hertil.
De Rygter, der ere i Omløb om de Geers og Lager

stråles Afgang i Aar kunne i og for sig paa Afstand sy- lo 
nes rimelige efter de besynderlige svenske Begreber. Men 
hvad der forekommer mig ganske utroligt, er det Opspind, 
at Forsell et Øieblik kunde betragtes som Statsminister- 
Emne. Saa var da Arvid Posse mindre ubetimelig, skjøndt 
lidet lystelig. 15

DEN 9. JANUAR. Torsdag. Nord. allg. Ztg. synes nu at 
ville afslutte sin kbhvnske, antiwelfiske Campagne jfr. 
Bernstorffs Erklæring i Germania, der oplyser, at et Exem
plar af Adressen i Stilhed er overleveret her af B.

Bismarck vil nu have en Lov, hvorefter et Rigsdags- 20 
udvalg kan frakjende en Rigsdagsmand Plads i Rigsdagen 
og fremtidig Valgbarhed, samt udlevere ham til Dom
stolene, hvormed kunde forbindes Forbud mod Offent
liggjørelse af den holdte Tale.

Bismarck raser fremdeles mod os. Efter hvad Gossling* 25 
fra Stuttgart skriver til Wyke, har Magnus faaet Ordre 
til foreløbigt ikke at komme til Kbhvn. Ad Damevei for
lyder endog, at Heydebrand ikke maa komme for per
sonligt at tage Afsked ved Rappelskrivelsens Overlevering.

Cpt. Sørensen har læst de to første Bøger af Krigen so 
i 1864 for Vedel (den diplomatiske Indledning).

DEN 11. JANUAR. Lørdag.
Den vestindiske Commission reiste i Aften. Efter Mo

ritz Levy vilde Estrup lade Cms. faae Bemyndigelse til ,

Gift med en Datter af Grev Gyllenstolpe. 35
6»
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at give de Brandlidte i Frederikssted Pengehjælp (— W. 
Ussing —); det var dog stærkt, hvis dette skulde være 
skeet; det kan dog næppe være i anden Form end mod 
tilstrækkelig Pantesikkerhed.

5 DEN 13. JANUAR. Mandag. Falbe-Hansen vil i Morgen 
sikkert overraske dem, der ei kjende hans demokratiske, 
til Protectionismen heldende Natur, ved sine Betragt
ninger over Skattebyrdens Fordeling, særligt over Tol
dens Virkning.

10 Sikkert vil han fremhæve, hvorledes visse Grene af 
Toldbeskatningen fortrinsviis rammer Kbstbefolkningen, 
og hvorledes Vægttolden modarbeider Industriens Frem
gang.

DEN 14. JANUAR. Tirsdag. Nellemann fik idag den
15 svenske HR.s Erklæring over Vexelforslaget privat fra 

de Geer, der nu selv synes uden videre at ville paa For- 
haand optage alle eenstemmige Ændringsforslag for der
paa at forelægge dem for Falsen og Nellemann (officielt); 
kun hvis Dk. og Norge ei tiltraadte den, skulde de Com-

20 mitterede paany adspørges. (Saaledes er den af Klein op
dagede Mening, som N. ei strax saae) — et yderst uhel
digt Indfald af de Geer.
DEN 15. JANUAR. Onsdag. I et mindre Møde (Brix, 
Bille, Ploug, Rimestad, Scharling, Henrichsen, Klein og

25 jeg) enes vi om at Aagesen og Rud. Puggaard helst maatte 
vælges til Landsthinget (Topsøe enig i Aagesens fra Matzen 
udgaaede Candidatur.)

Fritsche og Henrichsen vil ikke; Nogle ville gjærne 
have Martin Levy, Andre H. Hansen eller Tvermoes.

30 Journalistselskab for I. Hansen.
»Post« telegrapherer Dagbi., at Tydskland nu er bero

liget*.
Hedemann anbefaler for Tiden (foruden de smaa Til-

* Topsøe har sat dette igjennem, efterat at det var
35 tilstaaet, at Artiklerne mod os kom fra U. M.; men jfr. ^’/i.
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kjøb til Jernbanegrunde) Maskinværkstedets Flytning hen 
i Nærheden af Ladegaarden og Filialbanegaard i Grønnin
gen. H. er iøvrigt øiensynligt Modstykket til Ehlers.

Dr. Paludan modtager det Hverv at skildre det høiere 
Skolevæsens Udvikling i Norden. s

Nellemann skriver efter Kleins Raad til de Geer for
at forebygge, at denne uden Conference med Commis
sionen godkjender H. R.s Forslag, hvis Indredaction i 
Lovforslaget i Justitsdpt. vilde forspilde hele Bergströms 
Redactionsarbeide. Klein skriver til Bergström om Sagen lo 
i Aften.

Dinesen gjør idag Klein Afbigt, fordi han gjennem 
Angelo (Jyllandsposten) modarbejdede Kleins Valg.
DEN 16. JANUAR. Torsdag. Haffner vil ikke være Vice
formand (af Rancune); Frijs ei heller. Estrup vil nu dog is 
spørge Carlsen, inden det gaaer til Kayser eller Ussing.
DEN 17. JANUAR. Fredag. Nu har Quaade indberettet 
(d. 15) at han i Tirsdags efter Anmodning mødte hos 
Bülau. Denne meddelte ham, at Dks. gode Fhold. til 
Tydskland var blevet noget forstyrret ved den Maade, 20 
hvorpaa den hannoveranske Deputation var blevet be
handlet (i Kirken, ved Hoffet, og hos Udenrigsmst.) Hey
debrand vilde snart komme og udbede sig Forklaring*. 
Derefter vilde Magnus snart komme. Bl. gjorde denne 
Meddelelse, for at man kunde være beredt paa Svaret. 25

Trods Quaades Benegtelse fastholdt B., at han vid
ste, at Deputationen var behandlet som saadan.

Topsøe har faaet Telegram om, at Udenrigsmst. har 
givet Ordre om at standse Avisangrebene paa Dk.

Efter E. Hvidt ere de juridiske Embedsmænd meget 30 
tilbageholdende med Bidrag til Ørstedsfondet. De maae 
opmuntres og Indbydelse udsendes til Flere.
DEN 21. JANUAR. Tirsdag. Nu gaaer Fiedler af til Marts. 
Madvig siger, at Drewsen er utaalelig, saa det kan vel 
ei heller vare længe, inden Holmblad afløser ham. 35

* 25. Jan.
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DEN 22. JANUAR. Onsdag. Hertugen af Cumberland 
skal have notificeret sit Bryllup til Souverainerne med 
Tilskrift: »monsieur mon frére.«

Heydebrand var idag saa lidt ubehagelig som muligt ved 
5 sin Anke over Formælingsbegivenhederne; Decora- 

tionerne, hvis Omfang Ingen veed — Kongen har ikke 
meddelt Udenrigsmst. alle, og veed ei selv, hvem han
har decoreret, have afficeret Keiseren.
DEN 23. JANUAR. Torsdag. Heydebrand lader Bismarcks 

10 Forslag om Rigsdagens Straffemyndighed falde til Jorden
i sine Samtaler med de andre Diplomater.
DEN 24. JANUAR. Fredag. Scharling's Valgstatistik for
sømmer i en paafaldende Grad Landsthinget; han har 
ei engang gjort sig den UTeilighed at undersøge Samfunds

is stillingen, saaledes som for Folkethinget ei heller Alderen, 
og det er et Spm. om han nu har Taalmodighed til at
fuldstænddiggjøre Haandskriftet.
DEN 25. JxANUAR. Lørdag. Odo Russells Breve med 
Prinsen af Wales om Tysklands Repræsentation i Kø-

20 benhavn og Giftermaalet gaar fra 10 til 24 d. M.
DEN 26. JANUAR. Søndag. Ogsaa Aagesen er imod Mat
zen og holder paa P. D. Bruun i Spm. om Virkningen 
af Folkethingets Opløsning paa Varemærkelovf. og Stats
regnskabet.

25 Mon Matzen skulde ville overtage Ørsteds Formueret? 
Nellemann vil forelægge Landsthinget et Lovforslag om 
Tilsyn
Forslag.

Skeel gjør nok nu Sparekasselovforslag ei [færdigt].

30 DEN 27. JANUAR. Mandag. Den polytechniske Lære
anstalts Jubilæum (50 Aar)* Steens Skrift fremdrager

* Holten var meget taktløs i sin Tale ved den Maade, 
hvorpaa han angreb den militære Høiskole og den ved 
samme i sin Tid givne tvungne Undervisning.

med Levnetsmidlers Salg foruden nogle mindre
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Mindet om Striden mellem den militære Høiskole og den 
polytechniske Skole om Ingenieurfaget. Skibsførerne i 
Aarhuus andrage nu paa en Bølgebryder ved Skagen 
foruden Havnen ved Frederikshavn.

Spm. om Tilveiebringelsen af Madvigs Buste i hans 5 
levende Live til 50 Aar Jubilæet falder ved Jacobsens 
Vægring at deeltage. Han foreslaar at skyde sammen til 
Honorar for den romerske Statsforfatning.
DEN 28. JANUAB. Tirsdag. I. I. Hansen bekræfter at 
Napoleon aldrig har haft nogen Interesse for Dan- lo 
mark; han tilbød i sin Tid ved Stuttgartersammenkom- 
sten* med den forrige Konge i Preussen, Preussen (Sles
vig)** Holsten, en Deel af Hannover og Hessen***, hvis 
Preussen vilde støtte ham imod Østerrig. Han klager over, 
at baade Décazes og Grammont kun tænke paa Penge; is 
ogsaa Broglie skal med Held have nyttet sin Regjerings
tid til at bringe sine forfaldne Finantser paa Fode.
DEN 30. JANUAR. Torsdag. I Statsraadet gik Estrup 
modstræbende ind paa, at kun de enkelte Art. i Ægte
pagten optoges i Lovforsi., som nødvendigt maatte med- 20 
deles; det Øvrige, hvori tales om »det kgl. hannoverske 
Huus< skulde kun underhaanden i Afskrift meddeles 
Rigsdagen. Kongen og Kronprindsen fastholdt altsaa 
Nellemanns tidligere Tilsagn til Vedel, som Estrup ei 
ændsede. I Dag læses hele Ægtepagten i Dagen.s Ny- 25 
heder, f

* Sptbr. 1857. Maaskee forvexler Hansen Spt. 57 02 
Fbr. 59.

**Næppe Slesvig 1873 Maj 31.
*** Efter Kong Georg V’s Beretning fortalte Kong (nu 30 

Keiser) Vilhelm i 1860 (Baden-Baden 1%) dette til de 
tydske Fyrster, idet han roste sig af, at Preussen tilbage
viste Tilbudet (passer bedre, hvis Tilbudet gjøres Fbr. 
1859, jfr. Sybel).

f Estrup maatte strax til Kongen og udtale sin Bekla- 35 
gelse (den havde været trykt til Ministrene). Kongen var
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Vort Høire samles til foreløbigt Møde om Eftermid
dagen. Hos os pønser Godseierne, der Intet ville opgive, 
paa at faae Cederfeld til Vicepræsident. Jeg tvivler paa, 
at han vil indlade sig paa dette Vovestykke.

[Under 30. Januar 1879 sammenstilles følgende Data:] 
18, 19 qo

10 Det cumberlandske Parti.
''79 1874 tf.
27/ 1 Q'TQ 16/ 17/ 1®» 20, 21 4, 15, 21, 24, 28 81878 Okt. ; /l’’ —Okt—’ ----------N. ’ 12’

17. Jan. 1879 79-, ^^2 1879,
79.

Art. V under Berlinerkongressen og Tr. 11. Okt. 1878.
1, 4, 5, 9 

MartsVi, 177, '77, '77 1878. 1879.
Forhandlinger om Brunsvig m. m. 26. Juli 1878, 11. 

og 21. Okt.
'7i2 78.

ikke saa meget vred, men Dronningen, sagde Kongen, 
var yderst forbittret

Det har senere vist sig, at man virkelig har taget 
særlig Anstød af »det kgl. hann. Huus« i »Nordd. allg. Zgt.«
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SYVOGTREDIVTE BOG
ryagbogen indeholder 279 mest tætbeskrevne Sider, hvoraf 

meget indeholdende Dagsnyt er udeladt.



DEN 1. FEBRUAR. Lørdag. Da Cederfeld ikke vil være 
Viceformand, maa Estrup—Skeel finde sig i Kaysers Valg.
DEN 2. FEBRUAR. Søndag. Telegraphisk Rygte omTr[ak- 
taten] om Art. V.*

Ritzaus Bureau bringer Tel. fra Wien om en tydsk- s 
østerrigsk Tr., der ændrer Pragerfredens Art. V.'
DEN 3. FEBRUAR. Mandag. Idag bringes Efterretning 
fra Wien, at der skal være sluttet Overenskomst mellem 
Tydskid. og Østerrig-Ungarn om Art. V. Er dette saa, 
og Cumberland mister Brunsvig og Welferfondet, kan lo 
Estrup rose sig af at have bedømt Forholdene heldigt, 
da han sagde til den noget tvivlende Konge, at nu vare 
Forholdene saa forandrede siden den Gang, da man 
havde fundet Ægteskabet utilraadeligt, at der ei længere 
var nogen Betænkelighed ved Ægteskabet, for hvilketis 
Dronningen af England interesserede sig, og som vilde 
være meget populært her. Estrup er saa naiv, at han vil 
have Efterretningen dementeret i berlingske (Udtalelse 
til Hjort-Lorentzen inden Kks. [o: Kommunikéets] Komme).

Det er i det Hele en Gaade, hvorledes Dronningen har 20 
sat sin Giftermaalsvillie saa pludseligt igjennem. Frøken 
Oxholm har meddelt, at endnu ifjor i London skrev 
Kongen, at der i alt Fald i et Aar ikke kunde være Tale 
om Partiet; hun havde selv set Brevet.

Prinds Hans, der idag kom til Kristiania i Besøg hos 25 
Kong Oskar, forsikkrer, at Cumberland er yderst kjede
lig. Naar Prindsesse Thyra har talt om, at hun ikke 
havde troet, >at man kunde faae saadanne Samtaler«,

* 4. Fbr.
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som hun havde havt paa Spadseretourene med ham, for
klarer Prinds Hans det af det uhyre Tryk, der hviler ovei' 
alle i Kongens Nærhed; Kongen er opfarende, misfornøiet.

Efter Brevvexlingen imellem Prindsen af Wales og
5 Odo Russell har kun Prindsens Mellemkomst fremkaldt, 

at Heydebrand vendte tilbage til Kbhvn. Bk. drives op 
imod os ved Windscheid’s [sic!] stadige Yttringer, at 
man nok skal faae at see, at Giftermaalet har politisk 
Betydning.

10 Det er d. 11. Okt. f. A., at Tr. mellem Tydskland og 
Østerrig sluttedes; Kalnoky, der igaar forgjæves havde 
søgt Vedel, bragte idag efter Ordre i Fortrolighed Med
delelsen. Pr. Trs. Art. V er aldrig af Østerrig meddelt os, 
og Andrassy ventede ikke Svar. Kalnoky udtalte med

15 nogen Forlegenhed, at det ikke kunde undre os, at man 
i Wien ikke med venlige Øine saae paa en Bestemmelse, 
der hvilede paa Nationalitetsgrs., og da man trængte til 
Tydsklands Understøttelse, kunde man ikke modsætte 
sig Preussens Ønske om en ren og ubetinget Afstaaelse

20 af Slesvig. Han har ikke heller troet paa, at man vilde 
opfylde Art. V; dog har Heydebrand endnu efter 1870— 
71 sagt, at det var Hensigten.* Hvad har bevæget Bk. 
til nu at ville af med denne Art.? Han har aabenbart 
kjendt Dronningens Giftermaalsplan alt siden Frankfur-

25 tersammenkomsten mellem Prindsesse Thyra og Cum
berland; er det dette uheldige Qvindelune, der har gjort 
Bk. arrig, eller er det det almindelige Ønske hos ham 
at benytte Keiserens sidste Levedage til at afgjøre Spm., 
der ellers muligt kunde blive løste senere i en anden

30 Aand? Vist er det, at Bk. er træt af Prindsesse Dagmar 
og Alexandra — den sidste telegrapherer en clair, at Al
bert er reist til »Røverstaten < — og Dronningen, der 
f. Ex. da et Telegram til Dronningen af Hannover ven
der tilbage med Forespørgsel om, hvem det gjælder, ei

35 * H. har til Kalnoky sagt, at Bk. havde yttret dette
V« til ham i 1873. Mohrenheim har ligesaa lidet som 
Kky troet herpaa.
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sanddru svarer »Enkedronningen«, men sender det ad 
en Omvei over England.* At han har brugt Giftermaalet 
til at hidse Tydskerne paany op imod os, er klart.

Efter at have erfaret Kalnokys Meddelelse, gik Rosen
ørn straks til Kongen med den. s

DEN 4. FEBRUAR. Tirsdag. Preussens Beslutning at 
olTentliggjøre Tr. af 11. Okt. synes at være kommet 
meget pludseligt, siden Kalnoky maatte telegraphisk i 
Søndags have Ordre til strax at gjøre den fortrolige 
Meddelelse, for at vi ikke skulde faae Efterretningen fra lo 
Aviserne.

Den kgl. Familie søger i Aften til Folketheatret for at 
nyde Fru Berling.

Hverken Quaade eller Falbe vidste Noget om Tr. 11. 
Oktbr. før Montagsrevue m. v. bragte Efterretningen; is 
Topsøe fik vist alt i Søndags et Telegram fra »Post«, af
fattet saaledes, at det kunde forstaaes, som om Art. V ei 
skulde fyldestgjøres. Vi maae nu see, om Heydebrand 
faaer Ordre til at gjøre nogen Meddelelse til os;** Quaade 
bør jo ikke lette Bh. Biilau Sagen ved at løbe op og 20 
spørge om Sammenhængen. Dette meddeltes ham tele
graphisk idag; han fik Brev om at yttre sig nærmere 
(efter Samtale med Russell).

Man opkaster her det Spm.:
1) ErTraktaten ikke aniedaieret efter Østerrigs Ønske?*** 25 

(Tiby).

* 25. Jan.
** Alt idag beder Heydebrand (der før lod til at skulle 

blive her flere Uger) om Audients for at aflevere sin 
Rappelskrivelse. Foreløbigt bliver kun Goltz her som so 
chargé d’affaires.

Anm. Traktaten offentliggjøres i »Reichsanzeiger« idag 
i Berlin.

*** »Fremdenblatt« 1. Fbr. taler som om Forhand
lingerne ei endnu vare endte; Montagsrevue V2 taler som 35 
om Overenskomsten var sluttet en af de sidste Dage.
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2) Hvad har bestemt Bismarck til den pludselige Offent
liggjørelse?

3) Hvad har Tydskland fundet at maatte give Østerrig 
til Vederlag for denne Haandsrækning? Naturligviis maatte

5 det være i antirussisk Retning. (Mohrenheim.) 5. Fbr.
I. Hansen er i stor Bevægelse; Tiby — siger han — 

tager Sagen som en stor Sag, og mener, at Waddington 
efter sit gode Forhold til Bismarck kunde benyttes til 
at indlede Forhiger i Berlin. Selv truer han med at ville 

10 opsøge Bk. i Berlin — saa naiv er han endnu, at han 
troer, at Bk. vil bryde sig om hans Løfte ikke at skrive 
imod ham, hvis Bk. vil lade os faae Nordslesvig tilbage.

DEN 5. FEBRUAR. Onsdag. Jeg opdager, at der til Rigs
retsmedlemsvalgene i Landsthinget kræves absolut Stemme

is overtal, saa at Forholdstalsvalg altsaa ikke her kan be
gjæres (kun ved »Udvalg« er det nemlig tilstedet). 

Standard tager Udslettelsen af Art. V meget kjøligt;
de tydsk-østerrigske Aviser ere end ubehageligere.

Efter at have overveiet Sagen yderligere er Tihy kom-
20 met til det Resultat, at det vil være umuligt at faae de 

europæiske Magter udenfor Tydskland til at betragte 
Sløifningen af Art. V som en stor Sag-, Ingen vil røre 
sig; Bismarck vil ikke taale nogensomhelst Forestilling 
eller Indblanding af Uvedkommende i dette Fh., der alene

25 vedkommer de to contraherende Magter; han mener 
endog, at Dk. maa være yderst forsigtig, idet det kun 
selv kan bedømme, hvorvidt det har et saadant Tilhold 
i England og Rusland, at det ikke udsætter sig for lige
fremt Overfald og Okkupation.

30 Bk.’s Lidenskabelighed er aldeles tøilesløs.
Mohrenheim er noget tilbageholdende; han raser na

turligviis imod Østerrig.
Kronprindsen er i Hjertet glad over, at Art. V., som 

dog aldrig blev gjennemført, har faaet offentlig Begra- 
35 velse; den vilde, mener han, kun have skaffet os et nyt

Slesvigholsteen.
I Ministeriet er der stærk Tendents til den Tro, at
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man kan behandle Preussen som Folkethinget. Da Kon
gen ønskede en Samtale om Sagen alt i næste Stats- 
raad, — og der var Tanke om at holde dette alt paa 
Fredag paa Grund af Nellemanns Lovforslag om Næ
ringsmidler — og Efterretningen drøftedes igaar (Tirs- s 
dag), afviste Nellemann, der i Virkeligheden er den le
dende, medens Estrup mere farer op og holder Taler, 
temmelig haanligt Ravn, der raadede til Varsomhed. 
Der viste sig en vis Tendents til at spørge Salisbury i 
al Fortrolighed, om han kunde og vilde give os noget Raad lo 
m. Hs. til, hvorledes Sagen burde tages fra vor Side. 
Det vil næppe vare længe, før Nellemann falder sammen 
for Virkelighedens Tryk.

I Folkethingets Høire har man, da Estrup viste en vis 
Tilhøielighed til at betragte Scavenius som Enerepræsen- is 
tant, fordi han af Rimestad—Rille var anbefalet til Can- 
didat til Formandspladsen, formeligt dannet sig som et 
forenet Høire undei' en Styrelse, sammensat af

Hall. Klein. Rimestad. Bille. Scavenius. Ingerslev.
N. Andersen. L. Dinesen. 20

Hall valgtes til Formand.
Regjeringen har besluttet at betragte Forelæggelsen af 

Hær- og Flaadelovrev.[isionen?] i forrige Afdeling af 
Folkethingssamlingen for tilstrækkelig for denne Sam
ling. Thomsen gik i sin Tid den modsatte Vei i Decbr. 73.25

DEN 6. FEBRUAR. Torsdag. I Udenrigsministeriet er 
man paa det Rene med

1) at man ikke kan opfordre Stormagterne til Action 
for os:

2) at man ikke kan opfordre dem til nogen Protest 30 
eller noget Forbehold til vor Fordel;

3) men at man kan, sluttende sig til de hvilende For
handlinger i 1867, spørge Preussen, om det ikke nu, da 
det staaer aldeles frit, kunde ville aabne nye Forhiger.

Hvilket da i al Fortrolighed kunde meddeles de andre 35 
Magter (vistnok idag ikkun mundtlig til de herværende

Kriegers Dagbøger. Vil. Bind. 7
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fremmede Gesandter, hvis Regjeringer maatte kunne be- 
negte enhver officiel Henvendelse fra dansk Side.

Hjort-Lorentzen’s Valg suspenderes. Efterat saaledes 
de ubehagelige 6 Høiremænd nu ere indespærrede med 

5 Steenstrup, kunde Berg og Hørup sættes igjennem (under 
Høires Ikkestemmen) til Viceformænd (35) imod Høgs
bro og B. Christensen (27) og Rimestad, Thomsen (25).

Skal nu B. Chr. og Høgsbro til Gjengjæld blive Stats- 
revis.?

10 Berg (paa begge Venstregruppernes Vegne) foreslaaer 
Høire, at man i Forening skal forlange Forklaring af 
Ministeriet om, hvad det har gjort og hvad det agter at 
gjøre i den nordslesvigske Sag, idet Thinget til den Ende 
constituerede sig som Udvalg, og derefter tage Beslut-

15 ning i Henhold til de givne Oplysninger og den derom 
afgivne Betænkning. Han forlangte Svar samme Dag; 
men fik det ikke.

I. Hansen har skrevet til Bk. og bedet om en Sam
tale.“^' Tidligere har han under Paavirkning af Topsøe’s 

20 af Nellemann inspirerede Artikel telegrapheret til Moni- 
teur, at man eventuelt vilde tye til de fremmede Magter.

Tiby, som forleden heldede til, at Danmark Intet skulde 
gjøre, navnlig naar Tydski. ikke gjorde os nogen Med
delelse, er idag kommet til det Resultat, at vi dog ei 

25 kunne forholde os aldeles tause — selv afseet fra det 
Hensyn til Rigsdagen, som praktisk omtrent gjør det til 
en Umulighed for Estrup aldeles ei at røre sig. — Han 
erkjender, at vi kunne tage vort C/rfp^ang^5punkt fra de 
ældre Forhandlinger, som standsedes, men ei afbrødes, 

30 og spørge, om Preussen nu maatte være villig til at for
handle paany.

Kronprindsen finder at det er et Held, at Art. V, hvoraf

* Fra Paris telegrapheres alt idag til Berlin, at den 
danske Regjering efter Moniteur (hvis Medarbeider Han- 

35 sen er) vil henvende sig til Berlin, og hvis det ei hiælper,
til Stormagterne.
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der dog aldrig var kommet Noget ud, er bragt offentligt 
til Hvile. Tør man slutte af Nægiers Udtalelser, er Kron
prindsen meget skeptisk ligeoverfor det cumberlandske 
Parti.

Ploug skriver idag om Tydskid.-Østerrig, som var det s 
Berg—Høgsbro han behandlede. »En af Welferfonden 
bestukken dansk Redactor kunde ikke tjene sin Herre 
bedre«. (Mohrenheim.)

Andræ gaaer maaske ikke fuldt saa vidt som Kron
prindsen, men ligesom han stadigt har holdt sig til Kon- lo 
gens formelle Ret til at give sin Datter til en fordreven 
Prinds, saaledes beroliger han sig ved Haffners Fortæl
ling om, at han i Sommer i Carlsbad hørte, at Bk. og 
Andrassy under Berlinerkonferentsen vare enige om,* 
at Art. V skulde sløifes, og finder sin Hovedtrøst i, at i5 
Verdens Omskiftelighed ogsaa vil ramme Preussen. Ja — 
men Tydsklands og Ruslands Magt har kjendt Omskif
telser, og dog er Følgen af Polens Deling ikke forvunden 
af de ulykkelige Polakker.

Mohrenheim skriver til sin Regjering, at de Fleste 20 
ville betragte Tr. 11. Okt. som le décés tardif d’un traité 
mort-né; men i Virkeligheden betyder den noget langt 
Mere: la question de Nordslesvig est finie, la question Da- 
noise commence. Skal Tydskland have dominium juris 
baltici? Det er Meningen af hans Betragtninger, hvilke 25 

han iøvrigt ei troer kunne vække eller rokke den i det 
orientalske Spm. begravede Kantsler. Han minder om 
Adm. Napier’s Yttring i 1853, at hvis Kiel var en Nord
søhavn, vilde dens Skjæbne være en english question, 
nu er det russian question, om Cadores Ord 1870 »tout 30 
c’est si pen de chose« — altsaa Rusland maa vide, om 
et Sidestykke til Sortehavsindespærringen skal finde Sted 
ved Østersøen.

* I Septbr. svarede Orczy Falbe paa dennes Forespørg
sel, at der ikke var ført Forhandling mellem Tydskid. og 35 
Østerrig-Ungarn om Art. V. Denne havde derom an- 
stillet særlig Undersøgelse, inden han svarede.
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Hvad Dk. angaaer, vilde han som Dansk foretrække 
et Vasalforhold til Tydskid., der itide ordnet kunde give 
Nationaliteten en betrygget Tilværelse i et Told- og Mili
tærforbund.

5 DEN 7. FEBRUAR. Fredag. Den tydsk-engelske Presse 
tager Sløifningen af Art. V som en Bagatel; undtagelses
vis viser nogen Retsfølelse sig hos Cölln. Ztg*

Jeg foreholder Skeel., at Estrup—Nellemann ei maae 
troe at kunne behandle Bk. som Folkethinget. Han synes, 

10 at Estrup og fremfor Alt Rosenørn** ere i høieste Grad 
trykkede; naar man tidligere ikke havde fæstet sig ved 
Vedels skriftlige Erklæringer, var det, fordi de Forvent
ninger, man havde havt om dem, vare bievne skuffede. 
Medens Ravn igaar Aftes antog, at Ministeriet vilde spørge 

15 sig for i England, hvad vi kunde gjøre***, naturligviis i 
al Hemmelighed, meente Skeel idag, at man vilde strax
spørge i Berlin, hvad Meningen var.

Estrup har tilsyneladende stor Lyst til at forlange 
Falbe’s og Quaade’s Afsked, hvorom der jo ikke for Al- 

20 vor kan være Tale; oueralt har man været uvidende om 
Traktaten. Kalnoky paastaaer, at Tr. er sluttet kun 
dengang vare Reusz—Andrassy i Wien, han reiste i 
Septbr. fra Wien. Ingen i det øst. Udenrigsmin. (hverken 
Orczy eller Kalisch) har kjendt Noget til Sagen; kun 

25 Andrassy og En eller To i Keiserens Cabinet; der valgtes 
længere Ratificationstermin for at Keiseren kunde rati
ficere den, ligesom Kronprindsen underskrev den. Kal
noky har havt Tr. siden Iøvrigt oplyser Kky, at
Heydebrand til ham havde sagt, at Bismarck i 1873

30 * Fædrelandet Va meddeler Kölln. Ztg.’s Artikel fra
Aftenudgaven f. Tirsdag Va.

** I Virkeligheden er dette dog nok kun en Følge af, 
at det gik op for ham, hvilke Ubehageligheder han vil 
faae i Folkethinget.

35 *** I den Retning gik og Ordre til Quaade i Tirsdag,
at han gjennem Rüssel skulde paavirke Salisbury.
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havde yttret, at naar han ikke vilde sløife Art. V, var det 
væsentligt af Hensyn til Rusland — »altsaa nu regner 
man ikke mere med Rusland«. Jfr. 8. Fbr.

Vedel sender Rosenørn idag sit Forslag til en Hen
vendelse til Berlin, med Opfordring til ham at gjøre 5 
dets Antagelse til Cabinetsspm.*

Høire i Folkethinget besluttede at svare, at det vel 
vilde give Mst. Ledighed til at udtale det, fsv. dette troede 
at kunne gjøre det, men det vilde ikke forud være med 
til at tage nogen Beslutning. lo

Ved det diplomatiske Selskab hos Beckfriis viser det 
sig, at de svenske Gesandter have været ligesaa overra
skede, som alle andre, af Tr. ^Vio 78.

DEN 8. FEBRUAR. Lørdag.
Jeg gjennemgik med Petersen den nuværende kbh. i5 

Stations Historie.
Mohrenheim vedbliver at tænke sig ind i en dansk 

Udenrigsministers Stilling. Han mener, at Henvendelsen 
til Preussen ikke blot maa være skreven varsomt, saa 
den ei støder — (det kræver en vis Udførlighed —); men 20 
han vilde af de to Alternativer, der frembyde sig, ikke 
vælge det, der nærmest er beregnet paa, og ligesom øn
sker et simpelt beneglende Svar, at man intet vil gjøre, 
hvormed da Alt er ude, men han vilde foretrække det 
andet, hvorefter Affattelsen ligesom skulde lokke og op- 25 
muntre til en Forhandling. Man kunde fremhæve, at nu 
staaer Preussen i sin fulde Magt, uhemmet af Skinnet 
af en Forpligtelse; Dmk. er nu ei nødt til at kræve en 
Afstemnings Resultater fuldt godkendte; men Dmk. kan 
udtale sit nationale Ønske, og Preussen derimod gjøre 30 
sine politisk-strategiske Interesser gjældende derimod o. s. v.

* Nordd. allg. Ztg. for idag erklærer (i Anledning af 
Moniteur’s Art. V2), at det nordslesvigske Spm., hvis det 
overhovedet nogensinde har existeret, er afgjort saa de
finitivt som muligt. 35
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Denne Tankegang fører rigtignok lige ind i den of- og 
defensive Alliances Garn.

Ministeriet vedtog Udenrigsmst.s Forslag; det var netop 
det, Estrup altid havde villet; R. havde forud talt med 

5 E. og N.; Ravn, som havde hørt E. udtale sig heelt ander
ledes (— bl. andre Indfald havde han og det, at Kongen 
skulde udstede en Proklamation til det danske Folk og 
til Nordslesvigerne —), var høist forbauset. I sin For
sorg vilde Mst. have Quaade’s og Falbe’s Erklæring ind- 

10 hentet, saa Svar skulde gives til Mandag. Rosenørn havde 
glemt, at der forlængst er skrevet til Quaade (Va*), og at
Falbe ei kunde skrive saa hurtigt tilbage.

Hovedvanskeligheden staaer imidlertid tilbage: Affat
telsen af den Depeche, der skal forelæses Bülau.

15 Heydebrand har (efter hvad han har sagt Kalnoky) 
pour sa propre information faaet Tr. ^Vio 1878.

Quaade har endnu ikke ladet høre fra sig trods den 
Opfordring til at udtale sig efterat have talt med Rus
sell; Bülow har altsaa ikke stævnet ham.

20 Krüger søges gjennem West—Asmussen formaaet til 
at holde sig rolig i Februar. Det kan dog, naar de Tydsk- 
sindede demonstrere, blive nødvendigt ogsaa at henvende 
sig til Keiseren.

Prinds Vilhelm beretter, at da han for omtrent 6 Aar
25 siden saae Keiserinden af Rusland i Berlin, fortalte denne 

ham, at hun havde raadet Bismarck til at udføre Art. V, 
fordi Thronfølgeren i sin mindre venlige Stemning mod 
Tydskid. kunde forledes til i sin Tid at bruge den imod 
Tydskid. En ny Grund for Bk. til nu at sløife Art. V.

30 Falbe telegrapherer idag, at man begynder at mis
tænke, at Tr. er antedatere!, og at der er hemmelige 
Artikler.

Efter Løvenskiolds Udsagn ved U. Ms. Middag igaar 
er baade Kongen og Dronningen i høi Grad nedbøiet. 

35 Moltke telegrapherer, at Waddington (der havde været 
ligesaa irriteret som alle andre) har kaldt ham til sig

Til Vind er og skrevet gjennem privat Leilighed.
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for at sige ham (med en vis Forundring), at man ikke 
havde begjæret Frankrigs Samtykke til denne Omdan
nelse af Art. V.*

Klein fortæller mig, at Dinesen maatte gjøre ham Und
skyldning, fordi han gjennem Jyllandsposten havde an- s 
grehet ham som antiministeriel, da han stillede sig til 
Valg i Viborg. K. vilde helst have draget ham til Ansvar 
i hele Gruppens Paahør, men opgav efter Halls Raad 
dette.

DEN 9. FEBRUAR. Søndag. Nellemann holdt idag Møde lo 
med Sundhedskollegiet om Foranstaltninger imod Pesten; 
nyt Lovf. anbefales m. Hs. til Forbud af smitførende 
Stoffer; m. Hs. til Quarantæne med Skibe fra det sorte 
eller asovske Hav vilde man vente paa Budskab fra 
Holland-Belgien. is

Uagtet Kongen veed, at Heydebrand er meget bedrøvet 
over Tr. 11. Okt. 1878, tilsidesatte baade han og Dron
ningen den sædvanlige Høflighed mod ham ved Afskeds
taflet. Alle ventede, at Kongen vilde drikke med ham, 
da Champagnen kom — Hdb. blev blegere og blegere, 20 
men Kongen saae op i Luften og der blev Intet af.**

DEN 10. FEBRUAR. Mandag. I Consistorium var nok saa 
godt som Enstemmighed for at opgive den europæiske 
Universitetsfest. Steen tvivlede først, men fastholdt ei sin 
Tvivl. Jul. Thomsen vilde, at der af Lærerfors. skulde 25 
gives Consistorium frie Hænder. H. Scharling vilde som 
sædvanligt troe, at man kunde i Indbydelsen læse de Tyd
ske Texten.

De østerrigske og tydske Aviser ere uenige om Betyd-

* 23. Fbr. 30
** Sen. Anm. Dette førte dog siden til, at Kongen

opgav sin Vægring ved at opfylde det af Hbd. yttrede 
reent personlige Ønske, at Dr. Voldby, der havde reddet 
hans Søn, maatte blive Ridder.
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ningen af den Tjeneste, Østerrig har gjort Tydskid. ved 
Tr. 11. Okt. 1878. Østerrigerne gjøre gjældende at Kiel i 
Tydsklands Haand med fri Raadighed i Slesvig betyder 
ligeoverfor Rusland i Østersøen det Samme som Salonichi

5 vilde betyde i Østerrigs Haand i Arkipelagus. Altsaa Stand
punktet er ganske Mohrenheims!

Der har været forsøgt Enighed om Fællesoptræden 
mellem de tre Folkethingsgruppers Repræsentanter: Rerg 
—Hørup, Holstein—Bojsen, Bille—Ingerslev. Der tilbødes 

10 Høire, at man kunde udelade Forpligtelsen for det store 
Udvalg at afgive Betænkning. Høire svarede hertil idag 
Nei. Nu begyndte nye Udjævningsforsøg, idet Tilbuds- 
mændene vistnok ønske Fællesoptræden, medens Estrup
er urolig.

15 Estrup havde forlangt Udkast til Instruxen til Quaade 
idag, men Vedel erklærede, at han maatte have mere 
Tid dertil, især da det er Pligt ikke at forsømme Leilig- 
heden til at tale med Diplomaterne. Uden at vise Moh
renheim (der næsten havde tilbudt sig til Sekretær) Ud-

20 kastet har Vedel dog forvisset sig om, at M. ikke fandt 
Noget at udelade eller tilføje; til Heydebrand har han, 
da denne nu ei længere var Gesandt, ligefrem sagt, hvad 
vi vilde gjøre, og bedet ham sige Bulau, at han ikke 
maatte bedømme os efter Aviserne men holde sig til

25 Regjeringens Handlinger; vi vilde ikke tye til fremmede 
Magter, fordi disse Intet kunde udrette; vi vilde kun for
troligt lade dem vide, hvad vi vilde gjøre. Hbd. lovede 
at sige dette til Bulau; han fandt Intet at indvende imod 
den af os paatænkte Forespørgsel i Berlin.

30 Da Prindsesse Alices Død fremkaldte Spm. om Bryl
lupets Udsættelse, vilde Maxen aldeles Intet høre herom, 
»der kunde jo komme et nyt Mstm., hvem veed, om det 
vilde tillade Giftermaalet.« Da M. havde faaet at vide, at 
Hertugen af Cumberlands Brev til Keiser Vilhelm var

35 blevet offentliggjort, var han meget fornøiet: »Nu kan 
der komme Noget ud af det« (Frøken Oxholm’s Beret- 
ning.)

I Consistoriumsmødet idag vare Alle (med Undtagelse
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af H. Scharling) enige i at opgive Universiletsfestens euro
pæiske Karakteer; Jul Thomsen vilde holde Spmet. aabent. 
Matzen stemte med blødende Hjerte for Festens Opgivelse, 
da Spm. nu engang var reist. Schmidt og Saxtorph trak 
Panum med. Men der tales ved Siden af denne Beslut- s 
ning om private Indbydelser, der ogsaa kunne udstrækkes 
til Tydske. Det skulde undre mig, om Sagen ei endnu 
kan volde Bryderier nok, især under Madvigs Ledelse.

Ingen kan sige, paa hvis Tilskyndelse Kongen har skre
vet Brevet til Kronprindsen af Preussen eller hvem der lo 
har hjulpet ham dermed. Det paastaaes, at Kongen paa 
sin Viis har ladet sig paavirke af Rosenørn, da denne i 
1874 henviste til Hensynet til Hoffet i Berlin, der gjorde 
Partiet farligt. Denne Frygt skulde fjernes. Endnu har 
Ingen foreholdt Kongen det Upassende i en slig privat i5 
Henvendelse.

DEN 11. FEBRUAR. Tirsdag. Ministeriet godkjendte 
aldeles Vedel’s Instruxudkast.

I Statsraadet bifaldtes Udenrigsmsts Indstilling. Kongens 
Indvendinger imod at tale om Hensyn til Norden fjer- 20 
nedes af Estrup, der paaviste, at [der] henvistes til de 
andre »skandinaviske Folk«. Expeditionen udsattes for 
at Heydebrand først kunde faae talt med Biilau.

Det viste sig, at Heydebrand havde udtalt sig til Beck- 
friis i samme Retning som til Vedel. 25

Prinds Hans har efter Kong Oskars Ønske faaet For
klaring; han maa ikke opfordre Oskar til at røre sig i 
Berlin.

Quaade har faaet Ordre om at lade Russell—Salisbury 
vide, at vi ikke ønske nogen Indblanding for Tiden af 3o 
England i Berlin.

Unægtelig vil det være store Ting, hvis England kan 
holde Bismarck tilbage fra et afgjørende Slag imod Cum
berland. Imidlertid er Wyke naiv nok til at skrive til 
Salisbury, at denne vistnok med Lethed kunde faae Bk. 
til at udlevere den dansktalende Deel af Slesvig til Dan- 35 
mark; det var ham derfor behageligt at erfare (hvad



106 1879 11. Februar 1879

Kronprindsen har hørt) at Dronningen af England er 
meget uvillig over Tr. 11. Okt. 1878. Wyke holder sig til 
Dronningen, for hvis Regning han gjorde den i Berlin 
i alle Enkeltheder velkjendte Expedition til Cumberland.

5 Udjævningsmændene bragte nu det Forslag, at der ikke 
skal gaaes videre frem i Udvalget, hvis ikke Høire deri 
er enigt; ellers vil Venstre begynde fra et nyt Udgangs
punkt. Til Ordfører vidste man Ingen uden Krabbe. Efter 
Samtale med Eslrup, der ikke vilde finde sig i, at Thinget

10 konstituerede sig som Udvalg, maatte Hall og hans Gruppe 
dog afslaae Tilbudet om Fællesoptræden med Venstre- 
grupperne. Dog vilde Høire samtidigt indgive sit Forslag, 
hvis Venstre kom med sit; Forskjellen er kun, at Høire 
alene vil give Ministeriet Leilighed til Meddelelse i et of-

15 fentligt eller hemmeligt Møde, uden nogen dertil sig knyt
tende Forhig.

Hvis der ikke var saa stor indre Splittelse i alle Grup
perne, kunde Estrup ei slippe saa let fra en Forhand
ling som han vistnok vil gjøre, som Sagerne staae.

20 Hall lod til at ville mene, at Estrup dog havde havt 
Ret i, at Dronningen af England interesserede sig for 
det cumberlandske Parti. Ved nærmere Efterspørgsel 
løb det Hele dog ud paa, at hun som tidligere slet ikke 
brød sig om ham, dog havde begyndt at interessere sig

25 for hans Udsoning med Keiseren, saa han kunde faae 
sin Formue fri og boe i London som engelsk Prinds, i 
hvilket Tilfælde hun Intet havde imod Formælingen med 
Prindsesse Thyra.

Men H. erkjendte, at Dronningens Opførsel i Rumpen
so heim ved at brusquere Forlovelsen havde forspildt Vic

torias Interesse. Halls Kilde er vistnok Frøken Oxholm*; 
fra visse Hold er man tilbøielig til at ansee Maxen**, hvis 
Indflydelse paa Cumberland ved Affattelsen af Brevet til 
Keiseren har været saa skjæbnesvanger, for at være i 

35 Bismarcks Sold; den mildere Mening lader ham være

* 10. Fbr. 1879. 
** 28. Fbr. 1879.
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Jesuit, saa han er gaaet Windhorst’s Ærinde. Vist er, 
at Resultatet er ulykkeligt.

Alle Soireer og Baller ere opgivne her for i Vinter.

DEN 12. FEBRUAR. Onsdag. Estrup vilde nu have 
Coureer sendt til Berlin og begjærede derhos en udførlig s 
Fremstilling af Art. V’s Historie m. m. til Onsdag. Det 
første afsloges, da en saadan Expeditionsform kun vilde 
vække Opsigt, og Brevene Intet indeholdt, som Tydskerne 
jo gjærne maatte læse. Det andet var for stor Hastværk.

Vedel forivrede sig i sin lidenskabelige Selvhævdelse lo 
ligeoverfor Godseierhovmodet, der ikke selv kan arbeide, 
men kræver Alt uden nogen Anerkjendelse af, hvad der 
ydes, til at svare, at han vilde ikke levere et saadant Ar
beide. Rosenørn finder vel nok paa at formilde Afslaget 
til en Begjæring om fornøden Tid. is

Nellemanns Pestforslag kom da frem i et Møde Nr. 2 
i Folkethinget; Krabbe erklærede ei at have faaet Under
retning derom igaar. Det var mistænkeligt, at der imid
lertid anmeldtes en Forespørgsel om Pestforholdsregler 
til Estrup. 20

Idag fremkom begge Forslag m. Hs. til. Art. V i Folke
thinget. Jeg vilde ønske, man i Landsthinget vilde be
nytte den simplere Forespørgselsform. Paa Lærerforsam
lingens Møde idag vedtog man (efter Thomsens Tanke) 
at overlade Festkomiteen med Consistorium at afgjøre 25 

Festspmet. (o: Udstrækningen). Sv. Grundtvig førte Op
positionen paa det Grundlag, at man kunde indbyde de 
Tydske saaledes, at de blev borte. Mindretallet var dog 
kun 6. (Giertz, der stemte med, var uberettiget dertil) H. 
Scharling. 30

De Geer udtalte sig idag for en ensartet Fremgangs- 
maade i tydske, danske og svenske Havne (i Svaret paa 
Dicksons Forespørgsel).

Keiser Vilhelm aabner idag den tydske Rigsdag. I Thron- 
talen udtales, at den Usikkerhed, hvori Art- V holdt den 35 

nordslesvigske Befolkning, er bortfalden ved Tr. “Ao 78.
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Hermed synes Svaret paa vor Forespørgsel forud at 
være givet.

DEN 13. FEBRUAR. Torsdag. Heydebrand reiste imorges. 
Alt idag kom Goltz til Rosenørn for at meddele, at Falbe

5 til Orczy havde yttret, at Dniks. Ret til Nordslesvig ikke 
berørtes af Tr. 11. Okt. 1878.

1) Var dette sagt efter Instruction fra den danske Rgj.
2) Hvis saa, livorpaa støttede Regjeringen sin Mening 

om en saadan Ret?
10 Rosenørn svarede Nei til 1); dermed bortfaldt 2), vi 

tillagde os iøvrigt ingen Rettighed, Naar han nu blot ikke 
har talt for løst? Han burde have adskilt formel Ret og 
moralsk Ret.

Pestf. til 1«^« Behig. i Folkethinget.
15 Lang Forhandling, inden Smith og Steenstrup slippes 

ind; saa Finantsl. kom ikke til 1®*® Behig.
Valg-Udvalget har stadigt holdt Møde. De andre Valgs 

Skjæbne er udsat, 3 St. mod 3 (idet Juel stemte med 
Klein og Rimestad, og Holstein tildels var borte); det 

20 faldt Høgsbro svært for Brystet at stemme for Holsteins 
Udsættelse; men Godseiertrykket — en Erklæring fra et 
Gods, at Opsigelse vilde følge, hvis de Pgde stemte mod 
Holstein — var Mere, end han kunde taale. Rimestad 
fandt, at man ikke af Venstres Opførsel i Valgspm. burde 

25 ubetinget have vægret sig ved at slutte sig til det m. Hs. 
til Opfordringen til Ministeriet om at meddele politiske 
Oplysninger. Estrup holdt sig til, at en saadan Fælles
optræden vilde blive forstaaet som en Opgivelse af Valg
standpunktet; i det Hele vil Estrup øiensynligt ikke ind

so lade sig paa nogen Forhandling for Tiden om Art. V 
m. m.; Rosenørn vil gjærne oplæse ni. m., men hvor-
længe kan han blive staaende herved?

Falbe har indsendt en Rapport, hvorefter hans Ud
talelse til Orczy kun kan forstaaes om moralsk Ret; 

35 maaskee det er Reusz, som har misbrugt Orczys Ord, 
saa Falbes Forhold i Wien ikke behøver at blive forstyrret,
han er den tydske Legation ubehagelig.
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Falbe’.s Opfattelse gaaer i Mohrenheims Retning.
Han troer paa, at der er hemmelige Artikler, hvis 

Rækkevidde gaaer langt (f. Ex. ned til Salonichi); 85,000 
Mand skulle være mobiliserede til Foraaret efter den krigs- 
mst. givne Ordre; Andrassy vil, at Kongen af Ungarn skal s 
indfrie sit Kroningsløfte og underlægge Ungarn de til 
Stephanskronen i gammel Tid hørende Lande. Til Elliot 
har Andrassy sagt, at Bk. havde villet have Art. V ud 
af Verden, da der nu intet Hensyn skyldes Rusland; Bk. 
frygtede for, at Storfyrstthronfølgeren engang vilde he- lo 
nytte den, hvis den hlev staaende, imod Tydskland.
DEN 14. FEBRUAR. Fredag. Kalnoky fik Anledning til 
at præcisere i sin Indberetning, at vi ikke havde hævdet 
nogen formel Ret trods Tr. 11. Okt. 1878; muligt kan 
Orczy, der næppe har stort Kjendskab til den hele Forhig. is 
om Art. V, forklare sig saaledes ligeover for Falbe, at 
denne ikke behøver at gjøre Tydskland den Glæde at 
bede om Forflytning. Quaade faaer Oplysning om det 
hele Intermezzo med Falhe’s Originalberetning.

Rimestad har af egen Inspiration fattet, hvor stor en 20 
Feil Estrup begik ved ikke at forlange, at Kongens Sam
tykke til Cumberlandspartiet gjordes afhængig af en Ud
soning mellem ham og Keiseren. Det er mærkeligt nok, 
at han har forstaaet det, da Hall, som i sin Tid ikke fandt 
nogen Betænkelighed ved Partiets Godkjendelse uden Be- 25 
tingelse, jo ikke har hjulpet ham. Venstre synes at ville have 
en cumberlandsk Forhandling, inden Medgiften voteres.

Holstein-Ledreborg morede sig idag med at udtale, at 
han ikke havde Noget imod Høire, da det i Sommer 
havde virket for Ministeriet Estrups Fjernelse. Dinesen 30 
vilde først give fuld Forklaring om Alt, hvad der var 
foregaaet i Høires Gruppemøde*, men Klein fik ham dog 
fra denne Meddelelse; i det Hele bekræftede Dinesen dog 
Sandheden af Holsteins Yttring; hermed stemmer Dine- 
sens Angreb paa Klein** kun daarligt. 35

* 1. April 1878.
** 1879, 8. Fbr.
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Martensen er naturligviis meget uvillig over, at der er 
Tale om Festens forandrede Karakteer efter Tr. 11. Okt. 
1878, og særligt over Tanken at indbyde Norske og Svenske. 
»Det er det sædvanlige Hovmod; vi glemme, at vi skylde 

5 Tydskerne Alt« o. s. v.; Videnskaben er universel. Norge 
har dog i benved 400 Aar havt Universitet i Kbhvn.

Krabbe kommer frem med Planen om Sætteriets Flyt
ning ned i Kjælderen, og Bibliothekets Anbringelse i 
Mezzaninen. Den var oprindeligt uafhængig af Spm. om 

10 Udvidelse af Landsthingslokalet ved Zahlkasselokalets 
Inddragning, men bragtes senere af Liebe i Forbindelse 
dermed. Jeg vil overveie, om man ikke kunde ægge Krabbe 
til Gjenoptagelse af den i sin Tid af Høgsbro (Grundtvig) 
hindrede Flytningsplan, hvorefter Landsthinget skulde 

15 have Zahlkassebeqvemmelighederne. Forkastelsen af det 
af ham fremkaldte Forslag fra Finantsudvalget var jo en
Fornærmelse imod ham.

DEN 15. FEBRUAR. Lørdag. Keiser Alexander forkyn
der Trs. Ratification. Idag stærkt Sammenstød imellem

20 Holstein-Ledreborg og Estrup. Bille fremdrager Amerikas 
Indtrængen paa Europas Marked.

Landsthingsfleertallet sender Carlsen, Kayser og Ussing 
til Estrup med Meddelelse om den paatænkte Forespørg
sel, om Rgj. agtede at meddele de Forhiger, hvortil Pra- 

25 gerfr. Art. V har givet Anledning. Carlsen havde forud 
betinget sig, at man skulde heelt opgive det, hvis Estrup
bestemt modsatte sig Forespørgslen.

Mohrenheim sender idag sin Sekretær med Depechen 
til St. Petersborg. Han udvikler hele det danske Spms. 

30 Stilling og forlanger (om end ikke han faaer Svar), at 
den keiserlige Regj. skal gjøre sig det Spm. klart, hvor
vidt det anseer Danmarks Existens som Noget, der har
nogen Interesse for Rusland.

Mohrenheim paastaar, at det ikke, som Kalnoky siger, 
35 er Østerrig-Ungarn, der trækker Bk. med til de strenge 

Forholdsregler imod Rusland, men at Bismarck har
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tvunget sin Villie frem for at have et Baand ved Told
forhandlingerne paa Rusland.

Tisza vilde idag ved Besvarelsen af Forespørgslen om 
Tr. 11. Okt. 1878 ikke indlade sig paa Spm. om hemme
lige Artikler, da man ikke pleiede at svare paa slige Spm. s 
»saasom Svaret dog ikke blev troet. i.

DEN 16. FEBRUAR. Søndag. Ved Mødet i Consistorium 
vare Borgmester Hansen, Rosenørns Svoger, Henrichsen, 
Kayser, Bille, Brix, Ploug—Rode, Steffensen—Topsøe 
og jeg samlede med Festkomiteen. De Yngste sag- lo 
des at være for en europæisk Indbydelse; Bille og Top
søe hævdede den Anskuelse, at det var en Phrase, naar 
Gjenforening med Nordslesvig var en Livssag for Dan
mark; vi skulde vise vor Levedygtighed ved at holde 
Fest. De tre Modbetragtninger: 1) Den store sociale Van- is 
skelighed paa een Gang Høflighed og Tilbøielighed (især 
for Studenterne) 2) Hensynet til Nordslesvigerne, der ikke 
kunde forstaae de Tydskes Indbydelse 3) Tvivl om Fest 
er noget Levedygtighedsvidnesbyrd seirede dog over de 
Tvivlende.

1) Steffensen 2) Rosenørn 3) Schmidt. Henrichsen, Kay- 20 
ser og Hansen vare forud paa det Rene; Communalbe- 
styrelsen vilde rette sig efter Universitetet.

Nellemann søgte Vedel idag; nu for sildigt erkjendte 
han, at man burde have lyttet mere til de Advarsler, der 
fremkom mod Partiet, ved hele Behandlingen af Sagen 25 

efter den uheldsvangre Beslutning, og ved Offentliggjø
relsen af hele Ægtepagten. Rosenørn maatte maaskee gaae, 
maaskee kunde Estrup ei holde sig. Høire overlod ganske 
til Udenrigsmst., hvad der skulde meddeles Rigsdagen*. 
Grev Frijs erkjender i Virkeligheden de Feil, Estrup har 30 
begaaet. Hvis det kom til en Forhig. med Bk., erkjender 
han, at han kan blive nødt til at overtage Regjeringen.

* Maaske kunde man bruge de Exposé’er, der have.s 
for Tiden 1865—1869 og 1870—1875 (ved Rosenørns Af
gang), hvorved den histoiiske Farves Ægthed bevaredes. 35
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Sønnen er inde paa de samme Betragtninger. Men der 
skal jo Meget til at faa Frijs til at komme frem med 
disse hans inderste Tanker.

DEN 17. FEBRUAR. Mandag. Snestorm. Endelig endtes
5 1ste Behig. af Finantsf. i Folkethinget. Estrup vilde helst 

være fri for Forespørgslen, men gjør dog ingen Erindring 
derimod. Han vilde havt Kayser til ligesom Juel at tale 
om, at vi ingen Ret have; men dels vil Kayser ikke ind
lade sig herpaa, deels kommer Forespørgslen slet ikke

10 frem, da Estrup i Morgen udenfor Dagsordnen vil fore
gribe Svaret.

V. d. Goltz kommer idag noget bydende og siger: »31. 
f. M. spurgte vi, hvad Danmark vilde gjøre i Anledning 
af Pesten. Vi have endnu intet Svar faaet.«

15 Fra Quaade hørte vi ikke et Ord, før han nu melder, 
at han har været hos Bh. Biilau i Løverdags, inden Hey
debrand var naaet frem til Berlin, og inden han havde 
faaet de nærmere Oplysninger om Falbe—Orczy, see ^^2. 

Beck-Friis mener, at Andrassy ikke ret har vidst, hvad
20 han har gjort, da han ofrede Pragfredens Art. V, det 

vækker større Opmærksomhed og Uvillie i St. Petersbg. 
og London, end han havde troet. Vi modtage Forsikkring 
om levende Sympathi fra Stockholm, men man kan Intet 
gjøre. (Salisbury siger det Samme); imidlertid var Beck-

25 Friis kjendeligt urolig for Forhlgr., der kunde bringe 
Danmark i tydsk Afhængighedsforhold; øiensynligt sæt
ter Mohrenheim sine Colleger i Bevægelse; hvad han vil 
have dem til at tilraade sine Regjeringer, veed jeg ikke. 
Skulde det være Neutralisationstanken?

30 DEN 18. FEBRUAR. Tirsdag. Estrup erklærede idag i 
Landsthinget, at Regj. ogsaa uden Opfordring vilde give 
Oplysninger saasnart og i det Omfang, som skee kan, uden 
Skade for Landets Interesser; han afgav denne Erklæ
ring nu, da han ikke vilde kunne deltage i nogen Forhig.,

35 som maatte fremkomme ved Forespørgslen.
Kayser meddelte mig, at han nu ikke ønskede Spm.^
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om Thinget samtykkede i Forespørgslen, sat paa Dags
ordnen.

Jeg hører, at Vandudvalget har Lyst til at opløse sig 
i flere Mindretal, saa Breinholt krymper sig ved at være 
Ordfører; S. Pedersen og P. Pedersen staae i Virkelig- 5 
heden M. Petersen, Nielsen og Oxenbøll nærmere; tre 
Ordførere kunne dog ikke anerkjendes som berettigede 
for samme Sag; derimod kan Lovf. deles mellem flere 
Ordførere. Maaskee Sagen maa blive liggende, hvis der ei 
kan komme bedre Sammenhæng i Udvalget. Der er nok lo 
unægtelig stærk Forskjel mellem Forholdene i Jylland 
og paa Øerne.

Quaade melder, at Bh. Bulau havde antaget en kold 
og skarp Form; der kunde ikke være Tale om nogen 
Afstaaelse; Nationalitetsprincipet passede ikke for Tydsk-is 
land (altsaa Tisza’s Theorie og Brud med Italien). Quaade* 
spurgte (gaaende noget ud over sin Instrux) om Beslut
ningen var fremkaldt ved Giftermaalet; Bhard Biilau hen
viste til Kronprindsens Brev; der vexledes nogle Ord om 
Falbe, men Quaade var ei fuldt rustet, da Biilau mente, 20 
at Falbe var gaaet videre end til at minde om, at Preus
sen selv havde meddelt Dk. Art. V i 1867. B. begjærede 
Afskrift af Depechen (hvis Form maaske har været ham 
noget uventet) for at kunne gjøre Beretning til Keiseren 
og Rigskantsleren. 25

DEN 19. FEBRUAR. Onsdag. Kongen skal, siden Bh. 
Biilau har henvist til Kronprindsens Brev, være meget

* Quaade havde ei heller Hjemmel til at tale om den 
forbittrede Stemning i Dk., som Regj. gjorde, hvad den 
kunde for at standse; det er ligesaa vigtig for os som 30 
for dem, svarede Bh. Biilau besynderligt nok hertil.

Karoly har skrevet til Lord Salisbury, at Forhandlin
gerne om Art. V vare eet Aar gamle. Mohrenheim vedbli
ver at troe, at Traktaten er antedateret; i Bh. Biilaus nys
nævnte Yttring seer han et Vidnesbyrd om, at Preussen 35 
vil underhandle med os.

Kriegers Dagbøger. VII. Bind. 8
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30

tilfreds med sin Henvendelse til denne og vil have sit 
Brev og Svaret frem for Rigsdagen. Ingen har jo heller 
sagt ham det Upassende i Brevet*.

Kong Oskar har, efterat have læst Prinds Hans’s Brev, 
5 ladet Lagerheim skrive til Beck-Friis, at han skulde sige, 

at hvis vi spurgte i Berlin om Meningen af Tr. ^Vio, fik 
vi et Nei, hvormed Alt var forspildt; vi skulde kun skrive, 
at vi holdt os forvisset om, at man i beleilig Tid vilde 
tage et billigt Hensyn til vore naturlige Ønsker og det 

10 paa en saadan Maåde, at der ei behøvedes Svar; saa 
skulde han nok tale vor Sag. Som om det var diploma
tiskt muligt at skrive saaledes, at et Svar ei var nødven
digt! Imidlertid har han ladet Bjørnstjerna skrive gjen
nem Beck-Friis i lignende Retning, omend mere tildæk

is ket, jfr. 22. Fbr.
Rigsretten konstituerer sig; Mourier—Liebe. Paa Grund 

af Rimestads Sygdom kom Aaberg ei som Femte ind i 
Finantsudvalget, men Winther. Fog og Kalkar holde 
Møde med Lunde i Aften til Fordel for den dansk-nor-

20 ske Menighed i Paris.
Cederfeld siger mig, at han som Formand i Kellerlovfs- 

udv. er udseet til at meddele Fischer den fuldstændige 
Splidagtighed i Udvalget, der synes at maatte føre til For
slagets Henliggen eller Forkastelse. Det norske Lovfor- 

25 slag om de abnorme Skoler viser tydeligt Forskjellen
mellem Nissen—Herzberg og Fischer—Linde.

Idag udnævnes Skeel til Justitiarius i L. O. R. Madvig 
flyttes ind i Retten. (Lassen er atter constitueret i Politi- 
og Criminalretten).

Niels Rasmussen forlanger Diæter fra Samlingens Be
gyndelse, trods senere Møde (imod fast Praxis, hvor ei 
særlige Omstændigheder er forhaanden f. Ex. leiet Lo- 
cale, der ei kan benyttes paa Grund af Sygdom o. s. v.).

DEN 20. FEBRUAR. Torsdag. I Thorvaldsens Museums- 
35 bestyrelse vedtoges at kjøbe nogle Thorvaldseniana af

Derfor taler han om det til Tiby.
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Wilkens’s Arvinger (Resten antages Jacobsen at ville 
skjænke Frederiksborg Museum); Fenger foretrak, at Pen
gene (1000) Kr.) tages af Kassebeholdningen fremfor at søge 
dem gjennem en overordentlig Bevilling af Communen.

Det synes næsten, som Folkethinget i Aar vil fremme s 
Jernbanelovforslaget. Idet Mindste er Berg, der igaar mod
sagde Høgsbro’s Mening, at nu skulde det være Alvor, 
ikke kommet ind i Udvalget.

Vedel har endelig taget den Beslutning at lægge Beret
ningerne til Rosenørn (1870) og til Moltke (1875) til Grund lo 
for Meddelelsen til Rigsdagen. Han læste idag 1866—1870 
for mig.

Den naive Rosenørn mener, at nu maa han gaae af 
»da han ei længere har nogen Opgave«; hans Opgave 
var jo Gjennemførelsen af Art. V. 15

Mohrenheim* vedbliver at paastaae, at man i Berlin 
vil optage Traaden om Nordslesvigs Afstaaelse mod Ser
vituter paany, efterat man først i Formen har svaret, som 
Biilau gjorde, og derved beroliget Europa. Vind melder, 
at Giers har yttret om Tr. 11. Okt. 1878 »ce coup ne 20 

portera pas bonheur å l’Allemagne.« Vist er, at man nu ei 
længere tale om Trekeiserforbundet; det er skrumpet ind.

Det forlyder mere og mere, at Grev Moltke ikke kan 
finde sig tilrette i det nye republikanske Frankrig.

DEN 21. FEBRUAR. Fredag. Efter Martensen vil Cum- 25 

berlands flytte fra Wien for ikke at faae et Vink om, at 
de gjøre bedst deri. Hvor skulle de tage hen? I London 
har han næppe Raad til at boe, om man end der ikke 
vilde have Noget imod at see ham som bosat; tidligere 
har Dronningen endog lovet ham 20,000 Lst. om Aaret, 30 
hvis han vilde det. (Holstein Hbg.)

I Statsraadet forlangte Kongen, at Rosenørn skulde

* Til M—m. har Kongen udtalt sig om Bh. Biilau’s 
Forræderi; Dronningen havde flere Breve fra ham, hvor 
han erkjendte den hele Forbindelses upolitiske Natur. 35 
Altsaa skrev Dronningen dog til Biilau.

8*
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referere Quaades Depeche om Samtalen med Bh. Biilau 
og lod derpaa Estrup og Rosenørn udtale sig. Estrup, 
som i Begyndelsen vilde havt Europa sat i Bevægelse 
for at tvinge Preussen til at give os vor Ret, fandt nu

5 Svaret aldeles tilfredsstillende. Ogsaa Rosenørn var til
fredsstillet.
DEN 22. FEBRUAR. Lørdag. Nu mener Mourier—Peter
sen, at Vandsagen dog skal frem.

Efterat Udenrigsmst. gjennem Nellemann havde ladet
10 Festkomiteen vide, at der fra dets Side ingen Indven

ding kunde gjøres mod skandinavisk Fest, er endelig 
Beslutning taget i Dag (de tre nordiske — altsaa Helsing
fors iberegnet — indbydes.)

Beck-Friis siger idag til Prinds Hans, der fortalte ham
15 Kong Oskars Uvillie over vort Skridt i Berlin, at det 

var en Misforstaaelse af Kongen, naar han troede, at 
man kunde skrive saaledes, at intet Svar vilde følge der
paa. Han har altsaa nu ganske tilegnet sig vor Betragt
ning af Kong Oscars Tanke.

20 Idag har lessens Deputation Audients hos Keiser Vilhelm. 
Kongen, hvem Madvig idag viste Steins Niels Juel, var

aldeles betaget af Giftermaalets Virkninger.
Og — han kan have god Grund dertil; det Hele er

værre endnu, end jeg hidtil vidste. Efter Holstein-Hol-
25 steinborg’s Forklaring havde Dronningen af England er

klæret, at hun vilde interessere sig for Cumberlands Ud
soning med Preussen, og derefter for Giftermaalet med 
Thyra. Med Tilsidesættelse af denne Betingelse telegra
pherer Prindsesse Alexandra, der var paa Rumpenheim

30 med Moderen og Søsteren efter Cumb. Denne kommer 
incognito paa 2^*^^ Jernbaneklasse ved Siden af Kammer
tjeneren; en Sammenkomst arrangeres i Frankfurt, de 
falde i Armene paa hinanden. Forlovelsen finder Sted 
d. 22. Spt. Han vilde ikke tredie Gang* have en Kurv,

35 * Første Gang i Italien. (Af Hensyn til ham har Dron
ningen altsaa afvist Prinds Arthur), anden Gang i 1874, 
da han var kommen hertil.
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nu skulde det være Alvor. Kongen stillede i sit Svar af 
29. Spt. forskjellige Betingelser. (Holsteins Angivelse af 
Indholdet var ikke nøiagtigt, men de vare af politisk Na
tur og bleve alle siden ladet ude af Betragtning). Kongen 
betroede Holstein inden dennes Afreise til Paris, at Thyra s 
var forlovet; det var en dyb Hemmelighed — men da 
han og Kronprindsen kom til Paris, vidste Alle det. Kon
gen skrev nu til Kronprindsen af Preussen; dennes Svar 
var formentlig d. 10. Okt., og Dagen derefter dateredes 
Tr. om Ophævelsen af Art. V*’ Kongen sagde Intet til n> 
Estrup om Dronningen af Englands Betingelser; han 
paaberaaber sig nu Estrups Billigelse f. Ex. til Martensen, 
men glemmer, at E. dog henviste Kongen til Rosenørn. 
Denne gjorde vel flere Indvendinger, men havde dog ikke 
Mod til at sige, at Kongen ikke var berettiget til at skrive is 
til Kronprindsen af Preussen og bede om Tilladelse**, at 
en slig Henvendelse ikke kunde skee uden foregaaende 
Billigelse af Ministeriet; R—n. fandt desuden selv Svaret 
fra Kronprindsen tilfredsstillende. Nu komme alle Takt
løshederne med Indbydelserne og Ordnerne o. s, v.; Cum- 20 
berland maa tilstaaes at være styg, kjedelig, fattig; snart 
fordrives han fra Wien; han vil ikke til London*** — 
hvorhen da! Saaledes kommer da Kongen i Fortvivlelse 
ind til Dronningen, der er opløst i Taarer, og udbryder: 
Hvilken Opreisning for Rosenørn! Hvorledes vil Folke-25 
thinget nu tage Medgiftsspmet? Man vil, siges det, fra
lægge sig Andel i welfiske Sympathier. Hvis man vil 
nægte Beløbet til dette Mstm., vil Estrup alter opløse; 
men vil Kongen tilstede Opløsningen? Kronprindsen 
siger Nei; denne kan nu taale at høre, al Estrup i uden-3« 
rigske Spm. er et farligt Menneske.
DEN 23. FEBRUAR. Søndag. Idag bringer Frijs Med
delelsen om Tiden 1866—70 tilbage. Han vilde tidligere

* Urigtigt. Svaret var af 18. Oktbr.
** Saaledes har Kongen nylig udtrykt sig til Tiby! 35 
*** Dronningen af England har i sin Tid tilbudt ham

20,000 Lst., hvis han vilde boe i England.
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gjærne slippe med en kortere Meddelelse, men det er 
jo vanskeligt. Han kan dog glæde sig ved, at Mohren
heim nu aldeles billiger, at Frijs ikke vilde fremkalde 
kgl. Afgjørelse m. Hs. til Opgivelsen af Als—Dybbøl, ja

5 personligt indskrænkede sig til at sige, at han ikke troede 
at kunne gaae ind derpaa i Mai 1868. M—m fandt det 
naturligt, at man ikke havde opgivet Noget forud paa 
det Uvisse; dette havde ikke hindret Rusland—Preussen 
i at forelægge Dmk. Afstaaelsestilbudet i begrændset Om-

10 fang til et bestemt Ja eller Nei; først da skulde Afgjø- 
relsen træffes. M—m. troede, at det var Keiser Alexander 
selv, der havde snakket af Skole for tidligt. Bismarck 
havde været oprigtig; han havde havt stort Styr med 
Kongen af Preussen, da denne fik det at vide fra St.

15 Petersborg.
Friis havde Intet at bemærke ved Udkastet til Rigs

dagsmeddelelsen, som han havde havt hjemme. Ogsaa 
han tilstaaer nu, at Estrup ikke vil høre paa ham, saa 
lidt som paa nogen Anden. Det synes som Estrup nu 

20 vil have øieblikkelig Meddelelse af de nye Depecher 
vkde det cumberlandske Giftermaal; det er mig dog ikke 
klart, om han og strax vil lade Dokumenterne vkde. 
11. Okt. Tr. komme frem; i ethvert Fald er hans Sind
jo bevægeligt.

25 Holstein var af den Mening, at man fra Berlin havde 
narret Prindsesse Alexandra til Partiet for at faae Grund 
til Anke mod Danmark. N. fr. Pr. tillægger Bismarck 
Æren for denne List — dette turde dog være at gaae for 
vidt. Men ubegribelig er den Isolation, hvori Kongen og

30 Dronningen leve; Kongen er saa bange for at blive be
hersket af Andre, at han ikke raadfører sig med Nogen 
itide; han siger til Fremmede, hvad han ikke siger til 
sine Ministre; han forstaaer ikke, hvad han skylder disse, 
saalænge han beholder dem, fremfor Alt Oprigtighed;

35 han siger ikke til dem, hvad han siger til fremmede 
Ministre.

I Tisza’s Udtalelse skal der være nogle Antydninger 
af, at fremtrædende franske Politikere have kjendt Op-
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hævelsen af Art. V og billiget den inden Tractatens Af
slutning. Skal dette være Gambetta?

DEN 24. FEBRUAR. Mandag. Cowens Forespørgsel om 
Tr. 11. Okt. 1878 er det sidste engelske Suk.

Udstyrslovf. fik Lov at gaae i Stilhed til tredie Behig., s 
men inden denne vil man have diplomatiske Oplys
ninger.

Estrup vil, hører jeg, virkeligt særskilt have alle de 
nye Aktstykker siden Jan. d. A. frem, altsaa under Eet 
de cumberlandske Besværinger (fra Jan.) og Tractatpa- lo 
pirerne (fra Fbr. d. A.). Om det er klogt, maa være 
Estrups egen Sag. Paa Skeel kan jeg mærke, at Utaal- 
modighed over den lange Tid, den ældre Udsigt tager, 
virker med til denne Beslutning. Men hvorlænge staaer 
den nu?* is

Skeel forelægger idag Sparekasselovf. i Landsth. I Folke- 
thinget tilbageviser han Berg’s Krav paa Understøttelsen 
til de Nødlidende.

Kirkegaardssagen i Borgerrepræsentantskabet bragte 
megen Uvillie mod Martensen—Fischer frem. 20

Goltz kom idag og førte Anke over Artiklen fra Søn
derjylland i »Fædr.«, som han maatte indsende.

Besynderligt nok gik der igaar Rygter om, at Estrup 
havde taget Ploug i Skole for hans Uforsigtighed lige
overfor Tydskland, og om at Regjeringen havde faaet 25 
Advarsler om den største Forsigtighed, da Stillingen var 
alvorlig.

Saa kommer Telegram fra Vind, at Keiseren af Rus
land igaar havde paalagt ham at raade sin Regjering til 
det største Maadehold, pour éviter des plus grands mal- 3« 
heurs**. Snart vil M—hm. vel faae Instruxer; Baratow 
traf i Berlin en russisk Coureer, som kunde medtage

* 25. Fbr. frafaldes alt Beslutningen.
** Jfr. Russell—Wyke 25. Fbr.
Sen. Anm. Rygterne ere komne gjennem Eide, altsaa 35 

formodentlig fra Kongen.
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M.’s Depecher; han blev dog i Berlin til Coureren kunde 
være naaet frem; øieblikkeligt, som Depecherne vare 
fremkomne, fik han Ordre fra St. Petersborg til at vente, 
indtil Coureren kom tilbage.

5 Fra Falbe har man endnu Intet hørt, siden han blev 
underrettet om Orczy-Denuncialionen.
DEN 25. FEBRUAR. Tirsdag. Idag paatager Estrup sig 
virkeligt at formane Ploug. Estrup opgiver de nyeste Pa
pirers Udskillelse. Møde i den madvigske Subskriptions-

10 sag (Legat*).
I Finantsudvalget forene Antiskandinaverne Bille’s Selv

klogskab og Venstresindet sig til Trudsel om at beskjære 
Universitetsbevillingen, hvis den almindelige Indbydelse 
opgives. Aviserne forkynde, at denne Opgivelse alt var 

15 besluttet, men det er dog urigtigt, da Sagen efter Fest
udvalgets Møde i Løverdags først skulde circulere imel
lem Consistorii Medlemmer. Nu har Fischer stævnet 
Madvig; Nellemann har og rørt sig. Madvig vil, naar 
Ministeren kræver det, paany reise Spm. i Consistorium, 

20 men hvis dette gaaer ham imod, nedlægge Rektoratet 
Kunde man ikke erstatte de private Indbydelser med 
Indbydelsei' til de gamle Universiteter (Paris, Bologna, 
Oxford, Prag, Leiden) og nogle af de tydske, der have
Betydning for den ældre lutherske Kirke?

25 O. Russell skriver til Prindsen af Wales, at den tydske
Keiser er aldeles vild imod os; den tydske Stemning 
følger aldeles Bismarck i denne Sag, Quaade is quite 
heartbroken; han kommer hvert Øieblik for at søge 
Trøst hos Russell, men denne har jo ingen at give. (Efter

30 hvad Grev Friis siger mig, har Keiseren, da han var 
saaret af Nobeling, især rast over den Tanke, at han 
skulde døe, inden Art. V var kommen ud af Verden. 
Han er nu blevet ligesaa fortumlet af sin Lykke som i 
sin Tid Napoleon den Første). Russel raader derfor og

35 til den største Forsigtighed (Wyke bragte Kongen Af
skrift af R.s Brev).

* Om muligt tillige Guldmedaille. (Jacobsen.)
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DEN 26. FEBRUAR. Onsdag. Madvig, der var hos Fi
scher idag, vil nødigt gaae ind paa de officielle Indby
delsers Udvidelse, idet dette skulde være en Opgivelse 
af den eengang tagne Beslutning. Fischer var noget pi
keret over, at han syntes forbigaaet ved Henvendelsen 5 
til Ministeriet gjennem Nellemann, om der fra Regje
ringens Side var Noget at indvende imod Indbydelsen 
til de nordiske Universiteter. Sagen var dog ganske sim
pelt den, at N. havde sagt, at han vilde [have] Spm. frem 
i en Ministerkonferents, der strax skulde holdes. Dette lo 
var ei skeet og N. havde siden glemt at fortælle Fischer, 
hvorledes det var gaaet til. Men hvor kan det blive til 
Andet end Forvirring, naar det Hele ledes med saa megen 
Langsomhed?

DEN 28. FEBRUAR. Fredag. Sparekasselovf. i Lands-15 
thinget gaar i Udvalg. Rentebegrændsningen vil blive et 
Hovedtvistepunkt.

Alberti kommer nu frem med det ganske uforandrede 
Venstreforslag til Lov om Ministeransvarlighed.

Det er nu kommet saa vidt, at Bk. gjennem Biilau— 20 
Schnell lader Salisbury vide, at Cumberland bliver an
holdt, hvis han betræder tydsk Grund. S. lader Johan 
Biilau besørge Meddelelsen, og denne er naiv nok til at 
paatage sig dette Hverv. Synderligt nok troer Russell 
endnu, at Cumberland ved strax at opgive Hannover 25 
kunde redde Brunsvig og Welferfondets Renter.

»Dagbi.« har forsvaret Kiel—Korsørlinien imod Gjedser- 
planerne, der ei bringe nogen til Kostbarheden svarende 
Nytte.

Efter fornyet Forespørgsel hos Wyke maa det ansees 30 
for givet, at Dronningen af Englands* Interesse for det 
cumberlandske Parti er et Phantasibillede fremkaldt af 
Kongen, der sammenblandede hendes Interesse for Ud
soning med Preussen (i hvilken Anledning Wyke for 
Dronningens Regning, d’Israeli uafvidende (officielt seet) 35

* Jfr. Holstein-Hbgs. Yttring, 22. Fbr. 79.
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sendtes til Tydski.) og Prindsessen og Prindsen af Wales 
Interesse for Partiet, fremkaldt af Frederikke (Broderen 
ligegyldig) ved Opholdet i Anledning af Bisættelsen i Wind
sor. Wyke maatte af Frygt for Dronningens Uvillie af
slaae Prindsens Opfordring til at tale med Cumberland 
om Partiet.

DEN 1. MARTS. Lørdag. Nu har Fischer officielt stillet 
Consistorium Valget imellem 1) blot beskeden akademisk 
Fest og 2) Festens oprindeligt paatænkte Udstrækning;

10 Udvalget dreves i sin Tid af de Yngre bort fra 1).
Goos har omsider sat sig i Forbindelse med St.A. Bille,

der tilbyder ham Forhig. med Udvalgets Ledere.
I Jernbanekms. fremkommer Tegner med Forslag til

Godsbanegaard Syd for Vesterbro og reiser Spm. om
15 Østerdelens Forbindelse med Nordbanen.

Hedemann vil skizzere den første Plan; det andet Spm.
drøftes i et lille Udvalg hos mig (Fenger, Meldahl, Rothe).

Quaade melder endelig, at Bh. Bülau paa Forespørgsel 
har sagt, at vi ville faae Svar ventelig gjennem Goltz. 

20 Hans udførlige Skrivelse indeholder Intet, undtagen den
Beretning, at den preussiske Kronprindsesse ved sin Af- 
reise til London i Begyndelsen af Maaneden, da Lady 
Russell mødte paa Banegaarden, var yderst bevæget ved 
den hende overraskende Meddelelse om Tr. 11. Okt. 1878.

25 (Et Rygte i Aviserne vil vide, at Dronningen af England 
har opgivet sin paatænkte tydske Reise og istedet vil 
gaae en lille Tur til Italien).

Baratow, der bragte Quaade’s Dep., bragte naturligviis 
ogsaa Svaret paa Mohrenheims antitydske Depecher. Der 

30 har vist sig mere Forstaaelse i St. Petersborg end man 
kunde vente, baade officielt og i Privatbrev fra lomini; 
man forstaaer tilfulde Betydningen af Danmarks Beva
relse, og venter, at Preussen nu atter vil begynde forfra,
ligesom i 1863 ff.

35 Mohrenheim finder, at vi burde indbyde alle euro
pæiske Universiteter; fremfor Alt ikke >smaalig eller sen
timental«.
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DEN 2. MARTS. Søndag. Vedel forelæste mig den ældre 
Exposé fra 1870—1875 rned Udeladelse af den detail- 
lerede Fremstilling af Falbes urolige Phantasier. Nu 
havde Estrup mest Lyst til slet ingen Meddelelse at gjøre. 
Iøvrigt har E. nogle underlige Forestillinger om, at Bk. s 
skulde gjøre ham den overdrevne Ære at forlange hans 
Afsked, saa kunde jo Scavenius fortsætte, mener han. 
Vedel er nu under Mohrenheims Paavirkning for de 
tydske Universiteters Indbydelse — en masse. Mon de 
ville modtage Indbydelsen efter denne offentlige For- lo 
handling?

Wyke er atter hos Kongen med et Brev fra Russell 
til Prindsen af Wales, jfr. Vs og Vs.

DEN 3. MARTS. Mandag. Wyke viser stor Iver (til Frijs, 
som han sætter meget høit) for at man skulde forsøge is 
at faae Keiseren af Tydskland ud af den Forestilling, at 
Ordensudnævnelserne vare beregnede paa at være en 
Løn for deres oprørske Sind imod ham. Bk. maa have 
hidset ham, thi Heydebrand sagde, at naar Bernstorff ei 
var blevet decoreret, saa brød Keiseren sig ikke om det. 20 
Wyke var saa ivrig, at han selv havde Lyst til at paa
tage sig Hvervet; men han vilde ikke faae Orlov; kunde 
Prinds Hans ikke bruges?

Hvis man virkeligt vil holde sig til Symptomet, istfr. 
til Realiteten, kunde maaskee et Brev fra Kongen til 25 
Kronprindsen af Preussen snarere benyttes. Imidlertid 
er det et Spm., om ikke Faderens Skinsyge gjør dette 
utilraadeligt.

Nu besluttede man idag i Consistorium (-j- Matzen— 
Thomsen) at lade Festspmet. gaae tilbage til Lærerfor- 3o 
samlingen. 4 stemte imod (deriblandt Holm, Ussing; 
Steen stemte ikke). Nellemann har lidenskabeligt bear
bejdet Aagesen og (skriftligt) Goos for den europæiske 
Indbydelse.

Kalnoky siger, at inden Bk. indledede Underhandlin- ss 
gerne med Dk. paa Luxemborgtvistens Tid om Fuldbyr
delsen af Art. V, havde man indhentet Moltkes Erklæring
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om strategiske Interesser. M. havde sagt, at der aldeles 
ingen strategiske Punkter var paa Fastlandet; men Als 
vilde man gjærne beholde.

DEN 4. MARTS. Tirsdag. Første Behig. af Lovf. om Rigs- 
5 dagens Straffemyndighed.

Matzen vil nu vist slippe sin i nogen Tid tilbageholdte 
Artikel om dette Forhold løs.

Falbe mener, at Bk., der nu har isoleret Tydskid., 
Østerrig fra Rusland, for Tiden bestræber sig for at 

10 fjerne Østerrig fra England, og Frankrig fra England, 
event. Rusland, for saa tilsidst* at vende tilbage til Rus
land. Skulde man i Rusland endnu ikke være kommen
videre, end at dette lod sig gjøre?

Quaade melder, at Fyrst Lichtenstein siger ham, at 
15 han bragte den tydske Keiser, da denne i Anledning af 

Militærøvelserne var i Cassel, Østerrig-Ungarns Samtykke
til Ophævelsen af Art. V.

Da Prindsessen af Preussen kom til London, skulde 
Prindsen af Wales strax reise, og han vilde derfor ikke 

20 tale med hende om Tr. 11. Okt. 78, men overlod dette 
til sin Sekretær, Exkoburgeren Holtzmann. Denne sagde 
til hende, at han nu følte sig som Englænder, men naar 
han tænkte paa, hvad han havde været, kunde han ei 
andet end rødme over Tydsklands Adfærd imod Dk. 

25 Hun græd og sagde, hun var aldeles enig, men hvergang 
hun sagde noget Saadant, fik hun Bebreidelser at høre, 
fordi hun ei mere havde sluttet sig til Tydskland. løv
rigt maatte Ingen troe, at hun eller Kronprindsen øvede
nogen Indflydelse; de havde aldeles ingen.

30 Wyke troer, at dette er sandt.

DEN 5. MARTS. Onsdag. Hele den russiske Keiserfamilie 
har (efter Brev fra Dagmar) gransket Mohrenheims De
peche, og vor Depeche til Berlin, der blev erklæret for

* St. Vallier er et kun altfor villigt Redskab i Bk.s 
35 Haand.
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et Mesterstykke. Kongen er nu igjen saa kry, at han vil 
have Bal paa Mandag. Mon det skulde være muligt at 
benytte Tilnærmelsen mellem England—Rusland til en 
Overenskomst sigtende til at værne om Danmark mod 
tydske Assimilationsplaner. Man er baade i St. Peters- 5 
borg og i Stockholm noget bange for at vi skulde være 
tilbøielige til at gaae ind paa Sligt. Det kan jo ikke 
skade, at denne Frygt existerer.

Russell skriver til Prindsen af Wales, at der nu, hvis 
Danmark er forsigtigt, ikke er Fare for noget Angreb lo 
fra Tysklands Side — Forholdet kunde maaskee endog 
blive bedre, hvis intet Forstyrrende indtraf, end tidligere, 
saalænge Art. V ei var hævet — men — hvad Wyke 
undlod at meddele, for ikke at bedrøve Kongen — han 
havde havt Leilighed til at iagttage i den intimeste Kreds, is 
at Stemningen hos Keiseren, Keiserinden og Kronprindsen 
var i høieste Grad irriteret imod Dk., ligesaa og hos det 
tydske Folk, saa hvis Bismarck vilde det, kunde han 
gjøre, hvad han vilde imod os, under almindelig Tilslut
ning. Dronningen af Dk. tilstaaer, at hun er den, der er 20 

Ophav til det Hele, medens nu Alle (selv Overhofmester- 
inden, som i Begyndelsen fandt Partiet fortræffeligt) vende 
sig mod hende.
DEN 6. MARTS. Torsdag. Nogle Moderate satte Hørup 
op til Viceformand Nr. 1 fremfor Berg. En besynderlig 25 

Fornøielse!
Berg er bleven Ordfører i Finantsudvalget, men det 

gaaer langsomt.
Universitetets Lærerforsamling besluttede med 26 St* 

imod 22 kun at afholde en dansk-akademisk Fest (med 30 
Promotion). 3 fraværende. (Aagesen, Goos, Deuntzer, 
Matzen i Mindretallet). Dette maa da vel være endeligt. 
Vi slippe da for at forestille Hørup og Berg for det sam
lede Europa som Repræsentationens Blomst.

* Herfor talte v. Mehren, Fr. Nielsen, Ussing, Steen- 35 
strup og Steen; imod W. Scharling, Wimmer, Styhr,
H. Scharling, Goos.
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Det havde været Hensigten at sætte den udenrigske 
Res. paa Dagsordenen imorgen i Folkethinget, men Hall 
fik det forpurret.
DEN 7. MARTS. Fredag. Desværre faae vi en ubehage- 

5 lig Forhandling med Salisbury i Anledning af de gjen
nem den engelske Consul fremkomne Besværinger over
Garde fra Englændere paa St. Croix, der have svoret 
Kongen af Dk. oath of allegiance.

Jeg taler med Koefoed om hans Udkast til det histo- 
10 riske Parti af de svenske Jernbaners Anlæg. Det vil ikke 

falde ham let at magte Drifts-, Tarif- og Besiyrelsesspml. 
paa en anskueliggjørende Maade. Maaskee kan Rothe 
hjælpe. Godstrafikens Betydning og den ved Togenes 
Langsomhed muliggjorte Billighed spiller i det Mindste

15 i den tydske Literatur (Hartwick) en stor Rolle.
DEN 8. MARTS. I Mødet i Aften med Rothe, Fenger, 
Meldahl og Hedemann viste der sig Tendents til at an
befale en Østerbros Banegaard, med Tilegnelse af de den 
nuværende Banegaard nærmest liggende tilgjængelige Ter-

20 rainer (foruden de vestrupske Grunde og Trommesalen, 
Ladegaardens 13 Tdr. Land og Vandværksomgivelserne), 
medens man Syd for Vesterbro indskrænkede sig til 
Hovedsporet (med Opgivelse baade af Tegner’s og Thom
sens herhenhørende Planer). Naturligviis hænger det sam-

25 men med Spm. om Havnens Udvidelse mod Nord, frem
for imod Syd.
DEN 9. MARTS. Søndag. Efter Meddelelse fra Tydskland 
til Kong Oskar er Tingenes Gang følgende: Paa Berliner
kongressen udtalte Beaconsfield og Salisbury, at nu var

30 Hertugen af Cumberland engelsk Prinds og intet Andet. 
Bk. var meget tilfreds hermed, og erklærede sig [rede) 
til ved Underhandling at bringe Alt i Orden med Cum
berland. Da kom lige i Slutningen dennes usalige Brev, 
hvilket saa meget mere oprørte Bk. som denne troede,

35 at Alt nu skulde klares paa en lempelig Maade. I denne 
Stemning fik han Budskabet om Thyras Forlovelse; den
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var blevet bekjendt i Hannover meget tidligt, og skal 
have været bestemmende ved Udfaldet af flere Valg, der 
gik Regjeringen imod. Bk. havde alt paa Congressen 
bestemt sig til at bringe Art. V ud af Verden, da man 
dog ikke kunde vide, naar Andrassy gik af, og hvilke s 
Vanskeligheder en ny Minister i Wien kunde gjøre; men 
det var Bismarcks Hensigt samtidigt at ordne sig med 
Dmk.; Traktaten skulde ikke være offentliggjort. Men saa 
kom hele den ved Forlovelsen vakte Irritation; man be
sluttede Offentliggjørelsen og der er nu ikke Tanke om lo 
nogen Tilbagegivelse af slesvigsk Jord.

Det berettes, at Thyra i tre Uger ingen Brev har faaet 
herfra. Altsaa er det vel Kongens og Dronningens Breve, 
der vedblivende ophidse Keiseren. Dette burde jo Rosen
ørn foreholde Kongen, men denne er salig, fordi Jylland is 
ei bliver besat, og betragtes som en stor Mand, fordi han 
itide gjorde Indvendinger, og dog blev og dækkede Kongen. 
Ikkun Kongen** er ikke blændet af Rosenørns Storhed; 
Kongen har udfundet, at R. slet ikke var ilde tilmode, 
fordi Kongen ei fulgte hans Indvendinger, men fordi han 20 
havde talt først rned Estrup, ei med ham.

Igrunden har Kongen Ret heri; R.’s Tvivl om han kunde 
blive hidrørte fra den Betragtning, om ej den Maade, 
hvorpaa Kongen havde behandlet ham, var dræbende.

Præsident Berg bekræfter, at det økonomisk-politiske 25 
Spm. paa den svenske Rigsdag volder den største Spæn
ding, hvis Udgang endnu er aldeles uberegnelig. Ministe
riet trykkes af dets Lovforslags Forkastelse og af de be
gjærede Bevillingers Nedsættelse.

Frijs er nu kommen saavidt, at han ingen Indsigelse so 
gjør, naar jeg foreholder ham det Sørgelige i Estrups 
Overmod, der bringer ham til ganske at ignorere sine 
Forgjængere og derhos f. Ex. heller ikke lader ham be
sinde sig og undersøge Sagen, inden han udtaler en Me
ning om udenrigske Spm., som ligge ham saare Qernt.*35

Da jeg roste ham for det svenske Parti, erklærede han,

* Efter Ravn føler Nellemann dette nu; han erkjender.
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at det var Kronprindsen selv, som havde været den Af- 
gjørende her.*
DEN 10. MARTS. Mandag. Bjørnsons nye System gjør 
ingen Lykke paa Stadth. i Wien.

5 Madvig, der har været meget trykket af Festsagens 
Gang — de, der ere misfornøiede med Udfaldet paastaae, 
at han afgjorde Stemningen ved den Maade, hvorpaa han 
forelagde Spørgsmaalet — var idag hos Kongen. Det lig
ner ham, at han blev behageligt paavirket af Kongens

10 Udtalelse, at det nok var bedst, som det var gaaet — 
tidligere havde Kongen udtalt sig i modsat Retning. I 
Festudvalget er det vedtaget at indbyde alle Promoven- 
der (trods Matzens Indsigelse, at dette formentlig ei kunde 
gaae an, naar Universiteterne ei indbødes.)

15 DEN 11. MARTS. Tirsdag. Bj. Bjørnson vil nu (efterat 
have endt Leonarda) komme Berners Lovforslag om Fla
get til Hjælp ved et offentlig Møde i Kristiania, naturlig
vis for at modarbeide Søstædernes Adresser.

Martensen erklærer, at Grunden til, at Prinds Arthur
20 blev afvist af Dronningen ligefrem var, at denne ei vilde 

give en anden Datter til Mishandling af Dronning Vic
toria. Dronningens Forbittrelse paa Victoria er stor; men 
netop herved har jeg faaet stor Mistro til de fra Dron
ningens Reiser udspredte Krøniker om Victoria, der næppe

25 har været synderlig tilfreds med Alexandras Opdragelse, 
for ikke at tale om hendes Mangel paa Begavelse.

DEN 12. Marts. Onsdag. Nu har v. Goltz afleveret Bit- 
low’s mugne Svarskrivelse; man havde siden 1867—68 
forgjæves ventet paa mindste Tegn til at Dk. viste, at det

30 forstod den nye Stilling, Begivenhederne havde givet 
Tydskland. Da det ei var Tilfældet, havde den off. Me
ning ikke kunnet forsone sig med nogen Territorialaf-

at Estrups Neutralitetspolitik vilde have bragt os i Fare, 
hvis Berlinerfreden ei var kommen os til Hjælp.

35 * 1867, Nov. 20.
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staaelse; i den sidste Tid var der endog en recru
descence.

DEN 13. MARTS. Torsdag. Efterat Undervisningsm. paa 
en Tilkjendegivelse, der antydede Doctorandernes Ind
bydelse fra Norge og Sverige, ei havde havt Andet at s 
svare end en Forespørgsel, om der var beregnet nogen 
Udgift dertil — hvilket Spm. paa vistes at være overflø
digt —, ere Indbydelserne nu udsendte.

Paa Sars—Bjørnson’s Flagmøde i Chra. tilstededes ei 
Forhandling; det kom ei til Afstemning, men kun til stri- lo 
dige Meningsudbrud under stoi’ Bevægelse.

DEN 14. MARTS. Fredag. Høgsbro gjør Rede for den 
Afvisning, Berg har givet de Moderate paa deres ligefra 
Finantslovforslagets første Behig. gjorte Tilnærmelsesfor
søg. Høgsbro’s Sorg bekræfter den Efterretning, at Hol-is 
stein-Ledre er i en yderst pessimistisk Stemning; »jeg kan 
jo reise udenlands i nogle Aar, men vi gaae i Hundene 
udadtil og indadtil.« Der er iøvrigt vistnok Adskillige af 
Partiet, som vilde samarbeide med Høire; men de savner 
en Fører; Bojsen har ikke Mod. 20

DEN 15. MARTS. Lørdag. Ministeransvarlighedslovf. gik 
i Udvalg. Nellemann sagde ikke et Ord, men [har] over
ladt det Hele til Rimestad. Det er unægteligt beqvemt.

Jeg fik idag Monrads Brev til Carlsen af 1865 i I. A. 
Hansen’s Papirer. Hans Erkjendelse af, at det Parti, hvor- 25 
til han selv hører, (hvis han ellers hører til Noget) ikke 
kan skydes tilside, burde have ført ham til større Ind
rømmelser m. Hs. til Landsthinget, end Valgbarhedscen- 
sus af 400 eller 4000 for Halvdelen (med Tilsætning af 
6 Kongevalgte og 6 folkethingsvalgte Mier.) Øiensynligt 30 
var 1. A. Hansen gaaet videre for at vinde den af Mon
rad i Udsigt stillede Plads som Minister uden Portefeuille. 
Hans Frygt for Rigsdagens Svækkelse, hvis der ei naaes 
Enighed mellem Venstre og Centrum, udtaler sig ener
giskt. 35

Kriegers Dagbøger. Vil. Bind. 9
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DEN 16. MARTS. Søndag. Bjørnsons Optræden imod 
det Fine i Holdningen til Sverige er i og for sig just 
ikke synderligt anbefalende for Berners Flagforslags Ind
bringelse, men det er ei uberettiget.

5 Derimod gav han sine Modstandere frit Spil ved at 
nægte Adgang til Discussion, og han har atter her langt 
overvurderet sin Indflydelse, naar han, ventelig paavirket 
af sine Venner troede at kunne tage Stemningen i Chra. 
med Magt.

10 DEN 17. MARTS. Mandag. Bjørnson i »Dagbladet<. Nu 
vil Madvig nedlade sig til at spørge Estrup, om denne 
virkeligt har Noget imod, at Kristiania Universitet sendte 
en Deputation til Universitetsfesten.

Estrup staaer ganske rigtigt bag Fischer.
15 Kronprindsen feterer Topsøe* for dennes Holdning i 

Universitetsspmet, men denne er dog mere pessimistisk 
end nogensinde.
DEN 18. MARTS. Tirsdag. Lovf. om Tilsyn med Salg af 
Næringsmidler gik til Folkethinget. Jessen havde gjort

20 Landmændene vilde ved at fremdrage Bekkers Kjødfor- 
skrifter i Nyborg; selv Ploug var smittet.

Undsæt optræder i det nordiske Oldskriftsselskab i høi 
Grad anerkjendende ligeoverfor de danske Oldforskere.

Madvig synes ikke uvillig til, da Carlsbergfondet fra
25 30. Spt. d. A. raader over 50,000 Kr. aarligt at lade 

5X4000 Kr. gaae til Wimmers Runeværk 1879—1883.
DEN 19. MARTS. Onsdag. Krüger phantaserer i denne 
Tid her om, at Bismarck nu ingen anden Udvei har til
overs, end — Statskup. Iøvrigt er Kr. nu taget under Be-

30 handling af Velferne, der pirre hans Forfængelighed; han 
skal nu reise Folkeselvbestemmelsesprincipet, hævde Ret
ten til fri Afstemning!
DEN 20. MARTS. Torsdag. Endelig slipper Rosenørn-Lehn 
ind [il den classenske Direction.

35 *Ved en Basarbestyrelsesfrokost.
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Zahle er virkelig blevet Præst (eneste Ansøger.)
Madvig synes ikke uvillig til at hjælpe Wimmer til de

20,000 Kr. fra Carlsbergerfondet til Runeværkets Udgivelse. 
Jacobsen har faaet Conradsen til at slaae en Medaille

for Madvig (som tidligere for Ørstederne, altsaa større 5 
end Universitetsmedaillen).
DEN 21. MARTS. Fredag. Rille bragte Holstein-Ledre i 
en ubehagelig Uoverensstemmelse med Sandheden, om
end i et mindre Punkt.

DEN 22. MARTS. Lørdag. 10

Estnip begjærer nu en uregelmæssig Sammentræden 
af alle Rigsdagsmænd til Oplæsning af Regjeringens Med
delelse. Nu skulle kun meget faa Actstykker oplæses; og 
som det synes. Intet efterlades Thingene*.

Kaufmann smigrer sig med, at han skal faae de 6 14‘‘ i5 
Kanoner til Søforterne, saaledes at Udgiften fordeles paa 
3 Aar (ved Bergs Hjælp).

Ravn frygter for, at det Reløb, der paa § 26 skal tilfalde 
Marinen derved skal blive saare lidet, idet Udvalget hertil 
henregner de 400,000 Kr., som skulle medgaae til Kongens 20 

Dampskib. Det er jo det samlede Reløb, der er bestem
mende. Skeel kjøbte 3 Aars Accise med nogle mindre 
Lettelser.
DEN 23. MARTS. Søndag. Et ret charakteristisk Vidnes
byrd om, hvorledes Dronningen behandler Kronprindses- 25 
sen er det Træk, at da denne følgende sin Faders Behand- 
ling af hende selv, da hun var Barn og havde maattet 
lære svenske Folkeviser, lod sine Børn lære danske Fol
keviser og ligeledes lod dem læse om Hvitfeldt og Tor
denskjold, blev irettesat af Dronningen med de Ord: 
»Hvad skal det til? Det er for tungt for Børnene; det 
lærte vi ikke, da vi vare Børn o. s. v.« Hos Kronprindsen 
faaer hun intet Medhold, da han er betaget af den Fore
stilling, at Moderen i Et og Alt er et Ideal.

30

Det er Forbilledet fra 1864, der følges. 35
9*



132 1879 24. Marts—27. Marts 1879

DEN 24. MARTS. Mandag. Tauber driver det virkeligt 
til Forhørs Optagelse i Korsør, om Politibetjenten har 
myrdet T.’s Vidne.

Det synes, som den tydske Keisers Befindende i Virke- 
5 ligheden er betænkeligt. Nogle betragte Faldet som en 

Følge af et svagt apoplektisk Tilfælde. Dog tales der frem
deles om Keiserbesøg til Guldbryllupet.

Det viser sig mere og mere, at Skeel mente det alvor
ligt, da han i Anledning af den lille Understøttelseslov, 

10 hvorom han enedes med Berg, yttrede til mig, at han 
havde gjort dette i Forventning af, at der derpaa kunde
bygges videre imod de Moderate.
DEN 25. MARTS. Tirsdag. Krabbe har, da Estrup i en 
ny Skrivelse har »ønsket at gjøre Meddelelse til begge

15 Things Medlemmer samtidigt«, erklæret sig villig hertil. 
Han vilde end ikke omtale Sagen offentligt; dette turde 
dog gaae vel vidt. Estrup—Rosenørn vare ikke færdige 
til at gjøre Meddelelsen imorgen.
DEN 26. MARTS. Onsdag. I Slutningen af denne Uge

20 afgive vk. Landsthingsudvalg Betænkning over Vandlovf. 
(Mourier—Petersen) og Sparekasselovf. (Ussing); en af 
disse Sager bør behandles før Paasken; Skeel vil helst have 
Sparekasselovf., idet han troer paa en tjern Mulighed for, 
at denne Sag kunde gaae igjennem i Folkethinget. Ogsaa

25 Betænkningen over Fors. om de Aandssløve fremkommer.

DEN 27. MARTS. Torsdag. Quaade indberetter om Sam
talen.

Idag fik jeg Borgmester Jensens Meddelelse om Kri- 
stiania Banegaardsfh. (ingen statistisk Oplysning). Lige- 

30 som I. A. Hansen i sin Tid tog Luven fra B. Chri
stensen, der oprindeligt mente, at han kunde knuse ham, 
hvilket Øjeblik det skulde være (han fulgte ikke Halls 
Raad: gjør det itide —); ligesom Berg derpaa tog Luven 
fra I. A. Hansen, saaledes tyder Adskilligt paa, at Hørup 

35 nu bereder Berg samme Skjæbne, nu da Berg bliver
noget sindigere.
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Under Hall—Krabbe’s Paavirkning bestemmer Mini
steriet sig som det synes til at ville efterlade Aktstyk
kerne til Tiden efter 1875 til nærmere Bekjendtskab, end 
der kan naaes ved blot Oplæsning.

DEN 28. MARTS. Fredag. Fortrolig Indberetning om s 
Samtalen med Biilau.

Idag giver Bosenørn den politiske Meddelelse; han tog 
først Perioden 1866—70 (deri oplyses Frijs’s Henvendelse 
til Bk. ved Piessen, April 66); dernæst 1870—74 (deri 
oplyses Bismarcks Udtalelser i Anledning af den begyn- lo 
dende indre Kamp hos os og Militærspmet *’/io 73), han 
standsede i 1877/8.

Bagger, der er krænket over, at han d. *®/2 ikke kom 
ind i Jernbaneudvalget, udgiver en Brochure til Bevis 
for, at han er den sande Fader til 8. Nov. m. m. is

Hanel takker for Ophævelsen af Pragfredens Art. V i 
faa Ord. Bosenørn siger mig, at nu kommer Magnus 
med Ordre om at sætte sig i godt Forhold til os.
DEN 29. MABTS. Lørdag. Bosenørn fortsætter sin Med
delelse fra 11. Okt. 1878;* men springer det cumberland-20 
ske Bryllup i Hovedsagen over, idet kun nogle Oplys
ninger gives om Etikettetvistighederne.
DEN 30. MARTS. Søndag. Bille melder, at han vilde 
gjærne være Stiftamtmand i Viborg. Skeel havde sagt 
til Hall, der talte om Sagen til ham, at det vilde have 25 
sine Vanskeligheder (Viborg — (Kongens og Kronprind-

* Charakteristisk nok sløifede R. i den russiske Svar- 
dep. Plougs Betegnelse som enfant terrible, og afsvæk
kede Rosen over vor Dep. der var betegnet som 
fortræffelig — det maatte kun hedde, at den lod Intet so 
tilbage at ønske. I Anledning af Quaades Beretning om 
Bulaus Henvisning til Kronprindsens Svar til Kongen 
(*®/i») yttrede han: »Ja, der er et saadant Svar. Kongen 
havde anmeldt Forlovelsen og Kronprindsen havde lyk
ønsket Prindsessen«. 35
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sens Besøg paa Grund af Leiren) — Stiftaxnim.}, men 
hvorfor ikke hellere en diplomatisk Ansættelse f. Ex. i 
Stockholm, naar Bille afløser Quaade? Det kom imid
lertid i Virkeligheden an paa Estrup.

5 Jeg forklarede B., at min Stilling til Estrup forhød 
mig enhver Henvendelse til ham, jeg delte ikke Kleins 
Mening, at et saadant Exil lettede hans Indtræden i en 
Ministerstilling. Jeg mente, at han som Stiftamtmand 
ikke kunde hlive i Folkethinget, og at det ei var ret pas-

10 sende for ham at modtage Ansættelse af Estrups Haand. 
Skjøndt dette ei ret behagede ham, tog han dog godt 
imod det.

Quaade melder, at efter Btilau’s Forklaring er De
pechen skreven, som den er for at afskjære al yderligere 

15 Forhandling; man vilde dermed have Fortiden afsluttet; 
det gode Forhold, der i længere Tid havde bestaaet mel
lem Dk. og Tydski., vilde ei blive berørt derved; det
ønskede man at vedligeholde.
DEN 31. MARTS. Mandag. Tiby meddeler, at Kronprind- 

20 sen af Tydskland har sagt til en paalidelig Person, * at
Brevet af 10. Oktbr. af ham helt vel forstodes som skre
vet par précaution politique; derfor havde Bismarck og 
kjendt og billiget Svaret; netop den Omstændighed, at de 
Advarsler, Brevet i dets Slutning indeholdt, ikke ændsedes,

25 havde vakt Bks. Vrede; Kronprindsen havde i Begyndelsen 
søgt at virke formildende paa Keiseren og Bk.; men 
efterhaanden havde hans Mening om Danmarks gode Tro 
forandret sig, hans opinion var blevet arrétée derved, saa 
han talte ei mere derom.

30 Iøvrigt bekræfter Kalnoky, at Keiseren ogsaa var ble
vet ubehageligt berørt af Henvendelsen til Kronprindsen.
DEN 1. APRIL. Tirsdag. Quaade beretter i Fortrolighed, 
’8/3, at han havde yttret, at han ikke fandt, at der var 
givet Anledning til den mindre venskabelige Tone i Dep.

35 * Det er vel sagtens St. Vallier, da Tiby udtrykkeligt
erklærede, at det var ikke ham.
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5 d. M. Bl. mente dog, at dette til en vis Grad var Til
fældet; som oprindelig Anledning til Misstemningen næv
nede han det i Kbhvn. under Hertugen af Cumberlands 
Ophold Forefaldne. Q. Om end de i Bladene indeholdte 
Skildringer for et Øieblik kunde vække Anstød, var Skil- 5 
dringens Urigtighed dog blevet oplyst. B. indrømmede 
dette, men der blev dog altid Noget tilbage af det op
rindelige Indtryk, som uvilkaarligt vedblev at gjøre sig 
gjældende, og desuden var der Decorationer, som de 
Paagjældende ikke kunde søge om Tilladelse til at bære, i« 
dernæst var Henvendelsen i den danske Depeche 12. f.
M. støttet paa en Slags moralsk Ret for D. Q. bemærker, 
at dette har været en væsentlig Grund til Misstemningen, 
og det saa meget mere som Vkde i Hjertet maa erkjende, 
at en saadan moralsk Ret, ja maaskee endogsaa noget is 
mere i Virkeligheden er tilstede. Q. søgte derfor i største 
Fortrolighed at paavise, at en saadan var begrundet; 
han henviste til Bks. Udtalelser umiddelbart efter Freds
slutningen af 1864 om hans personlige Villighed til at 
tilbagegive Dk. endog betydelige Dele af Slesvig (jfr. Indbe- 20 
retninger 25. Mai 1865 og 18. Mai 1866). (Han nævnte 
ikke Thiele’s Meddelelse i Slutningen af Marts 1868, der 
ledede til Henvendelsen til Keiseren af Rusland). B. mod
sagde ikke Quaade, men indskrænkede sig til at bemærke, 
at Fyrst Bismarck i sin Tid — det troede og han — vist- 25 
nok personligt havde været stemt for at tilbagegive visse 
Dele af Slesvig, men en saadan Transaction var i Tidens 
Løb bleven vanskeligere og vanskeligere, og efter Krigen 
med Frankrig havde der i alt Fald [ikke] kunnet være 
Tale om Afstaaelse af en saadan Udstrækning, at den 30 
kunde være af mindste Værd for Danmark.

Q. spurgte nu, om der, hvis Tr. ^Vio ei var bleven 
offentliggjort, havde været nogen Udsigt til en delvis Til- 
bagegivelse af Slesvig paa et andet Grundlag, end Prag- 
fredens Bestemmelse. 35

B. gav intet bestemt Svar; idet han bemærkede, at det 
af mig fremsatte Spm. jo nu egentligt var et rent akade
misk Spm., indrømmede han, at det ganske vist ikke
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havde været absolut nødvendigt at offentliggjøre Tr. 11. 
Okt.; man kunde have ladet den ligge, for kun at tage 
den frem, naar det Tilfælde indtraadte, hvis farlige Virk
ning den var bestemt til at afværge; herved vilde Sagen

5 imidlertid ikke i nogen væsentlig Grad have været ander
ledes for Dk., thi efter den franske Krig havde der al
drig kunnet være Tale om mere end en Strimmel Land, 
og »hvorledes havde Danmark kunnet stille sig til et Til
bud som f. Ex. det, Tyrkiet i dets seneste Grændsefor-

10 handlinger med Grækenland har gjort dette Land?«
I. Hansen er afskediget af Waddington. Hertil bidrager

vel ei blot dennes Ulyst til at have Noget at gjøre med 
den fremmede Presse o. s. v., men og Hansens nøie For
bindelse med Décazes. Denne har nu overtaget Hansens

16 Blad, der jo væsentlig har stillet sig den Opgave at for
drive Khediven; lykkes det Halil at fortrænge ham, skyl
des det Décazes og l’Europe dipi.

DEN 2. APRIL. Onsdag. [Under 2. April indeholder Dag
bogen en lang Redegørelse for Ruslands og Tysklands,

20 særlig Gortschakows og Bismarcks Forhold siden 1870] 
Nu er Magnus kommen. Han seer ikke farlig ud. Men 
Udseendet kan skuffe. Goltz har lært at tale meget godt 
Dansk (ligi. Baratow).

DEN 3. APRIL. Torsdag. Provst Andersen har udgivet
25 Betragtning og Studier i Anledning af Martensens Ethik 

(her er et Bispeemne).

DEN 4. APRIL. Fredag.
Endelig sluttes anden Behig. af Sparekasselovf. Paa 

Grund af mange Forfaldsanmeldelser og Uenigheden mel
so lem Ussing—Skeel maa Tanken om tredie Behlg. af Lovf. 

før Ferien opgives — Venstre i Landsth. erklærer og 
Lovf. for uigennemførligt i Folkethinget — og Møderne
udsættes efter Skeels Ønske til Fredag

Skeel siger, at han i denne Tid aldeles overløbes af 
35 Jernbanedeputationer. Hvor lille Udsigten end har været
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til nogen Lovs Gjennemførelse, har den dog været stor 
nok til at sætte Folk fra de forskjelligste Egne i Bevæ
gelse.

DEN 6. APRIL. Søndag. Estrup tager Sagen med en vis 
Behændighed, som om der ikke var andre Muligheder s 
end Berg og han selv; dette tiltaler Berg, som deri finder 
en Hjælp til at svække de Moderates Ledere, saa alle de 
Menige tilsidst forlade dem. Berg har derfor og paa ad
skillige Spm. vist sig mindre umedgjørlig under anden 
Behig. af Finantsforslaget (f. Ex. Emhedsmandstillæget, lo 
Kanonerne) end de saakaldte Moderate.

I Nat hevilgedes virkeligt Kanonerne til Søforterne for
delte paa 3 Aar (2 X 3). Kaufmann sagde vel meget. Hol
stein-Ledreborg var noget mindre freidig (Jøhncke er i 
Wien; Bojsen er fraværende paa Grund af Faderens is 
Sygdom), men truede med at gjenoptage Spmet til tredie 
Behig., da adskillige af de til hans Parti hørende Bønder 
vare fraværende.

DEN 7. APRIL. Mandag. Rimestad desavouerer Bagger, 
navnlig hans Paastand, at Ministeriet og Landsthinget 20 
var udenfor det Hele.

Grev Moltke fra Paris er her i denne Tid; men man 
har vistnok ikke benyttet Leiligheden til at foreslaae ham 
Overtagelsen af Udenrigsmst., uagtet Rosenørn ogsaa 
efterat han er »kommet saa godt fra den politiske Med- 25 
delelse« (som han troer) synes at ville frigjøre sig for 
de smaa Gener, som Ministerstillingen paalægger ham.

DEN 8. APRIL. Tirsdag. Baade Kongen og Dronningen 
ere i Virkeligheden i høi Grad trykkede ved det Skue, 
Thyra frembyder i Wien — man har nu ligefrem sagt 30 
Cumberland, at han ikke kan reise gjennem Tyskland —, 
men medens Dronningen holder gode Miner og lader 
kjæk, kan Kongen ikke skjule sin Forstemning. Dron
ningen arbeider paa at faae Cumberland til London, 
men han vil ikke. 35
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DEN 11. APRIL. Fredag. A. D. Jørgensen er nu kommen 
til den Erkjendelse, at Slesvigs Historie ikke kan skrives 
i mindre end tre Bind, I til 1460, II til 1660 (1720) III

til Nutiden.
5 Maaskee vil han siden see Nødvendigheden af fire. De

lingen vil da falde 1806 eller 1814.
Midlertidigt har han fornøiet sig med en udførlig Skil

dring af Sieno, hvis Studium har fornyet hans Interesse 
for Gritfenfeldt.

10 Troels Lund har den Plan at skildre de indre Tilstande 
i Danmark—Norge paa Overgangen fra det 16^'® til det 
17^® Aarhundrede i meget stort Omfang, omtrent 5 å 6 
Bøger, som den først nu udgivne; derpaa skulde selve 
Historien følge.

15 DEN 13. APRIL. Søndag. Nu skal Ipsen efter Poulsens 
Befordring til Overretten flyttes til Kbhvn. Skade, at det 
ikke er skeet lidt tidligere. Nellemann synes mig at være 
gaaet træt i Revisionen af Procesmanuskriptet.

Jeg saae idag Meldahls Udkast til Marmorkirkens
20 Fuldendelse som heelt udførte nu indsendes til Appro

bation af Bygningskommissionen.

DEN 14. APRIL. Mandag. Hertugen af Cumberland har 
lovet Prindsessen at tage til England i Vinter, naar hun 
har overstaaet sin Barselseng. Løftet blev givet for at

25 trøste hende i hendes Fortvivlelse Kongens Fødselsdag. 
Klopp er da katholsk, ligesom Maxen. Disse to gjøre da 

her omtrent ligesaa megen Skade, som andetsteds de gamle 
Tanter, for hvis fordærvelige Indflydelse Kronprindsessen
har saa skarpt et Blik.

30 DEN 15. APRIL. Tirsdag. Akerhuusbønderne holde nu 
Diskussionsmøde paa Lillestrøm i Anledning af Skatte- 
spmet. Der er øiensynligt Ønske om atter at undgaae ny 
direkte Skat (— ei engang Stempelskatten har man vist 
Mod paa —); Stemmerne ere omtrent lige delt m. Hs. til

35 Repartitions- og Procentskat. Man synes virkeligt at ville 
stryge stærkt paa Militærbudgetterne udover den ved
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Øvelsernes Inskrænkning inddragne Million. Men for- 
slaaer det?
DEN 16 APRIL. Onsdag. Nellemann fandt idag, at Ravn 
ikke kunde tage Marinemst., som det blev beklippet ved 
anden Behig., han smigrede sig med, at Berg vilde gaae s 
ind paa nogen Ændring her og ved Universitetet til tredie 
Behig. Der er imidlertid en voxende Modstand mod Berg.
DEN 18. APRIL. Fredag. Vestindianerne kom tilbage idag, 
lidet glade over hvad de have seet og oplevet.

DEN 24. APRIL. Torsdag. Goos har igaar og idag i Dagbi. lo 
antaget sig Universitetets udentvivl haabløse Krav paa at 
gjenvinde et Tilskud, der forebygger Formuens Forbrug.

Hverken Hall eller Andræ ville interessere sig derfor, 
og seer ei heller, at der kan gjøres Stort, da Fischer jo 
øiensynligt ikke vil. is
DEN 25. APRIL. Fredag. Det lader til, at Madvig vil tage 
sig af Ljunggrens lundensiske Klage over Tilsidesættelse 
ved Doktorcreationen.

DEN 26. APRIL. Lørdag. Idag holdes et Folkethings- 
Landsthings Høiremøde. Mødets Physiognomie viste, hvor 20 
forskelligt Situationen stiller sig i Aar. Mødte vare ingen 
af Godseierne i Landsthinget, kun Ploug, Carstensen, 
Ussing, Petersen, Larsen, Jonquiéres fra Folkethinget 
Scavenius, Dinesen, Birk, Scharling. Scavenius refererede 
Stillingen; Carstensen klagede paa Marinens Vegne, Ploug 25 
paa Universitetets, men tilsidst maatte de give sig for 
Ussing, der hævdede, at Landsthingsmændene maatte 
kjende Ministeriets Stilling, inden de udtalte sig.

Naar Christiania Universitetet beslutter at sende en 
Deputation til Jubelfesten, kan det vel ei betvivles, at 30 
Lund vil følge Exemplet. Det staaer tvivlsommere med 
Upsala.
DEN 27. APRIL. Søndag. Madvig—Goos ere i Lund, der 
nu er forsonet.
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Ljunggren paatog sig Ansvaret for, at Agardh vil mod
tage Dr. med. og Nyblæus Dr. juris. Creationen. Madvig 
blev hyldet af Studenterne.

Efter Aschehougs Meddelelse ansees det for sikkert, at 
5 Chra. Universitet vil blive officielt repræsenteret ved

Jubelfesten.
Nu har Scharling faaet sin Disputats om Bøhmes 

Theosophie færdig.
Matzen har fulgt en Opfordring af Fischer og paataget 

10 sig at skrive en Kirkeret inden Udgangen af 1880, imod
at faae 1880 I fri og fornøden Hjælp fra Ministeriet.
DEN 28. APRIL. Mandag. Krabbe har da faaet Balth. 
Christensen accepteret som Statsrevisor af begge Venstre- 
grupperne, men Høgsbro faldt for Hørup. Denne Gang

15 havde Dinesen en Stemme flere (30) end de Moderates 
Candida! (29) ved første Afstemning.

Endelig kom da Idiotsagen til anden Behig. i Landsthin
get. Ventelig seirer Fischer, da Cederfeld og Ploug enten 
ikke kunne eller ikke ville gaae Keller—Fischer alvorligt

20 tillivs.
DEN 29. APRIL. Tirsdag. Ploug—Juels Dagsorden for
kastedes mod 10 St. og Fischers Idiotlov gik igjennem 
med stort Fleertal. Venstre svigtede Hasle, der blev stum.

De Radicale og Høire gjennem Kauffmann havde Lei- 
25 lighed til at see Søforterne; de Moderate vilde ikke komme.

Begjæringen udgik fra Berg*
Wimmer gav en interessant Skildring af Udbyttet af 

hans jydske Runeundersøgelser i 1877 og 78 i Oldskrift- 
selskabets Møde idag.

30 DEN 30. APRIL. Onsdag. Kongen har (efter Hoskiærs 
Tilskyndelse) følt en ustandselig Lyst til at give Todtleben 
Elephanten; Mohrenheim, der følte det Besynderlige 
(— Udenrigsmst. blev ei spurgt, kun Krigsm. —) havde

* Ingen af Ministrene var tilstede. Intet var meddelt
35 Landsthinget.
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det gode Indfald at telegraphere det til Keiser Alexander 
paa dennes Fødselsdag — saaledes blev det en personlig 
Opmærksomhed mod Keiseren, som Ingen tog ilde op.

Det lader til, at Kronprindsen (der nu reiser til Eng
land) slipper for Berlinertoget til Guldbryllupet d. 11. s 
Juni; hans Reise er til Beroligelse, efterat Kongen næg
tede ham at blive command. General i Sjælland.
DEN 1. MAI. Torsdag. Kronprindsen reiste idag* med 
Lund, der snart fratræder.

Bajer erindrer de Geer om Overenskomsten m. Hs. til lo 
literær Eiendomsret, og indbringer supplerende Lovfor- 
slag.

Skeel, der ikke er vant til alvorligt Arbeide, er meget 
udtrætte!; han fordriver sin Hovedpine med russisk Bad, 
men dette gjentager sig vel ofte. Nu maa da Jernbane- is 
forsi.’s Skjæbne tinde sin Afgjørelse; jeg tvivler paa, at 
Scharling faaer sin Krig igjennem.
DEN 2. MAI. Fredag. Det meldes nu, at Broomé vil gjøre 
Civilprocessen i eg. Fstd. færdig før Ferien, men Berg
strand, der har Executivprocessen, og Assarson^ der har 20 
Criminalprocessen, ere ikke saavidt. Med Aubert—Platou 
seer det heelt ynkeligt ud. Derimod har Aschehoug lovet 
at begynde Udarbeidelsen af nord. Statsret til Efteraaret, 
idet Trykningen af Slutningen af hans norske Statsret II 
nu begynder. 25
DEN 4. MAI. Søndag. Nu er der atter en noget kilden 
Sag i Forholdet til Tydskland. Quaade indberettede for 
omtrent en Uges Tid siden.

En formaaende Privat Ps.** stillede det Spm., om Kon-
* Kronprindsen er særligt forbittret, fordi Scharffbgs. 3o 

Afgang holdtes hemmeligt for ham af Ministeriet, saa at 
han ei fik den at vide, før Nielsen var udnævnt.

Bavn havde forgjæves interesseret sig for Drejer.
** Benningsen?
Det var den Samme, der havde bragt Bism. og Wind- 35 

horst sammen.
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gen af Danmark vilde paatage sig at medvirke til en Ud
jævning med Hertugen af Cumberland paa det Grundlag, 
at han renoncerede paa Hannover, men fik Brunsvig og 
Welferfonden. Den nugjældende Lov om Fonden lyder

5 paa Kong Georgs Navn, er altsaa udløben. Udenrigsm. 
vilde, hvis Kongen gik ind paa Sagen, forlange officiel 
Meddelelse gjennem Biilau; det tilraadede Kongen at 
paatage sig Forespørgslen paa den Betingelse, at han af
holdt sig fra enhver ikke-officiel Meddelelse. Det var ikke

10 betænkt, at dette da og maatte gjælde Tiden, medens 
Kongen bestemte sig. Prinds Hans frygtede, at denne 
Mellemtid blev benyttet; maaskee har Dronningen alt 
skrevet; Kongen vil sende Vilhelm derned, og Rosenørn 
seer ikke de Ulemper, som kunne flyde af en forhastet

15 Meddelelse.
DEN 6. MAI. Tirsdag.

Udenrigs-, Justits- og Indenrigsm.*
Nu lader det virkeligt til, at man i Landsthinget vil

vælge L. Dinesen til Statsrevisor. Ploug kjendte ikke den 
20 anti-Levyske Stemning, da han kom og bad om Valgets

Udsættelse, fordi han havde overseet, at det stod paa 
Dagsordenen og ei havde indvarslet et Møde. Kayser, 
Haffner og Ploug tale imod L. D., Breinholt, S. Peder
sen, Råben for ham; Afstemningen gav et stort Fleertal

25 for at kaste Levy overbord (16 omtr. > 4).**
DEN 7. MAI. Onsdag. Skeel forklarede mig idag, hvor
ledes Jernbanesagen gik istykker i Aar, fordi man ei 
undte Høgsbro en Jernbane i hans Valgkreds. Man vilde 
ikke have Faaborg—Tommerupb., men vendte tilbage til

30 * Efter at have holdt Møde med Finantsudvalget igaar
Aftes satte Krabbe igjennem, at Winthers Forslag om 
de 39,000 Kr. til Ombygningen, hvorved Zahlkasselocalet 
kunde udleveres til Landsthinget og 8000 til Forberedelse 
af store Byggeplaner vedtoges.

35 ** Andræ mødte, da han gik hjem fra Thinget, Levy
og satte ham i Kundskab om den truende Fare.
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Faaborg—Ringe — det kunde gaae — men saa skulde 
efter Scharlings System de Baner udelukkes, der ikkun 
maatte betragtes som Amtsbaner. Saaledes fjernedes 
Skive—Glyngørrebanen, Assensbanen og Oddesund—Tlii- 
stedbanen. Den sidste laae imidlertid særligt Skeel paa 5 
Sinde, og han vilde ikke lade sig nøie med Faaborg— 
Ringe, Herning—Skjern og Struer—Oddesundbanen.

Jeg foreholdt Ploug det Mislige i Dinesens Candidatur, 
og opfordrede til et nyt Møde. Han var betænkelig, da 
Bønderne vilde blive opbragte ved D.’s Fald. lo

Ved A. W. Scheels Begravelse fremgik det af Spon- 
necks Yttringer, at Levy, der skummer af Vrede, gjør 
Regning paa Venstres Bistand mod Dinesen.

Estrup, der er meget arrig over Englands Indblanding 
i den vestindiske Forvaltning, overfusede nylig Wyke, is 
da denne talte til ham paa Cirkus om nogle af de frem
komne Klager, der hidtil ikke ere besvarede, paa en saa
dan Maade, at denne trak sig tilbage med den Bemærk
ning, at han maaskee ei burde have omtalt Sagen her; 
det glædede ham imidlertid, at disse Yttringer ei vare 20 

faldne officielt, da de kunde have havt meget ubehage
lige Følger. Nellemann, der blev underrettet om Estrups 
Krav paa de engelske Consulers Afsættelse, fordi de ind
sendte Klager fra Beboerne, der havde aflagt oath of 
allegiance, svarede paa en Maade, der viser, at Estrups 25 
Prestige er tabt.

Krabbe bragte mig seirstolt idag Budskabet om Af
stemningerne i Bygningspm., som Dessau forud havde 
indsendt. Nu kan der tages fat paa Bibliotheksflytningen.

DEN 8. MAI. Torsdag. Ploug indvarslede dog til et Møde, 30 

ikke for at fremkalde ny Afstemning — Beslutningen 
var tagen og kunde ikke omgjøres — men for at der 
om muligt kunde opnaaes Enighed; det kunde ikke næg
tes, at Flere vare meget imod Levy s Fjernelse.

Han havde medtaget et Brev fra Dinesen, der ei øn- 35 
skede, at hans Candidatur skulde give Anledning til Split
telse. Ingen vilde tale. Da fremhævede Andræ, hvad der
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talte imod Dinesens Valg, d. v. s. for ikke at forskyde 
Levy. Jessen mente dog, at nu var man bunden; frem
for Alt maatte man bevare Enigheden. S. Pedersen og 
Råben opfattede ikke Dinesens Brev som en Tilbagetræ-

5 den; Rump mente og, at man var bunden; dette vilde 
hverken Fallesen eller W. Ussing erkjende. Man skiltes 
i Splittelse, Dinesen fik 19 St.; men Levy 15 + 11 Ven- 
strestemmer. Der skal virkeligt ikke tidligere have været 
nogen stærk Bearbeidelse.

10 Nellemann fik idag i Lund Bekræftelse paa, at Broomé 
bliver færdig i Begyndelsen af Juni. Bergstrands Del er 
under Omarbeidelse; Assarson maa vel kunne klare Cri- 
minalpr. i Sommer.

Krigsministerens Leirbegrændsningsl. til Bergs Ære har
15 sat meget ondt Blod i Høires militære Medlemmer.

I Tirsdags vilde Tvermoes, Jensen, Thomsen, Bramsen
først have hele Forslaget tilbagetaget; det maatte i alt 
Fald gjøres til et Forsøg.
DEN 9. MAI. Fredag. Hedemann gjør Vanskeligheder

20 ved at bearbeide Meldahls Skizze til Østbanegaard, idet han 
(og Rothe) ikke er tilfreds med de Begrændsninger, M. 
har paalagt sig af militære Klogskabshensyn; de ere der
hos aabenbart noget skinsyge paa Meldahls Initiativ. Igaar 
Aftes beqvemmede Rosenørn sig til at gjøre Kongen al-

25 vorlige Modforestillinger imod Vilhelms Sendelse til Cum
berland. Kongen gav da efter og idag meddeles det, at 
man vil gjøre Meddelelse til Cbld., naar Biilau officielt 
udtaler Ønsket derom og bestemt formulerer, hvad man 
tilbyder og hvad man fordrer. Sandsynligviis har man

30 villet, at Cumberland skulde gjøre det første Skridt uden 
nogen Garantie, saa at han prisgav sig, maaskee er det 
Hele endog et Experiment gjort uden Regjeringens Bil
ligelse af Benningsen.
DEN 10. MAI. Lørdag.

35 Jeg bad Rothe idag ordne det Fornødne med Hede
mann. Ogsaa Rothe er da personligt stærkt imod Mel
dahl.
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Scavenius sendtes til Kautfm., der unægtelig burde have 
konfereret med de militære Folkethingsml., inden han 
indbragte Leirforslaget for at begjære, at det pointeredes, 
at det var et Forsøg for eet Aar, og med Ønsket om, at 
det bragtes i Forbindelse med Forslaget om Officererne, s 
Det Første var han enig i; det Andet var jo umuligt. 
Øiensynligt har K. ved sit Forsvar for Kanonerne givet 
Berg og Andre god Ledighed til at modsætte sig senere 
Sø- Befæstningsanlæg.

Leonarda bliver efter Molbechs Ønske tilbagevist af lo 
Fallesen. Det er noget skruet i Sprog, men lider især 
af den Hovedmangel, at det ikke er gjort forstaaeligt, 
hvorledes den ældre begavede Dame kan forelske sig i 
det unge, ubetydelige Flødeskjæg. Hvor uklart er ikke 
Forholdet mellem Fru Falck og General Rosen? 15

DEN 11. MAI Søndag. Ved Afstemningen i Nat opnaaede 
Ravn imod Berg en Torpedobevilling og Seilbriggen; Berg 
lod til at ville tage Hævn paa andre Punkter, hvor han 
havde anbefalet Bevillinger; han afholdt sig ved det 20 
første fra Afstemning, men betænkte sig siden og stemte 
efter sine Indstillinger.

Alberti stemte for Finantsls. Forkastelse under Strid 
med Hørup.

Udstillingen i Aar har afgivet et ret mærkeligt Vidnes
byrd om den nu begyndende franske Indflydelse paa vore 
Malere. Foruden O. Bachke ere Krøyer, Christensen (G.) 25 
Tuxen, i Modsætning til Johansen, Thomsen, Skovgaard.

Annerstedt, som for en Maaneds Tid bearbeidede Au- 
bert/Bachke i Chra, er nu kommen hertil for at kon
ferere med Klein, der jo vil have Klubien med og ind
drager Nellemann, forat denne ikke skal blive et altfor 30 
let Bytte for de Geer, der gjærne vil tage saa meget Hen
syn til den svenske Høiesteret som muligt.

Annerstedt mener, at de kirkelige Forslags Fald til
dels hidrører fra det Tidspunkt, de afgjordes, idet det 
dengang ikke var klart, om det ikke vilde lykkes den 35 
Fraction af 1®*® K. s Mier. i Statsudvalget, som er vred

Kriegers Dagbøger. VII. Bind. lt)
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paa Forsell, fordi han ei vilde hjælpe Jernbanerne at 
faae Ministeriet styrtet ved Hjælp af andet Kammer gjen
nem en Beslutning om Nedsættelse med en Million af 
de ordentlige Udg. til Krigsvæsnet, hvilket de Geer ei

5 vilde bøie sig for. Planen strandede paa Carl Ifvarsons 
Modstand.
DEN 12. MAL Mandag. Krigsministerens Leirforslag an
grebes skarpt af de militære Medlemmer, men gik dog 
ikke i Udvalg.

1® Nu komme Nellemanns smaa Lovf. til 2*’®" Behig. i 
Folkethinget. Berg har Tendents til at fremme Lodslovf. 
m. V. i denne Samling.

I Valgprøvelsesudv. er Høgsbro—Juel for Godkjendelse 
af Dahis Valg. Berg—Holstein vakle; Alberti vil fælde. 

15 Klein har af Frygt for at Ministeriet skal ville opløse 
Thinget, hvis Dahis Valg forkastes, tænkt paa muligt at 
slutte sig til en Misbilligelse af enkeltviis udøvet Tryk, 
hvis 6 Mier. ville tilraade Valgets Anerkjendelse. Rime
stad er betænkelig.

20 DEN 13. MAL Tirsdag.
I Centrumsmødet var der vel nogen Lyst til at gjøre 

Ændringer; men der fattedes en Fører, saa Finantsl. vil 
efter Ministeriets Ønske blive vedtaget uforandret. Ussing 
skal dække Tilbagetoget ved at begjære en finantsiel

25 Universitetskmsion.
DEN 14. MAI. Onsdag. Jeg forhandlede med Krabbe om 
Localernes Ordning; heldigvis var det, hvorpaa det her 
kom an. Fordelingen mellem Thingene (navnlig, at Lands
thingets nuværende Læseværelse skal blive Fælleseie for

30 begge Thing, en Slags neutral Mellemgrund) afgjort ifor- 
veien. De andre Detailspm. kunne overlades Liebe— 
Krabbe’s senere Forhig. Trykkeriets Forening med Sæt
teriet kan nu sættes i Værk. Det forlyder virkeligt, at 
Regjeringen som Grund til at tage Finantsl. uforandret

35 anfører det Hensyn, at det er ønskeligt at have en Finants
lov, for at man kan opløse med denne Sag i Orden. Ved 
Ministerkonferentsen igaar udtalte Nelleman sig med stor
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Energie for Nødvendigheden af Regjeringens Optræden 
imod et Folkething, der aabenbart misbrugte sin Ret til 
at prøve Valg til disses vilkaarlige Forkastelse.
DEN 15. MAI. Torsdag. Nu er Folkethingsjernbane- 
udvalgets Betænkning kommen i al sin Splittethed, Rerg 5 
har expederet Lodslovsbetænkningerne, saa de to Lods
love muligvis kunne gjennemføres i Aar.

Det lykkedes J. A. Bornemann at skaffe Scharling 
Bifald fra de theologiske Studenter ved sit Angreb paa 
Afh. om Bøhme. Martensen skriver paa en Afh. om lo 
Bøhme.

Foranlediget ved Brix’s Meddelelse om Kbhvns. Kom
munes Hensigt at møde med Adresse til Universitetet 
henstiller Krabbe, om Rigsdagen skulde gjøre det Samme. 
Jeg vil betænke mig, men siger strax, at han vilde blive i5 

ugleseet, medmindre Folkethinget vilde bede om at faae 
Finantsl. tilbage for at give en Bevilling til Universitetet.
DEN 16. MAJ. Fredag. Andræ kom idag frem med 
sin Østerbygd-undersøgelsesplan, netop samme Dag, som 
vi fik Underretningen om, at Nordenskøid i Septbr. f. A. 20 

frøs inde ved Serdze Kamen 100 Sømil fra Beringstrædet.
Fischer fik sit Kellerfslg igjennem 1^*® Behig. i Folke

thinget med Giands ved Hjælp af Th. Nielsen og Brix; 
udentvivl bidrager Hall hertil ved sin Frygt for, at Bak- 
kehuusidioternes Tal skal blive forøget. Noget Tilfældigt 25 
var der dog vist i Mangelen paa al Opposition.
DEN 17. MAL Løverdag. Kaufmann fik sin lille Leirlov 
igjennem idag i Folkethinget, omend ikke paa nogen 
behagelig Maade.

Krabbe erklærede det for en Umulighed at der kunde 30 
opnaaes noget Tilskud til Universitetet paa Finantsloven. 
Jeg sagde (efter Conference med Hall—Holstein Hbg.), at 
vi da helst maatte opgive Adressetanken, idet jeg dog 
endnu antydede ham den Mulighed til at hans Ønske 
kunde blive opfyldt, nemlig at en Bevilling gaves paa 35 
Tillægsbevillingslovf.

10*
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DEN 19. MAI. Mandag. Ploug er nu kommen saavidt, 
at han slaar paa Opløsning af Folkethinget, hvis Slagelse- 
Valget forkastes. Denne Politik skal nu være populær i 
Kbhvn.

5 Quaade melder, at hans anonyme Mellemmand meget 
fornemt erklærer, at det Hele er den preussiske Regjering 
aldeles ligegyldigt; Biilau vil aldeles ikke røre sig. Det 
meldes nu Quaade, hvem dette ei vil behage, at som 
Følge heraf bliver den danske Konges Stilling en ganske

10 anden; han kan muligt alligevel gjøre en Meddelelse til 
Cumberland, men uden nærmere Forklaring, som naar 
Talen havde været om at gjøre den preussiske Regjering 
en Tjeneste, vilde være givet denne officielt; nu kan man 
kun henvise Cumbld. til Windhorst.

15 DEN 20. MAI. Tirsdag. Det lykkes Leth at fordærve 
Varemærkelovf.

Nelleman kommer idag igjen fra Ministeriet og beder 
om, at Kauffmanns Leirforslag ei maa blive sat paa Dags
ordnen for det Første.

20 Landsthingets Medlemmer holdes uvidende om denne 
Regjeringens tvivlsomme Holdning, som Nellemann enten 
ikke kan eller ikke vil rigtigt forklare mig, og vedtage, 
at Lovf. skal gaae uforandret igjennem. Magius er idag 
formildet, Haffner forsvinder, og Jonquiéres vil ingen

25 Vanskeligheder gjøre. Hall har jo ivret for, at Kfm. 
skulde have Lov at gjøre Forsøget.

Idag i Ministermødet taler Nellemann ligesaa bestemt 
imod Opløsning paa Grund af Slagelsevalgets Forkas
telse, som tidligere for.

30 Der viser sig som Følge heraf en vis Tilbøjelighed til 
ogsaa at tage det roligt for Øjeblikket, om Valgspm. slet 
ikke bragtes til Afgjørelse i denne Samling.
DEN 21. MAI. Onsdag. Finantsloven var til anden Behlg. 
i Landstinget. M. Hs. til 1) Universitetet og 2) Drachmann

35 sagde 1) Ploug og 2) Termansen og Juel Fischer Ube
hageligheder.

Bevillingen af 1,300,000 Kr. til Dækning af Theatréts
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Gjæld opretholdes med et Overtal af 3 St. Berg fandt, 
at det var en naturlig Consequents af de Moderates Po
litik i 1877; trods hans og Holstein Lbg.s Indsigelse 
holdt Afstemningen fra anden Behig. sig i Formen støttet 
paa at Theatrets nye Stilling, der forbød det at erhverve s 
Formue ogsaa maatte forpligte Staten til at behandle 
dens Gjæld. Th. Nielsen kaldte det Hele en Omposte
ringssag.

Endelig har Rimestad fremdrevet Betænkning fra Sials- 
revisionsndyalgeL Fleertallet vil intet opgive; ligi. har lo 
Varemærkeudv, yttret sig.

SkibsfartsafgiftsL var til anden Behig. Om den vestin
diske Bev. forlyder endnu Intet.
DEN 22. MAI. Torsdag. Nu begynder man i Folke
thinget stærkt at ivre for en Gjennemførelse af nogle is 
Jernbaner i denne Samling; i alt Fald skulde en For
handling finde Sted, for at Skeel kan blive betegnet som 
Anstødsstenen. Maaske vil man dog rette sig efter ham.

Finantsudvalget har i Anledning af den rest. Bevil
lingsi. begjæret Meddelelse af Commissionens alminde- 20 
lige Erklæring; men dette nægtede Estrup rentud ved 
Skrivelse G. D., man finder sig roligt deri.
DEN 23. MAI. Fredag. Adskillige (Clausager, Hauerslev) 
optraadte imod Berg ved Finantslovens tredie Behig. i 
Landsthinget idag. 25

Paa min bestemte Forespørgsel til Estrup idag, om 
der var en virkelig Tanke i Udskydelsen af Kauffmann’s 
Leirforslag — d. v. s. om man vilde lade det gaae i Ud
valg, eller holde det tilbage indtil Folkethinget fremmede 
enten det vestindiske Lovf. eller det private Officersfor- 30 
slag, svarede han endelig, at dette ikke gik an; Kauff
mann maatte have Loven uden Hensyn til fremmede 
Sager.* Til min Overraskelse antydede han, at Conflicten

* Skeel havde forud sagt mig, at Kfm. havde itide 
raadspurgt Estrup, der havde svaret, at Bergs Finantslov- 35 
forslag var umuligt; et særskilt Lovf. var et militært Spm.
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med Folkethinget var nærforestaaende, da Slagelsevalget 
sagdes alt at komme frem paa Mandag. Siden hørte jeg 
af Ravn, at nu har Nellemann atter slaaet om i dette Spm.

Lodslovf. gaaer glat igjennem i Aar.
5 Igaar Aftes holdt baade de Moderate og de Radicale

Møde om Slagelse-Valgspmet. Berg holdt ud fra Kl. 
8 til 11 og fik tilsidst et knebent Fleertal for Stadfæs
telse, hvis Højre vil deltage i en Misbilligelse af det Tryk, 
der paa enkelte Steder er øvet. De Moderates Fleertal er

10 tilbøjeligt til noget Lignende. Hvad vil Højre sige? Det 
synes som Oppositionen dog ikke ønsker Opløsning, 
navnlig ikke Berg. Vist er, at de Fleste i Højre antager, 
at Opløsningen vil give et uheldigt Resultat, kun af 
Hensyn hertil gaaer Rimestad med til Misbilligelsen.

15 DEN 24. MAL Løverdag.
Lnt. Koefoed har nu ei blot faaet Afsked i Naade, 

men som Captain.
For første Gang i lang Tid kan Ministeriet idag i Stats

raadet til Stadfæstelse forelægge foruden Finantsl. 9
20 andre Lovf.

Nyborg-Valget kuldkastes idag.
Højre i Folkethinget holdt Møde i Anledning af Valg- 

trykmisbilligelsesspmet. Scavenius var meget imod enhver 
Dadel af den Brug, Nogen gjorde af sin Ret; Rimestad 

25 var vedvarende betænkelig ved Alt, der kunde see ud 
som en almindelig Anerkjendelse af Venstres Klage over 
Myndighedsmisbrug; Klein vilde ikke forsvare ethvert 
Tryk (f Ex. naar en Arbeider, der vilde afholde sig fra 
at stemme ved Trudsel om Afsked bragtes til at stemme 

30 for Dahl.) Efter Halls Raad vedtog 12 (af 21) at stemme 
for Misbilligelsen, hvis dette efter Forhandlingens Gang 
kunde skee uden at Høire i Almindelighed vedkjendte
sig Venstres ensidige Klager over Tryk.

Finantsudv. anbefaler den vestindiske Bevilling. Idag 
35 kom Dessau fra Krabbe og spurgte, om jeg vilde fremme 

Jernbanesagen extraordinært inden Pindse, hvis den kom 
ind Onsdag eller Torsdag i en saadan Form, at Ministe-
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riet tog Loven. Jeg betvivlede det højligt. Kort efter kom 
Skeel og sagde, at der var nogen Mulighed for at Fol
kethinget ved Thybanen gjorde en saadan Indrømmelse, 
at han, omend med sure Miner, vilde tage Jernbane!.; 
han spurgte nu, om jeg da vilde kjøre med Damp. Jeg s 
sagde nu bestemt Nei, og henviste til Samling efter 
Pindse. Han gjorde ingen Indvending, skjøndt Estrup i 
Grunden vist stærkt ønskede en Afslutning i Hast med 
forceret Vedtagelse af Jernbanel. Siden hørte jeg af Hall, 
at der alt i Folkethinget tales om nye Møder efter lo 
Pindsen.

DEN 25. MAI. Søndag.
Den Tanke dukker nu op at indrette et Universitets 

Kantslers-Embede*^ for Kronprindsen. Vanskeligheden er 
bl. A., hvem der skal tage Initiativet. Ministeriet synes i5 
vel ikke at ville modsætte sig det, men ej heller at ville 
tage Sagen i sin Haand. Madvig kan hverken foreslaae 
Kongen det af egen Drift, ei heller derom konferere med 
Professorerne.

Det lader til, at Krabbe først havde forlangt mit Sam- 20 
tykke til at jeg vilde fremme Jernbane-Sagen til endelig 
Afgiørelse inden Pindse, hvis han skulde beqvemme sig 
til extraordinær Behlg. af Jernbanesagen; siden maatte 
dette dog opgives, da jeg bestemt sagde Nei hertil.

DEN 26. MAI. Mandag. Til Jernbanesagen, der fore- 25 
toges i et Aftenmøde, var der stillet et Ændringsforslag, 
der nærmest var beregnet paa at redde Høgsbro, men 
14 af 55 sagde Nei, medens 40 sagde ja, og 1 afholdt 
sig fra at stemme. Fleertallet anbefaler Struer-Odde- 
sund, Herning-Skiern og Faaborg-Ringe (hvilken Bane 30 
skal om muligt blive Høgsbro’s Grav.) Forgjæves søgte 
Th. Nielsen at faae Sagen vist tilbage til Udvalget. 
Skeel gav nu en Deel Ondt af sig, men viste dog tydeligt 
nok, at han kunde forsones ved Hjælp af Thybanen.

* 31 Mai. 35
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Sagen skulde have været endt i Nattens Løb, men Gassen 
meldte sig fra Tjenesten.
DEN 27. MAI. Tirsdag. Thybanen vedtages i Folke
thinget; derefter gjøres hele Jernbaneforslaget færdigt ved

5 anden Behig., en Ændring kom ind udefra, nemlig at 
Udgifterne paa Hartkornet skulde deles lige imellem 
Eier og Bruger. De Moderates Forsøg paa at redde 
Høgsbro ved at optage hele Regjeringsforslaget virkede 
afgjørende for Thybanen.

10 DEN 28. MAI. Onsdag. Da Estrup-Skeel vare meget 
ivrige for en hurtig Fremme af Jernbaneforslaget, saa 
første Behig. kom inden Pindsen, lod jeg samtlige Thin- 
gets Medlemmer indbyde til et privat Møde, meddelte 
dem, hvad Regieringen ønskede og spurgte, om der kunde

15 ventes et beslutningsdygtigt Thing paa Løverdag. Senere 
meldes mig, at 11 reise, 3 blive højst nødig, og den 
almindelige Stemning i høi Grad modsætter sig en stærkt 
fremskyndet Behandling af Jernbanesagen.
DEN 29. MAI. Torsdag. Jernbanesagen kom da ind til

20 Landsthinget i uforandret Skikkelse Kl. 47^. Hall roser 
sig [af] at have holdt det s. k. Høireparti sammen, 
trods flere Vanskeligheder, da snart den Ene, snart den 
Anden vil sprænge det, naar han ikke faaer sin Villie.

1) de Militære ved Kaufm.’s Leierlovf.
25 2) Jagd ved Jernbanesagen, der tages for kjøligt

3) Scavenius, da man vilde tage Deel i Valgtrykkels
Misbilligelse o. s. v. Udentvivl har Hall virkelig øvet stor 
Indflydelse.
DEN 30. MAI. Fredag. Estrup er ikke uden Grund

30 meget glad over Jernbanelovforslagets Vedtagelse i Fol
kethinget. Dels er jo det jydske Jernbanenets Udvikling 
det han mest interesserer sig for; dels er det en stor 
Seir, at Folkethinget nu ei blot har givet Mst. af 12 
April to Finantslove, men og har maattet samtykke i

35 vigtige Lovforslag. Berg har følt, at han til Sommer
kampagnen maatte have et større Udbytte at fremvise
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som Resultat af sin Kanonpolitik end Holstein-Ledre 
ifjor af sin Finantspolitik, dertil forslog ikke Lodsl[ovene], 
end ikke Leirlovforslaget; nu er Spm., hvorledes de tre 
uforsonlige Grupper ville paavirke hverandre til Vinter.
E. har den Forestilling, at der er nogen Chance for 5 
Hærlovens Gjennemsyn næste Samling. Han har Ret i, at en 
ny Minister lettere naaer det end den, der skal gjentage 
et mislykket Experiment, men Spillet af de uforligelige 
Kræfter synes vanskeligt at kunne føre til noget Resultat 
ved Hærloven. »

Nellemann fik ved Drøftelsen af Spm. om Madvigs 
Elephant, som Estrup tog sig af. Fischer drevet til at 
udtale sig om, hvem der ellers skulde decoreres. Da det 
viste sig, at Steenstrup blev forbigaaet, udtalte N. sig 
herimod, og da Estrup erklærede, at det ikke gik an, is 
maatte Fischer bøie sig øg indstille ham. Under andre 
Forhold vilde Fischer ikke have taget mindste Hensyn 
til Nellemann’s Bemærkninger, lige saalidet som til, hvad 
Skeel maatte sige.
DEN 31. MAI. Løverdag. 20

Der bliver ikke noget af Kantslerideen. Fischer er jo 
derimod; Ministeriet er i det Hele taget (og særlig Estrup- 
Nellemann) lidet velvilligt mod Kronprindsen. Dertil 
kommer, at N—n. Intet her vil gjøre mod sine Colleger, 
men Aagesen-Goos have begge udtalt sig imod Planen, 25 

hvoraf de befrygtede Intriguer m. m.*
DEN 1. JUNI. Søndag. Idag faldt Ordensudnævnelserne, 
Madvig og Martensen**, (hvem Kongen alt paa 25 Aars- 
Dagen vilde have gjort til Excellence, men da han først 
s. D. talte til Fischer derom, havde denne endnu ikke 30 
udfundet, at den almindelige Lønningslov ei var til 
Hinder), ligi. Fischer*** og de danske, norske og svenske 
Prof.

* Ideen kom fra Topsøe, der jo er Frimurer. 
** 2. Juni.
*** 3. Juni, 14. Juni.

35
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DEN 2. JUNI. Mandag. Efter Nellemanns Opfordring 
har Fischer sagt Madvig, at han er bleven Elephant- 
ridder. M. blev aldeles nedtrykt af denne Værdighed, 
saa han nedlod sig til at søge Trap i den Anledning for

5 at fornemme, om han kunde befries. Ved et Besøg i 
Aften tror jeg dog, jeg fik ham lidt bragt paa ret Kjøl 
igen. Det hjalp noget, at det var Estrup, ei Fischer, fra 
hvem det udgik. Baade Skeel og Nellemann sætte mær
keligt nok Madvig højere som Videnskabsmand end

10 Martensen. Denne blev indstillet til Rang i 1®'® KL, idet 
Loven af 1870 ei ansees anvendelig paa geistlige Em- 
bedsmænd.

Drewsen gaaer nu af, saa der bliver Plads for Ipsen 
og Lassen.

15 DEN 3. JUNI. Tirsdag.
Estrup har været borte i nogle Dage, Fischer har 

benyttet hans Fravær til uden Estrups Vidende og Bil
ligelse at liste sig til Storkorset. Ved denne Leilighed er 
det upassende ligeoverfor Universitetet. Estrups Klage 

20 over Piessens Elephant har lidet frugtet; Kongen har 
end ikke, hvor Spm. var om en Minister, tænkt paa, at
Ordensuddelingen kan have en politisk Betydning.
Den 4. JUNI. Onsdag. Mohrenheim overrasker ved Uni
versitetsmiddagen med et dansk Svar paa Helsingfors’s

25 Vegne. Universitetsfest i Chra. (Birkeland, Hertzberg, 
Dietrichson, Weiss, Y. Nielsen, m. Fl.)* (I Lund og Up
sala er Ferien alt indtraadt, saa en lignende Fest er 
umulig her) ligi. Kristianssand, Drammen.

Panum har givet en Fremstilling af de andetsteds i
30 den nyere Tid stærkt udviklede Institutioner for Natur

videnskabernes Anvendelse, særligt i Medicinernes Tje
neste, som vi savne.

* Ved Klampenborgfesten discuterede Estrup og Jul. 
Petersen Beskyttelsesprincipet. Imod Forventning var 

35 Jul. Petersen Frihandelsven. Estrup er den moderate
Protectionist, der vil begynde med en Muistold.
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DEN 5. JUNI. Torsdag.
Da Kronprindsen i Gaar Aftes indfandt sig paa Klam- 

penborg, gjorde han megen Lykke. Mohrenheim, hvem 
Ploug var bleven saa beruset af, at han udbragte et 
Leve for Keiser Alexander, kunde ei heller her undlade s 
at træde op som dansk Taler, og beredede sig Adgang 
til Communens Fest idag. Her skulde han have tiet, 
men vilde ikke, uagtet H. Hamilton havde takket for 
Gjæsterne i Almindelighed.

DEN 6. JUNI. Fredag. Kongen var ei heller tilstede i« 
idag ved Banketten i Riddersalen. Kronprindsen op
traadte idag til Slutningen i skandinavisk Aand ved 
Taflet, saa Madvig i sit Svar kunde med god Samvittig
hed slutte sig dertil.

I Formiddags gjorde de Svenske og Norske deres is 
Opvartning hos Kronprindsen og Kronprindsessen til 
gjensidig Tilfredshed.

Qvindesubskriptionen til Ploug’s Sølvbryllup gjorde 
Lykke. Der foræres nu tre Malerier (Morten Møller, 
Bump og Berg). 20
DEN 7. JUNI. Løverdag. Daa—Bjerknæs (der ligesom 
Nicolaysen med Varme have hævdet den Sætning, at 
Børnene komme til Moderen, om hun end ikke indby
der dem) fortæller mig, at Aschehoug i Begyndelsen 
vaklede (af Frygt for, at Fischer skulde berede de nor- 25 
ske Afsendinge Ubehageligheder) da Brandt ivrede mod 
en Deputations Afsendelse. Men saa fik Br. sin Protest 
indført i Protokollen — derved fjernedes Avispolemik 
og Sagen gik glat.
DEN 8. JUNI. Søndag. Iblandt dem, der ere mest til- so 
fredse med Festen er Kronprindsen og Kronprindsessen. 
De have og Grund dertil; de have gjort et meget godt 
Indtryk. H. Hamilton udtalte sin Glæde over den For
andring, der var foregaaet i Dk.; en saadan Loyalitet 
mod Kongehuset havde han ei tidligere kjendt; ogsaa 35 
Ministeriet fandt han tilfredsstillende, kun ikke Fischer.
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DEN 9. JUNI. Mandag. Jernbanelovf. er til første Behlg. 
i Landsthinget. Skeel, der var usædvanligt livlig ( — han 
vilde gaae af, sagde han underhaanden, hvis han ei fik 
Loven —) erklærede, at nu maatte det vare noget, inden

5 han fremkom med nye Jernbaneforslag (d. v. s. to Aar 
tænker jeg, ikke mere), ved hvilken Ledighed han da 
vilde tage billigt Hensyn til Sjælland; men allerførst 
maatte Forslag fremlægges til Sjællands bedre Forbin
delse med Fyen og Smaaøerne.

10 DEN 10. JUNI. Tirsdag. Omvalg i Nyborg (de Mode
rates Seir.)
Uagtet Mohrenheim i Virkeligheden havde indøvet sine 
danske Taler med Vedel, forsmaaer han ikke at for- 
sikkre Prinds Hans, at han talte uforberedt, drevet af

15 sit Hjertes uimodstaaelige Trang. Med Møie lykkedes 
det at faae ham til at erkjende, at Helsingfors stod noget 
anderledes end de russiske Universiteter.

Til Øehlenschlæger’s Hundredaarsminde vil 
1) L. Mynster udgive Familiepapirer;

20 2) Arentzen skrive en Biographie;
3) En billig Udgave af Tragedierne udkomme;
Men hvem skal skrive et virkeligt Festskrift? B.

Nielsen?

DEN 11. JUNI. Onsdag. Nu skal Udenrigsmst. svare
25 paa Estrups gjentagne Krav, at man ubetinget og prin

cipielt skal afvise den engelske Henvendelse om Oplys
ninger i Anledning af den af de irske Plantere ind
sendte Klage, som den britiske Consul paatog sig at 
forebringe for St. James Cabinettet. Der har maaske været

30 en vis Lyst til at lade Estrup løbe Panden mod Væggen; 
men dette kunde dog i al Fald kun forsvares, naar han 
selv var Udenrigsminister.

Nu kan man vel søge at gjøre den Betydning af the 
oath allegiance gjældende, som Estrup vil hævde — 

35 England har selv nylig udtalt Ønsket om dens Afskaf
felse, saa den maa jo betyde Noget — men det er naturligt
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af Høflighed ligefuldt at give de Oplysninger, der ere 
indhentede fra Vestindien. Vi faae nu at see, om Nelle
mann vil opfylde det Løfte, han gav for en Maaneds 
Tid [siden], at Estrup nok vilde give sig, naar han mødte
Modsigelse.’*

DEN 12 JUNI. Torsdag. L. Daae, der i Chra. kun saae 
en >jødisk Landstryger< i Brandes, betragter det som en 
af de store Velgjerninger, Norge skylder den tidligere 
Styrelse, at Jøderne ei have faaet Fodfæste i Norge. Det 
var L. Daae, som fik Løvenskiold til at foreslaae Mo-1« 
numentet for Chr. IV. i Chra (250 Aar) til ydre Minde 
om, at Norge havde en Historie i Perioden 1536—1814’*”*’; 
han har nu den dristige Tanke om et Falköpingsmonu- 
ment (500-aarigt) for Dronning Margarethe. Men ville 
Svenskerne være med i tilstrækkelig Styrke? Perioden is 
1397—1536 vil han behandle norsk (som Festskriftet 
om Chr. L^;) derpaa vil han tage Fremstillingen dansk
norsk. Unægteligt er han et fuldstændigt Modstykke til 
E. Sars. Han spørger, hvorledes vil Sars tage sig ud, 
naar han engang skal fortsætte. 20

DEN 13. JUNI. Fredag. Ny Sprængning i Folkethingets 
Venstre.

Jeg konfererede med Meldahl om Jernbanegaardsud- 
sigterne. Skeel kommer idag og foreslaaer mig at være 
Formand i den store Bygningsforberedelsescmsn. Anden 25 
Behig. af Jernbanelovf. i Landsth.

Da der Intet nu stod tilbage uden 3*’*® Behig. af Jern- 
banel., bestemmer jeg mig til at foretage den alt i Morgen, 
saa Rigsdagen da kan sluttes.

Alberti med sin lille Flok har meldt sig ud af Bergs so 
Gruppe, der nu kun tæller omtrent 25 ell. 26.

* 7. Mai.
** Skavlans maadelige Afhig. om Christian IV. er en 

Frugt af den Uvillie, dette Forslag vakte i visse Kredse.
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Alle Vestindianerne (fra Schlegel af ned til Løvenørn) 
overvældes med Ordener.

Klein siger mig, at de Geer har tilskrevet baade Nelle
mann og Falsen om Vexelsagen, dvælende ved de 3 

5 Differentser. Efter Kleins Opmuntring har N. i Svaret 
dog fremhævet, at der var 11 Diff., hvoraf de 8 ere fjer
nede ved Eftergivenhed mod Sverrig. Falsen henvendte 
sig til Aubert, der denne Gang, inden han svarede, søgte 
Oplysning hos Klein om, hvad N. vilde sige. De Geer 

10 tør af Frygt for Carleson ei heelt give efter i Acceptspmet.
N. henstiller en Mellemvej, saa vi ei gaae tilbage.

DEN 14. JUNI. Løverdag. Rothe og Meldahl bragtes 
hinanden temmelig nær ved Conference idag om Bane- 
gaardsudvidelsen. Hedemann var forhindret fra at være

15 tilstede. Rigsdagen sluttes uden noget Leve for Grund
loven.

Nellemann siger mig, at Estrup dog, da Kongen udtalte 
sin Forundring over, at det havde været E. ubehageligt, 
at Kongen havde givet Fischer Storkorset (fordi Univer- 

20 sitetet ei havde villet give ham Dr.graden*), til Kongen 
har udtalt sig om Fischers Stilling, der var Kongen 
ganske ubekjendt. Estrup—Skeel ere saa uvillige over 
Fischers Kors, som N. tager heelt roligt, at E. af den 
Grund har haft Betænkelighed ved at medhjælpe til 

25 Sundberg—Thomles Decoration, da han frygtede for Gjen- 
gjæld til Fischer; men dette maa da kunne afværges.

Rigsdagen sluttes idag.
DEN 14. JUNI.

Tilbageblik paa Tiaarsrækkerne, fortsat
30 1820—1829.

Brøchner 1820 
Panum 1820 
Molbech 1821 
Worsaae 1821

35 Evald 1821
* Kan Kongen have dette fra Andre end Trap.?
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Leuning 1820 (Tønder Nissen 1822) 
Liebe 1820. G. C. Johnson (1822)
P. A. Vedel 1823
V. Finsen 1823
S. Klein 1824
H. Lassen 1824
A. Aagesen 1826
P. Botten Hansen 26
H. Ibsen 1828
Aschehoug 1828
Rimestad Chr.
Ricard [1830], I. Løkke 29 
Nyblæus (1821)
E. Vedel 1824 
S. Grundtvig 1824 
Jul. Thomsen 1826 
Meldahl 1827 
Bille 1828 
Rosenberg 1829

10

15

1830—1839
C. Bloch 1834 
Richardt 1831 
C. W. Bruun 1831 
H. Rørdam 1830 
E. Holm 1833 
O. Nielsen 1838 
Thorsø 1839 
Jul. Lange 
W. Scharling

Nellemann 1831 
Scavenius 1838 
Goos
Bj. Bjørnson 1832 
Jonas Lie 1833.

Bugge 33 
L. Daae 34 
Sars 1835

20

25

30
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1840—1849
A. D. Jørgensen 1840 
Troels Lund 1840 
H. Matzen 1840 
Falbe Hansen 1841 
P. Madsen 1843

Steenstrup 1844 
Bricka 1845 
Fredericia 1849

Den yngste Række 
1850 fl.
K. Erslev 1852

10
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DEN 15. JUNI. Søndag. Berg med sine Mænd udstede 
idag et Manifest, hvori de Moderate gjøres ansvarlige 
for den Nødvendighed, han og hans Gruppe som Min
dretal har maattet bøje sig for.

Det synes, som de Moderate paa Grund af den indre s 
Splittelse ikke have kunnet enes om en Fællesudtalelse.
DEN 16. JUNI. Mandag. Estrup faaer idag 3 Maaneders 
Fængsels-Dom over det forenede Venstres Manifestudste
dere fra Aaret 1877, Berg og de Moderates Ledere und
tagen Th. Nielsen. lo
DEN 17. JUNI. Tirsdag. Nellemann er villig til at give 
Goos Reisehjælp til Londonermødet, hvortil da et Besøg 
i Institutet maa slutte sig, hvis der ei er altfor stort Tids
rum imellem Samlingerne.
DEN 18. JUNI. Onsdag. Hegel siger, at han er tilfreds is 
med Afsætningen af nordisk R. Encyclopædie. Det lader 
til, at Fremtidens og Industriforeningens historiske Indu- 
striudst. vil blive meget oplysende.

Simonsen sender betydelige Bidrag fra Norge, Klein 
bliver nødt til at gjøre Bygningen færdig, skjøndt han 20 
ei faaer Bolig deroppe, som han haabede.
DEN 22. JUNI. Søndag. Klein er, som jeg kunde tænke, 
meget misfornøjet med den afgjørende Rolle, der tildeles 
Berg, hvis Herskesyge herved faaer ny Næring. Uagtet 
det var den, det skyldtes, at Holstein Ledre og Bojsen 25 
gjorde Oprør imod ham i Novbr. 1877, befrygler han, 
at Kløften mellem de Radicale og de Moderate, som ude 
i Landet ikke forstaaes, da den er væsentlig personlig, 
skal blive udfyldt. Et Tegn paa en Begyndelse hertil er 
vel og Albertinernes Løsrivelse fra Bergs Gruppe. Som 30 
et Middel dertil betragter han og Fængselsdommen, der 
synes ham saare uheldig. Endmere vilde han jo være
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ilde tilmode ved den Mulighed, at Estrup skulde faae 
en ny Alliance istand imellem de store og smaa Bønder.

Nellemann siger mig, at Sundberg-Thomle Spm. endnu 
ei er afgjort, da Rosenørn ei fik talt med Estrup derom, 

5 inden denne reiste til Jylland (ligesom Skeel) efter Rigs
dagens Slutning. I Virkeligheden betyder dette vist, at
Estrup Intet vil gjøre, han siger, det er for sildigt.*
DEN 23. JUNI. Mandag. Topsøe tilsteder Kritik af Kauff- 
manns Optræden i Leirlovssagen — videre er han endnu

10 ikke naaet; Fischer er fremdeles ramfri. Martensen har 
overrasket Kongen med Klage over de geistlige Embeds
besættelser, der aldrig havde været saa gode som i 
Worsaae’s Tid, eller saa slette som i Fischer’s. »Han 
siger mig aldrig imod,« svarede Kongen. Sagen er, at

15 Enhver der vil gjøre Cour til Fischer kan opnaae, hvad 
det skal være, hos ham. Ei heller tør Topsøe røre ved 
Estrup’s Gaaen af Veien for Kongen.

Posse har i Virkeligheden ei samtykket i at blive 
Formand i Skatteems. Kongen har bedet om at maatte 

20 udnævne ham; saa kunde han sige Nei bagefter. Det er 
dog en fortvivlet Fremgangsmaade, hvis Kongen ellers 
ikke netop vil discreditere Ministeriet i Bund og Grund.
DEN 25. JUNI. Onsdag. Nellemann forfægter den ene 
Dag Nødvendigheden af at Venstreførerne komme i

25 Fængsel, den næste Umuligheden deraf.
DEN 26. JUNI. Torsdag. Jeg talte idag med Skeel om Sam
mensætningen af den nye Bygningskomité. Vi faae nu 
at see, om Fischer vil lade sig nøie med Worsaae, Bruun 
og Bloch, naar Skeel bringer sin Plan frem i Minister

so mødet paa Lørdag. Han har uopfordret nu anvist Koe
foed det lovede Bidrag til Jernbanebidraget. Skeel fortalte, 
hvorledes han faaer uventet Prøve paa, hvor ubehageligt 
det er at forhandle med Tydskerne; Skou og Petersen 
ere nu sendte til Berlin, hvor Stephan vil have øk. Fæl-

35 * Han lader og som han frygter for, at Fischer skal
faae Vederlag. Jeg troer, det Hele kun er Paaskud.
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lesdrift, idet han overlader os Korsør—Kielruten. Skeel 
er meget bange for Deling efter Udbyttet af de to Drifter; 
jeg seer ikke ret, hvori Vanskeligheden ligger. Hver skulde 
betale de Udgifter, der falde paa vedkommende Terri
torium. Det er Rosenørn og Tietgen, som drive Sagen, s 
Den Sidste tilbød sig i 14 Dage at gjøre Sagen færdig; 
men Skeel vilde jo ikke betroe ham Hvervet.
DEN 27. JUNI. Fredag. Jeg bliver enig med Meldahl 
om at spørge Kommunalbestyrelsen, om den har nogen 
Betænkelighed ved Udlaanet til Aalborg af visse Thor- lo 
valden-Museumssager. Jeg aftaler med Knudsen en ven
telig frugtesløs Samtale om Ladegaardsterrainets Uund
værlighed for Fattigvæsenet.
DEN 28. JUNI. Løverdag. Det forlyder nu paany, at 
Ploug (der er i Carlsbad), vil lade »Fædrelandet* gaae is 
ind til Nytaar, hvis det ei faaer forøget Abonnenttal.
DEN 29. JUNI. Søndag. Idag kom Storfyrstinde Dagmar.*

Nellemann har nu faaet den Theorie, at siden Fischer 
er bleven siddende Universitetsfesten over, er det ligesaa 
godt, at han bliver, idet han skal være den Eneste, der 20 
kan hjælpe Universitetets Finantser paa Fode. 2V2 Miil. 
skal afgives fra Communitetet til Universitetet, der der
hos beholder Statstilskudet; Udlaan i smaa Eindomme 
skal atter være Madingen.
DEN 1. JULI. Tirsdag. Estrup har talt med Kongen om 25 
Bülows Fjernelse. »Nei, han har gjort det hessiske Hus 
altfor store Tjenester.«

Nu vil Estrup igjen reise bort, uden at den engelsk
vestindiske Sag bliver udjævnet mellem E. og Rosenørn. 
Nellemann pønser fremdeles paa den** — ei heller kan 30

* I det i den Anledning til idag udsatte Ministermøde 
billigedes Skeels Komitesammensætning jfr. 4. Juli.

** Jeg hører nu, at han har afgivet sin Erklæring, der 
i det Væsentlige (Mac-Millans Stilling som Englænder 
eller Dansk) gaaer Vedel imod, om han end erkjender, 35 
at Estrups Fordring om Konsulernes Fjernelse er urimelig.
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den haitiske Mishandling af vor Viceconsul faae Mini
strene til at blive enige med sig selv om, hvorledes man 
vil optræde, uagtet Magnus har spurgt derom, idet Tydsk
land skal paatale, at denne Preusser, Dogum, er kastet

5 i Fængsel.
Knudsen giver idag gode Grunde for den store Betyd

ning, han tillægger Ladegaardsterrainet for Fattigvæse
net; men han er jo meget ensidig.
DEN 2. JULI. Onsdag. Idag sender Skou Meddelelse, at 

10 hvis vi ikke tage Stephans Forslag inden Fredag, vil 
han gjøre os ansvarlige for de hidtil havte Udgifter, og 
paa ethvert Punkt efter Evne være os imod i alle frem
tidige Post- og Telegraphforhold. Estrup er da alt løbet 
bort, og vil Intet vide af, at vi eventuelt skulle være 

15 beredt paa at bruge Magt imod Hayti, fordi vor Vice- 
konsul kastes i Fængsel m. v. Rosenørn forstaar jo hver
ken Haytispm. eller det vestindiske Spml.
DEN 3. JULI. Torsdag. Skeel forhandler med Nellemann 
og Rosenørn om Postspmet, hvor Stephan truer med

20 alle sine Ubehageligheder. Man har svaret, at St. maa 
give Tid; Skeel vil nu kalde Skou tilbage, lade Quaade 
tage Deel i Forhandlingen, og paa Søndag konferere 
med Estrup i Jylland.

DEN 4. JULI. Fredag. Nellemann siger, at han i Grunden
25 er enig med Udenrigsmst., men at man maa lirke sig 

frem med Estrup. Det er i Grunden et synderligt For
hold, hvori de forskjellige Kolleger staae til hinanden i 
dette Mstm. Der skal lirkes med Ep., hverken R. eller 
Nellemann tør tale med ham om Sagerne frit; N vil jo

30 ikke paany tale om Sundberg—Thomle, naar han ej 
dertil giver Anledning o. s. v.

Og da Fischer i Søndags vilde have 5000 Kr. udleverede 
af Skeels 8000 Kr., da han havde forberedt sin Kom
mission, indskrænkede Skeel [sig] til sine Collegers Over- 

35 raskelse til at sætte et muggent Ansigt op og svarede ikke
et Ord. Dermed maatte Fischer lade sig nøie.



1879 5. Juli—9. Juli 1879 169

DEN 5. JULI. Løverdag. Chr. Hansen gjør Vanskelig
heder ved at indtræde i Commissionen, fordi han bliver 
til Intet i Meldahls Nærværelse, og Skeel fritager ham 
uden at betænke, at han vel kan undværes, men da 
maa der vist tænkes paa en anden, f. Ex. Herholdt. 5

Skou faaer ikke Svar fra Skeel, saa Forhandlingerne 
briste vel atter. Skou er unægtelig et synderligt Væsen 
at præsentere Cochery og Stephan. Denne har næppe 
synderligt Held med sig paa Telegraphkongressen i London.

DEN 6. JULI. Søndag. Meldahl har nu faaet Skeel til lo 
at lempe sig efter Ønskerne paa Charlottenlund. Boligen 
er for lille, men hverken Kongen eller Estrup synes 
meget villige.*

DEN 8. JULI. Tirsdag. Limfjordsbroen giver Dronningen 
Anledning til atter at vise sig. is

Meldahl gør ingen Indvending mod Herholdts Opta
gelse i Kommissionen.

Fischer har sammensat Universitetsems. saaledes; Aa
gesen (Formand) (Fischer har nu engang talt med ham 
derom). Linde, Moltke og Berg fra Landsthinget, Bille 20 
og G. Winther, Ed. Holm. Goos har bedet sig fri; 
Quæstor er ei optaget. Klein havde bedt Nellemann 
holde Aagesen fri, da han skulde arbeide for Sørets- 
emsn.; han kunde gjærne have sparet sig dette, da N. 
næppe taler til Fischer derom, og denne i alt Fald ikke 25 
bryder sig om, hvad han siger.

DEN 9. JULI. Onsdag. Jeg taler med Nellemann om Her- 
holdt’s Indtræden i Commissionen istf. Chr. Hansen; N. 
skrev til Skeel derom.

Nu er Fischer efter Aagesens Opfordring gaaet ind 30 
paa at tage Madvig til Formand i Universitetsems., naar

* Udgiften paa Charlottenlund bliver vel omtr. 100.000 
Kr., noget Lignende ønsker Kongen nok paa Bernstorff, 
hvor Opholdet er meget billigere end paa Fredensborg.
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Aagesen kunde formaae ham til bagefter at modtage 
Hvervet. Aagesen—Goos søgte ham idag, og han gav sit 
Samtykke.

Estrup kom tilbage idag og instruerede Nørgaard med
5 Hensyn til Berlinerunderhandlingerne.

DEN 13. JULI. Søndag. Sverdrup har efterhaanden jer
net eller brudt med alle sine tidligere Adjudanter. (Steen 
alene undtagen*). Daa, A. Sørensen, O. Veide ville ei 
gjenvælges. Richter er sluppet bort véd sit Generalkon-

10 sulat. Nu maa Sv. tage tiltakke med Quam og Thomesen, 
Hjorth og Berner.

Tendentsen til at tvinge Lovforslag igjennem ved at 
opslide det suspensive Veto viste sig stærkt ved Lovf. 
om Salg af overflødig Præstegaardstilliggende. Det er jo 

15 det Norden- og VestenQeldske, der vil have Hjælp af de 
rige oplandske Præstekald. Men Biskop Smitt’s Præsi
dentvotum for Anvendelsen af Principet om Lovens 
Fremtvingelse er dog et saa meget stærkere Feilgreb, 
som der paa dette Spm. om Overskudets Anvendelse i 

20 sin Tid havde været den største Uenighed i Odelsthinget.

DEN 14. JULI. Der er stadig Rygte om, at Stangs Reise 
til Sveits skulde være Indledning til hans Bortgang ved 
Kronprindsens Udnævnelse til Vicekonge, men Rygtet 
vides ikke at hvile paa nogen virkelig Grund. Efter

25 svenske Udtalelser er Kronprindsen forholdsvis ikke tidligt 
udviklet; »han kan have godt af at vente nogle Aar, 
baade inden han gifter sig, og inden han bliver Vice
konge.« (Ehrenborg.)

DEN 19. JULI. Fredag.
30 Heuch vil fortsætte sin Granskning af Bjørnson som 

Theolog, uagtet han ikke vil modtage Bj.s Udfordring 
til regelmæssig Turnering.

* Motzfeldt spaaede ham, at han inden en Maaned 
efter næste Storthings Aabning vilde være sparket tilside.
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5. Bugge er ivrigt ifærd med sine nordisk-mytholo- 
giske Undersøgelser.

Blandt de nye, Sverdrup vil have med, er Berner. 
Sagfører Bentsen skal og hjælpes frem.

Aschehoug taler om efter næste Storthingsperiode at s 
trække sig tilbage for at kunne udarbeide et og andet 
videnskabeligt Arbeide. Han synes at lægge Vægt paa 
sine retsphilosophiske Studier; imidlertid kan jo alt den 
administrative Ret tage Tid nok.

DEN 20. JULI. Søndag. Vaalen sagde idag, at han i 1873 lo 
havde ladet Adv. Stang vide, at det vist var bedst, at 
Faderen nu trak sig tilbage. Siden vilde Gamle Stang 
ei kjende ham.

DEN 21. JULI. Mandag. Bjørnson er, efter hvad der for- 
sikkres, meget ulykkelig over, at man har narret ham is 
ind i Flagsagen. Det »rene Flag« gjør ingen Lykke. 
Kongen var under sit sidste Ophold i Chra., da Sver
drup indbragte Berners Flagforslag, høist betaget, næsten 
lidenskabelig. Birck fik ham til at se, at det Hele Intet 
havde at betyde, naar man i Sverrige ikke tog Sagen 20 
alvorligt, men behandlede den som latterlig.*

DEN 24. JULI. O. J. Brock skal have afslaaet Tilbudet 
om for længere Tid at overtage Stillingen i Paris som 
international Overmetrolog; han vil nu aabenbart enten 
i Storthinget eller i Regjeringen.

Chr. Hage har i ^Fædr.« begyndt et Angreb paa dem, 
der ville efterligne Bismarcks Toldbeskyttelsespolitik her 
(f. Ex. Estrup med Maistold.) Særligt klager han over 
den Mangel paa Understøttelse, som Handel og Skibsfart** 
hos os lider under.

25

30

* Dette skete efter Kongens Hjemkomst.
** Sen. Anm.
Jfr. Falbe-Hansens Dagbladsart. 4. Oktbr. 79; jfr 23, 

Sptbr. s. A.
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DEN 25. JULI. Chr. Hage har idag havt Mod til at tage 
Ordet for et nordisk Toldforbund.
DEN 27. JULI. Søndag. Der er i Christiania iblandt dem, 
der tidligere fulgte Aschehougspolitiken i Statsraadssagen,

5 en vis Vaklen ligeoverfor den Kjendsgjerning, at Regje- 
ringsmyndigheden svækkes mere og mere, medens de 
Radicales Indflydelse voxer. Aschehoug selv er dog upaa- 
virkelig, ligi. Birkeland, som spørger: er det en Grund 
til at hænge sig straks, at der er Udsigt til, at det ikke

10 varer saa længe, til man drukner?
Naar Hvedebrødsdagene er omme, hvad skal saa et

norsk Statsraad udrette ligeoverfor et Storthing=Folke- 
thing uden Landsthing, som derhos kan sætte Love 
igjennem imod det blot suspensive Veto?

15 Man begynder i Chra. at tale om den svenske Konge, 
som i fornødent Fald kan bringe Orden ved Hjælp af 
svenske Tropper!
— hvorfra har han det?
DEN 1. AUGUST. Scheel—Piessen trækker sig nu virke-

20 ligt tilbage.
DEN 5. AUGUST. Kong Oskar kom idag tilbage til Tull- 
garn, hvor Dronningen foretrak at være for Sofiero, 
som hun fandt udsat for altfor mange Besøg. Hendes 
Ulyst til at see Svenske gjør hende noget upopulær.

25 DEN 6. AUGUST. Birkeland er som sædvanligt pessimi
stisk. Han siger, at det er klart, at Maalstrævet, i alt Fald 
det knudsenske, vil seire; Begyndelseskampen var svær, 
men siden vil det gaae med rivende Fart. Hvad hjælpe 
saadanne smaa nye Foreningspunkter, som Mynt- og

30 Vexelretsenhed, naar det store gamle Baand, Sprogen
heden, brister?
DEN 8. AUGUST. Fredag. Jeg træffer Berg strax som 
jeg traadte ud af Jernbanekoupeen i Stockholm.
DEN 9. AUGUST. Jeg konfererede med Berg om Broomé

35 og Bergstrand. Meldahl og H. Hansen kom imorges.
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Det lader til, at man i Sverige ikke finder noget Stø
dende i, at Kongen udnævner Fosse til Formand, skjøndt 
det vides, at han ikke vil følge Kaldesen. Saa har man 
godtgjort, at det ikke er Regjeringens Skyld, at han ei 
løste den store Opgave, hvis Betydning han saa stærkt s 
har fremhævet. Man skulde synes, at dette paa anden 
Maade kunde blive bekjendt.

DEN 11. AUGUST. Mandag. C. V. Rimestad t- Hvad 
mon der nu bliver* af Arbeiderforeningen af 1860?

DEN 14. AUGUST. Jeg konfererede med Rydin, som lo 
lovede at tage det rabeniuske Spm. alvorligere [end] hidtil. 
Jeg opdagede, at Rydin ei havde nævnt den af mig satte 
Frist, Udgangen af 1879. Det næste Heftes Udgivelse 
vilde give x\nledning til en Forklaring.

DEN 16. AUGUST. Løverdag. Jeg mødte Bergström i is 
Fahlun i Gaar Aftes.

De yngre Docenter i Upsala pønse paa et Tidsskrift, 
saa meget mere som Fortsættelsen af Estlanders skal 
være tvivlsom. Men hvorfor hjælpe de ikke Annerstedt, 
som er nær ved at opgive Redaktionen af det letter- 20 

stedtske Tidsskrift.

DEN 18. AUGUST. Idag underskrives da Madvigs Afskedi
gelse. Madvig havde skyndt sig saa meget med at begjære 
Afsked, at Aagesen—Goos’s Plan at beholde ham i Con
sistorium ved at skaffe Gertz en fuld Professorgage ikke 25

* Sept. 13. Jeg hører, at Broderen (der tog sig C. V. R.s 
Død meget nær), havde tænkt paa at trække sig tilbage 
fra Rigsdagen, da Høiesteretsstillingen generer ham. Men 
han har dog nu opgivet det. R. fortæller mig, at Hall 
paa Grund af sin Tunghørhed for et Aar siden tænkte 30 
paa at trække sig tilbage, men det blev da ei til Noget. 
Tværtimod fandt han sig i Vinter særdeles vel som For
mand i det store Høire-Udvalg.
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kunde fastholdes; da Aagesen i den Anledning kom til 
Fischer, havde denne alt talt med Kongen om Formen 
for Madvigs Afgang.

DEN 19. AUGUST. Tirsdag. Bergström bevarer sin Uvillie
5 mod Kong Oskar, under hvem han ikke vil tjene, fordi 

Kongen svigtede i 1875. Han har ligeledes bevaret sit 
Nag mod alle »Murvelerne«; han holder hverken »Aften
bladet« eller N. D. Allehanda, hvor Lindström (Spil
hammer) har faaet Hedin til Medarbeider.

10 DEN 20. AUGUST. Onsdag. Nickolin skal afløse Baller som 
Chef for Livgarden. Da Kongen selv ikke havde noget 
Ønske her, men overlod Indstillingen til Kaufmann, 
benyttede denne Leiligheden til at faae Bahnson til 
Departementschef. Herved reddes den tredie Artillerist

15 (Hertel—Bahnson —) Dronningens Moltke.

DEN 27. AUGUST. Onsdag. Ved min Hjemkomst finder 
jeg, at Alt er gaaet meget stille i de 6 Uger jeg har 
været borte.

Estrup har fundet sig i et efter Udenrigsmsts. Ønske
20 affattet Svar paa Englands vestindiske Spm.

DEN 28. AU GU ST. Torsdag. N ellemann vil vide, at Holstein- 
Ledre nu reiser bort, idet Liebe* har hjulpet Faderen 
til at give Reisepenge. Det skal være hans Kones Onkel, 
en preussisk General, der har foreholdt ham Nødven-

25 digheden af at komme ud af sin falske Stilling. Sand
synligvis følger Bojsen da hans Exempel. N—n. var 
aabenbart glad herover, men kunde dog ikke miskjende, 
at Muligheden af en ny Forening af Venstre under Bergs 
Ledelse herved bliver større. Saalænge Holstein—Bojsen

30 vare Ledere, var Overenskomsten yderst vanskelig. Med 
Høgsbro kan Berg lettere forsones.

3. Spt. Liebe erklærer idag, at han aldeles intet har 
med Grev Holstein-Ledreborgs Affairer at gjøre.
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Skeel har virkeligt Fornemmelsen af, at Hall i Folke
thinget øvede en væsentligt samlende, for Ministeriet 
velvillig Indflydelse.
DEN 29. AUGUST. Fredag. Jeg forelægger Skeel det Spm., 
om han og Estrup ville gjøre Noget for at hindre Lade- s 
gaardsterrainets Bebyggelse efter Knudsens Planer. Maa
skee er det allerede for sildigt til at standse ham.
DEN 30. AUGUST. Løverdag. Nu maa Statsrevisorerne 
tage deres Beslutning med Hensyn til Regnskabet fra det 
provisoriske Aar. Høgsbro siges at ville foreslaae (en bloc), lo 
at Regnskabet ikke kan passere; til ham vil da ventelig 
B. Christensen slutte sig.

Ravn foranledigede, at de to militære Kommissioner først 
arbeidede hver for sig, for at forebygge, at de skulde 
forivre sig paa hinanden. Dertil kom, at Kauffmann is 
havde udarbeidet en Forsvarsplan paa egen Haand, som 
om der ingen Marine existerede. Den var alt trykt, inden 
Ravn saae den. Der maatte nu Tid til dens Omdannelse, 
men saalænge kunde den fælles Cmss. Sammentræden 
ikke opsættes, men vel de to særskilte Cmsers. Forening. 20

DEN 1. SEPTEMBER. Mandag. Kongens Helbred synes 
noget tvivlsom. (Nyretfde). Til Fru Estrup har han klaget 
sig stærkt. Hans Ligegyldighed med Alting tiltager.

Meldahl og jeg forklarede Skeel—Estrup Jernbanesta- 
tionsspmets Stilling. Skeel gaaer ud fra den (vist noget 25 

tvivlsomme) Forudsætning, at Knudsens Byggeplaner ikke 
kunne gjennemføres uden Ministeriets Approbation. Uden
tvivl kommer det an paa, om Kommunen vil benytte 
Laanemidlerne.
DEN 2. SEPTEMBER. Tirsdag. I min Fraværelse har 30 
Bergstrand sendt sit Procesmanuskript til Trykkeriet, 
som har begyndt Sætningen paa egen Haand. Den stand
ses nu strax, og jeg har forlangt at see Manuskriptet.
DEN 3. SEPTEMBER. Onsdag. Bergstrands Manuskript 
er trods Forkortelsen desværre anlagt noget for vidtløf- 35
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tigt. Jeg sender det til Nellemann, der vel sagtens gien- 
nem Broomée burde kunne hjælpe Bgstrand til den Er
kjendelse, at der ikkun bør indrømmes c. 5 Ark. til hans 
Parti; det er endda Meget. Men tilsidst hjælper det vel

5 dog ikke stort.

DEN 4. SEPTEMBER. Torsdag. Jeg skrev foreløbigt idag 
til Bergstrand, og antydede min Frygt for, at Udførlig
heden var altfor uforholdsmæssig; hvis ikke tilfældigviis 
de første 40 Sider ere aldeles ubeskaarne, vilde hans

10 Afdeling alene rumme over 6 Ark, frygter jeg.

DEN 6. SEPTEMBER. Lørdag. Dronningen vil reise til 
Tydskland d. “’/o. Kong Georg ventes til Daaben. Der
med ei' Kongens græske Reiseplan opgiven, men han vil 
og ned til Thyra. Hvorledes kan han da (som Estrup

15 vil) undgaae at hilse paa Keiseren af Østerrig? I Vinter 
skulde Cumberland’s være her trods alle tidligere Erklæ
ringer, saa siges; men det vilde dog være stærkt.

DEN 7. SEPTEMBER. Søndag. Jeg har taget det Parti 
(trods Nellemann’s Ulyst til at gaae ligefrem løs paa Sa-

20 gen), at tage over til Broomée og tale med ham om alle 
Vanskelighederne ved Encyclopædiens svenske Bidrag.

Kronprindsessen er idag efter indtrængende Indbydelse 
af Onkelen reist til Drottningholm. Man vilde ikke tillade 
»Slesvig« at overføre hende til Malmøe.

25 Arentzen vil give et literaturh. Livsbillede af Oehlen- 
schlæger.

Ogsaa R. Nielsen vil udgive et Skrift om Øehlenschæl- 
ger, da Martensen afslog Hegels Opfordring.
DEN 11. SEPTEMBER. Torsdag. Jeg tager til Lund for 

30 at aftale det Fornødne med Broomé. Hvem skal staae 
som den, der har gjennemseet Bergstrand? Paa sine egne
Been kan han dog ikke staae. Det maa jo være Broomé. 
Nu er Thorsen kommen saa vidt, at Afbildningerne af
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de jydske Runemindesmærker slippes løs, skjøndt Texten 
ikke er færdig.
DEN 12. SEPTEMBER. Fredag. Broomé var da ikke 
saa slem at komme tilrette med. Vi gjennemgik de 8 
Ark; han lover snart at komme over til det Øvriges Gjen- s 
nemsyn.
DEN 13. SEPTEMBER. Lørdag. Weibull bebreider Silf- 
verstolpe, at han i et halvt officielt Tidsskrift optog Man- 
kelFs Tidsskriftet nedsættende Gustav-Adolph’s Artikel. 
Den var paa en Maade adresseret til Odhner, saa denne lo 
(der havde adopteret G. A.’s Fremstilling af Krigen som 
en Forsvarskrig) maatte svare. Han gaaer nu nogle Maa
neder til Arkiverne i Stockholm.

Weibull vil skildre Dronning Christine; til den Ende 
har han været i Montpellier og i Paris. is

W. bebreider Carlson hans Ligegyldighed for Litera
turen, den han ei kj ender*, og advarer mod det pom- 
peuse Billede af Carl XI, der ei svarer til den trange, 
phantasiløse, haarde Virkelighed. Med Carl XI ophører 
Vasablodets Virksomhed; derefter bliver det holstensk. 20 

Alt hos Christine spiller den fra Moderen nedarvede li
denskabelige Følelse og den deraf opstaaende religieuse 
Trang en større Rolle end Fædrenearven.
DEN 15. SEPTEMBER. Mandag. I Commissionsmøde, 
vkde. de nye Bygninger, fremkom Oplysninger om de 25 
nuværende Samlingers Rumfang ligesom om Ministeri
ernes.

Kongen kom idag frem med sit Selvforsvar i Gifter- 
maalssagen; hans Forbittrelse paa »Røverstaten« og Bis
marck er i sin Naivitet et Vidnesbyrd om, hvor meget 30 
han tidligere troede paa den tydske Kronprindses Oprig
tighed, da han i sin Tid afslog Keiser Napoleons Tilbud 
om at tage Elbhertugd. imod at give Frankrig frit Spil-

* Navnlig benyttede Carlson ei Weibulls interessante 
Forskninger om de hemmelige Artikler til Freden i Lund. 35

Kriegex’s Dagbøger. VII. Bind. 12
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lerum ved Rhinen. Det lod til, at Kongen dog har Be
tænkelighed ved at lade Cumberland komme her. Prinds 
Hans synes og at antage, at man ikke vil vove sig hertil, 
medmindre der opnaaes en Udsoning mellem Keiseren

5 og Cumberland. Uden al Tvivl føres herom nu Forhand- 
handlinger*; det siges, at Afgjørelsen skal finde Sted i 
Oktbr.

DEN 16. SEPTEMBER. Tirsdag. I den af Larsen opgivne 
Vedbykreds skal nu Tauber-Dons fremstille sig. Vil Berg

10 røre sig imod Tauber? Denne bebreider særligt Berg 
Jernbaneofferet til Høgsbro’s Forulempelse.

DEN 17. SEPTEMBER. Onsdag. Vi vandre igjennem 
i Prindsens Pafais.« Hvor skal der blive Plads til den 
uhyre ethnographiske Samling? Det er Brandfaren, som

15 gjør Samlingernes Opbevarelse her utilraadelig. Men 
hvortil ellers bruge Palaiset.

Jul. Hansen er øiensynligt bange for, at hans Bog skal 
paadrage ham en Sag for Fornærmelse imod Bismarck, 
som kunde vanskeliggjøre ham at reise i Tydskland. Mon 

20 han vogter sig for Fornærmelse mod Keiseren af Tydsk
land, naar han vil skildre Grunden til Kjøligheden mel
lem Rusland og Tydskland?

DEN 19. SEPTEMBER. Fredag. G. Winther er nu kom
men frem med nogle Forslag om større Myndighed for

25 Ministeriet ligeoverfor Consistorium** som Betingelse for 
Understøttelsen af Staten og Communitetet (principalt 4

* Jeg hører, at Wyke atter ei' sat i Bevægelse; Wind
horst er en Hovedmand. Efter Prinds Vilhelm hai’ Thyra 
i det Hele stærk Indflydelse paa Cumberland; om hun

30 her kan sætte sit Ønske igennem, er en anden Sag.
** Indtil Videre er det meget uklart, hvad han vil. Der 

kræves inden et Aar en ny Fundats, hvorefter Ministeren 
alene er ansvarlig for Universitetets Oekonomie. Dette er 
han jo i Virkeligheden alt nu.
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Mill., subsidiært Sorø Ak.s Deltagelse i det aarlige Til
skud).
DEN 21. SEPTEMBER. Søndag. Aschehoug udtaler sig 
imod Øllgaards Plan til Udgivelsen af Ørsteds Skrifter.

Det viser sig, at Universitetscmss. Forslag til forhøiet s 
Lønning (i Lighed med Departementschefernes Lønnings
forslag for Kontorchefer (laveste Løn) og Depch. (høieste 
Løn) vil kræve et saa betydeligt Tilskud, at Madvigs 
Commissionsberegning (160,000 Kr., hvoraf 80,000 som 
Rente og 80,000 som aarligt Tilskud, hvoraf 30,000 ud- lo 
over det Nuværende) bliver aldeles utilstrækkelig. Der 
maa lægges mindst 40,000 Kr. aarlig Indtægt til (altsaa 
1 Mill. Kap. eventuelt). Dette kunde jo passende tagés 
af Sorø Akademies Midler, som gærne efter Winthers 
Ønske kunde frigjøres for Udgifterne til Seminarierne, is
DEN 24. SEPTEMBER. Onsdag. Det er Frost, som til 
Figaro har sendt den apokryphiske Meddelelse om, at 
Orloff var sendt hertil for efter Keiser Vilhelms Ønske at 
faae Storfyrsten til at hilse paa Kronprindsen, efterat denne 
havde gjort Undskyldning for den ubehagelige Maade, 20 
hvorpaa han skulde have udtalt sig om Storfyrstens For
hold i Krigen. Kronprindsen nedlod sig til at modtage 
Frost for at oplyse ham om Feiltagelsen, men der skulde 
laves en Artikel.
DEN 25. SEPTEMBER. Torsdag. Kongen er omsider 25 

gaaet ind paa Biilows Afløsning af Falbe. Men hvem 
veed, om det ikke gaaer tilbage, naar Prindsen af Wales 
kommer og — som det skal være B. lovet — beder for 
ham. B.’s Kone havde paa en paatrængende Maade vil
let have Prindsessen af Wales til at »vise sit Hjerte« ved 30 
at gjøre en naturlig Datter af Hertugen af Gliicksbg. og 
Grevinde Finkenstein til Hofdame; en anden vilde hun 
anbringe hos Prindsesse Vilhelmine (de ere nemlig ca- 
tholske).
DEN 26. SEPTEMBER. Onsdag. Gr. Thomsen tilbyder 35 
Meldahl at gjøre Tegning til Althingsbygningen i Reik- 
iavig (100,000 Kr.)

12*
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Nellemann fristede Althinget ved at tilstille Alth. til
Eftersyn en foreløbig Plan (Klemp).
DEN 27. SEPTEMBER. Lørdag. Idag tilsagde Jacobsen
Meldahl den Sum, der behøvedes til at gjøre Riddersalen 

5 paa Frederiksborg færdig i Løbet af eet Aar.
Jacobsen er utaalmodig efter at see Arbeidet tilende

bragt, inden han døer.
DEN 28. SEPTEMBER. Søndag. Schybergson har nu 
optaget det Spm., om Gustav Adolf var en »Troshelt«

10 eller >Politiker«. Her gjælder vel intet »Enten — eller«; 
men det kan vel være, at han var mere Politiker, end 
Rosenberg vil erkjende.
DEN 29. SEPTEMBER. Mandag. Vi undersøgte idag 
Rigsdagslokalerne. Det bliver maaskee rigtigt at faae

15 Krabbe, hvis han vil, med Meldahl til Bruxelles for at 
see, hvorledes en Stat, der kun har dobbelt Befolkning 
mod D. bygger for Ministerierne m. m.
DEN 5. OKTOBER. Søndag. Nu er da Biilau afskediget. 
Virkelig bliver Falbe Eftermanden, idet Bille gjemmes

20 til Berlin, naar Quaade gaaer. Naai' blot ikke denne 
Gjemmen bliver altfor lang!
DEN 6. OKTOBER. Mandag. Rigsdagen træder sammen.

Jeg gav idag Nellemann Aschehougs Brev med 011- 
gaards altfor frie Bearbeidelse af Ørsted, ligi. bad jeg 

25 Aagesen tænke paa Aschehougs Krav paa en genuin Udg.
af Ørsted.
DEN 7. OKTOBER. Tirsdag. Underudvalget drøftede Mel
dahls Quaiforslag. Fenger har stor Lyst til at lægge An- 
læget bort fra hele Kyststrækningen og faae det forlæn

so get ind fra en mindre Deel af Kysten.
DEN 9. OKTOBER. Torsdag. Dr. Carl Lange har til Carl
sen sagt, at han ikke troer paa Hall’s Helbredelse; han 
holder for, at der er indtraadt Hjærneblødhed, omend 
kun paa et begrændset Sted. Man har dog Exempler

35 paa Helbredelse i saadanne Tilfælde. (Fenger).
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DEN 10. OKTOBER. Fredag. Carlsen vil, jeg skal virke 
for et Fællesudvalg fra begge Thing.

Stillingen i FolkethingeT’ er endnu uklar. Der er en 
stærk Tendents hos de Moderate til at vinde Albertinerne, 
hvorved de blev et relativt Fleertal. s
DEN 11. OKTOBER. Løverdag. Mærkeligt nok har Krabbe 
ladet Statsregnskabets Behig. gaae først til Landsthinget; 
man ved altsaa endnu ei ret, hvorledes Folketh. vil tage 
Provisoriet.
DEN 12. OKTOBER. Søndag. J. Hansen vil ganske rigtigt lo 
nu være Consul i Paris; han er saa naiv, at han slet 
ikke har tænkt paa, hvilken Indflydelse hans Bogs Op
tagelse kunde faae paa Muligheden af denne Plans Virke- 
liggjørelse. Han er iøvrigt saa meget ivrigere derfor, som 
han, skjøndt han erklærer, at han vil opgive al politisk i5 
Virksomhed, har indset, at han kun kan leve i Paris, 
men hans Forventning, at Waddington maatte gaae til 
Nytaar, nu efter al Rimelighed vil glippe.

Ved Centrumsmødet d. ^Vio gjenoptoges foreløbigt vort 
gamle Forretningsudvalg. Ploug fremstillede Spm., om 20

* Sen. Anm.
Høire har gjenoptaget sin Organisation fra ifjor: Bille, 

Dinesen og Ingerslev som forretningsførende Udvalg 
Scavenius, N. Andersen, Klein og Rimestad, cfr. ^Vio og 
1880 Fbr./3, 25

Man har ei villet vælge en ny Formand isfor. Hall, 
men blot bedt Rimestad være reent formel Formand. 
Efter Carlsens Tilskyndelse har Scavenius foreslaaet at 
Udv. skulde opfordre Landsthingets Ikke-Bondevenner 
til en lignende samlet Organisation. Ingerslev antydede 30 
Frygt for, at Godseierne vilde være betænkelige ved en 
Sammensmeltning; Klein fik da vedtaget, at Rimestad og 
Scavenius kun skulde meddele os^ hvad man i Folke
thinget havde vedtaget; man kunde ønske at vide, hvem 
man skulde henvende sig til [i] Landsth. med en Med- 35 
delelse el. et Spm.
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vi skulde samle alle Ikke-Bondevenner, (Nogle sagde 
han af Høire vare for det* andre imod —) eller om hver 
Gruppe for sig skulde samle sig, vi med 6 og Høire med 
3**, som da i Forening kunde repræsentere begge Grup-

5 per ligeoverfor Folkethinget, efter ham skulde man troe, 
at Rimestad havde opfordret os til at samle Alle for at 
kunne give Oplysning om Landsthingets Mening. Det 
var jo i denne Retning, at Carlsen engang i forrige Uge 
talte til mig. Men da baade Carlsen og Frijs vare borte,

10 og jeg ikke havde hørt noget fra Klein eller Rimestad, 
fik jeg al Beslutning udover den midlertidige Ordning 
udsat.

DEN 13. OKTOBER. Mandag. Idag opfordrede jeg Wor
saae og Bruun til at opstille et ideelt Program til en ny

15 Bibliotheks- og Museumsbygning. De ville begge gaae 
vel stærkt paa, Bruun med H. Holm, Worsaae med 
Storch.

Jeg har taget S. Müller til Secretær, skjøndt denne 
havde nogen Tvivl paa Grund af sin begyndende Tung-

20 hørhed.
Kauffmann har nu faaet Tvermoes og Jensen bort fra 

Generalstaben (Schroll, Zachariae er kommet ind).

DEN 14. OKTOBER. Tirsdag. Rigsdagsmiddag med Af
skedsgilde for Gjæsterne. Krabbe loyal.

25 Aagesen kom da ind i Statsregnskabsudvalget istf. 
Rump — naturligvis imod sit Ønske. »Dagbi.« er ifærd 
med at ville skille Statsregnskabets Godkjendelse ud fra 
Spm. om den foreløbige Lovs Gyldighed.
DEN 15. OKTOBER. Onsdag. Kongen reiser til Gmun-

30 den idag. Hans Svigersønner reise nu og. Men iøvrigt

* Jeg hører senere, at dette nok var Nellemann, me
dens Estrup fandt Opfordringen indiscret. Høirehæren 
savner Ledere.

** Ploug beklagede, at Haffner Intet vilde have med 
35 Thinget at gjøre.
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veed man ei hvor længe, Kongen vil blive borte,* jfr. 
30. Nov.
DEN 16. OKTOBER. Torsdag. Rothe betoges stærkt af 
Estrup’s Meddelelse idag. Holstein-Ledreborg optog de 
høgsbroske Antydninger om Ministeriets formentlig ensi- 5 
dige Holdning til russisk Side.
DEN 17. OKTOBER. Fredag. Jul. Lange anmelder i 
Dagbi. Madvigs Nationalitetsartikel; det Foredrag burde 
enten være holdt paa Askov — eller for 20 Aar siden i 
Studenterforeningen. 10

Nu vil Jacobsen jun. give 100,000 Kr. til et Fond, ved 
hvis Renter Sculpturarbeider (herfra udelukkes Statuer 
af Danske Mænd) kunne opstilles i Kbhvn.; Bestyrelsen 
skal dannes af ham (siden en, der vælges af Thorvald
sens Museum, en fra Akademiet, og en fra Kommunen.) is

Ligi. vil han give 20,000 Kr. til Indkjøb af Afstøbnin
ger (efter Aftale mellem Rosenørn og ham) af de betyde
ligste udenlandske Skulpturarbeider, saaledes at Udre
delsen fordeles paa flere Aar.

Meldahl har nu gjort Tegningen til den islandske 20 
Althingsbygning færdig. Det er Herholdt, som opvarmer 
den gamle Historie om Charlottenborgstilens Vedligehol
delse i Museumstilbygningen. Som om det var Noget, 
der skulde bruges eller kunde passe!
DEN 18. OKTOBER. Løverdag. A. D. Jørgensen fik idag 25 
endel Skrifter til Slesvigs Historie (foruden de tidligere 
Tidsskrifter.) Han siger, han har troet det nyttigt (ved 
sin Artikel om Øm Kl.) i Tide at optræde mod den

* Estrup sagde paa Toldboden til Klein, at Kongen 
havde lovet ham at komme tilbage, saafremt han blev so 

telegraphisk opfordret dertil. Hvad Estrup ikke sagde 
var, at Kongen havde opsat at tale om Reisen saa længe, 
at Estrup tilsidst gik til ham omtr. tre Dage før Reisen 
og spurgte, om det var sandt, hvad man fortalte, at han 
vilde reise. Kongen svarede Ja; Estrup bad ham da være 35 
meget forsigtig. Til Rosenørn sagde Kongen Intet.
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under (Waitz) Schirrens Auspicier sig udviklende hyper- 
kritiske Tendents til at erklære alle Aktstykker for uægte, 
der ikke fyldestgjøre visse forudfattede Ægthedsbeviser, 
hos Buchwald, Hasse o. s. v.

5 Kleins Opfattelse af de Moderate, at de erkjende deres 
Feil, men ikke vide hvad de skulle gjøre efter at de 
bleve skuffede i den Forventning, at Hall vilde hjælpe 
dem til et nyt. Mstm., som de vilde have bøiet sig me
get for, styrkes ved aldeles lignende Udtalelser af Per-

10 soner, der staae ganske udenfor Politiken f. Ex. Jør
gensen.

Nu er Er slevs Disputats udg. Han vil vise, i hvilken 
Grad Kongemagten vandt ved Reformationen i 1536. 
Christian III optog Christian II’s Gjerning.

15 DEN 19. OKTOBER. Søndag. Idag bragte K. Erslev mig 
sin Disputats: »Konge og Lehnsmand^ med tilh. Akt
stykker, jfr. H. Forsell.

I Berlin vil man aabenbart lægge meget Mærke til, 
om Kongens Nærværelse i Gmunden øver nogen med 

20 Tydsklands Ønsker stemmende Indflydelse paa Cumber
lands Beslutning*. Om Fødslen af en Datter øver nogen 
Indflydelse er vel tvivlsomt. Kongen kan næppe undgaa
at hilse paa Keiseren, men Berlin da?

DEN 22. OKTOBER. Onsdag. Stemningerne og Planerne 
25 vexle hurtigt, nu vil Hansen ei længere være Consul i

Paris**, men han vil nok have Løn der for at give Un
derretninger. Skulde det bidrage hertil, at det nu hedder 
igjen, at Waddington’s Dage dog ere talte? Man vil vel 
modsætte sig Amnestie, men dertil udkræves en ny

30 Conseilpræsident f. Ex. Freycinet; og de maa da finde 
en ny Udenrigsmst; endnu er det vel for tidligt at lade 
Challemel-Lacour træde ind.

* Jfr. Dagbis. Corresp. fra Berlin Dagbi. d. *®/io.
** Sen. Anm. Sagen er, at Valfrey har ladet ham vide,

35 at han ikke vilde faae exequatur.
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Décazes er ble ven saa vild, at han ei blot seer Chanzy 
som Præsident i en nær Fremtid; men han har endog 
i ham opdaget den Monk, der skulde bringe Greven af 
Paris paa Thronen inden et Aar!
DEN 23. OKTOBER. Torsdag. Bagger sendtes igaar frem 5 
af Holstein med sin Forespørgsel om, hvad Begjeringen 
har gjort for at vinde Tydsklands Venskab. Holstein 
siges at ville angribe Estrups Russervenlighed. Det er 
sandt, at adskillige af Diplomaterne (Montbel—Magnus) 
klage over den særlige Gunst, Hoffet viser Mohrenheim, lo 
og Begjeringen maa være ansvarlig for Hoffet.*

Paa det lille forberedende Valgmandsmøde i Aften 
vilde Tvermoes gjøre en tidligere Uret mod fhv. Adj. 
Hedemann [god] ved at anbefale ham; Kpt. Blom havde 
dog Stemningen for sig, skjøndt Ravn gjennem Klein ud- is 
taler Frygt for en vis »Stædighed«, og Rimestad fore
bragte en Frygt for, at han var en Modstander af Kbhvns. 
Befæstning.
DEN 25. OKTOBER. Løverdag. Antonio Leigh Smith’s 
Udtalelser vise, hvilke Planer der gjære i visse i vest- 20 
indiske Forhold interesserede Kredse, om Statsgarantie 
for et Aktiedriftsselskab. Det er ham, der skrev Art. i 
Dagbi. iVio.

Naturligvis skulde Raasløff sendes ud som Dictator.
Molbech fik da i Aften ilde Medfart, dels fordi man 25 

har ondt af den store Lykke, Ambrosius gjorde — det 
nye Stykke er yderst svagt og burde være henvist til 
Casino — dels fordi Bjørnsons Venner vilde straffe ham 
for hans Leonarda-Censur. (Bjørnson er her paa Gjen
nemreise til Wien.) 3o

* Efter Samtale med Nellemann opfordrede Rimestad 
Krabbe til ikke som sædvanlig straks at begjære Sam
tykke til Baggers Spms. Fremme, da man muligt kunde 
faae Berg til at hjælpe til Nægtelse, naar der blev givet 
Tid. Krabbe, der beklagede Forespørgslen, lovede det 35 
og vilde see, om han ei kunde faae Bagger til at tage 
den tilbage; jfr. ^VN.
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Bjørnson forlanger Opreisning af Kong Oskar, der skal 
have sagt om ham: »Der gives ikke det Bud, han ikke 
har overtraadt;« hans Stemning mod Kongen lagde sig 
for Dagen ved den Yttring, at Kongen havde gjort Ber- 

5 gensreisen for at hindre Løbergs Gjenvalg i Amtet; Resul
tatet blev det modsatte.
DEN 26. OKTOBER. Søndag.

E, Sars vil, siger Bjørnson, tage Tiden fra andet Bind 
til 1814 forholdsvis kort, for at naae til Skildringen af

10 Tiden 1814 — Nutiden.
G, Brandes vil nu holde Forelæsninger her over den 

franske Literatur 1830—1848. Er det den mod Jøderne 
voxende Uvillie i Berlin, der bringer ham til nu at tye 
til os igjen?

15 DEN 28. OKTOBER. Tirsdag. Cumberland har da ikke 
villet gjøre den Henvendelse til Berlin, som Wyke skulde 
tilraade ham, hvorefter han sagdes at ville faae Brunsvig. 

Kongen har da gjennem Crenneville sagt, at han vilde
hilse paa Keiseren i Wien.

20 DEN 29. OKTOBER. Onsdag. Assessor Dr. Lassen synes 
betænkelig ved at overtage Professoratet — han frygter 
Arbeidet, maaskee tillader hans Helbredstilstand ham 
det ei heller.
DEN 30. OKTOBER. Torsdag. Thorvaldsens Museums

25 Bestyrelse tiltræder for sit Vkde. Jacobsen jun.’s Alber
tina-Plan. Han har Planer med en Carstens Statue, 
skjøndt han ei vil have sit Legat anvendt til moderne 
Statuer.
DEN 31. OKTOBER. Fredag. Skeel har i denne Uge

3omaattet holde for i Folkethinget med Vandi. og Spare
kassel.

Carlsen fortæller mig idag, at Kong Oskar (i Henhold 
til Bildt’s Beretninger og andre Correspondancer) alt 
d. 15^® Okt. havde berettet ham omtrent det Samme, 

35 der senere er kommet frem i Aviserne om Aftalerne i
Wien.
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Jeg forestillede Nellemann idag, hvorlidet Estrup kunde 
erstatte Rosenørns Mangler som Udenrigsminister; man 
vidste aldrig, hvad han forsømte, og han havde ingen 
Indflydelse paa Kongen, ved hvis Uforsigtighed vi bleve 
udsatte for megen Misforstaaelse f. Ex. for den stærkt s 
udbredte Tro, at vi vare russisksindede. N. erkjendte 
Ønskeligheden af at faae en Mand med Erfaring og 
Dannelse i Kongens stadige Nærhed, men mente, at 
kun Rosenørn besad den nødvendige Egenskab ganske 
at kunne underordne sig Vedel. Han paastod, at Estrup 
ei i sin Tid havde været russisksindet, men troede, at lo 
Tydskid. stod bagved Rusland.
DEN 1. NOVEMBER. Løverdag. Plougs Studenterjubi
læum. Boglegatet voxte da til 15,000 Kr. Madvigs Subskrip
tion har nu naaet til omtrent 8000 Kr.

Falbe meddeler, at Kongen kommer en Uge sildigere is 
hjem end paatænkt.
DEN 2. NOVEMBER. Søndag. Jeg hører, at Mohren
heim alt i Tirsdags begyndte at tale om det Betænkelige 
i, at Kongen reiste gjennem Preussen uden at søge 
Leilighed til at hilse paa Keiser Vilhelm. Dengang saae 20 

det ud, som det var umuligt at bringe Sagen under For
handling i Ministeriet. Anderledes nu, da Kongens Hjem
komst udsættes* og Rosenørn kommer hjem i Morgen, 
Estrup paa Tirsdag. Mhm. opfatter ganske rigtigt For
holdet i Mst.; Estrup est tout puissant pour le moment; 25 

c’ est le Bismarck de Danemarc. Det er ubegribeligt, at 
Rosenørn holder ud i Ministeriet efter den Behig. der 
vistes ham af Kongen og af Estrup, men det er heldigt; 
thi Estrup tog strax selv Udenrigsmst.
DEN 3. NOVEMBER. Mandag. Tietgen skriver paa en 30 
Memoire til Storfyrstthronfølgeren, som denne vil give

* Estrup har forhindret Kongens Reise til Athen ved 
bestemt Indsigelse. Nellemann havde iforgaars en vis 
Frygt for et Møde paa Corfu.
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Finansm. til Overveielse, om det skulde være i Ruslands 
Interesse at fremskynde den Udvikling af Skibsfarten 
paa Libau, som det forenede Dampskibsselskab ellers 
vil bruge 16 Aar til. Storfyrsten har efter Tietgen For-

5 stand paa og Interesse for technisk-mekaniske Problemer 
og Beregninger*.

Det er Levy, som har hjulpet Estrup med Opgjørel- 
sen af et Tilbud, som skulde gjøres det sjællandske 
Jernbaneselskab. Alligevel er han En af dem. Selskabet

10 delegerer til Forhig. med Estrup.
DEN 4. NOVEMBER. Tirsdag. Estrup vilde idag Intet 
vide om et Besøg i Berlin; Rosenørn maatte afgive Grund 
derimod; han havde tidligere ikke anseet det for nød
vendigt; hvad var der hændt siden? Mohrenheim havde

15 endnu ei talt med R. eller E.
Efter Adv. Motzfeldt regner man 100 St. paa næste 

Storthing for Grundlovsændringen om Statsraadernes 
Adgang til Storthinget. Saa skulde, mener man i Publi
cum, Stang vige. Grundlovsbeslutningen stadfæstes og —

20 Aschehoug blive Statsminister.
DEN 5. NOVEMBER. Onsdag. Mohrenheim er nu ble
ven syg, saa han har ei talt med nogen af Ministrene. 
Falbe siger efter at have talt med Novikof (istfr. hvem 
Uexkiill blev i Wien under Bks. Ophold der) og

25 Teisseran, at Bismarck aldrig har været saa vild, som 
han var i Wien. Politiskt talte han bl. A. om Rumæni
ens Deltagelse i Krigen (for at faae Bessarabien); Sverrige

* T. forklarede mig, at den svenske Hypothekbank 
virkeligt havde modtaget hans Tilbud med Forpligtelse 

30 til at gjøre Forslag om nogle reent formelle Punkter (ei 
svensk Mynt f. Ex.) hvilke Forslag Tietgen i fornødent 
Fald dog uforandrede. H. Hamilton blev overstemt, men 
siden virkede Forsell’s og Dufva’s Erklæringer, at Sagen
var afgjort. Tid spildtes, saa man nu i Paris kun tog 

35 medens man tidligere mange Gange vilde have overteg
net Beløbet.
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kunde faae Danmark o. s. v.* men især gik hans Told
forbundsplaner vidt; det paastaaes, at Andrasssy — Hay- 
merle havde villet gaae ind paa Tydsk-Østerrigs Opta
gelse i en tydsk Toldforening, men de havde dog ikke 
dristet sig til at love det, da deres Medhjælpere forestil- s 
lede dem alle Indvendingerne.

Da man i Folkethinget ei vil give slip paa Klein, op
stilles Matzen som Candidat, skjøndt det tillige forud
sættes, at hans Valg vil møde Vanskeligheder. Det skal 
nu beroe paa ham, om han trods denne Udsigt vil tage lo 
imod Candidaturen (Henrichsen—Bille skulde da anbe
fale ham) det paastodes, at Madvig hellere vil ind i 
Folkethinget. Klubien er noget krænket over, at han 
aldrig er bleven spurgt, om han vilde modtage Valg. 
(Idag erklærede han til Topsøe,** at han for Øieblikket is 
ikke vilde; det Samme sagde ban i Sptbr. til Klein.)
DEN 7. NOVEMBER. Fredag. Berg optræder ret velvil
ligt ligeoverfor Hærlovf. idag, men forlanger dog megen 
Bøielighed af Krigsministeren, hvi.s Lovforslaget skal 
kunne gjennemføres. I Aftenmødet i Finantsudvalget blev 20 
Holstein-Ledre tilsidst ved en Radicals Overgang valgt 
til Ordfører (Scavenius).

Estrup vil ikke forhandle med Sjæll. Jernb. Plenar- 
bestyrelses Delegerede. »Behag at sammenkalde General
forsamlingen til Vedtagelse af en Statutforandring, der 25 
tilsteder Selskabets Selvopløsning.«***
DEN 8. NOVEMBER. Løverdag. Bojsen optraadte meget 
udfordrende imod Bergs krigsministervenlige Standpunkt.

I Ministerraadet blev Estrup stærkt trykket af Rosen
ørn, Skeel og Nellemann, men han fastholdt sin Indsi- 30 
gelse imod Kongen.s Besøg i Berlin. Da fik Rosenørn et 
af sine sædvanlige Mæglingsindfald at skaffe Kongen en 
Indbydelse.

* 17. Nov.
** Topsøes Meddelelse 6 Novbr. 35
*** 26. Novbr.
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I Valgmandsmødet enedes man om H. Matzens Can- 
didatur, skjøndt Madvig frygtede for, at han skulde være 
for nellemannsk og derfor anbefalede Arkitekt Klein og 
Ass. Lilienskiold’s Grosserer Tvermoes Candidatur.

5 Den Interesse, som for fyrgetyve til halvthundrede 
Aar siden vistes Theatret, er nu fortrinsvis gaaet over 
til Musiken, der er bleven en Modesag. Ved Siden af den 
gamle Musikforening (Gade) og Cæciliaforeningen har 
Lange-Müller og Otto Malling organiseret Concertfor-

10 eningen. Den ene Concert afløser den anden.
Ved Erslevs Disputats høstede Præses megen Aner

kjendelse (Schiern*, Fredericia); men den fik dog sin til
børlige Begrændsning ved Troels Lund og Holm. Alt 
Fredericia havde nogle Tvivl m. Hs. tit, at den tidligere

15 Tids Vilkaar ei vare klaret (kunde Kongen retligt sætte 
en Ikke-Adelig til Forvalter paa et Fadeburslehn?); men 
Troels Lund mente, at Frederik ITs Tid, hvis den var 
blevet bedre oplyst, vilde have vist gunstigere Vilkaar 
for Adelen, end E. mente, og Holm, der bebreidede ham,

20 at han ikke havde givet Aschehoug og Forsell den skyl
dige Anerkjendelse, paaviste, at Forf. var tilbøielig til at 
stille Sagen paa Spidsen. Derfor havde han fremstillet 
Kongen som Eneseirherre i 1536; at han ei var det, viste 
de Indrømmelser, der gjordes Adelen. (Clausulen om

25 Norge, der opgav den paastaaede Arveret, og Rigsembe
dernes Besættelse af udelukkende indfødte Adelige); der
for vare Svingningerne i den senere Tid ei iagttagne.
DEN 10. NOVEMBER. Mandag. Da Estrup ikke kunde 
faaes i Tale — han opgjorde Skiftet efter Svigerfaderen

30 — blev de Andre enige om at sende Holstein Hlstbg. til 
Kongen med Opfordring til at anmelde sit Komme til 
Bérlin, hvis Keiseren i den korte Tid, han kunde blive 
der, havde Leilighed til at modtage ham. Der er ikke 
Tid til et Forsøg paa at skaffe Indbydelse, hvis dette

35 overhovedet var passende.
* Schiern fremhævede dog, at det kun var den luther

ske Reformation, der begunstigede Kongemagten.
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DEN 11. NOVEMBER. Tirsdag. Idag omstemmer Estrup 
alter Ministrene, og der skulde nu kræves Indbydelse; 
ellers maatte Kongen ikke komme. Men da Rosenørn 
kom op i Ministeriet, kunde han ikke fastholde denne 
nye Vending (ogsaa Moltke fra Paris fandt det umuligt) s 
og Holstein afreiser i Aften med et Brev til Kongen, 
hvori denne Betingelse ikke findes. R. mener synderligt 
nok, at det ligefuldt kunde komme ind i Brevet til Quaade. 
Hvad man kan gøre er at tilføie til Anmeldelsen (der 
vel maa ske til Radowitz), at da Kongens Ophold i Wien lo 
blev saa kort, vilde han sætte megen Pris paa, at Svaret 
blev givet gjennem den tydske Ambassadeur i Wien. En
deligt kunde man jo sige Quaade, at hvis han kan skaffe 
en formelig Indbydelse, er det godt.

Krigsministeren forløb sig stærkt idag. Først svarede is 
han Juel, der mente, at Tydskland havde stor Lyst til 
at tilbagegive os Noget af Slesvig, at man i Tydski. nok 
snarere vilde forene noget af Danmark med Slesvig — dette 
bliver af Krabbe strøget; han fik Juel og Referenterne 
til at fortie det — dernæst var han saa ubehagelig mod 20 
de Militære inclusive det mindre militære Medlem Dine
sen, at denne sammenlignede ham med den Plante, der 
stikker mest, jo mindre stærkt man tager paa den. Paa 
Ingerslevs Klage til Skeel sagde denne: »Naa begynder 
han nu ligesom den Anden.« 25

Carlson, der imorgen reiser tilbage, siger mig, at nu 
vil Annerstedt ikke længere være Red. for det letterstedt
ske Tidsskrift; der pønses paa en Deling.

Det juridiske Facultet besluttede idag at frabede sig 
Opfordringen til at afgive Responsum om det sjællandske 30 
Jernbaneselskabs Uopløselighed. (Klubien havde ønsket 
et saadant).

DEN 12. NOVEMBER. Onsdag. Estrup tog igaar Kauf
mann i Skole.

Nu melder K. Gielleriip sig som Forf. af en Idealist 35 
ved at udgive en ny Novelle: »Det unge Danmark.«
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Ligi. kommer endelig Holm Hansen's islandske Fortæl
ling »Vikingeblod.«

Det viser sig nu, at alle Theatrene ville feire Oehlen- 
schlægers Hnndredaarsdag, en Mindefest, der mere og 

5 mere vinder Stemningen. Ogsaa de nye Realister tages i 
Tjeneste. Af den ældre Leir* komme Holst, Ploug, Lemb- 
cke, Andersen, af den yngre Drachmann Schandorph**.

Mohrenheim er forhindret fra at tale med Nogen der
ved, at han har faaet en Ørenforkjølelse, der har gjort 

10 ham døv paa begge Øren. Foreløbigt har Rosenørn taget 
del Parti slet ikke at tale med Estrup om Afvigelsen
fra hans Mening.

Idag falder Bille ned med en Skrivelse til Estrup, hvori 
han med stor Selvsikkerhed optager Hansens Indfald 

15 om et Mageskifte mellem Brunsvig og Nordslesvig (Flens
borg iberegnet); den sidste Chance til at udfrie Nord
slesvig skulde ligge i en klog Benyttelse af de med Cum
berland svævende Forhandlinger.

20
DEN 13. NOVEMBER. Fredag.

Idag Eftermiddag kom Kongen (med Svigersønnen) til
Wien. Istf. som forudsat at hilse under streng Incog
nito paa Keiseren i Salzburg, reiser Kongen nu til Wien, 
tager ind paa Hofborgen, altsaa Alt bliver saa otficielt 
som muligt, og det uagtet han nylig ganske særligt blev 

25 opirret, naar man ei vilde istemme i hans forbittrede 
Udbrud mod Keiseren.

1813. 1818.
30 Bergsøe. v. d. Recke 

1835.

* Man maa vel nu ordne Grupperne saaledes:
Ploug.t Kaalund. Lembcke. Molbech. Richardt.

1815. 1821. 1819.
Evald.
1821.

** Drachmann. Schandorph. Jacobsen.
Ths. Lange.
I Hostrup er jo ikke lovende Digter. Goldschmidt (19). 

35 E. Bøgh (22) Topsøe høre vel til en Mellemgruppe.
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DEN 14. NOVEMBER. Løverdag.
Oehlenschlægerfesten * Sverige var taust**, medens 

Norge og det finsk—finske Theater lod høre fra sig. 
R. Nielsen gjorde Lykke ved sin Tale i Theatret.

Estrup har og fortalt Kronprindsen Kaufmanns *** 5 
Malconduite uden al Skaansomhed.

Storfyrstthronf. med Gemalinde skulle paa Søndag 
komme til Berlin. Dagmar har aldrig været der før. 
Mon Kongen nu ikke reiser med dem?

DEN 15. NOVEMBER. Søndag. Goos er nu indtraadt i lo 
Kraft af Anciennitet i Consistorium, og er bleven inspec- 
tor questuræ; Nellemann har opgivet det Forbehold, 
som tidligt har været indrømmet ham m. Hs. til Stil
lingen i Consistorium, saa Scharling (W) indtræder efter 
Goos. Matzen er valgt ind i Consistorium og bliver Re-is 
ferendar.

Foreløbig beholder Goos Aarbogen.
A. Slrindberg er nu optraadt som Zola’ner i den sven

ske Literatur (röda rummet) jfr. hans ifjor udgivne; han 
er ansat ved det kgl. Bibliothek. 20

DEN 16. NOVEMBER. Søndag. Jeg foreslog idag G. 
Ljunggren, der overbringer Madvig en af samtlige Mier 
af Consist, akad. underskreven Adresse, til sit Foredrags-

* Kronprindsen gik, da Kongen ikke lod høre fra sig, 
i Frygt for, at der skulde komme et Telegram fra Kong 25 
Oskar. Det udeblev da og.

** Seent om Aftenen kom Ekholm dog med. Ogsaa i 
Lunds akademiske Forening var der Fest.

*** Sen. Anm. Da man har forsømt at tage Frost i 
Ed, indeholder Standard idag en Meddelelse om, at 30 
Kfm. har sagt, at Tydski. ved første Leilighed vilde 
falde over Dmk. (jfr. Nordd. allg. Zlg. d. 17. Novbr.), 
hvorfor han maa gaae af.

Kriegers Dagbøger. VII. Bind. 13
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thema her at vælge Tiden 1830—1848; han faaer Geijer 
til Centrum, men i en ny Tid, der er mindre kjendt 
her end den tegnerske.

Idag kom Storfyrstthronf. til Berlin med Dagmar.
5 (Kongen var da ikke taget med)*.

Bismarck lader Nordd. allg. Ztg. hilse paa Storfyrsten
med en skarp anti-russisk Artikel, som udvikler Nød
vendigheden af en tydsk-østerrigsk Alliance.

DEN 17. NOVEMBER. Mandag. I Dresden phantaseres
10 der nu om en ny bismarcksk Plan. Nu skulde hele 

Saxen indlemmes i Preussen, for at dette Rige kunde 
naae sit gamle Ønske at strække sin Grændse Uge til 
Bøhmen; det var Planerne i 1866; men Bøhmerne vilde 
ikke lade sig lokke til at tjene det sachsiske Huns til

15 Vederlag, og Østerrig—Frankrig hindrede Planens Ud
førelse. Nu skulde Rusland betale Gildet, og det sach
siske Huus atter flyttes til Warschau.

Det er dog i ethvert Fald et Vidnesbyrd om Omfan
get af de Planer, der tillægges Bk., om de end antage 

20 forskjellig Form paa de forskjellige Steder, idet Polen 
jo i Wien skulde tilfalde en østerrigsk Erkehertug, men 
nu skulde være Vederlag for Sachsen. Det gjentages, at 
han skulde have talt om en Personalunion mellem Sve
rige og Danmark **

25 Almeenskolelovfs. D*® Behandling begynder idag i 
Folkethinget. Landsthinget kom idag sammen igjen. Ud
valgene i Skeels to vigtigere Lovf. have kun søgt Op
lysninger.

DEN 18. NOVEMBER. Tirsdag. Grev Holstein kom til-
30 bage idag; Quaade havde villet have ham til at ændre 

U. M.s Ordre til ham, saa han skulde sørge for, at Kon
gen tidligere anmeldte sit Komme, og blev i Berlin mere

* Han gik idag tilbage til Gmunden.
** Nordd. allg. Ztg. fremhæver Standards Yttring om

35 Kaufm.
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end een Dag. Det er jo saa behageligt at være fremmed 
Minister i Kongens Nærværelse! I Wien har Kongen jo 
imod Falhe’s tidligere Udtalelse boet paa Hofborgen og 
har strøet Ordener ud — uden at tænke paa Berliner- 
konsequentserne (Bismarck, o. s. v.) s

Skeel var idag noget paavirket af den Modstand, hans 
to Lovf. møde i Landsthinget. Det var, »for Thingets 
egen Skyld«, han lagde saa megen Vægt paa, at Interes
serne ikke blev de seirende. Matzen er vel noget ube
hageligt berørt ved, at han ingen Lod fik i Aagesens lo 
Arv.

I Folkethinget nægter et Fleertal af de Radicale og 
Høire Fremme af Baggers Forespørgsel. Bagger vilde 
altsaa ikke føie Krabbe og tage den tilbage.
DEN 19. NOVEMBER. Onsdag. Universitetsligevægtsi. is 
var til 1®*® Behlg. i Landsthinget. Matzen debuterede — 
vel høitidelig-glad. Venstre stemte gjennem Udtalel
ser af Hasle-Clausager imod Lovens Overgang til 
anden Behlg. Fischer havde interesseret sig for Udvalg, 
men frafaldt tilsidst Kravet; i det Mindste stilledes intet 20 
Forslag. Mon Fischer dog ikke skulde kunne nødes til at 
modsætte sig Kapitalens yderligere Opspisning, hvis Lovf. 
falder.

DEN 20. NOVEMBER. Torsdag. Holstein-Ledreborg 
lader offentligt gjennem Høgsbro erklære, at han ei har 25 
ladet Bagger stille sin Forespørgsel. At han dog ventelig 
imod sin Villie hjælper Estrup og Rosenørn, som For
holdene nu engang ere, ved sine halve Indiscretioner 
(Rumæniens for tidlige Erkjendelse, altfor store Helden 
til Rusland), ligesom Bojsen ved at underlægge Hærfor- 30 
slaget et mod Tydskid. Qendtligt Sind er ligefuldt vist. 
Topsøe har gjort sig den Ulejlighed at bede alle Blad- 
redactionerne lade Nordd. allg. Ztgs. Yttring om Kauf- 
mann uomtalt.
DEN 21. NOVEMBER Fredag. I Femtenmandsskoleud- 35 
valget (Brix, Dahl, Lund, Rosen, N. Andersen) blev da

13*
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Berg omsider og valgt til Formand imod Høgsbro. Vi 
faae nu at see, om Berg kan bære alle Lovgivningssager 
frem, i hvis Udvalg han er bleven Formand. Det er lidet 
troligt, at ban skulde kunne og ville trække baade For-

5 svarsi. og Skolel. (samt siden Universitetstilskudet) igjen
nem, saaledes som nogle ministerielle Sangvinikere bilde 
sig ind. I det Hele seer det nok smaat ud med Udsigterne 
til noget Udbytte; kun Rigsdagens Langvarighed er nok 
sikker.*

10 DEN 22. NOVEMBER. Lørdag. H. Ibsen: »Dukkehjem« 
er et ultra-realistisk Stykke.
DEN 23. NOVEMBER. Søndag. Bjørnson, der feires i 
Wien, otfentliggjør i N. fr. Pr. idag sin Forklaring om 
Mellemværendet med Kongen (hvis stærke Ord skulle

15 være faldne i Flagstridstiden i stort Selskab).
Goos og Eivaldsen have undersøgt Aagesens Manuskrip

ter og ere tilbøielige til at troe paa Muligheden af at ud
give Romerretsforedragene og Indl. til Formueretten. Mat
zen er mistroisk, men det gaaer nok.

20 DEN 24. NOVEMBER. Mandag. Kongens Berlinerreise 
er nu vitterlig.

Topsøe begynder idag en Skildring af »Mellempartiet.« 
(Gad-Fallesen).

Første Forhandlingsmøde i Lovf. om de usødygtige
25 Skibe. Jeg konfererede med

1) Nellemann om Statsrevisionsbetænkningen.
2) med N. og Goos om Aschehougs Indvendinger imod 

Øllgaards meget frie Plan til Udgivelsen af Ørsteds For
mueret

30 3) og om statsvidenskabelig Examens Udvidelse i Ret
ning af juridisk Dannelse.

1) N. var tilbøielig til at mene, at man kunde tage 
(med let Haand) begge Alternativer, baade det, at den 
provisoriske Lov gjaldt til den forkastedes, (uden at For

as * Decbr., ”/i2.
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kastelsen kunde virke tilbage) og det (bergske — nu og 
høgsbroske Standpunkt), at der manglede Hjemmel for 
Udgifterne til 8 N., saa at der her blev Spm. om en 
Efterbevilling.

2) Hvad Formueretten angik, var man tilbøielig til at s 
slutte sig til Aschehoug.

3) Man var tilbøielig til at tage statsvidenskabelig Exa
men særligt, og der at tillægge

a) Retsphilosophie = ved juridisk Examen.
b) Privatret — 1) Alm. Deel og Formueret omtrent som lo 

Juristerne, 2) Familie- og Arveret mere encyklopædisk 
(Deuntzer),

c) Strafferets Encyclopædie,
d) Processens Encyklopædie.
Kom man til den retsvidsk. Ex., vilde man vel oplage is 

Folkeret; men man vilde ikke høre tale om statsviden
skabelig Encyklopædie. M. Hs. til min Klage over Can- 
didaternes Mangel paa historisk-politisk Dannelse vilde 
Nellemann lade sig nøie med den Kjendsgjerning, at vi 
hidtil ikke som i Sverrig kræve Prøve i denne Retning, 20 
og Goos vilde kun, at det historiske Element skulde 
træde fyldigere frem inden de existerende Fag.

DEN 26. NOVEMBER. Onsdag. Da Klubien vilde aftræde, 
fordi Estrup aldeles ikke vilde forhandle med Sj. Jern
banes Bestyrelse, men kun have Generalforsamlingsbe- 25 

slutning, maatte Skeel tale E. tilrette. Klubien var dog 
efter Rothes Mening alt for nøisom, da han blev i sin 
Stilling, efterat Estrup havde forklaret, at han ei havde 
Noget imod at samtale med Bestyrelsen, men han vilde 
ei afslutte nogen Contract, før han havde faaet Lovbe- 30 

myndig else.

DEN 27. NOVEMBER. Torsdag. Rump læste for Liebe 
og mig hans første Udkast til Statsrevisionsbetænkningen; 
det var meget utilfredsstillende, mod Forfs. Ønske næsten 
^endtlig, Liebe afgiver sin Betænkning i Spm. om Jern- 35 
banestatuternes Forandring i den Retning, at Selskabet
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kan vedtage Selskabsopløsningen trods Matzen—Klubiens 
Indvendinger og Tvivl. Han lægger særlig Vægt paa, at 
100 Aars Fristen ikke fandtes i Indbydelsen i Actieteg- 
ningen; det er altsaa en af Staten sat Grændse.

5 Jeg henstiller til Nellemann, om han ikke vilde skrive 
en Indledning til Encyklopædiens 4^® Bind, der forkla
rede, hvorfor man havde udsondret Fremstillingen af 
den dansk-norske Proces og den svenske, og paapegede 
Forskjellighederne og Eiendommelighederne paa det fæl-

10 les Grundlag.
Nellemann er for Øieblikket ifærd med Motiverne til 

Vexellovforslaget, og det særlige danske Indførselslovf, 
hvorom han efter dertil af Bachke taget Initiativ confe- 
rerer med denne. Det gjælder jo navnlig Procesforskrifterne.

15 DEN 28. NOVEMBER. Fredag. Kongen i Berlin. Bismarck 
er fraværende. Er det, fordi Gortschakow kommer i Aften 
til Berlin, eller er han virkeligt syg? Den lille Beleirings- 
tilstand vedbliver.

I Udvalget ved Drøftelsen af Lovf. om Tilsyn med
20 søudygtige Skibe træder det stærkt frem, hvilken Ulempe 

det medfører, at Justitsministeriet og den under samme 
nedsatte Commission ei har haft en større Indflydelse 
paa det almindelige søretlige Udgangspunkt. Lovf. er 
bygget, som om Skibsinspektørernes Indførelse var Ho-

25 vedsagen, medens det er et Middel, der maaskee kan 
volde overveiende Ulemper, dersom det nemlig ei kan 
passes ind i den almindelige judicielle og administrative 
Organisme.

Matzen skal nu ind i Søretsems.

30 DEN 29. NOVEMBER. Lørdag. Paludan, der rigtignok 
siges at være yderlig tilhøire, paastaaer, at Sammenlig
ningen Steffens—Oehlenschlæger—Brandes—Drachmann, 
der nok kommer fra Pingel, virkeligt slaaer an trods 
sin Vanvid, og at i det Hele Brandes har faaet ny Vind

35 i Seilene; der er kun liden Modstand mod den hele 
Kreds, der nu raader over »Ude og hjemme«, Nutiden,
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Dagsauisen. G. Brandes (E. Braudes.) K. Gjellerup. Secher, 
Henriques (formueiide), V. Møller. Drachmann—Schan- 
dorph. 0. Borchsenius—Galschiøtt. Jacobsen. Th. Lange. 
Schram. H. Bang og Drachmann skrive i Nationaltidende. 
Topsøe dandser paa Linie i literær Hsde. s

I det Hele paastaaer P. at Spaltningen er større i Li
teratur og Religion, end i Politik; Forhandling er umu
lig mellem de Stridende. Han seer paa Topsøe med 
Mistro, da han kan beholde Galschiøtt, og af Realisterne 
betragtes som En af deres Egne. lo

DEN 30. NOVEMBER. Søndag. Kongens Tilbagekomst.
Kongen har i Berlin talt om Politik, siger han — han 

har anbefalet sin Broder til Vederlag for den piønske 
Afstaaelse! Han maa slaae af paa sine Krav, men han 
faaer nok en Million. Cumberland kunde formentlig naae is 
Brunsvig og 16 Mill., hvis han vilde give Afkald paa 
Hannover, men han vil ikke høre Tale derom; han havde 
forgjæves ønsket større Eftergivenhed fra Cumberlands 
Side.
DEN 1. DECEMBER. Mandag. Matzen har nu udfundet, 20 
at Titlen til Loven 8. Nov. 1877, der formuleredes som 
den nu er ved et Ændringsforslag af Holstein, i Forbin
delse med Indholdet medfører, at der er givet Lovhjem
mel for Statshuusholdningens Førelse for hele Aaret '^Vs; 
et Resultat, der end yderligere bestyrkes ved den Kjends- 25 
gjerning, at der paa sædvanlig Maade er vedtaget Tillægs
bevillingslov. Han har udfundet, at netop de Moderate 
maatte ønske en Affattelse af Titlen, hvorved der frem
kom en utvivlsom Hjemmel for Perioden til 7. Nov., 
hvilket var ligegyldigt for den, der anerkj endte den pro- 30 
visoriske Finantslovs Gyldighed, men var særligt magt- 
paaliggende for dem, der ansaae den for grundlovstridig. 
Det burde være Berg, der bragte denne Theorie frem.

DEN 2. DECEMBER. Tirsdag. Jeg talte idag med Nelle
mann om, hvorvidt Finantsudvalget virkeligt vilde tage 35 
Initiativet til en Bevilling til G. Brandes. N. bekræftede, at
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hele Udvalget havde tænkt derpaa, og han havde iden An
ledning foranlediget et Møde mellem Estrup, Fischer og 
ham selv. Estrup brød sig ikke om Folkekirken, men 
kunde jo ikke finde sig i, at man vilde paatvinge Regje-

5 ringen Embedsmænd. Fischer erklærede, at han bestemt 
havde sagt Udvalget, at han ikke vilde modtage en sær
lig Bevilling til Brandes; derimod indbød han det til at 
stille 7000 Kr. til hans Raadighed til for nogle, f. Ex. 2 
Aar ad Gangen at ansætte Docenter. Nellemann havde

10 da yttret, at dette kunde være ret nyttigt, men der maatte 
Ingen ansættes uden foregaaende Forhandling med Uni
versitetsmyndighederne. Fischer sagde, saavidt jeg kunde 
forstaae, hverken Ja eller Nei hertil, men kun: lad os 
nu først see, hvad det bliver til med Bevillingen af de

15 7000 Kr.*.
Estrup** har til Kongen sagt, at denne, der jo var glad 

over sit Berlinertog — saa lidet er der Logik i hans 
Stemninger — skylder Rosenørn denne Glæde. Kongen 
sagde dette til Rosenørn (til hvem Dronningen spydigt 

20 bemærkede, at hun jo havde havt fuldstændig Ret; han 
kunde spart sig al Bekymring for de Følger, han af det 
cumberlandske Giftermaal havde frygtet for Forholdet mel
lem de to kongelige Familier); da denne til E. udtalte 
sin Forundring over Kongens Yttring, svarede Estrup: 

25 »Jo, jeg sagde ham, at jeg havde villet, at der først skulde 
foreligge en Indbydelse, jeg erkjender, at jeg her tog Feil;
De havde Ret.«

DEN 3. DECEMBER. Onsdag.
Det svenske Skolevæsens Eiendommelighed, de trods 

30 de colossale Skolebygninger overfyldte Elementarskoler, 
forklares tildels ved den Kjendsgerning, at der savnes Bor
gerskoler i Kjøbstæderne, fsv. fraregnes de reent tech-

sk 5 Decbr.
16,19.

** Estrup har berørt Mohrenheims Ømfindtlighed ube- 
85 hageligt ved at sige til ham. »Uden Dem var Kongen

aldrig reist til Berlin.«
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DEN 26. MARTS. Fredag. Carlson meddeler at
Statsutsk. anbeføler 3000 Kr. fortrinsviis til Indkjøb af 
dansk eller norsk Kunstværk (efter Beckfr.s Indberet
ning, at der af Fischer vil blive anvist 3000 Kr. for ^Vsi.)

5 DEN 28. MARTS. Søndag. Omtrent paa eengang bliver 
Schijbergson: Underhandlinger om en evangelisk allians 

Helsf. 1880 anmeldt af Cl. Annerstedt i ny svensk
Mdsk. og af F'ridericia i Estlanders finske Tidsskr. 

Nernian: Något om Stockholm spaaer Fremtidsfrem-
10 gangen efter Fortiden til de 500,000 Indb.

Vi skulde da i Kbhvn. efter samme Methode naae
dertil 1910. I Kbhvn. er Tilvæxten større end i Stock
holm, men medens Landbefolkningens Tilvæxt i Sve
rige er betydelig, synes Landbefolkningen i Danmark

15 omtrent at staae stille, og isaafald vil Kbhvn. ei i samme 
Grad kunne voxe.

Ved Hoffet er der Tilfredshed med det augustenborg- 
ske Giftermaal, men der rases over Prindsesse Frede
rikkes Mesalliance. Naturligviis sætter det ondt Blod

20 hos Augusta Blixen.
Efter den tydske Landraads Fremstilling er det Kron

prindsessen af Tydskland, der har drevet den ubehage
lige augustenborgske Forlovelse frem. Opdraget i anti- 
legitimistiske Forestillinger og i det Hele i meget liberal 

2,5 Aand er hun naaet videre, end Opdragerne selv vilde; 
hun behersker Kronprindsen, men har staaet alene ved 
Hoffet iøvrigt. Det fremstilles nu, som hun (under Ind
flydelse af Søsterens Giftermaal med Prindsen af Hol- 
steen, som han kaldes) vilde krænke det hohenzollerske 

30 Huus ved et ikke jævnbyrdigt Giftermaal, og derfor fik 
Sønnen forelsket i den lille Prindsesse. Hun forvistes 
fra Hoffet for at frigjøre Sønnen; men forgjæves. Keise
ren havde afslaaet den unge Fyrstes Begjæring, men da 
fik han Kronprindsen til at tye til Bismarck, inden 

35 denne i Januar reiste til Pegli *. Bk. greb Leiligheden

Jan.
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Bache meddeler, at Mst. — som Bache forleden anty
dede, at han vilde tilraade — indtog en forbeholden 
Stilling med Hs. til Udeladelse af §§ 20—22 i andet Af
snit. Altsaa maa hele Sagen nu hvile, indtil en Confe
rence kan finde Sted. s

Efter Prinds Hans gaaer Dronningen i den glade Tro, 
at Thyra kommer til Kongens Fødselsdag. Kongen har 
ikke endnu sagt Noget til hende om Ministeriets Veto. 
Mærkeligt nok talte hverken Kongen eller Estrup om 
Sagen i Mandags. Cumberland har nu og brudt med lo 
Dronning Victoria, da han nægter sit Samtykke til Sø
sterens Giftermaal med Rammingen, men Dronningen 
erklærer dette for ufornødent og vil holde Bryllupet, 
hvorefter Rammingen bosætter sig i England.

Jeg hører, at Kaufmann selv ingen Forestilling [har] is 
om, hvilken Virkning hans Optræden efter Kleins Be
retning har øvet. Han troede at handle i Forstaaelse 
med Høire, naar han særligt angreb dette Forslag og 
altsaa foreløbigt fastholdt sine egne Forslag. Ulykken 
er, at den personlige Antipathi er saa stor, at den be- 20 

virker gjensidig Misforstaaelse.

DEN 25. MARTS. Torsdag. Nellemann siger mig, at 
Topsøe er kommen til det samme Resultat som vi m. 
Hs. til det norske Statsraadsspml. Grove forbereder en 
Artikel. 25

N. er, hvis Folkethinget bliver samlet oppositionelt, 
tilbøielig til at vende tilbage til Udstrygningsprincipet. 
Han mener, at da maae og Soldaterne medtages. Han 
vil fremstille Estrup som væsentligt paavirket af Scave
nius, der lagde al Vægt paa Hærlovens Gjennemførelse, 30 
og derfor vilde ofre alt Andet. Dersom den dog glip
pede — hvilket man burde ajvenle — saa vilde Estrup 
venteligt og blive mere modtagelig for andre Betragt
ninger. I det Mindste burde vi nu oppebie Betænknin
gen i Hærsagen, om muligt anden Behandling — maa- 35 
skee bliver hver Gruppes Ændringsforslag forkastet og 
derpaa selve Regjeringsforsl.
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middag med Hærudvalget. Hans Udtalelser opfattes som 
virkende til at skille Berg endmere fra Høire. Han 
kunde kun gaae ind paa en Nedsættelse af omtrent 
300,000 Kr., men angreb dog væsentligt Høires Forslag

5 og udtalte sig paa en saadan Maade, at han gav Berg, 
der havde sluttet sig til Forsi, oin 6 Maaneders Øvelse 
fra Begyndelsen af April, Vaaben herimod (den tidlige 
Indkaldelse kunde blive skadelig for Sundheden o. s. v.), 
ligesom han ved at forlange en større Styrke (Linietrop-

10 per) end Berg vilde indrømme, kun holdt paa det sam
lede Tal, men ikke fastholdt Bataillonstallet. Bagefter 
viste der sig Tegn til, at de Moderate og de Radicale 
nærmede sig hverandre mere og mere end før, men 
den egentlige Forhandling opsattes til efter Paaske.

15 Winther, Juel, Th. Nielsen og Berg, som havde meent, 
at der vilde blive givet Lønningstillæg, trække sig nu 
tilbage; »politiske Grunde kunne hindre det.«
DEN 23. MARTS. Tirsdag. Stemningen i Folkethingets 
Høiregruppe var trykket ved Meddelelsen om Conferen-

20 een i Hærudvalget. Nogle vilde (f. Ex. Scavenius), at nu 
skulde de fem tage deres Mæglingsforslag tilbage; Andre 
(Dinesen, Thomsen) mente, at Offentligheden ei her 
burde skyes (ogsaa med Hensyn til forestaaende Valg.) 

Klein venter Intet af Fischers Lovf. Pastor Lunds
2.5 Svaghed kan føre til, at Venstre og Andersen—Brix sub

sidiært kunne slutte sig dertil; men hverken Landsthing 
eller Regjering kan efter Kleins Mening gaae ind derpaa. 
Klein finder i det Hele Stillingen saa slet, som den ikke 
har været siden 1849.

30 Kong Oskar skriver til Prinds Hans, at han vil nægte 
Sanction paa Statsraadsbeslutningen for at hævde det 
absolute Veto i Grundlovsspm.; i Sverige vil han opløse 
andet Kammer, da han ikke vil slippe sit Ministerium. 
(Vil det medføre, at Vexellovf. gaaer over til næste Rigs-

35 dag, hvis han ellers faaer Lov dertil.)
DEN 24. MARTS. Onsdag. Skeel reiste da, uden at han 
havde taget sig Tid til Conference med Skibsudvalget.
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Cumberland nævnes ikke) kommer til hans Fødselsdag 
(det har altsaa hele Tiden været Dronningens Plan; 
Kongen havde dog sagt, det var først paatænkt efter 
hans Wiesbadenkuij »der er Ingenting i Veien«, siger 
Kongen; Dronningen vilde skrive til Keiserinden derom, o 
men det syntes han dog ikke om.
DEN 20. MARTS. Løverdag. Skeel siger, ligesom Nelle
mann, at Estrup ikke vil fastholde det Standpunkt, han 
indtog ligeoverfor os i Lønningstillægsspmet. Jeg forkla
rede ham iøvrigt, hvorledes Conferencen var ført. Da lo 
han skal have Andragender idag og Forespørgsler i Be
gyndelsen af næste Uge — Landsthinget tager alt idag 
Ferie — er det tvivlsomt, om vi faae Conference i Skibs
sagen.

I Ministerkonferentsen blev man da enig orn, at Ro-15 
senørn skulde gjøre bestemt Indsigelse imod Cumber- 
landsbesøget. Fischer og Kaufmann yttrede først Tvivl, 
men frafaldt den. Da R. kom til Kongen, gav denne 
strax efter: »Alt maa vige for Landets Vel.« (Efter R. 
havde han igaar ligefrem sagt, at naar han og Datteren 20 

længtes efter hverandre, maatte det være afgjørende), 
men Rs. Opfattelse er vel ikke sikker. Dog begyndte 
Kongen snart efter igen og vilde kalde Magnus op og 
bede ham spørge, om der var Noget til Hinder!
DEN 21. MARTS. Søndag. Scharling antyder som en 25 

ikke usandsynlig Mulighed — der bekræftes fra andre 
Sider — at Berg kunde miste saa mange Tilhængere, 
at Holstein i Virkeligheden fik et Fleertal i Folkethin
get. Holstein-Ledre troer i ethvert Tilfælde at kunne 
fælde Hærlovf., der betegnes som blot beregnet paa at 30 
skaffe nogle flere Officerslønninger.

Jul. Hansen optræder nu igjen som Redaktør af Eu
rope dipi., men vel nærmest for at see at faae det solgt.
DEN 22. MARTS. Mandag. Estrup havde en lang Sam
tale med Kongen idag -*. Kaufmann konfererer i Efter-35

* Cfr. -'Vs.
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DEN 18, MARTS. Torsdag. Ved Mødet med Carlsen, V. 
Petersen, Schlegel, Breinholt idag viste det sig, at Ingen 
vil stille Ændringsforslag under de givne Forhold; deels 
vil man ikke røbe den indre Splid, dels krymper man

5 sig ved at nedstemme Skolelærerbevillingen.
Breinholt viste en meget skarp Erindring for de store

Spring, Skeel kommer til at gjøre baade i Sparekasse
lovf. og i Vandi., af Hensyn til Folkethinget.

Carlsen morer sig meget over, at Estrup siger til ham,
10 at han virkeligt troede, han havde overbevist mig om, 

at hans Vei var ret.
I det første egentlige Udvalgsmøde om Finantsforsl., 

der omsider holdtes idag, førte vi adskillig Udenomstale 
med N. Rasmussen, hvorved det dog kom frem utvety- 

15 digt, at Venstre i Landsthinget aldeles ikke havde No
gen at holde sig til i Folkethinget; »siden Venstres 
Sprængning vidste man ikke, hvem man skulde spørge,
og Ingen turde i alt Fald svare.«

Endelig gaaer Creditf. f. Husmænd til anden Behlg. 
20 uden Udvalg. Skeel faaer mere Roes end han skjøtter 

om. Bing behandler Lovf. i Morgenbi., førende Ussings 
Præmisser til den Konsequents, at man hellere skulde
give Stats-laan.

DEN 19. MARTS. Fredag. Jeg talte med Friis og bad 
25 ham overveie, om det dog ikke var rigtigt at lade Skole- 

lærerbev. gaae ud af Finantsl., og sende den ned til
Folkethinget paa en særskilt Lov. Jeg sagde ham, at 
Estrup ei vilde holde ud; han lovede at overveie Sagen, 
men troede fremdeles paa Estrups Udholdenhed, den

30 han imidlertid vilde prøve at uddybe noget nærmere; 
han plejede ikke at blive narret med slige Spm.; men 
at vinde det rette Indtryk.

Forsell-Åkerhjelm fik da Tietgen drillet, idet han ei 
nævnes i Laanekontrakten.

35 Idag kalder Kongen paa Rosenørn, for at han skal 
skrive til Berlin for at spørge, om der vel er Noget til 
Hinder for, at »Thyra« (som han siger — Hertugen af
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med Dronningen, at denne samtykker i Lægens Ind
træden i Diakonissestiftelsens Styrelse som saadan.

De Tolv samledes i Formiddag, og jeg afgav Beret
ning om vore Conferentser med Eslrup uden at dølge 
Noget. Breinholt lod som han var uvis om, hvilken s 
Minister det var, jeg havde betegnet som fremkaldende 
Mistillid; saa ilter er han mod Skeel. Der var en temme
lig Overraskelse over Estrups Standpunkt i Lønnings- 
tillægsspmet. Ligesom Carlsen, der udeblev, da han havde 
faaet Underretning af rnig om Morgenen, vare de Fleste lo 
strax paa det Rene med, at Forsi, i uforandret Skikkelse 
maatte vedtages, Carstensen var dog ilter.

Herefter maa Ussing selvfølgeligt blive Ordfører. For 
mit eget Vkde. er jeg dog ikke paa det Rene med, at 
det er rigtigt ganske at tie stille til den estrupske Urime- i5 
lighed. Meget vil komme an paa Holdningen i Folke
thingets Venstre; dersom Ministrene ikke der møde 
Vanskeligheder, ville de snart ægge i alt Fald en Deel 
af Landsthinget til Modstand.

Frijs lod til at troe, at Estrup for Alvor vilde sætte sit 20 

Mstm. [ind] paa Spm. om gjennemgaaende Forbedring af 
Embedsmændenes Løn; til samme Tid syntes han ei at 
have synderligt imod, at Estrup knak Halsen derpaa. 
Mon ikke Frijs til en Afvexling her er meget phantastisk? 
Flere nieene (med Rette eller med Urette), at Ønsket 25 
om Finantsls. uforandrede Vedtagelse i Landsthinget var 
saa stærkt, at et Lonningstillæg af rimelig Art kunde 
være sat igjennem — maaskee endog et større Tilskud 
til Universitetet — hvis Estrup havde villet nytte Lej
ligheden. Frijs kom ind paa gamle Forhold; han sagde, 30 

at Blixen i 1852—1854 dyrkede Stabl, saa tilbad han 
Napoleon, tilsidst Bismarck. Da han i 1870 takkede Frijs, 
fordi han havde hindret Tilslutningen til Frankrig, og 
betegnede Bismarck som en politisk Luther, svarede 
Frijs, at der var dog den Forskjel, at Luther kastede 35 
Blækhornet efter Djævelen, medens denne førte Bks. 
Pen. Frijs troede endog, at Blixen havde meddelt Bk. 
denne Yttring. Iøvrigt beundrede Frijs Skeel.
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udstryge. Jeg lagde Vægt paa Opretholdelsen af Sammen
holdet i Landsthinget og med Regjeringen, men det 
kunde ikke dølges, at det var svært at forstaae den for
melle Forskjel i Behig. af Skolelærerbev. og Embeds-

5 mandslønst., og det vilde vise sig, at det var Mere end 
han kunde bære, naar han afslog et passende Løntillæg 
til de lavest lønnede, fordi et gjennemgaaende Tillæg 
ikke kunde sættes igjennem i Mellemtiden til Revisio
nens Fuldendelse. Vilde han ikke indbringe i Folketh.

10 et Forslag om Skolelærerbev. samtidigt med at Lands
thinget udstemte den af Finantsl.

Støttet af Frijs nægtede Estrup dette, og fastholdt, at 
han vilde ansee det som et mindre Onde, at Embeds- 
mændene Intet fik, fremfor at kun de Laveste fik med 

15 Mellemklassens Udelukkelse. Med Bevidsthed havde Re
gjeringen ei vexlet Standpunkt; man maatte forhandle 
efter bedste Skjøn med dem, der vilde forhandle. Lands
thinget havde altid været utilfreds med sin Stilling til 
Finantsls. Behig., maaske vilde Udvalgs stadige Ned-

20 sættelse hjælpe.
DEN 17. MARTS. Onsdag. Efter Estrups Udtalelser vil 
det næppe være rigtigt nu at optræde imod hans hasar
derede Politik i Lønningsspmet.; man vilde da give 
Landsthinget Skylden for, at hans Plan mislykkedes. Jeg

25 bestyrkes heri ved Carlsen, der, da jeg havde forklaret 
ham Estrups Standpunkt, strax drog den samme Slut
ning deraf. Iøvrigt troer jeg ikke paa, at Estrup fast
holder sit Alt eller Intet, naar det kommer til Stykket; 
men han kan let forringe det Noget, der tilsidst faaes.*

30 Nellemann melder, at Aubert beretter, at 8 (mod 1, 
der holder sig til Acceptspm.) foreløbigt anbefaler Vexell. 
Formanden var dog fraværende.

Martensen kom da idag omsider saa vidt til Enighed
* Nellemann sagde ganske rigtigt, da jeg foreholdt ham 

Umuligheden af, at dette Alt eller Intet kunde fastholdes, 
35 at Ministrene havde ofte talt om, at Ministeriet tilsidst

maatte tage, hvad det kunde faae.
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mindre Chance for et Udbytte, end han tidligere troede. 
Kauffmann har begjæret Exemplarer til Generalerne.

Estrup begyndte igaar med at hævde, at Ministeriet havde 
indskrænket sig til ikke at ville modvirke Ønsket om 
et Udvalgs Nedsættelse * og vilde særligt ikke troe paa s 
N.’s »Haab« om et Udvalg; »Ingen havde seet Brevet 
fra N. eller kunde huske det«."^''' Da Ussing imidlertid 
yttrede, at Matzen paa udtrykkelig Forespørgsel havde 
erklæret, at der stod: »Jeg haaber da, at 1 sætter Ud
valg«, blev han stum paa det Punkt. Han vilde nu idag lo 
afbryde Forhlgen., indtil vi havde forelagt de 12 hans 
Tale fra igaar; man fandt sig dog meget let i Fortsættelsen 
af Conferencerne, da jeg sagde, at nu skulde vi jo først 
begynde at præcisere vort Standpunkt. Jeg fremhævede 
da først, at der var en Misstemning i Landsthinget m. i5 
Hs. til Finantslovens Behlg., men bagved laa en noget 
dybere Misstemning. Der var et Parti i Finantsl., som 
man slet ikke havde rørt ved, fordi vkde. Ministers Sty
relse tydeligere og tydeligere havde antaget et Præg, der 
aldeles ikke tiltalte Landsthinget, men som man ikke 20 

offentligt vilde fremdrage, i den Forventning, at Regje- 
ringen vilde skride ind og forebygge den almindelige 
Demoralisation, som var Følgen af Fischers abnorme 
Styrelse. Hvad det øvrige Mst. angik, var Forholdet jo 
et andet, men og her frygtede man, at Mst. gled over 25 
til en noget betænkelig Forhandling med Berg, hvorved 
man bandt sig paa en Tid, da Landsthinget ei havde 
havt Leilighed til at gjøre nogen Mening gjældende. For- 
saavidt man nu ikke vilde tage Finantsloven uforandret, 
kunde man gaae to Veie, man kunde gjøre Henstillinger 30 
om Optagelse af forkastede Bevillinger og man kunde

* Han stod Carlsen nær i Troen paa, at Udvalg altid 
burde nedsættes.

** Jeg hører det udspredes nu, at det kun var et 
Spørgsmaal, hvortil knyttede sig en Antagelse, at der 35 
vilde blive eller være besluttet Udvalg.

16*
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havde gjærne været med til ifjor at betegne Bevillingen 
som uddøende.

Venstre vilde have en Forandring for at ikke Dyrtids- 
tillæget (ligesom i sin Tid Sædtillæget) uden Videre skulde 

5 gaae over i de nye Lønningslove; han vilde forberede 
en virkelig Forbedring gjennem Revisionen; men da 
denne maatte antages ikke at blive gjennemført i Aar, 
vilde han af al Magt arbeide for en gjennemgaaende 
Lønningsforbedring; indtil Revisionen fuldendtes, gjaldt 

10 det om at holde den hidtilværende Almisseuddeling 
borte; hvis man hjalp de lavest Stillede, vilde det være 
umuligt at skaffe Mellemklassen noget Tillæg; Venstre 
interesserede sig kun for de Lavest stillede, kun ved 
disses Skrig kunde det ventes, at Folkethinget kunde 

15 drives til at gaae høiere op, naar det blev klart, at ellers
fik slet Ingen Noget.

Med Hensyn til Universitetsrestitutionsforsi, erklærede 
han. at det var ham, der havde foreslaaet, at man skulde 
optage de 50,000 Kr. paa Finantsl. (fordi Landsthinget 

20 ellers sikkert vilde have gjort en bestemt Fordring om, 
at der dog opførtes Noget til Dækning af Universitetets 
Underskud) og hans Kolleger havde sluttet sig til ham. 
Men han havde ikke foreslaaet Underskudets Dækning, 
fordi man derved opgav Capitalrestitutionskravet, og 

25 fordi man paa Finantsl. vel for et enkelt Aar kunde 
faae Dækning, men ikke Sikkerhed, for at dette blev 
godkjendt som Princip. Han hævdede sin Interesse for 
en Fyldestgjørelse af Universitetets Erstatningskrav paa 
samme Tid, som han og gjorde gjældende, at Spms. 

30 Betydning i og for sig ikke var stor, da Alt afhang af
Rigsdagens Bevilling.

Idag lader Kongen sig (privat, ei til Ministeriet) for
lyde med, at Thyra kom til hans Fødselsdag.

Sen. Anm. Det kom først frem til Rosenørn d. 19^® d. M.

35 DEN 16. MARTS. Tirsdag. Jeg fik Hærudvalgets Akt
stykker fra Thomsen. Denne erkjender nu, at der er
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vel gaae igjennem. Skeel meente det Samme om Vandi.; 
Hærlovf. frembød Muligheder. Berg trængte til et Ud
bytte. Ellers vilde han kaste sig paa Finantslovf.; en 
Kamp her vilde drage hele Interessen til sig, og Ud
sigterne vilde spildes. Han miskjendte ikke Ønskelig- s 
heden af, at Landthinget ikke splittedes og svækkedes. 
Det bebreides Landsth., at Motiveringen af Udvalgets 
Nedsættelse blev overladt Tilfældet, og Liebe, at han 
standsede Forhlgen. efter Ploug.

Men hvorfor forlangte ikke Estrup Udsættelse? 10

DEN 15. ‘MARTS. Mandag. Andræ talte i Aften med 
Fru Heiberg om Manuskr.

Behig. af Huusmandscreditfss. i Folketh. begynder.* 
Carlsen kommer og melder, at Nellemann til ham

havde sagt i det Væsentlige det Samme som til mig. 15 
Desværre oplyser Liebe mig idag om, at Nellemann

har udviklet disse lysere Udsigter for ham, inden vi den 
V3 vedtog at nedsætte Udvalg. Nellemann har i det Hele 
til Liebe ligefrem udtalt Ønskeligheden af Udvalg. Med 
Estrup konfererede jo Liebe i halvanden Time, indtil 20 
Frijs kom og afbrød Samtalen. Estrup fastholdt lige
overfor Liebe det Standpunkt, han siden i et halvanden 
Times Foredrag nærmere begrundede for de tre Dele
gerede; han havde kun ei villet hindre det Udvalg, der 
ønskedes, men ventede uforandret Vedtagelse.** M. Hs. 25 

til Lønningstillæget fastholdt han jo sit gamle Standpunkt 
fra 74, uden at forklare, hvorfor han dengang optog Ind
holdet uforandret i det særlige Lovf.; man havde i nogle 
Aar maattet finde sig i det usle Dyr/idstillæg, men han

* Den varer til Torsdag.
** Frijs fortalte Ussing og mig idag, at han strax i 

Løverdags havde sagt til Estrup, at det var en Feil, at 
denne ikke havde talt tydeligere; han burde skarpere 
have fremhævet Forudsætningen, under hvilken han ei 
modsatte sig Udvalg.

Kriegers Dagbøger. Vil. Bind. 16

30

35
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I det private Møde af Udvalgets 12 Ikkebondevenner, 
udtaltes de forskjellige foreløbige Muligheder:

1) Jeg blev om Morgenen hilset af Carlsen, der (ifølge
Skeels store Uvillie mod Tanken om Ændringsforslag 

5 til Finantsl.) havde besluttet sig til at vise stor Forsig
tighed, men til ikke at begjære offentlig Conference med
Mst. Ogsaa uden Hensyn dertil havde jeg bestemt ikke 
at ville støtte Forslag m. Hs. til Lønningstillæget (Plougs 
Ubehændighed var her afgjørende); men jeg henstillede

10 Muligheden af andre Ændringsforslag, gjennem Tillæg 
eller Udskydelser, efter Forhig. med Ministeriet. Larsens 
Paastand, at dette ubetinget vilde være fjendtligt mod 
Mst., betegnedes som nervens.

Carstensen gik samme Vei som jeg.
15 2) Frijs fremstillede sig som den, der til enhver Tid

havde været ministeriel quand meme og derfor og var 
det nu.

Carlsen optraadte stærkt mod blind Ministerialisme.
3) Ussing troede, man vilde komme til at tage Finantsf.

20 som det var, kastende Ansvaret over paa Ministeriet. 
Frijs gik over til Estrup for at aftale Conf. mellem

ham og Frijs, Ussing og mig. Han afbrød Liebes Sam
tale med Estrup.*

DEN 14. MARTS. Søndag. Jeg søger Nellemann og fore-
25 holder ham, at naar Mst. Intet havde imod Nedsættelsen 

af Udvalg, kunde det ikke heller i Principet have Noget 
imod, at der stilledes passende Ændringsforslag. Han 
hævdede blot, at Forudsætningen var, at man ei ved 
Udvalgsnedsættelsens Motiveringer afskar sig Muligheden

30 af, at man kunde tage Finantsforsl. uforandret. For
holdene vexlede hvert Øieblik. For otte Dage siden saae 
det ud, som der Intet kom ud af Samlingen; saa kunde 
man jo gjærne tage en Kamp paa Finantsl., i Forvent
ning om et nogenlunde rimeligt Udfald. Nu stillede Ud-

35 sigterne sig lysere, hans to Lovf. (Varer, Pest) kunde

15. Marts.
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Carlsen kommer og siger mig, at ei blot Estrup, men 
og Skeel nu sætter sig paa den høie Hest og klagei' over 
Landsthinget. Den gamle Modsætning mellem Carlsen 
og de Andre træder atter frem, saa man maa være noget 
varsom med at tage hans Gjengivelse af Estrups og s 
Skeels Udtalelser uden videre til Følge. Men ban har 
dog Ret, naar han gjør gjældende, at det er det store 
Grundlovsværk af 1866, som vil holde i Hævd,
hvorfor han ei kan finde sig i nogen Brydning, hvoraf 
der skulde kunne fremgaae nye compromitterende Kata- w 
stropher. Carlsen bebreider derimod Frijs, at denne gik 
ind paa Grundlovssammensmeltningen, uden at kræve 
nogen Institution, hvorved Uenighederne paa Finants
loven bragtes til Afgjørelse, og det uagtet en saadan 
fandtes i Grl. 1863. Særligt fremhæver han, at Ministe-15 
riet i det Store følger Fischers Exempel i det Smaa; 
man kjøber Berg (Skeel havde lovet Venstre Huusmandsl.)* 
Frijs vil ofre Landsthinget for at hjælpe det mageløse 
Mstm. Klein bekræfter, at Plougs Udtalelse har sat meget 
ondt Blod; han tilstaaer, at Udeladelsen af Bevillingen 20 
til Soldaterne vil fremkalde lidenskabelig Protest; men 
han mener tillige, at Landsthinget vil blive aldeles 
svækket, hvis det nu uden videre tager Finansl.; den 
Vei, han nærmest tilraader, er at vinde Tid ved Optagelsen 
af saadanne Henstillinger, der ikke kunne møde Mod- 25 
stand fra Ministrene eller Folkethingets Høire, idet hine 
have arbeidet fOr dens Indhold til det Sidste, om de 
end ikke ville paakalde Landsthingets Bistand for den, 
og dette selv har stillet dem; (f. Ex. Universitetstilskudet.) 
Muligt vilde da imidlertid noget Sikkrere kunne vides 30 
m. Hs. til Lønningssagens Standpunkt. Indvendingen her
imod er, at Plougs Udtalelse mistænkeliggjør denne For
fatningspolitik; den trænger til noget Tillæg, hvorpaa 
der kunde sættes nogen Villie.

* Naar Carlsen har nævnt Berg som den, hvem Skeel 35 
havde givet Løftet, er det sikkert en Forvexling med 
Th. Nielsen.
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vilde holde Tietgen ude, og Dufva udfandt nu, at Rigs
dagsbeslutning var overflødig, idet Rigsgjældskontoiret 
havde Fuldmagt; saaledes begyndte man med at fore
gribe det Hele ved en Handel om c. 25 Miil. med Rigs-

5 banken og Creditactiebol. (Dufva sikkrede Alle Paa- 
gjældende Gjenvalg). Da telegrapherede Posse til Tietgen, 
at han maatte komme, da der foregik noget bag hans 
Ryg; han reiste i Maanedens Begyndelse, jeg troer Vs, 
og benyttede den Omstændighed, at udenlandske Penge

10 skulde benyttes fra de Steder, med hvilke han havde 
indledet det Fornødne, til at fremtvinge en samlet For
handling i Hbg. Mannheimer saae, at han maatte give 
efter og forhandler nu Detaillerne i Stockh. Det bliver 95 
pc. (for 4 pc. Pap.) altern. Betaling i Tydsk-fransk Mynt.

15 DEN 12. MARTS. Fredag. Idag kom Frijs, da Vi holdt 
et første Møde.

Efter første Bhlg. af Vexell. idag at dømme gjør Folke
thinget ingen Vanskeligheder. Derimod viser første Behlg. 
af Vexelprocesfors. hen til adskillige Vidtløftigheder.

20 Det var om Middagen hos Estrup i Tirsdags, at der 
ved Bordet udspandt sig en noget heftig Disput: »hvis 
Landsthinget ikke vilde tage Alt i sig, maatte det see 
sig om efter et andet Ministerium.« Efter Bordet hævdede 
Liebe baade mod Estrup og Nellemann Nødvendigheden

25 af, at Landsthinget ikke annuleredes. Gjennem Ingerslev 
bragtes det jo ind i Folkethingets Høire og derfra til 
Landsthinget. En særlig Rolle spillede Udtalelser af 
Ploug; denne vilde jo og have været fri for at komme 
i Udvalg; med ham skulde Larsen og Schlegel være

30 traadt tilbage, men Schlegel vilde ikke, Ploug selv har 
jo i »Fædr.« gjort ynkelig Afbigt.

I Onsdags kom Estrup til Liebe og gjorde en Slags 
Undskyldning for sin Heftighed; der undslap ham den 
Yttring: »Vil Landsthinget lade sig nøie med de 500,000 
Kr., kan det jo sagtens faae dem.«

35 DEN 13. MARTS. Løverdag. Jeg hører, at Frij.s er af
gjort for en uforandret Finantslov.
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Carstensen i Løverdags for Rosenørn lod sig forlyde 
med, at En af Ministrene — han vilde ikke nævne 
Navnet — havde tilskyndet til Udvalgs Nedsættelse, hvil
ket jo var mindre velbetænkt.
DEN 9. MARTS. Tirsdag. Liebe støder sammen med 5 
Estrup paa Landsthingets Vegne.* Det er i denne Pe
riode Senaternes Tid til at gjøre sig gjældende. Selv 
Elberling prædiker i Aften i >Fædr.« denne Lære i Hen
hold til Italiens Erfaringer i de sidste Aar. Spm. er 
imidlertid, om Senaterne holde ud. lo

Sørensen (hvem Hegel vil give 10.000 Kr. for de tre 
Bind i to Oplag) finder Understøttelse hos Fog—Schroll. 
Da Hovedvanskeligheden imidlertid fremdeles er, hvad 
Krigsmst., der nu dog har faaet Værket, vil sige; han 
har søgt Kfs. Broder; denne vilde først afvise ham, men i5 
er dog gaaet ind paa at læse Arbejdet. Jeg frygter stadigt 
for, at Sørensen er for sangvinsk i sine Forventninger.
DEN 10. MARTS. Onsdag. Frijs, paa hvis Komme vi 
fremdeles vente, vælges enstemmigt idag til Formand i 
Finantsudvalget. Skeel og Estrup viste sig idag i Thinget 20 
for at høre, om Udvalget havde konstitueret sig. Estrup 
vilde telegraphere til Frijs, at hans Nærværelse ønskes 
fra alle Sider; Breinholt meldte ham Valget.**

Jeg sagde Skeel idag, at hvis han ikke kunde slutte 
sig til Skibslovf., sprang det Hele i Stykker; han er op- 25 
taget af Varemærkesagen, hvor Matzen er hans Mellem
mand, og dernæst af Vandsagen, saa Skibssagen kom
mer til at vente.
DEN 11. MARTS. Torsdag. Jeg hører af Tietgen, at 
Sammenhængen med den svenske Laansag er følgende: 30 
Det var givet, at der Intet kunde gjøres i Sagen uden 
gjennem Rigsdagsbeslutning. Men Forsell og Akerhjelm

* Om Valgudsigterne 12. Marts.
** De Mistænksomme mene, at der arbeides paa at 

faae Frijs til at vægre sig ved at indtræde i Udvalget. 35
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Sagen; de have stillet som Betingelse for Forhig., at 
man var villig til at lade de §er falde, som indeholdt 
Grundlovsfortolkninger; dette Vilkaar er af Fleertallet 
paa en Maade indrømmet, saa de skulle nu stille Æn-

5 dringsforslag.
Nu bliver der talt offentl. om Partiet mellem den 

tydske Thronarvings Søn og den ældste Prindsesse af 
Augustenborg. Det er nok de Unges Ønske; men hun 
er nogle Maaneder ældre end den kun 21-aarige Prinds 

10 Vilhelm, og det vides ikke, om Faderen og Farfaderen 
ville samtykke, jfr. 14. Jan.;* man skulde synes, at de 
brogede Svogerskabsforhold (Danneskjold’s, Hohenlohes, 
Esmarch) vel kunde vække afgjørende Betænkelighed
hos dem, der ville opretholde Kongedømmet.

15 DEN 8. MARTS. Mandag. Liebe er kjendeligt for Ud
valg i Finantsloven. Udvalget fik da idag Skibslovsbet. 
foreløbigt fremmet til Afsendelse til Skeel, dog med Be
varelse af nogle Alternativer paa underordnede Punkter. 

I Folkethinget spillede Plougs ubehændige Yttring i
20 Løverdags, at vi ikke kunde give Finantsl. fra os, før 

Løntillægsi. var fremmet, en Hovedrolle. Dog vilde man 
ikke følge sin første Lyst at forkaste Estrups Tillægsl.; 
den sendtes til Finantsudvalget for foreløbigt at hvile der. 

Juel siger, at der i Løverdags var holdt et Møde af
25 Nogle blandt Venstre, hvor man var villig til at tage 

Estrup’s Lovforslag med Ændringer.
I Finantsudvalget indsatte Landsthinget idag foruden 

de gamle: Cederfeld (istf. Danneskiold), Breinholt (Bonne) 
og Magius (Jonquiéres).**

30 Estrup er blevet ophidset, 1) særligt mod Liebe ved 
Shaws Meddelelse til Rosenørn om Liebes Virksomhed 
for Udvalg, 2) samt siden igjennem Fischer, til hvem

* Efter N. Pr. Ztg. bliver Forlovelsen erklæret, naar 
Sørgetiden er omme. Prindsessen kaldes Victoria Au-

35 gusta; den næste hedder Caroline Mathilde.
** ^Vs.
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DEN 5. MARTS. Estrups Udtalelse idag viste ikke nogen 
Velvillie mod den Plan at bringe Noget ud af Embeds
mandslønstillæget. Jeg hører, at der har været stærk 
Tendents til Mytteri mod Beslutningen om Udvalgs Ned
sættelse (Juel, Berg, Larsen o. s. v.), men Forsøget mis- s 
lykkedes dog.

Thomsen har været uforsigtig nok til at sige til Kron
prindsen, at Brochuren »Slaget ved Lyngby« kom fra 
Krigsmst.; han betænkte ikke, at Kronprindsen nu be
tragter Forslaget som sit og at Kaufm.s Meddelagtighed lo 
ei kan bevises. Som Forf. nævnes rigtignok almindeligt 
Bahnson og Hoskiær, som Avismedhjælper Hansen og 
Middelboe.
DEN 6. MARTS. Løverdag. Estrup forelægger i Folke
thinget Lønningstillægsforslaget. Uagtet Carlsen øiensyn-is 
ligt idag var trykket — ventelig har Estrup havt fat i 
ham — anbefalede han dog Udvalget som en i al Al
mindelighed nødvendig Fremgangsmaade. Det gik da 
og glat paa dette Stadium, efterat jeg havde søgt at bøde 
paa Plougs Panttagningstheorie. 20

I Aften Jernbanekommissionsmøde. Ehlers angreb 
Thomsens Filterplan, da Vandværket ei kan undvære 
saa meget af St. Jørgens Sø. Rothe vilde da flytte Fil
trene til Peblingesøen, og Remisen til Ladegaardsmarken.

Bille udtalte som sit Indtryk af Finantsudvalgets For- 25 

handling af Estrups Forslag om den sjællandske Banes 
Indkjøb, at det vilde gaae, omend med Besvær. Sagen 
holdes imidlertid tilbage, gjennem Indhentning af Op
lysninger, uagtet det erkjendes, at Svarene herpaa ingen 
Virkning ville øve paa Afstemningen i Udvalget. 30

Betænkningen kunde ligesaa gjærne afgives idag; men 
Spm. er vel i Grunden, hvorledes det skal gaae med 
den Plan dertil at knytte den østjydske Banes Kjøb.
DEN 7. MARTS. Søndag. Rimestads Ironisering over 
Ministeransvarlighedsudvalgets Ligegyldighed i^or har 35 
tvunget en Forhandling frem i dette Aars Udvalg. Jeg 
advarer Klein og Rimestad imod at gaae for dybt ind i
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Lovforslag, der skal forelægges om midlertidigt Lønnings
tillæg til Embedsmændene, som i sidste Tirsdagskonfe- 
rents ei foretoges, som det hed, fordi Nellemann ei 
havde gjort sig bekjendt dermed, var nu til Behandling

5 i Ministerkonferentsen. Der skal tages kgl. Beslutning 
om Forelæggelse paa forventet Statsraadsbeslutning.

DEN 3. MARTS. Onsdag. Ravn har talt med Skeel, der 
forsikkrer, at der ikke er nogen Plan om at kjøbe Hær
lovf. ved at udlevere Kirkelovf. til Bergs behagelige Raa-

10 dighed. I ethvert Fald vil han ikke være med dertil. 
Ravn bekræfter da, at den artilleristiske Brochure (»den 
arrogante Cliques Værk«, som Infanteristerne sige), har 
sat ondt Blod i Marinen ved den Rolle, man har ladet 
denne spille. Artilleriet skal nu sættes øverst i Haand-

15 bogen for Hæren, imod tidligere Skik og Brug.
Der er hos Kongen og Dronningen stor Nedslagenhed,

fordi Ministeriet har gjort Indsigelse imod Cumberlands- 
besøget. Da dette nu forlyder gjennem Ministeriets For
trolige, maa Sagen altsaa være bragt paa det Rene.

20 DEN 4. MARTS. Torsdag. Nellemann søger mig for at 
forklare Ministeriets Stilling til Finantsforslaget. Han 
fremstiller Sagen saaledes, som man Intet har imod en 
Udstrygning af Tillæget til Soldaterne og Skolelærerne, 
hvis der Intet opnaaes for Embedsmændene. Paavirket

25 af Dinesen troer han, at Berg maaskee vil, at der skal 
gives Noget, og at et Udvalgs Nedsættelse ikke vil være 
ham ubeleiligt. Han vil ikke troe paa, at Scavenius 
har udtalt Estrups Mening, hverken m. Hs. til Finants
lovens hurtige og uforandrede Gjennemdrivelse i Lands-

30 thinget, eller m. Hs. til de kirkelige Loves Udlevering 
til Berg — han betvivlede endog, at Fischer vilde op
give det kirkelige Fond. Jeg har nogen Tvivl, om dette 
virkeligt fuldt ud tidligere har været Estrups Mening; 
uden E.’s Indskydelse havde Juel vel ikke villet skræmme

35 ved den Antydning, at man ikke kunde vide, om Negtelse 
af Embedsmandstillæg var et Led i en Opløsningsplan.
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bekræftede først *, at det var soleklart, at han aldeles 
ikke havde indladt sig paa nogen Forhandling, hvis man 
havde forlangt ubetinget Tilslutning til Kaufmanns Lov
forslag; denne kunde aldrig troe, at Berg nogensinde 
havde villet det, og allermindst efter de Oplysninger, □ 
der kom ved Juletid og viste en Meerudgift af over 2 
Mili. Topsøe buste da løs paa Berg med det Samvittig- 
hedsspørgsmaal, om der kom Noget ud af Sagens Behig. 
iaar?. »Hvor kan jeg vide det?« svarede Berg; »De kan 
da begribe, at vi ikke indlade os paa at gjøre Indrøm- lo 
melser i Sager, der ligge Begjeringen paa Sinde, naar 
der ikke gjøres os Indrømmelser i Spm., der ligge os 
paa Sinde. Den ene Sag kan ikke ventes behandlet uden 
i Forbindelse med andre«. Dette siger Klein kunde En
hver, der har noget politisk Overblik begribe; i den is 
Tanke, at Berg fra først af tænkte paa Præstelønningsl., 
gik han Vis ind i Udvalget, og han har indladt sig paa 
meget indgaaende Forhandling.
DEN 1. MARTS. Mandag. Møde af Ikkebondevenner i 
Landsthinget. 20

Carstensen bringer ved Carlsen den Hilsen fra Skeel, 
at Ministeriet henstiller til Landsthingets frie Skjøn, 
hvorledes det vil tage Finantsforslaget. Derom vare Estrup, 
Nellemann og han enige. Det behagede næppe Estrup, 
men Hensynet til det endnu ikke forelagte Lønnings- 25 

tillægslovf. maatte overveie alle Modgrunde, da Folke
thingets Høire bestemt ønskede Udvalg. (Efter hvad 
Nellemann siger mig, enedes de tre herom i Løverdags). 
Haffner— Juel vare imod Udvalg, Carlsen sluttede sig 
til Matzen, Schlegel, Carstensen o. s. v., der vilde have so 
Udvalg. Tilsidst kom et Brev fra Nellemann til Matzen 
med Haab om Udvalg. Ogsaa uden det var Udvalg 
sikkert.
DEN 2. MARTS. Tirsdag. Den lille Qvindelov støttes af 
Rosenørn (mod Haffner) og Matzen (mod Oxenbøll). Det 35

* Jfr. hans Udtalelse Folketh. ’Vso S. 1553.
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ofre de kirkelige Indtægters Selvstændighed paa Præsle
lønningsloven, en Formodning, der ingenlunde savner 
Sandsynlighed. Først nu erfarer Carlsen, at Ministeriet 
vil trænge Finantsloven igennem uforandret i Lands-

5 thinget jo før jo heller. Efterat Carlsen ei er blind Be
undrer af alle Estrups Ideer, er denne mistroisk og sø
ger ham ikke.
DEN 28. FEBRUAR. Løverdag. Saa usikker er Opfat
telsen af Situationen, at det andet Alternativ, der udbre-

10 des, er at Finantsls. hurtige Gjennemførelse skulde nyt
tes til strax derefter at hjemsende Rigsdagen. Dette er 
imidlertid aldeles i Strid med al Rimelighed og særlig 
mod Estrups Udtalelser, bl. A. og til Liebe, at man 
maatte være beredt paa at blive sammen, saalænge No-

15 get kunde presses ud af Citronen.
Skibsfartsafgiftsudv. konfererer med Estrup. Denne

paastaaer, at der i Folkethinget ingen Stemning er for 
Toldreform. Han vil, at Alting skal hvile; ellers faaer 
man ikke Folkethinget til at fragaae dets tidligere An-

20 skueiser. Udvalget kan endnu ikke enes om Dagsorde
nens Affattelse.

Det første Afsnit af Ændringsforsi, til Lovf. om de 
usødygtige Skibe vedtoges foreløbigt i Udvalget.
DEN 29. FEBRUAR. Søndag. Nu er da Finanisforslaget

25 gaaet igjennem Folkethinget. Scharling bragte Spm., om 
Lønningstillæg til Embedsmænd alvorligt frem; Scave
nius henviste (i Estrups Fraværelse paa Grund af Ilde
befindende) Spm. til særlig Lov. Krigsministeren er til
freds med Afstemningernes Udbytte. Ravn veed endnu

30 Intet om Estrups Planer. Klein opkaster det Spm., om 
Scavenius's Yttring ikke kunde være fremkaldt ved den 
Maade, hvorpaa han selv har udtalt sig til Scavenius 
om det hele Compensationssystem — altsaa Sjakresystem 
— som laae i Luften. En Anledning hertil var en Sani-

35 tale ved Gildet for Hansen, hvor Topsøe først blev op
lyst om det Urigtige i Angrebene paa Militærudvalgets 
Høire, og Berg tilsidst blev inddraget i Samtalen. Denne
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DEN 25. FEBRUAR. Onsdag. General Thomsen forkla
rer mig, at hvis Høire i Udvalget havde sluttet sig til 
Regeringsforslaget trods de Udgifter, det vilde medføre 
udover det opgivne Tal, var det slet ikke kommet til 
Forhig. Nu vil man slaae af paa Fæstningsartilleriet, 5 
saalænge Kbhvns. Befæstningsspm. ei er afgjort, og paa 
adskillige Hestekrav m. m.; derved skulde Forsøget gjø
res, om ikke tilsidst i Fællesudvalg Enighed kunde op
naaes med Bergianerne (hvis Ændringer Thomsen nu 
selv skriver, efter at Tankerne mundtlig ere udviklede) lo 
eller dog et brugeligt Grundlag for en Opløsning naaes. 
Ue Moderate rykke op med de gamle Forslag for at 
standse Alt. Thomsen har meddelt Kaufmann, og Sca
venius Estrup, at man ikke vilde gaae ind paa en Ind
skrænkning af Bataillonernes Antal (man frygtede en i5 
Brigades Inddragning) ei heller paa den 6^® Maaneds 
Inddragning. Tilsyneladende er Kaufmann enig med 
Thomsen.
DEN 26. FEBRUAR. Torsdag. I Sagførerudvalget var der 
hverken Iver for eller imod Lovf. Hasle-Nielsen mød- 20 
tes i Ønsket om, at Lovf. ikke var kommet frem. »n« i 
Dagbi. (ventelig Klubien) viser, hvor negativ Aanden 
mellem Advokaterne er.

Det juridiske Facultet er nu enigt om at andrage paa 
Concurrence. Lassen vil concurrere. 25

DEN 27. FEBRUAR. Fredag. Efter Thomsens Mening 
vil de militære Betænkninger, som skulle afgives sam
lede, næppe komme frem saa tidligt, at anden Behig. 
kan foretages før i April efter Paasken. Thomsen me
ner, at Berg vil have, at der til samme Tid skal fore- 30 
ligge Betænkninger over adskillige af de andre større 
Sager f. Ex. Skolesagen, Præstelønningsl. o. s. v. Thom
sen har ingen Anelse om, hvad Carlsen idag fortæller * 
at det nemlig gjennem Scavenius forlyder, at Estrups 
Plan er at vinde Bergs Tilslutning til Hærlovf. ved at 3&

* 29. Fbr.
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for Fischer, var der almindeligere Tendents til at stemme 
imod de 50,000; Holstein-Holsteinborg faldt fra efter 
Scavenius’s Erklæring; men der blev dog omtrent 12 
Neier tilbage.

5 DEN 20. FEBRUAR. Fredag. Sagførerlovf. til 1®*® Behig. 
Matzen havde Lyst til at gaae tilbage til Regjeringsud- 
nævnelse — en slet Reaction. Iøvrigt holdt de Fleste sig 
tilbage.

Nu har Fenger udgivet F'attiguæsnets Statistik.
10 DEN 21. FEBRUAR. Løverdag. I Fællesmøde anbefa

lede Frijs varmt Skeel’s Creditforslag (for ikke at tale 
om Oxenbøll, endsige Rosenørn); K. Müller og Larsen 
vare jo forknytte, Ussing ei tilstede. Nellemann har ad
varet Matzen om ikke at paadrage sig Uvillie ved den

15 Opposition, hvormed han truede (jfr. Mon han
virkeligt udelukkedes af Sagførerudvalget, fordi han (som 
Juel alt siger til ham) betragtes som Fredsforstyrrer?

I Pressen viser sig Frugten af Nellemanns Opfordring 
til at støtte Kaufmann. Nationaltid., selv Dagbi. begynde 

20 ligesom at advare Høire i Folkethinget. Topsøe føier dog
til sit: »Kaufm. skal støttes« et »Fischer skal slaaes.«

DEN 22. FEBRUAR. Søndag. J. Hansens 2000 Kr. er 
skjult i et af Justitsmst. stillet Forslag, det skal vedta
ges uden nogen udtrykkelig Omtale.

25 Nu begynder Wyke at bruge svensk Gymnastik sam
men med Kongen. Det vilde friste Mohrenheim. Denne 
fortæres her, da hverken Gortsch. * eller Schuwaloff** 
vil bruge ham; den Eneste, han kunde vente Noget af, 
er Lobanoff.

30 DEN 23. FEBRUAR. Mandag. Kongen har til Rosenørn 
sagt, at han vilde snarest muligt til Wiesbaden; om 
Cumberlands Besøg var der altid Tid til at tale.

* M. skriver umulige Depecher, som Ingen kan læse. 
** C’est un panier percé; on ne fera jamais rien de lui.
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DEN 18. FEBRUAR. Onsdag. Klein seer fremdeles Sa
gerne meget mørkt. Estrup bekræftede til ham selv, at 
han ei vilde have noget Tillæg paa Finantsl., saa maatte 
man tage, hvad der bødes (Standpunktet fra 74). Det 
hjalp ikke, at Klein mindede om, at den særlige Lov s 
forkastedes i 1874, trods Indholdets Utilstrækkelighed, 
blot paa Grund af Formen. I Hærudvalget maa nu 
Thomsen dog rykke ud med alle sine Ændringsforslag; 
Berg har begjæret yderligere Anstand med sine Forslag. 
Klein oplyser, at der har fundet Forhandlinger Sted lo 
imellem begge Thingenes militære Medlemmer, men 
disse have ei af eget Initiativ sendt nogen Deputation 
til Kaufmann eller Estrup; det var ved et tilfældigt 
Sammentræf med Thomsen og Scavenius, at Kaufmann 
yttrede Ønske om Oplysning, hvorfor han vilde komme is 
til den i Folkethinget. Da foretrak Thomsen at gaae til 
Kaufmann for at meddele Forklaring i eget Navn.

Jacobsen jun. dublerer nu sit Bryggeri for at kunne 
give sit 01 tilstrækkelig Aflagring. Der lægges saaledes 
Kapsun paa hans for tidlige Lyst til at følge Faderens 20 

Optræden som Mæcenas. Ved en Production af 200,000 
Td. kan Jacobsenerne vel bestemme Øllets Pris.

DEN 19. FEBRUAR. Torsdag. Man kunde i det nye 
Bestyrelsesmøde i Folkethingets Høiregruppe ikke hel- 25 
ler enes om, hvorledes man skulde positivt stille sig til 
Estrup—Fischers 50,000 Kr. Der holdtes da Gruppe
møde. Da Stemmerne stod omtrent lige (et lille Fleertal 
for Nei, skjøndt Scavenius havde meent, at næsten Alle 
skulde stemme for Ja) enedes man om ikke at stemme. 30 
Under Forhlgerne. oplyste Scavenius officielt, at Mini
steriet overhovedet vilde undvige enhver Conflict paa 
Finantsl. Derfor vilde man ikke engang fastholde Bevil
lingen til Fyllas Förbliven i Vestindien; man vilde lade 
Jylland gaae derover og saa holde den derude, skjøndt 35 

det vilde koste langt mere. Inden denne Oplysning frem
kom, saalænge man troede, at man kun stod ligeover-
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ikke har sagt et Ord til Estrup; senere ventes Kongen 
af Grækenland.

DEN 16. FEBRUAR. Mandag. I Fællesmødet vedtoges, 
at Bajers Lovf. skulde standses (man vilde helst uden

5 et Ord, men jeg henviste til Sandsynligheden af Andræs 
Optræden) og at Dyrtidslovf. skulde friste samme 
Skjæbne; Breinholt og Matzen knurrede dog jfr. Huus- 
mandscreditl.

Folkethingets Høirebestyrelse har havt et Møde om
10 Fischers 50,000 Kr. Forslag. Forhlgen. Md. Tirsdag ’Va 

var fremkaldt ved en Henvendelse til Estrup (ei Fischer) 
om at der intet kom ud af Lovf. om Restitution til Uni
versitetet, og hvad saa skulde skee. Estrup forlangte en 
Forhig. i Finantsudv. om Sagen, da det viste sig, at den

15 ei havde fundet Sted. Saa kom den da — ikkun Hørup 
antydede, at man paa Finantsf. muligt kunde bevilge 
Underskudet, de andre vilde fremme Lovf. — til For
kastelse o. s. V. Saa sagde Estrup, at man vel maatte 
stille Forslag om Underskudets Dækning paa Finantsf.,

20 men han maatte tale med Fischer. Saa kom Besl. om 
50,000 Kr.s Forslag som status quo til almindelig Over
raskelse i Finantsudvalget. De Tilstedeværende i Grup
pens Bestyrelse (Dinesen var fraværende) var enige om, 
at der skulde foreslaaes en Forhøielse til Underskudets

25 fulde Dækning; men man var uenig om man, hvis dette 
forkastedes, skulde stemme imod eller for Fischers 
50,000 Kr. Man enedes om at holde nyt Møde herom, 
inden Gruppen sammenkaldtes.

DEN 17. FEBRUAR. Tirsdag.
30 Andræ var den Eneste, der optraadte for Bajers Kbh. 

Valgretsforslag. Carlsen (af egen Drift) samt Kayser (ifølge 
det ham givne Hverv) optraadte imod.

Nu vil man i Sverige efter Danmarks og Norges For
billede danne en historisk Forening, Aabenbart skal Silf-

35 verstolpes Tidsskrift herefter omdannes.
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maatte man ikke begjære Dækning af Underskudet. Fi
scher er i Grunden consequentere, naar man først havde 
forsømt at optage noget Tilskud paa Finantslovf. Det 
synes, som Estrup intet Forslag vil stille om Lønnings
tillæg paa FinantsforsL til Embedsmændene. Vil Mini- s 
steriet stille sig som Venstremstm.? Skeel visseligt ikke; 
han saae i Finantsudvalgets Spm. om alt muligt Admi
nistrationen vkde. et Forsøg fra Berg paa ad en anden 
Vei at gjenvinde, hvad han i 1877 tabte. Han vilde 
bringe Spm. frem efter Samlingens Slutning. lo
DEN 14. FEBRUAR. Løverdag. Andræ fik Manuskrip
tet 1842—48 (Ili).

Stein har opgivet sin Stilling som Præst ved Diako
nissestiftelsen, fordi Dronningen (trods Martensen) har 
støttet Forstanderinden Frøken Conring (tydsk-pietistisk 15 
Retning) mod ham. Anledningen er Strid om Diakonis
serne skulle være tilstede ved Operationer paa Mandfolk.
DEN 15. FEBRUAR. Søndag. »Slaget ved Lyngby«. Skeel 
er yderligt trættet. I Vund/opsforsl. * er der, siger han, 
hundrede Ændringsforslag; han klagede bittert over Us- 20 

sing, der havde erklæret sig tilfreds, naar der blev sat 
en Grændse for Creditforeningens Virken til Finantser- 
nes Skade, men naar det kom til Stykket, vilde han 
ikke lade sig nøie dermed. Imidlertid betragter han sig 
jo aabenbart som bundet til at vedblive, saalænge Estrup 25 

bliver. Han sagde i Fredags, at han havde Betænkelig
hed ved Fischers Optagelse i Mst. paa Grund af dennes 
Karakter (svag og modtagelig for enhver Svingen, hævn
gerrig og forfølgelseslyslen mod den, der ei var ham til 
Behag, herskesyg o. s. v.), men vilde intet sige. Fischer 30 
vilde engang være bleven fjernet, hvis Nellemann ei havde 
hindret det.

Holstein har atter talt med Kongen om Cumberlands- 
besøget. I Marts bliver der aldeles ikke Tale derom; 
Kongen vil i Foraaret til Wieshaden, hvorom han endnu 35

* Hørup omskriver Sparekassel. Leth Varemærkelovf.
15*
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kaldte Norges Adskillelse og forberedede Slesvigs Tab. 
Han har som hørende til den yngste Generation af 
Slesvigere, der oplevede 1863—1864 den Opfattelse, at 
den danske Regjering burde i Forening med Nordsles-

5 vigerne, hvis gamle af Maximilianus Blaunfeldt forfægtede 
absolutistiske Sind væsentligt var forandret, have ind
rømmet Communerne større Indflydelse paa Sprogord
ningen, idet Statens Interesse først var hævdet ved en 
almindelig Regel om Undervisning i Dansk lige ned til

10 Eideren.
Jfr. Bismarcks Samtale med Behrend 1863 Febr. i 

Anledning af det polske Oprør,
og Kirchhammer: Deutschlands Nordostgrenze i Oes- 

terr. Milit. Zeitschrift 1879. Grenzbote 5. Fbr. 1880.
15 Nellemann fremstiller Forholdet mellem Udv. Høire- 

mler. og Krigsm. saaledes, at han tidligt har lagt dem 
paa Sinde, at de maatte itide give Kfm. reen Besked. 
Dette havde man gjort; der var for Tiden ingen Uenig
hed; hvad man frygtede var, at Kfm. tilsidst skulde

20 slutte hemmelige Aftaler med Berg. N. mente endnu, at 
der kunde blive Spm. om Opløsning, hvis Folkethingets 
Høire, Regering og Landsthing kunde holdes sammen, 
lige til Fællesudvalget brast. Det er jo muligt, men jeg 
tvivler meget paa, at en saadan Opløsning vil faae et

25 godt Resultat.
DEN 10. FEBRUAR. Tirsdag. I Ministerkonferencen var 
Fischer—Estrup [enige?] om, at Fischer kun skal begære 
50,000 Kr. til Universitetet ved tredie Behig. af Finansl.
DEN 11. FEBRUAR. Onsdag. F. L. Grundtvig gjør uh el

so dige Forsøg paa at tilveiebringe en større Demonstration 
for Ploug mellem de yngre Studenter; det bliver lidt smaat.
DEN 13. FEBRUAR. Fredag. Nu har Høire i Finants- 
udv. faaet Underretning om Fischers 50,000 Krs. For
slag, og er aldeles konsterneret. Skeel siger mig, at

35 Fischer slet Intet vilde begjære; Estrup og Nellemann 
udfandt, at status quo opretholdtes ved kun at begjære 
50,000; ellers fik man aldrig fuld Restitution; derfor
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Fraværelse valgtes Thomsen igaar under den alminde
lige Stemmesplittelse ifølge Alderens Ret til Ordfører i 
Hærudvalget. (5 St.) fremfor Holstein (5) for Hærlovf.*

Den vestindiske Militærudgiftsi. vandt hverken Tilslut
ning hos Th. Nielsen eller hos Berg. 5

Holstein meddeler Estrup, at han har forebragt Kon
gen Dronningens Yttring til Fru Croy, at Cumberland 
vilde komme her i Marts. Det var en Feiltagelse, sagde 
Kongen; men :>vel i Lobet af Sommeren^. Det var dog 
betænkeligt, mente H. Kongen vilde have ham til at lo 
skrive til Bleichroder, med hvem han havde talt om 
Sagen. Det vilde H. ikke. Kongen vilde dog tale med 
Estrup. Dronningen havde anført, at Keiserinden af 
Tydski. havde fundet det ganske i sin Orden, Frk. Re- 
ventlow oplj^ste, at Keiserinden vel havde sagt, hun for- is 
stod, at Dronningen ønskede at see sin Datter, men der 
var muligt politiske Hensyn at tage, som hun ikke kunde 
bedømme.
DEN 6. FEBRUAR. Fredag. Estrup har nok vaklet no
get m. Hs. til Garde, men er nu bestemt paa at støtte 20 
ham. RaasløfT vil jo alle paa Grund af dennes Selvraa- 
diglied ikke vide Noget af.

Estrup gik da ikke ind til Kongen idag, da denne 
ikke kaldte ham. I den Grad trykker han sig; han kunde 
jo af Holsteins Yttring, at Kongen vilde tale med ham, 25 
have taget den bedste Leilighed.
DEN 8. FEBRUAR. Søndag. Jørgensen seer, i hvilken 
Grad Frederik VI ved sin absolutistiske Forsmaaen af 
de Betingelser for en Omdannelse af Forfatningen, der 
vare givne i Slutningen af det 18**® Aarhundrede, frem- 30

* Senere er Thomsen og valgt til Ordfører for Sø
værnsforslaget, idet Ingen ret vil sige det første Ord, og 
Bergianerne derfor vilde lade ham vove sig frem. De 
Moderate havde villet fange Poulsen ved nogle Indrøm
melser, men han kunde ei bide paa og modtage Ord- 35 
førerstillingen af Hensyn til Høire.

Krieger.s Dagbøger. Vil, Rind. 15
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kan han ei holde sig længere«. Han har ikke glemt, at 
Estrup hindrede hans Plan om en Sammenslutning af 
Bondevennernes Modstandere i begge Thing. »Estrup 
nedlod sig til at lyve for mig«, siger han, uvillig over,

5 at denne i Strid med de giennem Nellemann førte For
handlinger forhindrede Godseiernes Tilslutning til os, 
og nu erklærede, at han Intet havde sagt eller gjort 
derimod.« *

Ministeriet vil nu hindre det cumberlandske Besøg.
10 Estrup føler den Feil, han har begaaet ved Ægteskabs

historien, men vil ikke tilstaae det for Andre. Paa Fre
dag skal der tales til Kongen derom. Kun er det nok 
endnu ikke afgjort, om Rosenørn skal begynde eller 
Estrup strax skal gaae i Ilden. **

15 DEN 4. FEBRUAR. Onsdag. Kronprindsen, der har faaet 
Smag paa at udspørge om vore indre Forhold — de 
ydre interessere ham ikke — havde nylig en lang Sam
tale med Topsøe, og har nu igen stævnet ham. Topsøe 
synes ikke meget opbygget herved, skjønt han har en

20 mærkelig Tiltro til Kronprindsens Evner.
Ussing beklager sig over den Ministerialisme, der gjør

Mier. af Udv. om Huusmandscreditfor. ude af Stand til 
at fastholde deres Mening, saasnart den er Skeel ube
hagelig.

25 Sen. Anm. Idag kom Phoenix til Reikiavig. Saaledes 
opnaaede da Islænderne at see et Vinterdampskibs An
komst. Med Skibet fik Islænderne Kul og Salt, samt 
den nye Fartplan.

Efter Hansens Correspondent, Landraad Schrøter, har
30 Windhorst nu aldeles opgivet Troen paa, at Bismarck 

vil række Haanden til nogen Udjævning mellem Tysk
land og Rom.
DEN 5. FEBRUAR. Torsdag. Paa Grund af Bojsens

35

* jfj, 1, 2, 8, 18, 25
Fbr.

** Jfr. Vs, Va. 19-20
3
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»Lad Ministrene blot itide tale med Kongen, saa han ei 
sætter sig for fast i Tanken om Datterens Besøg; naar 
Dronningen blot faaer reen Besked af Kongen, er der 
Intet i Veien.«
DEN 31. JANUAR. Løverdag. Berg (og Scharling) op- s 
traadte da imod Forslaget om Indkjøb af Grenaabanen. 
Estrup undsaae sig ikke ved at ville anvende Principe!, 
at Staten bør eie alle Jernbaner, om han end erklærede, 
at han ingen Andel havde i Forslagets Fremkomst. 
Bergs Forsøg paa at faae Forslaget afvist mislykkedes, lo

Goos/Matzen have paa egen Haand skrevet til Mst., 
at Cst. antog, at den under en ny Form givne Stad
fæstelse paa Consistorii Beskikkelse af Smith ikke inde
holdt nogen Hensigt til at tilsidesætte Consistorii gamle 
Valgret. is

Det er en noget vidtgaaende Anvendelse af Rektors 
og Referendars Ret til i paatrængende Tilfælde at ex- 
pedere Sager.
DEN 1. FEBRUAR. Søndag. Paavirket af Juel, der var 
blevet skræmmet af Plougs Udtalelse, kom Estrup, der 20 
naturligviis lugtede Sammensværgelsen, op til Carlsen. 
De militære Mier. agte at meddele Estrup og Kaufmann, 
hvilken Stilling de ville indtage i Hærlovssagen; Estrup 
ventede Scavenius for at faae Oplysning om Sagens Stil
ling. Jfr. 2., 8. og 18. Fbr. 25

DEN 2. FEBRUAR. Mandag. Crone har da holdt sit 
Løfte og fuldbyrdet Sundhedskms. Befaling om Trom
mesalens Lukning fra 1. Fbr. Nær havde Rothe gjort 
alle Magistratens Bestræbelser tilskamme, idet han glemte 
sit Løfte til Fenger og uden dennes Vidende fornyede 30 
den udløbne Contract om Trommesalens Benyttelse af 
Qvægdriverne.

De militære Mier. i Thingene ere bleven enige om 
ikke at ville gaae ind paa Forkortelse af Tjenestetiden.
DEN 3. FEBRUAR. Tirsdag. Carlsen er nu kommen 35 
saavidt, at han siger »Estrup kjører sig fast; om et Aar
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digt afgjøre Bibliotheksspmet; i ethvert Fald ønsker han 
hurtig Afgjørelse.

Det blev Estrup, som idag optraadte imod Tiende
afløsningsforslaget paa Ministeriets Vegne.

5 DEN29. JANUAR. Torsdag. Møde for Landsthingets Ikke- 
Bondevenner om Skibsfartsafgiftslovf. Spm. var for mig 
væsentligt, om Estrup vilde forelægge Brændevinsskat 
eller Ølskatteforslag. Bille troede det, men efter den In
strux, hvormed Haffner—Mourier-Petersen—Juel op-

10 traadte, krævende Lovforslagets Forkastelse, er det klart, 
at Bille tog feil. Det vil dog imod Estrups Ønske gaae 
i Udvalg.

Medens Bille ansaae det for givet, at Prioritetsobi., 
hvis Staten tog Banen ved det første Udløb af Selska- 

15 bets Levetid, maatte have fundet sig i Statens Indtræden, 
saa Spm. var, om den senere Forlængelse stillede Cre- 
ditorerne bedre, eller om den kun vedkom Selskabet, 
gaaer Nellemann ud fra, at Spm. foreligger nu aldeles 
som det vilde have foreligge!, hvis ingen Forlængelse 

20 havde fundet Sted. Begge ere enige i, at man hverken 
kan eller bør nægte en Creditor Adgang til Domstolene.

Da Fru Croy havde Audients hos Dronningen idag, 
fortalte denne, at Cumherland og Kone kom hertil i 
Marts.

25 DEN 30. JANUAR. Fredag. Estrup behagede aldeles ikke 
at tage Ordet i Skibsafgiftssagen. Matzen slog sig løs.

Jeg aftalte med Krabbe—Ploug Bibliotheksmøde paa 
Mandag.

Fallesen, der er kry over, at han omsider har sat sig 
30 op imod Hoffets Lyst til at blande sig i Theatret (Dron

ningen klager over Operaens Tilsidesættelse, Dukkehjem
mets Opførelse, skjøndt umoralsk, for megen Brug af 
Brødrene Poulsen) — en Straf, fordi han for længe har 
taalt det — har ikke betænkt, at »Fædr.« nu halvt uaf-

35 vidende er blevet Hoftidende.
I Hoffets Dameverden er der stor Forundring over 

Dronningens Yttring til Md. Croy. De Velvillige sige:
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DEN 27. JANUAR. Tirsdag. Hvor forskieHig Estrups 
Udtalelser opfattes, viser sig atter ved Skibsfartsafgifts
forsi. Klein fandt intet Andet deri, end hans Uvillie til 
nogensomhelst Indtægtsnedsættelse, idet Overskudet skulde 
forsvinde gjennem en Udgiftsforøgelse. Bille gik ud fra, s 
at den Compensation, Estrup vilde have, var en ny 
Ordning af Brændevinsafgiften; efter Billes Mening vilde 
Sagen gaae i Folkethinget, hvis vi lod Skibsfartsafgiftsi. 
ligge i et Udvalg, indtil Estrup havde gjennemført Om
ordningen af Brændevinsafgiften i Folkethinget, saa begge lo 
Forslag forelaae [i] Landsthinget. Men det vil Estrup ikke 
gjøre.

Worsaae* udvikler idag paany Tredelingstheorien (i 
Oldskriftselskabet) væsentligt paa Grundlag af ægyptiske 
Fund imod den vesttydske Skoles Angreb (Linden-is 
schmith. Hostman, Genthe (die Frankfurter-Sippe)). Der 
begynder dog en Tilslutning fra Østtydskerne (Helhig, 
Hartmann).

Nu har Kongen da fundet sig i Tilskriften mr. mon 
frére & cousin til Cumberland. Da Rosenørn kom, ven- 20 

tende stærk Modstand, fandt han Kongen ganske til
freds, som om der aldrig var gjort Indvending. Be
synderligt nok kunde Rosenørn ei tie til denne uventede 
Lethed.

Nu kommer Spm. om det cumberlandske Besøg. 25

DEN 28. JANUAR. Onsdag. Skeel syntes idag ikke 
ganske uvillig til at gaae ind paa ikke uvæsentlige Om
dannelser af Skibsforsi. Det lykkedes og saa nogenlunde 
at faae Nellemann til at gaae ind paa en Dannelse af 
Under- og Overskjønscms., hvorved en retskyndig For- 30 
mand samvirker med sagkyndige Elementer; men endnu 
er dog Alt svævende. Jeg opfordrede Skeel til at lade 
Nellemann forelægge Lovf. om Søulykker.

Krabbe er da overrasket ved Bajer—Plougs Biblio- 
theksforslag; han pønser paa, at Formændene selvstæn- 35

* Jfr. Montelius.
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Da Folkethinget ikke vilde udlevere 0. Christensen, 
erklære Underofficererne ved 1^’« og 15^® Bataillon hans 
Sigtelse imod dem for Løgn og Bagvaskelse, hvis han 
ikke vil bevise det; de andre Afdelinger i Kbhvn. ville

5 vel følge efter.
DEN 21. JANUAR. Onsdag. Uenigheden mellem Lassen 
og H. Krüger, om man skal fra Nordslesvig sende De
puterede, der aflægge Ed for at kunne indtræde i den 
preussiske Landdag (L. ja, K. nej) er nu traadt offentligt

10 frem i de danske nordslesvigske Tidender.
DEN 22. JANUAR. Torsdag. Dr. Pahidan har da faaet 
Lov til at optræde imod Brandes i »Dagbi.« ‘’'’7’^“' Han 
har den Fortjeneste særligt at angribe Brandes’s Qvalifi- 
cation som Videnskabsmand.

15 DEN 24. JANUAR. Løverdag. Tilsyneladende modtoges 
Kaufmanns Forslag om den nye Hiisarkaserne med Ud
sigt til Fremgang.

Efter Klein er der nu ligesom en forandret Stemning 
m. Hs. til Spm. om Hærlovens Gjennemførelse. Berg 

20 har faaet mere Vind i Seilene; men Høire veed ikke, 
hvad det tør indlade sig paa, da det ikke med Tillid 
kan forhandle med Kaufmann og frygter for, at Berg 
skal tage baade hans og deres Indrømmelser til Indtægt.

Lønningsudvalget vil ikke give sig tabt for i Aar; men 
25 Klein vil fremtvinge Drøftelsen af det Spm., hvad Estrup 

vil gjøre for Embedsmændene, naar man ei enes om 
nye Lønningslove. Dette Spms. nære Forhold til Skole- 
lærertillæget kom dog frem igaar i Folkethinget paa en
ret betegnende Maade.

30 DEN 26. JANUAR. Mandag. Leonarda gjorde spinkel 
Lykke i Folketheatret.

Jeg opstiller nogle Momenter til Grundlag for Konfe
rence med Skeel.

Jernbaneafhændelseslovfs. Behandling idag i Folke- 
35 thinget tyder nærmest paa, at Sagen vil blive gjennem

ført.
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DEN 18. JANUAR. Søndag. Bille pønser nu stærkt paa 
Amerika, idet han erklærer, at han efter nogle Aars 
Fraværelse vilde vende tilbage med det Udbjdte, han 
kunde vinde i Amerika. Den eneste Indvending, Vedel 
kan gjøre, er, at Avancementet aldeles gaaer tabt, lige- 5 
som ved Kiærs og Gyldencrones Indskydelse.

Det er Knuth, det vilde gaae udover.

DEN 19. JANUAR. Mandag. I Søudvalget har Carstensen 
samlet Godseierne og Bønderne for saavidt muligt at 
holde paa Regeringsudkastet, men han skal endnu først lo 
samle sig til at stille Ændringsforslag (med Bache).

Vexelf. gik til Udvalg. Yngvar Nielsen er nu færdig 
med et større Arbeide om det norske Rigsraad, hvor
paa han vil tage phil. Dr. Graden.

Nu har Kiær fulgt det svenske Exempel og udsendt en is 
interessant statistisk Aarbog for Norge, der omfatter en 
Række vigtige Oplysninger.

Ved Udenrigsms. Budgetforhlg. gik Rosenørn for at 
føie Holstein Ledre, der vilde hindre Daneskiolds Sen- 
delse til London, saa vidt i sit Løfte at skaffe de yngre 20 
Befordring, at han slog Billes amerikanske Candidatur 
ihjel.

DEN 20. JANUAR. Tirsdag. Nellemann har udfundet 
den Theorie, at hans Cmsn. kun har med den private 
Søret at gjøre; den offentlige udleverer han; han er 25 
bange for at indføre ny Procenttheorie (Søretsskjøn 
o. s. V.) i Lovf. og vil (efter Ricards Tilskyndelse) hellere 
gaae ind paa Ansvar for Statskassen, hvis Synet ei giver 
Skibsinspekteuren Medhold i Skibets Stopning.

Nu ei' han færdig med det nye Forslag om Sagfører- so 
raadet; der dannes et neutralt Sagførerraad.*

* Afvigelserne fra Procescms.s Forslag støtter sig til 
Sagførerforeningens Forslag, byggede paa den Betragt
ning, at de nuværende Landsretskredse ere for store til 
at alle kunne kjende hinanden. 35
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dronningen derimod siger: »Der bliver intet deraf.< Jvfr. 
7. Marts. S. Birket-Smith vælges til Bibliothekar med 7>6 
dog paa Vilkaar, at han opgiver sin Stilling som Kon
gens Bibliothekar. Hermansen, Schiern, Scharling m. Fl.

6 stemte paa Hannover.
Matzen satte den noget strenge Tillægsbetingelse igjen

nem imod Goos’s Ønske; det kunde have været nok at 
lade ham opgive Arkivarstillingen. Bibliotheket efter
lodes af Thorsen i en gyselig Tilstand; det skjultes, da

10 Thorsen havde vundet Fischers Gunst.

DEN 15. JANUAR. Torsdag. Statsrevisionssagen gik 
meget tamt i Landsthinget. Endeligt blev Schlegels Skibs
forslag saa nogenlunde omformet. Matzen’s Optræden 
idag behagede Thinget bedre end under Universitets

is sagen.
DEN 16. JANUAR. Fredag. Bruun forelægger idag Bi- 
bliotheksplan.

Uagtet Schandorphspmet. havde været forelagt Høire, 
finder dettes Mier. i Udvalget sig i, at der stemmes frit. 

20 Der blev 23 Nei (med Højmark og 1. Pedersen). Cpt. 
Jensen og Bærentsen kom ikke frem, som man ventede, 
men Klein erklærede sig imod Sch.s Bevilling og viste
Tænder imod Berg.

Idag fik jeg Decbrh. af det lett. Tidsskrift, der inde- 
25 holder en større Afhandling (ventelig af Forsell) om det 

napoleonske Handelstractatsystems Skjæbne i 1871-1879. 
Paa Omslaget meddeles det nye Arrangement (med 
ny Red.), dog uden at Korthedslæren prædikes (hvilket 
og vilde stride stærkt imod den store Toldafhlgs. Op- 

30 tagelse). Det forskjellige Tryk skal nok opgives, og færre
Linier sammenpresses paa Siden.
DEN 17. JANUAR. Løverdag. Idag fik Søudvalget Schle
gels Ændringsforslag. Medlemmerne begyndte at være 
meget urolige; Bille mudrer stærkt, som Juel idag siger

35 mig. Juel siger, at Skeel holder paa § 1 og 2 og Skibs- 
inspecteurerne; men ikke iøvrigt paa Detaillerne.
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styrke gjennemført. Fischer kan ikke blive uden i høi 
Grad at skade Ministeriet; Skeel siges at være træt; Hær
loven bliver ikke gjennemført, og Skylden ligger hos 
Kaufmann, der desuden har bidraget til at forstyrre det 
gode Forhold i Høirepartiet, hvor en virkelig Sammen- s 
slutning havde fundet Sted; Dinesen er navnlig meget 
irriteret paa Kaufmann. I den sidste Maaned har Hær
udvalget, der arbeidede indtil d. ’Via, ventet paa Bereg
ninger og Overveielser, som de militære Mier. have paa
taget sig, da Kleins Udgiftsforslag viste sig upaalideligt, lo 
da det var bygget paa Finansloven i 1873.

Det antages af Regjeringen, at Finansudv. til tredie 
Behig. vil foreslaae, at Statskassen dækker Universitetets 
Deficit. Derimod er der ikke mindste Tanke om, at 
Regjeringen paa Finantsforslaget skulde ville gjøre Noget is 
til Bedste for Embedsmændene; Bønderne have for
pligtet sig i denne Retning. Skulde Noget skee, maatte 
det være i Form af et midlertidigt Lønningstillæg (lige
som ved Skolelærerne), der retfærdiggjordes i Skikkelse 
af en særlig Lov, fordi det var en given Sag, at Løn- 20 
ningsrevisionen i Aar ikke blev gjennemført.

(Et saadant Forslag vil Estrup indbringe, sige hans 
Venner.)*
DEN 13. JANUAR. Tirsdag. Nyholm afslutter idag Fore
læggelsen af det danske Parti af hans Statsforfs. og 25 
Statsfvsret.

Han tager mærkeligt godt imod Rettelserne; en anden 
Sag er, hvorvidt han af Steenstrup faaer Lov at gjøre 
de fornødne Ændringer — og om han ret fatter Nød
vendigheden. 30

I Ministerraadet vare Alle (undtagen Fischer) for frére 
& coiisin ; man vilde ikke finde sig i Besøget.
DEN 14. JANUAR. Onsdag. Frederik af Augustenborg f. 
Dronningen troer altid paa en Forlovelse mellem hans 
ældste Datter og Kronprinsen af Preussens Søn. Enke- 35

* Jfr. ’Vi.
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kun er et Tidsspørgsinaal; hvis ikke Uheld foranledige 
hele Ministeriets Afgang (—N. troer ikke, at det vil være 
muligt at holde paa Skeel, hvis Landsthinget forkaster 
hans Forslag om Oprettelsen af Hypothekf. for de min-

5 dre Landeiendomsbesiddere. Han vil vel næppe offent
ligt stille Cabinetsspm., men han er træt og vil isaafald 
efter Rigsdagens Slutning gaae) maa Fischer efter hele 
den Maade, hvorpaa han er optraadt med Tilsidesættelse 
af de regelmæssige Former"^' gaae af ved Rigsdagens

10 Slutning, hvis han ei foretrækker at fremtvinge et tid
ligere Rrud. Han har til Estrup antydet, at han vilde 
bringe det tilbagetagne Docenthonorarspm. frem i en 
anden Form til tredie Rehlg., efter N.’s Opfattelse vilde 
han dog først lade sine Colleger faae Underretning derom,

15 og N. er da for Tiden aabenbart af den Mening, at isaa
fald vilde Estrup indstille ham til Afskedigelse.

Rosenørn er nu atter i pinlig Forlegenhed, fordi Kon
gen vil tiltale Cumberland Mr. mon frére, uden Tillæg 
& cousin (hvilken sammensatte Tiltale siges at kunne 

20 gives en Kronprinds). Kongen havde forsikkret, at man 
i England og Rusland gav Cumberland denne Tilskrift. 
Den engelske Regjering benegter det for sit Vkde., selv 
har den ikke officielt tilskrevet ham; hvad Dronningen 
privat gjør, veed Salisbury ikke. I St. Petersborg siger 

25 man efter Geer’s Indstilling mr. mon frére & cousin. 
Nu maa Rosenørn forelægge Spm. for Ministerraadet; 
ligi. Spm. om det paatænkte Resøg af Cumberland og
Slægt.

DEN 12. JANUAR. Mandag.
30 Klein, der jo sagtens paa virkes af sin antiministerielle 

Opfattelse, mener, at Ministeriet nærmer sig sin Opløs
ning. Estrup bliver, siger han, mere og mere opfattet 
som gold; han faar ikke Lovf. om den vestindiske Hær-

* Det er dette Hensyn, som er bestemmende for Nelle- 
35 mann (og Estrup gjennem N.).
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gjæld med 4 pc. Papirer, saa der aarlig bliver en mindre 
Udgift af omtrent IVa Mili., idet Afbetalingen udstrækkes 
over et længere Tidsrum. Forsell siges at ville dække 
dette Underskud med en Ølskat.* Tietgen vil nu søge 
at sætte sine Planer igjennem ved Hjælp af Posse og s 
Rigsgjældskontoret.

Ogsaa Prof. Fr. Petersen i Chra. er optraadt imod 
Ipsens Dukkehjemsmoral.
DEN 10. JANUAR. Løverdag. Nu har Tietgen solgt 
omtrent alle Grundene ud til Bredgade for 35 Kr. pr. lo 
□ Alen. Den Tvivl, der vel kunde næres om, hvorvidt 
han var i Stand til at gjennemføre Kirkebygningen, maa 
nu bortfalde. Synderligt nok vilde han i Beretningen til 
Finansmst. have sagt, at Bygningen ei kunde blive fuld
endt til 1885, men Meldahl hindrede da denne Forvil- is 
delse. Naar Tietgen giver Penge, er der Intet til Hinder.

Estrup fører det vestindiske Udvalgs Fleertal med 
sig idag.

Plougs Ministerialisme viser sig i Aften i et nyt, tvetydigt 
Lys, ei blot ligeoverfor Fischer. Han foreholder Estrup jo 
Nødvendigheden af at røre ved Told- og Brændevins
beskatningen. Estrups Hovedvanskelighed vil være den 
Form, hvori han gav de vestindiske Plantere Laan. 
Kun Vi eller Vs er tilbagebetalt; Resten tabt, idet Plan
terne foretrak at lade Høsten raadne, da de intet Over- js 
skud fik; dermed er Bureaulaanets Kraft spildt, og man 
synes ikke at have skaffet sig anden Sikkerhed.

Ploug har omsider fulgt min Opfordring om at med
dele den i Ed. Rev. Okt./79 givne Fremstilling af Bis
marcks Diplomati siden 1879 ved at optage hele Ar- 30 
tiklen.
DEN 11. JANUAR. Søndag. »Nær og Fjernt tugter 
Drachmann.

Nellemann udtaler sig nu, som om Fischers Udtræden

* Fra anden Side benegtes det. Ølforbruget i Sverrig 
er forholdsviis ikke stort.
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Beviis paa, hvilke Usandheder der kan bringes til- 
torvs.*

Efter 14 Dages Anfald (Pingel o. s. v.) sagtnes Morgen
bladets Storm imod Ploug;** ganske hører det natur-

5 ligviis ikke op.
Estrups Stilling til Fischer er stadigt tvetydig. Snart 

seer det ud, som han vil skille sig af med ham, snart 
er det Modsatte Tilfældet.***

DEN 8. JANUAR. Torsdag. Jernbanegeneralfors, ved- 
10 tager Statutforandringen. Den ringe Modstand, som viste 

sig, vil sandsynligviis forøge Folkethingets Utilbøjelighed 
til at gaae ind paa Sager efter Estrups Forslag. »Dagens
Nyheder« begyndte i sidste Øieblik et Angreb paa For
dringen om % Stemmefleertal, men Klubien slog dette

15 ned paa Mødet. Nu vil altsaa Estrup forelægge Lovf. 
for Rigsdagen.

Gøteborgposten fortæller idag de norske Republikanere, 
at hvis Storthinget vilde afskaffe Kongedømmet, vaagner 
Kielerfreden op (efter Opsigelse af Conventionen til

20 Moss).t Det er et Svar til Bjørnson (jfr. Bajer).

DEN 9. JANUAR. Fredag. Tietgen ff pønser paa at 
indfrie den opsigelige Deel af den svenske 5 pCt. Stats-

* Historien om Bluhmes uforsigtige, egenraadige Til
bud til Rechberg om Afstaaelse af alle tre Hertugdøm- 

25 mer skriver sig vel fra Bretton, der skaffede sig en 
Slags kgl. Tilladelse til i Carlsbad at tale med Kongen 
af Preussen og Bismarck, jfr. ‘Vt 64, Brev fra Carlsbad,
at nu vilde Bk. ei have videre at gjøre med ham.

** 14.—15. Jan.
30 *** Jfr. Nellemann ‘Vi.

Skeel
t Art. er senere optaget af det norske »Morgenblad» 

som en velkommen Haandsrækning.
tt 11. Marts.
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DEN 6. JANUAR. Tirsdag.
Ved Folkethingets Gjenoptagelse af dets Møder fal

der Berg for Høgsbro som Viceformand, idet han ei 
engang kom til det snævrere Valg (Rimestad). Er det en 
Advarsel fra Bøndernes Side? 5

Jeg konfererede med Schlegel om Ændringsforsi, til 
Skibsi.] denne Sags Behandling vil blive meget vanske
lig, da Nellemann ikke fra først af har fundet det nød
vendigt at paase Lovf.s Forhold til den almindelige Sø
lov, eller til almindelige Proces- og Strafteretsgrundsæt-10 
ninger.

Skeels"^' Stilling til denne Lov er mig ikke endnu 
klar, vist er, at denne og Creditf.L for Flusmænd"^"^ 
trykker ham.

Ligesom det synes mig klart, at Estrup Intet vil gjøre 15 
i Skibsfartsafgiftss. eller overhovedet til Toldreformers 
Fremme, er hans Stilling til Emhedslønningsspm. be
tegnet ved den skrigende Taushed paa Finantsforsla
get.

At han i Virkeligheden ei heller vil nytte Finantsl. til 20 
at forebygge yderligere Opspisning af Universitetsformuen, 
er mig klart.

Hans Stilling til de betydeligere f Godseiere er tve-
tydig.+t

DEN 7. JANUAR. Onsdag. 25
Anden Rehlg. i Folketh. af Bajers Lovf. om For

muesfh. mellem Ægtefæller opmuntres af Hørup. .
Nu har Dirckinck-Holmfeldt udgivet Bidrag til For-

staaelse af Begivenhederne i 1863—1864. Det er et nyt

pfr ^7.20 Fbr.
• Jnn. •) 13

A, 1V2, ^V2, jfr. 11. Jan. 
*** Klein ”‘’Vis. 
t 'Vi, *V2, 16. og 19. Fbr.

26

** 4
30

tt Carlsen Fbr. Frijs forsømmes, Haffner uvillig.
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Estrup søgte Nytaarsdag Fenger for at sige ham, at 
nu var man i Finansmst. paa det Rene med, at Brænde
vinsskattekontrollen kunde bygges paa Siemens-Halskes 
Apparat; Skatten tænkte E. sig som 10 Øre.

5 Til Klein udtalte E. sin Tvivl, om Klein om nogen 
Tid vilde være tilfreds med ham. Har Estrup onde 
Planer? I hvilken Retning? Jeg tvivler ikke paa, at 
Estrup saare gjerne vilde alliere sig med Berg for al 
faae Erindringen om den provisoriske Lov udslettet,

10 men hvorvidt vil han gaae for at vinde Bergs Tilslut
ning? 1 fire Aar er det lykkedes at holde Estrup fra at 
udfolde sin materialistiske Natur; maaskee kan han ei 
længere holdes tilbage, jfr. Universitetet, Embedsmænds- 
Løn.

15 DEN 5. JANUAR. Mandag.
Bille har da og faaet sit Udestaaende med Drachmann,

fordi denne har skildret ham i L. Kruse.
Idag fik jeg da endelig Assarsson’s Fremstilling af den

svenske Straffeproces. Den bliver da og større end paa-
20 regnet (henimod 4 Ark), saa jeg maa gjøre Afkald paa 

at faae Nellemanns Sammenligning optaget i Heftet selv. 
Det bør komme i lett. Tidsskr., hvis ei Carlson ødelægger 
det ved sin Korthedsiver, eller Fremstillingen bliver alt
for fagmæssig.

25 Hærudvalget bevæger sig under den almindelige Mis
tillid langsomt, det har opdaget Upaalideligheden af Be
regningen af Udgifterne; disse vil udentvivl i Virkelig
heden overstige det Beløb, man troede at finde i Krigs- 
msts. Opgjørelse, hvad enten nu denne har Præcedens

30 for sig eller ikke, med 2 Miil. Kr. Dette antages i det 
Mindste af de Kyndige.*

35

* Om de senere vexlende Stemninger og Vendinger: 
Jan. (Klein).

Thomsen Fbr. 5. 25. 27.
Conferencen



DEN 2. JANUAR. Fredag. Liebe er jo yderst fortvivlet, 
fordi Udvalgene intet Resultat bringe ham, ikke engang 
det vestindiske eller Statsrevisionsudvalget.

Topsø har da taget sit Parti i den nye poetiske Feide; 
han optræder idag bestemt imod Angrebet paa Ploug, 
der, naar Alt kommer til Alt, snarere vinder end taber 
ved Angrebet, skjøndt der jo altid ville blive Adskillige, 
der paavirkes af den Maade, hvorpaa man maaler ham 
Skjæppen fuld, udover det Maal af Critik, han altid 
paadrager sig. 10

DEN 3. JANUAR. Løverdag. Klein samles i den sødyg
tige Cte [Comite] paa Søqvæsthuset med Tuxen, Schlegel, 
Carstensen og mig. For ikke at faa Udseende af at være 
en Modstander af Loven, særligt Skibsinspecteurinstitu- 
tionen, opmuntrer han vel meget Carstensen; særligtis 
dvæler han ved det Tilbud, Sølovsem. gjorde om at bi
drage til Opretholdelse af Forholdet mellem den nye 
Sølov og Skeels Lovf., et Tilbud, der blev ignoreret. 
Kl. mener, at Sølovf. skal være færdigt inden dette Aars 
Udgang, og Motiverne inden Udgangen af 1881. 20

DEN 4. JANUAR. Søndag. Jul. Lange er— ikke ganske 
uden Grund — noget altereret ved Carlsons Meddelelse 
om det Æor/hed^program, som nu er opstillet i den lett. 
Stockh. Styrelse. Men det vil sagtens blive lempet. Hoved
forandringen er vist en omhyggeligere Behandling af 25 
økonomiske Spm., ventelig udgaaede fra og ledede af 
Forsell.*

* Jfr. Decbrh. 1879, der netop har optaget en stor Af
handling; fremdeles Jan.-Febr. 1880.

!<♦
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han, da han af andre Grunde ei kan trykke Atellanerne, 
er ude af Stand til at modbevise.
DEN 26. DECEMBER. Fredag. Det norske Universitet 
har da og havt et lille Brandesspm., men i visse Maader

5 et virkeligt Lærefrihedsspm. Dons er, skjøndt Stipendiat, 
anmodet om ei at fortsætte sine religionsphilosophiske 
Forelæsninger, og Monrad—Lyng (der paa Embedsvegne 
skulle være nærværende ved hans Foredrag) opfordres 
til at afgive Erklæring. Samtidigt have de stridende Pro-

10 fessorer tyet til Pressen.
DEN 28. DECEMBER. Søndag. Drachmann—Schandorphs 
Overfald paa Ploug optrykkes i »Morgenbladet«, men 
hvilke Feil Ploug end kan have, for disse Angreb fal
der han ikke.

15 Det antages nu, at Folkethinget vil forkaste Estrups 
Kjøb af den sjællandske Jernbane.

Man mener at faae billigere Vilkaar ved at supplere 
Selskabet, og under vel ikke heller Estrup denne Sags 
Gjennemførelse. Først nu har det større Publikum faaet 

20 nys om Ministeriets indre Splid og Vanskeligheder, og 
man er strax paa det Rene med, at ei blot Skeel, men
og Estrup er træt.
DEN 30. DECEMBER. Tirsdag. I Kunstakademiet er den 
af Bille fremdragne Plan af Theophilus Hansen prøvet

25 og fundet ganske uanvendelig. Broderen protesterede mod, 
at Bille offentligt havde omtalt den.

Fra Stockholms yngre Kunstnere er der kommet et 
Forslag om et Møde til Sommer af nordiske Kunstnere! 
Mon der ikke er for megen gjensidig Overseen?

30 DEN 31. DECEMBER. Onsdag. Sørensen vil vide, at Krigs
ministeriet ved at bifalde Udgivelsen af et Hefte af den 
ældre Krigs-Historie har skudt Prøvelsen af slige Arbei- 
der for Fremtiden fra sig, heelt overladende Ansvaret til 
Generalstaben. Han troer paa, at Fog—Schroll ville være

35 ham gunstige.
Schiern—Holm ville ikke anbefale Thorsø (1848—55) 

til Understøttelse af Hjemst. Ros.
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ham til sig. Det er tvivlsomt, om Thomsen—Jensen og 
Scavenius—Dinesen ere denne Opgave voxne.

Bjørnson holdt idag sit Foredrag om Republiken i 
Arbeidersamfundet i Christiania; det er Gambetta-Ent- 
husiasme, der kommer til Udbrud. 5
DEN 22. DECEMBER. Mandag. Jeg hører, at det var 
en Overraskelse for Estrup, at Fischer tog sit Brandes
forslag tilbage* ligesom dets Fremsættelse havde været 
det. Det er altsaa virkeligt de fynske Grundtvigianere, der 
under Ledelse af Cl. Berntsen have imponeret Høgsbro, lo 
da de i Forening med Høire antageligt vilde have ud
gjort Fleertallet. Nogle mene, at Berg—Hørup have følt 
det Betænkelige ved at staae som Brandes’s Protectorer, 
naar de Moderate faldt fra, og at Tilbagetagelse er en 
Følge af en Forhandling mellem Berg og Fischer. Boj- i5 
sen trækker sig ud af det Hele for Tiden, idet han har 
faaet Orlov af sine Vælgere og følger sin Søster og Svoger 
(Konow) til Syden.
DEN 23. DECEMBER. Tirsdag. Overlods Suenson afske
diges, idet Ravn har sikkret sig Finantsudvalgets Sam- 20 

tykke til en Pensionsforhøielse. Nær var Planen gaaet 
istykker, idet S., som endnu ikke havde faaet endelig 
Besked fra R. om at indgive Ansøgning (da Finantsudv. 
ei havde svaret) blev forbittret over Fædrelandets brutale 
Fordring paa, at han skulde vige for Wolf. (Det er saa-25 
mæn ikke umuligt, at Ploug forvexlede Eduard og Otto 
Suenson, da han lod Ravn—Suenson spise deres Ølle
brød i Forening).
DEN 24. DECEMBER. Onsdag. Morgenbladet har aab- 
net det bebudede Felttog Schandorph ctra. Ploug. Hvad 30 
der i det paatænkte Feldttog mest generer Ploug, skal 
underligt nok være Trudslen om Optrykket af »Atella- 
nerne« (paa Grund af deres Uanstændighed); men dette 
Fortryk maatte jo dog blive en kostbar Glæde for Vkde. Jeg 
skulde dog troe, at han her misforstaaes; hvad der tirrer 35 
ham er ventelig Sigtelsen for grov Uanstændighed, som

* 11. Jan. 1880.
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stemt imod ham. Scavenius havde stor Lyst til at slaae 
løs.

Efter Kleins Opfordring vil han vise Nellemann det 
bergske Ændringsforslag. Der skal være nogen Modstand 

5 imod Brandes-forslaget i en Deel af den grundtvigianske
Leir.
DEN 17. DECEMBER. Onsdag. Tietgen sender mig Con- 
ceptet til Beretningen om, hvad der er gjort ved Mar
morkirken.

10 DEN 19. DECEMBER. Fredag. Idag gik CharlottenbOrg- 
Udstillingsbygningen til Finantsudvalget. Bille gik Fischers 
Ærinde ved at gjøre det hele løst under Henvisning til 
nye Planer fra Th. Hansen. Der var kan 25 Mier. tilstede; 
men Afstemning blev undgaaet.

15 Idag siger Berg til Scavenius: »De behøver ikke at 
gjøre Dem Uleilighed med Mindretalsvotum i Docent- 
honorarspm.; Ministeren har taget det tilbage.« (Samti
digt tog Fischer et Forslag om 1200 Kr. til Svend Grundt
vig tilbage.) Ministeriet har altsaa tvunget Fischer til at

20 lade Forslaget falde, ellef’^ denne, som maaske ikke havde 
havt saa Meget mod at gaae ud af Ministeriet, naar 
dette kunde skee saaledes, at han stod, som det forenede 
Venstres Candida! til Conseilpræsident, har faaet Betæn
kelighed ved at fastholde Forslaget paa Grund af Grundt-

25 vigianernes Tryk paa Bojsen—Høgsbro.
DEN 21. DECEMBER. Søndag. Ibsen’s Dukkehjem op
føres første Gang.

Som det nu ser ud, vil der hverken kunne ventes 
Noget af Skoleudv. eller af Lønningsudv.; men i Hærudv. 

30 har man tvunget Kaufmann til en Opgjørelse af Udgif
terne. Først nu kom han efter, at Hærf. vilde kræve 
omtr. 10,700,000 Kr. aarligt. Han maa lade sig nøie med 
9 Mill., siger Berg. Nu gjælder det om Kauffmann eller 
Udvalgets Militære kunne blive enige med Berg og trække

35 * 22. Decbr.
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3) at han fremdeles foretrak, at der Intet gjordes for 
Ussings Middelvei;

4) at han erkjendte, at alle Forslag maatte forelægges 
samlede i eet Thing.

Jeg anbefalede ham bestemt — hvad han og selv var s 
tilbøielig til — at forelægge dem i Fo/7æthinget først.

DEN 14. DECEMBER. Søndag. Bricka tager i det ellers 
kjedelige Hefte af hist. Tidsskrift Skaulans Skildring af 
Christian IV stærkt i Skole.

Bjørnson reiser nu tilbage herfra, efter at han i det lo 
Selskab, Hegel gjorde for ham, maaskee har faaet nok 
af Drachmann—Øehlenschlægers Indbildskhed. Holm- 
Hansen, Topsøe og Heegaard vare Vidne til hele Ubæn
digheden; nu vil Schandorph udgive et Skrift om »rfen 
gamle Synder^ Ploug. is

H. Bang har hos Schubothe ladet sig høre om Real
isme og Realister.

DEN 15. DECEMBEB. Mandag. Idag læste Sørensen Slut
ningen af hans Arbeide om Krigen i 1864 for mig. Det 
lader til, at han vil faae Lov til at udgive Meddelelser 20 

fra Krigsministeriets Arkiv; han vil begynde med den 
nationale Hærs Dannelse af Frederik VI i Aarhundredets 
Begyndelse.

DEN 16. DECEMBEB. Tirsdag. Krabbe meldte sig idag 
for at tilbyde at give Meddelelse om sine Krav paa den 25 
nye Rigsdagsbygning.

Høire i Folkethinget enedes idag om, at man vilde 
efter Fischers Forslag til Finantsl., der begjærede 3,900 
Kr. til Docenthonorartillæg, som skulde anvendes i 
Samraad med Rigsdagen (deribl. Brandes)* optræde be-30

* Ved Conferentsen spurgte En om ikke Brandes saa 
blev ansat. Fischer taug. Berg sagde da: Naturligvis er 
det den høitærede Ministers Mening.

Fischer taug fremdeles.
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ker man ikke itide? »Liebe er nu (venteligt gjennem Tie- 
demann) kommen til Vished om, at Tr. af 11. Okt. er 
antedateret; den slettedes først i Jan. som Følge af det 
danske Hofs Optræden ved Giftermaalshøitidelighederne.

5 DEN 6. DECEMBER. Lørdag. Ploug optræder idag mod 
den nyrealistiske, materialistiske Forfatterring i Anled
ning af Schandorphs »Unge Dage«.

Statsreuisionsudu. holdt igaar et Møde, hvor Rump 
forelagde Fleertallet et nyt Udkast til Betænkning, som 

10 havde store Fortrin for det første; dog gjorde jeg for
skjellige Henstillinger til ham. Estrup havde efter Nelle
manns Sigende ikke havt Væsentligt at indvende mod 
det nuværende Udkast. Nellemann mener, at Landsthin
get dog ikke slipper for en bestemt Udtalelse om fore

is løbige Love.
Fra St. Petersborg udbredes Rygter om stærk Uenighed 

mellem Keiseren og Thronfølgeren om det System, Re
gjeringen bør slaae ind paa for at overvinde Nihilisterne. 
Keiseren vil Intet høre om de quasi-constitutionelle Ind- 

20 rømmelser, Thronfølgeren synes at ansee for nødvendige, 
hvis Dynastiet skal kunne opretholdes. Sandt er at Prinds 
Hans ofte udbryder: »Hvad skal det blive til med Dyna
stiet?« Storfyrsten og Dagmar ansee en raadgivende For
samlings Indførelse for nødvendig; man svarer, at nu

25 vilde det være Svaghed.
DEN 13. DECEMBER. Lørdag. Da jeg nylig talte med 
Nellemann om, at Skeels Skibslov vanskeligt kunde faae 
det tilbørlige Underlag uden Optagelse af almindelige 
søretlige Best. om Redernes og Skippernes Pension (altsaa

30 Medvirkning fra Justitsms. Commission) kom hans Mis
tro til, at Landsthinget vilde gaae ind paa Procesrefor
men, frem. Men tillige viste det sig, at

1) han vilde gaae, dersom Sagen strandede paa Landsth.;
2) han havde i Udv. om Politiretass’s forøgede Antal

35 under Afvisning af forskjellige videregaaende Forslag er
klæret, hvad han siden sagde offentlig, at han ventede 
at kunne forelægge Sagen næste Samling;



1879 3. December—5. December 1879 201

niske Skoler. Alle maa gaae ind i de almindelige lærde 
Skoler, naar de ville have bedre Undervisning end den, 
Almueskolen giver.

Aschehoug forsikrer, at han, naar den nu begyndende 
Storthingsperiode udløber (1880—1882) vil trække sig til- s 
bage fra Storthinget.

DEN 4. DECEMBER. Torsdag. Bergs kommunale Valg
lovf. gaaer i Udvalg. Klein klager over, at Høire i Fol
kethinget i den Grad er blevet demoraliseret, at Ingen 
tør tale imod Berg. Ussing klager over, at Skeel—Estrup lo 
have kunnet gaae ind paa et saa socialistisk Lovf. som 
det om Creditforeningen for de smaa Landeiendomsbe- 
siddere. Udvalgets Sammensætning gjør Modstand van
skelig, thi Skeel har faaet valgt baade S. Pedersen, der 
roser sig af at være Forslagets Opfinder, og Overpræsident is 
Rosenørn, Arbeidercms. Formand, der ikke har Andet 
at sige, end at man maa have en stærk Regjering, og 
naar Regjeringen har gjort dette Forslag, maa det være 
rigtigt. Mourier Petersen gaar imod Skeel.

DEN 5. DECEMBER. Fredag. Jeg hører, at Høire ikke 20 
er bunden til at tage Initiativ til Fordel for Brandes. 
Holstein har som Ordfører talt med Fischer om Sagen; 
dennes Svar, at hvis man vilde lirke Brandes igjennem, 
skulde man stille Honorarbeløbet til hans Raadighed, 
har Holstein meddelt ganske offentligt. Dette meddelte 25 
jeg Nellemann; Dinesen kom først med det samtidigt 
med sin Forespørgsel, om han kjendte det. Charakteri- 
stiskt nok sagde N. forleden: >Fischer tager ikke længere 
imod Ordre; lad os nu see, hvad han gjør«. Saavidt er 
det altsaa kommet. 30

Kongen tilstaaer, at Prinds Hans forud havde sagt til 
ham, at han, naar han nu reiste, vilde blive nødt til at 
tage til Berlin; men han havde ikke troet derpaa. Dron
ningen udtaler sig, som det var et stort Offer, hun havde 
bragt; hun følte Qvalerne fra det Øieblik, hun kom til 35 
Berlin, til det, da hun var ude af Staden. Hvorfor tæn-
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for at vinde Kronprindsen og Kronprindsessen; tilsidst 
gav da Keiseren efter.

Han bad Kronprindsessen komme tilbage, men denne 
vil ikke komme til Berlin, før Keiseren og Keiserinden 
ere borte. 5

DEN 29. MARTS. Mandag. Scharling og Nogle med 
ham i Folkethinget ere nu virkeligt inde paa den Tanke, 
at Landsthinget vist burde udstryge Skolelærerne og de 
Meniges 5 Øre. Ogsaa han mener, at Berg nu vil op
give enhver Tilnærmelse i Hærl. da der ei vises den lo 
Eftergivenhed, han fordrer i Skole- og Kirkel. Betænk
ningerne vil han have frem omtrent samtidigt.

Bergström troer ikke, at de Geer vil være saa svag, 
at han samtykker i andet Kammers Opløsning; han 
maa vide, at der derved kun kan tabes. Beckfriis siger 15 
det Samme; han taler om Thgselius som ev. Statsmini
ster — han nævner ikke Posse. Carlsen mener, at denne 
— par la force des choses — er nærmest — hvis han vil.

DEN 30. MARTS. Tirsdag. Daghi. bringer idag Art. om 
den norske Storthingsbesl. om Statsraadernes Adgang 20 
med en tvivlsom Antydning af, at Storthinget vil pro- 
clamere Grundlovsf. som endelig, uden Hs. til Sanc
tion *

Falbe-Hansen læste idag Anmeldelsen af Forsells Art. 
om Toldtraktater 71—79 for mig; jeg sender ham til 25 
Vedel om Oplysning.

DEN 31. MARTS. Onsdag. Estrup forsikkrer Rosenørn, 
at Kongen nu har taget Mod til sig og sagt Dronningen, 
at det cumberlandske Besøg maatte opgives. Mellem 
Kongen og Estrup er dog intet Ord vexlet herom. Prinds 30 
Hans (med sin Allierede Prindsesse Augusta) ere meget

* Topsøe har forsmaaet at følge Nellemanns Antyd
ning om, at det var bedst, at Manuskriptet til Artiklen 
vistes ham før Trykningen.
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urolige; de frygte, at Dronningen forbereder en eller 
anden Overraskelse til 8. April-Ballet; begge ere dog 
noget febrilske i deres Udtalelser imod Kongen og Dron
ningen.

5 Martensen begynder nu at faae Øie for, at han er 
voxet op uden al Kritik ni. Hs. til Danmarks nyere 
Historie. Det er Christian August, der til en Begyndelse 
har vakt hans Interesse.

Post-Inrikestidn. bringer en Art. (af Kongen) for Værne-
10 pligtslovf.

DEN 1. APRIL. Tordag. Neivcasile—Kbhvn. Dampskibs
selskab gaaer op i Tietgen.

Motzfeldt fremhæver, at Storthinget alt ved den Maade, 
hvorpaa Statsraadsbeslutningen er expederet, har vist, 

15 at det ikke tænker paa at anvende Analogien om det
suspensive Veto ved Grundlovsforandringer.

Sørensen er nu antaget som Udgiver af Meddelelser 
fra Krigsministeriets Arkiver. Krigsmstr. Kaufmann med
delte ham, at Ministeriet havde henvist Spm. om Offent- 

20 liggiørelse i Hovedsagen til Udenrigsmst; iøvrigt vilde
han nu læse Msket.

Sørensen er vel naiv; det lyder underligt, at han hen
viser til de yngste Officerer, der vare ved Danevirke. 
(Dalberg).

25 DEN 2. APRIL. Fredag.
Skeel erklærede idag at ville slutte sig til vore Skibs

forslag uden at bryde sig om den hypochondre Bache. 
Det mindre Udvalg gjennemgik Ussings Udkast.

Jeg henstillede, at vi skulde anmode Folkethingsudval- 
30 gets Høire om en Samtale. Det behagede aldeles ikke 

Frijs. Det synes næsten, som han er særligt bange for, 
at det skal komme frem til offentlig Omtale, hvorfor 
Landsthingets Fleertal ei samlede sig i Begyndelsen af 
Sessionen, trods Opfordringen fra Folkethinget. Mon og- 

35 saa han (foruden Estrup) har Lod og Deel deri? At
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Estrup hindrede det, er holdt mærkeligt i Skjul *. Hvad 
er Estrup i Grunden bange for?

DEN 3. APRIL. Løverdag. Vi fortsatte Drøftelsen af Us- 
sings Udkast. Imod Frijs’s Ønske gik man ind paa at 
foreslaae Høire i Folkethingsfmantsudvalget en Confe- s 
rence. Ploug, der var fraværende igaar ved en Feilta
gelse, kom idag frem med nellemannske Antydninger 
om, at man skulde oppebie Hærlovsbetænkningen, men 
jeg vilde ikke slutte mig dertil, da jeg ei troer paa 
Nellemanns Udholdenhed ligeoverfor Estrup. 10

DEN 4. APRIL. Søndag. I Sverige vedbliver Efterret
ningerne at lyde paa, at Kongen ikke kan sætte sin Op
løsningstanke igjennem.

O. J. Brock glæder sig ved Kongens nye Naade — i 
Upsala vilde Kongen ei tale med ham — i Fbr. i Chra. is 
kaldes han til lange Samtaler.

Topsøe har foreholdt Nellemann, at der nu er ind
traadt en Opløsning som i Slutningen af det fonnes- 
bechske Mstms. Tid; det hele var en grande misere ou- 
verte. Pirret herved forsikrede N., at naar Samlingen 20 
var endt, vilde Skeel og han fordre Fischers Fjernelse; 
det Resultat, hvortil et Fællesudvalg kom i Hærsagen, 
vilde, hvad enten det gik Kaufm. imod eller ikke, naar 
det ikke trængte igjennem i Folketh., medføre dettes 
Opløsning paa det ved Fællesudvalgsflertallet givne 25 
Grundlag.

Jeg befrygter, at dette var en Nødværge Improvisa
tion. **
DEN 5. APRIL. Mandag. Ved Samtalen med Folke- 
thingslederne hævdede Scavenius i det Hele Regjerings- 30 
standpunktet, men tilstod dog, at han ikke vidste, om

* 3. April. I Samtale mellem Cederfeld og Bille kom 
det frem, at ikke engang Bille vidste Sammenhængen.

** Skeel 6. April.
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ikke Medlidenhedshensyn vilde bevirke, at man tog 
imod et mindre Lønningstillæg til Embeds- og Bestil- 
lingsmændene; han ansaae det for givet, at en Strid paa 
Finantsloven vilde forspilde enhver Udsigt til andet Ud-

5 bytte, navnlig Hærl.; undte man Berg den Glæde, at 
han kunde fremstille sig som den, der havde tvunget 
Regjeringen og Landsthinget til at tage Finantsl. ufor
andret, var der dog en Chance, i alt Fald en Mulighed 
for en Opløsning. Han vilde naturligviis ikke erkjende,

10 at han havde paavirket Estrup, og kunde i alt Fald ikke 
tilraade en Vending, naar Regjeringen ikke sluttede sig 
dertil. Dinesen erkjendte, at det var en Feil, Rgj. havde 
begaaet ved at holde Lønningsi. borte fra Finantsloven, 
nu var man for svag til at rette Feilen; med mere Kraft

15 kunde det vel være gjørligt; han troede ikke, man med 
Nytte kunde gaae til Valgtribunerne efter Krigsministe
rens hele Adfærd. Scharling havde tidligere troet, at man 
burde forandre Finantsl., men han var temmelig ene 
med denne Mening og turde derfor ikke fastholde den.

20 Jeg fremhævede, hvilke Vanskeligheder Estrup beredede 
sig, hvis Venstre ikke begik nye store Dumheder, der 
bragte hans Feil i Glemmebogen. Jeg advarede mod 
falske Cornpromisser ved de kirkelige Lovf. til Hjælp 
for Hærloven og udtalte min Frygt for, at der i bedste

25 Fald ikke bragtes Andet ud af denne end en Blan
ding af noget Bedre og noget Siettere end nu. Iøvrigt 
oplyses Folketh. om, at vi aldrig havde hyldet den 
plougske Panttagningstendens, men fra først af forudseet 
den uforandrede Vedtagelse af Finantsloven som en af

30 Mulighederne.
Ehlers maatte finde sig i, at det Forslag, Magistraten 

havde gjort om Sløifningen af en Del af Vestervold 
henvistes til Fæstningsterritorieudv., som han havde vil
let forbigaae.

35 DEN 6. APRIL. Tirsdag. Skeel slutter sig fuldstændigt 
til Skibsbetænkningen. Han udtalte sig om den hele Stil
ling med nogen større Tilfredshed, end maaskee rimeligt
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er, naar Sagen tages i det Store. Han erkjendte imidlertid, 
at hvis Hærl. ei førte til Noget, og der kun kom et fattigt 
Udbytte af Løntillægslovf. gik Ministeriet svækket ud af 
Stillingen; han havde sagt Estrup sin Mening m. Hs. til 
Fischer, og tillagde ei sin Förbliven i Mst. saa megen 
Vægt*, at han kunde fremtvinge en Afgjørelse. Jeg fore
holdt ham, at naar Samlingen var endt, maatte han og 
N. forlange Fischers Afskedigelse, hvad enten Udbyttet 
blev større eller mindre. Altsaa er der ingen Aftale mel
lem S. og N. endnu. 10

DEN 7. APRIL. Onsdag. Landsthingets Finantsiidualg 
gjør Betænkningen færdig; det viser sig, at Venstre ei 
vil tilraade Finantsls. Vedtagelse, men blot fraraade Æn
dringsforslag, idet hverken Clausager, Hasle eller N. Ras
mussen siden 1877 har stemt for Finantsl.** Bet. omdeles i5 
i Aften.

Skibsudvalget gjør Betænkningen færdig. Carstensen 
gjør ingen Indvending imod, at Hansen slaaer sig løs 
paa samme Tid, som han tiltræder Udvalgets Ændrings
forslag. 20

DEN 8. APRIL. Torsdag. Kongen lægger Krabbe paa 
Sinde, hvor magtpaaliggende den vest. Skibsbevilling er, 
for at — Prinds Valdemar kan komme hjem. I den An
ledning er Rigsdagen indbudt. Af de Moderate møder
kun Høgsbro. 25

* Da han takkede Kongen for den længere Ferie, havde 
denne bevidnet ham sin Anerkjendelse men tilføiet, at 
han desværre ei havde kunnet nære samme Tilfredshed 
mod Alle. Skeel maatte sige sin Mening om Fischer, 
han holdt sig til Embedsbesættelserne. 3o

** Carlsen, der har villet have Ære for at bruge Mang
len ved Grl. 1866, at der intet formelt Middel er til at 
fremtvinge Afgjørelse af Uenighed om flnantsielle Spm., 
havde Møie med at holde Schlegels paatrængende Til
slutning borte. 35



256 1880 8. April—11. April 1880

Kaufmann klager igjen idag over, al Høire underbyder 
ham; han vil og maa afvente, om Landsthinget vil fast
holde sine tidligere Beslutninger.
DEN 9, APRIL. Fredag. Idag omdeles Hærudvalgets Be- 

5 tænkning, med sine mange Talbilag. Kronprindscmsens
Erklæring er bleven offentlig.

Siesby har nu udgivet sit Foredrag mod Helms i den 
pædagogiske Forening om Religionsundervisning i nyra
tionalistisk Retning m. m. (Konfessionsløse Skoler.)

10 DEN 10. APRIL. Løverdag. I Jernbanekommissionsmødet 
var Ehlers borte; Thomsen kom med det Krav til Jern
banen, at den skulde afgive Terrain til en 30 Alen bred 
Vei, hvilket rystede Rothe stærkt, Tvivl opkastes om 
Havremarken overhovedet kan bruges. Der maatte vel i*

15 ethvert Tilfælde sættes en Frist, inden hvilken Overens
komsten om St. Jørgenssøen maa være sluttet, da i andet 
Fald Løftet om ei at kræve Ladegaardsmarkeii bort
falder. Fenger spiller altfor rørende paa den communale 
Visdoms Strenge. I Borgerrepræsentantskabet ligger nu

20 Forslag for om at undersøge Adgangen til den indre 
Del af Byen; til Ehlers’s store Skræk.
DEN 11. APRIL. Søndag. Berg lader Morgenbi. optage 
en Række Art. af en fhv. Militær imod Kaufmann og 
Hærloven.

25 Det vil snart vise sig, om Bergs Tilbøielighed i Vir
keligheden kun gaaer i Retning af at sætte Splid imellem 
forskellige Grupper af Høire. Nogle mene, at han ikke 
tør gjøre finantsielle Indrømmelser, og at en Opløsning 
aldeles ikke frygtes.** Andre vedblive at paastaae, at

30 Hærloven indeholder adskillige Lettelser, saasom m. Hs. 
til Gjenindkaldelse, der er vigtigere end Modstanden mod 
en høiere Udgift.***

* 15 April.
** F. Ex. Topsøe.

35 *** F. Ex. Nellemann.
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DEN 12. APRIL. Mandag. Liebe, som begyndte idag 
igjen, bar faaet Skeel til at finde sig i, at alle vore 
Ændringsforslag til Skibsi. samlede betragtes som et stort 
Ændringsforslag.

Henning Hamilton, der venter sin Død snart, tænker s 

paa de Geer som Efterfølger baade som Kantsler og 
som Sekretær i Akademiet; det skal dog nærmest være 
stærk Nervøsitet.
DEN 15. APRIL. Torsdag. Topsø har tilskyndet af Carl
sen, anmeldt Frantz’s Skrift fra 1870 »Naturlehre des 
Staats. <

Hvorledes man slipper for de brutale Resultater, denne 
Naturlære som Hovedprincip fører, faaer man rigtignok 
ikke at vide; men Frantz vil jo særligt slaae sig til Rid
der paa Stabl. is

Goos hævder idag Universitetslærernes videnskabelige 
Frihed, men det er dog i Grunden kun Literaturens Ret, 
han godtgjør. Hvilken Betydning, Universitetets Stilling 
som Læreanstalt maa have, ignoreres.

Naar Poulsen erklærer sig yderst tvivlende om Vand- 20 
Havremarksprojectet, maa denne Tvivl jo og klares, inden 
vi kunne gaae videre, saa Sagen maa gaae tilbage til 
Udvalget.

Nu har et svensk Literaturselskab dannet sig i Upsala, 
der vil udgive et Tidsskrift (Nyblom). 25

Det synes, som Arvid Posse*) dog skal danne et nyt
Mstm. Isaafald er det Tvang, der øves mod ham; men 
kan han? Ikke med Landmandspartiet.

Valfrey gjør gjældende, at det laae i Ruslands Haand 
nu at søge en Overenskomst med England, men Øje- 30 
blikket maa ikke forspildes. Bismarck havde i den Grad 
gjort Regning paa Beaconsfields Seir, at han, naar Gort
schakow døer, vil gjøre sit Yderste for at lokke Piusland 
til ligegyldig F'orsommelse af den gode Leilighed. Hvis 
denne blev brugt, vilde Frankrig og Italien snart slutte ss 
sig til England—Rusland; Østrig—Ungarn vilde blive

* Han var igaar i længere Tid hos Kongen. 
Kriegers Dagbøger. VII. Bind. 17
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betænkelig, og Tydski. var isoleret. Dette seer Bismarck 
heelt vel, men seer Rusland det?

Storfyrstth. har efter Kronprindsens Sigende altid (med 
Schuwalof) ønsket at komme til Forstaaelse med Eng- 

5 land. Han burde af K. P. opmuntres til at advare Tsaren.
DEN 16. APRIL. Fredag. Goos, som havde givet Fischer 
det Paaskud til at udelukke Norske fra Professorconcur- 
rencen, at det denne Gang ikke havde praktisk Betyd
ning, har taget dette tilbage (da Hagerup omtaltes som

10 en Mulighed af Aubert.) Paavirket af Matzens Trudsel 
om, at »Dagbi.« vilde aabne et Feldtog mod Fischer, 
hvis denne nu fastholdt sin Vægiing, har Nellemann i 
sidste Ministerkonf. tvunget Fischer til at indstille, at 
der gives Nordmænd Tilladelse til at konkurrere, uagtet

15 der alt forelaae en kgl. Res., som nægtede det.
DEN 17. APRIL. Løverdag. Efter Nellemann seer man 
nu igjen lysere paa Stillingen i Folkethinget. Søværnsi. 
antages at ville gaae med et Tillæg af 400,000 Kr. i Ud
gift i Forhold til det nuværende Budget; Planen om at

20 lænke den sammen med Hærl. skal være opgivet. Ogsaa 
paa Hærlovens Skjæbne see Thomsen og Dinesen lysere; 
der ventes nogen Understøttelse fra de Moderate, især 
hvis man vil beskytte dem mod Bergs Lyst til at sætte 
en Skolelov igjennem, der undergraver Friskolerne (f. Ex.

25 ved at gjøre Lokalekravene gjældende paa dem.)
Festen i det geographiske Selskab gik ret godt, men

Grossererne ville trods Udenrigsms. Opfordring ikke ind
byde della Croce, som derfor forbyder Brobergs Deel- 
tagelse i Festen; de glemme Klein.

30 DEN 20. APRIL. Tirsdag. Kong Oskar har skriftlig hen
vendt sig til Sibbern i Anledning af Statsraadsspm. Skulde 
det virkeligt* betyde, hvad Beckfriis mente, at Kongen 
vil stadfæste Storthingsbesl.? Af den Grund behøvede han 
saamænd ikke at paakalde Sibberns Bistand; thi Stang

35 Jfr. 14. Mai.
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bøiede sig sikkert. Men iøvrigt kunde det jo være klogt 
nok at skifte Personer.
DEN 21. APRIL. Onsdag. Krabbe begynder endnu ikke 
Hærlovens Behandling. Ligger der heri nogen Plan om 
de andre større Lovfs. Fremdrivning til sammenhæn- s 
gende politisk Udnytning.? Ravn mener nei; den første 
Udsættelse skyldes i alt Fald Thomsen, der først maatte 
have Søværnslovsbet. fra Haanden.

Nellemann er tilfreds med en Betænkning i Sagførerl.^ 
overensstemmende i Hovedsagen med hans Anskuelser, lo
DEN 22. APRIL. Torsdag. Scharling har optaget efter 
min Opfordring til Granskning Spm. om, hvilken Befolk
ning Kbhvn. vil have ved Aarhundredets Udgang.
DEN 23. APRIL. Fredag. Idag kommer Mollerups Dispu
tats om Danmarks Forhold til Livland (1346—1561.)

A. D. Jørgensen har alt skrevet det første Udkast til 
Slesvigs Historie 1. (til 1325) og endvidere til 1340; andet 
Bind maa vel gaae til 1544 (eller 1460) tredie til 1660, 
fjerde til 1814.

Secher skal efter Nellemanns Plan udgive danske Dom- 20 
me. (Samlingen skulde være fuldstændig.) Dertil skulde 
Fischer skaffe 1000 Kr. (Boghi. Gad) — 20 Ark aarlig.

Meldahl paatænker historiske Foredrag ved Akade
miet ved Bidrag fra det Hjelmstjerne-ros. Legat og det 
reiersenske (Andresen) til Hjælp til Opfindelse af Motiver. 25

De Ultraministerielle ere nu heelt fortrøstningsfulde 
og venter ei blot Søværnslovens, men og Hærlovens 
Gjennemførelse; saa meget virke Bergs skjønne Ord igaar. 
Selv om blot Søværnsi. vedtages, bortfalder vistnok al 
Tanke om Opløsning. 30
DEN 24. APRIL. Løverdag. Jeg meddelte Skeel Havre
markssagens Stilling, der meget mishager Rothe. Skeel 
holder øjensynligt til Ladegaardsterrainet. Estrup har for 
at forebygge nye Actiers Udstedelse, tilbudt sjæll. Jernb. 
paa billige Vilkaar de Penge, de behøver; han troer fuldt 35 
og fast paa, at Folkethinget billiger Kjøbet af Banen.

17*
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DEN 29. APRIL. Torsdag, Indholdet af Lovf. om Søvær
nets Ordning bragtes idag i Orden med Berg, men det 
bestemtes, at den ei skulde træde i Kraft, med 35 (Mo
derate) > 31. Berg, Hørup m. Fl. stemte ikke. Der var

5 Adskillige af den moderate Leir, der skulle bave frem
tvunget Indholdets Vedtagelse, idet de ellers vilde udtræde 
af Gruppen.*
DEN 3. MAI. Mandag. Tietgen faaer adskillige Grosserere 
til at sende to Kjøbmænd til Schwerin. Det er Chr. Hage

10 og Tegner, som skulle undersøge Forholdene.
DEN 5. MAI. Onsdag. Gosch er nu ifærd med en engelsk 
Bearbeidelse af den philosophiske Indledning til den zoo
logiske Literaturbog; han er tabt for den praktiske Po
litik.

15 DEN 12. MAI. Onsdag. Meget imod Sverdrups Ønske sam
les et betydeligt Antal Storthingsmænd om en Adresse 
til Kongen. Statsraadssagen bliver ikke afgjort under 
Kongens Ophold i Kra.; denne taler ikke fortroligt med 
Nogen udenfor Regjeringen, der kan give Oplysning om

20 Thingenes virkelige Stilling. Hvad vilde Kongen saa 
egentligt i Kra.? Der er Ingen, som lægger Mærke til, 
at Motzfeldt endnu paa dette Thing har kunnet faae saa 
mange Bønder til at gaae imod Sverdrup. Mærkeligt nok 
synes de svenske Regjeringsmænd aldeles ikke at tænke

25 paa, at Spms. Afgjørelse kan faae sin store Interesse ogsaa 
i Sverige. Fordi man har lært ikke officielt at blande sig 
i indre norske Spm., derfor kunde man gjærne tale med 
Kongen. **
DEN 13. MAI. Torsdag. Thomsen og Kaufmann ere atter

30 meget ubehagelige imod hverandre.
DEN 14. MAI. Fredag. Sibbern er aabenbart træt af sin 
Stilling i Paris, som han tager meget alvorligt. Han be
klagede, at Kong Oskar ikke vilde sanktionere Statsraads-

35
* Jfr. Estrups Opfattelse
** Jfr. dog Posse (13 Juni) og Carlson (”/s) Sibbern 14/Mai.
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besl., men indlod sig ikke paa Rygtet om, at han skulde 
træde i Stangs Sted efter Vetoets Anvendelse, Noget, hvis 
Mening ikke er let at forstaae. Vi kom tilbage til 1863. 
Det er mig klart, at han var i god Tro, naar han antog, 
at det var Danmark, der havde været paatrængende; han s 
vidste ikke, at det var Kong Carl, der overraskede Hall med 
sit Initiativ (Carl havde ingen faaet med, da han havde sagt, 
at Sammenkomsten ei havde politisk Betydning). Man 
frygtede senere ligefrem, at Kong Carl, som man ikke 
troede at kunne holde tilbage, vilde gjøre revolutionære lo 
Skandaler i Kbhvn. mod Christian IX; havde man været 
rolig i denne Henseende, havde man havt langt mindre 
Betænkelighed. Da Gripenstedt havde ved Ulriksdalmø- 
det* hindret Tilslutningen, sagde Manderstrom, der om 
Natten skrev til Engid. Frankrig, om en af dem vilde til- is 
træde, at havde der staaet et Glas Gift foran ham, havde 
han foretrukket at tømme Giftbægeret.

DEN 16. MAI. Søndag. Klaczko hader øiensynligt Tydskid., 
særligt Bismarck, mere end Rusland, men han dømmer 
begge med stor Kulde. Tydskland er den, hvis Magt hviler 20 

paa sikker Grund. Han betragter Holland—Danmark o. s. v. 
som dødsdømte. Østerrig derimod har han ingen Lid til, 
siden det forsømte Leiligheden under den tydsk-franske 
Krig til at gjenvinde Suprematiet. Keiseren kan ikke 
gjøre Riget til slavisk; on ne se fait pas negre. De sla-25 

viske Smaalande ville efterhaanden tilfalde Rusland. Men 
vil der da ikke blive Krig mellem Tydski. og Rusland?
I lang Tid ikke; — og saa?

* Det var her (saavidt Sibbern erindrede at Gri
penstedt mindede om, at man havde [seet] svenske Kon- 30 
ger, der gik frem uden Hensyn til Folkets Villie, miste 
deres Trone. Iøvrigt fremhævede Sibbern, at M—m. var 
blevet meget altereret ved Fremlæggelsen af Udk. til No- 
vbrfg. Jeg erindrer, at Carlsen, inden han stemte for den, 
havde spurgt Hg. Hamilton, om der var nogen diploma- 35 
tisk Betænkelighed ved Antagelsen, hvilket han benegtede.
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Saa enes Tydskland og Rusland om at dele Østerrig, 
som man i sin Tid foretrak Polens Deling for en Krig.
DEN 17. MAI. Mandag. Om Russerne troede Klaczko 
ikke, at de kunde forsone sig med Polakkerne, uagtet

5 disse nu kun forlangte Agtelse af deres Sprog og Religion. 
Men Russerne vare og forblev Asiater; de kunde ikke 
forstaae Europæerne. Da han gjennem Moltke tilstillede 
Dagmar et Memorandum om Polen, faldt det aldeles til 
Jorden.*

10 Hansen paastaaer, at Thyra var villig til at ægte den 
unge Napoleon, men da det kom til Stykket, vilde han 
ikke; han var indtaget i Reatrice. Damen skulde han og 
have faaet, naar han først havde deeltaget i Zulu-expe- 
ditionen.

15 Han troede paa Muligheden af de vest. Øers Afstaaelse 
til Amerika.**

DEN 20. MAI. Torsdag.
Baron Juel forsikkrer, at Bønderne i Jylland mere og 

mere vende sig fra Førerne, hvis ufrugtbare Kjævlerier 
20 trætte. Men hvor skal Fleertallet findes til Hærlovens 

Gjennemførelse i Rigsdagen? Altsaa Opløsning! Mon Juul 
ei drømmer? Naar det berettes, at Finansudvalget vil 
anbefale Dækning af Universitetets Underskud ved Stats
kassen, saa er der i Virkeligheden ingen saadan Beslut-

25 ning tagen. Derimod kommer Toldlønningsf.

DEN 21. MAI. Fredag. Mohrenheim, der i St. Petersborg 
har fundet megen Anerkjendelse hos Keiseren, forsikkrer, 
at der er ingen Fare for, at man i Rusland paany skal lade 
sig fange fra Berlin. Gortschakov er aldeles udenfor For-

30 * Om Prinds Napoleon (den Røde) dømte Kl., at det
var Vintelligence la plus vaste, mais au méme temps la 
plus fausse, han kjendte.

** Den amerikanske Gesandt vilde sige ham, naar Ti
den var der.
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retningerne; han bliver vel i Navnet staaende, hvis han 
kommer sig; men han forlader St. Petersbg.

Bioms Foredrag om Artilleriet var oplysende og vel
betænkt. Det er en ussel Tilstand i flere Stykker, men 
det Samme kan vel siges om Rytteriet og Reservebatail- s 
Ionerne. Nu vil Haffner have mig til Formand i Udvalget 
jfr. 23. Mai.
DEN 22. MAI. Lørdag. Hærudvalget constituerede sig. 
Haffner er ei færdig til første Behl., der altsaa udsattes 
til Mandag. Jeg fik en Konference istand mellem Blom lo 
og Thomsen, der i Aften taler med Haffner. De af Blom— 
Magius foreløbigt udarbeidede Ændringsforslag ere skrevne 
som Forslag til Ændringer i Regjeringens oprindelige 
Forslag.

Dette bør dog vist opgives, og den almindelige Regel is 
følges.

I Aften konfererer Thomsen med Hatfner. Th. troer, 
at H. vil følge hans Raad; Th. er dog noget optimistisk 
ligesom N. P. Jensen vel pessimistisk. Th. erkjender, at 
nu kan Sagen ei gjennemføres i Folkethinget ved Bergs 20 
Bistand.

Carlson er her paa Gjennemreise til fransk Søbad med 
sin Hustru. Han beklager, at Kongen fastholder sin Be
slutning at nægte Sanction paa Storthingets Statsraads- 
beslutning. Han indseer ikke, hvad Kongen vilde i Norge, 25 
naar han ikke blev der længere. Kongen havde sagt til 
ham, at han ikke lagde saa megen Vægt paa Sagen selv 
som paa at konstatere et absolut Veto i Grundlovsspm. * 
Kongen har ikke forstaaet, at Spm. aldeles ikke kan bru
ges dertil, siden Storthinget ikke har nyttet den fore- 30 

skrevne Tvangsformular. De Radicale (E. Sars, Bj. Bjørn
son) gjøre, hvad de kunne for at hindre Sanctionen; 
Negteisen vil give Radicalismen stærk Fart.
DEN 23. MAI. Søndag. Ministeriet er mistroisk mod

* Den første Gang, Grundlovsændringen vedtoges, stod 35 
der Statsministeren; de sidste tre Gange Statsministrene.
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Haffner. Det paastaaes, at han skrev til Frijs paa en saa
dan Maade, at denne svarede, at han ikke vilde være 
Formand i Hærudvalget. Siden henvendte han sig for
gjæves til Andræ. Vilde han selv være det med Fælles-

5 udvalget for Øie? Men hvorfor bad han da Ploug for
maae mig til at indtræde?
DEN 24. MAI. Mandag. Thomsen sender mig de fornødne 
Ændringsforslag til Hærlovf.

I det vestindiske Spm. fastholder Estrup vel endnu
10 tilsyneladende Garde (Finantsudv. skal nu ville lade sig 

nøie med Gardes Afgang, men ikke kræve Raasløffs Ud
sendelse); men der er tildelt ham en saa eftertrykkelig 
Irettesættelse for Undladelsen af at have gjort Indberet
ning om de af den engelske Konsul meddelte Nedskyd-

15 ninger af Negre ved Planterne efter Opstandens Dæmp
ning før Undersøgelsens Slutning, at man ligesom ven
ter, at han selv skal søge sin Afsked. (Et Spm. er, om 
der ei var skrevet privat derom; i alt Fald vidste Estrup 
det)*.

20 Da Bentsen ei har kunnet komme til Orde hos Skeel, 
udtaler han sig idag i »Fædr.< imod Vandlovfs. § 23; 
men jeg frygter, det er for sildigt. Ingen af det gamle 
Udvalgs Medlemmer vil optræde imod Skeel, der for
drer sit Compromis vedtaget.

25 Hærudvalget holder sit indledende Møde idag. Jeg 
beder de militære Mier. omdanne Ændringsf., der var 
stillet til Krigsmsts. Forslag, efter den almindelige Regel.
DEN 27. MAI. Torsdag. Med Haffner, Magius, Fallesen 
og Blom gjennemgaaer jeg Ændringsf. til Hærl. Paa de

30 fleste Punkter har Haffner rettet sig efter Thomsens 
Forslag, men nogle Afvigelser kunne jo ikke skade, 
naar de blot ikke ere altfor kostbare. Spm. om lov
bestemte Regler om Forfremmelsesraadet m. m. optages 
til ny Overveielse, idet jeg fraraader en fuldstændig Ude-

35 ladelse.

* Commissærerne kjendte Forholdet.
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Idag kom Magnus til Rosenørn, Bk. havde (cfr. Ve) 
paalagt ham at sige, at Bk. ikke vilde gjøre une que- 
relle de boudoir af Thyras Ankomst; men han kunde 
ikke gøre hende sin Opvartning, ikke være sammen 
med hende o. s. v. M. havde tilføiet, at om Cumber- s 
lands Komme kunde der jo slet ikke være Tale.
DEN 28. MAI. Fredag. De Tolv gjennemgaae Æn
dringsf. til Hærl.

Thomsens Ønsker ere i det Hele tagne til Følge. Dog 
synes det finantsielle Afslag forholdsviis ringe, sagtens i» 
for ringe.
DEN 29. MAI. Løverdag. Idag skulde de 4’s Ændrings
forslag afgives til det samlede Udvalg.
DEN 30. MAI. Søndag. Hvorledes man saa bedømmer 
Forholdet i Realiteten, er det uheldigt at en Mand staaer is 
i Spidsen for Kongens norske Regjering, der i sin Ung
dom baade har hævdet det suspensive Veto i Grund
lovssagen og i Virkeligheden opdraget Regjering og Folk 
til at erkjende Nødvendigheden af Statsraadernes Ad
gang til Storthinget. 20

Efter den Maade, hvorpaa »Verdens Gang« (B. Bjørn
son) og det norske »Dagblad« optræde, kan det næppe 
betvivles, at Sverdrup vil opfordre Storthinget til at 
hævde, at Kongen ikke har Veto i Grund-Lovsspml. Men 
hvilken Vei kan man slaae ind paa for at gjennemføre 25 
denne Theori? Man kan tilveiebringe stor Strid og stor 
Forvirring, men ei sætte sin Paastand igjennem uden 
revolutionære Forholdsregler, der berettige til extralegale 
Forsvarsmidler.
DEN 1. JUNI. Tirsdag. I Jernbanekommissionen opstod so 
ei liden Forvirring derved, at Flere deels vare borte 
(Jacobsen, Holmblad) deels ei vilde stemme om, hvor
vidt Havremarksundersøgelsen skulde foretages. Siden 
forøgedes denne derved, at der kun var 5, der stemte 
for Billes m. Fl. Filtreforslag, medens Ladegaardsfor- 35 
slagets Venner ei vilde stemme for Rothes Tillæg til
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Filtreforsi, om Ladegaardsexpropriation, hvis Filtrefor
slaget ei kom istand.

Tilsidst blev Afgjørelsen af, hvorvidt Undersøgelsen 
skulde begjæres, lagt paa Formanden.

.5 Haffner med militære Fæller gaae ind paa en Ind
skrænkning af Hærlovsudg. med et Beløb af omtrent 
300,000 Kr.

DEN 2. JUNI. Onsdag. Idag foregaar Afstemning i Hær
udvalget.

10 Forslagene tilstilles strax Kauffmann, om han vil kon
ferere med os inden Betænkningsudkast kan forelæg
ges. Haffner vælges til Ordfører; Kfm. kommer over og 
erklærer sig villig imorgen.

Idag meddeles Veto i Statsraadssagen. Storthinget —
15 Sverdrup indbringer Forslag om, at Besl. skal kundgjøres 

som* gjældende Grund-Lov. Motzfeldt fremsætter paany 
Forslag i Lighed med det, hvis Sanction nu nægtes. 
Regjeringens nye Grundlovsforslag gaaer i Virkeligheden 
ikke udover dets ældre, eenstemmigt forkastede; Opløs-

20 ningsretten er kun ordnet noget varsommere; derhos er 
der gjort Forslag mod Myrmændenes Stemmeret.

Hvad vil nu Sverdrup? Er det Meningen, at han som 
Storthingets Præsident skal kundgjøre Beslutningen som 
Grund-Lov? Eller skal Regjeringen opfordres dertil, og 

25 hvis den nægter det. Rigsretsanklage reises? Affattelsen
fører til det første Resultat.

DEN 3. JUNI. Torsdag. Kaufmann viser sig idag i Con
ference med Hærudvalget lidet egnet til Rigsdagsforhig. 
Han kan ikke vælge Tidspunktet, da han tør bringe

30 Noget frem; han kan ikke mærke, om der er Noget, 
hvortil han bør tage Hensyn, uden at det behøver at

* Et Rygte (Auberts Medd.) vil vide, at Sverdrup var 
betænkelig, ligesaa Bondehøvdingerne, men Bondehæren 
var forbitret og vilde frem. Andre mene, at den radicale

35 Presse, navnlig Bjørnson har drevet Sverdrup frem.
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siges altfor skarpt og ligefrem (f. Ex. Leirstyrken, Skole
betingelserne.) Men noget Hensyn til enkelte Bemærk
ninger bør tages.

Præstelønningslovf. er til første Behig. Fischer hævder 
det særlige Fond imod Klein (Lønningernes Tilstrække- 5 
lighed hævdes fortrinsvis i Betænkningen af Mindre
tallet). Med Fischers Afvisning antages Berg sat ude af 
Stand til at gjøre Indrømmelser i Hærsagen.

DEN 4. JUNI. Fredag. Nellemann siger mig, at Berg 
kun vil indrømme et Dyrtidstillæg for dem, der ere lo 
under 2500 Kr. (jeg troer 12 pc. til 1200, og siden 6 pc.) 
og som ere ansatte før V4 1880.

Hvad Hærlovfs. Skjæbne angaaer, meente han, at man, 
inden Landsthinget forlangte Fællesudvalg, maatte vide, 
hvad Berg vilde gaae ind paa. Ellers syntes ogsaa han 15 

at erkjende, at baade Fællesudvalg og ev. Opløsning 
(uden Tilslutning hos Berg) var utilraadelig. Dinesen 
vilde dog have Opløsning, indtil Sagen var gjennemført. 
Han berettede, at Nedsættelsen af Bataillonernes Tal var 
opgivet, skjøndt Kfm. i Estrups og hans Nærvær, havde 20 

forsvaret Nedgangen, for at Bat. paa 1000 Mand kunde 
faae stærkere Rammer ved acharnement.

Haffner meddelte, hvorvidt de 4 ville tage Hensyn til 
Kaufmanns Bemærkninger. Der lægges nogle PremierL 
og Sergenter til ved tredie Bat. og Artillerivinterstyrken 25 

forøges; til Gjengjæld indskrænkes Musiken. Derimod 
tages intet Hensyn til de uforsigtige Udtalelser om Ind
skrænkning af Rytteri og Artilleri i Leirsamlingen (baade 
i Styrke og Tid [trods Begrændsningen til 30 Dage]). 
Betænkningsudkastet fremlægges, vistnok skrevet af Blom. 30

DEN 5. JUNI. Løverdag. I Hærudvalget gjøres Betænk
ningen saavidt færdig, at den kan udfærdiges af For
manden, Ordf. og Sekr. imorgen. Kaufmann tiltræder 
vore Forslag, skjøndt han ikke overalt finder dem til
strækkeligt begrundede. Haffner lover at faae ham til 35
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at tie m. Hs. til 1) hans Ønske at nedsætte Leirstyrken 
for Cavalleriets og Artilleriets Vedkommende.

2) Betingelserne for Adgang til Officeersskolen.
Trods Nellemanns Udtalelse troer Haffner, at Estrup

5 fastholder Planen om Besparelse ved Formindskelse af 
Bataillonernes Antal. Det er i alt Fald efter Blom— 
Haffner den eneste Mulighed for en Udjævning. H. mener, 
at man gjærne kan tage Brigadeformeringen paa 4 Bat. 
(7 X 4) istf. 10 Beg. å 3 Bat., og troer ikke, at Estrup

10 har opgivet denne Tanke, som iøvrigt og Tvermoes raser 
imod.

DEN 7. JUNI. Mandag. Nu har Magnus dog faaet Ordre 
til at épuiser toutes les attentions (eller tous les respects) 
som skyldes en Prindsesse, issue d’une maison amie &

15 alliée.

DEN 8. JUNI. Tirsdag. Det lader til, at Jernbanelovf. 
skal bringes i Havn ved den Indrømmelse, at væsent
lige Forandringer skulle skee ved kgl. Anordning. (Sca
venius Forespørgsel til Skeel og Meddelelse til Berg.)

20 I det vestindiske Udvalg er der ingen Udsigt til 
Enighed.

Nellemann siger til Klein, at nu da Kaufmann har 
maattet opgive sin Plan med de 25 Bataill. troer han 
ikke mere paa Hærlovfs. Gjennemførelse og har maaskee 

25 derfor mindre imod, at man ikke gaaer til Fællesudvalg.
I Lønningss. vil Holstein yde endnu mindre end Berg 

(2500) nemlig kun til 2000. Ingerslev arbeider paa at 
faae Post- og Telegraphlønningsl. frem.

DEN 9. JUNI. Onsdag. Topsøe bekjender sin Usikker- 
30 hed m. Hs. til det norske Spm.

Klein opkaster nu stærkt Spm. om Høire i Folketh. 
atter kan stemme for berg’ske Urimeligheder (i Hærl. 
fremdeles Lønningstillægs.) blot for at bringe Sagen til 
at leve et Stadium endnu. Paa den anden Side spørger 

35 han: Kan man give Kaufmann Leilighed til at sige: Man
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svigtede mig; havde man sendt Sagen i Fællesudvalg, 
skulde jeg, som jeg fra først af havde sagt, have vidst 
at føre den igjennem. Det Samme kan Estrup sige, hvis 
man ei vilde stemme for et bergsk Forslag. Men kan 
man ikke forlange en bestemt Forklaring af, hvad Estrup s 
vil gjøre. Vil han opløse? Vil han tage imod et Løn
ningstillæg, der ikke er gjennemgaaende?

Annerstedt (paa Veien til Wien for at hente en sinds
syg Slægtning hjem) overbringer fra Steyern Ønsket om, 
at man nu skulde tage Firmalovf., en Sag, til hvis Be- lo 
handling der var Trang i Sverrige. Svenskerne vilde 
ikke gjerne igjen (ligesom ved Vexell.) tage fat paa en 
Sag, hvor man var tilfreds med den Lov, man havde; 
hvilket gjaldt om Søloven. Imidlertid kunde man jo 
tage fat paa begge Sager, hvis Bachke paa Nellemanns is 
Forespørgsel erklærer sig villig til Sølovsrevision for 
Norges Vkde. I ethvert Fald er det altid Noget, at Beck- 
Friis har havt Ordre til at udtale sin Paaskjønnelse 
af den Energie, hvormed den danske Regjering havde

l emmet den tidl. Sag og bevidnet sin Beredvillighed 20 
til at gaae videre paa den alt betraadte Vei.

Der er aabenbart i Folkethingets Høire to Retninger; 
Scavenius (Ingersl., Dinesen) vil gaae til Opløsning under 
Forudsætning af, at man gaaer videre — den første Op
løsning hjælper ikke — og man synes her at troe, at 25 
det kunde hjælpe paa Grundlag af et Forslag, som 
Høiregrupperne i begge Thing vare enige om, efter at 
Kaufmann før Opløsningen var fjernet. Andre frygte 
Opløsningen og troe ikke, at Sagen derved kan drives 
igjennem; de holde for (f. Ex. Jensen), at Kaufmann altso 
har fordærvet Sagen, og at man maa vogte sig for at 
drive Hærlovsf. igjennem paa en saadan Maade, at Mand
skabet, der nu kommer villigt, skal blive uvilligt, saa 
det maa tvinges ved Straffe. Imidlertid synes og Scave
nius at erkjende, at man inden 4^® Behlg. maae have 35 
en Conference til Opklaring af Regjeringens Stilling. S. 
sagde idag, at Bojsen havde været villig til en fortrolig 
Behlg., men Berg vilde ikke allerede nu; dog siger Scav.
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ei uden Føie: Estriip kan jo ikke sige, at han ei vil op
løse.
DEN 10. JUNI. Torsdag. Hærlovf. til anden Behig. i 
Landsthinget. Kaufmann var nogenlunde forsigtig. Aubert

5 siger, at flere conservative Jurister holde paa Kongens 
suspensive Veto i Grund-Lovssagen; de have næppe Øie 
for Forholdet til Unionskongen, men desto uklogere var 
det at reise Conflicten paa dette Spml. Gjentagelsen af 
det i 1877 eenstemmigt forkastede Forslag har særligt

10 sat ondt Blod. Iøvrigt kan jeg ikke troe, at man med 
Høiesterets og det nuværende Lagthings Sammensæt
ning* for Øie for Alvor kan ville gaae til Rigsret. Naar 
de Anklagede have udskilt en Trediedel, vil der jo være 
Fleertal mod Storthingets Indsigelse mod Veto, især da

15 Clausulen fra Lovvetoet ikke er benyttet, hvilket dog 
var nødvendigt, hvis denne Analogic for Alvor skulde 
hævdes.
DEN 11. JUNI. Fredag. Billes Udnævnelse til Washing
ton betragtes nu som afgjort; det er anerkjendt, at han

20 ei skal komme videre.
DEN 12. JUNI. Løverdag. Idag indbyder Rimestad paa 
Folkethingshøires Bestyrelses Vegne Thomsen, Haffner, 
Ploug og mig til en Konference om Hærlovf. m. m.
DEN 13. JUNI. Søndag. Læser man Storthingsforhand-

25 lingerne om Vetosagen, faaer man Indtrykket, at der 
har været ikke liden Uenighed i det store Oppositions
parti. Essendrop vedkjendte sig det absolute Veto; Biskop 
Smitt var nær derved; Prok. Livius Smitt holdt sig 
til, at man ikke ved Oversendelsen af Forslaget havde

30 truet ligesom ved Lovbeslutningen; Jacob Sverdrup vilde, 
at Storthinget kun skulde udtale sin Mening, at der

* Aschehoug, Essendrop, Lambrecht, Motzfeldt, Krag, 
Landmark. En Trediedel udskydes jo af den Anklagede 
iblandt Vetomændene.
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forelaa en bindende Grund-Lovsændring, og Sten vilde 
ikke finde sig i, at Storthinget selv kuiidgjorde Grund
lovsbeslutningen som gjældende Grund-Lov. Men der 
var saa stærk Lidenskab, at Alt samlede sig paa Smitterne 
og Essendrop nær. Hverken Jebsen eller Schwensen s 
vilde anerkjende noget absolut Veto; og Jaabæk—Thome- 
sen erklærede sig for Republikanere.

Er det muligt, at Bjørnson skulde have truet Bonde
lederne længere frem, end de selv først tænkte paa? 
Der er i alt Fald dem, der mene, at Sverdrup i Be- lo 
gyndelsen ikke troede, at der i Øieblikket kunde gjøres 
Noget mod Kongens Veto.

Idag kom General Raasløff.
O. Bergström udtaler en Frygt for, at de norske Con- 

stituenter virkeligt kun have villet tilkjende Kongen et 15 
suspensivt Veto, idet de stod paa det franske Folkesouve- 
rainitetsstandpunkt; naturligviis undres han over den 
forskjellige Politik, Kongen følger i Sverige og Norge, 
»Espeløv* hist, Løve her.

Tietgen fortæller mig, at Posse dog har saa meget Vid, 20 

at han havde tilraadet Kongen at sanktionere den norske 
Storthingsbesl. om Statsraadernes Adgang til Thinget.
DEN 14. JUNI. Mandag. Hærudvalgets Fleertal er enigt 
i, at man ikke vil anbefale Leir tidens Forkortelse.

Hærl. vedtages ved tredie Behig. i Landsthinget. 25
Idag forsvarede Sglow sin Procesafhandling. Hans 

Foredrag synes ikke heldigt; men han kan vel forbedre 
det. Evaldsen havde jeg ikke Leilighed til at høre, men 
Deuntzers Opposition tiltalte.

Toldlønning si. holdt sig nogenlunde brugbart ved anden 30 
Behig. Thorup, der her var Ordfører for Fleertallet, 
havde frigjort sig for V. Holms høgsbroske Indflydelse; 
Ingerslev roser sig af at have faaet Loven bjerget. Der 
arbeides paa Post- og Telegraphl.
DEN 15. JUNI. Tirsdag. Nu vil Bille være Kammer- 35 
herre, siden han ei bliver Ministerresident.

Jeg aftalte med Rothe og Hedemann, hvilke Overslag
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der skulde bringes tilveie til de forskjellige Jernbane- 
ga ardsudvidelsesplaner.

Klubien er i høi Grad forbittret, fordi Estrup—Skeel 
nu ei ville paatage sig nogen bindende Forpligtelse m. 

5 Hs. til Pensioner og Understøttelser til Selskabets Be
tjente; han mener, at dette var lovet, da Bestyrelsen lod
dette Punkt ligge.

Naar saaledes
1) Jernbanelovf.

10 2) Vexellovf.
3) Vand-Lovf.
4) Søværnslovf.

er vedtaget, for ei at tale om de mindre vigtige, saasom 
Skeels tvivlsomme Love Quarantainel. Sparekassel.

15 o. s. V. Varemærkelovf., Toldlønningsl. skjønner jeg ikke, 
at det kan forsvares at lægge Hærlovf. tilrette til en Op
løsning; een Opløsning svækker sandsynligt; flere ind
lader Estrup sig [ikke] paa, og naar Scavenius—Dinesen 
har ønsket dem, er D. jo Phantast (maaske har og han

20 nu skiftet Sind) og Scavenius vil jo sprænge Forfatningen.

DEN 16. JUNI. Onsdag. Estrup, for hvem jeg udviklede 
mine Betænkeligheder ved at medvirke til en Opløsnings
politik, viser i sit Svar, at han havde ikke Lidet tilovers 
derfor. Han gik ud fra, at Venstre i Folkethinget frgg-

25 lede en Opløsning; Udfaldet var altid usikkert, men de 
to Venstregrupper, der saae mere paa det indbyrdes For
hold end paa Forholdet til os Andre, vare mistroiske. 
De Moderale syntes at ønske den nu ved fjerde Behlgs. 
Glippen, Berg at frygte den, men han saae ikke, at det

30 nu kunde lykkes nogen af Grupperne at gjøre Spm. til 
et Millionspm. (hvilket aldrig vilde slaa an). Søværnspm. 
fik man kun, fordi de Moderate af Frygt for Opløsning 
gjorde Realiteten brugelig, stolende paa Tilknytningen 
til Hærl., og fordi Berg af Fortørnelse drillede de Mode-

35 rate ved at sige: Nei saa skal det være Alvor. Af gjen
tagne Opløsninger vilde han Intet vide. Vi kom ikke 
paa den politiske Betragtning af andre tilfældige øie-
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blikkelige Momenter, saasom Hstd. i Sagen mod Venstres 
Ledere, Indflydelsen af den norske Radicalismes Til- 
væxt, men jeg fremhævede gjentagende Umuligheden af 
at udrette noget ved fjerde Behig. eller i et Fællesudvalg, 
saalænge Kaufmann blev siddende — endmindre kunde s 
man gaae til en Opløsning med Kaufm. som Krigsmi
nister. Hvorfor kunde han ikke selv tage dette Mstm., 
hvis han vilde, at der skulde gjøres et alvorligt Forsøg 
paa at føre Hærloven igjennem i Aar? Jeg fortalte ham, 
at Magius aldeles modsagde Kfm.s Paastand om, at Ex-1« 
perimentet fra ifjor lykkedes. Tværimod. Soldaterne 
spildte Tid ved at indøves i Marschering, som de ellers 
havde været øvede i i Forveien (nu kom de jo pr. Damp), 
alle Bataillonscommandørerne omtrent var af en anden 
Mening, end Kfm. og General Nielsen. Iøvrigt frem- is 
hævede jeg jo, at det var misligt at forspilde Indtrykket 
af den rolige Samlings ikke ubetydelige Udbytte.

I Folkethingshærudvalgets Aftenmøde fremkom tre 
Erklæringer, omend tildels kun foreløbigt.

1) Berg erkjendte, at Landthingsbetænkningen intet 20 
Udæskende indeholdt, men den var ikke imødekommende
i finantsiel Hsde.; han vilde gjenoptage sine tidligere For
slag, og kunde ikke gaae ind paa Landsthingets For
slag; Tiden var næppe til en endelig Afgjørelse.

2) Bojsen ønskede Sagen forkastet; han mente, at der 25 
ei var Grund til at stille Ændringsforslag; det skulde 
da være om Revisionsbestemmelsens Udstrygning.

3) Thomsen erklærede, at Høire sluttede sig til Lands- 
thgs. Forslag, om de end kunde forhandle imødekom
mende Ændringsforslag; man gjendrev Bergs finant- so 
sielle Betænkeligheder.

Efter Udvalgsmødet forhandle Venstregrupperne hver 
for sig.

Paa Bernstorff var man jo i Omgivelserne meget be
taget af Billes Befordring til Washington, man saae jo 35 
deri det første Skridt til et Gesandtskab i Europa og til 
U denrigsministeriet.

Falbe-Hansen har fra M. Melchior modtaget Opfordring
Kriegers Dagbøger. Vil. Bind. 18
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til at undersøge, hvorvidt der behøves en Handelstractat 
med Frankrig for at udvide vore Handelsforbindelser 
med Frankrig.
DEN 17. JUNI. Torsdag. Haffner, Ploug, Ussing og jeg 

5 samles med Ingerslev, Scavenius, Dinesen, Klein, Ander
sen og Thomsen (Bille paa Iselinge, og Rimestad i
Høiesteret) nede i Folkethingets Forsamlingsrum, da 
Haffner ei vilde være med i Landsthingsværelset.

Efterat Thomsen havde meddelt, hvad der var fore- 
10 gaaet i Hærudvalget, udtalte jeg paa Scavenius’s Fore

spørgsel om, hvorledes man i Landsthinget opfattede 
Fællesudvalgsspmet., at jeg kun kunde tale i mit eget 
Navn — vi 4 havde ei engang konfereret — at jeg ikke 
skjønnede rettere end at der, naar Folkeths. Mindretal 

15 sluttede sig til vort Forslag, var opnaaet al den Enig
hed mellem Anti-Bondevenner i begge Thing og Re
gjeringen — som var opnaaelig med en Minister, der 
altid ligesom gjemte et Nei, naar han sagde Ja, og et 
Ja, naar han sagde Nei; hvad skulde der da komme ud 

20 af et Fællesudvalg, hvis ingen Tilnærmelse viste sig fra 
nogen af Gruppernes Ledere — med individuelle Affald 
kom man ikke gjennem* — og hvorledes skulde det 
desuden komme istand? Høire kan dog umuligt stemme 
for Bergs Ændringsforslag; de Moderate ville ikke; saa- 

25 ledes falder Sagen, thi Lovf. staaer uforandret til den
afgjørende 4^*® Afstemning.

Klein spørger, om man finder, at der er Grunde som 
kan paalægge Folkethingets Høire den Tortur at stemme 
for Bergs Forslag. Det kunde kun være Frygt for Mis

so kjendelse, da Kaufmann stadig havde udskudt Sagen til 
F. U. [Fællesudvalget], og Regjeringen i det Hele syntes 
at ønske F. Udv., hvorom i alt Fald en nærmere Udta
lelse af Estrup var naturlig.

* Denne Bemærkning af Estrup forekommer mig vel- 
35 grundet. Til E. har Berg sagt, at Befolkningen endnu 

ikke forstod Hærlovsspmet.; derfor kunde den endnu
ei afgjøres.
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N. Andersen var bestemt imod Opløsning (han hen
viste særligt til HRt. i Sagen mod Venstrelederne) Regj. 
maatte begynde forfra med en ny Minister.

Da Ploug vilde forlange Estrups Erklæring, gjorde jeg 
gjældende, at under sædvanlige Forhold havde vi jo ikke s 
Ret til af forlange en saadan Udtalelse; vi vilde fore
bygge en Misforstaaelse imellem de beslægtede Grupper 
i begge Thingene og med Conseilpræsidenten, men denne 
kunde f. Ex. ikke let erklære, om han tænkte paa Op
løsning eller ikke, uden at dette rygtedes og gjorde Skade; lo 
klin hvis Ep., hvem man ganske naturligt kunde med
dele, hvorledes man vilde stemme ved 4^® Behlg., vilde 
have Højre til at stemme selvmorderisk, havde man 
Ret til at forlange bestemte Forklaringer, og kunde ind
rette sig efter disse eller Afslaget paa at give dem. Jeg 15 
fremhævede, at Regjeringen under ingen Omstd. gik til 
en Række Opløsninger.

Dinesen vilde ingen Opløsning have; Scavenius ei heller, 
naar det skulde blive ved een. Begge* fremhævede dog, 
at det var en Svækkelse, naar Regjeringen efter Alt, hvad 20 
der var foregaaet, maatte lade Sagen ligge. Maaskee — 
men det er da en naturlig Følge af, at man valgte 
Kaufmann.

Ravn siger mig, at han og Skeel ere enige om at 
modsætte sig Opløsning. Nellemann synes at være enig 25 
heri, men Ravn finder ham dog saa vaklende, at han ei 
ret stoler paa ham.

DEN 18. JUNI. Fredag. I Bygningskteen gav Meldahl 
en liden Udsigt over vore Besøg i Rigsdagsbygningen.
Vi talte derpaa om de Grunde, vi kunne have for Øie 30 
ved de paatænkte nye Bygninger. Der var Enighed om 
at bevare Regjeringsbygningerne paa Slotsholm; Zeltner 
gjorde et Overslag over Arsenalets Flytning, for at den 
hele Carré (paa Adolphs Grund nær) kunde blive til

* Thomsen ligi., men han vilde ei heller stemme for 35 
Plougs Forslag blot for at faae Sagen ind i Landsthinget.

18*
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Raadighed (Slaldmeslergaarden mente Meldahl kunde 
ombyttes med Prindsesse Carolines Palais). Meldahl anty
dede en Overbygning af en Deel af Christiansborg Slots- 
gaard til Rigsdagen, og fik derved Zeltner til at sige: Nei,

5 saa hellere Udbygning i Cavallerg. (Folketh.) og St. Jør- 
gensgd. (Landsth.)

Igaar reiste Magnus. Han kom omsider til Vedel og 
talte om Qvehl-Affairen. Han sagde ligefrem, at hvis Q. 
ei havde været saa dygtig, var han blevet afskediget; nu 

10 slap han med en skarp Irettesættelse. I Onsdags var 
Magnus hos Kongen; denne gik saa vidt i sin Fortro
lighed, at han spurgte, hvorledes det hang sammen med 
de forskjellige Instruxer, M. havde faaet i Hs. til den 
Optræden, han skulde vise ligeoverfor Hertuginden af 

15 Cumherland; naturligvis skjød M. sig under Rosenørns 
Misforstaaelser. Medens han var hos Kongen, kom Dron
ningen med Thyra! Forholdet var det, at denne havde 
spurgt sin Mand, om hun skulde tage imod Magnus. 
Denne forbød det, hvis han ei havde et Ærinde til hende. 

20 Saa vilde hun ikke, men Kongen sagde, hun skulde. Det
var hende imidlertid meget imod.

DEN 19. JUNI. Løverdag. Sandsynligviis har Sverdrup 
til enhver Tid villet det Yderste. Men Spørgsmaalet bliver, 
hvad der er det yderste Mulige.

25 Hvorledes skal man opfatte Sverdrups Politik, de Ra
sende, som B. Bjørnson og Steen (ira furor brevis) kunne 
i god Tro gaae til Beslutninger, der enten maae føre 
til uhyre Ydmygelser, eller til revolutionære Rystelser. 
Men kan Sverdrup troe, at Kongen kan finde sig i, at

30 Kongemagten mister et absolut Veto i Grundlovsspm., ei 
blot gjennem en klog Ikkebenyttelse faktisk men strengt 
retligf? Hvis Kongen fandt sig i Alt, hvad der muligt 
kunde sættes igjennem ved et Rigsretsfleertal, ja da kunde 
Uafhængighedssværmeriet jo friste en Mand som Sver-

35 drup, men kan man troe paa, at Kongen faaer Lov til 
en saadan Passivitet ligeoverfor en aabenbart unions
fjendtlig Undergravelse af Kongens Stilling.
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Berg forsikkrer Kaufmann, at skjøndt han ikke stiller 
noget Forslag til 4'’® Behig. — han kunde gjærne opstille 
4 Bat., men det forslog jo ikke — skulde han nok skrive 
og tale saaledes, at Sagen gik i Fællesudvalg, jfr. 20, 24, 
27 Juni. 3

Præstebesættelsesl. gik til anden Behandling, da man 
ei ved Lov vilde indføre de raadgivende Menighedsraad, 
som Fischer anbefalede. Det kunde han jo gjøre admini
strativt. Fischer har til Nellemann antydet, at han ikke 
ansaae det for umuligt, at Folkethinget kunde være lo 
gaaet ind paa Menighedsraadets konsultative Stilling. 
Har han troet det, eller er hans hele Holdning ligeover
for Folkethingets Venstre i de to kirkelige Lovspm. et 
Forsøg, han gør paa at holde sig i Stillingen?

I Folkethingets Hærudvalg fremkom fra de Moderates is 
Leir et Forslag til en Dagsorden, der pukker paa Op
løsning; Berg vil stille det tidligere vedtagne Forslag op, 
om han end kunde gaae noget videre i finantsiel Hsde., 
i Fællesudvalg med den personlige Mødepligts Lettelse; 
Høire vil tiltræde Landsthingets Forslag, om det end ei 20 

er uvilligt til Afslag.
DEN 20. JUNI. Søndag. Kaufmann har idag til Liebe i 
Athenæum udtalt sig aldeles fortrøstningsfuldt om Hær
lovens Udgang. Han troer paa Berg, med hvem han 
igaar for første Gang talte om Spm. 25

DEN 21. JUNI. Mandag. I Hærudvalget blev Thomsen, 
Berg og Bojsen bemyndigede til at expedere Betænk
ningens tre Dele.

Høiregruppen vedtog at ville stemme korrekt. Denne 
Beslutning meddeltes af Ingerslev Estrup. Denne, der su 
ei kunde svare, før han havde konfereret med sine Col
leger, spurgte dog, om Høire ei havde tilbudt Berg at 
hjælpe et Mæglingsforslag over til Landsthinget.
DEN 22. JUNI. Tirsdag. Efterat Estrup havde havt pri
vat Samtale med Scavenius og Ingerslev, og efter en 35 
Ministerkonferentse mødtes Bimestad—Scavenius med E.
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Denne erkjendte, at den paatænkte Holdning fra Høires 
Side var korrekt nu, som Bergs Forslag var; men Fæl
lesudvalg var ønskelig, thi kun der kom Venstre frem 
med sine Forslag; Vendingen var saa meget beklageligere,

5 som denne Reg., hvis Sagen nu faldt, ikke kunde bringe 
Sagen frem for detle Folkething, men maatte lade den 
ligge; han henstillede derfor, om der ikke enten kunde 
fremskaffes et bedre Forslag, hvorfor Høire kunde 
stemme*, eller en Dagsorden fremsættes, der mulig-

10 gjorde Sagens Optagelse næste Aar**.
Dermed afbrød E. denne Konference, om han skulde

søge en Konference med Høire, idet han fandt videre 
Forhandling for Tiden overflødig; Sagen kunde ikke 
forceres, da Høire jo var uvilligt til Fællesudvalg; hvis

15 han nemlig øvede et stærkt Tryk og F. Udv. Intet ud
rettede, blev han tvungen til Opløsning, som han nu 
ei ønskede.

DEN 23. JUNI. Onsdag. Paa Børsmødet sattes den store 
Comité med Ret til at supplere sig. Det skal da være

20 Falbe-Hansen og Scharling, som maae arbeide; lidt kan 
vel M. Levy hjælpe; Tietgen maa jo underhaanden spore 
og lede.

DEN 24. JUNI. Torsdag. Igaar hed det, at Zahle vilde 
samle Smaafolk om nogle Principer, hvorpaa en Dags-

25 orden kunde vedtages, hvorpaa Sagen kunde tilbagevises 
til Hærudvalget. Men han forsvandt igaar, og overlod 
Hvervet til Juel, Denne mistrøstig idag. Det er imidler
tid aabenbart Estrups Plan, at en Tilbagevisning skal 
være Redningsmidlet, hvilket han ligefrem sagde til An-

30 dræ idag, da denne havde sat ham i godt Humør ved

* Estrups egen Tanke.
** Dette kom fra Skeel, som sagde R., at han stod 

paa vort Standpunkt; man kunde ikke drive det til Op
løsning, med Kaufmanns Forberedelse som Udgangs-

35 punkt.
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at meddele ham, at F. M.s Beregninger om Jernbane- 
actiernes Værdi under Forudsætning af 6 pc.s Udbytte 
og Rentefodens Ansættelse til 4Vs var rigtig bestemt. 
Thomsen havde og nogle Phantasier om, at Sagen kunde 
blive tilbagevist til Udvalg, naar først de Moderates Dags- s 
orden er forkastet og Berg derpaa paa venlig Fore
spørgsel erklærede, at han erkjendte, at Udgifterne ikke 
kande blive under de nuværende (Scavenius’s Formel— 
Thomsen forbedrede den noget derhen mindst maatte 
være den nuværende). Om Berg tør give en saadan Er-» 
klæring, er vel meget tvivlsomt, uagtet han imorges 
søgte Kaufmann (efterat denne havde konfereret med 
Finantsudvalget om Husarkasernelovf.) og klagede over 
Høire, der hindrede at Sagen kom til Fællesudvalg, No
get, Kfm. viseligt erklærede, at han ikke havde nogen is 
Indflydelse paa.

Kaufmann’s og Hørup’s Parole er jo, at de National
liberale hindre Hærlovens Gjennemførelse for at faae 
nogle Pladser i Ministeriet; »de Eneste, som kunde ud
nytte Situationen« (Fischer og Kaufmann) ere jo dem, 20 
Høire tager værst fat paa. Fischer siger til Nellemann, 
at Intet kan udrettes med Venstre; allerværst ere de 
Radicale, de love, men holde Intet; han venter Intet af 
Tang m. Hs. til Udstillingsbygningen o s. v. Paa denne 
Maade vil han jo holde sig. 25

DEN 25. JUNI. Fredag. Ved Høires Partimøde idag — 
der skulde gjøres Meddelelse om Estrups Svar — viste 
der sig adskillig Slingring. Koch var paavirket af Kauf
mann og vilde stemme for Bergs Forslag, ligi. naturlig
viis Mamelukerne; ligi. Steffensen, Holstein—Hbg. (paa- 30 
virket af Kronprindsen) vilde ikke stemme imod. Ogsaa 
Brix er bleven klog og frygter for de Bebreidelser, der 
vilde blive gjort de National-Liberale, fordi de ei havde 
givet Kfmn. Leilighed til at udrette Noget i Fællesudval
get. Saa fandt man paa det Forslag at udelade §§ 15— 35 
51, hvorved det var umuliggjort, at Landsthinget kunde 
ende Sagen. Derved vandtes Tid.
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Hærlovsforsis. 4^® Behandling begynder nu. *
Berg hindrede, at Høires Forslag om at udskyde §§

18—51 maatte komme under Forhandling. De Modera
tes Dagsorden forkastes med 55 St. > 35.

5 Efter Liebe’s Sigende har Kaufmann endnu i Søndags 
havt den bedste Tro paa, at Sagen skulde gaae igaar; 
ifølge en Yttring til General Nielsen har han derimod 
opgivet ethvert Haab **.

(Efter Topsøe har Berg i de sidste Dåge holdt Møde
10 med sine Mænd, men ikke kunnet faae Mere end 8 

med sig til yderligere Indrømmelser). Estrup er meget 
misfornøiet, men Skeel tager Sagen heelt roligt, »som 
Forholdene ere, kan man ikke vente Andet«; man maa 
see at tinde en Dagsorden, der bereder Veien for yder

is ligere Forhandlinger i næste Samling. Estrup har, hører
jeg, nu først lagt Mærke til [Sætningen ufuldendt.]

DEN 26. JUNI. Løverdag. Hærlovsbehandlingen fortsat
tes, idet Hørup bringer Avisthemaet »de Nationalliberale 
ctra. Kaufmann« ind i Folkethinget. Berg klager over,

20 at de Nationalliberale nu følge de Moderates Exempel 
og lade Hærloven falde, istedetfor at forhandle med 
ham.

Nu skal Tang være den, der faaer Hærlovssagen vist 
tilbage.

25 DEN 27. JUNI. Søndag. Klein erklærer, at den mod 
ham i Søndagsavisen fremsatte Sigtelse, at han skulde 
have skrevet de billeske Art. om Kongens Thronfølge- 
rets Fortabelse — hvilket Kronprindsen jo troede, saa 
meget mere, som Fru Hall havde forsikkret, at Bille

30 * Naturligviis burde Lønningstillægsl. først have væ
ret til tredie Behig. (idag). Af Hensyn til Bergs Indsigelse 
opgav Krabbe Tanken, uagtet han alt havde sagt In
gerslev, at han erkjendte, det burde skee.

** Jfr. 27. Juni.
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slet ikke havde skrevet de omhandlede Artikler, men 
kun af Ridderlighed paataget sig Ansvaret [Slutningen 
af Sætningen mangler], I og for sig kan Fru Hall gjærne 
have anseet sig berettiget til at bruge en saadan Yttring 
til Kronprindsen, uden at der er mindste Hjemmel der
for*. Liebe taler idag igjen med Kaufmann i Athenæum. 
Nu bekræfter han Yttringen til General Nielsen.

Han troer ikke længere paa Berg. Iøvrigt forsikkrer 
han jo, at han har fulgt det samlede Ministeriums An
visning. in

DEN 28. JUNI. Mandag. Skeel udtaler ligefrem, at det 
vel kan være, at Ministeriet bliver nødsaget til engang 
at sætte sin Existens paa Hærlovfs. Gjennemførelse igjen
nem gjentagne Opløsninger; men da maa Sagen være 
lagt tilrette saa godt som det lader sig gjøre; dette kan is 
ikke siges iaar, da Estrup ikke har havt Held med Val
get af Kaufmann. En Minister maa have Nogen, til 
hvem han udtaler sig om Maalet og Veien dertil; men 
det har K. ikke. Det er meget farligt nu at drive Sagen 
til Fællesudvalg; thi hvorledes skal Regjeringen da kunne 20 
undgaae det farlige Skridt Opløsning, naar Folkethinget 
forkaster, hvad Landsthingets Fleertal og Folkethingets 
Mindretal ere bievne enige om?

Idag er Kf. igjen meget uheldig i Folkethinget. Liebe 
troer, at han er blevet sløv. 25

Efterat Berg havde udtalt sig meget bydende — kun
hvis hans Forslag blev vedtaget, vilde han fortsætte sin 
Forhandlingspolitik overhovedet, ellers ikke — vilde Zahle 
have Sagen vist tilbage til Hærudvalget, der skulde for
stærkes med 6 Mier. (200,000 Kr. mere end nu og nogle so 
personlige Lettelser). Herpaa vilde Berg ikke indlade sig, 
men antydede en Udsættelse af Forhandlingerne, naar 
Zahles Forslag forkastedes. Dette skete med 55 > 37

* Juli 5. Topsø meldte, at Kronprindsen til ham er
klærede hverken at have læst den omhlde Artikel eller ss 
at have hørt om den.
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(foruden Høire, Juel, Tang og Zähle, Dam, Høimark og 
J. Pedersen). Thomsen kom her atter frem med den 
Indrømmelse, at Høire ogsaa kunde stemme for det 
uforandrede Forslag, hvis Berg afgav en fyldestgjørende

5 Erklæring om den Forudsætning, hvorunder begge Grup
per sendte Sagen paa denne Maade fra sig.
DEN 29. JUNI. Tirsdag. Idag holdt Høire et langt Parti
møde. Efter det vandrede Rimestad—Ingerslev til Estrup 
og erklærede, at hvis Regjeringen paa en Forespørgsel,

10 om den ønskede, at Høire skulde stemme for Berg’s 
Forslag, vilde svare ja, var Høire dertil villigt. Estrup 
blev ved sin tidligere Yttring, at Regjeringen ikke kunde 
eller vilde øve noget Tryk paa Høire for at faae Sagen 
i Fællesudvalg, idet Regjeringen ikke kunde overtage

15 det Ansvar, der vilde flyde af en saadan Erklæring, 
hvis Fællesudvalgets Forhandlinger ikke førte til Maalet. 
En anden Sag var, om Regjering og Høire kunde lette 
hinanden at komme udover den vanskelige Stilling *. 
Hvis man blot vilde spørge f. Ex., om Regjeringen saae

20 noget Oppositionelt i, at Høire stemte for Bergs Forslag, 
vilde han udtale sig meget imødekommende! Men frem
for Alt Høire maatte ikke splitte sig.
DEN 30. JUNI. Onsdag. Høire holdt atter Møde, og ved
tog med 17 > 10, at man efter Estrups Udtalelse maatte

25 fastholde den Beslutning ikke at stemme for Bergs For
slag uden videre.

Man var forud enig om, at Alle vilde rette sig efter, 
hvad der blev Flertalsafgjørelse (L. Dinesen).

Denne Beslutning udelukker dog ikke en stærk Til
so bøielighed til at bringe Sagen i Fællesudvalget, naar 

Berg giver et godt Ord. Dette traadte stærkt frem, da 
det af Krabbe efter Højres Ønske en Times Tid udsatte 
Møde begyndte Kl. 2. Berg svarede ikke paa alle de

* Dette kom nok først frem om Onsdagen ifølge en 
35 Yttring af Rimestad, at i Grunden var det meget regje- 

ringsfjendtligt at stemme for Bergs Forslag, som saa
stærkt gik mod Regjeringen.



1880 30. Juni—1. Juli 1880 283

gode Ord, men Krabbe afbrød meget tidligt Forhlgerne., 
efterat Juel havde givet Berg og Kaufmann Skylden for 
den nuværende Situation. Thomsens Udtalelse den 24. 
Juni til mig kom frem hos Ingerslev i yderst fortyndet 
Skikkelse. Berg skulde blot erkjende, at Høire ikke kunde s 
gaae under de nuværende Udgifter. Dette var dog Sca
venius for drøit. Det var ham og Klein, der i Privat
mødet havde standset Lysten til at strække Gevær.

Med Goos (Deuntzer) blev jeg nu (ligesom i Søndags 
med Nellemann) enig om Udgivelsen af Ørsteds Skrifter lo
1. Afd. (Formueretten).

1. 2. Bd. Ørsteds Text i Hbgen. 3. Afhandlinger, der 
trykkes først, saa der kan henvises til dette Bind.

Generalprok. Erkl. enten heri eller i et eget Bind. 
Goos vil nu trykke sin Retsphilosophie som Manuskript, is 

Deuntzer er ifærd med en Familieret. Gram’s er ud
solgt, men egner sig ikke til Optryk.

Evaldsen vil, naar han har gjort Aagesens Romerret 
og Vexelkommentaren færdig, kunne tage fat paa fortsat 
Trykning af Obligationsretten. Han har i det sidste Aar 20 
Intet leveret eller saa godt som Intet; han er bleven 
staaende i Vexelretten.

Textudg. af Vexell. Morgenstjerne, Holm och Bergius: 
Vexellag. Stockholm.
DEN 1. JULI. Torsdag. Medens det igaar berettedes, at 25 
Berg med sine Mænd havde besluttet aldeles ingen Til
nærmelse at vise, forlyder det nu, at Koch paa egen 
Haand har truffet Aftale med Berg *. Det Visse er, at 
Berg udtalte sig saaledes, at Høire stemte for Berg’s 
Ændringsforslag, 58 > 36 vedtog det, og hele Lovforsla- 30 
get gik da med 57 > 36 til Landsthinget. Thomsens Mod
tagelse af Berg, som han haabede at kunne møde »paa 
Halvveien«, var ikke heldig. Beslutningen at stryge Flag

* Koch havde dog forudsagt til Rimestad, at han vilde 
tale med Berg. I Grunden vidste Berg jo efter Thom- 35 
sens Udtalelse fuld Besked, saa Kochs ubetimelige Op
træden kan næppe have synderlig Indflydelse.
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tages i Vinduet af Klein, Scavenius, Thomsen, Rimestad 
og Bille; der var aabenbart en stigende, tilsidst ganske 
almindelig Lyst til at give efter, hvorfra kun nogle faa, 
f. Ex. Rosen, der ei vilde gaae under Aaget, gjorde en

5 Undtagelse. Hvad der virkede paa Rimestad (— Rrix— 
Rille vare alt forud blødgjorte —) var den Kjendsgjer- 
ning, at udenfor Rigsdagen kan Folk ikke forstaae, at 
man ikke kan gjentagende stemme for Rergs Forslag, 
naar man har gjort det før. Vist er det dog, at naar

10 det skulde ende saaledes, havde det været meget bedre, 
om man havde taget denne Beslutning fra først af*. 
Estrup (Kaufmann) er naturligviis meget glad, Skeel alde
les ikke. Jeg fik Meddelelse fra Liebe Kl. 5 Eftermiddag 
og stævnede Hærudvalgets Medlemmer til Møde næste

15 Dag, først de 12, siden hele Udvalget.

DEN 2. JULI. Fredag. De Tolv enedes da hurtigt om 
at tage Sagen aldeles formelt. Udvalget gjorde strax Be
tænkningen færdig, saa Sagen kan foretages imorgen **, 
hvis Liebe ingen Vanskeligheder gjør.

20 DEN 3. JULI. Løverdag. Paa Touren med Kongens 
Dampskib kom P. Pedersen og meldte, at de Moderate 
(Cl. Bärentsen) [Berntsen?] søgte ham og Eriksen for at 
melde, at nu gik Hærloven. Først maatte Berg-Combi- 
nationen glippe; men saa kom de frem. De vilde navn-

25 lig forebygge en Seir for Berg—Kaufmann; da denne

* Det erkjendes, at man ikke fra først af betænkte, 
hvor megen Vægt der vilde blive lagt paa, at Berg blev 
tvungen til at sige sit sidste Ord (af Nogle, fordi de troe 
paa ham, af Andre, fordi de ville have ham klædt af). 

30 Thomsen, der efter Forkastelsen af Bergs Forslag vilde 
havt Sagen tilbagevist til Udvalget for at faae et neu
tralt Forslag frem, blev skuffet, idet han ei havde troet,
at de Moderate vilde hindre dette.

** Haffner og Thomsen konferere i Aften om Hær- 
35 lovfs. videre Skjæbne.
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fremfor Alle vilde indskrænke sig til et Forsvar for 
Kbhvn., hvorfor han (med Bahnson o. s. v.) vilde gaae 
til en Indskrænkning af Bataillonernes Tal, maatte de Mo
derate, der vilde have hele Landet forsvaret, særligt 
hindre en Hærlov, der hyggede herpaa. Maaske vilde 5 
man til Vederlag fordre Søforternes Udlevering til Mari
nen; maaskee Lettelse i Garnisonstjenesten, maaske 
yderligere Indskrænkning af Gjenindkaldelserne. De 
troede at kunne faae Bojsen med sig. Jeg advarede imod 
at stole for meget herpaa. Det var jo muligt, at man lo 
vilde faae os til at bryde med Berg, og saa lade os i 
Stikken. Imidlertid kom Cpt. Poulsen og udtalte lignende 
Forventninger; man skulde ved underordnede Mier. for
handle med de Moderate, medens Lederne forhandlede 
med Berg. De, der troe paa de Moderates Villighed til is 
at enes med os, støtte sig paa den Betragtning, at disse 
vel helst vilde have seet, at der intet Fællesudvalg var 
kommet, men nu, det engang er der, troe de snarest at 
faae Bugt med Berg, naar de selv tage Sagen i deres 
Haand og hindre ham fra at staae som den, der afgjorde 20 
Sagen.

Hvorledes Forholdet er, fik jeg et levende Indtryk af, 
da Berg paa min Anmodning om at sørge for, at de 
valgte Medl. samlede os paa Mandag Formiddag, tilstod, 
at han ikke, om han end blev først valgt, ønskede 25 

at sige det til Holstein.
Da ei blot Liebe, men og Krabbe viste sig villig til 

at fremme Udvalgets Dannelse saa meget som muligt, 
naaede vi alt idag Valget.

Haffner, som først vilde have reist paa Landet idag, so 

opgav det og de militære Udvalgsm. fra Landsthinget 
samledes med de 5 Høiremler. fra Folkethinget i Aften. 
Hovedsagen er, at vi ikke ansee Sagens Glippen for en 
saa stor Ulykke, at man for at forebygge dette Udfald 
gaaer ind paa en Hærlov, der indeholder Tilbageskridt. 35

Opgaven maa være: intet Tilbageskridt; men snarere 
kan man finde sig i færre eller ringere Fremskridt end 
at opofre det ene Vaaben for at vinde Noget for et an-
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det Vaaben. I det Hele er det jo Sjællænderne og Fyn
boerne, med hvem der maa arbeides mod Jyderne.

DEN 4. JULI. Søndag. Thomsen gav mig Beretning om 
Sammenkomsten igaar. Der var hos Haffner Tilbøielig-

5 hed til at stryge 2 å 3 Batailloner, hos Fallesen til (med 
Bahnson) at stryge 5 (med 2 Gardebatailloner); men 
Thomsen gjorde bestemt Indsigelse, der efter ham god- 
kjendtes. Han fremsatte derhos et Forslag, der medførte 
finantsiel Lettelse uden at gjøre Skade i militær Hsde.,

10 nemlig at tage Militærarbeiderne af de egentlige Com- 
battanters Bække.

DEN 5. JULI. Mandag. 1) Fællesudvalget konstituerer 
sig. 2) Der taltes og indkaldes til Mæglingsf. Onsdag 
Eftm. Kl. 6. 3) Derpaa samledes Høire-Militære til fore

ls løbig Samtale.
4) Thomsen søgte Bojsen, som havde været hos ham 

igaar.
5) De 17 mødtes til Raadslagning om, hvilke Ændrin

ger der skulde fremkomme alt nu fra vor Gruppe.
20 Affattelse overgives til Haffner—Blom—Magius—Sca

venius. Thomsen og Jensen (Militærarbeidernes Inddrag
ning; Hestenes Nedsættelse til 79 fra 92, og muligt 
Adgang til Udstationering efter Kaufmann). Scavenius 
antyder Udfoldning af 20 Bat. til 30.

25 Ved anden Behig. af Lønningstillæget kom da Estrup, 
hvis uanmeldte Fraværelse Liebe ei havde ændset, da 
Sagen i Løverdags toges til 1®'® Behig. Andræ vilde først 
aldeles ikke høre tale om Bettelser i hans Optryk af 
sidste Finantslovs Bevilling; tilsidst erkjendte han dog,

30 at man maatte tage Hensyn til de fuldendte Revisions
love, og efter Mødets Slutning indsaae han, at han 
havde glemt dem, der lønnes af særlige Fonds.

DEN 6. JULI. Tirsdag.
Seer jeg tilbage til Forhandlingerne igaar, synes Stil-

35 lingen mig saare lidet opbyggelig.
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I. Under den første almindelige Forhandling talte af 
Venstre væsentlig kun Berg (idet iøvrigt kun Rasmussen 
viste en vis Attraa efter Tilveiebringelse af en Overens
komst).*

Berg forsøgte kun at fremkalde Udtalelser fra Lands- s 
thingsmænd, der kunde benyttes til at fremkalde Spalt
ning mellem os og Mindretallet i Høire. Haffners almin
delige Indledning var mere forsigtig end Thomsens >Mø
den paa Halvveien.« Berg vilde ind paa I. Bataillonernes 
Antal o. s. v.; men forgjæves; han vilde yderligere berede i» 
sig Vei til Forhaling ved at faae Beregninger udførte i 
Krigsmst; men dette afskar jeg, idet jeg mente, at det i 
Reglen vilde være ufornødent. Bojsen vilde hurtigt Frem
me, men sagde iøvrigt Intet.**

II. Der kom nogen Uenighed frem mellem Thomsen is 
—Jensen og Haffner om Nedgang til 28 Batailloner, men 
H. faldt foreløbigt til Føie; derimod er H. vistnok stram 
m. Hs. til Cadrene.

III. Inden de 17’s Aftenmøde kom Th. ikke synderligt 
vidt frem med Bojsen. De talte sammen; B. vilde førsten 
og fremmest have en ny Krigsmstr., hvilket Thomsen jo 
ikke kunde skaffe, det erkjendte B. men saalænge man 
ikke vidste, hvad Berg vilde, kunde de Moderate ikke 
røre sig. Nogle vilde, Andre ville ikke.

Det synes iøvrigt, som Krabbe opmuntrer til, at de 25 
Moderate skulle lempe sig.

Idag afgives Betænkning af Folkethingsudvalget om 
Statsregnskabet ”/s. Forældelsesspmet. kommer stærkt

* Til mig sagde N. R. at han vilde være med til at 
knække Bergs Hovmod; han vilde ingen Hærlov, naar 30 
han ei selv kunde dictere den.

** Berg lokkede Blom med et Spm., om man hellere 
vilde slaae af paa Infanteriet eller paa de særlige Vaa- 
ben, til at svare. Svaret gik ud paa, at naar der skulde 
reduceres, saa maatte man, omend med blødende Hjerte, 35 
indskrænke ligeligt.
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frem. Rimestad driller de andre, fordi de ikke ville reise 
Rigsretsanklage.

Efterat den sjæll. Jernbanes Bestyrelse, der ikke vil 
føie Estrup i at indkalde Generalforsamlingen strax, har 

5 udnævnt Klubien, Rothe, Ehlers, Bille og Levy til at 
forhandle Overdragelsesvilkaarene, har dette Udvalg igjen 
overgivet Forhandlingen med Caroc—Skou til Klubien— 
Rothe. Vil Bestyrelsen kunne overgive ham det under
ordnede Bestillingspersonale paa Naade og Unaade?

10 DEN 7. JULI. Onsdag. Paa det i forgaars og igaar efter 
Bergs Bestemmelse afholdte Grundlovsværnsforenings
møde* bifaldtes vel Forhandlingspolitiken, men man vil 
vide, at Fleertallet har været imod et Forslag, Berg havde 
paatænkt**; det siges, at man fandt det for vidtgaaende.

15 Om Berg berettes, at han tilbragte flere Timer i Krigs
ministeriet i Samraad med Kaufmann igaar. (Thomsen.)*** 

De 17 mødtes idag for at høre, hvad de 6 nu ville 
opstille. Der var nogen Uenighed, idet vort Udvalg kun 
havde medtaget Indskrænkning af 1) Forstærkningskom-

20 pagnierne ved Fodfolket og af 2) Fæstningskop. ved Ar
tilleriet, 3) en Oberst ved Artilleriet, hvortil kom Brug 
af Combattanter (istf. Militærarbeidere) til Hestepassere 
og Sygepassere samt 5) Hesteindskrænkning. Fallesen fandt, 
det var alt for lidt,t og Jensen antydede sit Forslag om

25 at lade Regimentsformationen falde m. m. (2X15). Imid
lertid rygtedes det, at de Moderate intet Forslag vilde 
stille; det kom frem, at Oberstinddragningen § 40 (5,600 
Kr.) for Haffner betød, at al videre Indskrænkning af

* Sidste Møde i Aarhus Spt. 1878.
30 ** Berg vilde gaae op til den nuværende Udgift.

*** Skeel oplyser d. ®/’, at Kaufm. har fortalt Estrup, 
at Berg søgte ham, tilsyneladende for at bede om nogle 
Beregninger. Da B. sagde, han vilde foreslaae 24 Bat., 
havde K. erklæret, at det aldeles ikke var antageligt.

35 t 1) § 2. 32,000. 2) § 4. 22,000. 4) 68,000 Kr. 5) 32,000 Kr.
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Cadrer bortfaldt. De 6 samledes igjen, og efter deres 
Forslag holdt man sig til 1. 2. 4. og 5. Haffner skulde 
stille Forslagene; Forhandlingen skulde nærmest føres 
af H. og Thomsen.

Efter Pastor Bernhoft vilde Kong Oskar i 1875 have s 
afskediget Stang, men denne græd for sig, paakaldende 
Kong Oskar I.s Manes. Han fik Lov at blive, og saaledes 
er han gaaet tilgrunde i Alderdomsroutine.

B. vilde mene, at det er Sverdrups radicale Creditorer, 
som havde drevet ham frem til den afsindige Politik, lo 
han har fulgt. Bønderne drive og paa i deres Ubekjendt- 
skab med Forholdene, men nu ere de selv forbausede 
over at være dreven saa vidt frem. Det kan ikke dølges, 
at ikke saa ganske Faa hellere ville see svenske Soldater 
i Kra., end lade Sverdrup—Bjørnson raade; men lige- is 
saalidt kan det dølges, at Kong Oskar har vakt almin
delig Uvillie ved den Maade, hvorpaa han vil indynde 
sig hos Alle og Enhver, navnlig de Ringere. De forslagne 
Bønder lee af ham.*

DEN 8. JULI. Torsdag.
Ændringsforslagene kom til os i Morges; de Moderate

havde intet Forslag stillet; Bergs Tilgang beregner han 
til omtrent 400,000 Kr., hvilket turde være vel høit ansat.

De 17 samledes efter tredie Behig. i Landsthinget af 
Lønningstillæget; vi bleve enige om Tilbageholdenhed; 25 
Haffner skulde fortrinsvis tale, Thomsen spørge, fsv. 
dertil fandtes Anledning. Jeg fremhævede stærkt, at vi 
maatte holde sammen, saa at den Enkelte ikke gik paa 
egen Haand, men forud meddelte, hvis han maatte skille 
sig fra de Andre. 30

De to nye Contra-Admiralsposter ere givne E. Krieger 
og Bruun. Til Kommandører udnævnes Mac-Dougall og 
Holm med Forbigaaelse af Pedersen, Tegner, Braem og

20

* Jfr. «A.

Kriegers Dagbøger. VIL Bind. 19
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Gjødesen. Det er nok første Gang, saadan Forbigaaelse 
skeer i Marinen.

DEN 9. JULI. Fredag. Fællesudvalget mødtes. Først 
holdtes Parolen. Haffner mødte roligt Berg. Denne fandt,

5 at naar vi ikke havde Andet at sige, var det ligesaa 
godt strax at slutte og lade Kaufmann vide, hvorledes 
Sagen staaer. Derpaa fulgte en Opfordring til de Mode
rate til dog ogsaa at tale. Bojsen fandt store Vanskelig
heder. Deels fordi Sagen var uforberedt til Fællesbehlg.,

10 deels fordi han ugjærne indlod sig paa en Prangerfor
retning. Berg vilde vide om Alle 17 støttede Haffners 
Forslag, og derved tilkjendegav, at de ikke vilde gaae 
videre. Man havde ikke villet stille flere Forslag. Da 
han truede og lokkede, kunde Fallesen ikke modstaae

15 og sagde, at der [var] ikke Faa, der gjorde flere Ind
rømmelser; saa kom Ploug og erklærede, al han ikke 
vilde vige fra 30 Bat. og 6 Maaneder. Nu udæskede Berg 
Blom, der overraskede os Alle ved at erklære, at man 
vel kunde forhandle paa Grundlag af 24 Bat. Nu var

20 Berg glad og Ændringsforslag indkaldtes til Løverdag 
Aften Kl. 9.

Efterat Bojsen underhaanden havde aftalt Sammen
komst med Thomsen, samledes vi 17. Jeg foreholdt Blom, 
at al Forhandling blev umulig, naar den Enkelte brød Af- 

25 talen; den, der vilde, kunde skille sig fra os, men naar 
det ei skete, gik det ikke an, at den Enkelte udleverede 
de af Andre besatte Positioner. Han kunde ikke forstaae 
Bebreidelsen, men vilde lystre. Thomsen gav ham den Ud
vei, at han havde tænkt paa Batailloner med stærkere Ram- 

30 mer, naar Tallet formindskedes. Da jeg derefter samledes 
med de 6, kom Uenigheden, om vi skulde stille Ændrings
forslag, stærkere frem; Scavenius havde eet Forslag til* 
Infanteriets Indskrænkning, Haffner vilde gaae ned til 
27 (-+- Gardebat.), Blom til 25 Bat. ä 5 Compagnier; kort 

35 det saae ud til en sørgelig Splittelse, der maaskee gjorde

* 24 Linie=Infant. bat. og 6 Reservebat.
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Kaufmann til Herre over Situationen, naar han under
støttet af Berg tilsidst vilde foreskrive os Love, som de 
Fleste da ikke havde Mod til at nægte Underkastelse. 
Tilsidst bleve vi enige om at vente for at see, om der 
skulde komme nye Momenter frem gjennem Thomsens 5 
Samtale med Bojsen.

Denne Sammenkomst fandt Sted Kl. 3 og varede til 
Kl. 8. Hovedindholdet var, at han vel kun havde Bemyn
digelse til at forhandle paa Grundlag af de nuværende 
Udgifter, men han troede, at han kunde faae Gruppen lo 
op til 200,000 Kr. over (høiere, hvis Berg gik længere op.) 
Indenfor denne Grændse vilde han gaae til

1) De 30 Batailloner Infanteri.
2) Utilstrækkelig Forøgelse af Artilleriet.
3) Aldeles utilstrækkeligt Cavalleri.
4) Passende Ingenieurtropper.
5) En Turnus for Øvelserne, der ikke var uantagelig, 

omend forbunden med nogle sære Vilkaar, hvorefter 
omtrent Vs af Rekruterne først kom senere ind for at 
skaane dem, der vare uddannede, for Garnisonstjeneste, 20

6) Cadres, saavidt Pengene række til.
7) Premierlieutenantsuddannelse i 2V2 Aar med Off. Sko

len ved Regimentet; derhos dog en Dannelsesanstalt for 
at lette Almuespersoner Adgangen til Hærens høiere Stil
linger; det særlige Ingenieur- og Artilleri-Cursus ikke 25 

obligatorisk;
8) Sygepassere og Hestepassere tages af Combattan- 

terne — Forstærkningsøvelserne bortfalde.
9) 3 Batterier i Jylland.
Formelt Hærforslagets Forkastelse, og nyt Lovforslag 30 

indbringes af Fællesudvalgets Folkethingsfleertal som 
Protest mod Fællesudvalgspolitiken, og mod Systemet 
Berg—Kaufmann.

Ville vi nu forhandle paa dette Grundlag?

15

DEN 10. JULI. Løverdag. I det mindre Udvalg gav 35 
Thomsen den Beretning, jeg fik igaar Aftes. Skjøndt han 
var træt, tog man dog i det Hele ret vel derimod; om-

19*
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end Haffner antydede, at en saa stor Reduction af Ud
gifterne ikke var mulig, uden enten at indskrænke Ba
taillonernes Antal, eller at svække Cadrerne i en Grad, 
hvori han ei vilde samtykke; navnlig insisterede han

5 paa Styrkelse af Cavalleriet og Artilleriet. Thomsen hlev 
bemyndiget til at fortsætte Forhlgerne.; Detaillerne bleve 
mellem ham og os 17; de Andre maatte blot vide, at 
Bojsen underhandlede med Thomsen. Det maatte holdes 
hemmeligt for Bergianerne. Blom vilde nu og forhandle

10 med Berg; men dette erkjendtes for umuligt, saalænge 
han ei søgte os. Det Antiministerielle i hele Bevægelsen 
gled uden synderligt Anstød.

Aftenen gik uden der kom noget Forslag fra Berg, 
endsige fra de Moderate.

15 Kaufmann anholdt Blom og Magius for at faae Noget 
ud af dem; det lykkedes ikke, men han kom frem med, 
at man maatte se at faae Noget ud af Bergs Forslag. 
Han gaaer og skjelder de Militære ud, som forhindre 
en Overenskomst.

20 DEN 11. JULI. Søndag. Thomsen meddelte idag Resul
tatet af 7 Timers Forhiger, mellem ham og B. igaar. 
Indholdet af de Forslag, Bojsen gik ind paa, var vidun
derligt — men Omkostningerne! Thomsen anslog dem 
til omtr. 300,000 Kr. over den nuværende Udgift. Bojsen

25 mente, at Udgifterne ei vilde blive større, end at han 
kunde faae sit Parti til at gaae ind paa dem — NB. hvis 
man forinden kunde faae Berg til at gaae over de nuvæ
rende Udgifter, om det saa blot var i en mundtlig Yttring 
under Conferencen mellem Kaufmann og Fællesudvalget.

30 Ellers kunde B., der vilde have Alle med, efter Thom
sens Formening ikke overvinde Høgsbros Modstand. 
Faren er og bliver altsaa i Realiteten, at Kaufmann ved 
Conferencen skal opgive væsentlige Forbedringer, der 
saa ikke kunne gjenvindes, i politisk Hsde., at hans

35 Forslag skal sprænge Sammenholdet i Høiregrupperne. 
Jeg henstillede, om man med Bojsens Tilladelse skulde 
indvie Estrup i Situationen. Dette fandtes ugjørligt. Sca-
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venius mente, at Bojsen, da en af Hoveddrivfjedrene var 
Uvillie mod Kaufmann, dog muligt kunde fastholde sit 
Tilbud, skjøndt det gik videre, end Kfm. krævede. Dette 
synes mig dog lidet troligt. Thomsen havde dog ogsaa 
Betænkelighed ved ligefrem at tale med Bojsen om den s 
Indflydelse, Kfms. Optræden kunde øve. Sandsynligviis 
ville vi altsaa i Morgen spille Fallit og spørge, om Kfm. 
ønsker en Conference. Tit de 10 sagdes kun, at vi ei 
kunde stille Forslag, da man ei vidste, om de andre ei 
gjorde det. Jeg forklarede idag Bavn Stillingen i Fælles- lo 
udvalget, og forestillede ham Nødvendigheden af, at 
Kaufmann snart kan tale i Regjeringens Navn paa en 
Maade, der ikke kompromitterer enten Hærlovs-Sagen eller 
Regjeringen, hvis han overhovedet skal have Bemyn
digelse til at forsøge en Indgriben fra Regjeringens Side. is 

DEN 12. JULI. Mandag.
Thomsen paastaaer, at 250,000 Kr. ville forslaae til 

Bojsens Forsi.
I Udvalgsmødet fremhævede jeg, at Forhandlingernes 

Fortsættelse jo var haabløs, naar hverken de Radicale 20 

eller Moderate vilde komme frem. Berg fandt, at han 
havde gjort et stort Skridt. Jeg svarede, at naar en Hær
lov skulde kunne vedtages med nogenlunde almindelig 
Tilslutning, maatte det være en saadan, der tilnærmel
sesvis i Lighed med Søværnsi. indeholdt Fremskridt paa 25 
væsentlige Punkter, men ikke Tilbageskridt paa noget 
Hovedpunkt; men dertil kunde man ei komme, naar 
man ikke istf. at blive i finantsiel Hsde. under den nu
gjældende Hærlov vilde gaae omtrent 300,000 Kr. over. 
Berg kaldte dette at forlange, at man skulde være ved 30 
Slutningen, inden man begyndte. Jeg svarede, at der 
maatte være en vis Beggndelsesenighcå, inden der kunde 
komme en Slntningsenigheå. Forhlgerne ophørte, og Berg 
foreslog en Meddelelse til Krigsministeren med Anmodning 
om en Conference. Jeg havde antydet, at man kun skulde 35 
meddele Ændringsforslagene med Bemærkning, at man 
paa dette Grundlag ikke kunde enes, og tilføie at man
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var villig til en Conference, hvis Ministeren ønskede at 
udtale Regjeringens Stilling til Sagen. Carstensen og Juel 
havde den Takt at optræde mod Bergs Forslag, uagtet 
jeg ei insisterede; Forhi. afbrødes 4 Quarteer, og Fleer-

5 tallet sluttede sig til mit Forslag (kun Fallesen stemte 
med Berg ligesom C. H. Hansen); de Moderate stemte 
ikke.

Vi fik derpaa Tilladelse til at meddele de 10 (med 
Undtagelse af Fallesen), hvad der var foregaaet mellem 

10 Thomsen og Bojsen. Thomsen holdt dog tilbage, hvad 
der særligt var Bojsens Opfindelse, og som det derfor 
gjaldt at unddrage Berg. Scavenius beklagede meget, at 
vi ikke havde stillet Ændringsforslag, idet Sagen dermed 
var gledet ud af vor Haand; han troede ikke paa de

15 Moderates Mod til Handling.
Efterat Juel havde foranlediget en Samtale mellem 

Estrup og mig, forklarede jeg ham Stillingen, som jeg 
opfattede den.

Det viste sig,
20 1) at han betragtede Folkethings-Mindretallets Optræ

den uden foregaaende Aftale med Regjeringen som den 
Kjendsgjerning, der havde fordærvet den hele Sags Gang; 
det hed sig, at det var skeet for at naae en Forhand
ling, men hvad var det saa for en Forhig. man havde

25 faaet? Og vilde ikke Venstre være blevet nødt til at for
handle af Frygt for en Oplosning, hvorhen det stærkt 
bar hen. Det var alene denne Frygt, som havde formaaet 
de Moderate til i Princippet at vedtage en brugelig Sø
værnslov; først da Berg sønderrev Sammenbindingen,

30 bleve de tvungne til at vedtage Loven. Havde man ladet 
Regjeringen vide, at man vilde gjøre saa store Indrøm
melser, vilde han bestemt have fraraadet dem.‘^

* Thomsen havde i Virkeligheden ladet Kfm. faae fuld 
Besked, idet han havde skaffet sig Leilighed til en Sam- 

35 tale med ham. Ved denne, (hvor Scavenius, som skulde 
have været med, udeblev, fordi Estrup hindrede Thom
sen fra at være med, da Sc. var hos E. for at advare
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2) Han var enig med Kaufmann i, at det, hvorpaa det 
væsentlig kom an, var en brugelig Hærstyrke; var der 
Valg mellem Tallet og Godheden, maatte Tallet vige for 
Godheden; han troede ikke, at Høire vilde blive sprængt, 
omend en Enkelt muligt ikke fulgte med, fordi Regj. s 
gik ind paa en Nedsættelse af Bataillonstallet.

3) Han mente vedvarende, at Stillingen nu frembød 
flere Udsigter til en Løsning end senere, paa Grund af 
Spaltningen af Venstre.

4) Han var enig i, at naar et Udvalg ønskede en Con-lo 
ference, maatte det kunne byde Begjeringen et Grundlag, 
hvorpaa der kunde forhandles; han fandt altsaa den 
Form, der blev vedlaget, naturlig. Det var et Spm., om 
Regjeringen ikke maatte holde sig tilbage fra en Con
ference. Siden opkastede han dog det Spm., hvorledes i5 
denne Regjeringens Tilbageholdenhed vilde blive bedømt. 
Jeg ansaae det for nødvendigt at fremhæve, at Kfms. 
Fjernelse dog frembød Muligheder, som nu ikke havdes. 
Jeg gjorde delte saa meget mere, som Bojsen havde 
ladet Thomsen forstaae, at han betragtede sig som bun- 20 
den til den foreløbige Aftale, selv om Partiet ikke i Aar 
bestemte sig til activ Politik. Paa Estrups Tilskyndelse 
til at foranledige en Sammenkomst mellem Kfm. og os 
17 svarede jeg Intet; men det kan jo blive Nødvendigt.

Om Eftermiddagen erfarede jeg gjennem Thomsen, at 25 
Boj sen havde naaet saa Meget, at Bestyrelsen havde 
besluttet i et Partimøde der skulde holdes i Morgen Kl.
10 at begjære Bemyndigelse til at handle i Forening 
med os; Kl. 12 vilde han sige mig Besked. Efter Boj
sens Yttring var der et saadant Tryk fra flere Medlem- 30 
mers Side, at selv om det ikke lykkedes paa Mandag, 
vilde det blive gjentaget, og det maatte og skulde gaae.

mod Bataillonernes Reduction) havde Kfm. vel yttret, 
at 600,000 Kr. var en vel stærk Nedgang, han havde 
tænkt 300,000 Kr., han gjorde og ellers en og anden 35 
Bemærkning, men tilsidst faldt den mærkelige Yttring, 
at han tog enhver Hærlov, der gav en bedre Officeersskole.
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DEN 13. JULI. Tirsdag. Jeg fik ikke formelig Besked 
Kl. 12, idet Partiet vel i Grunden havde taget den øn
skede Beslutning, men ikke i Formen, idet man ønskede 
at vinde Albertis og de med ham Udtraadtes Samstem-

5 ning. Han skulde Kl. IV« tale med Alberti. Lovf. maatte 
helst slet ikke komme frem i F. U., men indbringes af 
de Moderate i Folkethinget.

Jeg meddelte nu Estrup Situationen, idet jeg ikke ansaae 
det for passende, at Ministeriet sad og drøftede Svaret 

10 til Fællesudv. som noget Alvorligt, medens det maatte 
antages, at det alt var dræbt. Han meddelte mig, at det 
var vedtaget at svare, at Kfm. ikke havde Noget at indvende 
mod Høires Forslag, men maatte ansee Bergs for aldeles 
uantageligt, og derfor ikke troede paa Sagens nuværende 

15 Standpunkt at kunne yde noget Bidrag til at naae Overens
stemmelse.*

Kl. 272 kom Bojsen og stillede 40 St. til Baadighed. 
Han henstillede, om han og jeg skulde underskrive en 
Traktat, hvilket han dog ei insisterede paa, da det syntes 

20 mig noget usædvanligt. Han mente nu, at Forslaget 
skulde indbringes i Morgen og fremmes hurtigst muligt. 
Jeg svarede, at jeg skulde give Besked, saasnart jeg kunde; 
men han vilde forstaae, at det ikke afhang af mig alene, 
end ikke af de 10, der hidtil jo ei havde kjendt Enkelt- 

25 hederne; vi, som ikke tidligere havde kunnet sætte Regje- 
ringen i Kundskab om Sagen, vilde naturligvis nu gjøre 
det, idet vi ikke bag Regjeringens Ryg vilde tage en en
delig Beslutning, hvis Resultat vilde være en fuldstændig
Overraskelse for samme.

30 I Mellemtiden, medens jeg ventede paa Conferencen 
med Alberti, havde jeg ladet Thomsen-Bojsens Lovfor
slag trykke. Kl. 3 aftalte jeg med Estrup Sammenkomst 
Kl. 4**; saa mange Ministresom muligt maatte være tilstede. 

Kl. 4 mødte Thomsen, Scavenius og jeg. Alle Ministrene
35 vare tilstede undtagen Skeel (i Jylland) og Nellemann.

* 16 Juli.
** Berg.s og Hørups Besøg jfr. ^7? kort før Kl. 4.



1880 13. Juli 1880 297

Da jeg havde meddelt Ep. Kl. 3, at nu var Aftalen 
mellem de 40 og 17 fuldbyrdet, havde han straks følt 
det Slag, der ramte Regjeringen — »Jeg havde tænkt mig 
mange Muligheder, men ikke den — det er jo en ny 8^* 
Novbr.^^ Kl. 4 havde han aldeles gjenvundet sin Fatning, s 
Efterat Sagens hele Gang var forklaret af mig, og Over
enskomstens mærkelige Indhold af Thomsen, udtalte 
Krigsministeren sin Tilslutning, Estrup pointerede, at 
Regjeringen ei var ansvarlig for Udgiftsberegningen (der 
var sat af Bojsen til et Tillæg af 200,000 Kr. og af Thom- 
sen til 220,000) og at man jo under Forhlgernes Gang 
maatte kunne stille Spm. i fornødent Fald Forslag til 
Tydeliggjørelse; der var saaledes efter Krigsministerens 
Erklæring Intet til Hinder for strax at udtale, at det 
gjorte Tilbud, der ei paa noget væsentligt Punkt var et is 
Tilbageskridt, men paa væsentlige en Forbedring, for
nuftigvis ikke kunde afvises. Sagen var altsaa her i Orden, 
omtrent Kl. 5V« og Kl. 8V2 forelagdes det Hele til God
kjendelse i de 17’s Raad (Fraværende Jessen, Magius,
P. Pedersen, Fallesen.) 20

Paa mine Vegne meddelte Thomsen Bojsen, at Alt 
var i Orden.

Krabbe, der har havt megen Fortjeneste af, at de 
Moderate opildnedes til Handling, yttrede til mig, at det 
overraskede ham, at Thomsen havde faaet saa store 25 
Indrømmelser af Bojsen, men han havde ei Noget deri
mod. Krabbe vil nok tage Sagen paa Løverdag* til 1®*® 
Behig. Planen at indrette Lands- og Folkething i Chri
stiansborg behagede ham aabenbart ikke.

Berlingske bragte da alt i Aften en Efterretning om, 3o 
at Hærlovens Gjennemførelse maatte ansees høist sand
synlig.**

* Dette sagde han til Liebe, som dog havde bedet ham 
overveie, om han ikke kunde tage Fredag.

** Det kom fra Krabbe selv gjennem en af Berls. 35 
Hjælpere, Larsen jfr. *’A.
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DEN 14. JULI. Onsdag. Det nordiske Naturforskermøde 
sluttes idag. Fischer mener, at Præsteembedsbesættelsesl. 
nu er sikret jfr.

Bojsen var høist afficeret af de Notitser, der stod i
5 forskjellige Blade om den trufne Overenskomst; navnlig 

skulde Nationaltidende have været meget »perfid«. Han 
var endog ikke langtfra at antyde, at det Hele kunde 
gaae itu. Dette sagde han dog ei til mig. Det berørte 
ham ubehageligt, at Ministeriet havde besluttet, at Kfm.

10 ikke skulde møde i Fællesudvalget, inden det havde faaet 
Meddelelse om den trufne Aftale*.

Jeg sagde ham, at det var Noget, jeg ellers ikke omtalte. 
Imidlertid blev Lovforslaget i forbedret Udgave fær

digt lidt før Kl. 1; Lovf. anmeldtes; Lovf. om Udstil- 
15 lingsbygningen vedtoges**, og der holdtes nyt Møde, hvori 

Bojsen fremsatte Forslaget. Det foretoges til anden Behig.
paa Fredag.

Berg vides endnu ikke at have taget sin Bestse. om, 
hvilken Holdning han vil indtage.

20 DEN 15. JULI. Torsdag. I Fællesudvalget enedes man 
om at indstille, at Sagen ei videre fremmes, efterat først 
Bergs Forslag om Mødernes blotte Udsættelse var for
kastet (19 Nei, 2 stemte ikke, 5 ja, 4 fraværende) Blom 
—Thomsen, Berg forbeholdt sig passende Tid til at ud-

25 tale sig og forme sine Forslag.
Det er nu givet, at Berg—Hørup ville gjøre de yder

ste Vanskeligheder; der fremkom fra Hørup og senere 
fra Berg Anke over det Uparlamentariske, Ukollegiale 
i den Adfærd, der var vist bag det bergske Mindretals

30 Ryg. Det skete dog uden stor Heftighed mod mig, da 
jeg kort tilbageviste Anken, henholdende mig til hele 
Sagens exceptionelle Stilling.

* f6' Juli. Ministeriet havde dog adskillige foreløbige 
Vink forinden.

35 *.i: Meldahl ansaae det for meget tvivlsomt, hvorvidt
Loven kan benyttes.
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Haffner gav den Stemning Luft udenfor Mødet, at 
Afgjørelsen ei var ubetænkelig i parlamentarisk Hsde., idet 
det snart kunde føre til et Venstremstm., medens han 
erkjendte Forslagets Brugelighed i militær Hsde.

DEN 16. JULI. Fredag. Idag siger Fischer, at Udvalget 5 
dog ei vil slutte sig til hans Præstehesættelsesforslag.

Bachke er trykket af Regjeringens Upopularitet m. 
Hs. til nyt Samarbeide i nordisk-retlig Retning og vil 
have mig til at vinde Heftye for Sølovsrevisionen med 
særligt Hensyn til Credit i Skibe (evnt. Hypotekforening.) lo

Første Behlg. af Hærl. begynder i Folkethinget. Berg 
vilde være saa ondskabsfuld som muligt, men var tem
melig mat. Det skal endnu være tvivlsomt, hvorledes 
han vil stemme. Nellemann fortæller mig idag, at han 
og Hørup gjorde sig et ligegyldigt Ærinde (om en Lotte- i5 
koil.) hos Estrup i Tirsdags imellem Kl. 3 og 4, men de 
havde dog ikke Mod til at aabne Underhandlinger ved 
en ligefrem Henvendelse. Det var altsaa spildt Umage. 
Hans Fælle Pedersen siger, at da Finantsls. Forkastelse 
hlev vedtaget i 1877, havde Berg fraraadet det, idet han 20 

betvivlede, at man havde Styrke til udholdende Modstand. 
Endnu om Aftenen, da han med to Bønder kom for 
sildigt til Jernbanen, gik han tilbage til Bojsen; hans 
lange Modforestillinger hjalp ikke.

DEN 17. JULI. Løverdag. Nellemann fortæller mig, at 25 

Kaufmann Tirsdag Formiddag havde forklaret ham, hvor
ledes han vilde forelægge et heelt nyt Udkast i Fælles
udvalget; deri var to Batailloner opgivne; Udgiften vilde 
blive omtrent som i vort Forlig, en 200,000 Kr. over den 
nuværende Udgift o. s. v. N. havde foreholdt ham, at 30 
det ikke var Ministerens Opgave at stille nye Forslag, 
men at udtale sig om de i Fællesudv. fremkomne For
slag; Kfm. var imidlertid ivrig, dog vilde han have talt 
med Hatfner, inden han indbragte sit Meget indrøm
mende Forslag. I den derpaa følgende Formiddagsmini- 35 
sterkonferentse frafaldt han dog saa meget lettere sin
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Plan, som forskjellige Antydninger alt vare komne igjen
nem Haffner og Scavenius.

Krabbe karakteriserer Berg ganske rigtigt ved at sige, 
at denne ikke taaler den Vind i Seilene, han havde havt 

5 i denne Samling; saasnart han faaer Medbør, bliver han 
overmodig; »han er aldrig ædelmodig mod sine Mod
standere.«

Første Behig. af Hærloven sluttes. Overgang til anden 
Behig. vedtages eenstemmigt. Bergianerne afholdt sig fra

10 at stemme. Anden Behig. falder først paa Tirsdag.
Krabbe har i Sorø, hvor han satte en Søn i Skole, rost 

sig af at være den, hvem Hærloven skyldes.
DEN 18. JULI. Søndag. Dinesen vil paastaae, at den 
Alliance, Hørup havde faaet Berg ind i med Brandes

is ianerne, og som havde fundet sit Udtryk i Finantsud- 
valgets Billigelse af et Fischer-Forslag, der skulde skaffe
Brandes Ansættelse ved Universitet, har skadet Berg 
meget. Der blev sendt et Telegram til Jyllandsposten 
herom, og dette virkede saaledes paa Grundtvigianerne

20 rundtomkring i Landet, at Høgsbro blev betænkelig, 
uagtet han har afslaaet i sit Blad at polemisere imod 
Fritænkerne.

Bjørnsons hele Adfærd har og skræmmet Mange. B. 
vilde havt Hegel til at forskyde Udgifterne til et fritæn- 

25 kerisk Dagbi. — det var en Risiko af en 60- til 70,000 
Kr. — »jeg er sgu da ikke gal«, sagde H., som ellers 
ikke bander. Bjs. raser nu mod Kong Oskar i sine 
Correspondancer, og denne, der i sin Tid var uforsigtig 
nok til i en Ubekjendts (tilfældigvis en af B.s Venner) 

30 Nærvær at sige, at der ikke var noget af de 10 Bud, B. 
ikke havde overtraadt, raser fremdeles mod Bn. paa en
lidet værdig Maade.
DEN 19. JULI. Mandag. Idag indskydes Behl. af Stats
regnskabet for 18”/8 i Folkethinget. Der faldt nu An-

35 tydninger om, at man vil gaae til Rigsret; Alberti skal 
være stemt herfor, men endnu er Stemningen ei til
strækkeligt forberedt (Bojsen).
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Efter Bojsen vilde Krabbe gjærne afvise Bergs kolos
sale Ændringsforslag (nemlig to nye Hærl., deels paa 
Grundlag af Folkethingets, deels med Landsthingets som 
Udgangspunkt). Berg skal først have villet slutte sig til de 
Moderates Forslag; men Hørup har i sin Lidenskab bragt s 
ham ind paa andre Veie.

I Aften vil Bojsen samles med Bjørnbakkerne for om 
muligt at overtale dem til at slutte sig til Forslaget; Kjær 
gjorde det blot for at vise Bojsen en Venlighed.
DEN 20. JULI. Tirsdag. I Fællesudvalget gjorde Fleer- lo 
tallet sig færdigt; Mindretallet vil afgive særskilt Betænk
ning, omend knurrende.

Anden Behig. af Hærlf. i Fo/Aethinget endtes let, efterat 
Juels Udvalgsforslag var forkastet* og Berg havde taget 
sine Forslag tilbage. is

I Landsthinget enedes man om at forandre Indholdet 
af Lønningstillægsl. efter Regjeringsforslaget — til Schar
lings og Estrups Tilfredshed; men til Gjengjæld maatte 
man lade dem, der ønskede Fællesudv. efter Landsthing
ets Begjæring, faae sin Villie. Estrup havde ønsket, at 20 
man skulde have overladt det til Folketh. at begjære 
Fællesudvalg.

Nu vil man i Folkethinget have tre Jernbanelovf. og 
Fischers Kirkeembedsbesættelsesl. frem i sidste Øieblik. 
Klein er imod den sidste Lovs Fremdragelse til Ære for 25 
Berg og Fischer.

Liebe siger mig, at Estrup havde tænkt paa Rigsda
gens Afslutning d. 16**® eller 17**®. Nu vil sagtens Løn
ningssagen (og Jernbanesagen maaskee) fremkalde yder
ligere Udsættelse. 30

DEN 21. JULI. Onsdag. Præsteembedsbesættelsen kom 
ikke til Behig. Det gaaer frem og tilbage med Fischers

* Det skulde være en Hjælp til Bjørnbakkerne, der, 
naar Udvalget forkastedes (50 >30) lettere kunde sige »Stem
mer ikke.« Dertil kom de nok igaar Aftes med Tilbøie-35 
lighed til ude i Landet at hjælpe Bojsen.
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Udsigter til denne Lovs Gjennemførelse i den nye af 
Berg—Fischer opfundne Form. Det gaaer her, som det 
saa ofte er gaaet Fischer. Snart siger han til sine Col
leger, der ikke vente Noget: Ja, det skal De ikke sige.

5 Snart udbrj^der han: Man kan aldeles ikke bygge Noget 
paa de Mennesker! Man skal intet Hensyn tage til dem.
DEN 22. JULI. Torsdag. Jeg forklarede Landsthingsfler- 
tallet i et privat Møde, hvorledes det var gaaet til ved 
det nye Hærforslags Tilblivelse.

10 Estrup havde gjennem Nellemann agiteret saa stærkt 
mod Fællesudvalgs Begjæring i Landsthinget i Lønnings
tillægssagen, at der i Mødet paany reistes Indsigelse her
imod. Ussing o. Fl. vare meget forbittrede; men Juel, 
Matzen talte imod Fællesudvalg, naar man ikke som

15 Ussing vilde tage, hvad der kunde falde af. Brasch og 
V. Petersen er jo enige med Ussing. Tilsidst sendtes 
Brasch, Juel og Schlegel (Ussing vilde ikke være med) 
til Estrup. Denne dæmpede Brasches Iver for Udvalg 
ved at love, at han skulde interessere sig for Sagen i

20 næste Samling og dermed vil Landsthinget da berolige 
sig. Men nu afhænger Rigsdagens Slutning af Jernbanel. 
og Folkethingets Holdning i Præstebesættelsesl. og Løn- 
ningstillægsudyalgsspmet.
DEN 23. JULI. Fredag. Bojsen overraskede Fischer under

25 Præstebesættelsesl. med et Forslag om Hjemvisning til 
Udvalget (efterat F. ligefrem havde erklæret en extraor- 
dinær Behig. af Lovf. i Landsthinget nødvendig). Klein 
støttede Bojsens Forslag, der vedtoges med 41 >33. Høire 
var deelt; Scavenius stemte f. Eks. mod Tilbagevisningen.

30 Dette er et haardt Stød for Fischer.
Jernbanelovene vedtages ved tredie Behig.
For at Lovf. om Kjøbet af den østjydske Jernbane

kan blive tvunget igjennem i Landsthinget, foreslaaer 
Winther Nedsættelse af Fællesudvalg i Løriningstillægs-

35 sagen. Det fik først 27 >25, men faldt ved Navneopraab 
29 Nei — 28 Ja. Bergianerne og Bille stemte ikke. De 
Moderate stemte imod.



1880 23. Juli—24. Juli 1880 303

I Landsthinget Hærl. til V*« Behlg, efterat Lønnings- 
tillægsl. var blevet bragt tilbage til Regjeringsforslagets 
første Skikkelse, uden at Fællesudvalg begjæredes. Ussing 
gik Estrup temmelig stærkt paa Klingen, fordi denne 
som sædvanligt vilde staae som den, der ingen Indfly- s 
delse havde øvet paa Landsthingets Beslutning. Den 
Maade, hvorpaa Ussing omtalte Estrups Holdning under 
Finantslovens Behlg., mishagede kjendelig Ep.

DEN 24. JULI. Løverdag. Rigsdagen kan nu sluttes idag, 
da det ikke lykkedes Estrup at faae Liebe til at gaae lo 
ind paa en aldeles extraordinær Fremme af Lovf. om de 
østjydske Jernbaners Kjøb. Landsthinget vedtog Hærl. 
efter nogle Udtalelser af Venstre. Magius og Blom sagde 
i det Hele saa godt som Intet. Kaufmann havde igaar 
anbefalet Lovf.

Kaufmann vil efter Rigsdagens Slutning i længere Tid 
til Bad. (Han er stærkt plaget af Asthma.) Imidlertid fun
gerer Ravn. Gjennemførelsen kan vel forberedes i Kauf
manns Fravær, men det er ikke rimeligt, at Ravn vil 
underskrive iblinde, hvad Kaufmann vil, og denne over- 20 
lader næppe Personalespm. til Ravn, saa der skeer vel 
Intet, før Kfm. vender tilbage. Ønskeligt var, om han 
gjorde Alt, hvad der bør gjøres efter Loven, færdigt og 
opførte Udgifter paa Tillægsbevsl.

Thomsen havde næppe kunnet udrette, hvad han har 25 
udrettet, hvis han ei, tildels ved et Tilfælde var blevet 
fri for den vestindiske Expedition. Men det synes, som 
han efterhaanden er trængt igjennem med den Ansku
else, han alt i Raasløffs Tid forfægtede, om Sjællands 
Forsvar med dertil sig sluttende Kbhvns. Befæstning, 30 
imod paa den ene Side:

a) Steinmann: Jyllands Forsvar (med Ravn.)
b) Tnermoes’s Fyens Befæstning.
paa den anden Side Kaufmann (med Arendrup, Schou 

o. s. V.) der i Virkeligheden ville opgive Sjælland for 3s 
alene at holde sig til Kblwns. Forsvar (med en fra dette 
Synspunkt udgaaende Befæstning.)
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Det danske Msts. Vilkaar.
Estrups Stilling til Klein: ’/i, ’Vi, Vi — til

Liebe: - til Carlsen: ’Vs, ’Vs — til Frijs; —
til Kaufmann: ^/i, (jfr. Thomsen 5^^) — til

5 Fischer: ”/i, — til Liebe: — Juli/23.

Estrups Stilling til Opløsning, Hærlovss. m. v. 
Juni Juli

16 ’ 12 •

Conflicten i Norge.
Forsell beretter d. 14. April 1881, at Kongen efter sit 

10 Ophold i Chra., Heftys Besøg m. m. var i høi Grad vak
lende. Hvad der gjorde Udslag, var en i sidste Øieblik af 
Stang udstedt P. M., der fremstillede Sagen, som om en 
Sanction var ensbetydende med en fuldstændig Opgivelse 
af Veto (ei blot det absolute) i Grundlovsspm. Kongen 

15 havde selv sagt ham dette Hvilken besynderlig logisk Buk.
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