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Livserindringer.



F o r o r d .

7 ) a  niin Fader i Binteren 1854 paabegyndte Nedskrivnin- 

gen af, hvad der nu herved overgives til Offentligheden af Hans 

efterladte Familie, har Han formentligen haabet, efter den om- 

Hhggelige og indgaaende Maalestok at domme, soin Han strax 

har anlagt, at der vilde blive levnet Ham god T id til i Aarenes 

Lob at faa fnldfort disse sine Livserindringer. Han har oien- 

synlig havt til Hensigt ikke alene at give en blot fortcellende 

Skildring af sit eget Liv, sin Fcerd og dens Motiver samt af 

de Ham vedrorende Personer og Forhold, der have Krav paa 

Historist Interesse, men tillige at give sin hele Fremstilling den 

kritiste og instruktive Form, som Han ifslge sin Stilling, Virk- 

somhed og Erfaring maatte anse sig ikke alene kompetent, men 

ogsaa forpligtet til, naar et saadant Arbeide skulde faa sin fulde 

Betydning.

Han var ogsaa dengang endnu en forholdsvis yngre M and  

—  47 Aar; Hans Helbred, der under den forste slesvigske K rigs  

bevcegede A ar var blevet stcerkt nedbrudt af aandelige og fysiske 

Anstrengelser, havde under Hans paafolgende Otium i al Fald  

tilsyneladende bedret sig, Hans davcerende private og offentlige 

Forretninger levnede Ham tilstrcekkelig Tid til Arbeidet, og nagtet 

Han, som naturligt var, fulgte sit Lands indre og ydre Politik
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med saa varm og saa dybtfslt patriotisk Interesse som Nogen, 

saa havde Han sikkert tcenkt sig sin aktive Deltagelse deri som 

afsluttet, naar ikke nogen scerlig paatrcengende Statsnodvendig- 

hed maatte kalde Ham til atter at scette Hensyn til Helbred, 

Lyst og personlige Sympathier tilside for Fcedrelandets Vel.

M en  da tillige nnn Fader, som Han selv anforer, kun med 

stör Overvindelse gik til at nedskrive sine Erindringer, idet en- 

hver Stillen sig selv frem Var Ham medfodt imod, og den offent- 

lige Omtale af Andres Personer og Handlinger, som Han med 

sin aldrig svigtende Pligtfolelse for den noieste Sanddruhed 

maatte vcere nodsaget til at fremfore, Var Hans Diskretionsfolelse 

ligesaa meget imod, saa er det forklarligt, at Arbeidet kun skred 

saa langsomt frem, at Han ved sin Dod i Septbr. 1857 ikke 

var naaet videre, end til hvad der nu her foreligger. T i l  sin 

Familie har Han ikke ndtalt sig om Manuskriptets Bestemmelse 

eller ovrige Detailler, Offentliggjorelsen vedrorende, men vi 

kunne dog ikke vcere i T v iv l om, at det har vceret min Faders 

besternte Hensigt, at de nedskrevne Erindringer engang stulde 

offentliggjores, ligesaalidt som om at Tidspunktet herfor Var tcenkt 

at skulle vcere et saa fremskudt, at de givne Frenistillinger af 

personlige Forhold i det Hele ikke lcengere künde saare over

levende Samtidige, men dog ogsaa saa ncert, at Erindringerne 

kom til at yde den paatcenkte Nytte som historiske Bidrag.

Det har tilmed aabenbart ligget min Fader stcerkt paa 

Sinde at give en for Offentligheden bestemt Redegjorelse for 

sin egen politiske Fcerd. Fodt og opdragen i, af Tradition og 

afgjort egen Tilboielighed hendragen til Kredse, hvis Anskuelser 

og Fcerd i hine Tider vare og maatte vcere af udprceget kon

servativ Natur, Var Han, ved sin tidligt fremtrcedende Virksom- 

hed og ved sit ncere Forhold til Kong Frederik den Syvende 

sra dennes tidligste Ungdom, af sine Standsfceller betragtet som 

den Mand, der maafke bedst ikke alene künde, men ogsaa burde 

vcere et Bolvcerk imod de nyere Jdeers Fremtrcengen, deres 

frygtede Magtstrceben og oplosende Teudentser. M in  Faders
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Motiver til Hans Handlemaade, scerligt i den forste Periode 

efter Frederik den Syvendes Thronbestigelse, hvor Hans Optrce- 

den tilsyneladende aldeles ikke, og i Virkeligheden kun saavidt 

Han ansaa muligt, stemmede overens med disse Forventninger 

til Ham, ville findes udforligen fremsatte i det Nedflrevne. M en  

faktisk voldte den Misstemning mod Halls Optrceden, ja de lige- 

fremme Angreb paa Ham, der dengang fremfortes i hine Kredse 

—  selv de Ham ncermeststaaende —  for at have svigtet de kon

servative Jnteressers S ag , en Krcenkelse. af Hans til det Iderste 

cerekjcere Natrlr, hvoraf Han maatte fole sig saa meget mere 

Pinligen berort, som Han til Bcerge derimod kun künde og vilde 

ty til Historiens Dom.

Det niaa dog taknemligen erkjendes, at denne er Ham günstig 

anerkjendende, saaledes som den har vceret bygget paa det hidtil 

foreliggende Materiale af historifke Beretninger og Begiven- 

hedernes faktifle Udvikling, og da nu tillige Hans efterladte 

Erindringer kun ere forte srem til saa at sige Begyndelsen af 

de betydningsfulde Begivenheder i Aarhundredets Midte, i hvilke 

Han for vort Lands Styrelses Bedkommende tog en vcegtig Te l 

af Arbeidet og Ansvaret, saa maatte Sporgsmaalet om, hvor- 

vidt Udgivelsen af disse Erindringer overhovedet vilde have til- 

strcekkelig Betydning og Interesse, naturligen opstaa hos den 

Afdodes Familie.

M a n  har ment at bnrde besvare dette Sporgsm aal be- 

krceftende, idet der dog i det Foreliggende, selv udenfor de givne 

personalhistorifle Bidrag, findes adskillige Oplysninger om Forhold 

af videre Omsang og almindeligere Interesse. N u  da Sloret over 

de intimere Traade i Begivenhederne umiddelbart for og under 

Martsdagene 1848 —  med hvis Beretning Erindringerne stutte —  

alt i nogen Tid har vceret lostet fra forstjellige og tildels kompe 

tente Sider, vil det vcere formaalstjenligt at give det hidtil 

derom Fremstillede det authentiske Supplement, som disse E r in 

dringer indeholde fra den Mand, der i hine Tage stod Kong 

Frederik den Syvende ncermest, og ihvormeget det kan beklages,
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at Han ikke fik T id til at fore sin Fremstilling videre, i al Fald 

indtil sin Udtrceden af Statsraadet i Januar 1852, saa har 

Han dog faaet hele det Tidsruin af sit Liv med, hvor Hans 

personlige Jndflydelse maa siges at have havt mest Betydning, 

og fra hvilket Han saa fyldigt og paalideligt som No gen har 

kunnet tegne de Personers Karakteristik, paa hvem Alles M n e  

og Haab dengang hvilede.

Naar Erindringernes Udgivelse altsaa engang var besluttet, 

saa maatte det nu, en Menneskealder efter deres Nedskrivning 

og Forfatterens Dod, anses for at vcere Paa Tide, at den 

ivcerksattes under skyldig Hensyntagen til Nutidens Forhold. 

Medens den Forfatteren sceregne og maaske noget forretnings- 

mcessige S t i l  samt celdre Stavemaade gjennemgaaende er bibeholdt, 

er der paa sine Steder foretaget endel Forkortelser af M anu- 

skriptets oprindelige Text, hvor man har troet det hensigtsmcessigt, 

fordi det under andre Forhold og Forudsoetninger Nedskrevne 

ikke künde gjore Krav paa Lcesernes Interesse, eller fordi dis

kretionäre Hensyn formentligen endnu nodvendiggjorde det. 

Forfatterens Skildringer fra sine gjentagne Ophold paa Is la n d  

ere saaledes vcesentligen forkortede. F ra  sin Embedsgjerning 

deroppe bevarede Han altid en levende Interesse for alle Aens 

Forhold, hvilken bragte Ham til at behandle dem i sine Erin- 

dringer paa en saa detailleret Maade, at det derom Nedskrevne 

navnligen efter Is la n d s  seneste gjennemgribende Forfatnings- 

forandring neppe künde paaregnes at vcekke Opmcerksomhed, 

saameget mere som min Faders Betragtning af Aens admini

strative Forbindelse med Danmark i Lighed med hele Hans S y n  

paa de politiske Forhold Var konservativ, og Han Heller ikke har 

kunnet tage de senere Tiders Udvikling af det konstitutionelle 

Liv med i Grundlaget for sine Anfkuelser. Ved Siden af, 

hvad Han i fortcellende Form har anfort om sin Virksomhed 

paa ^en og Hans Beskrivelse af dennes Natur og sociale For

hold, er der derfor blot medtaget saa meget, at der derved kan 

faaes et Skjon over Hans davcereude Opfattelse af dens politiske
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Forhold. Om hvor afholdt Han iovrigt var Paa Is lan d , og 

om hvormeget Hans forholdsvis körte Birksomhed for L)en blev 

paaskjonnet deroppe, vil neppe Nogen bedre end Forfatteren af 

bette Forord kunne vidne, idet jeg paa senere Reiser til min 

Fodeo, dels tjenstlige, dels i privat Memed, tvers gjennem 

Landet har seet ncesten hver V raa  og hvert Hjerte aabne sig 

som magisk for mig, naar jeg ncevnede mit Navn og mig selv 

som S o n  af deres fordums „Stiftamtmadur".

Ved Gjennemlcesningen af, hvad Erindringerne indeholde 

om Forfatterens Forhold til Frederik den Syvende som Thron

folger og til dennes Allerncermeste, bor det haves for Me, at 

det i hele den forud for Kronprindsens Thronbestigelse liggende 

Periode Var min Faders for en stör Del officielle og saagodt- 

som altid af personlige Hengivenhedsfolelser dikterede Opgave 

at bidrage S it  til at lebe Prindsens Beie i det rette Spor, 

og at de mange Skuffelser, Han i bette Arbeide har lidt, har 

maattet bevcege Hans S in d  mere end de Nestes, hvoraf ogsaa 

det Nedskrevne bcerer tydelige Spor. Hans störe Kjcerlighed 

til Sandheden har vel ogsaa bragt Ham til at udtale sig paa 

en mere aaben Maade end den, hvorpaa man i Almindelighed 

er vant til at se bisse Forhold behandlede, men man har troet 

efter de Skildringer af Frederik den Syvendes Personlighed, 

der i de senere A ar ere fremkomne fra andre af de Ham om- 

givende Statsmcend, ikke nt burde foretage videre Lempelser i 

den givne Fremstilling af et Thema, der dog nu man siges at 

vcere hjemfalden til Historiens noie Behandling. Dette gjcelder 

navnligen Beskrivelsen af Kronprindsens tvende forste SEgteskaber 

og Aarsagerne til deres Oplosning samt af Jndledningen til 

den tredie Forbindelse, hvilken det Var saavel en min Fader 

paalagt P lig t  som Hans Folelsers D rift at bekjcempe saa lcenge 

og saa stcerkt som muligt. Heller ikke fik min Fader samme 

Anledning som en yngre Slcegt til i al Fald noget at mildne 

Dommen over dette Forhold af Hensyn til det Eftermcele, som 

den Bekommende gjennem sin Godgjorenhed har sat sig.
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Naar der er niedtaget endet, der ikke har Krav paa aktuel 

Interesse, saasom den givne Fremstilling af Forfatterens S y n  

paa Udviklingen af det kommunale Selvstyre i Midten af Fhrre- 

tyverne, af den absolute Regjeringsforms Tillempelse efter den 

fügende Frihedstrang under Landets davcerende og fra den nn 

bestaaende saa hoist forskjellige statsretlige Stilling, saa er A a r

sagen hertil ganske naturligen den, at der derved gives vcegtige 

B idrag til at belyse saavel den Afdodes hele Personlighed, 

Hans Anfkuelser og indgaaende Overveielser som disses gradvise 

Udvikling, saa at de ere nodvendige Led i det hele Billede af 

Ham, der fremgaar udaf Hans Erindringer.

Scerlig Historist Interesse tnrde foruden Meddelelsen af 

Kronprindsens hidtil ikke bekjendte Memorandum til Kong Chri

stian den Ottende af 6te Febr. 18^7 hele det Afsnit have, 

der omhandler Tidsrimunet fra Forfatterens Jndtrcedelse i 

Geheimestatsministeriet nmiddelbart efter Kong Christian den 

Ottendes Dod og til dette Ministeriums Oplosning, samt de 

Brydninger, der i dette Tidsrum forefaldt indenfor Geheimestats- 

raadets Vcegge. Han har sikkert behandlet dette Afsnit saa 

udforligen med det M a a l for Oie, at Motiverne til Hans 

Scerstilling skulde fremtrcede saa klart som muligt, samtidigt 

med at Han ydede sine Kollegers Anfkuelser og Optrceden den 

Anerkjeirdelse, som der efter Hans Mening tilkom dem, og selv 

om Hans eget dog kun nodtvungent fravegne konservative Stand 

punkt som overhovedet Hans Politiske S y n  ikke künde vente at 

vinde scerlig Sym pathi hos den Slcegt, af hvilken Hans E rin 

dringer vilde blive lceste.

Disse slutte med en Jmodegaaen af en i Droysen og 

Sam w er's bekjendte Skrift om Hertngdommerne Slesvig-Holstens 

Forhold til Kongeriget Danmark fremsat Paastand angaaende 

Lovligheden af den separatistiske Bevcegelse i S lesv ig  ; det herom 

Nedskrevne er formedelst sit sceregne Jndhold vedfoiet som scerligt 

Afstlit.
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Sluttelig er der vedfoiet en Beskrivelse af den Afdodes 

Liv ogsaa efter det Tidspunkt, hvortil Erindringerne ere naaede, 

saavidt som det formenes at kunne interessere Offentligheden 

og fllldende Forfatterens selvskrevne Biografi.

Helsingor i Ju li 1890. I .  Bardenfleth.
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Indledning —  Slorgt —  Ungdom. (f807— f827.)

I.
^)kke sjeldent er jeg baade ved ydre Opfordringer og 

ved en indre Erkjendelse af disses Berettigelse bleven paa- 

mindet om, at der paahvilede mig en Forpligtelse til at 

nedtegne de Erindringer, jeg har fra forstjellige Perioder i 

mit Liv, hvor Omstcendighederne deels have bragt mig i 

ncert Beroringsforhold til Personligheder, der have spillet 

en fremragende Rolle i vort Foedrelands senere Historie, 

deels have ladet mig tage en ikke uvcesentlig De l 

netop i enkelte af de Begivenheder, der bleve af af- 

gjorende Jndflydelse paa vort Fcedrelands Fremtid, navn- 

lig ander de stjcebnesvangre Forhold, der vare ind- 

traadte efter Kong Christian den Ottendes Dod. E n 

kelte Blade af Historien om disse Begivenheder turde jeg 

maastee voere istand til at belyse fkarpere end nogen Anden; 

og, om jeg end ingenlunde kan vente, at min Fremgangs- 

maade skulde undgaae at blive underkastet en streng Be- 

dommelse, maatte jeg dog i alt Fald selv meget onste, at 

der ved en saadan Bedommelse forelaa tilstroekkeligt M a 

teriale til at vurdere Motiverne til min Handlemaade.
1
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Medens jeg er mig bevidst aldrig at habe stroebt efter 

Andet, end hvad der Var Ret, og hvad der ifolge min 

Overbeviisning bedst tjente til at fremme vort Fccdrelands 

Tarv, har jeg dog ikke sjeldent voeret sat i den Nodvendighed 

at maatte, for at svrebygge andre endnu storre overhcengende 

Onder, tage eller deeltage i Beslutningcr, som jeg erkjendte 

maatte fvre til i og for sig ikke onstelige Refultatcr. V i  

leve ikke i en ideel Verden, hvor hvert Menneske kan strcebe 

hen imod fit Ide a l upaavirket af og nden Hensyn til de 

Mennester, med hvem, og de Fvrhold, under hvilke Han er 

sat til at virke. Historien kan derfor ikke affige sin Dom  

over den Enkelte ved alene at betragte Hans Handlinger og 

Jdrcetter i og for sig; den maa tillige fee hen til, hvor- 

vidt Han rigtigen har bedsmt de Mennesker, rigtigen har 

opfattet de Forhold, med og under hvilke Han har virket.

Har dette en almindelig Gyldighed, tor jeg nok paa- 

staae, at det ganste i Scerdeleshed bor finde Anvendelse ved 

Bedommelsen af min Fcerd. Pludseligen hendragen til at 

tage en vigtig Andeel i Statens Styrelse, da vort Foedre- 

land var siedet under vanfkeligere Forhold end i Aar- 

hundreder tilforn, ncermest anviist til at understotte og 

virke igjennem en Personlighed, hos hvem der fandtes en i 

Sandhed sjelden Blanding af gode og flette Egenstaber, 

har det vceret min Lod gjennem Aaringer at maatte ar- 

beide hen til, ikke hvad jeg ansaae i og for sig bedst og 

hensigtsmccssigst, men hvad jeg under de givne Forhold 

maatte holde for det mindste Onde blandt de eneste mulige 

Alternativer. Der er saaledes en ikke saa ringe Opfordring 

for mig til ved en Skildring af hine Begivenheder og 

Personligheder at bidrage, hvad jeg sormaaer til deres 

rigtige Opfattelse og til at käste et klarere Ly s paa de
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Bevceggrunde, der have lebet mig. M en  skjondt jeg ellers 

ikke er tilboielig til at frygte for at underkaste mig vidt- 

loftige, besvcrrlige Hverv, saa veed jeg dog intet Arbeide, 

paa hvilket det har kostet mig saa megen Selvovervindelse 

at tage fat, som Paabegyndelsen af bisse Linier; thi jeg 

forudseer, at jeg under Udforelsen heraf i to Henseender 

kommer til at stöbe an im ob , hvad der ellers under det 

daglige L iv s Forhold synes mig passende og sommeligt. 

Jeg vil nemlig ikke kunne udfore bette Arbeide paa en 

nogenlnnde fyldestgjsrende Maade nden temmelig udforligen 

at omtale min egen Person og den hele Krebs af indre 

og ydre Begivenheder, hvori mit Jeg har bevceget sig; men 

en saadan Omtale er mig til dagligdags i hoieste G rad  

imod. Fremdeles vil jeg ikke kunne undgaae jevnligen at 

udtale min Dom  over Andres Egenskaber og Handlinger; 

og, skjondt jeg haaber, at den Skaansomhed i Bedommelsen 

af Andre, som jeg troer Hörer til min N atur, ikke Heller 

her skal fornoegte sig, saa vil jeg, naar jeg ikke skal for- 

feile bisse Liniers Formaal, men derimod give en sanddru 

Skildring af Begivenhederne, saaledes som jeg har opsattet 

dem, ikke blive istand til ved Udtalelser af ufordeelagtige 

Domme over Andre at holde dem indenfor en saadan Be- 

grcendsning, som jeg ellers helft havde iagttaget.

Saalcenge jeg havde Scede i Statsraadet, vare mine For- 

retninger talrige nok til at afgive en for mig selv fuldkommen 

retfccrdiggjorende Grund til ikke at paabegynde bette A r 

beide. Endog efter min Udtrcrdelse i Januar 1852 have 

mine offentlige saavelsom mine Private Forretninger i lang 

T id  tjent mig som Undskyldningsgrund eller Paaskud, som 

jeg gjorde mig Umage for at ansee tilstrcckkelig til ikke at 

gjore det. S n a r t  Var det min Virksomhed i Rigsdagen,
1*
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senere i Nigsraadet, snart kommunale Forretninger, snart 

Nodvendigheden af et noie Tilsyn med min Landbedrist og 

andre paatrcengende Forpligtelser i Familielivet, som maatte 

tjene min Samvittighed til Beroligelse for en yderligere 

Udscettelse. Det trceffer sig nu saaledes, at jeg i bisse 

Dage (November 1854) har nedlagt mit M andat som 

Landsthingsm and, mine ovrige offentlige og communale 

Forretninger give mig kun Lidet at tage vare, i H uus og 

Hjem gaaer A lt  sin regelmoessige Gang, kort, jeg har nu 

ikke lcenger nogen Undskyldningsgrund, der nogenlunde 

künde hjemle en yderligere Udscettelse af bette Forehavende.

Vel agter jeg nu ikke at forfatte en fuldstcendig Auto

biographie; men naar jeg ikke her gav en Fremstilling af 

adskillige af mine Familieforhold og af de vcesentligste M o -  

menter af mine Oplevelser, saa vilde Udviklingen af de 

enkelte Begivenheder, som jeg isoer maa onfke klart op- 

fattede, blive vanstelig og mangelfuld i flere Retninger. 

For mine Efterkommere vil det desuden have Interesse ved 

denne Leilighed at faae meddeelt nogle körte Efterretninger 

om vor Slcegt, hvilke ellers let gaae tabte.

M in  Familie Hörer oprindelig hjemme og besad 

Godser i det nordlige Tydskland, navnlig i det Oldenborgfle 

og Bremiste, hvor endnu en Landstrcekning sonden for 

Weseren, skraaes over for Wegesack, forer dort Navn. I  

min salig Faders efterladte Papirer har jeg fandet op- 

tegnet en Begivenhed, der som Familiesagn har bevaret 

sig fra Slcegt til Slcegt, og som ogsaa Han vilde lade 

overgaae til sine Efterkommere. D a  den i det Vcesentlige 

findes bekrceftet ved historiste Efterretninger (see bl. A. 

Professor Scharlings Skrift „de S ted ing iis"), v il jeg her 

gjengive den ordret efter hiin Optegnelse. „ I  Aaret 1234
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blev Fanrilien fordreven og dens Slotte brcendte. Boleke 

v. Bardenfleth havde nemlig en meget gudfrygtig Kone, 

af hvem Huuskapellanen, en Munk, forlangte en betydelig 

Dotation for sit Kloster i hendes M an d s Fravcerelse; men 

da der blandt det Forlangte Var en Skov, i hvilken Boleke 

gjerne jagede, saa afflog Fruen det. Munken bebreidede 

hende heftigen hendes Gjerrighed, og da hun ved Mandens 

Hjemkomst tilligemed denne vilde nyde Herrens Nadvere, 

gav Munken hende istedetfor Hostien en Penge i Munden. 

Forfcerdet over istedetfor G uds hellige Legeme at have 

faaet et Stykke forfcengeligt S o lv  brast hun i Graad, og 

Bardenfleth, forbittret over en saadan Vanhelligelse, drog 

sit Svccrd og drcebte Munken for Alteret. Erkebisp Ger

hard II banlyste nu Bardenfleth, men denne samlede sin 

Slcegt og sine Vasaller og beleirede Erkebispen i Bremen. 

Pave Gregor IX  forlangte Keiserens Hjcelp. Bardenfleth 

forenede sig med Stedingerne og havde samlet 11,000 

M an d , da Han blev angreben af Hertug Henrik af B ra -  

band, Grev Henrik af Oldenborg m. Fl. Bardenfleth tabte 

6000 M an d  Dode, maatte flygte, og Familien mistede alle 

sine Eiendomme. D o g  kom den snart igjen til Hceder; thi 

allerede 1254 gav Alexander Bardenfleth Forsikkring (Fvr- 

lofte) for Grev Johan af Oldenborg" o. s. v.

Senere Var Familiens Hovedscede i det Hannove- 

ranfle paa Godset Rechtbe, hvortil endvidere ved Gifter- 

maal bragtes Godserne Nutzhorn, Meppenburg og Brock

haus. Derfra udgik jevnligen de yngre Sonner i hanno- 

veransk og danfk Statstjeneste, og saaledes Var min Olde- 

fader, Johan Frederik v. Bardenfleth, Oberst for det sjcel- 

landske Rhtterregiment. Endnu skal en anden Linie af 

Familien leve i Ausland, men i Tydskland siges Slcegten
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at vcere uddod, og i min Ungdom mecnte mm Fader sic; 

endnu ncermest arveberettiget til nogle af de ovenncrvnte 

Familiegodser. Jsolge de Oplysninger, Han indhentede, var 

der imidlertid, hvis Han vilde have forfulgt denne Ret, 

sikker Udsigt til en langvarig og kostbar Proces, men tun 

usikker Udsigt til Erhvervelsen af noget Gods, fornemme- 

ligen fordi der ikke künde tilveiebringes behorig Legitimation 

om min forncrvnte Oldefaders Fader, der i de af min 

Fader efterladte Optegnelser findes anfort som en S o » ,  i 

de af Capitain Lengnick udgivne Stam tavler som en Broder- 

son af den i Aaret 1692 afdode Stamherre til Rechtbe, 

Addo v. Bardenfleth. De fornodne Legitimationsdocumenter, 

der endnu skulle have existeret i min Faders Ungdom, 

formenes at voere brcendte tilligemcd flere andre Familie- 

documenter, der efterlodes af den i Aaret 1800 afdode 

Kantsler i Gottorp, Geheimeraad Fr. v. Bardenfleth, der 

var en Sonneson af forncrvnte Addo. M in  Oldefader 

havde imidlertid ved Giftermaal med en Froken Lnsson og 

testamentarisk Bestemmelse af Fru Hagedorn erhvervet sig 

det smukke Gods Harritzlevgaard ved Bogense i Fhen. 

M en det synes nu ikke lcengere at skulle falde i min Fa- 

milies Lod at vcere i Besiddelse af storre Landeiendomme; 

thi efterat min Bedftefader, Generallieutenant og comman

derende General i Jylland, Johan Frederik v. Bardenfleth, 

var dod i Aaret 1811, og bereiter min Fader tilligemcd 

Hans 3 Brodre (blandt hvilke Generallieutenanterne Carl 

og Fr. Lovenorn v. Bardenfleth ere Historist bekjendte Mcend) 

gjennem de for Landeiendomsbesiddere vanstelige Tider indtil 

1828 havde eiet Harritzlevgaard i Foelledsstab, folgte de dette 

Gods, som da indlemmedes i Grevstabet Gyldensteen.

Det fortjener at berores, at Godsets Fcestebonder
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ved denne Leilighed tilbod at kjobe deres Gaarde for 

saadanne Priser, at Kjobesummerne alene for Bonder- 

godset vilde have udgjort omtrent det samme Belob, 

som det, hvortil det samlede Gods, Hovedgaarden iberegnet, 

blev udbragt. Aarsagen, hvorfor disse Tilbud ikke mod- 

toges, var deels den Utilboielighed, der i mange Krebse 

fandt Sted til nt deeltage i, hvad der dengang kaldtes 

Godsslagteri, deels Omhu for Bondernes eget Tarv, da 

Scelgerne frygtede for, at de hidtilvcerende Foestere, der i 

flere Generationer havde staaet i et smukt patriarchalst For- 

hold til Godsets Eiere, skulde blive udsatte for Ndelceggelse 

ved at overgaae til Selveiere og saaledes selvstccndigen 

underkastes de afvexlende Conjuncturer i Landeiendommenes 

lldbytte og Priser. I  de sidstforlobne A ar er nu Bonder- 

godset under Grevsiabet Gyldensteen, og dermed ogsaa 

under Hnrritzlevgaard, blevet folgt, vistnok omtrent til 

fiirdobbelt P r ils  mod, hvad Kjobesummen vilde have vceret 

for 25 Aar siden. Det er saaledes et ikke ringe Tab, som 

baade min Familie og Godsets Bonder have lidt ved en 

nrigtig, skjondt efter de Tiders Forhold vistnok ganske for- 

klarlig Anskuelse. N u  vilde det have vceret anseet som en 

sortjenstlig Handling, om man fortrinsviis havde folgt 

Bondergaardene til Fcesterne.

M in  Fader, der ligesom sin Fader og Farfader 

hed Johan Frederik, var i sin Barndom ved sin Morbroder, 

Adm iral P o u l de Lovenorns Medvirkning bleven besternt 

for Soetaten, blev i Aaret 1789 Lieutenant i Marinen, 

deeltog i S laget paa Kjobenhavns Rhed den 2den April 

1801 som Ncestcommanderende paa Blokstibet Charlotte 

Amalie, hvvr Han skal have hoiligen udmcerket sig ved sin 

Koldblodighed og Dygtighed, var senere Lcerer i Som ands-
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stab og Ncestcommanderende ved Socadetacademiet og ud- 

ncevntes i 1806 til Gouverneur hos P rinds Frederik Ferdi

nand. H o s denne vedblev Han lige indtil sin Dod 1833 

at vcere ansat, siden 1810 som Hofchef, hvilken S t illin g  

endog blev Ham forbeholdt, da Han i 1822 overtog og i 

6 Aar bestyrcde Generalgouverneurposten over de danst- 

vestindiste Oer. Den störe Tillid, som saavel Kong Frederik 

den Sjette, som Kong Christian den Ottende (davcerende 

Prin d s Christian) satte til Ham, medforte blandt Andet, at 

Han flere Gange, stjondt hoist ugjerne, maatte paatage sig 

den midlertidige Ledelse af davcerende P rinds Frederiks 

(Kong Frederik den Syvendes) Opdragelse; og denne Om- 

stccndighed, i Forbindelse med at min Onkel, den ovenncevnte 

Generallieutenant F r. Lovenorn Bardenfleth, fra 1819 til 

1825 var Gouverneur hos den unge Prinds, stylder jeg, 

at jeg i min Barndom  og senere en lang Rcekke af Aar  

kom til at staae i et saa ncert Forhold til denne, som vel 

neppe nogen Anden blandt Hans Jevnaldrende.

Jeg var den ncestyngste blandt 5 Sodstende, af 

hvilke min celdste Soster, gift med Grev Moltke, Gesandt i 

Paris, og min yngste Softer*), gift med Amtsforvalter, 

Baron  Güldencrone, endnu leve. M in  ncestceldste Soster, 

gift med Hofjcegermester Teilmann, dode tidligt i Vestindien; 

min eneste Broder, Johan Frederik, der var et P a r  Aar 

crldre end jeg, blev i 1850 bortreven fra sin gavnrige 

Virksomhed som Overstutmester. Baade min Fader og min 

Moder —  en Datier af Generalpostdirekteur Hellfried —  

fparede hverken Moie eller Opoffrelser for vor Opdragelse. 

F ra  min tidlige Barndom har jeg, der er fodt i 1807,

') dod 1887. (U. A.)
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ingen klare Erindringer tilbage for fra Vinteren 1813—  

1814, da det gjorde et stcerkt Jndtryk paa mig, hvorledes 

man i Kjobenhavn forberedede sig paa de Svenskes Over

gang oder Isen fra Skaane til Kjobenhavn. F ra  denne 

Tid  erindrer jeg endnu meget af, hvad der foregik i vor 

huuslige Kreds. I  aandelig Henseende udviklede jeg mig 

meget langsommere end mine tre celdre Sodskende, ligesom 

der i det Hele taget var udbredt et vist Prceg af Seendroeg- 

tighed over mig. Nogen Vanskelighed i Udtalen, der, hvis 

jeg ikke med stör Opmcerksomhed havde sogt at overvinde 

den, let künde have udartet til en Stammen, har altid faldet 

mig til Besvcer; og hvad der i Scerdeleshed maatte bringe 

mig til i det daglige Familieliv at staae tilbage var, at jeg 

aldrig har vceret istand til hurtigen at opfatte, skarpt i 

Hukommelsen at bevare og i en livlig Fremstilling at gjen- 

give de enkelte i det daglige Liv forefaldende Ord og Sm aa-  

begivenheder.

M in  Fader, der, foruden at vcere i Besiddelse af 

omfangsrige Kundstaber ogsaa udenfor sit egentlige Fag, 

havde en kjccrlig og aaben Charakteer og anvendte den 

storste Mildhed i Forbindelse med den strengeste Retfcerdighed 

ved vor Opdragelse, lod nagtet sine oste trykkende pecuniaire 

Forhold os Brodre ikke savne llddannelse i alle ridderlige 

Ovelser, saa at vi alt tidligt af de bedste Lcerere havde 

faaet Underviisning i Nidning, Dands, Fcegtning og Svo m -  

ning, ligesom vi ikke Heller savnede Ovelse i Jagten, da vi 

jevnligen fra Barnsbeen maatte ledsage vor Fader, der som 

en lidenstabelig og dygtig Jceger oste tog paa lcrngcre 

Jagttoure ud paa de af Ham leiede Jagtdistrikter. M en  

derfor blev ikke den boglige Underviisning forsomt; den be- 

sorgedes i Hjemmet af dygtige Lcerere, blandt hvilke jeg 

navnlig bor ncevne den davcerende stuci. juris. Lauritz Fasting,
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senere Justitsraad og Borgmester i Nakskov, der, saavidt jeg 

mindes, i omtrent 1^/s A a r Var Huusloerer hos os, og som 

i  den Grad vidste at erhverve sig vor Kjcerlighed, at Hans 

Afreise fra vvrt Huus kostede mig en sovnlos N at og 

mange Taarer. Jkke saa sjeldent blev imidlertid vor Lcrsning 

i Hjemmet afbrudt ved, at jeg paa kortere eller lcengere 

T id  udelukkende deeltog i den davcrrende P rinds Frederiks 

Underviisning, og jeg tilbragte saaledes flere Som re paa 

Sorgenfri og Fredensborg, hvor Nnderviisningen, skjondt 

den var afpasset efter den 1̂ /2 A a r yngre Prinds, dog i 

enkelte Grene bragte mig Knndskaber, der ellers neppe vilde 

vcere blevne tilgjcengelige for mig. B landt de Leerere, der 

dengang lceste med Prindsen, vare iscer Pastor Holst og 

Provst Freuchen, M a jo r Olsen og Oberstlientenant Fibiger 

de Mcend, hos hvem jeg deeltog i Prindjens llnderviisning.

Neppe Var nogen af disse i Besiddelse af udmcerkede 

Lmregaver, maaskee M a jo r  Olsen undtagen; og det har i 

min modnere Alder oste undret mig, at man ikke dengang 

har seet sig istand til at skaffe et dygtigere Lcererpersonale 

til den unge Prinds. Efter denUdsigt til at arve Thronen, 

der mere og mere aabnede sig for Ham, maatte Hans Op- 

dragelse og Underviisning blive en ligesaa vigtig Opgave, 

som den i mangfoldige Henseender frembod de storste Vanske- 

ligheder. Det er overhovedet en vanskelig S a g  at opdrage 

Thronarvingcr. „Lad dem gaae i Skole, ligesom andre 

Drenge", sige Mange, og de have vist ogsaa Ret i, at 

dersom en P rind s ' Opdragelse paa denne Maade tilende- 

bringes i Lighed med en af de bedre Skoledrenges, da 

opnaaer Prindsen en Forberedelse for sit fremtidige Kald, 

som ikke let paa anden Maade kan skasfes Ham; thi den 

Menneskekundskab, der: Lethed til at omgaaes med Andre,
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som Skoledrengen ubevidst erhverver, indhentes ikke let senere 

af den, der tilbringer hele sin Ungdom i Hjemmet, og 

allermindst af en Prinds, der ved hele sit Forhold til sine 

ucermeste Omgivelser let kommer til at see Verden gjennem 

naget forvanskende G las. M en  man betcenker paa den 

anden S ide  ikke, at medens Skolelivet har störe Fordele 

sor dem, der kunne bestaae Praven, saa knnser det ogsaa 

Mangen, der med mindre gode Evner foler sig nedtrykt 

mellem sine Jevnaldrcnde, eller hvis slette Tilboieligheder 

i Skalen kunne finde en Ncering, der undgaaes i Hjemmet. 

L in  nu blandt private Mccnds Sauner Enkelte tilbage- 

trcenges eller odelcrgges ved Skolelivet, det har fra et al- 

mindeligt Standpunkt tun lidet at sige; men med Hensyn 

til en tilkommende Thronarving maa en slig Eventualitet 

forebygges. Dertil kommer, at den unge P rinds i sit F o r

hold baade til Leerere og Meddisciple vanskeligen vil komme 

til Bevidstheden om den fuldstcendige Liighed, der er Ret- 

fcerdighedens forste Grundvold: og skulde Han komme til at 

troe sig enten begünstiget eller tilsidesat formedelst sin 

Stilling, da turde Skolelivets gode Virkninger vcere tabte 

fvr Ham. A f denne Grund vil et Forsog paa at scette 

Prindser, navnlig saadanne, der staae Thronen ncer, i private 

Skoler sjeldent lykkes i et Land, hvor Standsforskjellig- 

hederne have nogen Betydning i de bestaaende Jnstitutioner 

eller i den offentlige Mening; og om end Forsoget med 

Louis Philippes Sonner skal vcere faldet saare heldigt ud, 

saa er det dog ikke deraf en Folge, at et lignende Forsog 

her i Landet havde faaet samme Resultat. N aar ikke ganfke 

scerdeles heldige personlige Forhold begünstige en saadan 

ung P rind s ' Skolegang, da vil det vcere rettere at lade 

ham.opdrage og undervise hjemme ved fortrinlige Lcerere
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og om muligt i Forbindelse med nogle flinke og retskafne 

jevnaldrende Drenge.

Saaledes havde man nu vel ogsaa betcenkt at lebe den 

tilkommende Thronarvings, P rinds Frederiks, Opdragelse og 

Underviisning. F ra  Hans tidligste Barndom  vare imidlertid 

Omstanidighederne ikke günstige for Hans heldige Udvikling. 

Födt i Aaret 1808 künde Han, da Hans Moder, den lnne- 

fulde og letsindige Prindsesse Charlotte Frederikke af Meklen- 

borg, efter et treaarigt Sam liv  stiltes fra Hans Fader, vel 

endnu ikke vcere kommen til et saadant Skjon, at hendes 

Exempel har kunnet efterlade sig noget umiddelbart skadeligt 

Jndtryk paa Hans unge Sind, men det Kjendstab, Han ikke 

har kunnet undgaae at erhverve til Moderens baade tidligere 

og senere Fcerd, har dog neppe vceret nden meget stadelig 

Jndflydelse Paa Ham. Overhovedet er der i Hans hele 

Personlighed, baade indre og ydre, saa mange forstjellig- 

artede Egenstaber, som cre nedarvede fra Hans Fader og 

Moder i en saa mcerkvcrrdig Blanding, at man aldrig bilde 

kunne miskjende Hans Herromst. Medens man fra Hans 

tidligste Barndom  har sparet hos Ham en stör Godmodighed 

og Tilboielighed til at forskaffe Andre Glcede, samt en 

Fasthcengen ved de Perforier, Han er kommen til at holde 

af, der gjor Hans Hjerte ALre, saa kan Han dog til sine 

Tider nden nagen egentlig Anledning handle og udtale sig, 

som om hver Gnist af Godmodighed var forsvunden, og 

ved enkelte Leiligheder ganske forncegte sine celdste Venner. 

O g som med Hjertets Egenstaber gaaer det ogsaa med Hans 

Forstands Evner. Med en sund, fornuftig, nndertiden 

endog ganske klogtig Opfattelse af de Ham omgivende For- 

hold, saavel i det daglige Liv som i Kredsen af de Forret- 

ninger, hvori Han har bevceget sig, parrer sig paa den anden
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en T v iv l om Hans Aandsevners normale Tilstand berettiget.

T i l  en nogenlnnde heldig Udvikling af et Barn, hvori 

Spiren til saadanne Egenstaber Var nedlagt, vilde en meget 

regelmcessig, fastordnet Opdragelse have vceret nodvendig, 

for at de gode Sp irer stedse künde blive fremlokkede, de 

onde med Fasthed tilbagetrcengte. M en  fornden at allerede 

de idelige Omvexlinger i Ophold og Omgangskreds, der 

vare en Folge af Hans Faders, davcerende P rinds Chri

stians, Stilling, efterat denne, hjemkommen fra Norge, i en 

S la g s  Unaade opholdt sig deels i Odense, deels i Udlandet, 

maatte yttre en skadelig Virkning paa den unge P rinds ' 

Opdragelse, saa var Faderen uheldigviis, nagtet alle sine 

udmcerkede Egenstaber og sin klare Forstand, dog netop 

saare ustikket til at lede sin S o n s  Opdragelse ind i det 

rette Spor. Om  S tra f  for Dovenskab eller Ulydighed 

knnde der i de Perioder, hvor den nnge P rinds opholdt 

sig hos Faderen, sjeldent voere Tale. I  de Mellemrnm, 

hvor min Fader alene havde Prindsen under fit Opsyn, 

udrettedes vel Adstilligt til det Bedre; men Jndtrykket 

heraf tabte sig snart, og ligesom jeg nu selv erindrer flere 

Gange at have vceret Vidne til, at velfortjente Correctioner, 

Unddragelse af paatcrnkte Fornoielser og desl., som vare 

dicterede af Gouverneuren eller Loererne, bleve eftergivne af 

Faderen, saaledes har jeg ogsaa senere Hort saavel min 

Fader som min Onkel bittert beklage sig over den M ange l 

paa Bistand, de havde fundet hos P rinds Christian ved 

Hans S o n s  Opdragelse. I  et Brev fra min Onkel af 

M a r ts  1823 til min Fader, som dengang var i Vestindien, 

sinder jeg saaledes folgende M tringer: „Jeg veed ikke, om 

D u  har faact mine (tidligere) Breve. I  et af dem skrev
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jeg D ig, hvor utilfreds jeg var med min Elev siden Hans 

Forcrldres Tilbagekomst. I  en S la g s  Fortvivlelse gjorde 

jeg D ig  det lose Forslag at overtagc min Post ved Siden  

af D in  egen hos P rinds Ferdinand, men jeg burde have 

indseet, hvor lidet gjorligt dette maatte vcere for D ig ;  dog 

var dette min eneste Ressource, fordi jeg veed, hvormeget 

min Elev holder af D ig  og D in  Familie, hvorfor jeg ogsaa 

trver, at D u  bedre end jeg maatte kunne virke paa Ham. 

N u  gaaer det igjen en T id lang bedre, men der gives Dage, 

hvor Egensindighed og Trods kunne gribe Ham fat som en 

ond Dcemon, og da kan D u  nok tcenke D ig, hvor ilde man 

er daran med Ham."

linder saadanne Forhold er det ikke til at undres oder, 

at Opdragelsen ikke künde vinde B u gt med de ncesten ube- 

gribelige Modscetninger, som Naturen havde nedlagt i 

Prindsen. Disse Modscetninger viste sig i flere Retninger 

paa en hoist paafaldende Maade. Medens Han saaledes 

allerede fra sin tidlige Ungdom har havt en ualmindelig 

Lethed til med stör Anstand at bevcege sig i det hoiere 

Selskabs Kredse, saa at man strax i Ham gjenkjendte Fyrste- 

sonnen, var Han til Tider ikke at tilbageholde fra fuld- 

stcendig utilborlige Drengestreger og fra at tumle sig om 

imellem det Selskab, som Passer bedst paa Gaden. Jeg 

mindes saaledes en lille Begivenhed, der satte min Moder, 

som den Gang havde en Sommerbolig i Lyngbye, i stör 

Forlegenhed. Den unge Prinds, der da kan have vceret 

hcnved 10 A ar gammel, havde nemlig under et Besog hos 

os fundet Leilighed til at lobe midt ud i en udenfor Huset 

paa Gaden vcerende stör P o l;  alle Bonner formaaede ikke 

at bevcege Ham til at komme ud, og naar vi Drenge noermede 

os Polen for at hente Ham, sorsvarede Han sig tappert ved
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at overose os med Jndholdet af det Sole, i hvis M idte  

Han havde taget sit Standpunkt. A t denne Scene, der 

varede i lcengere Tid, forsamlede et stört Publicum isoer af 

Gadedrenge, var naturligt og tjente til stvr Glcede for 

Prindsen. En  anden lignende Modscetning, som tidligt 

viste sig hos Prindsen, var Paa den ene S ide  den störe 

Forfcengelighed, Han ncerede med Hensyn til sin Paaklced- 

ning, saa at Han künde tilbringe lang T id  med at undersoge, 

hvilke Klccdningssthkker, navnlig Hovedbedcekninger, der 

klcrdte Ham bedst, medens Han paa den anden Side  under- 

tiden sogte sin Tilsredsstillelse i at gaae ganske simpelt klcedt, 

helft som Matrosdreng, og i at tilsidesoette alle Reenlighedens 

Fordringer. En streng Sandhedskjcerlighed har aldrig 

vceret levende hos Ham; men nagtet Han til sine Tider 

synes at have sat stör P r iis  paa, at den fulde Sandhed 

blev Ham sagt reent ud, saa har Han til andre Tider —  

og denne Scedvane er tiltagen med Alderen —  med storste 

Fripostighed kunnet fortcelle de haandgribeligste Usandheder 

endog til Folk, om hvem Han maatte vide, at disse fuld- 

stcendigen künde skjelne mellem Fortcellingens Sandhed og 

Usandhed.

Jeg har saalcenge dvcrlet ved at udvikle den unge 

Prind s ' Egenskaber i Hans Barndom, fordi det til en 

rigtig Opfattelse af de senere Begivenheder, i hvilke Han 

spillede en Hovedrolle, er nodvendigt at kjende Ham fuld- 

stcendigen; og jeg troer saa meget mindre, at jeg ved at 

beskrive Hans Charakteer og Handlinger skulde udscette mig 

for at ansees som en for streng Dommer, som jeg Hörer 

til dem, imod hvilke Han som P rinds beständigen og som 

Konge i Almindelighed har viist den Venlighed og God- 

modighed, der iscer i Hans yngre Alder vare stcerkt frem-
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trcedende hos Ham og aldrig ganske have forncegtet sig. 

Den fuldstcendige Hengivenhed og Troskab i at söge at 

sremme Hans Bedste, hvorpaa Han derfor ogsaa fra min 

S ide  uforandcrligen kan gjore Regning, bor dog ikke afholde 

mig fra, naar jeg eengang har besluttet mig til at optegne 

mine Erindringer, da at nedskrive den fulde Sandhed.

I  Aaret 1819 blev jeg sat i Borgerdydskolen i Kjo- 

benhavn, og skjondt mit noie Bekjendtskab og min saagodt- 

som daglige Omgang med Prindsen derved ikke afbrodes, 

ophorte dog fra den T id  enhver Deeltagelse fra min S ide  

i den Underviisning, der blev Prindsen tildeel. F ra  min 

Skoletid har jeg iovrigt intet Saadant at bereite, der künde 

have vedvarende Interesse enten for Almeenheden eller 

specielt for min Familie. B landt de i det Hele scerdeles 

dygtige Leerere, hvormed Skolens davcerende, udmcerkede 

Rector, senere Professor Nielsen, sorgede for at forsyne 

Skalen, veed jeg ingen undtagen Etatsraad F lo r og Provst 

Neergaard (i Faxe), der senere have skaffet sig et Navn i 

det offentlige Liv eller Embedsstillinger. Jscer var den 

Sidstncevnte —  nagtet Hans störe naturlige Heftighed, som 

Han ikke altid var istand til at betvinge —  for mig en 

elsket Leerer, der ved den meest fuldkomne llpartiskhed og sit 

kjcerlige S in d  overvandt det Frygtsforhold, der ellers let 

künde vcere bibragt Disciplene ved Hans uscedvanlige 

Strenghed i Opretholdelsen af Orden og Lydighed i Classen. 

K un  imod en enkelt af Lcererne —  Han underviste i Grcesk 

—  opstod der hos mig en Bitterhedsfolelse, som aldrig 

ganske har forladt mig, fordi Han, som det forekom mig 

aldeles uden Grund, men i hvert Fald kun for en ringe 

Uagtsomhedsfeil, tildeelte mig en legemlig Revselse, den eneste 

jeg veed nogensinde at have lidt enten i Skalen eller Hjemmet.
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P a a  mine Bonner desangaaende tillode mine Forccldre mig 

strax at trcede ud af Ska len ; men da Sagen  sandsynligviis 

har vceret ubehagelig for alle Vedkommende, blev den jevnet 

saaledes, at jeg efter nogle Dages Forlob atter begyndte 

Skolegangen. Ligesom jeg ellers troer overhovedet at have 

erhvervet mig Lcerernes Indest, saaledes stod jeg ogsaa i 

et venskabeligt Forhold til mine Kammerader; dog Var der 

ingen blandt dem, til hvem jeg knyttedes med saadanne 

Baand, som holdt lcenge efter Skalen. Jkke Heller er jeg 

paa Livets Bane senere bragt i naget ncrrt Berarings- 

forhold til nagen af dem, og jeg har oste beklaget, at 

Skalen saaledes ikke bragte mig det Gode, som saa mange 

Andre have hastet, nemlig at der allerede der lagdes Spiren  

til et trofast Venikab gjennem Livet.

M ed mit 16de Aar demitteredes jeg i Aaret 1823 til 

Universitetet, tog i det paafolgende Aar anden Examen og 

i 1827 juridisk Embedsexamen, alle med bedste Characteer; 

men nagtet jeg fra denne Periode af mit L iv har mange 

kjcere Erindringer og navnlig med Glcede mindes den Vei- 

ledning, jeg til Embedsexamen modtog af den hcederlige 

Conferentsraad, Haiesteretsassessor Larsen, saa indtraf der 

dog ikke i denne T id  noget Moment i mine ydre Forhold, 

som künde tjene til Belysning af de senere Begivenheder, 

for hvis Sky ld  jeg egentlig nedtegner disse Erindringer.



Forste Lmbedsvirksomhed. (1827— 1836).

II.
En  af Gründen?, hvorfor jeg ilede med at tilende- 

bringe mine academiste Studier, saa at jeg alt forend det 

fyldte tyvende Aar Var juridisk Candidat, Var den, at der 

var blevet givet mig et bestemt Tilsagn om, naar jeg havde 

tilendebragt mine Studeringer, da at maatte slutte mig til 

den unge P rinds Frederiks Reisefolge. Ester Hans For- 

lovelse med Kong Frederik den Sjettes Datter Wilhelmine 

M arie  var det blevet besluttet, at Han i nagle Aar stulde 

opholde sig i Udlandet, navnlig i Schweiz, Ita lien  og 

Frankrig, for derefter i Slutningen af 1828 at vende hjem 

og formcele sig. Det havde vceret mig en saare behagelig 

Udsigt at kunne i omtrent 1 ' 'r Aar deeltage i denne Reise. 

M en  da Tiden var forhaanden, at dette Haab künde gaae i 

Opfyldelse, meddeeltes det mig, at Forhindringer vare ind- 

trnfne. Saav id t jeg har kunnet erfare, bestode disse deri 

at der blandt Prindsens Omgivelser (navnlig Grev Ranzan- 

Breitenburg og davcerende M a jo r Ewald) var opstaaet den 

Frygt, at de störe Vanskeligheder, de allerede havde modt 

ved Prindsens Udvikling i en heldig Retning, stulde voxe, 

naar Reiseselstabet forogedes med en mere Jevnaldrende med 

Prindsen, hvad der muligviis künde bevirke, at Han endmere
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vilde afvende sit S in d  fra de oeldre Raadgiveres For- 

maninger. Jeg maatte altsaa blive hjemme og tilbragte 

Foraaret og Sommeren 1828 i Aalborg hos min Svoger  

Grev Moltke, der dengang dar Stiftamtmand sammesteds, 

for at faae Dvelse i praktiske Forretninger paa Hans Embeds- 

contoir. D a  baade min Svoger og jeg vare blevne ansatte 

ved det Hof, der fkulde etableres ved P rind s Frederiks 

Formceling med Prindsesse Wilhelmine —  min Svoger som 

Hofchef og jeg som Cavaleer hos Prindsessen —  reiste vi 

i Efteraaret 1828 til Kjsbenhavn, hvor vore nye Func- 

tioner toge deres Begyndelse fra Formoelingsdagen den Ifte 

November.

D a  jeg overhovedet forbigaaer eller tun flygtigen 

berorer de mindre vcesentlige af mine Livsbegivenheder, som 

jeg ikke antager have blivende Interesse for Andre eller 

tjene til Belysning af paafolgende vigtigere Begivenheder, 

fkulde jeg ei Heller i det Esterfolgende have omtalt den 

Reise, som Prindsens Fader foretog til Louisenlund i 

S le sv ig  for at modtage sin S o n  ved Hjemkomsten, og paa 

hvilken jeg efter P rind s Christians Opfordring sluttede mig 

til Hans Folge, hvis jeg ikke netop ved saaledes at voere 

blandt de Forste, der gjensaae P rinds Frederik ved Hans 

Tilbagekomst til Hans Fcedreland, havde havt sceregen Lei- 

lighed til at iagttage, hvor liden Jndflydelse Reisen havde 

havt paa den nnge Prinds, hvorledes Han hjemkom netop 

med de samme Dyder og de samme Lyder, med hvilke Han 

Var reist ud henved tre Aar tidligere. Ligesom jeg op- 

rigtigt og inderligt glcedede mig til at gjensee min B a rn 

domsven, saaledes vidnede ogsaa den Maade, hvorpaa Han 

modtog mig ved Gjensynet (med Hertugen af Holsteen-Beck 

var jeg kjort Ham nogle M i i l  imode fra Louisenlund), om 
' 2»
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det samme hjertelige og kjcerlige Sindelag, som i hele Hans 

Forhold til mig havde vceret saa stcerkt fremtrcedende i 

Hans Barndom ; nien det varede ikke mange Timer, forinden 

jeg havde god Leilighed til at bemcerke, hvorledes Han ikke 

i mindste Maade havde opgivet sin Lyst til selv paa 

Sandhedens Bekostning at gjore sig interessant. Bittert 

beklagede Han sig over, at Han nu sknlde sloebes hjem for 

at lcenkebindes til en Dam e, Han ikke künde lide. Dette 

gjorde Han til m ig, der bedre end nogen Anden maatte 

vide, at Han aldeles af egen fri Villie havde begjceret 

Prindsesse Wilhelmines Haand og altid havde staaet i et 

overmaade venskabeligt Forhold til hende, om jeg end ikke 

troer, at nogen egentlig sand Kjoerlighed var vaagnet hos 

Ham, hvilket jeg derimod antager at have voeret Tilfoeldet 

fra hendes Side.

Det vilde kun lidet nytte at gjengive alle de Sam -  

taler, der forefaldt ved deslige Leiligheder. A t forestille 

Ham, hvorledes Han da gjorde rettere i, endnu medens det 

var T id , at bryde Forholdet, eller ogsaa med god Villie  

at strccbe efter at slutte sig ncert sammen med den unge 

elskelige Prindsesse, der nu stod i Begreb med at lcegge sin 

Skjcebne i Hans Haand, var naturligviis Hovedindholdet af, 

hvad der blev lagt Ham paa Sinde ved disse Udbrnd af 

en ophidset Fantast, ikke alene af mig, men ogsaa af flere 

Andre; thi var jeg end ved denne og mange flere Leilig

heder den Forste, til hvilken Han betroede füge indbildte 

Sorger, saa var jeg langtfra den Eneste; i Regien bleve de 

Fleste af Hans ncermere Omgivelser indviede deri. O g  et 

mcerkeligt og hoist beklageligt Characteertrcek hos Ham var, 

at naar Han i nogen T id  og til Flere havde ndtalt sig om 

deslige Gjenstande, saa var Han selv tilsidst overbeviist om
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Rigtigheden af sine Paastandc, og tillige lagde Han efter- 

haanden en mcerkelig Evne for Dagen til at imodegaae alle 

endog de mest slaaende Argumenter, der künde anfores 

mod Ham.

Endelig oprandt den Iste November. Store Fest- 

ligheder vare forberedte; Brüdens Fader, den gamle cer- 

vcerdige Konge, bortkastede alle Bekymringer, der havdc 

tynget paa Ham, for at glcede sig over, at Hans elskede 

Datters Fremtid Nu sikkredes og endda paa en saadan 

Maade, at den daglige Omgang med hende, der var bleven 

Ham og Hans gamle hcrderlige Dronning, den kjcerligste 

Moder, ncesten til en Nodvendighed, ikke behovede at af- 

brydes; Brndgommeus Fader deelte denne Glcede over en 

Begivenhed, der lovede ganske at hoeve alle de Uenighedens 

og M istroens Rester, der endnu fra Hans Optrceden i 

Norge 1813 og 1814 vare tilbage i Forholdet mellem 

Köngen og Thronarvingen; Folket jublede over Udsigten 

til, at den Uvished med Hensyn til Thronfolgen, den Frygt, 

der Var begyndt at fremspire for, at den gamle Konge- 

stammes mandlige Descendents skulde udslukkes, nu künde 

hceves; kort, i ncesten alle Kredse herskede en ublandet og 

fjelden Glcede over den Begivenhed, der forestod. Kun for 

ganske Enkelte var denne Glcede blandet med en stör Be- 

kymring. De, der ftode den unge Prinds ncermest, künde 

ikke dolge for sig selv, at nagtet Prindsens hele elskvcerdige 

Godmodighed, Hans ligefremme jevne Forhold mod Hans 

Omgangskreds og alle Hans ovrige gode Egenfkaber, saa 

künde der endnu altid komme —  som min Onkel udtrykker 

sig i det ovenfor citerede Brev til min Fader —  „Dage, 

hvor Egensindighed, Trods og Luner künde gribe Ham fat 

som en ond Dcemon", og Leiligheden for denne Dcemon til
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at gjore sin Jndflydelse gjoeldende vilde netop blive temme- 

lig stör ved Overgangen fra den ikke lidet bundne Stilling, 

hvori Han hidtil havde staaet, til den P lads, Han nu skulde 

indtage som M an d  og Huusfader. De, der vare indviede 

i de allerinderste Mysterier, frygtede desuden, at Han aldrig 

vilde esterlade sig Livsarvinger.

Foruden min Svoger og mig var der ved det ny 

indrettede Hof ansat som Adjutant hos Prindsen davcerende 

Ritmester i Garden, senere Ceremonimester, Grev Ahlefeld- 

Laurvig. V i  bleve alle snart enige om med den fuldstcen- 

digste indbyrdes Fortrolighed i Forening at virke til det 

M aa l, at holde Prindsen fra, hvad man i daglig Tale  

kalder „gale V e ie ", at bidrage, hvad vi formaaede, til at 

sammenknytte Baandet mellem det unge Wgtepar, til over- 

hovedet at gjore Hjemmet og de huuslige Aorhold be- 

hagelige for Prindsen og modvirke de slette Tilboieligheder, 

for hvis Opvaagnen Han nu, som sagt, syntes dobbelt ud- 

sat. Ogsaa modte vi hos de ved Hoffet nnsatte Damer, 

Kammerfroken v. Levetzan samt de unge Arokener v. d. 

Maase og Buchwald, den bedste Villie til at virke i samme 

Retning. Det varede dog ikke loenge, forend de Bekym- 

ringer, man Var berettiget til at ncere, viste sig aldeles 

begrnndede. Det kan ikke paaligge mig, og det vilde stride 

mod mine Anskuelser om Familielivets Fort) old til Offent- 

lighed her at afslore de dagligt forefaldende huuslige Be- 

givenheder, der efterhaanden mere og mere gave hine Be- 

kymringer Ncering. Prindsen var i Besiddelse af en Ud- 

holdenhed ved legemlige Strabadser og en Lyst til bestän

digen at vccre i Bevcegelse, til Heft, i Kane, paa Jagter o. 

s. v., som gjorde det umuligt for en ikke ganske ung M an d  

som Grev Ahlefeld at afgive stadig Ledsagelse, og jeg maatte
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derfor snart vexelviis med Greven overtage denne Function. 

Jeg troer derfor at have havt en saa fuldstcendig Leilighed, 

som Nogen, til aldeles indgaaende at blive bekjendt med 

alle de Forhold, som stode i Forbindelse med Prindsens 

Udvikling i denne Periode af Hans Liv. De Modsoetninger, 

der allerede tidligt havde vceret paafaldende i hele Hans 

S in d  og Characteer, tiltoge stadigen. Medens Han til 

sine Tider saavel i Hjemmet som i Hoffets Selstabskredse 

viste den storste Gvdmodighed og vandt sine Omgivelsers 

Hengivenhed, Var Han til andre Tider ikke til at asholde 

sra kun at finde sin Tilfredsstillelse i urolig Omflakken og 

uscedeligt Selflab. H ans Tilboieligheder i den sidst- 

ncevnte Henseende blev det for Hans Omgivelser umuligt at 

sorhindre, idet Han hos flere dengang indflydelsesrige Per- 

soner fandt en Understottelse og Adgang til fiel Selskab, 

som Han mere og mere hengav sig til. Han kom saaledes 

herved til at stifte Bekjendtstab med endeel af Theatrets 

meest letsindige Personale, og det stal ogsaa vcere derfra, 

at Hans forste Bekjendtstab hidrorer med den kvindelige Person, 

der senere stulde faae en i mange Retninger stjoebnesvanger 

Jndflydelse over Ham. Det bor da ogsaa tages i Betragt- 

ning, hvad der sra anden S ide  kan have bidraget til, at 

Prindsen mere og mere fjernede sig sra Hjemmet. Prind- 

sesse Wilhelmine havde lige til sin Formcrling udelukkende 

levet med og for sine Forceldre, og det er vel ikke at 

andres over, at hendes storste Glcede ogsaa ester For- 

mcelingen bestod i at tilbringe enhver ledig Time hos sin 

Moder. D a  dette Familieliv ikke Var ester Prindsens 

Hoved, sogte Han, som ovenberort, efterhaanden mere og 

mere andet Selskab, og et hyggeligt Sam liv  mellem det hoie 

W gtepar med deres ncermeste Omgivelser kom aldrig tilveie.
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Der har vceret forfkjellige Domme og forskjellige O p- 

fattelser om Aarsagen til det B r u d , der i Foraaret 1834 

fandt Sted mellem det unge Wgtepar. Skjondt jeg, som 

jeg strax nedenfor skal berore, alt i Sommeren 1832 havde 

forladt Hoffet, har jeg dog ved det ncere Bekjendtskabs- 

forhold, hvori jeg stod til alle Wgteparrets Omgivelser, 

kunnet faae saa noie Oplysninger om alle de dermed i 

Forbindelse staaende Begivenheder, at jeg ikke har mindste 

T v iv l om, at det endelige Brud  kun Var en nodvendig 

Folge af den Fjernelse mellem Wgtefolkene indbyrdes, den 

Ligegyldighed fra Prindsens S ide , den Modvillie  fra 

Prindsessens S ide , som deres forskjellige Tilboieligheder 

medforte, og som oste künde udarte til alvorlige llenigheder. 

Natten for Skilsmissen afgjordes, var Prindsen kommen 

hjem i en exalteret Tilstand fra et af hine Selskaber, som 

Han sogte udenfor sin Familiekreds; den noeste Morgen  

tidligt kjorte Prindsessen til sin Fader, og faa Timer der- 

efter var Prindsen efter Köngens Befaling paa Veien til 

Jccgerspriis, hvor Han modtog den endelige Skilsmisseact. 

Anledningen til Skilsmissen behover man altsaa ikke, saa- 

ledes som Mange i hiin T id  vare tilboielige til, at söge i 

scerlige Forhold eller Jndvirkning af udenforstaaende Per- 

soner; forsaavidt man navnlig satte Skilsm issen i F o r

bindelse med en kort efter paafulgt Forviisning af en ung 

Ofsiceer, der undertiden var kommen i Prindsens Huus, da 

veed jeg, at hiin Forviisning var begründet paa Hand- 

linger af en ganske anden Natur fra den Paagjceldendes 

Side, som jeg dog ikke foler mig berettiget til her at 

angive.

Allerede i Vinteren 1829— 30 havde mit Helbred 

lagt mig Hindringer i Veien for tilborligen at Varetage
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min Tjeneste ved Hoffet: en stcerk Blodspytning, der i 

loengere T id  efterlod sig Mindelser og flere Gange ved 

mindste Uforsigtighed fornyede sig, opfordrede mig alvor- 

ligen til at söge at indtroede paa en anden Embedsbane, 

hvor det vilde voere muligt for mig at overvinde denne 

Svaghed ved et efter Dicetetikens Regler mere afpasset 

Liv, end Hoftjenesten gjorde det muligt. I  hvor tiltalende 

end en saadan Tjeneste maatte vcere for et ganfke ungt 

Mentteste, havde min H u  dog altid staaet til en alvorligere 

Embedsgjerning, og ander Hoslivets Tummel havde jeg ved 

at höre Foreloesninger over Finantsvidenskaben af Professor 

David, ved Selvstudium og ved at arbeide som Volontair 

i Rentekammeret sogt at fvrberede mig videre til en praktist 

Embedsstilling. Dertil kom, at jeg i Slutningen af 1829 

havde forlovet mig med min nuvcerende elskelige Hustru, 

Comtesse Sophie Amalie Schmettau, og ikke havde synderlig 

ncer Udsigt i min Hofstilling til at opnaae saadanne 

pecuniaire Vilkaar, at jeg lande blive i S tand  til at under- 

holde en Familie. Haardt laa det mig ogsaa paa Sinde, 

at jeg D ag  for D a g  mere indsaae Umuligheden af at kunne 

adrette Noget til det Formaal, der var stillet Prindsens 

Omgivelser. En  T id lang havde saaledes t. Ex. Conferents- 

raad Schlegel holdt Foreloesninger for Prindsen over enkelte 

Dele af den danfke Statsret, og for deels at vcere til O p- 

mantring for Prindsen i Timerne, deels i Mellemtiden at 

staae Ham bi ved Repetitionen af det Gjennemgaaede, deeltog 

jeg i disse Timer, men fkjondt jeg veed, at Prindsen meget 

yndede den fortroeffelige gamle Docent, varede det dog ikke 

lcenge, for Han med stör Sindrighed unddrog sig denne 

saavelsom enhver anden alvorligere Beskjceftigelse. S a a -  

lcenge indtil Schlegel Var kommen, og iscer fra det Dieblik,
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naar man fra Vinduerne i Amalienborg P a la is  künde see 

den gamle, svagelige M and, holdende en Tjener ved Armen, 

komme gaaende tvcrrs over Pladsen, lecd Prindsen oftest af 

stcerke Smerter i Hoved eller M ave, og Han havde saa 

stört Herredomme over sit Udseende, at Schlegel seid jevnlig 

ansaae det fvr uforsvarligt at anstrenge Ham; men neppe 

var Schlegel med uforrettet S a g  lykkelig paa Hjemveien, 

sorend Smerterne snart glemtes eller kunstigt neddcempedes, 

hvorefter det scedvanlige omflakkende Tidsfordriv atter be- 

gyndte. Den stadige Tilstedevcerelse ved disse og lignende 

Forehavender a-rgrede og bekymrede mig, og det saa meget 

mere, som Prindsen alligevel i det daglige Liv ved sin 

jevne, venlige Fcerd mod sine Omgivelser vidste at bevare 

og navnlig hos mig vedligeholde en hoi Grad af Hen- 

givenhed for sin Person, saa at mine Bestrcebelser for 

efterhaanden at voekke Ham til en alvorligere Livsanskuelse 

altid fvrtsattes, skjondt hver D ag  mere og mere forogede 

min Overbeviisning om, at alle Bestrcebelser i denne Ret- 

ning vare forgjceves. A t hele denne S tillin g  maatte ned- 

trykke mit S in d  og indvirke skadeligt paa mit Helbred, 

navnlig ifolge Beskafsenheden af den Svaghed, hvoraf jeg 

leed, er naturligt. Hvor ugjerne jeg end forlod den 

Kreds, hvortil jeg var saa nvie knhttet, fattede jeg dog 

den Beslntning at söge at bryde mig en anden Bei.

En  Velgjerning sor mig var det derfor, da Kong 

Frederik den Sjette i Sommeren 1832 beskikkede mig til 

Byfoged i Frederikssund og Herredsfoged i Horns Herred. 

A t en Hofcavaleer skulde gaae ud i et underordnet Embede 

paa Landet, var imidlertid i hiin T id  endnu noget saa 

uscedvanligt, at det af mange blandt mine Bekjendte blev lagt 

mig til Last, at jeg havde sogt om en Forandring , der
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forekom dem en Degradation. Neppe ti Aar senere bilde 

en saadan Udnoevnelse rimeligviis have givet Anledning til 

alvorlige Bebreidelser mod Regjeringen for uretfoerdig 

Begunstigelse af unge Mcend af fornem Familie. A t jeg, 

der stod i et saa noie Bekjendtskabsforhold til den unge 

P rin d s, som nu havde al Udsigt til engang at bestige 

Thronen, ssgte ad denne Bei at uddanne mig til en 

practisk Embedsmand, Var vistnok ret ljcert for Frederik den 

Sjette, der selv meget vel vidste at vurdere Fordelene ved 

et godt Greb paa practiste Forretninger og ligesaa vel 

indsaae, at Hans Svigerson neppe nogensinde vilde komme 

i Besiddelse af practisk Dygtighed, hvad der i faa hoi Grad  

ftod Frederik den Sjette selv til Raadighed.

Hvor tiltrcekkende end min Embedsvirksomhed Var 

mig i de henved 5 Aar, jeg tilbragte i Frederikssund, hvor 

lykkelig jeg end folte mig i mit Familieliv, skal jeg dog 

ikke her nedtegne saadanne i det daglige Liv forefaldende 

Begivenheder, der egentlig kun have Interesse for en lille 

Kreds. Ved strax fra Begyndelsen at tage virksom Deel i 

alle ved Embedet forefaldende Forretninger, faavel de storre 

fom de allermindste, lykkedes det mig snart at emancipere 

mig fra det Afhcengighedsforhold til Fuldmoegtig og 

Contoirbetjente, hvori en ganske ung Embedsmand uden 

synderlig practisk Forberedelse ellers er udsat for at komme. 

Denne Bevidsthed om, at jeg Var Herre over Forretningerne, 

faaledes at de ikke vilde lide nogen vcesentlig Standsning, 

om end en eller anden af Contoirets Betjente forlod sin 

P lads, var mig ikke alene en vcesentlig Grund til Tilfreds- 

hed i hiin Embedsstilling, men kom mig senere ved flere 

Leiligheder til stör Gavn.

E n  besynderlig Tilskikkelse af Skjoebnen var det, at
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da jeg i vmtrent 1','s A a r havde vceret fjernet fra de 

Forhold, i hvilke min tidligere Hofstilling havde bragt mig, 

blev jeg, rigtignok for kort T id , atter pludselig sat midt 

ind i de Forviklinger, som Skilsm issen mellem P rin d s  

Frederik og Prindsesse Wilhelmine foranledigede. E n  

Vintermorgen holdt en Wienervogn —  en Befordring, der 

dengang horte til Sjeldenhederne i Frederikssund —  udenfor 

min D or, og niin Overraskelse var ikke liden, da M a jo r  

Ewald og Livlccge Holmer, som dermed reiste gjennem 

Byen, meddeelte mig, at jeg om en Timestid vilde kunne 

vente P rind s Frederik, som af Köngen forelobigen var 

anviist Ophold paa Jcegerspriis, indtil der blev truffet 

noermere Bestemmelse om, hvad der skulde foretages i An - 

ledning af Hans Forhold til Hans Gemalinde. Den R v lig -  

hed eller rettere Ligegyldighed, hvormed Prindsen ved sin 

snart efter paafulgte Ankvmst behandlede det stedfundne 

Brud  og imodesaae de Forholdsregler, der vilde blive 

tagne mod Ham, bare rigtignok Vidnesbyrd om, at Hans 

kjcerlige Folelser for Prindsessen, om Han overhovedet 

under fit Wgteskab med hende har nceret dem (saaledes 

som Han med en besynderlig Selvmodsigelse oste senere har 

paastaaet), dengang vare aldeles udslnkkede. Saavel, under 

Hans Ophold hos mig, hvor Han tilbragte Dagen, for at 

de sornodne Forberedelser imidlertid künde trceffes til Hans 

Modtagelse paa Jcegerspriis, som under Hans paafolgende 

Ophold paa Jcegerspriis, hvor Han forblev et P a r  Maaneder, 

vare Hans Sindsstemning, Hans Leveviis, Hans Forhold mod 

Hans Omgivelser uforandret de samme, som om ingen 

alvorlig Livsbegivenhed havde ramt Ham; og snart bleve 

Hans Tanker udelukkende beskjceftigede deels med de Udgrav- 

ninger, Han lvd foretage i nvgle Kjcempehoie ved Jcegers-
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Präs, deels ved Forberedelserne til Hans kort efter bestemte 

Reise til Is lan d , hvormed den forestaaende Sommer skulde 

tilbringes. Se lv  Modtagelsen af Skilsmisseacten afficerede 

Ham ikke i nogen vcesentlig Grad. Ved Eiden af Hans 

vedvarende hoie Grad af naturlig Godmodighed indtraadte 

der desvcerre mere og mere en moralsk Slovhed, en Lige- 

gyldighed for Hans egen Samvittigheds Bebreidelser og 

Andres Domme, hvorved det blev aldeles nmuligt for Hans 

Omgivelfer at have nogen umiddelbar Jndflydelse paa Hans 

Forhold; middelbart lod der sig endnu udrette Adskilligt, 

navnlig ved ideligen at forskaffe Ham ustadelige Beskjceftigelser 

og derved tillige sage at holde Ham til maadeholden Leve- 

viis. En  Folge af hiin moralske Slaphed var det vel 

ogsaa, at nogen heftig Lidenskab aldrig har faaet Over- 

haand hos Ham og behersket Ham for lcengere Tid.

Efter Hans Afreise til Is la n d  i Foraaret 1834 saae 

jeg nu ikke Prindsen for efter 3 A ars Forlob, da jeg, 

i Begreb med at gaae som Stiftamtmand til Is lan d ,  

besogte mine noermeste Slcegtninge i Jylland og tillige 

lagde Veien oder Fredericia for at gjensee Prindsen. I  

ydre Henseende havde disse 3 A ar frembragt en stör For- 

andring hos Ham, da Han fra en final, fiintlemmet, ung 

M an d  Var bleven meget for; i indre Udvikling havde Han 

neppe gjort noget Skridt frem mod det Bedre, fkjöndt 

Opholdet i Fredericia, den Om gangs- og Tilhorerkreds, 

Han der fandt, overhovedet var efter Hans S m a g, saa at 

der i det daglige S a m liv  med Ham forefaldt langt fcerre 

Leiligheder, end i Hovedstaden, til Udbrud af Hans onde 

Luner.



Stiftanitmand paa Island. (1837— (840.)

Hvor tilfreds jeg end folte mig ved min Virksomhed 

og mit rolige Familieliv i Frederikssund, hvor mit Helbred 

ogsaa vcesentlig forbedrede fig, skjondt jeg endnu i lang T id  

ikke aldeles undgik Mindelser af den Sygdom , der under 

min S tillin g  ved Hoffet havde taget en foruroligende Ven- 

ding, stod min Hu dog til en mere udvidet Virksomhed 

end den, cn lille Jurisdiction künde frembyde. D a  i Efter- 

aaret 1836 Stiftamtmandsembedet paa Is la n d  blev vacant, 

Var jeg meget tilboielig til at söge at komme i denne S t i l 

ling. Jkknn Hensyn til min Fannlie forvoldte mig adstillige 

Betcenkeligheder, da et langvarigt Ophold paa den fjerne 

D  künde have medfort scerlige Ulemper for mine Born. 

M in  fortrceffelige Hustru ncerede imidlertid ingen Wngste- 

lighed ved at overtage de Byrder, som denne Forandring 

vilde medfore for hende, og stolende paa, at unge Wgtefolk 

med god Villie til at ftaae Hinanden bi overvinde mange 

af det daglige L ivs Vanskeligheder, indgav jeg min An- 

sogning. A f Rentekammerets Directeur blev det mig da 

underhaanden meddeelt, at jeg vilde have Udsigt til at faae 

Embedet, men med Forpligtelse til at forblive der i 10 Aar,

III.



saa at jeg ikke forinden Udlobet af denne T id  maatte söge 

Forflyttel.se. D a  jeg som S v a r  herpaa begjcrrede min 

Ansogning tilbage, blev Betingelsen hcevet, og Embedet 

blev mig overdraget uden nagen saadan Forpligtelse. Den  

Ansknelse, jeg strax nccrede am bette Punkt, har ved ncer- 

mere Betragtning af Forholdene aldeles stadfcestet sig. Jeg 

gik nemlig ud fra den Forudscetning, at medens der til at 

fremme Udviklingen af Is la n d s  indre Jnstitntioner, der i 

saa mange Retninger tramgte til Forbedring, udfordredes 

den storste Jver og Kraft, künde det ventes, at det efter 

Forholdenes egen Natur ikke vilde vare leeirge, forinden 

endog den storste Jver kjolnedes, den kräftigste V illie  

svcekkedes ved den drcebende Langsomhed, der er uadskille- 

ligt forbunden med den islandfke Forretningsgang, ved den 

Ulyst til alt Nyt, den stadige Fastholden ved det Garnle, 

som er characteristisk for Jslcenderne, saavelsom for alle 

Beboere af Der, der ligge langt fjernede fra den ovrige 

Verdens travle Birksomhed. Der udfordredes nu efter min 

feuere Erfaring just ikke Heller saa meget lang Tid, forinden 

en forud ovet Forretningsmand künde finde sig tilstrcekkelig 

localiseret i de islandfke Forhold; de Anskuelser om bisse, 

som jeg efter V 2 A a rs  Ophold paa Den havde bannet 

mig, fandt jeg mig senere ikke foranlediget til at cendre i 

nogetsomhelst vccsentligt Punkt.

Forinden min Afreise til Is la n d  i Foraaret 1837 

tilstedede Frederik den Sjette mig, nagtet Han Var syg og 

sengeliggende, at komme til sig. Med en Klarhed, en

Venlighed, der gjorde dybt Jndtryk paa mig, medgav Han 

mig det Raad, at jeg i det forste Aar af mit Ophold paa 

Is la n d  sknlde söge at gjore mig noie bekjendt med Lov- 

givning, S p ro g , Personer og Forhold paa Den, og forst
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derefter ined A lvor tage fat og rare op i den islandske 

Slendrian, hvorved jeg künde gjore Regning paa Hans 

Bistand. Nagtet man i hiin T id  havde vcennet sig til at 

ansee Frederik den Sjette som ncesten udodelig, saa at 

man ikke ret vel knnde tcenke sig nagen anden Konge end 

Ham, maatte dag, da jeg forlod Ham og kastede mit sidste 

B lik  paa den lille, magre, hvide Skikkelse, der laa henstrakt 

paa Sengen, den Tanke uvilkaarlig paatrcenges mig, at jeg, 

naar jeg kam tilbage fra den lange Reise, der forestod 

mig, neppe vilde finde Ham blandt de Levende. Nutiden 

gjor sig ikke let nagen Forestilling am den Pietets-Folelse, 

Landets Undersaatter ncerede for Köngen; med Frederik 

den Sjette farsvandt det faderlige Forhold, hvori Köngen 

stad til alle Landets B o rn , og ikke let vil nagen blandt 

Hans Efterfolgere erhverve sig en saadan cerefrygtsfuld 

T illid  og Fortrolighed, som Frederik den Sjette nod hos 

saa godt som hele Embedsstanden. Det vemodige Jndtryk, 

min sidste Sam tale med Ham havde efterladt hos mig, vilde 

i lang T id  ikke forlade mig; med oprigtig Glcede erfarede 

jeg senere paa Is lan d , at Hans Helbred atter havde bedret 

sig. Det Haab, som herved vaktes hos mig, at det dog 

ikke maatte voere sidste Gang, jeg havde seet Hans alvorlige 

Troek med de kloge og dog milde Dine, blev imidlertid 

sknffet.

Det er ikke nogen Lystreise ombord paa en lille 

Koffardi-Skonnert at gaae i April Maaned fra Kjobenhavn 

til Is la n d  med Kone og Born. Neppe vare vi komne 

forbi Helsingor, forend de 2 P iger, min Kone havde 

med sig, meldtes upasselige, og i 4— 5 Dage Var hele 

Omsorgen for Bornene anbetroet mig som den eneste i 

Reiseselstabet, der formaaede at gaae over Kahytsgulvet.
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M in  Tjener lod sig ikke sce, for vi kom i Ncerheden af 

Land. Nagtet Ubekvemmeligheder af denne Art falbe naget 

besvoerlige, saalcenge de staae paa, veie de ikke stcerkt paa 

Sindet, og efterhaanden som vi ncermede os vor Bestem

melse, traadte de ganske i Baggrunden for Lccngselen efter 

at fee det Land og blive bekjendte med de nye Forhold, i 

hvilke vi nu en T id lang —  af uforudseelig Varighed —  

skulde bevcege os. Det forste Landkjende vi sik —  om jeg 

ikke mindes feil, var det paa min 30-aarige Fodsclsdag, 

som vi iovrigt i ret smukt og stille Beir tilbragte ganske 

gemytligt gyngende paa Atlanterhavets Bolger, der ved 

flere foregaaende Dages vedholdende Blcest vare satte i stcerk 

Bevcegelse —  viste os kun nogle i Taage indhyllede, svage 

Conturer af de sneebedcekkede hoie Dfjelde. Skulde bisse 

Taagebillcder, som den Ubekjendte kun vilde ansee for 

Skyer, Stormen künde jage dort, vcere et Varsel for, at 

de Forventninger, jeg i mit stille S in d  ucerede om, at der 

forestod mig en lykkelig Periode af mit Liv, hvor jeg 

ved Siden af en gavnrig Embedsvirksomhed künde finde 

Tilfredshed og Glcede i en hhggelig, kjcerlig Familiekrcds, 

—  at dlsse Forventninger kun skulde vcere Taagebilledcr 

og Jllnsioner, som de raakolde Storm e vilde jage dort? 

Nei, heldigviis vare mine Forhaabninger ikke illnsoriske; 

ligesom de 3 Aar, jeg tilbragte paa Is lan d , i rigt M a a l  

bragte mig huuslig Lykke og Tilfredshed i Hjemmet, saa- 

ledes haaber jeg ogsaa, at min Embedsvirksomhed dersteds, 

skjondt vel kort til at gjennemfore noget storre Foretagende, 

dog ikke i Is la n d s  Annaler skal indtegnes blandt dem, der 

cnten sporlost forsvinde af sig selv eller endog kunne onskes 

ganske udslettede. Oste maattc jeg ander mit Ophvld paa 

Is la n d  fände Rigtigheden af det Raad, den gamle, erfarne
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Konge havde medgivet mig, og jcg strcebtc ccrlig efter at 

drage mig det til Nytte. Saasnart Aarstiden tillod det, 

sagte jeg ved lcengere Reiser at skaffe mig Kjendskab til de 

locale Forhold, og al den Tid, som de lobende Forretninger 

levnede mig i Hjemmet, anoendte jeg til at blive bekjendt 

med den sccregne islandske Lovgivning og med de stedfnndne 

Embedsforhandlinger om de forskjellige Gjenstande, i Hen- 

seende til hvilke det forekom mig, at en kräftig Udvikling 

vilde vcere af Vigtighed for Landets Tarv.

Det varede ikke lcenge, fvrinden jeg overbeviste mig 

om, at Hovedaarsagen til den Stillestaaen, der viste sig ved 

ncesten alle vigtige Anliggenders Fremme, maatte soges i 

den M ange l paa Concentration, som fandt Sted ved Landets 

overste locale Styrelse. Vcesentlig forskjellige Ansknelser 

havde i Reglen gjort sig gjceldende hvs Stiftamtmanden og 

de 2de islandste Amtmcend i Vesteramtet samt Nord- og 

Osteramtet; ligesom denne Forskjel imellem disse tre Ovcr- 

ovrigheders Ansknelser allerede i mangfoldige indre Admini- 

strationsforhold traadte frem i den Amterne overladtc Ve- 

styrelseskreds, saaledes Var det iscer ved Betcenkninger og 

Erklccringer over de til Collegiernes Omraade henhorcnde 

Säger, at denne Divergents viste sine stadelige Folger; thi 

de vigtigere Anliggender bleve derved druknede i en Over- 

svommelse af Oplysninger, begrundede paa en forskjellig 

Opfattelse af Forholdene, hvorved det tilsidst maatte blive 

umuligt at komme til noget endcligt, klart Resultat. Jovrigt 

fremtraadte disse Principforskjelligheder langtfra hoved- 

sageligen, som man maaskee snarest skulde antage, mellem 

den danske Stiftamtmand paa den ene og de to Amtmcend 

paa den anden Side. P aa  den Tid, jeg tiltraadte Stift-
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amtmandsembedet, Var det tvertimod i Regien Tilfceldet, at 

den skarpeste Meningsforstjel viste sig mellem Amtmcendene i 

Vestamtet og i Nord- og Dstamtet, der iovrigt hver for sig 

vare dygtige og fcedrelandskjcerlige Mcend; og det ligger 

maaskee begründet i de islandske Forhold, hvor de hyppigen 

stedfindende private, personlige og Familie-Uenigheder oste 

faae en aldeles utilborlig Jndflydelse paa Embedsforholdene, 

at der ved den danske, upartiste og udenfor hine Uenigheder 

staaende Stiftamtmand dannes et Foreningspunkt, som ikke 

saa let opnaaes ved en indfodt Jslcender. Det er en let 

forklarlig Kjendsgjerning, at der hos isolerede Standes Be- 

boere ved Siden af en eensidig Fafthcengen ved gamle Sced- 

vaner og Fordomme viser sig en stör Ulyst til at boie sig 

for nogensomhelst Autoritet, dog endnu i langt hoiere Grad  

for nogen af deres egne Landsfceller end for den Frem- 

mede, der ansees at staae i tilstrcekkeligt ncert Forhold til 

Centralbestyrelsen for at kunne forstaffe sine Anstuelser den 

beh orige Understottelse. Det er derfor vistnok ikke uden 

god Foie, at Regjeringen hidtil har holdt fast ved det 

Princip, at Is la n d s  Stiftamtmandspost blev besät med en 

dertil stikket danfl Embedsmand.

Allerede min Form and, Stiftamtmand Lorentz 

Krieger, havde ofte folt Savnet af den fornodne Eenhed i 

Is la n d s  Bestyrelse og havde endog indtroengende forestaaet 

Oprettelsen af en islandst Negjering, omtrent i Liighed med 

den dengang bestaaende vestindiste Negjering, hvorved de 

scerlige Amtmandspofter antoges at kunne bortfalde. Skjondt 

en faadan P lan  ved at realiseres vistnok bilde have naaet 

fit Form aal, at tilveiebringe en eensartet Bestyrelse og en 

Eenhed i Planerne for Is la n d s  Udvikling, og nagtet der 

fra de locale Forhold neppe fülle sig uovervindelige Van-
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skeligheder iveien derfor, san var Forslaget efter min For- 

mening dog ubetimeligt. P aa  den ene S ide  vilde det,

dersom det var blevet gjennemfort, have i hoi Grad krcenket 

Jslcendernes Selvfolelse, eller, om man vil, Egenkjcerlighed 

derved, at tvende af de overste administrative Poster, der 

hidtil pleiede at besoettes med Jndfodte, vare blevne ned- 

lagte og i alt Fald kun erstattede ved to underordnede 

Regjeringsraads-Poster. M en paa den anden S ide  vilde, 

hvad der endnu er langt vccsentligere, den separatistiske Uaf- 

hcengigheds-Folelse, der i den senere T id  ved de kjoben- 

havnste Jslcenderes Virksomhed havde gjort störe Frem- 

stridt omtrent jevnsides med de stesvig-holsteenste Agitationer, 

faae et farligt Stottepunkt i en saadan Negjering. N u  vil 

man jo vel herimod kunne indvende, at en saadan Separa- 

tismes Udvikling kan vcere Danmark ligegyldig, da Is la n d  

dog ikke er nogen Besiddelse, hvoraf Danmarks Krone hoster 

störe Fordele, og jeg vil dertil indromme, at hiin Vesid- 

delse er af storre Historist end national Interesse for D a n 

mark; men for selve Is la n d s  T arv  troer jeg, at det er af 

hoieste Vigtighed, at en noie Tilslutning til Danmark ved- 

varer, da hiin fjerne Des Udvikling i intellectuel og materiel 

Henseende i en vcesentlig Grad afhcenger heraf, og det 

vilde for Den selv voere et altfor sorgeligt Experiment, 

naar den yngre islandste Generations Drommerier om den 

islandste Uafhcengigheds gyldne Frugter viste sig at vcere 

Jllusioner, hvoraf der kun resulterede indre S p lid  og en 

langvarig Standsning i Jslcendernes Fremstrideu mod 

Cultur og Civilisation.

For at virke til en storre Eenhed i Bestyrelsen, en 

Udjevning af de forskjellige Anstuelser og derved aabne 

Negjeringen en Mulighed til at satte afgjorende Beslutninger
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om saa mange vigtige Anliggender, der laae i Duale, troede 

jeg det derfor en rigtigere Bei, der ogsaa langt lettere 

künde indflaaes, at samle Landets vigtigste administrative 

Embedsmcend med Visse Mellemrum, hvor da de fra for- 

stjellige S ider fremkomne Forslag künde underkastes en 

fcclleds Droftelse og i kort T id  modnes til faste Resultater, 

der ellers aldrig eller i hvert Fald knn ved langvarige 

Brevvexlinger knnde opnaaes. Denne P lan  gik Regjeringen 

villigen ind paa, og i Sommeren 1839 samledes forste 

Gang nnder mit Forsccde Dens vigtigste og intelligenteste 

Embedsmcrnd; jeg troer neppe at feile, naar jeg udtaler 

den M ening, at der ved de saa Sam linger, som denne 

Embedsmands-Forsamling oplevede —  thi den faldt natur- 

ligviis dort, da det islandske Althing oprettedes —  op- 

naaedes en grundig Droftelse og en heldig Losning af 

mangfoldige vigtige Sporgsm aal, som deels derefter nmiddel- 

bart künde afgjores, deels bleve saaledes forberedte, at de 

senere til langt storre Nytte künde forhandles for det forste 

Gang i 1845 sammentraadte Althing. Oste stode Anfluel- 

serne i Forsamlingen flarpt imod hverandre, og medens 

Sandheden —  her som andetsteds —  vel scedvanligen laa 

midt imellem, bleve ikkun Iderlighederne forfcegtede, endda 

hyppigen uden at de Kjcempende iagttogc den strengeste 

Samvittighedsfuldhed med Hensyn til Argumentationerne, 

der anvendtes. I  vor Tidsalder, hvor Principer i saa 

mange Retninger staae flarpt og yderligt imod hverandre, 

er det vel overhovedet vanfleligt at finde og folge den 

gyldne M iddelvei; dette er desuden i Regien knn et lidet ton

nende Arbeide, da man let miskjendes fra begge Sider. 

H os mig ligger det dybt begründet fra min tidligste Ung- 

dom ved forekommende Stridssporgsnmal at söge at ud-
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sondre det Sande og det Falfke fra begge Sider; og skjondt 

jeg herved vel ikke sjeldcnt kan have paadraget mig Skin  

af Vankelmod, af M angel paa Dristighed til at forfolge en 

S a g  i dens tilsyneladende Conseqventser, saa har jeg dog 

endnu ikke kunnet rokkes i den fnlde T ro  paa Sandheden 

af den gamle Regel: meciium lenuero bsati.

Medens jeg saaledes under mit Ophold paa I s 

land fandt rundelig Anvendelse for min T id til Embeds- 

forretninger, til nlvorlig Undersogelse og Overveielse af

mangfoldige Anliggender af storste Interesse, Var det private 

Liv i Reikjavig ikke Heller blottet for saadanne Adfpredelser 

og Afvexlinger, hvis S a v n  i Tidens Lcengde let nedtrykker 

Sindet, iscer hos de kvindelige Medlemmer af en Familie, 

der ikke som de mandlige kunne söge en idelig Aands-

beskjceftigelse ved Arbeidspulten. Der fandtes blandt de

islandfke Embedsmcend ikke faa meget oplyste, dannede og 

i det selskabelige Liv ikke »interessante Moend, og jeg vil 

altid bevare Erindringen om mange scerdeles behagelige 

Timer, tilbragte i selskabeligt Sam liv  med saadanne Mcend, 

blandt hvilke flere erhvervede sig min storste Hoiagtelse og 

vedvarende Venskab. Tillige Var der endog om Vinteren 

flere til Kjobmandsstanden henhorende danske Familier, der 

ogsaa fra deres S ide  bidroge til det fcelleds Form aal ved 

selskabeligt Sam liv  at forkorte den lange morke Vinter. 

E n  stör Contrast mod dette rolige Vinterliv udgjorde Op- 

holdet i Reikjavig om Sommeren. Foruden de mange

Dunste, deels Handlende, deels Reisende, der jevnligen til

bragte en storre eller mindre Deel af Sommeren i Reikja

vig, laae stadigen fremmede Orlogsmcend, iscer franste, 

undertiden belgiske og hollandste i Reikjavig Havn, og jeg
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har paa denne Maade havt Leilighed til at gjore mange, 

mig scerdeles kjoere Bekjendtflaber.

E n  stör Adspredelse saavel for Damer, som Herrer, 

forstaffe de gjentagne Ridetoure, hvortil Localiteterne give 

saa megen Anledning. Endskjondt den ncermeste Omegn 

ved Reikjavig i nogle M ile s  Omkreds er mindre end smuk 

og tun frembyder en Afvexling af ujevne M yrcr (Moser) 

og stenede Bakker, er den fjernere Omgivelse dog saa stor- 

artet og majestcetisk, at den efterlader sig et moegtigt Jnd- 

trhk, og at man aldrig trccttes ved at betragte den fra 

sorskjellige Punkter. De lcengere, flere Dage medtagende 

Reiser, hvori ogsaa Damer kunne deeltage, saasom til Thing- 

valla og Geiser, have for Enhver noget saa eiendommeligt 

Tillokkende, at mangen Ulempe, som Opholdet paa Is la n d  

uncegteligen medforer, derved rigeligen opveies.

Et voesentligt S a v n  for os laa i den lange T id , i 

hvilken man var afskaaren fra Efterretninger fra Hjemmet. 

Saaledes hccndte det, at Efterretningen om Kong Frederik 

den Sjettes Dod, der indtraf den 3die Decbr. 1839, ikke 

ankom til Is la n d  for midt i April 1840. Det var ved et 

egenhccndigt Brev fra Kong Christian den Ottende, hvilket 

sendtes mig fra Havnefjord, hvor det forste til Is la n d  an

kommende Skib var indlobet, at denne Efterretning forst 

overbragtes til Landet. Vanskeligt vil jeg ret kunne be- 

fkrive de sorskjellige Folelser, som dette Brev maatte frem- 

kalde hos mig. P a a  den ene S ide  blev jeg greben af en 

oprigtig og dyb S o r g  over at vide det L iv sly s  alt for- 

lcengst udslukket, til hvilket vort Foedrelands Skjcebne i over 

Seculum havde vceret knyttet, over at vide den gamle, 

hcrderlige Konge dod, hvis faderlige Kjcerlighed til Hans 

Land og Hans Undersaatter fra disses S ide  gjengjceldtes
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med en W refrygt og T illid, der havde holdt alle saadanne 

indre Storme fjerucde, som havde rystet mange af Europas 

Stater, men hvis Luftninger dog ogsaa hos os havde ladet 

sig fornemme saaledes, at det maatte synes tvivlsomt, hvor- 

vidt den nye Konge künde bortjage eller udjevne de i H ori

zonten truende Uveirsskyer; paa den anden S ide  indeholdt 

Brevet en Opfordring til m ig , der i Visse Henseender 

maatte vcere mig meget glcedelig, i andre derimod ikke künde 

andet end vcckke de storste Betcenkeligheder hos mig. Köngen 

underrettede mig nemlig om, at Han ventede, at Hans Son ,  

Kronprinds Frederik, i det noermest forestaaende Efteraar 

vilde formccle sig, og at Han i Overeensstemmelse med sin 

S o n s  Dnske havde udseet mig til at vcere Hofchef ved 

Sonnens nhe Hof, hvorfor Han opfordrede mig til i S o m -  

merens Lob, saasnart min Embedsstillings Ordning tillod 

det, at begive mig til Danmark.*) Ligesom nu denne A n 

*) Köngens Brev lyder ordret saaledes: „Hr. Amtmand Barden
fleth! De vil ved de forste Skibe som nu ankomme til Island, vcere 
bleven nuderrettet om de vigtige Forandringer der have fund^t 
Sted i Fcedrelandet, at jeg efter den hoitelskede Konges, Kong 
Frederik den Sjettes dodelige Afgang har besteget mine Fcedres 
Throne. De kiere Jslcendere ville vcere forvissede om at jeg om- 
fatter dem med samme Kierlighed som alle mine ovrige kiere 
og troe Undersaatter og deres afliggende Stilling, udsat for mange 
Savn, paakrcever om muligt en endnu storre Omsorg for deres 
Velvcere den de ei stulle savne hos mig. Jeg imodeseer de Forslag 
til Is la n d s  Tarv som De som constitueret Stift-Amtmand, og 
de ovrige Embedsmcend, forsamlede i Aar i Reikjavig, ville 
nedlcegge for Thronens Fod; de skulle finde den fortjente Op- 
mcerksomhed. Herom ville De forsikre rette Bekommende, lige
som Folket i Almindelighed om min Kongelige Hyldest og Naade. 
Naar De selv, efter at denne Forsamling er tilende, skulde onske 
at gjensee Danmark, har De dertil min forelobige Tilladelse, naar 
De ansoger Nentekamret derom.

Jeg forbinder dermed den Tanke, at De i en anden Stilling
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modning naturligviis maatte vcere mig et saare kjccrkomment 

Beviis paa den nye Konges og den eventuelle Thron

folgers T illid  til mig, var derved ogsaa en Bekymring 

hcevet, som uncegteligen ikke sjeldent maatte paatroenge sig 

mig som Familiefader, den nemlig, at mit Ophold paa I s 

land skulde vedvare lcengere, end der künde vcere foreneligt 

med mine opvoxende B o rn s Tarv. Jmidlertid kan jeg ikke 

ncegte, at jeg med stör S o r g  imodesaae en saa hurtig Bort-  

fjernelfe fra den Virkekreds, der var bleven mig saare kjcer, 

og hvor jeg troede endnu i nogle Aar at knnne udrette 

nogen Gavn ved videre at fremme og endelig at udvikle 

flere af de vigtige Anliggender, hvis vcesentlige Omdannelse 

jeg havde sat i Gang. Derhos var jeg saa noie kjendt 

med Kronprindsens Egenstaber og Forhold, at jeg ikke

künde vcere min Son, der anseer Dem som sin Ungdoms-Ven, til 
scerdeles Nytte. Han vil efter mit Dnske, inden dette Aars Ud- 
gang, indlade sig i nyt Wgteskab og naar Hans Hof da indrettes 
paa ny vilde det stemme med Hans og mit Onske at De künde 
forestaae Hans Hof som Hof-Chef, da Kmhr. Holstein da vilde 
faae en anden Bestemmelse.

M in  Sons Fremtid lover Gudskeelov alt godt naar Han er 
omgivet af Paalidelige Mennesker og tienes med Kierlighed. 
Han Venter at finde dette Sindelag hos Dem som en Ungdoms- 
Ven og derfor skulde det glcede mig at vide Dem i saadan 
Stilling hos Ham. —  Hvad jeg her skriver Dem veed ingen 
uden min S o n ; denne Hensigt kan kun modnes naar De selv 
intet har at indvende derimod, og Deres Reise herned vil ikke 
betinge samme, men vcere fornoden naar Anscettelsen ellers 
befindes at knnne fkee.

Det skal glcede mig at modtage gode Tidender fra Dem, 
beder Dem at Hilfe Deres Frue og stedse at troe mig Deres

hengivne 
Christian ki.

Kjobenhavn, den 26de M arts 1840.
Jeg glceder mig til idag at see min Son  igjen som besoger mig 

paa nogle Uger. (U. A.).
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künde vente noget lykkeligt Resultat af en ny Formceling; 

og naar ogsaa bette Wgteskab skulde ende paa en lignende 

Maade som det forrige, Var det vel ikke usandsynligt, at 

jeg, dersom jeg indtraadte i Hirn S tillin g  som Kronprindsens 

Hofchef og ncermeste Raadgiver, vilde blive tillagt endeel af 

Skylden. Ester moden Overoeielse af Sagen fandt jeg dog 

ikke at burde undslaae niig for at overtage en Post, hvis 

Vanfkeligheder jeg ifolge mit tidligere Forhold til Kron- 

Prindsen maaskee vilde voere bedre istand til at overvinde 

end de fleste Andre ; en Vcegring fra min S ide  vilde des- 

foruden ligesaavel have paadraget mig et moralst Ansvar 

og med Rette künde vcere bleven lagt mig til Last, som 

Fvrsoget paa at anvende min Jndflchdelse hos Prindsen 

til at fore Ham til Erkjendelsen af et huusligt Familielivs 

Lykke vilde blive det, om det mislykkedes.

Jeg forberedte mig altsaa til at efterkomme Köngens 

Opfordring og ordnede mine Anliggender saaledes, at jeg 

med et af de forste om Efteraaret hjemvendende Skibe künde 

forlade min Post i Is lan d . Jmidlertid ankom den I  lte Jun i 

uventet Cadetskibet, Corvetten Flora, under Commando af 

Capitain Palndan, til Reikjavigs Rhed, og Capitainen 

meddeelte mig strax, at Han havde mundtlig Ordre fra 

Köngen om at tilbyde mig Overfart til Kjobenhavn med 

Cadetskibet, dersom jeg dertil künde gjore mig fcerdig i de 

2 Dage, i hvilke Han med fit Skib künde blive liggende 

ved Reikjavig. Det er vanskeligt at forestille sig den Uro 

og Besvcer, som en saadan pludselig Opbrhden fra Embede 

og Hjem maatte foranledige; efter en i Overveielser om 

Muligheden heraf tilbragt sovnlos N at besluttede min 

Hnstru og jeg os dog til at esterkomme Opfordringen, og 

medens hun med en sjelden Aandsftyrke ordnede alle vore



43
huuslige Anliggender, ja endog saae sig istand til, den 

sidste D a g  vi tilbragte i Reikjavig, at samle Stedets Embeds- 

mcend saavelsom de danske og franfke Soofsicerer, der laae 

paa Rheden, til et Afsiedsselskab hos os, benyttede jeg den 

mig levnede T id  til at aflevere mit Embede, rigtignok paa 

en anden Maade og til en andcn M and  end den, jeg havde 

paatcenkt, eftersom Kammerraad Melsted, davcerende Sysse l- 

mand i Vesteramtet, hvem jeg ansaae for bedst stikket til at 

overtage Konstitutionen, ikke künde komme tilstede inden 

Udlobet af den fastsatte körte Frist. Jmidlertid maa jeg 

med stör Taknemmelighed paaskjonne den Velvillie, der ved 

denne Leilighed vistes mig af alle Vedkommende, navnlig af 

davcerende Landsoverretsassessor, senere Byfoged i Aalborg, 

Justitsraad Johnsen, hvem jeg forelobig overdrog Embedet, 

og som ikke Heller skuffede den Tillid, jeg havde sat til Ham, 

da Han ved mellemkommende Omstccndigheder nodsagedes til 

at vedblive Constitutionen indtil min Eftermand i det paa- 

folgende A ar ankom til Siedet. E t dybt Jndtryk bevarer 

jeg endnu af de Folelser, der bevcegede mig, da jeg 3die 

Dagen efter hiint Budfkab med min Familie gik ombord i 

Cadetcorvetten, for, uden mindste Udsigt til nogensinde at 

gjensee disse Kyster, at forlade et Land, hvis mcegtige Natur- 

forhold ligesaavelsom dets eiendommelige Samfundsforhold  

nu i 3 Aar havde udgjort den saagodtsom udelukkende 

Gjenstand for mine Betragtninger og Jdrcetter. Legemlig 

og aandelig overanstrengt, som jeg Var, da jeg gik ombord, 

künde jeg dog ikke ved Udseilingen af Reikjavigs Havn og 

Faxebugten i den lyse Sommernat losrive mig fra Skibets 

Dcek, hvor jeg künde käste det sidste B lik  paa Esian, 

Skarsheide og Akrafjeldet, hvis Kloster og Toppe nu vare 

mig saa bekjendte, at de forekom mig som uforanderlige.
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trofaste Venner, og hvor jeg endnu engang künde betragte 

den stolte Vesterjokel, der i 15 M ile s  Afstand fra Reikjavig 

hcever sin altid sneedcekkede Jsse saa hoit i den klare, 

gjennemsigtige Luft, at man skulde troe at kunne stjelne 

den mindste Gjenstand Paa dens sadelformede Top. Den  

indre Bevccgelse, hvori jeg befandt mig, vilde ikke ret har- 

monere med den majestcetiske R o  og Stilhed, der paa en 

saadan fljon D a g  er udbredt oder denne storartede Natur; 

det vilde i det Dieblik have vceret mig kjcerere, om Havet, 

istedetfor mildt at kruses ved en let og günstig Luftning, 

Var blevet pidsket af en Storm . Jmidlertid blev dette 

Duste opfyldt hurtigere, end jeg havde ventet det; neppe 

vare vi med en let nordlig Brise komne Fuglestjcerene paa 

M ü ls  Afstand, saa at vi havde gründet Haab om at 

kunne sthde den betydelige Gjenvei mellem disse Skjcer og 

Cap Reikjances, forend vi der modtoges af en sydvestlig 

Storm , for hvilken vi maatte lccndse med 10 M ile s  Fart 

op midtveis i Strcedet mellem Is la n d  og Grönland. Om - 

sorgen for min Kone og de 4 smaa Born, med hvilke jeg 

forlod Is lan d , optog snart al min Tid, og efterat Stormen  

i nogle Dage havde udraset, var Reifens ovrige Fortscettelse 

med de Behageligheder, som Opholdet paa en Orlogsmand  

frembyder, mig en fand Vederqvcegelse og en velgjorende 

Hvile for Legeme og Sjcel. Den 28de Juni, Kong Chri

stian den Ottendes Kroningsdag, kom vi ved M iddagstid  

til Sundet ud for Kronborg, og Corvettens Kanoner maatte 

dundre lystigt los for i Forbindelse med Foestningen og de 

ovrige derliggende Krigsstibe at hoitideligholde Dagen, 

hvorefter et Dampstib i det stille smukke Veir stcebte os til 

Kjobenhavn. Her var Alt, hvad der künde bevccge sig, 

draget til Frederiksborg; mine Slccgtninge vare paa Landet, og
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Hotellerne vare forud optagne af de fra alle Landets Egne 

sammenstrommede Gjcester, der ventedes tilbage efter Festen 

paa Frederiksborg. Det var mig en ganske ny Situation, 

saaledes at vandre hjemlos omkring paa Gaderne med Kone 

og Born, omtrent uden at see Mulighed til at forstaffe dem 

T a g  over Hovedet i den tilstnndende Nat, og nafften tragicomist 

stod det for mig, at end ikke den mig samme D a g  allernaadigst 

forundte Kammerherrenogle formaaede at oplukke nogen 

D o r  for mig i den tomme, aflaasede S tad ; egenmcegtigen 

maatte jeg derfor foette mig i Besiddelse af en ncer Sloegt- 

nings ledigstaaende Leilighed. Ved min Ankomst den nceste 

D ag  til Frederiksborg blev jeg nu vistnok meget naadigen 

modtagen af de hoie Herstaber, og det vilde vcere utak- 

nemmeligt af mig, naar jeg ikke vilde mindes den hjertelige 

Venlighed, den Glcede over at gjensee mig, som Kron

prinzen lagde for Dagen; men for min huuslige S t illin g  

vare Udsigterne i den noermeste Fremtid just ikke meget 

glcedelige. T i l  Kronprindfens Formoeling vare endnu ingen 

ncermere indledende Skridt foretagne, og da Tiltrcedelsen 

af den mig tiltoenkte S tillin g  hos Ham var afhcengig heraf, 

maatte jeg imodesee en forretningslos Vinter under knappe 

oeconomiste Vilkaar. Lykkeligviis fandt min Familie et 

midlertidigt kjcerligt Hjem hos min elstvcerdige Svigermoder, 

Grevinde Schmettau, der nogen T id  forud var udnoevnt 

til Decanesse for Valloe Stift.



Hofchef —  Stiftamtmand over Fyens Stift —  Uongelig 
'Lomniissarius paa Island. (f8H0— f8^7).

I  Lobet af den paafolgende Vinter bleve Underhand- 

lingerne om Kronprindsens Wgteskab med Hertuginde Caro

line Charlotte Mariane Sophie af Meklenborg-Strelitz 

indledede og tilendebragte. M ed stör Spoending maatte jeg 

imodesee alle Efterretninger om vor tilkommende Kronprind- 

sesses Egenfkaber for deraf at kunne danne et sandsynligt 

Prognosticon for denne Formcelings Resultater. Ve l vare 

Alle, der havde havt Leilighed til at kjende hende, enige om 

at betragte hende som en yderst elftvcerdig ung Dame, hvem 

en omhyggelig Opdragelse i hoie Omgivelser havde gjort 

flikket til at blive en P ryd  for en Throne; men de Egen- 

siaber, som udfordredes for at kunne vinde og i Tidens 

Lcengde hcevde en velgjorende Jndflydelse Paa Kronprindsen, 

maatte jeg strax frygte for ikke at vcere faldne i hendes 

Lod. Dertil vilde nemlig udfordres en ung Dame med et 

stcerkt Helbred og en kräftig Characteer, der afvexlende til 

rette T id  künde give efter for og overvinde Kronprindsens 

Luner og omflakkende Tilboieligheder, og med Tilsidescettelse 

af egne Beqvemmeligheder og Dnfker maatte hun kunne 

have opoffret sig til det besvcerlige, men vigtige og lonnende
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Kald at fremlokke og plcic de Hjertets gode Egenstaber, 

som aldrig fvrncegtede sig hos Kronprindsen. Hvvrvidt det 

nu mantte have vceret muligt at finde cn Prindsesse, der 

ganfle fyldestgjorde de Fordringer, man maatte stille til 

Kronprindsens Gemalinde, stal jeg lade vccre usagt; men 

saa meget tnrde vccre vist, at der ikke ved Valget af den

Prindsesse, til hvcm man henvendte sig, har vcrret viist den

Skjonsvmhed,, det Overlceg, hvortil den forste Formcrlings 

nheldige Udfald indeholdt cn saa stcerk Opfordring. Det 

var ikke saa vanskeligt at forudsee, at den nnge Hertnginde, 

der af Naturen ikkun var udrnstet med et zart, ja nccsten 

svageligt Helbrcd, hvis Nervesystem angrebes ved mindste 

uscedvanlige Anstrengelse eller Overraskelse, vilde fole sig 

overvccldet af de Vanskeligheder, hcndes S tillin g  og Kald  

frcmbod, naar hun kom til Kjobenhavn, selv om hnn var 

besjcelet af den bedste Villie til at naae sit M a a l gjennem 

Erhocrvelsen af Kronprindsens fnlde Fortrolighed og Hen- 

givenhed. Det laa da meget nccr, at hun vilde fristes til

at opgive dette og söge Erstatning ved en noie Tilslntning

til sine ncere Slcegtninge, den landgrevelige hessiske Familie, 

hvis Chef, Landgreve Wilhelm, var en Brodcr til Hertug

indens Moder. Ved de Samtaler, jeg havde med Kong  

Christian den Ottende om det nye Hofs fremtidige Arrange

ment, insisterede jeg derfor meget stcerkt paa, at det nnge 

Wgtepar, saasnart de forste Modtagelseshoitideligheder vare 

endte, skulde tage et lccngere Ophold paa Fhcn, hvor Kron- 

prindsen var Gouverneur. Erfaring havde tilstrcrkkeligen 

lcrrt mig, at Kronprindsen var langt letterc tilgcengelig for 

sin ncrrmeste Omgivelse, at Hans gode Hjertelag langt mere 

traadte frem under Hans Ophold i Provindserne, hvor Hans 

Forretninger og huuslige Beskjceftigelser optog den storre
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Deel nf Hans Tid, end i Kjobenhavn, hvor de idelige For- 

lystelser og den lette Abgang til de uheldigc Forbindelser, 

Han i en tidligere Periode havde stiftet, langt mere fjernede 

Ham fra Hjemmet og saagodtsom tilintetgjorde Hans Om - 

givelsers Jndflydelse paa Ham.

Kong Christian den Ottende, der aldrig kom til rigtigen 

at opfattc Kronprindsens udprcegede Eiendommeligheder, 

medens Han dvg havde et skarpt Die for de sccdvanligc 

Conveilientsforhold, indsaae ikkc Nodvendigheden af et 

saadant Provindsvphold, men lovede sig meget af de For- 

retningcr i Statsraadet, Admiralitetct m. m., svm Han 

agtede at overdrage Kronprindscn, og hvorved Han meente, 

at denne vilde finde sig faaledes tiltrukken, at idetmindste 

den forste Vinter efter Formcrlingen burde tilbringes i 

Hovedstaden. Ved mine indtrcengende Forestillinger op- 

naaede jeg dog, at ingen fast Bestemmelse herom forud 

skulde tages, men at denne vcesentlig skulde gjores afhccngig 

af den unge Kronprindsesses eget Onske, uaar hun havde 

havt T id  til at blive ncrrmerc bekjendt med Forholdene. 

A t inridlertid Krvnprindsessen allerede saa hurtigen skulde 

gjennemskne alle de vanskelige Forhold, der her ventede 

hende, og beslutte sig til at opgive Oieblikkets Behagelig- 

heder for at befa'ste sin fremtidige Stilling, var vistnok ikke 

meget sandsynligt.

Det var derfor langtfra med Tiltro  til et heldigt Ud- 

fald, at jeg tiltraadte min nye S t illin g  hos Kronprindscn 

ved Hans Overreise til Strelitz i Foraaret 1841. Langt 

hellere vilde jeg vcere vendt tilbage til mit Embede i Is land ,  

hvor jeg tiltroede mig selv Evne til at kunne udrette ad- 

skilligt Godt^ men herom vilde Kong Christian den Ottende, 

da jeg cndnn i betimelig T id  fremsatte mit Onske derom,



49
for Ham, Intet höre. A lt for snart skulde Rigtigheden af 

de Anskuelser, jeg ncerede om det hele Forhold, bekrcefte sig. 

Kronprindsessen, der ikke alene Var udrustet med en stör 

naturlig Jude og Elskvoerdighed, men hos hvem jeg ogsaa 

oste havde Leilighed til at iagttage en Characteerstyrke og 

Klogskab, der hos den fremtidige Dronning künde have 

vcrret af storste Bethdning for hele Landets Tarv, blev ved 

at lcerc Vanskelighederne ved sin S t illin g  neermere at kjende 

og ved de uundgaaelige huuslige Rivninger, som denne 

medforte, snart saa legemligt angreben, at Modet til at 

söge at beseire dem svcekkedes. Ester et Ophold i Odense i 

Svmmeren og Efteraaret 1841 drog det unge Hof i De- 

cember Maaned til Kjobenhavn, og her svandt dagligen Ud- 

sigterne til, at et kjcerligt eller idetmindste fortroligt og enigt 

Forhold melleni Wgtefolkene nogensinde skulde indtrcede, 

endsige blive af Barighed. Allerede i denne Vinter traadte 

Jomfru Louise Rasmussen, der efter forfkjellige Stillinger, 

hvilke helft maatte ouskes ganske overgivne til Forglemmelse, 

en T id lang havde vceret forlovet med Bogtrykker C arl 

Berling, i et ncermere Forhold til Kronprindsen, der havde 

faaet den Idee at ansee hende som sin Skytsengel, hvorpaa 

Han med den Ham eiendommelige, tildeels godmodige Aaben- 

hjertighed ikke lagde D o lgsm aal for sine Omgivelser, end 

ikke for Prindsessen. Medens det iovrigt maa indrommes, 

at Kronprindsen paa sin Maade viste en stör Forekommenhed 

og Venlighed imod Prindsessen, Var det dog som en Folge 

af Kronprindsens Vaner og Tilboieligheder ikke at andres 

over, at denne Venlighed ikke saa sjeldent maatte falde 

Prindsessen til Besvcer. D ag  for D ag  blev hendes Helbred 

svagere, og allerede i Sommeren 1842 Var det en N gd - 

vendighed for hende at söge nogen T id s  R o  i sit Fcedrene-
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hjem, medens Kronprindsen tvg Ophold ved et tydsk Bade

sted, der antogcs gavnligt for Hans Helbred.

Jmidlertid havde ogsaa mit Helbred lidt under de med 

Hoflivet forbundne Anstrengelser og de Bekhmringer, hvortil 

min S tillin g  gav mig saa rig Anledning. Hyppige M in -  

delser af den Sygdom , hvoraf jeg i min yngre Alder havde 

havt stcerkere Anfald, og som jeg forgjceves sagte ganste at 

hceve ved en i Sommeren 1842 med min Hustru foretagen 

Badereise til Salzbrunn i Schlesien, gav mig en stcerk O p- 

fordring til nt söge Gjenanscettelse i en saadan Embeds- 

virksomhed, der mere svarede til mine Tilboieligheder, og 

som mere end min hidtidige S tillin g  levnede mig T id  til at 

varetage mine Pligter som Familiefader. D a  Stiftamt- 

mandsembedet i Fyen ved Nytaar 1843 blev ledigt, sagte 

jeg derfor og fik dette, der tillige gav mig Leilighed til at 

vedblive at staae i jevnlige Beroringsforhold med K ron

prindsen og Hans Hof. Jeg har troet at burde optegne de 

vcesentligste Jndtryk, som Forholdet mellem Kronprindsen 

og Hans anden Gemalinde have efterladt sig hos mig, fordi 

det i F-remtiden maaskee vil mangle paa paalidelige D ata  

til at bedomme Aarsagerne til, at ogsaa denne Formceling, 

hvortil man knyttede saa störe Forventninger, sik et saa 

sorgeligt Udfald. Jmidlertid har jeg ikke knnnet beqvemme 

mig til i storre Detail at gjengive mine Jagttagelser one 

Handlinger og Forhold, der künde ansees at voere af en 

aldeles privat Characteer, skjondt de ifolge de Paagjceldendes 

S tillin g  künde blive af indgribende Jndflydelse paa S ta ts -  

sorholdene.*)

Hvorledes Kronprindsesseii allerede dcngaiig opfattede Situationen
sremgaar af folgende Brudstlikke af et Brev sra hende, dateret:



A t bette rnaaskce endog i uscedvanlig hoi Grad var 

Tilfceldet ined Hensyn til de her berorte Forhold, er ioine-

Strelitz, den 21sten Ju li 1842.

„Lieber Herr von Bardenfleth, Ih r  letzter Brief erfülle mich, 
das kann ich nicht läugnen, mit manchen Besorgnissen und daher 
war es mir dann noch nicht möglich ihn gleich zu beantworten, 
sondern erst dann, wenn ich zu einem ruhigen Gedankenresultate 
gekommen wäre. Daß Ih re  Gesundheit immer nicht befriedigend 
ist, thut mir unendlich leid, und dessen sind S ie  auch, denke ich, 
fest überzeugt, und daher kann ich mich auch in alle Ih re  Sorgen  
hinein denken und wage nicht die mindeste Bemerkung in Ih re  
gefaßten Pläne hineinzuwerfen, obgleich es mir, wenn auch S ie  

mich verlassen, noch dunkler und schwerer werden wird mein 
Schicksal zu tragen, denn S ie  wissen und fühlen es am besten, 
in Ihrem  eignen Bewußtsein, was für eine treue Stütze S ie  mir 
sind, und wie gut und richtig S ie  Ih re  schwierige Lage zu fassen 
wußten, wie ruhig und sicher ich immer war, wenn ich in Ihren  
Händen den Zügel der Dinge wußte; doch ich fühle zu sehr mit 
Ihnen und kann mir zu deutlich denken, dass auch S ie  den 
ewigen Gemüthsbewegungen endlich unterliegen mußten, als daß 
ich suchen w o llte , S ie  von  Ih r e n  e in m a l gefaßten P l ä n e  
abzu ha l ten,  denn obgleich Ich keine dunkle Ahnung Habe, wie 
es werden soll, wenn S ie  uns nicht mehr helfend und rathend 

zur Seite stehen, so fühle ich doch zu wohl, daß S ie  Ih re  ersten 
Pflichten Ih rer Frau und Ihren  Kindern weihen müssen, und 
daher hielte ich es für eine Schlechtigkeit S ie  zu bereden es nicht 
zu thun . . . ."

Senere skriver Prindsessen bl. A.:

„Eine wahre Freude haben S ie  mir durch Ihren Brief ge
macht, lieber Herr von Bardenfleth, und Ich mochte Ihnen so 
recht innig und von Herzen dafür danken. Auch mir erging es 
so, daß ich beim Abschiede Ihnen so gern noch so recht aufrichtig 
hätte danken mögen für die Treue, mit welcher S ie  mir in so 
vielen Augenblicken geholfen und beigestanden haben und für 
Alles, Alles was S ie  für mich thaten. Seien S ie  überzeugt, 
daß ich es tief empfunden habe und es Ihnen n ie  vergessen
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salbende; meget Ondt künde vcere forebygget, mangen Sp lid  

mellern Landsdelene hurtigere udjevnet, naar der ved Fre- 

derik den Syvendes S ide  havde siddet en Dronning rned 

de udmcerkede Egenskaber baade fra Hjertets og Forstandens 

Side, hvoraf Kronprindsessen var i Besiddelse, istedetfor 

den Geinalinde, der i andre Jnteressers Tjeneste anvendte

werde, möge sich mein Schicksal wenden, wie es wolle; auch rechne 
ich fest auf Sie, sollte ich eines treuen, unparteilichen Rath
gebers bedürfen, denn wenn ich auch mit aller Kraft suche die 
Wichtigkeit meiner Stellung mit immer erneuerten Eifer anzu
fassen und mit Gottes Beistand einmal mehr Frieden und Ruhe 
zu erlangen hoffe, so kommt doch auch so unendlich viel, ich 
möchte fast sagen Alles, auf meine physischen Kräfte an, und 
sollen diese immer mehr abnehmen, so ist wohl auf nichts mehr 
zu hoffen; doch ich mache durchaus keine Pläne, ich will mich 

fest auf Gott verlassen, er wird gewiß Alles zum Besten führen 
und mich nicht verlassen . . .

I  Forbindelse hermed anfores folgende Brudstykke af et Brev 
fra Kronprindsen, dat. Strelitz den 30te October 1844:

„Gode Em il
D a  det dog vist interesserer D ig  hvorledes det bliver med 

Kronprindsessen og mig, da tager jeg her Pennen for at tilfkrive 
D ig  det Hele.

. . . .  Den 27de kom Doctor Barrit og Prof. Bang med 

to andre Doctore og holdt et S la g s  Convent over Prindsessens 

Helbredstilstand, som havde det Resultat, at Prindsessen ingen
lunde var saa rast at hun künde vende tilbage til Danmark, men 
maatte derimod blive her i Vinter, forst i M a i i nceste Aar gaae 
til Pyrmont og forblive ved Cuuren til i Enden af Ju li eller 
Begyndelsen af August, da retournere directe til Frederiksgave 
og bruge Sobadene til Begyndelsen af September og derester om 
Gud vil igjen indtrcede i det hende bestemte huslige Moderliv, 
som enhver Husmoder er flyldig sin LEgteherre. —  Gid det snart 
var den Tid, thi 11 lange Maaneder er det en lang Tid for den 
at vente, som af Hjertet elfter sin Kone. Gud vil give mig 
Styrke til at udholde denne Skilsmisse . . . ." (U. A.)
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sin unccgteligen med stör Klogstab erhvervede Jndflydelse 

oder Köngen paa en saadan Maade, at Vanskelighederne 

ved at gjenforcne Monarchiets ved et Opror adsplittede 

Landsdele under en stabil Regjering paa et maadeholdende 

Grundlag i hoi Grad forogedes. M ange ville maastee troe, 

at en tydst, aristokratist opdragen Prindscsses Jndflydelse 

hos Köngen vilde kunne have lagt Hindringer iveien for 

Gjennemforelsen af de energiste Skridt, der bleve nodvendige 

for at hcevde den danste Krones lovlige Ret ligeoverfor en 

fornemmeligen ved de tydste Aristokraters Agitationer hid- 

ledet Oprorstilstand. Jeg har imidlertid de uoinstodeligste 

Beviser ihcende for, at Kronprindsessen, nagtet hendes For- 

hold til Kronprindsen og det danste Kongehuus var hoevet, 

vedblev med den varmeste Interesse at folge Begivenhederne 

i Danmark og senere under den mellem Danmark og Tydst- 

land udbrudte K rig onstede at bidrage, hvad hun formaaede, 

til at stotte Danmarks retfcerdige S a g  imod det stammelige 

Opror og den blinde tydste Fanatisine, der i nogen T id  

truede med at ville overvcelde vort lille Fcedreland*).

*) Kronprindsessen lod saaledes efter Krigens Udbrud uden Navns 
Ncrvnelse 4000 Kr. udbetale til de Faldnes Efterladte „fra en 
forhen hervcrrende, hoitstillet Dame, som stedse omfatter Danmark 
med sand Interesse og indeslutter hele Landet i sine Bonner". 
As et Brev sra Prindsessen hidscettes endvidere Folgende:

Strelitz den 48.

„Ich wende mich diesesmal persönlich an Sie, lieber Barden
fleth, in einer Angelegenheit, die mir, bei den obwaltenden Ver
hältnissen sehr am Herzen liegt, und im Rückblick auf unsere alte 
Freundschaft, denke ich, daß ich mich an keinem Besseren darin 
wenden kann.

Durch letzt empfangene Briefe habe ich erfahren, daß bei der 
jetzigen Landes-Kalamität, man gezwungen ist, allen Prinzen und



54
Hvilken Jndflydelse hun, dersom hun var forbleven her, 

vilde kunne have udovet paa Begivenhedernes Gang er ikke

Prinzeßinnen ' des dänischen Hauses verhältnißmäßige Abzüge 
ihrer Apanagen zu machen um die außergewöhnlichen Kriegs
kosten zu decken. —  E s bedarf nun wohl meinerseits keine weiteren 
Versicherungen mit welcher lebendigen Theilnahme, ja Seelenangst, 
mich dieser unglückliche Krieg durchdringt, welcher von Deutschland 
auf so ungerechter Weise gegen ein Land geführt wird, welches 
mir stets lieb  und tHeu er bleiben wird, und in Berücksichtigung 

dessen, ersuche ich Sie, lieber Bardenfleth, es in meinem Namen 
veranlassen zu wollen, daß auch von meiner Apanage, in dem
selben Verhältniß wie die der übrigen, ein Abzug für diese 
Kriegs-Coutribution erfolge; denn auch mit freudigem Herzen 
opfere ich gerne etwas, um dem armen Lande in diesen momen
tanen Unglückzeiten helfend beizustehen. —  Mögen bessere Zeiten 
bald erblühen für sie dort und für uns Alle, denn lange kann 

ein solcher Zustand der Zeiten nicht mehr bestehen ohne den letzten 
Umsturz des Bestehenden unwiederruflich nach sich zu ziehen, Gott 
allein kann uns noch helfen; das menschliche Auge vermag nicht 
mehr den undurchdringlichen Schleier der nächsten Zukunft zu 
durchblicken. Die Zustände Deutschlands sind auf einen solchen 
Punkt gekommen, von denen man sich im Auslande wohl kaum 
einen Begriff machen kann. Auch bei Ihnen hat sich manches 
geändert, auch im Innere des Landes, ich verfolge Alles mit dem 
größten Interesse, auch Ih re  Carriere ist eine recht bedeutungs
volle geworden, möge sie eine eben so glückliche, friedliche sein, wie 
Ih re  frühere!!

.................... und schließend lege ich es Ihnen aber recht
inständigst an's Herz, daß der In h a lt  meiner Schreibens ein 
Geheimniß bleiben muß, in so fern es nicht nach Deutschland 
bekannt werden darf, um mich nicht vis-a-vis von demselben in 
der peinlichsten Lage zu versetzen, da dieser unglückliche Krieg 
mit einer Art Fanatismus geführt und aufgefaßt wird, der Alles 
mit sich fortreißt. —  M ir  persönlich könnte dies zwar sehr 
gleichgültig sein, doch halte ich es für meine Pflicht als Deutsche 
wenigstens den coun-oux nicht auf mich zu ziehen, welchen ich dadurch 
herbeiführen würde, wenn es in die deutschen Zeitungen käme. 
Ich lege die ganze Sache daher in Ih re  Hände, mit der festen 
Ueberzeugung sie in Freundeshand zu wissen." (U. A.)



let at oversee; at Sagernes S t illin g  her i Landet og 

navnlig ved det danske Hof vilde fra Udlandets S ide  vcere 

bleven betragtet med andre Dine, naar der havde vceret en 

dansk Dronning i noert Slcegtskab med det prenssiske og 

engelske Kongehuns, er imidlertid ikke at betvivle, medens 

det paa den anden S ide  ikke Heller er usandsynligt, at 

Krvnprindsessen, dersom hun havde staaet ved Köngens 

S ide  i de Aar, da vore indre politiske Forhold undergik 

en saa indgribende og hurtig Omdannelse og Udvikling, 

vilde have bidraget, hvad hnn havde formaaet, til at denne 

Omdannelse var foregaaet i en mindre democratisk, A lt 

nivellerende Retning.

Det vilde nn vcere unyttigt, og jeg skal vgsaa 

afholde mig derfra, at fvrtscctte Betragtningernc over de 

Folger, det künde have havt for dort Fcedreland, dersom 

den ccgteskabelige Forbindelse mellem disse to af Natnren 

saa forskjelligt udstyrede, ved Opdragelse og udvortes F o r

hold saa forskjelligen uddannede Personligheder var ved- 

bleven. M ed stört Vemod og bange Anelser om Fremtiden 

saae jeg, hvorledes Forholdet inellem disse vedblivende for- 

vcerredes, og hvorledes Prindsessens legemlige Krcefter og 

aandelige Styrke til at opfylde sin Bestemmelse aftvg. 

N aar ikke Faa have villet tillcegge hende Skylden for, at 

Forholdet endeligen maatte brydes, da troer jeg, at man 

har gjort hende hoiligen Uret og idetmindste har stillet 

Fordringerne til hendes Klogskab og Udholdenhed altfor 

hoit. Im idlertid kan det ikke ncegtcs, at der ved selve den 

Maade, hvorpaa Forbindelsen endeligen hcevedes, paahvilede 

hende idetmindste et stört Sk in  af Uret, idet hun, efter 

lcengere T id s Ophold i Udlandet og paa en T id , da man 

var berettiget til at vente hendes Tilbagekomst og en yder-



ligere Anstrengelse fra hendes S ide  for at tilveiebringe et 

bedre cegteskabeligt Forhold, uden nogen sccrlig Foranledning 

tilkjendegav sit Onske om, at Wgteskabet ganske maatte 

ophceves. A t bette Onske efterhaanden var modnet hos 

hende ved hendes Overbeviisning om, at hendes legemlige 

Kroefter ikke vilde ftrcekke til, vg at hun bilde bukke under 

sor et nyt Forsog paa at fortscctte Sam livet med Kron

prindsen, kan vel noget tjene til hendes Undskyldning, men 

ingenlunde retfcerdiggjsre hende. .

De ssrgelige Folger af bette Wgteskabs Ophcevelse 

udebleve ikke lcengc. Jomfru Louise Rasmnsfen, der i de 

senere A ar havde habt en Boutik for Modepynt i Kjoben- 

havn, slyttede nu snart efter til Odense og tog i Begyndelsen 

Ophold i forstjellige private Billiger i Ncerheden af Slottet, 

hvor hun ideligen havde Vesog af Kronprindsen. Meget 

lccnge varede det dog ikke, forend der endog blev indrommet 

hende Vcerelser paa selbe Slottet. A t der fra Kron- 

prindsens ncermeste Omgivelser og fra min S ide  blev gjort 

A lt, hvad der künde gjores for at forhindre dette forarge- 

lige Forhold, er en Selvfolge, men vore Bestrcebelser vare 

sorgsames. Kronprindsen var efterhaanden saaledes om- 

spcendt af denne Ovindes Garn, at Han i Henseende til 

sine huuslige Forhold aldelcs intet Hensyn tog til Udtalelser 

fra dem, hvem Han tidligere villigen havde laant Ore. 

H ans moralske Folelse slappedes efterhaanden saaledes, at 

alle Forestillinger om Jagttagelse af blot hdre Velanstcendig- 

Heds-Hensyn intet Ore fandt hos Ham. Ikke Heller fra 

Kong Christian den Ottendes S ide  künde man, medens det 

endnu var T id , vente nogen kräftig Bistand til at saae 

dette Forhold hcevct. Der havde efterhaanden udviklet fig 

et vist spcendt Forhold mellem Fader og S o n ,  som
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naturligvis ogsaa bidrog til, at Köngen meget ugjerne ind- 

blandede sig i de Kronprindsens private Liv ncermest ved- 

kommende Säger. Desuden haabede Köngen, at K ron

prindsens Tilboielighed for Jfr. Louise Rasmussen ikke 

skulde vare lcenge. „Hnn er jo saa forbandet styg," sagde 

Han til mig, da Han i Aaret 1847 engang leilighedsviis 

omtalte denne S a g  med mig, idet Han opfordrede mig til 

at gjore, hvad jeg formaaede, for at söge Forholdet hccvet, 

medens Han dog samtidigen, paa min Bemccrkning, at 

Ingen  bedre end Köngen selv vilde kunne virke til dette 

Formaal, udtalte, at Han ikke künde blande sig deri, og at 

Han overhovedet havde det Haab, at Kronprindsen efter- 

haanden skulde blive kjed af Jfr. Rasmussen. Jeg begyndte 

imidlertid at frygte det Modsatte; jeg saae, hvorledes 

hendes Herredomme over Kronprindsen daglig voxede, og 

hvorledes hnn vidste at fjerne Ham mere og mere fra de 

Omgivelser, der hidtil havde voeret Ham kjcere. Ikke alene 

isolge Köngens Opfordring, men ledet af min oprigtige 

Hengivenhed for Kronprindsen og forudseende de sorgelige 

Folger, som Fortscettelsen af dette Forhold vilde fore med 

sig, gjorde jeg derfor ogsaa, understottet af Kronprindsens 

ovrige ncermeste Fortrolige, et alvorligt og gjennemtrcengende 

Forsog paa at hceve Forbindelsen eller i alt Fald bringe 

denne tilbage paa et mindre forargeligt Standpunkt, og det 

lykkedes ogsaa for nogen T id  at faae hende fjernet fra 

Slottet. A t hnn ikke nogensinde har glemt denne min Virk- 

somhed imod hende, er naturligt, saameget mere som jeg 

ogsaa troligen er vedbleven at modvirke hendes Jndflydelse 

i uheldbringende Netning over Kronprindsen og senere 

Köngen, naar det var muligt.

Jeg skal dog ikke lcengere her opholde mig ved dette
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Forhold, men vende mig til de vorige Begivenheder, der 

tildrogc sig for mig i det Afsnit af mit Liv, fra Begyndelsen 

af 1843 til Begyndelsen af 1848, hvilket jeg i det Hele 

man ansee som min lykkeligste Tid. I  en Alder af 35 Aar  

at have naaet en saa anseet Embedsstilling som Stift-  

amtmandsposten i Fyen Var endnn i hine Tider noget 

uscedvanligt; Ingen  tcenkte dengang paa Muligheden af, 

hvad der faa Aar senere blev til Virkelighed, at endnn 

yngre Mcend knnde aspirere til og naae Ministerposter, 

linder noget vanstelige ydre Forhold overtog jeg mit Em - 

bede Nytaarsdag 1843, nogle faa Dage efter min Ud- 

noevnelse. M in  afgaaede Fvrmand, Kammerherre Casten- 

fkjold, havde formedelst lcengere T id s  legemlig Svaghed  

maattet overlade Meget til sine Betjente, og ved at beholdc 

disse i min Tjeneste vilde jeg rigtignok uden stört Besvcer 

kunne have holdt Forretningsforelsen i stadig Gang. M en  

decls foreliggende personlige Forhold, deels min Paa E r -  

faring grnndede Overbeviisning om, hvor let en tiltrccdende 

Emdedsmand ved sit llbekjendtskab med locale Forhold og 

Personligheder bliver afhoengig af de med meget noie 

Kjendskab i denne Retning udrustede Betjente, ledede mig til 

af min Formands Personale kun at antage tvende Skrivere, 

og som Fuldmoegtig ansatte jeg en yngre Slcegtning af 

mig, der Var mig bekjendt som en udmcerket duelig Mand, 

skjondt hidtil uden synderlig practisk Uddannelse. Den  

Jver, hvormed denne unge Mand, senere Byfoged i Svend- 

borg, Kamnlerjnnker Chr. Jessen, var mig behjcelpelig med 

at overvinde mangehaande Vanskeligheder, har Krav paa 

min vedvarende Erkjendtlighed. Ogsaa flere andre Moend, 

der ere komne i anseete Stillinger og erkjendes som dygtige 

Embedsmcend, saasom den senere Committerede hos General-
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postdirecteuren, Kcimmerherre Wedel-Heinen, den senere 

Amtmand over Sknnderborg Amt, Kcimmerherre, Baron  

Chr. Bille-Brahe, have pan mit Contoir lagt Grundvvlden 

til deres practiske Uddannelse.

Jovrigt vare Embedsforholdene i Fyen dengang 

scrrdeles behagelige. Amtsrandsinstitutionen, som det faldt 

i min Lod at fore ud i Livet i Odense Am t, bragte mig i 

Forbindelse med saare mange brave og dygtige Mcend. 

Den Basis, hvorpaa Amtsraadsvalgene dengang byggedes, 

Var fastsat med stör Skjonsomhed og Jndsigt i de virkelig 

bestaaende Forhold. Meget maa jeg betvivle, at de For- 

nndringer, der senere ere foretagne i denne Valgbasis, ville 

vcere i og sor sig hensigtsmcessige', sijondt jeg indrommer, 

at de for en Deel kunne have vccret nodvendige for at 

bringe dem i mere Harmoni med de for Valgene til Folke- 

reprcesentationen gjceldende Regler. Ved den Sammen- 

scctning af Amtsrnadene og Sogneforstanderskaberne, som 

paa hiin T id  bestod, er jeg overbeviist om, at man künde 

have imodeseet en besindig, men stadig fortsat lldvikling af 

Communernes Selvvirksomhed. Jeg erindrer engang ved 

en Sam tale med Geheimeraad Stemann til dennes störe 

Fvrundring at have udtalt den Formening, at der, naar 

Amtsraadenc hnvde bestaaet nogen Tid, In tet vilde vcere 

til Hinder sor at scette Amtsraadenc i en af Nmtmanden 

ncere uashcengig S t illin g , saaledes at Amtmanden ikkun 

forte det Staten tilkommende Tilsyn med Udovelsen af den 

Amtsraadenc under en selvvalgt Forinand overladte M ynd ig- 

hed i reent communale Säger. Jeg betvivler meget, at 

jeg, hvis jeg havde kunnet forndsee de senere stete For- 

andringer i Bestemmelserne om de communale B a lg , vilde 

have knnnet hhlde en saadan Anstuelse. Bestemmelserne i
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Frd. af 13de August 1841 gave en stör Garauti for, at 

saavel Sogneforstanderstaberne som Amtsraadene vilde 

komme til at bestaae saagodtsom udelukkeude af Mcend, der 

i oeconomist Henseende vare i en uafhcengig S tillin g , som 

altsaa i Regien deels maatte vcere istand til at offre T id  

og Krcefter i Communens Tjeneste, deels künde antages 

med noget storre Overblik end dem, der til egen og Families 

Underhold ere henviste alene til deres Hcenders Arbeide, 

at ville bedomme Hensigtsmcessigheden og Vigtigheden af 

at fremme de til Communens T arv  sigtende Foranstalt- 

ninger, og endelig ikke Heller vare i saa hoi G rad, som 

den simple Arbeider, udsatte for Paavirkning af Enkelt- 

mand. N aar man paa den anden S ide  har meent, at 

Arbeidernes Jnteresser maatte savne Talsmcend i de Com- 

munalraad, hvvr Besiddelse af en ikke ringe Grundeiendom 

var Betingelfe baade for Valgret og Balgbarhed, da strider 

dette saavel mod Erfaringen som mod den Billigheds- og 

Retfcrrdigheds-Folelse, der findes saa almindeligen udbredt 

hos den danske Bondestand, naar den ikke vildledes af dens 

saakaldte Benner, der rigtignok lcenge have benyttet alle 

Agitationsmidler for at bibringe Bonderne Troen paa, at 

hvad der ftemmer med deres Fordeel ogsaa stemmer med 

deres Ret. Ester den ikke ringe Erfaring, jeg har havt 

om Amtsraadenes og Sogneforstanderskabernes Sammen- 

soetning ved Balgene efter Frd. af I3de Ang. 1841, holder 

jeg mig overbeviist om, at man ikke ved nogen Valgmaade 

vilde have faaet dygtigere, mere retskafne og nidkjcere Be- 

styrclser for Cvinmunernes Anliggender, og det har i alt 

Fald havt sin störe Betydning, at hele Institutionen er 

bragt tillive og en T id lang har virket under de for Be- 

styrelsernes Sammenfcctning dengang gjceldende Regler.
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Hermed vil jeg vel ingenlunde paastaae, at Valgene 

efter Loden af 22de M a r ts  1855 overalt maa falde uheldigen 

ud; tvoertimod maa det indrommes, at der ved den ud- 

strakte Valgret til Sogneforstanderstabernes mindre Halv- 

deel, der er indrommet ved denne Lov, og den saagodtsom 

uindskrcenkede Valgbarhed hist og her vil kunne vindes 

Krcefter til Communernes Bestyrelser, som forhen vare ude- 

lukkede; men denne Lovgivning giver efter min Formening 

ingenlunde den samme Garanti for, at Balgene i det 

H e le  skulle faae et saa tilfredsstillende, en retfcerdig og 

upartisk Forretningsforelse betryggende Udfald som efter de 

oeldre Forskrifter. M en  hvad der endda forekommer mig 

det Betcenkeligste ved denne Lovgivningsforandring er, at 

det, efterat man engang har erkjendt Enhversomhelst, der 

yder endog det mindste B id rag til Conmmnen, berettiget til at 

deeltage i Valgene til Communens Bestyrelse, vil vcere saare 

vansteligt, om ilke nmuligt, i Tidens Lcengde at holde denne 

Valgret indskrcenket saaledes, at den kun angaaer den mindre 

Halvdeel af Communalbestyrelsen. N aar det forst ved E r-  

faringen iagttages, at den Valgret, der saaledes er ind

rommet hele Massen af samtlige Bidragydende, er mere 

Sk in  end Virkelighed, efterdi den storre Halvdeel, valgt af 

den mere formnende Femtedeel af de hoist Bestattede, i alle 

Principsporgsmaal maa faae en afgjorende Overvcegt over 

hiin mindre Halvdeel, saa vil Conseqventsen af den Idee, 

der ligger til Grund for Jndrommelse af Valgret til enhver 

Bidragydende, fore til, at denne Valgret ogsaa gives en 

virkelig Bethdning ved at indromme det storre Antal Vcelgere 

Bescettelsen af det storre Antal Pladser i Communens Be- 

styrelse. Skulde dette nogensinde skee, vil det efter min 

fulde Overbeviisning blive nmuligt at give Communal-
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bestyrclserne en saadan Udvikling med Hensyn til Omfanget 

af de Säger, der vverdrages dem, og den Myndighedsgrad, 

der anbetrocs dem, som jeg ellers anerkjender at vccre et 

nodvendigt Skridt til at give den egentlige Regjerings- 

myndighed en mindre lldstrcekning, men en starre Kraft. 

Embedsmcrndene ere nu overlcessede med lobende For- 

retninger, hvoraf maaskee ikke saa ganske faa trostigen 

künde overlades Communernes Bestyrelse; til disse For- 

retningers forsvarlige Lcstridelse hengaaer T id  og Arbeids- 

kraft, der knnde anvendcs bedre i den egentlige Statstjeneste. 

Jeg erindrer endnu den Forbauselse, der greb mig, da der 

ved Stiftamtmandsembedets Overlevering til mig bragtes, 

bogstavelig tnlt, en heel Scek fnld af uaabnede Breve, med 

Benuvrkning om, at dette vare de siden sidste Postdag 

(man havde for de lobende Säge r 2 Postdage om Ugen) 

indkomne Breve, der altsaa stode til Erpedition med ncrste 

Post den paafolgende D ag , og da mit Sporgsm aal, om 

dette ikke var et uscedvanligt stört Antal Breve, blev besvaret 

bencegtende. Bel leerte jeg snart, at det, naar Embeds- 

manden og Hans Contoirbetjente forst ere localiserede, just 

ikke er noget Hexeri et P a r  Gange om Ugen at faae en 

saadan Scekfuld expederet videre ud i Verden; men der 

udfordres dog alene til at holde hcle dette for en stör 

Deel maskinmccssige Arbeide i ustandset G ang en P aa -  

passelighed og vedholdende Flid, som i Tidens Lcengde let 

berover Embedsnianden Lyst og Kraft til med Jver at tage 

sig af de af og til indlobende vigtigerc og vidtloftige 

Säger.

Efterat jeg var blevcn noiere sortrolig med hele s^or- 

retningsgangen i Stiftamtmandsembedet og bekjendt med 

Amtets Embedsmcrnd og Bebvere, sandt jeg en hoi Grad



af Tilfredsstillelse ved en ufortroden Opfyldelse af inine 

Embedspligter; den Tillid, hvormed man fra alle S ider  

kom mig imode, satte mig ogsaa istand til —  troer jeg —  

at udrette Adskilligt til Amtets Tarv. Den exceptionelle 

S t illin g , hvori Amtmcendene i Fyens S t ift  dengang vare 

satte ved det bestaaende Gouvernement for Fyen, var 

ifolge det noie Bekjendtskabsforhold, hvvri jeg stod til 

Gouverneuren, for mig ikke til nogen vcesentlig Besvcer, 

hvilket en saadan, mellem de scedvanlige Autoritets-Jnstantser 

indskudt Dvrighedsmyndighed ellers let kan medfore. Det 

var mig endog meget kjcert derved at faae Leilighed til at 

bidrage, hvad jeg formaaede, til at gjore Kronprindsen 

noermere bekjendt med Fvrretningsforholdene. For disse 

lagde Han en ikke ringe Takt for Dagen; paa sine Jnspec- 

tionsreiser, der foretoges een Gang om Aaret til samtlige 

Kjobstceder i Stiftet, fik Han snart et godt Greb paa at 

forhandle med Kjobstcedernes Autoriteter og Borgere om 

de Anliggender, der iscer laae dem paa Hjerte; ved fit 

jevne, ligefremme Vcesen og sin Fordringsloshed i Hen- 

feende til alt Ceremoniel erhvervede Han sig derhos allerede 

i denne sin S tillin g  en ikke ringe Popularitet, nagtet Han 

dog ogsaa i denne Periode af fit Liv veddlivende fremdod 

den mccrkelige B landing af Godt og Ondt, hvormed Han 

til sine Tider, naar det Gode var fremherstende hos Ham, 

künde drage sine Omgivelser ncer til sig og til andre Tider, 

naar det Onde havde Overhaand, endog med Glcede künde 

tilfoie dem saa smertelige Krrenkelser, at disse for Flere 

havde vidtrcekkende, sorgelige Folger. N aar M tringer af 

den sidstncevnte Art i de senere A ar endog ere gaaede ud 

over Hans crldste, trofaste og inest uegennyttige Benner, 

saa kan tilvisse Hans ubetingcde Hengivelse i sin tredie
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Hustru's Villie formilde Dommen derovcr, men dengang 

endnu ikke saaledes paavirket viste Han en ikke undskyldelig 

Svaghed ligeoverfor sin dobbelte Naturs onde Udslag. I  

Forbindelse hermcd voxede Hans Slovhed og Ligegyldighed 

for alt Andet end Hans egne personlige Jnteresser, og hele 

denne foruroligende S ide  af Hans Characteer blev imod 

Slutningen af Hans Ophold i Odense saa ioinefaldende, at 

de, der stode Ham ncermest, ja endog Hans Livlcege, nwrede 

T v iv l om, hvorvidt Han nogensinde vilde blive istand til at fore 

Regjeringen under de vanskelige Forhold, der allevegne viste 

sig i Landets indre Anliggcnder i de sidste A ar af Kong  

Christian den Ottendes Regjeringsperiode. Uagtet jeg saa 

godt som Nogen kjendte Hans Svagheder, havde jeg i hiin 

T id , forinden Hans Forhold til Jfr. Rasmussen havde 

antaget en tidligere uforudseelig Styrke, ikke opgivet Haabet 

om, at Han i Regjeringsanliggender vilde vcere tilboielig 

til at skjccnke kyndige og retskafne Mcend sin T illid , og at 

Han derfor endog tilfredsstillende vilde kunne fortscette det 

Vcerk, som jeg Haabede, at Hans Fader forinden sin D od  

skulde Have grundlagt. De hoist mcerkelige Forhold, under 

hvilke det blev Hans Lod i de forste Aar af Hans Regjering 

at fore Sceptret, synes endog langt oder Forventning at 

ville forskaffe Ham en hcederlig P lad s  i Historien; gid ikke 

paafolgende Tider maa svcekke den Glands, der har skinnet 

oder Hans Krone ved Undertrykkelsen af det lcenge ulmendc 

Opror, som i 1848 brod ud i lyse Flammer! Een Egenskab 

hos Ham, der efter min Formening vilde blive af ganske 

scerlig Betydning, og som ogsaa heldigviis senere har 

viist sig rodfcestet hos Ham, er Hans gode danske Sindelag, 

som ved enhver Leilighed har bragt Ham til at hoevde den 

danske Krones og den danske Nationalitets Rettigheder lige-
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overfor de anmassende slesvigholsteenste og tydske Overgreb, 

der i Aarene 1846— 1850 naaede deres Hoidepunkt.

Jeg skal dog ikke foregribe Begivenhedernes Gang, da 

jeg i disse Optegnelser af mine Erindringer endnu ikke er 

naaet til den Malstrom, der i 1848 kuldkastede de endog 

bedst anlagte og begrundede Beregninger vver, hvad Tiden 

vilde udrette med Hensyn tik vort Foedrelands indre og 

hdre Stilling, dersom denne Udvikling havde faaet T id  til 

at gaae sin jevne, normale Gang. Bel Hang temmelig 

morke Uveirsskher rundt om paa Horizonten, der lode be- 

frygte mere end soedvanlig stcerke Rystelser i den politiske 

Atmosphcere; men man künde dog haabe, at den klartseende, 

med sjeldne Aandsevner udrustede M and, der dengang 

Holdt Roret i sin Haand, vilde vide at fore Skibet sikkert 

gjennem endog usoedvanlig S tv rm  og Bolgegang. I  min 

S tillin g  som Stiftamtmand havde jeg, som ovenberort, 

naaet M aalet for mine Dnsker, og en sjelden hnuslig Lykke 

fuldendte min Tilfredshed med de Forhold, hvori Skjcebnen 

havde stillet mig. Tvende Afbrydclser i disse mine lykkelige 

Kaar, men som dog ikke vare uden en vis tiltrcekkende 

Interesse for mig, kan jeg ikke lade uberorte. Efterat 

Köngen ved Forordningen af 8de M a r ts  1843 havde op> 

rettet det islandske Althing, fandt Han det tillige onskeligt, 

at en med de islandske Forhold noie bekjendt M and, som 

dog tillige stod ganske udenfor de forskjelligartede Jnter- 

esser, der gjore sig gjceldende ved adskillige af de for I s 

lands Velfcerd vigtigste Säge rs  Forhandling, overtog 

Posten som Kongelig Commissarins ved Althingets forste 

Mode, og jeg blev derfor af Köngen opfordret til at over

tage dette Hverv paa en saadan Maade, at jeg ikke let 

künde unddrage mig derfra.
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Det Var nenilig at forudsee, at Forhandlingerne paa 

det forste Mode vilde blive af stör Betydning for Jnsti- 

tutionens fremtidige Bestaaen og Is la n d s  hele Udvikling, 

og det ikke alene ifolge Beflaffenheden as de Säger, der 

vilde komme under Droftelse, men iscer fordi der var al 

Grund til at befrygte, at Althingets Medlemmer, forledede 

ved de Uafhcengigheds-Anstuelser, som i den senere T id  

vare udbredte iscer gjennem de i Ksobenhavn ndkommende 

islandske Tidsstrifter, skulde skeie ud fra det formelle og 

retlige Grundlag, hvorpaa Althingsinstitutionen var bygget. 

E n  senere Erfaring har tilfulde godtgjort, at en saadan 

Frygt ikke var ugrnndet, vg man vil, naar man er ncer- 

mere bekjendt med Hele den islandske Udviklingshistorie, 

ikke Heller ganske undre sig over, at en stccrk Folelsc for 

Is la n d s  Uafhcvngighed af det danske administrative og 

legislative Maskineri mere og mere udviklede sig jevnsides 

med den Tendents, der i Danmark viste sig hen imod Jnd- 

forelsen af egentlige constitutionelle Former. Erindringen 

om de fordums Tider, da det ved Forordningen af U te  

Ju li 1800 ophcevede Althing havde vceret ikke alene den 

overste dämmende, men ogsaa den overste lovgivende M y n -  

dighed paa Is lan d , var endnu levende hos Landets Beboere 

og knyttede sig, med Rette eller med Urette, til Fore- 

stillingcn om langt lykkeligere Tider for Landet. Ubekjendte 

med hele den Udviklingsidee, der laa til Grund for den 

danske Stccnderindretning, uvante til en streng Overholdelse 

af Former, saavel i det private som i det offentlige Liv, 

vilde Jslcrnderne, endog stottedc i en urigtig Opfattelse af 

Forholdene ved det Navn, der var tillagt den nye islandske 

Stcenderforsamlmg, vcere fristedc til at fremkomme med 

Fordringer eller endog forsoge at tilliste sig et Myndigheds-
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omfcmg, der lcia udenfor Lovens Tanke. A t der i alt

Fald let vilde kunne opstaae Collisioner mellem Althinget 

og den Kongelige Cvmmissarius som Regjeringens Re

präsentant laa i Forholdenes Natur, og det künde ikke 

ansees onskeligt, at nogen hoiere Embedsmand paa selve 

Is la n d ,  navnlig Stiftamtmanden, der saa ofte maa staae 

som de islandske Jnteressers Talsm and hos Regjeringen, 

skulde bruges i en saadan Stilling, der for Landets Beboere 

künde soette Ham i et for Hans Embedsforhold mindre onske

ligt Lys.

I  M a i  Maaned 1845 «freiste jeg, nogenlunde hel- 

bredet ester et heftigt Sygdom sanfald, med Cadetcorvetten 

til Reikjavig, ledsaget af min kjcere Ben, Baron  Chr. B ille- 

Brahe, som havde onstet at benytte denne Leilighed til at 

gjore en sor fit Helbred gavnlig Reise, der tillige frembod 

Udsigt til at stifte flere interessante Bekjendtskaber med et 

Land og dets Jndvaanere, der ere saa ncert knyttede til og 

dog saa forskjellige fra Hovedlandet og dets Beboere. Jeg 

skal ikke dvoele ved Enkelthederne under Udforelsen af mit 

Hverv; for den, der künde onske ncermere Underretning om 

det islandske Althings forste Skridt paa dets nye Bane, 

vil Althingstidenden fra hiin Säm lin g  indeholde fnld- 

stcendig Oplysning; for de Fleste vil en Udvikling af, hvad 

der tildrog sig, ikke have nogen vcesentlig Interesse. Under- 

stottet af davcerende Sysselmand, senere Amtmand i Vester- 

amtet, Melsted, der var mig tilforordnet som Medhjcelper, 

tor jeg maaskee haabe at have bidraget ikke nvcesentligt til, 

at Forhandlingerne i denne forste Session antoge en i det 

Hele megct besindig og maadcholden Tone, at der dannedes 

Grnndlaget til et Tillidssorhold mellem Regjeringen og 

Landets Reprcesentation, hvoraf baade strax fremgik og for
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Fremtiden endnu künde ventes at ville fremgaae gavnlige 

Nesultater for den islandske Lovgivning. Det var mig 

iovrigt en stör Tilfredsstillelse, at ikke saa af de Lovgivnings- 

arbeider, der tilendebragtes, netop i sin T id  vare bragte i 

Bevcegelse af mig som davcerende Stiftamtmand.

D a  jeg i S lutningen af August Maaned 1 M 5  atter 

forlod Landet efterat have tilendebragt mit Hverv i bedste 

Forstaaelse med Althinget i det Hele og nnder soerdeles 

venflabelige Forhold med de Fleste af dets enkelte Med- 

lemmer, troede jeg ganske vist, at jeg for sidste Gang i init 

Liv betragtede denne störe, alvorlig-skjonne Natur. Skjcrbnen 

havde imidlertid bestemt det anderledes; thi da den nceste 

Althingssession i 1847 forestvd, blev jeg atter af Köngen 

indtrcengende opfordret til endnu engang at overtage Com- 

missarii Hverv. Overfor det sikkre Loste, at en saadan 

Anmodning ikke öftere skulde blive rettet til mig, for hvem 

saadanne Afbrydelfer paa ncesten et halvt Aar ad Gangen 

fra min Embedsdont i Fyen og fra de inig som Familie

fader paahvilende Pligter vare yderst trykkende, troede jeg 

ikke Heller denne Gang at kunne unddrage mig Opsyldelsen 

af denne Anmodning, der i alt Fald var mig et kjcert 

Vidnesbyrd om, at ogsaa Regjeringen var tilfreds med min 

Virksomhed nnder den forste Session. Det var at forudsee, 

at de fra Althingssessionen i 1845 henliggende og efter 

Overeenskomst i forelöbig Bero stillede Forslag fra J s -  

lcendernes S ide  om Forandringer i Althingsinstitntionen 

maatte bringes nnder Discussivn i Thingets kommende 

Session, og at der herved vilde kunne opstaae alvorlige 

Rivninger, naar ikke Negjeringens O rgan fremtraadte med 

Maadehold og Besindighed, men paa den anden S ide  ogsaa 

med Klarhed og Bestemthed afviste saadanne uberettigede
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Fordringer, der künde ventes at ville fremkomme til For- 

rykning af dct bestaaende retlige Grundlag for Is la n d s  

Forhold som B iland til Hovedlandet. Ogsaa ved denne 

min Sendelse lykkedes det mig i det Hele at opretholde en 

rolig og saglig Forhandling, skjondt jeg i flere af de prin- 

cipielle Divergentspunkter forgjceves bestrccbte mig for at 

overbevise Thinget om Uholdbarheden af de Grunde, hvor- 

paa de islandske Fordringer stottede sig, og om Uiuulig- 

heden af at disse knnde indrommes. Skjondt en langt 

ftorre Deel af Fvrhandlingerne i denne Session end i 

1845 dreiede sig om saadanne Säger, der henhorte til 

Pvlitikens Gebeet, hvilke Forhandlinger overhovedet vare 

temmelig ufrugtbare, iscer da de senere indtrufne revolu- 

tionaire Frihedsbevcegelser i Europa dog gjorde det util- 

raadeligt paa dette Tidspunkt at give Althingsinstitutionen 

nogen yderligerc Udvikling, bleve dog adskillige for Landets 

Tarv vigtige Säger fremmede saaledes, at Lovgivnings- 

arbeider derpaa künde fores til Ende.

Ogsaa paa hele denne Session herskede en god For- 

staaelse og for ftorste Delen et venligt Forhold mellein mig 

og Althingets Medlemmer, faa at jeg efter Sessivnens 

S lu tn ing künde forlade Landet med den Bevidsthed nt haue 

bidraget M it  til at undertrykke den Sp ire  til Tvcdragt og 

Adsplittelse, der unccgteligen havde Rodfccste i A lth ings

institutionen, saaledes fom den oprindeligen indstiftedes. T il-  

dannet,fomden Var, efter de danske Provindsialstcendcrs Monster, 

vare Grcendferne for dens Virklomhed ikke tilstrcekkeligen fkarpt 

betegnede. Ved en fnevrere og strengere Begrcendsning i 

A lt, hvad der berorte politiske og statsretlige Forhold, og 

en udvidet Myndighed i Oens egne exclusivt indre An- 

liggender, vilde Institutionen sandsynligviis i loengere T id
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kunne have udrettet endeel Gavn for Landet liden at skeie 

nd. Med oprigtig Erkjendtlighed maa jeg iovrigt mindes 

de Mcrnd, hos hvem jeg fandt en ufortroden Bistand under 

nun Birksomhed paa Is la n d  saavel svm Stiftamtmand, som 

i Egenskab af Kongelig Commissarius. Bistopperne Stein- 

grim Johnsen og Thordersen, Amtmcendene Thorsteinson og 

Melsted, Justitiarins i Overretten Conferentsraad Svein- 

bjornsen have maastee iscer Krav paa at noevnes som dem, 

der ved deres alvorlige Besindighed, störe Arbeidsdygtighed 

og anerkjendtc Retsind og Fccdrelandskjccrlighed udovede 

en stör Jndflydelse paa Sagernes Gang. Ogsaa bevarer 

jeg i uforgccngeligt M inde den störe Velvillie og det Ven- 

skab, hvormed den senere Amtmand i So ro , davccrende 

Stiftamtmand paa Is la n d ,  Kaminerherre Hoppe kom mig 

imode under mine Ophold paa Is la n d  i Somrene 1845 

og 1847; i Hans elskvcerdige Familiekreds, hvor Hans for- 

trceffelige, altfor tidligt afdode Hustru dengang vidste at 

udbrede Tilfredshed og hnnslig Gleede, aabnedes mig saa- 

godtsom et andet Hjem, hvor Sindet knnde finde Hvile og 

Forfristning efter de undertiden temmelig aandsanstrengende 

Arbeider, som min S tillin g  medforte. O g hermed vil jeg 

da for disse Blades Bedkommende sige mit Levvel til det 

minderige, i saa mange Netninger interessante O land, hvis 

Forhold og Bclfcerd i mange Timer, Dage og Aar have 

ndgjort Gjenstanden for mine uafladelige Forstninger og 

Bestrcebelser; ligesom Mindet om dets mcegtige Natur- 

fvrhold altid vil forblive dybt indprceget i min Erindring, 

saaledes ville ogsaa mine varmeste Onster for dets 

Beboeres lykkelige Udvikling og vedvarende Fremad- 

striden mod Civilisation og Velvcere aldrig svcekkes 

hos mig.
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Jeg vender nu tilbage til de Forhold, hvorunder jeg, 

med de nu berorte Afbrhdelser, bevoegede mig i Fhen. 

Ligesom Jndholdet af de alt her nedskrevne Linier er det, 

saaledes havde ogsaa min Livsbane hidtil vceret saagodtsom 

fritagen for at paavirkes af de politiske Bevcegelser, der fra 

en ringe Begyndelse omtrent et Decennium for Frederik 

den Sjettes Dod efterhaanden havde arbeidet sig saaledes 

frem, at der henimvd Slutningen af hiin Periode i mit 

Liv syntes at opftaac alvorlig Fare for en voldsom Om - 

vceltning i de bestaaende Samfundsforhold og for Rigets 

Sondcrlemmelfe. Jeg tilstaaer, at jeg en T idlang tun 

lidet bekymredc mig om dissc politiske Bevcegelser; det fore- 

kom mig at vcere enhver local Embedsmands P lig t  forst 

og fornemmeligen med Samvittighedsfuldhed at rogte sin 

Embedsgjerning, og dermed lader det sig for den, der be- 

klcedcr et saa vidtloftigt Embede som det, jeg forestod, ikke 

let fvrene at fordybe sig i de Embedet uvedkommende poli

tiske Forhandlinger. Den storre Deel af den danske Em- 

bedsstanp havde desuden gjennem flere Generationer vcennet 

sig til at overlade Regjeringen eller rettere den absolute 

Konge hele Omsorgen og Bekymringen baade for Hoevdelsen 

af Rigets Selvstcendighed udadtil og for Opretholdelfen af 

den indre Statsorganisme. Denne vmsluttede saa ulige- 

artede Dele, at der i Reglen hos Embedsstanden i den ene 

Landsdeel herskede et stört Ubekjendtfkab med de personlige 

og retlige Forhold i de ovrige. Der var dog derved den

Forskjel, at medens en stör Deel af Hertugdommernes ved 

Universitetet i Kiel og andre tydste Universiteter uddannede 

Embedsstand ved sin forberedende Anfcettelse i Collegierne 

i Kjobenhavn havde Leilighed til at erhverve sig et om end
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oftc overfladisk Bekjendtskab mcd Forholdene i Kongeriget, 

fandt det omvendte Forhold slet ikke Sted. Det kan ikke 

Heller nccgtcs, at hine tydskdannede Embedsmccnd for en 

Deel med stör Flid og Dygtighed benyttede den Leilighed, 

der saaledes aabnede sig for dem, til at gjennemstudere, 

tilegne sig og paa en med deres Anskuelser stemmende 

Maade udlcegge de historiste Actstykker, der dannede Grund

lage  for den statsretlige Forbindelse mellem Rigets for- 

skjellige Dele, medens de danste Juristen i Regien -  idet- 

mindste tilstaaer jeg, at det gik mig saaledes —  lode sig 

noie med den i celdre Tider ved Kjobenhavns Universitet 

givne og scedvanligen körte Fremstilling af disse Forhold, 

hvorefter den danste Thrones Successionsbestemmelser efter 

Kongeloven ansaaes aldeles utvivlsomt gjceldende for Hele 

Monarchiet, i alt Fald med Undtagelse af de Dele af H o l

steen, paa huilke den gottorpste Linie mutigen, skjondt ikke 

med tilstrcekkelig Foie, künde reise Pretensioner ved den 

kongelige Mandslin ies eventuelle Uddoen.

Med stör Modbydelighed betragtede jeg derfor i siu 

Tid  den, iscer ved Uve Lornsens ivrige Bestroebelser, reiste 

Agitation for en ncermere constitutionel Forbindelse mellem 

Hertugdommerne og disses formeentlige Ret til en eventuel 

scrrlig Arvefolge. Gik end paa den andcn S ide  de eon- 

stitutionelle Bevccgelser, der ogsaa i Kongeriget eftcrhaanden 

vandt flere og flere Tilhoengere, ikke just i Hovedtanken ud 

fra hiint statsoplosende Grundlag, saa ansaae jeg dog ogsaa 

dem for at indeholde en Sp ire  til at losne de Baand, der 

sammenbandt Monarchiet. Jeg indsaae ikke, hvorledes det 

under de da bestaaende Forhold stulde blive muligt at 

tilveiebringe en constitutionel Forfatning med en fcelleds
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i Henseende til civilretlige Jnstitutioner, Retspleic, Com- 

munalvcesen o. s. v., men ogsaa med Hensyn til Bestatning, 

baade den directe og den indirecte, havde der, vistnok ved 

störe M isgreb fra Regjeringens Side, efterhaanden udviklet 

sig en forskjellig Tilstnnd og en forstjelligartet Lovgivning 

indenfor Monarchiets Grcendser; og det Vcerste herved Var 

endda det, at den starpest marqueredc Greendselinie for 

bisse Forstjelligheder var ved Kongeaaen. Det skal vel 

ikke ncegtes, at der ogsaa sonden for Kongeaaen vare saa 

mange Variationer i de der bestaaende Tilstande med Hen

syn til Sprog, Rets- og Afgifts-Forhold, at man ikke med 

Foie künde betragtc Hertugdommerne som en Heelhed lige- 

overfor Kongeriget, men snarere som et Kaleidoscopbillede 

ved Siden af en jevn eensfarvet Flade. M en  den tydeligst 

fremspringende Grcendselinie var dog ved Kongeaaen: her 

var Consumtions- og tildeels Toldgrccndse, her ophorte den 

danske, i Formerne simple og eensartede Retspleie med 

Forligelses-Jnstitutionen, og her var Grcendsen for en vel- 

ordnet, let overskuelig Communal-Ordning.

Medens den nindstroenkede monarchiske Statsform  til- 

steder Udviklingen af locale Forstjelligheder i de Jnstitutioner, 

der ordne det borgerlige Sam liv , er det derimod den kon

stitutionelle Statsform s voesentligste Egenstab, at den stroeber 

efter at udviste Forstjellighederne og indbringe de enkelte 

mindre Dele under de samme Regler, som gjcelde for de 

storre; thi denne Statsform s Princip er, at Mindretallet 

stal underkaste sig Fleertallets Afgjorelse. Det var derfor 

ganste naturligt, at der samtidigen med de constitutionelle 

Bestrccbelser maatte indenfor det danske Monarchie vaagne
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aldeles forskjellige, hinanden sor en stör Deel ganske mod- 

satte Jnteresser med Hensyn til Ordningen as Lovgivnings- 

magten. De holsteenske Magnater, hele den tydskdannede 

Embedsstand i Hertugdonimernc tilligemed det störe T il-  

hcrng blandt disse Landsdeles Jndvaanere, som en efter de 

hidtil bestaaende Forhvld meget indslydelsesrig Embedsstand 

altid veed at sorskasfe sig, maatte efter Sagens Natur be- 

strcebe sig fvr at sammenknytte alle de Landsdele, svm hidtil 

i saa vcesentlige Henseender havde havt, om ikke i det Hele 

eensartede, saa dag fra Kongerigets Jnstitutioner saa for

skjellige Administrations- og Lovgivningsforhold. Hertug- 

dommerne Holsteen vg Lauenborg vare sor smaa til under 

en constitutione! Sam ordning at udgjore et selvstcendigt, 

med Kongeriget og Hertugdommet S le sv ig  jevnbyrdigt Rige; 

de noie Forbindelser og eensartede Forhold, der nccsten i 

alle Retninger sammenknhttede idetmindste den sydligeHalv- 

deel af S le sv ig  med Holsteen, indeholdt naturligviis den 

stcerkestc Opfordring sor Holstenerne til at drage Hele S le s 

vig ind i Forbindelsen. M en netop heri maatte enhver 

Dansk oine den storste Fare sor Monarchiets fremtidige 

Bestaaen som en selvstoendig Stat. En  constitutione! Sam -  

vrdning, hvori Kongeriget paa den ene S ide  vg Hertng- 

dvmmerne tilsammen Paa den anden Side  stode med en 

scerstilt udviklet, selvstcendig Lovgivningsmagt, vilde ikke i 

lang T id  kunne bestaae; de tydfle Sympathier vilde drage 

Hertugdommerne mod Tydskland, de scandinaviske Konge

riget mod Sverrig-Norge, en Adsplittelse vilde have vcrret 

den unndgnaelige Folge; og da Grccndsen mellem Jylland  

og Hertugdommet S le sv ig  ikke frembyder strategiske For- 

svarspunkter, er der endog al Sandsynlighed for, at hele 

den cimbriske Halvo efterhaanden vilde vcere bleven afsondret
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have vccret aldeles ude af Stand  til at bestaae selvstccndigen, 

om man end ikkc med nagen Sikkerhed künde forudsee, for 

hvilken anden M a g t  disse skjonne Der vilde vcere blevne et 

tjccrkoinment Bytte.

Den simple Selvopholdelsesdrift maatte derfor paa det 

Kräftigste tilskynde enhver Dansk til, naar Jndforelsen af 

constitutionelle Former stad i sikker Udsigt, da at arbeide 

Yen til, at idetmindste Hertngdommet S le sv ig  saa fast som 

muligt sammenknyttedes med Kongeriget ander een fcelleds 

Lovgivningsmagt i alt Fald under Jagttagelfe af faadanne 

Cauteler, der uden Skade for Forbindelsen knnde tages, 

for at de provindsielle Sccregenheder ikke aldeles under- 

trykkedes. Den strenge, paa statsretlige Actstykker og G a 

rantier begrundedc Ret, som Danmark havdc til en uad- 

fkillelig Forbindelse nled Slesvig, maatte synes at give til- 

strcckkelig Hjemmel hcrtil. Bare Forholdene end ikke de 

famme ined Hensyn til Holsteen, maatte man dog Haube, 

at ogsaa dette Hertugdomme, naar Statssorbindelsen mellem 

Kongeriget og S le sv ig  var urokkeligen betrygget, vilde slutte 

fig til dette Statscomplex, selv om det skulde blive nodven- 

digt at indromme dette Hertugdomme en noget storre Lem- 

pelse med Hensyn til Omfanget af de Gjenstande, der skulde 

drages ind under den fcelleds Lovgivningsmagt. Dette var 

noget ncer den Betragtning, der ledede ikke alene de saa- 

kaldte Eiderdanske —  og hertil henregncr jeg dem, der 

netop onskede en saadan Statsform , der künde medfore en 

skarpere Adskillelse mellem Dannm rk-Slesvig paa den ene 

Side og de tydske Forbundslande Holsteen-Lauenborg paa 

den anden —  men ogsaa dem, der ingenlunde onskede eller 

vilde medvirke til en saadan Adskillelse, men dog troede, at



man, naar det forst Var givet, at en egentlig constitutionel 

Statsform  skulde indforcs, snarere maatte underkaste sig de 

med hiin deelvise Adskillelse forbundne Ulemper, end udscette 

hele Monarchiet for Adsplittelse og Oplosning ved den 

mindste Eftergivenhed mod den slesvigholsteenske Theori om 

Hertugdommernes Sammensmeltning.

En tredie Udvei forelaa endnu, nemlig at lade den 

konstitutionelle Forbindelse indskroenke sig til udelukkende at 

angaae de for hele Monarchiet anerkjendte fcelleds A n 

liggender, saaledes at de scerlige Landsdeles provindsielle 

Anliggender derved slet ikke berortes. A t der dog herved 

ikknn meget negentligen künde siges at blive tilveiebragt en 

constitutionel Forfatning, maatte i hine Tider ligge saa 

meget klarere for Dagen, som end ikke Toldlovgivningen 

var fcelleds for hele Monarchiet, og de fcelleds Anliggender 

dersor egentlig indfkrcenkede sig til Kongehuset, Diplomatien, 

Militairvcesenet og en Deel af Finantsvcesenet, navnlig 

Statsgjcelden, hvilke Gjenstande kun gave liden Anledning 

til Udovelsen af en fcelleds Lvvgivningsmagt. De, som 

antoge, at denne Udvei bürde forsoges, endog uden forud- 

gaaende dybtindgribende Forberedelfer ved Udjevningen af 

de bestaaende Forskjelligheder, navnlig i Beskatningsvcesenet, 

maatte vel derfor fnarest henregnes blandt dem, der aldeles 

ikke erkjendte Muligheden af, at v i r k e l i g e  constitutionelle 

Former künde trives i vort af saa mange forskjelligartede 

Dcle sammensatte Fccdreland.

Jeg kan ikke frikjende mig selv for en meget lang T id  

at have henhort til de Sidftes T a l;  lige indtil Aaret 1846 

havde jeg ikke nogen T ro  til, at der endnu i lang T id  

til Statens Tarv vilde kunne skee nogen vcesentlig For- 

andring i den bestaaende Statsform. De Bestrcrbelser, der



ogsaa fra dansk S ide  vedbleve at gjore sig gjceldende hos 

et ikke lidet talrigt P arti for at fremme den konstitutionelle 

S a g , ansaae jeg for separatistiske, om end ikke i deres Ud- 

spring saa i deres Folger. M in  Anskuelse var den, a tR e -  

gjeringen af al M a g t  burde bestrcebe sig for at udjevnc 

de mellem Landsdelene bestaaende Forskjelligheder, for at 

Forfatningsvcerket, nanr dets Udforelse engang blev nod- 

vendig, ikke skulde foresinde en altfor ubekvem Jordbund. 

Det syntes endog aabenbart, at en saadan Udjevning langt 

lettere maatte kunne gjennemfores af den absolute Konge, 

end naar de forskjelligartede Jnteresser, der bleve berorte 

ved Udjevningen, skulde have Leilighed til at gjore sig 

gjceldende ander en i constitutione! Retning mere udviklet 

Statsform. At Kong Christian den Ottende ogsaa paa- 

tcenkte en saadan Fremgangsmaade, derom gave enkelte 

Data nogen Formodning. Saaledes forblev det ikke ube- 

kjendt for mig, at Köngen havde fra Generaltoldkainmeret 

forlangt Forslag om, hvorledes Told- og Consumtions- 

grcendsen ved Kongeaaen künde hceves, og at dette Arbeide 

var overdraget den M an d , der i disse Forhold besad den 

storste Sagkundskab, og som tillige vllde voere istand til 

med ubetvingelig Energi at gjennemfore en saadan Plan, 

davcerende Deputeret i General-Toldkammer og Commerce 

Collegiet, Grev Sponneck. Ogsaa havde man ved for- 

skjellige Leiligheder seet Köngens Onske om at tilveiebringe 

et Sammenholdselement mellem alle R igcts forskjellige Dele. 

Allerede et P a r  A ar efter Köngens Thronbestigelse var der 

jo for de 4 Stcenderforsamlinger fra Regjeringens Side  

sremsat Forslag om de saakaldte Stcendercomiteer, hvorved 

man haabede at tilveiebringe en Samvirken mellem Depu- 

terede fra alle Landsdele, uden at der dog endnu derved



künde tilsigtes en snarlig Gjennemforelse af en egentlig 

constitutionel Forfatning. Dgsaa ved det aabne Brev af 

8de Ju li 1846, hvori Köngen udtalte sin faste Forvisning 

om, at Kongelovens Arvefolgeorden utvivlsomt Var gjccl- 

dende for Kongeriget, Hertugdommerne S le sv ig  og Lauen- 

lwrg, og at der kun med Hensyn til enkelte Dele af Her- 

tugdsmmet Holsteen varc Forhold tilstede, fom hindrede 

Köngen fra med samme Bestemthed at udtale sig vm Arve

folgen for dette Hertugdomme, havde Köngen aabenbart til 

Hensigt at styrke det Foreningspunkt, der under den mo- 

narchiske Regjeringsform Var det vcesentligste Bindemiddel 

mellem Landsdelene.

Jmidlertid laa det i Kong Christian den Ottendes 

hele Aandsretning og i den Synsmaade, der künde ventes 

at gjore sig gjceldende hos Hans fornemste Raadgivere, nt 

man ikke knnde gjore Regning paa scerdeles kräftige For- 

holdsregler i nogen Retning, faalcenge ikke en aabenbar 

Aare var forhaanden. Der var en vis Halvhed i nccsten 

alle de F-orholdsregler af nogen politisk Betydning, fom 

bleve tagne af Köngen i hiin Periode. Saaledes syntes 

f. Ex. allerede den Form, hvori Forslaget om Stcender- 

comiteer fremtraadte fra Regjeringens S ide  at vidne om, 

at der ikke hos Regjeringcn var nogen fast Villie til at 

gjennemforc det. D a  det aabne Brev af 8de J u li 1846 

havde vakt en ftor Misfornoielse i Hertugdommerne, sogte 

Köngen ved den allerhoieste Bekjendtgjorelse af 18de S e p 

tember s. A. at formilde dette Jndtryk ved en ncrrmere 

Fvrklaring, der nden at kunne hceve den egentlige Grund  

til Misfornoielsen kun tjente til at svcckke Köngens S tillin g  

ligcoverfor den reifte Modstand. Saalccnge imidlertid Kong  

Christian den Dttende endnu stod i sin fulde Kraft, saa-
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lcenge endnu ikke ethvert Haab Var ganske udslukket om, at 

Kronprindsen künde efterlade sig mandlige Arvinger, saa- 

lcenge endelig Forholdet mellem de svrstjellige Landsdele 

endnu ikke havde antaget nogen truende Characteer, künde 

den hele Retning, hvori Forholdene udviklede sig, vel ikke 

andet end vcekke alvorlige Bekymringer hos mig saavelsom 

hos enhver opmcerksom Jagttager af, hvad der tildrog sig, 

men jeg opgav dog ikke Haabet om, at den saa starptseende og 

erfarne Konge Christian den Ottende vilde vide at finde 

de rette M id ler til i rette T id  at lose den politiske Knude, 

der rigtignok Var ifcerd med at drage sig sammen Paa en 

saadan Maade, at den sor det uindviede Die maatte synes 

at ville blive nccsten uloselig.

I  Efteraaret 1846 og den paasolgende Vinter log 

Sagernes Gang imidlertid en saa fornroligende Vending, 

at Kronprindsen selv ikke troede at kunne forblive en uvirk- 

som Tilstuer, og de af Hans Omgivelser, med hvem Han 

ncermest raadforte sig om deslige Anliggender, ikke Heller 

meente at kunne forsvare at tilraade Ham dette. Kron- 

prindsens Wgteskab med den hidtilvcerende Kronprindsesse 

var i October Maaned bleven endcligen hcevet, og niedens 

enhver Udsigt til den Oldenborgste Mandsstammes Fort- 

scettelse saaledes var saagodtsom forsvunden, havde Jomfrn 

Rasmussen allerede meget hurtigen vidst at erhverve sig en 

saadan Jndslydelse hos og M a g t over Kronprindsen, at det 

ikke var let at oversee de ulykkelige Folger, der künde ind- 

trocde, hvis en uindskrcenket Kongemagt pludseligen skulde 

overgaae i Kronprindsens Hcender. Samtidigen begyndte 

man ikke ganske uden Grund, som Erfariugen desvcerre 

altfor snart bekrceftede, at frygte sor, at Kong Christian 

den Ottendes Helbred ikke lcengere stod saa fast, at man
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künde gjore Regning paa, at der endnu forestod Ham en 

lang Regjeringstid. De almindelige europcriske Forhold 

begyndte allerede paa den T id  at sorvikle sig mere og mere. 

Misfornoielsen gjoerede stcerkt i de sydlige Lande, iscer i 

Frankrig, hvor de i Forholdene ncermere Jndviede allerede 

imodesaae en Gjentagelse af Revolutionen i 1830, hvis Ud- 

stroekning og Folger ikke künde beregnes. Havde vort lille 

Foedreland staaet enigt og roligt, tilfreds med sine Jnstitu- 

tioner som med den Belstand og lhkkelige materielle Udvik- 

ling, der under Christian den Ottendes Regimente havde 

gjort saa störe Fremskridt, da vilde man vel have kunnet 

haabe, at de sandsynligviis sorestaaende politiske Storme i 

Europa skulde have ladet Danmark, som öftere forhen, ube

rort. M en  hvorledes var Tilstanden her? De ovenncevnte 

allerhoieste Kundgjorelser af 8de Ju li og 18de September 

1846 tjente istedetfor til at berolige og forsone Gemytterne 

kun til at ophidse dem og bestyrke Haabet hos de slesvig- 

holsteenske Partiforere om ved en fortsat Modstand at kunne 

gjennemfore deres Planer om Hertugdommernes Adskillelse 

sra Kongerigel. Begge Stcenderforsamlingerne i Hertng- 

dommerne oploste sig selv uden Regjeringens Samtykke 

nnder Paastand af, at Hertngdoinmernes Rettigheder vare 

kroenkede. Prcelater og Ridderskab gik saa vidt i en Adresse 

til Köngen at udtale, at det aabne Brev af 8de Ju li 1846 

var blottet for al Historist og retlig Sandhed; vprorske og 

truende Demonstrationen' horte til Dagens Orden, saa at 

det endog künde skee »straffet, at Advokat Beseler og Con- 

sorter ved et Festmaaltid i S le sv ig  i Anledning af nye 

Stcendervalg, ved hvilke Hertugen af Augustenborg og Hans 

Sonner vare tilstede, udbragte disses Skaa l som tilkom- 

niende Regenter over Slesvig-Holsteen. Opretholdelsen af
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den lovlige Orden syntes ikke lcenge mutig uden ved An- 

vendelsen af ovcrordentlige M id ier, og at Köngen ogsaa 

betragtede Forholdene fra dette Standpunkt, fremgaaer deraf, 

at Han i Januar Maaned 1847 gav Kronprindsen Vefaling 

til at holde sig fcerdig til at overtage Overcommandoen 

oder de Troppcr, som i fornodent Fald vilde voere at 

sammendrage i Hertugdommerne. Desnden Var det en al- 

mindelig M ening, at Köngen Var besluttet paa at ville 

yderligere udvikle Stccnderinstitutionen til en virkelig con

stitutione! Forfatning, og nagtet det syntes uundgaaeligt, at 

en saadan Forfatningsforandring vilde end yderligere ud- 

vikle det imellem Landsdelene allerede bestaaende Adsplittelses- 

stos, saa var det dog ikke umuligt, at Regjeringen derved 

endnu vilde kunne erhverve sig et saa stört Medhold i den 

ossentlige Mening hos den langt overveiende Deel af Rigets 

Beboerc, at den vilde faae en betydelig foroget Styrke til 

at overvinde den separatistiske Modstand.

Maattc det end beklages, at den günstige T id til at 

gjore de forberedende Skridt, der künde have leitet Jnd- 

sorelsen af en omfattende Fcelledsforfatning for hele M o -  

narchiet, var henrunden ander Betcenkeligheder og ufrugt- 

bare Forhandlinger, saa syntes det dog ligefuldt uund

gaaeligt, at man snart vilde blive nodsaget til at vove det 

afgjorende Skridt. M en  Faren ved denne Stilling, dersom 

Christian den Ottende skulde forlade det Jordifke, forinden 

dette Anliggende var bragt i Orden, var for Kronprindsens 

Omgivelser saa ioinefaldende, at vi troede at maatte be

schicke Ham i den af Ham yttrede Tilboielighed til at udtale 

sig for Köngen om Nodvendigheden af at skride til af

gjorende Foranstaltninger. Kronprindsens daveerende 

Stabschef og senere Generaladjutant, Kammerherre, M a jo r
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Scholler, Hans Cabinetssecretair, Justitsraad Lmiding, og 

jeg vare de Mcend, med hvem Kronprmdsen saagodtsom 

udelnkkende raadforte sig om disse Anliggender. N aar vi 

—  en af de forste Dage i Februar Maaned 1847 —  bleve 

enige om at tilraade Kronprmdsen at söge at gjore sin 

Jndflydelse gjceldende hos Köngen for at formaae Ham til 

at skride kräftigen fremad med Ordningen af Rigets For- 

fatningsforhold, saa vil det vistnok ikke nogensinde kunne 

lcegges os til Last, at dette Raad siulde vcere letsindigen 

givet eller udsprnnget af en ubetimclig Tilboielighed til at 

fremme en Forandring i den Forfatning, under hvilken den 

danste S ta t  havde udviklet sig i et P a r  Aarhundreder. 

Skjondt alle Tre efter vor Opdragelse, Udvikling og hid- 

tidige S tillin g  maaskee mest tilboielige til at ansee den 

uindskrcenkede monarchiske Regjeringsform som den, der i 

og for sig bedst var skikket til at sammenholde det af saa 

svrskjelligartede Dele sammensatte Monarchie, vare vi dog 

ved en rolig Overveielse af hele Stillingen og navnlig 

ifolge vort noie Bekjendtskab til Kronprindsens baade gode 

og slette Egenstaber, komne til fuld Overbeviisning om, at 

det vilde vcere vansteligt, om ikke umuligt, for Kronprmdsen, 

dersom Han under disse forviklede Forhold kaldtes til Thronen, 

at styre Niget som uindskrccnket Enevoldskonge, uden at man 

med Rette maatte befrygte saadanne störe Ulykker for Landet, 

som et vankelmodigt Regimente i bevcegede Tider maatte 

fore med sig; fremdeles at man i hoi Grad var udsat for, 

at Forfatningsvcerket, dersom det ikke var grundlagt forinden 

Kronprindsens Negseringstiltroedelse, vilde blive hovedkulds 

fremmct i en fordcervelig Retning, og at det derfor var 

baade i Kronprindsens egen velforstaaede Interesse og til
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Nigets Tarv, om Kong Christian den Ottende künde for- 

maaes til kräftigen at lcegge Haand paa Vcerket.

Ligesom Kronprindsen som ovenberort allerede tidligere 

havde udtalt for vs sin Tilboielighed til skriftligen at op- 

fordre Köngen til at skride til kräftige Foranstaltninger for 

at gjore Ende paa den nhyggelige, faretruende Stilling, 

hvori den indre Usamdrccgtighed havde bragt Riget, saaledes 

var Han, da vi ved den ommeldte Leilighed i Forening 

fügte at freinstille de bestallende forviklede Forhold for hanr 

i deres virkelige Skikkelse, aldeles enig med os i, at det for 

Landet og for Ham selv var lige onskeligt, om Köngen künde 

formaaes til ikke alene med Kraft at imodegaae de nceften 

oprorske Demonstrationer, der i den senere T id  vare blevne 

gcengse i Hertugdommerne, men iscer til at fremme Jnd- 

forelsen af den Forfatning, der dog nu snart, oin lidt 

kortere eller lidt lccngere Tid, vilde vife sig at vcere uund- 

gaaeligen nodvendig, og samtidigen at ophceve og formindske 

de Uligheder i Lovgivning og Beskatning, der lagde de 

vcesentligste Hindringer iveien for alle Landsdelenes noiere 

Saminenknytning under een Forfatning. Kronprindsen an- 

modede os derfor alle Tre om, hver for sig, at udarbeidc 

en Concept til en Skrivelse til Köngen, hvori Hovedresul- 

taterne af vore Overveielser bleve fremsatte, hvorefter Han 

onskede sig disse Concepter forelagte snarest muligt, for at 

Han ved en yderligere Conference med os künde beslutte sig 

til Valget. A f de 3 Concepter, som ifolge heraf en af de 

paafolgende Dage bleve Ham forelagte, tiltraadte Kron

prindsen med de to andre Herrers ubetingede Billigelse den 

af mig affattede; og efter dens Reenskrift blev den under- 

skreven af Kronprindsen den 6te Februar og derefter ind- 

fendt til Köngen. D a  dette Actstykke ikke alene turde have
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nogcn Interesse som Oplysning om de Anskuelser, der pan 

den T id gjorde sig gjccldende hos Kronprindsen, men tillige 

kan tjene til at forklare og ncermere oplyse den Grundtanke, 

der senere ledede mig ved min Deeltagelse i de efter Kron- 

prindsens Trvnbestigelse forefaldne skjccbnesvangre Bcgiven- 

heder, kan jeg ikke ansee mig ubefoiet til her at gjengive 

det. Det lod saaledes:

„Deres Btajestcet!

Den betcenkelige Bending, som Hertugdommernes For- 

hold til Kongeriget forekommer mig at have taget, og som 

navnligen de slesvigholsteenste Prcelaters og Ridderstabs 

nyligen til Deres Majestcet indgivne Adresse synes at have 

givet en endnu bestemtere Modstands Characteer, gjor det 

til P lig t  for mig, baade som Deres Majestoets S o n  og som 

noermeste Thronfolger, for Deres Majestcet underdanigst at 

yttre mine Anskuelser om, hvilke Skridt jeg anseer nodven- 

dige, naar der skal vcere Haab om atter at tilveiebringe 

Enighed inden vort elskede Fcedrelands Grcendser, eller i alt 

Fald for at forebygge en endnu alvorligere S p lid  og den 

deraf i sin T id  muligen flydende Sonderlemmelse af Riget. 

Denne min P lig t  opfylder jeg desforuden saa meget hellere, 

som jeg vover at gjore Regning paa Deres Majestcets fulde 

faderlige Tillid, hvorpaa jeg navnligen i den seneste T id  

har erholdt et for mig dyrebart Beviis ved det Hverv, 

Deres Majestcet har anbetroet mig i det mulige Tilfcelde, 

at Hertugdommernes Beroligelse maatte udfordre Anvendelsen 

af Troppemagt; men denne Tillid, hvis Bevaring altid vil 

vcere Gjenstanden for mine varmeste Lnsker, vilde jeg ikke 

troe at fortjene, dersom jeg ikke under et for Deres M aje

stcets R iges Fremtid saa critisk Tidspunkt gjorde mig Rede
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for mine Anstuelser og frimodigen udtalte dem for Deres 

Majestcct. Nagtet jeg dcrhos tilfulde indsaae Nodvendig- 

heden af den storste Forsigtighed ved det Skridt, jeg faa- 

ledes ansaae det for min P lig t  at gjore, troede jeg dog 

forst derom at burde conferere med de tre Mcend, som jeg 

med Hensyn til disseForhold ansaae at staae mig ncermest, 

og paa hvis Taushed, Retsind og Hengivenhed for mig jeg 

veed ubetinget at kunne gjore Negning, nemlig Kammerherre, 

Stiftamtmand Bardenfleth, som jeg derhos maatte anfce 

ncermest bekjendt med oplyste Mcrnds Anskuelser her i P ro -  

vindfen, Kammerherre, M a jo r v. Scholler, der oed sin 

S tillin g  og flerehaande private Forbindelser har havt scer- 

egen Lcilighed til at underrette sig om den i Jylland her- 

skende Stemning, og endeligen min Cabinetssecretair, Justits- 

raad Landing, hvis Bistand ved Udforelsen af dette Skridt 

jeg ifolge Hans S tillin g  hos mig naturligviis ncermest inaatte 

afbenytte.

Det Overblik, hvoraf Deres Majestoet fremfor nogen 

Anden er i Besiddelse ovcr de forskjellige Udviklingsperioder, 

dort Foedreland har maattet gjennemgaae for at komme til 

sit nuvcerende Standpunkt, vilde gjore det overflodigt for 

mig med noget Ord at bcrore det Forbigangne, dersom det 

ikke for at begründe min Formening om, hvad der bor 

gjores i Fremtiden, Var mig nodvendigt at hentyde paa 

den senere T id s Begivenheder. Jndstiftelsen af Provindsial- 

stccnderne og den vistnvk som en nodvendig Folge deraf 

senere paafulgte Organisation af Communalvcesenet har for 

hele Monarchiets Jndvaanere Visseligen medfort mangt et 

stört og uvurdeerligt Gode; thi den Bevidfthed hos Nationen, 

at ikke alene Bestyrelsen af og Tilsynet med enhver Com- 

munes egne Velfccrdsanliggender nu for en langt storre
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Deel, end forhen, er betroet de Communen selv tilhorende 

Mcrnd, men at derhos Mccnd af alle Stcender deeltage l 

Forhandlingerne om Landets vigtigste Anliggender, har 

overalt udbredt en storre Selvfolelse, en Eftertanke og 

Drivtighed i alle Retninger, som ikke har kunnet vcere uden 

en holst betydende Jndflydelse paa hele Folkets aandelige 

Standpunkt og materielle Velvcere.

I  Stccnderinstitutionen, der deelte Monnrchiet i 4 Dele, 

hver med sin Forsamling, laa imidlertid tillige uncegteligen 

en Sp ire  til Adsplittelse, som ved Jndstiftelsen vistnok Heller 

ikke er bleven overseet, men hvoraf man i alt Fald i Be- 

gyndelsen neppe künde have nogen vcesentlig Fare at be- 

frygte. M en  hiin Sp ire  er nu voxet freni til en saadan 

mcegtig Plante, at den truer med at fordunkle Landets 

Fremtid og gjore Regjeringens Standpunkt vaklende. Ved 

de Hinanden modsatte, aldeles uforenelige Anstuelser, der 

paa den ene Side  hos Kongerigets, paa den anden Side  

hos den storste Deel af Hertugdommernes Jndvaanere have 

rodfcestet sig angaaendc Hertugdommernes Forhold til Äonge- 

riget, künde det ikke vcere anderledes, end at Deres M aje- 

stcets Commissarier, der dog efter Principet begge burdc 

reprccsentere en Eenhed, allerede forlcengst i Stcenderfor- 

samlingerne traadte op paa ganske forskjellig Maade, hver 

Gang Talen Var vm hine Forhold. M en denne forskjellige 

Frenitrceden, den deraf folgende Ulighed i 'Sagernes Be- 

handlingsmaade, har dog neppe nogensinde vceret saa ioine- 

faldende, som ved de sidste Stcenderforsamlinger; thi nagtet 

der ikke nu hos Deres Majestcets Commissarier fandtes den 

Personlige Meningsforskjel med Hensyn til Hertugdommernes 

Forhold til Danmark, som hos Commissarierne ved de 

tidligere Forsamlinger, hvilken Meningsforskjel vistnok for
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en Deel Var Skyld i deres heelt forskjellige Optrceden, saa 

tilveiebragtes der dog ingen Eensformighed i Commissariernes 

Fremtrceden, ja endog ikke ved de 2 danske Stcenderfor- 

samlinger indbyrdes ligesaalidet som ved Hertilgdommernes 

tvende Forsamlinger. Deres Majestccts Commissarius ved 

de danske Stcenderforsamlinger maatte saaledes i V iborg  

med langt starre Bestemthed afskjcere Behandlingen af Con- 

stitutionsandragendet end i Roskilde, og det inedens lignende 

Andragender ved Hertugdommcrnes Forsamlinger kom til 

Forhandling uden at derimod fra Commissarii S ide  ned- 

lagdes naget lignende Forbud; og Deres Majestcets Com

missarius ved Hertugdommernes Stcenderforsamlinger Paa- 

bod i S le sv ig  en heelt anden Forretningsorden end den, 

der upaatalt havde vceret fulgt saavel ved den nys sluttede 

Stcenderforsamling i Itzehoe, som ved alle de ovrige Stcen- 

derforsamlmger. Hermed er det ingenlunde min M ening  

at udtale nogen Misbilligelse af hine Mccnds Fremgangs- 

maade, idet jeg tvertimvd erkjender, at der vistnok vare 

fuldgyldige Grunde tilstede for dem til at gaae freni, som 

de gjorde; men jeg anforer det kun som Hjemmel for, hvad 

jeg nys har tilladt mig underdanigst at fremfore om den 

vaklende Stilling, hvori Regjeringen scettes ved Stcender- 

sorsamlingernes Adstillelse. Det er formeentligen denne 

vaklende S tillin g  i Forbindelse med den hos hele Folket 

netop ved Stocnderinstitlltionen vakte Selvfolelse, som har 

bidraget til at fore det derhen, at hele det slesvighvlsteenfke 

Ridderstab nu vover at fremtroede med en besternt Erklcering 

om Ugyldigheden af Deres Majestccts i aabent Brev af 

8de Ju li f. A. udtalte Anstuelser, med en Rcekke af Be- 

breidelser over Jndgreb i Hertugdommernes Rettigheder og 

med en ikke tvivlsom Hentydning Paa de Folger, der vilde
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kunne indtrcede, saafremt Deres Majestcct ikke indrommer 

deres Fordringer. A t lade ucendset hengaae en saadan 

Demonstration fra denne anseete og indflydelsesrige Corpo

ration, der fortiden vel endnn maa ansees soni Hovedet for 

det Parti, som attraaer Hertugdommernes fuldkomne Ad- 

skillelse fra Kongeriget, gaaer Visseligen ikke an; med hver 

Dag, der hengaaer efterat denne Adresse er indgiven og 

osfentliggjort, uden at Deres Majestcet kräftigen trceder den 

imode, ville de i Adressen udtalte Anskuelser vinde mere 

Fodfceste, saa at det senere maaskee bliver umuligt at imode- 

gaae og udrydde dem. O g  jeg tor derfor underdanigst 

henlede Deres Majestcets Opmccrksomhed paa, hvorvidt det 

kan tcenkes muligt, at Fremtiden nogensinde, naar den over- 

lades til .sin egen Udvikling, stulde kunne medfore en Ud- 

jevning af Forholdene, en saadan Overeensstemmelse mellem 

Regjeringen og Stcenderforsamlingerne, uden hvilken det 

ikke vil vcere muligt at holde Statsorganism en i sin natur- 

lige Virksomhed, eller om der ikke er al Sandshnlighed for, 

at endog Forholdet mellem Regjeringen og de danske Stcender- 

forsamlinger vil fremtidigen stille sig paa en langt vanste- 

ligere Fod, end hidtil, og at i alt Fald den langt over- 

veiende Majoritet i de slesvigske og hvlsteenske Stoender- 

forsamlinger, navnlig alle Neprcesentanter for. Prcelater og 

Ridderskab, opflammede og understottede af intelligente A d 

' vocater og med Hertugen og Prindsen af Augustenborg i 

Spidsen, ville fremtrcede med en saadan Kraft og Energi 

til Gjennemforelsen af deres statsadsplittende Hensigter, at 

den saagodtsom enestaaende Commisfarius, oin Han endog er 

nok saa talentfnld og paalidelig, maa blive aldeles over- 

vcrldet, og enhver Samvirken mellem Ham og Stcrnder- 

forsamlingerne blive umulig. M en  Paa den anden Side
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indseer jeg fuldtvel, at der optaarner sig maaskee uovervinde- 

lige Vanskeligheder ved at imodegaae Ridderskabets Adresse 

ad den scedvanlige Vei. Ved historiske og videnskabelige 

Deductioner at overbevise Ridderflabet om deres Uret og 

om Regjeringens gode Net, er vel aldeles utcenkeligt. A t 

behandle hele Ridderskabet som Fjender af den gode Orden, 

at straffe dem for deres aabne Fremtrceden mod den af 

Deres Majestcet Migemed de eventuelle Thronfolgers og 

Statsraadet udtalte besternte Anskuelse, gaaer formeentligen 

Heller ikke an; derved vilde Opinionen hos Hertugdommernes 

Beboere ikke forbedres. Ander disse critiske Forhold feer jeg 

ikke nogen Mulighed til atter at tilveiebringe Orden og 

Enighed mellem Regjering og Folk uden ved saadanne ind- 

gribende Forholdsregler, som jeg viftnok maa anfee som 

meget betcenkelige, men som jeg dog har troet at burde 

fremscette for Deres Majestcet, idet jeg derefter maa hen- 

stille til Deres Viisdom  at bedomme, om de ikke turde vcrre 

notwendige.

De i de senere A ar ikke alene i Bladlitteraturen og 

offentlige Petitioner, men endog i Stcenderforsamlingerne 

ideligen fremsatte og stedse med mere Kraft freintroedende 

Onsker og Andragender om Jndforelsen af en constitutionel 

Forfatning i dort Fcedreland künde viftnok ikke andet end 

hos enhver sin Konge og fit Fcedreland hengiven Undersaat 

vcekke alvorlige Betragtninger over, hvorvidt en saadan Fo r

fatning künde ansees for mulig, hensigtsmcessig eller nod- 

vendig. Jeg har tidligere vccret af den Anskuelse, at en 

Forfatning her i Landet, om den end ingenlunde künde 

ansees for umulig, dog ikke Heller var notwendig, saalcenge 

man künde haabe ved Hjcelp af andre M id ler at undertrykke 

den fremspirende Adsplittelsestendents, og at det derfor vilde
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vcere at fvretrcekke at anvende disse M id ler fremfor at skride 

til en saa gjenuemgribende Foranstaltning, hvis endelige 

Folger vistnok ligge skjnlte for det menneskelige Die. Med  

inderlig Glcede maatte jeg derfor folge de af Deres M aje

stät efter Udstedelsen af det aabne Brev af 8de Ju li f. A. 

tagne kräftige Forholdsregler til at overhokde dets Conse- 

qventser. Den Jubel, hvormed disse Forholdsregler bleve 

modtagne her i Kongeriget, den ALngstelse, som.jeg dog 

har al Grund til at troe derved at vcere bibragt de slesvig- 

holsteenske Partiforere, nieente jeg at vcere Borgen for, at 

Deres Majestcet, ved kräftigen at forfolge denne Bane, vilde 

have overvundet den mod Deres Majcstccts Hensigters Op- 

fyldelse allerede dengang stcrrkt fremrykkede Modstands Ele- 

mentcr. Jeg vovede at haabe, at Deres Majestcet fremdeles 

ved, alle modende Hindringer uansete, at ophceve Toldgrcendsen 

mellem Danmark og S lesvig, ved at aabne Leilighed til en 

faadan Uddannelse af slesvigske Embedsmcend, at de ikke 

allerede fra Universitetet maatte medbringe Overbeviisningen 

vm de slesvighvlsteenske Anskuelsers Ufeilbarhed, maastee ved 

Paabhdelsen af de alt eengang i Forslag bragte Stccnder- 

comiteer, kort sagt ved overhovedet at nedbryde Skille- 

vceggen mellem Danmark og Hertugdommerne, navnligen 

Slesvig, og ved tillige om muligt at tilveiebringe et For- 

eningspnnkt for de hele Monarchiet vedkommende Jnteresser, 

vilde have vceret istand til alter at tilveiebringe Eenhed og 

Orden i Rigets Styrelse uden vcesentligen at afvige fra de 

nu bestaaende Former. Vcegten af de Forhindringer, der 

have stillet sig iveien for en uafvigelig Fremadskriden paa 

denne Bane, anstaaer det ikke mig at bekomme, ligesaa- 

lidet som jeg, fravccrende fra Regjeringens Scede, dertil 

vilde vcere istand. M en  jeg vover i al Underdanighed at
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yttre den Overbeviisning, nt det nu R e  lcengere er muligt 

at siride frem pan denne Bane med noget Haab om Op- 

nnaelsen af Diemedet. Den Jubel, der fra Danmarks Side  

ledsagede Deres Majestccts Foretagender under Deres O p- 

hold i forrige Sommer i Holsteen, er forsvunden og har 

vel snnrere givet P lad s  for en M istv iv len om, nt deslige 

Skridt vilde kunne udrydde den overhaandgribende Adsplit- 

telsesaand; den Wngstelse, den Tilbageholdenhed, som ved 

Deres Majestccts Optrccden i Holsteen pnnfortes det stats- 

oplosende Parties Forere, har nu givet P la d s  for en forhen 

ukjendt, aabenbar og almindelig Trods, der er saa meget 

mere alvorlig, som endvg Deres Majestccts tuende Svogre  

deri deeltage. E n  Tilbagevenden til de i forrige Aar  

mnlige og anvendte Forholdsregler vilde nu vel Me kunne 

fore til Andet end haandgribelig Modstand.

N aar derfor Blikket vender sig mod Muligheden af ved 

en constitutionel Forfatning alter at tilveiebringe Eenhed i 

Rigsstyrelfen og en Samvirken mellem Regjeringen og 

Folket, hvilken tildeels allerede er afbrudt og synes at true 

med aldeles at ville ophore, saa mode derimod vistnok 

fcerdeles störe Vansteligheder, fornemmeligen begrundede 

netvp i Kongerigets og Hertugdommernes indbyrdes For- 

hold. A t give Kongeriget een og Hertugdommerne en 

anden scerlig Forfatning er Visseligen utccnkeligt; thi derved 

vilde det endelige Skridt vcere gjort til Hertugdommernes 

totale Adskillelse fra Danmark. A t lade Hertugdommet 

Slesvig, som et med Danmark uadskilleligen forenet Land, 

inddrages under en eventnel Forfatning for Danmark, men 

give Hertugdommet Holsteen sin scerlige Forfatning, er 

vistnok ligesaa ugjorligt; thi dertil vilde det i alt Fald  

have vcrret uundgaaeligen nodvendigt i en lang Periode at
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trcesfe forberedende Skridt ved Nedbrydelsen af den For- 

skjellighed i Lovgivning og Veskatningsforhold, som adskiller 

S le sv ig  fra Danmark, medens S le sv ig  i saa Henseende 

fortiden er noie sammcnknyttet med Holsteen, hvorfor ogsaa 

cn slig Udvei vilde mode en uovervindelig Modstand hos 

den baade i Tal, Jntelligents og Anseelse langt overveiende 

Pluralitet af begge Hertugdommernes Beboere. O g  disses 

Modstand turde vel ventes saa meget mere at ville blive kräf

tigen understottet ogsaa udenfra, som sandsynligviis endogsaa 

Forbundsdagen vilde ansee Hertugdommet Holsteens ideligen 

paaberaabte Net til at blive uadskilleligen forbundet med 

S le sv ig  som derved krcrnket. Der staaer da vel alene den 

Udvei tilbage at sammenfatte alle R igets Dele ander een 

scelles Forfatning. Jeg indseer meget vel, at der ogsaa 

herimod vil optaarne sig betydelige Vanskeligheder. For- 

skjelligheden i Sprog, Lovgivning og Beskatningsmaade i 

Forbindelse med Hertugdommet Holsteens S t illin g  som en 

Forbundsstat, vilde maaskee gjore det nodvendigt, at For- 

satningen organiseredes paa en sceregen, fra andre Staters 

Exempel afvigende Maade. M en  det forekommer mig dog 

uncrgteligt, at Rigets vigtigste almindelige Anliggender, hvis 

Bestyrelse hidtil have vceret fcelleds, —  jeg behgver kun at 

ncrvne Finantserne, Forsvarsvcesenet, Rigets Forhold til 

Udlandet —  turde afgive tilstrcekkelige Stottepunkter for en 

fcelleds Forfatning, hvor da muligviis tillige de for hver 

Rigsdeel sceregne Jnstitutioner og Lovgivningsarbeider künde 

komme til Forhandling ved scerstilte Sectioner.

Det vilde baade fore mig for vidt, og jeg vilde paa- 

tage mig et Hverv, der overstceg mine Krcefter, om jeg 

vilde gaae ind i Detaillen med Hensyn paa Organisationen 

af en slig Forfatning, som jeg har vovet her at antyde
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for Deres Majestcct, men netop den Overbeviisning, at 

Deres Majestcct med et klarere B lik  end nogen Anden vil 

vide at vurdere og overvinde Vanskelighederne ved en slig 

for Deres R iges Fremtid afgjorende Foranstaltning har 

ledet mig til for Deres Majestcct at udtale min Anstuelse 

om, at det turde vcere paa Tide at gjennemfore den nu, 

imedens dette kan skee under Deres Majestcets vife Ledelsc, 

imedens Negjeringen endnu har frie Hccnder til baade i 

Henseende til Form  og Udstrcekning at fastscette Betingelser, 

der kunne sikkre Jnstitutionens Fasthed og betrygge mod 

Rigets fremtidige Adsplittelse. Det kan, efter hvad der er 

foregaaet i Stcenderforsamlingerne, og efter hvad jeg ellers 

har kunnet erfare om den almindeligt herstende Stemning, 

vist ikke betvivles, at Lnsket om en slig Forfatning har 

gjort sig gjceldende hos den langt overveiende Majoritet 

blandt Folkets oplyste Mccnd, og dette Dnske vil nu ikke 

lcengere kunne holdes tilbage fra at fremtrcede paa en altid 

mere og mere indtrcengende Maade. Benhttes ikke det nu- 

vcerende Dieblik, turde den T id  kunne komme, da Negjeringen 

fandsynligviis under langt mindre günstige Forhold, nod- 

sagedes til at give efter for et fügt Dnske. A t Hertug

dommernes Befolknings Pluralitet skulde vcere günstig stemt 

for en slig for hele Riget fcelleds Forfatning, kan man jo 

ikke vente; men den Begeistring, en slig Forholdsregel vilde 

vcekke i hele Kongeriget og i en, skjondt maaskee ikke stör, 

Deel af S lesvig, vilde dog vist give Negjeringen en saadan 

Stottc, at alvorlig Modstand blev umulig for Hertugdom- 

merne. Den Pligtforsommelse, hvori disses Stcenderfor- 

samlinger have gjort sig skhldige, den aabenbare M o d -  

arbeiden mod Deres Majestcets udtalte Villie, som Ridder- 

stabet har lagt for Dagen, künde da vistnok afgive fuldgyldige
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Motiven til ved denne Leilighed at give de af det slesvig- 

holsteenske P arti og Ridderskabet ideligen paaberaabte Priv i- 

lcgier og Rettigheder den Modification, som maatte blive en 

nodvendig Betingelse for Gjennemforelsen af hiin Forfat- 

ning paa en hensigtssvarende Maade. O g naar saaledes 

S le sv ig  vedblev at vaere forenet gjennem Danmark med 

Holstcen ved en fcelleds Forfatning, da vilde vel Holsteens 

Forhold til det tydske Forbund ikke kunne give dette nogen- 

somhelst tilstra'kkelig Grund til at indskride; i alt Fald  

vilde Deres Majestcet vistnok ogsaa ndenfra, navnlig fra 

Englands og Frankrigs Side, kunne gjore Regning paa den 

Bistand, der vilde vcere tilstrcekkelig til at hceve de mulige 

Jndsigelsers Betydning, forsaavidt der iovrigt, hvorom jeg 

naturligviis ikke kan vcere tilfulde underrettet, maatte over- 

hovedet vcere Grund til at befrygte, at der sra fremmede 

M agiers S ide  skulde kunne ventes Demonstrationen mod en 

Foranstaltning, der alene angaaer Deres Majestcets Rige, 

og hvorved den Deel af Riget, som tillige staaer i Forhold 

til det tydske Forbund, snarere synes at gives, end at be- 

roves saadanne Rettigheder, hvorpaa det maatte kunne have 

Krav.

Jeg har saaledes i al Underdanighed og efter modent 

Overlceg vovet at fremscette mine Ansknelser, og maa nu 

indstcendigen bcde Deres Majestcet i Naade optage disse 

mine Ittringer, der kun ere fremgaaede af min Overbeviis- 

ning om, hvad jeg efter min S tillin g  skyldte Deres M aje

stcet og mig selv, idet jeg derhos maa overlade til Deres 

Majestcets Viisdom  at beslutte, hvorvidt De vil kunne finde 

Dem foranlediget til dertil at tage Hensyn under de For- 

anstaltningcr, De maatte agte at trceffc til Sikkring af 

Nigets i Fare svccvende Udclelighed vg Fremtids Held, og



95
behover jeg ikke at forsikkre Deres Majestcet om, at jeg, 

hvad De end maatte bcslutte, altid henlevcr ikke alene som 

Deres Majestcets forste og troeste Undersaat, men ogsaa 

som Deres uforanderligen hengivne S o n

Frederik K. P . "

Ester Forlobet af nogle Dage, der tilbragtes i en 

noget spcendt Forventning om, hvorledes Köngen vilde op- 

tage denne directe Opfordring fra sin S o n  til at fremme 

Forfatningsvccrket, indlob en Meddelelse fra Köngen til 

Kronprindsen, hvoraf fremgik, at Köngen ogsaa Var tilboie- 

lig til at ansee Tidspunktet kommet til at lcegge Haand 

paa Grundlceggelsen af en Forfatning for Monarchiet; det 

nccrmere Jndhold af denne Meddelelse, der kun een Gang  

har vceret i min Haand til flygtig Gjennemlcesning, er 

undsluppet min Erindring, dog troer jeg ikke at feile, naar 

det forekommer mig, at den stillede i Udsigt, at K ron

prindsen senere künde vente at blive kaldet til Kjobenhavn, 

naar Forhandlingerne om Sagen  skulde tage deres Be- 

gyndelse. Jmidlertid skeete der, saavidt mig bekjendt, i For- 

aaret 1847 ikke noget bestcmt Skridt i den Netning; de 

mangehaande Forretninger, der snart efter kom til at paa- 

hvile mig i Anledning af det Hverv, der , som ovenberort, 

blev mig overdraget som Commissarius ved det islandske 

Althing i Sommeren 1847, droge mig dort, saa at jeg ikke 

personlig fik nogen Underretning om de Forhandlinger, 

der senere fandt Sted om denne S a g , hvilke dog ikke ledede 

til noget Resultat i Kong Christian den Ottendes Levetid. 

Ved min Hjemkomst fra Is la n d  i September 1847 stod 

A lt endnu omtrent paa samme Standpunkt, som da jeg om 

Foraaret Var reist derhen. Jeg kom netop tidsnok for at
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vcere paa min Post i Fyen, da Köngen besogte Odense og 

forctog en Udslugt til Bogense og den nordlige Deel af 

Odense Amt. Köngens Helbred Var endnu dengang til- 

syneladende ret godt, og Han dceltog med scedvanlig In te 

resse og Sagknndskab i Forhandlingerne om de locale An- 

liggender.

Det blev imidlertid den sidste Reise, Köngen foretog 

sig. I  October Maancd indfandt jeg mig efter Köngens 

Befaling Paa Sorgenfri for at foredrage Ham Udfaldet af 

de paa Althinget forhandlede Säger. En  Upasselighed 

hindrede Ham dengang fra at forlade sine Vcerelser: Han 

forekom mig i det Hele angreben og legemlig svag, og 

skjondt Han med stör Livlighed og fortsat Opmcerksomhed 

havde fulgt de af mig refererede Forhandlinger og dertil 

knyttet sine Bemcerkninger, knnde jeg, da Han om Aftenen 

tog Afsked med mig med sin scedvanlige Benlighed, uvil- 

kaarligen ikke tilbageholde den Tanke, at da jeg for omtrent 

10 Aar siden forste Gang havde talt med Kong Frederik 

den Sjette om islandske Anliggender, Var det sidste Gang, 

jeg saae denne Konge; ved dette Foredrag hos Kong  

Christian den Ottende om islandfle Säger, hvormed jeg 

saa at sige afsluttede denne Deel af min Virksomhed, vilde 

det maastee vcere sidste Gang, jeg saae Kong Christian den 

Ottende. O g dette blev desvcerre ogsaa Tilfceldet.

Det Tidspunkt ncermede sig, da der i mit Liv skulde 

indtrccde et nyt Afsnit, fuldt af Bekymringer og Anstren- 

gelscr, under hvilke jeg oste maatte befrygte, at de F o r

maal, jeg havde stillet m ig, slet ikke vare til at opnaae og 

stedse maatte opleve, at de ikke opnaaedes fuldstcendigen 

saaledes eller ad den Vei, som jeg havde onsket eller til- 

sigtet. Efteraaret 1847 Var en for mig i hoi Grad alvor-
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lig Tid. Vel havde jeg ingen Vished for, at jeg, naar 

Kronprmdsen i sin T id  besieg Thronen, vilde blive kalbet 

til at tage Sccdc blandt Hans ncermeste Raadgivere; Han 

havde aldrig udtalt sig til mig derom. M en  efter den 

Fortrolighed, Han havde skccnket mig i alle sit L ivs vigtigere 

Momenter, var der ingen Sandsynlighed for, at Han ikke 

Heller ved denne Leilighed vilde undlade at forlange mit 

Raad vg min Bistand. Efterat jeg ved den ovenomtalte 

Leilighed i Februar 1847 havde raadet Kronprmdsen til at 

ndtale sig for Köngen om den critiske Stilling, hvori Riget 

befandt sig, folte jeg mig stcerkt opfordret til at benytte 

enhver Time, mine Forretningcr levnede mig, til at gjore 

mig ncermere fortrolig med de Tildragelser, der havde 

fundet Sted, og overhovedet at klare min Opfattelse af vor 

S tillin g  og mine Anskuelser om, hvad der maatte vcere at 

gjore. Skjondt jeg troer at have en lige saa levende 

Folelse af Kjcerlighed til vort Foedreland, vort S p ro g  og 

vor Nationalitets Oprctholdelse som Nogen, var jeg dog 

langt fra at dele den exclusive dansk-nationale Bcgeistring, 

som paa hiin T id  ansporede en stör Deel af den vffentlige 

M enings Forere til at lcegge Fjendflab og Bitterhed for 

Dagen imod A lt, hvad der var tydsk; den Forening af 

dansk-nationale og constitutionelle Bestroebelser, der i hiin 

T id  fremtraadte overalt i Dagspressen og i ncesten alle 

vffentlige Forhandlinger, ansaae jeg mere stottet til en 

uklar Folelse end til et klogt Overblik over den danske 

S ta ts  sceregne Forhold og den Vei, der maatte folges, 

naar den constitutionelle Udvikling skulde kunne foregaae 

paa en fredelig, for Statens T arv  hensigtsmcessig Maade.

Efter mine Anskuelser har vort Foedreland et vigtigt 

Formaal, en vanskelig Opgave at lose, den at staae som
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Folkestammer, den at forhindre Udbruddet eller i alt Fald  

de altfor hyppige Udbrud af disse Nabostammers ned- 

arvede Lyst til at bekcempe Hinanden, til at gjore Overgreb 

ndover Grcendsen for dct dem anviste Raaderum. Jndenfor 

det danske Monarchies Omraade skulle Dansk og Tydsk modes 

og fredeligt boe ved Siden af Hinanden; de smaa Rivninger, 

der ideligen finde Sted ved Grcendsen mellem to Nationali- 

teter, skulle soges udjevnede ved det Fcrlledsskab i Jnte- 

resser, som deres Jndordning under eet Statslegeme nied

erer. For at dette kan skee, er det paa den ene S ide  

nodvendigt, at Jndvaanerne af begge Stammer have hver 

for sig tilstrcckkeligt Raaderum til at bevcege sig og udvikle 

sig i den for hver iscrr eiendommelige Netning, men paa 

den anden S ide  er det ligesaa nodvendigt, at de omfattes 

af et Baand, der er stcerkt nok til at forebygge, at de for- 

skselligartede Retninger, hvori Udviklingen foregaaer, ikke 

blive Hinanden diametralt modsatte; som altsaa kan sammen- 

holde de ueensartede Elementer til et Hele og forhindre, at 

ikke hiin Lyst til Overgreb fra nogen af Siderne tilstedes 

at udvikle sig eller skaffe sig Fremgang saaledes, at de 

naturlige Forhold forrykkes. Ester lange Kampe, som 

undertiden bragte Riget sin Undergang ncer, have disse 

Forhold nemlig udviklet sig til det Standpunkt, der upaa- 

tvivleligen maa ansces som det med Sagens Natur mest 

overeensstemmende. Med Hensyn til Udstroekning er M o -  

narchiet sammensat af alle de Lande, der efter deres Grcendser, 

Beliggenhed ved Sven , naturlige og climatiske Forhold 

synes egnede til at underholde en ved fcelleds Jnteresser 

som agerdyrkende og Handlende Nation sammenknyttet Be- 

solkning; og hvad denne Befolknings Nationalitet angaaer.
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da har den egentlig dansie Befolkning, scandinavisk af Ex

traction, S p ro g  og Tilboielighed, indenfor Monarchiets 

Grcendser en betydelig Overvcegt, men stottes udenfra kun 

nf den mindre talrige vg mindre mcegtige svensk-norste 

Broderstamme, medens den egentlig tydske Befolkning, som 

ndenfra stottes af den störe og mcegtige germaniske Folke- 

stamme, indenfor Monarchiets Grcendser knn er tilstede i 

et betydeligt Mindretal. Bare Forholdene i saa Henseende 

omvendte, faaledes at enten den scandinaviske Race Var i 

Minoriteten indenfor Landets Grcendser, eller det tydske 

Mindretal stottedes af den svagere Folkestamme udenfor, 

da vilde Ligevcegten ikke kunne opretholdes, Majoriteten 

vilde overvcelde Minoriteten, Grcendsen mellem Dansk og 

Tydsk vilde ikke kunne bestaae nüdt i Monarchiet, men vilde 

snart henflyttes til Nigets Udkant, og det danske Monarchies 

Opgave vilde, istedetfor nu at voere et Sammenknytnings- 

punkt mellem Skandinavien vg Germanien, blive den at 

stille sig som Forpost for den indenfor Monarchiets 

Grcendser enevceldige Stamme imod den anden, eller med 

andre Ord, Danmarks Formaal vilde vcere K rig  istedetfor, 

som nu, Fred.

M en  som nu det danske Monarchie er tildeelt denne 

mceglende S tillin g  mellem to Stammer, der have deres 

Hovedscede og mcegtigste Reprcesentanter udenfor dette Rige, 

saaledes er der indenfor Monarchiets Grcendser een Lands

deel, Hertugdommet Slesvig, hvem det scerligen er tilfaldet 

at skulle mcegle mellem de 2de Elementer, som der modes, 

uden at nogen starp Grcendse sondrer dem ud fra Hinanden. 

Ska l det naturlige Ligevcegtsforhold ogsaa der kunne op

retholdes, da maa, ligesom indenfor Monarchiets Grcendser, 

den svagere Folkestamme have numerisk Overvcegt. Det er
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den Svageres Lod og Scerkjende med Maadehold at be- 

nytte den tilfceldige Overvcegt, hvoraf Han kan vcrre i Be- 

siddelse; den Stcerkere fristes til at benytte sin overlegne 

Kraft til ganfke at undertrykke Attringerne af den Svageres 

Eiendommeligheder. Oprindeligen var ogsaa den danske 

Befolkning i S le sv ig  i meget stör Overvcegt ober den 

tydske: det kan med Foie lcegges den danske Regjering til 

Last, at den i Aarhundreder, men iscrr i det sidste halve 

Seculum, har bidraget til at fremme Beboernes aandelige 

Udvikling i tydsk Retning og har ladet det tydske Element 

saae Overhaand i administrative, judicielle og kirkelige For- 

hold endog i de Dele af Hertugdommet, hvor Beboernes 

oprindelige Nationalitet gik i fuldstcendig modsat Retning. 

Det ligger saaledes ganste i Sagens Natur, at Germa

nismen, efterat den ved Kampene med andre Nabomagter i 

dette Aarhundredes Begyndelse var opvaagnet til Se lv -  

bevidsthed og havde udviklet sin Kraft, strcebte ganste at 

tilintetgjore Levningerne af den danske Stam mes Eien

dommeligheder i S le sv ig  og at indordne dette Hertug- 

dgmme under fuldstoendigt tydst Herredomme ved dets 

Sammenlcrgning med Holsteen og Jnddragning under det 

tydske Forbund, og det nagtet danfl Sprog, danske Sceder 

og Tilboieligheder endnu vare fremherstende hos den over- 

veiende Deel af Hertugdommets Landbefolkning.

Berettiget ansaae jeg derfor den Bestrcebelse at vcere, 

som gik ud paa at opretholde det danske Element i S lesvig, 

tilbagetrcenge den Overvcegt i Administration og Legislatur, 

som tydst S p ro g  og tydske Anfluelser havde erhvervet sig, 

og saaledes efterhaanden tilveiebringe det Forhold, som 

baade efter de oprindelige Tilstande og efter den danske 

E ta ts  N atur maatte ansees som det rette og naturlige,
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nemlig at Dansk i alle umiddelbare Beroringspunkter mellem 

begge Nationaliteter indenfor Monarchiet har Overvccgten 

oder Tydfk. M en  medens jeg erkjendte en saadan Tingenes 

Orden for at vcere en Betingelse for, at den danske S ta t  

künde lose sin Hovedopgave at mcegle mellem de to Nabo- 

Folkestammer, og jeg derfor i hoi Grad sympathiserede med 

de Bestrccbelser, der i hiin T id  gik ud paa at modarbeide 

den tydske Embedsstands og den storre Deel af den mere 

dannede Befolknings stoerkt fremtrcedende Jver for at under- 

kue og tilintetgjore det danske Element, S p ro g  og Skikke i 

Hertngdommet —  den videnfkabelige Dannelse sagte S le s -  

vigs Beboere jo dengang noesten udelnkkende fra Tydskland 

—  künde jeg paa den anden S ide  ikke dolge for mig felv, 

at en fuldkommen Sammenslutning mellem Kongeriget og 

Hertngdommet under strengt konstitutionelle Former maatte 

medfore stör Fare for Tilintetgjorelsen af den berettigede 

Stilling, som tydsk S p ro g  og Nationalitet ved en Bestaaen 

gjennem umindelige Tider havde erhvervet sig i den sydlige 

Deel af S lesvig. A t Tydskland ikke med Rolighed vilde 

finde sig i en saadan Ordning af Statsforholdene, der 

truede med at sonderrive de Baand, som baade i Henseende 

til aandelige og materielle Jnteresser saa noie sammen- 

knyttede Holsteen med Sydflesvig, var for den Uhildede 

ikke saa vanskeligt at forudsee. Jeg ansaae det derfor hoist 

uheldigt, at der samtidigen med Bestrcebelsen ester at gjen- 

indscette den danske Nationalitet i den Stilling, hvorfra den 

var fortrcengt i Nordslesvig, havde viist sig lige saa ivrige 

Bestrccbelser ester Jndforelsen af en constitutione! S ta ts -  

form. Begge disse Factorer tilsammen truede aabenbart 

med at hidfore et voldsomt Sammenstod mellem de to 

Stammer.
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Begik jeg da en Jnconseqvents ved i Februar 1847 

selv at bidrage til at söge den konstitutionelle Statsfvrm s  

Jndforelse fremmet? Jeg trocr det ikke. Begge Vestrcebelser 

udsprang, det maatte jeg erkjende, af een Rod; den med 

den storre Civilisation og aandelige Udvikling blandt ncesten 

alle Europas Folkeslag udbredte stcerkere Bevidsthed om 

Fvlkenes Betydning havde siden den forste franste Revolu

tion og navnlig under de derpaa folgende krigerste Sam -  

menstod mellem de europcciste Nationer efterhaanden vidst 

at gjore sig mere og mere gjceldende baade i Folkenes ind- 

byrdes Fvrhold og i Forholdet til deres Regjeringer. E n  

saadan Folkebevidsthed, der Var vcekket baade i Tydskland 

og i Daumark, lod sig ikke tilbagetrcenge i lang T id  i den 

ene Retning, naar den tilstededes at udvikle sig uhindret i 

den anden. Efterat Provindsialstccnder-Institutionen havde 

givet Mcend af alle Samfundsklasser Ret til at udtale sig 

frit om Statens vigtigste Anliggender, efterat denne Ret 

ved M isb ru g  var bleven udvidet til at gjoelde saadanne 

politiste Anliggender, der ligge langt udenfor raadgivende 

Provindsforsamlingers principmcessige Raaderum, efterat 

Regjeringen midt imellem disse Forsamlingers altid mere 

og mere bestemt fremtrcedende, indbyrdes modstridende F o r

dringer nu en T id lang havde staaet uvis og vaklende, 

efterat forstjellige Udtalelser fra Köngens S ide  endog strax 

ved Hans Thronbestigelse havde fremkaldt Forventning om, 

at Stcenderinstitutionen vilde blive udviklet i constitutionel 

Retning, saa var Sporgsm aalet ikke lcengere om, men 

n a a r  der stulde strides til det Vovestykke, at give M onar- 

chiet en constitutionel Forfatniug. Det var derfor aaben- 

bart, at naar derved ikke strax stulde foranlediges et aabent 

Brud  mellem begge Nativnaliteter, saa maatte Forandringen
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foregaae med storste Klogskab vg Varsvmhed, enhver mutig 

F-orholdsregel, forsaavidt den lvd sig forene med det con

stitutionelle Princip, maatte tages for at forebygge, at ikke 

den svageste Nntionalitet blev overvceldet; Reprcesentationen 

maatte sammenscettes paa en saadan Maade, at den inde- 

holdtes den störst mutige Garant: for Forhandlingernes 

Maadehold og Besindighed, og det Var derhvs af storste 

Vigtighed, at der paa Thronen sad en M an d  med klart 

Overblik over Forholdene, og hvis Haand var ovet i at 

sore Regjeringens Toiler. Om Vovestykket endda künde 

lykkes, derom har jeg altid nceret nogen T v iv l; at Udsigten 

til et heldigt Udfald formindskede sig med hver D ag, man 

ncermede sig Enden af Kong Christian den Ottendes Re- 

gjeringsperiode, at ingen storre Ulykke künde tilstode Hans 

Efterfolger end at skulle overtage Regjeringen, forinden der 

var tilveiebragt en Losning paa alle de foreliggende For- 

viklinger, det var mig ganske klart, ligesaa klart som at, 

dersom Losningen tilfaldt den prcrsumtive Thronfolger, det 

da maatte befrygtes, at den Bei, der blev valgt, og det 

Resultat, der opnaaedes, i laugt hoiere Grad künde komme 

til at nfhccnge af Tilfoeldighedernes M agt. Under disse 

Forhold var det vistnok ganske i sin Orden, at jeg, uagtet 

jeg i og for sig ikke künde onske en snarlig Forandring i 

Statsforfatningen, uagtet jeg havde anseet det tjenligst, at 

denne Forandring ved et kräftigt Regiment?, der navnligen 

havde vidst at forhjoelpe den danske S a g  i S le sv ig  til sin 

Ret, var bleven trcengt tilbage og udsat til en anden be- 

leiligere Tid, dog maatte foretrcekke, at Kong Christian den 

Ottende vilde tage Sagen i sin Haand, saa at Voerket 

künde vcere fuldbragt forinden Hans Bortgang. Hvorledes
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Sagen skulde kunnc fores til et heldigt, ja endog kun et 

taaleligt Resultat, Var mig endnu altid dunkelt.

Hvor oste har jeg ikke misundt det liberale Parties 

Förere den Freidighed, hvormed de efterstrcebte deres Fo r

maal, idet de ubetinget ansaae en constitutionel Forfatnings 

Fremme som deres Hovedopgave, hvilke Folger denne end 

maatte have saavel med Hensyn til Forfatningens Udstrcek- 

ning i territorial Henseende, som med Hensyn til M o n ar-  

chiets Grccndser eller i alt Fald til den Form, under hvilken 

de danske og de tydste Landsdele sammenknyttedes. Be l frem- 

gik det af alle Partiets Bestrccbelser, at det med den danske 

Nationalitets Ndbredelse i S le sv ig  ivrigen eftertragtede 

ogsaa at gjore det muligt at lade Forfatningen omslutte 

dette Hertngdomme, ja jeg tor vel endog antage, at M ange  

af dem, der i hiin T id  forte Ordet for dette Parti, virkelig 

antoge, at man knn paa denne Maade künde knytte S le s 

vig ret fast og noie til Kongeriget; men Forfatningen Var 

dem dvg altid Hovedsagen, Forbindelsen mellem de for- 

skjellige Landsdele blev derefter det Underordnede, og navn- 

ligen var det dem vistnok lidet magtpaaliggende, i hvilken 

Art Unionsforhold de under en Forfatning sammenknyttede 

danske Landsdele kom til at staae med de til Monarchist 

henhorende tydske Landsdele. Det kan ikke noegtes, at der 

saaledes künde arbeides efter et bestemt, klart Princip, at 

der tilveiebragtes en Eenhed, en Overeensstemmelse i Be- 

strcebelserne baade i national og i constitutionel Retning, 

der maatte M a le  den störe Mccngde af Landets Beboere, 

der ikke er istand til selvstcendigen at danne sig en klar 

Ansknelse om Forhvldene eller forudsee de Vanfkeligheder, 

der kunne mode mod Realisationen af deslige Planer. Det 

ligger navnligen i S agen s Natur, at saadanne Vanskelig-
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heder, der reise sig fra Forhold, som ligge udenfor den hjem- 

lige Sphcere, let undervurderes af Mcengden. Medens man 

saaledes i Danmark vistnok ikke i Regien gjorde Regning paa, 

at Ordningen af Monarchiets Forhold overeensstemmende 

med hiin Tanke skulde fremkalde en Jndblanding fra tydsk 

Side i dette, som man antog, reent indre Anliggende, 

meente det slesvigholsteenske Parties Forere, at det vilde 

vcere en let S a g  endog uden tydfl Hjcelp at gjennemfore 

deres P laner mod det lille usammenhcengende danste Folk.

M en  det var hele den saaledes antydede Grundvold 

for det danske liberale Parties Bestrccbelser, paa hvilken jeg 

ikke künde ansee det retfcerdigt, klogt eller endog muligt at 

bygge Ordningen af det danste Monarchies Statsforhold. 

Ikke at tale om, at man fra slesvigholsteensk S ide  arbeidede 

paa samme M aade , men i omvendt Netning, med Hensyn 

til de nationale Forhold, og at det, naar det nationale 

Hensyn skulde gjore Udstaget ved hele Forholdets Ordning, 

dog altid var meget tvivlsomt, til hvilken S ide  Vcegtskaalen 

dengang vilde synke i S lesvig, saa vilde en noie Sammen- 

stutning af dette Hertugdomme ander een Forfatning med 

Kongeriget med Udelukkelse af Holsteen medfore en T il-  

intetgjorelse af den for en Deel berettigede thdste Nationa- 

litet i Sydslesvig, iscer jo mere denne Forfatning udvikledes 

i democratist Retning. A t dette vilde vcere en Uretfcerdig- 

hed, som ikke Heller künde ventes at ville gaae ucrndset Yen 

fra tydsk Side, forekom mig dengang klart; og at jeg senere 

under ganste andre Forhold, efterat Oproret og Krigen 

med Tydstland vare blevne uundgaaelige, troede at kunne 

gaae ind paa en Anstuelse, der havde den formelle Ret for 

sig, og af hvilken man nu ene künde vente sig at faae et 

Holdepunkt for den danste S ta ts  Forsvar og fremtidige
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Bestaaen, har ikke kunnet rokke min Overbeviisning om N ig-  

tigheden af det Synspunkt, hvorfra jeg i hiin T id  gik ud, 

da der under roligere og regelmcessigere Forhold Var Tale  

om Tilveiebringelsen af en retfcerdig constitutione! For- 

bindelse mellem det danske Mvnarchies forskjellige Lansdele. 

O g indvendes der herimvd, at naar man ikke saaledes künde 

faae hele Hertugdommet S le sv ig  inddraget under den danske 

Forfatning, saa maatte man dog, da Forfatningen var 

Hovedsagen, hellere end at opgive denne, finde sig i, at dens 

territoriale Omraade indstrcenkedes saaledes, at der kun 

medtvges den Deel af Hertugdommet, hvor den danske N a -  

tionalitet var overveiende —  hvilken Tanke iovrigt forst 

paa et senere Stadium  fik en vis Betydning —  da maa 

jeg svare, at ligesom denne Tankes Udforelse vistnok ikke 

Heller lod sig forme med Retfcerdighed, allerhelst da ber

ingen skarp Groendse kan paavises, hvor den danske Natio- 

nalitet ophorer, og den tydske begynder, saaledes var der 

neppe nogen Bei, paa hvilken man med storre Sikkerhed 

künde arbeide paa det danske Monarchies Oplosning. T h i 

foruden at man derved aldeles vilde opgive den historiske 

Ret, ifolge hvilken hele Hertugdommet Slesvig, og ikke en- 

kelte Dele af samme, var indlemmet i den danske Krones 

Besiddelscr, vilde deraf ligefrem folge, at den fydlige Deel 

af S le sv ig  kom til at staae som noie sammenknyttet med 

Holsteen og Tydskland. Ved det forste Udbrud af Fjendt- 

ligheder med Tydskland, for hvilke der maatte blive langt 

storre Fare, naar Monarchiets tidligere berorte Mceglerrolle 

mellem Scandinavien og Tydskland opgaves, vilde D an -  

mark da komme til bittert at fortryde, at det havde afgivet 

den sidste holdbare Forsvarslinie mod en sydfra indtrcengende,
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fjendtlig Hcer, thi naar Stillingen ved Dannevirke vpgalleS, 

laa hele den jydske Halvo aaben for en overlegen Fjende.

For mig stillede Sagen sig ganske anderledes; Hoved- 

sagen var for mig, at Mvnarchiet ogsaa i Fremtiden künde 

vedblive at bestaae med det samme Formaal som hidtil; 

Forfatningens Form  var efter min Anskuelse det Secun- 

daire; den maatte lempes efter, hvad hiint Form aal krcevede. 

Jeg maa overhovedet aabenhjertigen tilstaae, at jeg aldrig 

har kunnet komme til Erkjendelse af, at een Regjeringsform  

fkulde vcere n b e tin ge t bedre end en anden; den Negjerings- 

form, som til en given T id  Passer bedst ind i de i en given 

S ta t  bestaaende Forhold, er efter min Mening den bedste, 

uden at Balget kan troeffes a priori efter theoretiske Specu- 

lativner. Der gives dvg egentlig knn to Former, hvorunder 

et bestemt, klart Prineip trceder frem: den absolut monar- 

chiske, hvor hele Regjeringsmyndigheden er lagt i en Enkelts 

Haand, og den republicanske, hvor Folkets Majoritet ud- 

over Magten Paa en mere eller mindre middelbar Maade. 

Den konstitutionelle eller indskrcenket monarchiske Negjerings- 

form omfatter alle de utallige Gradationer, der kunne ud- 

tcenkes mellem hine to Principer; man soger ved enhver 

Jndskrcenkning i den absolute Kongemagt at forebygge de 

ulykkelige Folger, en enkelt M an d s Vilkaarlighed, Ukyndig- 

hed eller Svaghed kan tilfoie Skaten, medens man dog 

tillige vil undgaae den Bevcegelse og Uro, hvorunder de af 

en republicansk Statsform  vakte politiske Lidenskaber jevn- 

ligen bringe Statens Borgere til at staae fjendtlige lige- 

overfor hverandre. Det er imidlertid knn sjeldent, at en 

constitutionel Forfatning ganske lindgaaer at forfalde til 

en af Aderlighederne, og den opnaaer saaledes ikke tilfulde 

sit tilsigtede Dienied. Den er i ethvert Tilfcelde efter fit
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Princip baseret paa at tilveiebringe en Overeenskomst mellem 

Landsherren og Folkets Reprcesentanter, og naar denne ikke 

kan tilveiebringes, opstaae Collisioner, hvor M agien  kan 

komme til at gjore Udflaget. Jo  mere democratisk For- 

fatningen er, desto ncermere ligger denne Fare. Jo  mindre 

Forfatningen indlader sig paa at gribe ind i de bestaaende 

borgerlige Sam fnndsforhold, jo mere det overlades Tiden 

at tildanne Forfatningen i Overeensstemmelse med disses 

efterhaanden foregaaende Udvikling, desto mere Sandsynlig- 

hed bliver der for Forfatningens Bestaaen.

Det er dog ikke min Hensigt her at gaae ind paa en 

ncermere udforlig Undersogelse af den hele Materie om de 

forskjellige Forfatningers Fortrin og M angler eller endog 

kun paa en Droftelse af de mangfoldige Sporgsm aal, som 

frembod sig, da der, medens den absolute monarchiske Ne- 

gjeringsform endnn bestod hos os, Var Tale om dennes 

Overgang til en indskrcenket Monarchist eller constitutione! 

Regjeringsform. Jeg har kun i körte Trcek villet betegne 

det Standpunkt, hvorfra jeg betragtede hele vor Stilling,  

dengang den Periode var ncer forestaaende, da jeg ved Om- 

stoendighedernes M a g t  kom til at tage Deel i de Vegiven- 

heder, der skulde medfore saa betydelige Forandringer i det 

danste Monarchies indre Forfatningsforhold og i de for- 

stjellige Landsdeles indbyrdes Stilling.



Geheimestatsminister —  Martsdagene t8^8.

V.
Ester henved 14 Dages Sygdom  dode Kong Christian 

den Ottende den 20de Januar 1848. Ligesom Budflabet 

herom overalt i Landet vakte stör S o r g ,  som jeg i hoi 

Grad deelte, saaledes medforte det for mig desforuden 

mangehaande Bekymringer baade med Hensyn til den Jnd- 

flydelse, dette Dodsfald künde udove paa vort Fcedrelands 

fremtidige Forhold, og i Henseende til den Forandring, det 

rimeligviis vilde medfore i min Embedsstilling og mine 

huuslige Forhold, i hvilke ingen Forandring künde blive 

Forbedring. Natten mellem den 22de og 23de Januar 

indtraf Köngens Adjutant, M a jo r Jrminger, til Odense og 

overbragte mig en skriftlig Ordre, udfcerdigct gjennem 

Cabinetssecretairen, om snarest muligt at indsinde mig i 

Kjobenhavn og melde mig hos Köngen. Ester i faa Timer 

at have ordnet det Fornodne med Hensyn til mit Embedes 

midlertidige Bestyrelse, hvilket Hverv jeg forelobigen over- 

drog davcerende Herredsfoged, Kammerjunker Lüttichau, senere 

Overprcesident i Kjobenhavn, afreiste jeg om Morgenen 

tidligt den 23de, Var heldig nok til at komme over Beltet 

med et Dampskib, som endnu den D a g  arbeidede sig gjennem
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Isen —  hvoreftcr Dverfartcn for lcengere T id  Var standset 

eller yderst besvccrlig og langsonl —  og ankom den 24de 

Januar om Morgenen til Kjobenhavn, hvor jeg forefandt 

min under 22de s. M .  udfcerdigede lldncevnelse til Geheime

statsminister, indtil videre uden Portefeuille, men med B i-  

behold af mit Embede som Stiftamtmand i Fyen. For- 

handlingerne om de Skridt, der strax skulde foretages til 

Jndforelsen af cn Forfatning, vare ved min Ankomst alle

rede i fnld Gang. Foruden at det allerede i det aabne 

Brev af 20de Januar, hvorved Kong Frederik den Syvendes 

Thronbestigelse kundgjordes, var udtalt, at det skulde vcere 

Köngens forste og vigtigste Formaal at tilendebringe den 

af den afdode Konge paatcenkte Ordning af Statcns offent- 

lige Forhold, vare de Hovedtrcek, der skulde lcegges til 

Grund for den Forfatning, der paatcrnktes, allerede fore- 

lobigen vedtagne, og jeg sik gjennem Cabinetssecretairen, 

Kammerherre Tillisch, en skriftlig Meddelelse om bisse 

Grundtrcek. Ved denne Leilighed kom det ogsaa forst til 

min Kundskab, hvad der forinden Christian den Ottendes 

Dod var foretaget i Forfatningsanliggendet. Ved et aller- 

hoieste Rescript af 22de Ju li 1847 havde Köngen udtalt 

sin Formening om, at Forholdet burde ordnes ved O p- 

rettelsen af et udvidet Statsraad; men ved at drofte de 

Betcenkninger, der ifolge bette Rescript saavelsom senere 

allerhoieste specielle Befalinger vare indkomne over denne 

S a g , var Han kommen til den Anskuelse, at en Forfatnings- 

forandring vel kun künde retfcerdiggjores, naar den af Hensyn 

til Folkets Vel blev en bydende Nodvendighed, men ogsaa 

at en saadan Nodvendighed nu maatte erkjendes at vcere 

tilstede. D o g  var Han af den Formening, at Kongemagten, 

til hvilken en saa stör Deel af Folket saae hen som sit
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tryggeste Palladium, ved en saadan Forandring ei burde 

lide starre Afbrcek end hoist nodvendigt. De Forhand- 

linger, der derncest i Slutningen af 1847 og Begyndelsen 

af Januar 1848 i Kronprindsens Overvcerelse vare forte 

om denne S a g ,  bleve vel afbrudte ved Köngens derefter 

paafulgte Sygdom  og Dod; men Köngen havde dog i sin 

sidste Villieserklcering af 9de Januar udtalt det Raad til 

sin S o n ,  at Han burde give Fallet en fri constitutione! 

Forfatning.

De ovenberorte Grundtrcek, der formeentligen vare 

Resultatet af de saaledes pleiede Forhandlinger, gik ud paa, 

at der for hele Monarchiet stulde danncs en Foelleds- 

rcprcesentation, bestaaende af to Kamre, hvilke, under 

Forbehold af et absolut Veto for Köngen, stulde tildeles 

Skattebevillingsret med en tilsvarende Finantscontrol, for- 

faavidt de i ethvert Budget normerede Hovedsummer maatte 

vcere overskredne, samt bestuttende Deeltagelse i Lovgivningen 

om det hele Monarchies fcelleds Anliggender. Forend 

Folkereprcesentationen traadte i Virksomhed, vilde Köngen 

dog forbeholde sig at ordne det indirecte Skattevccsen paa 

en lige Maade over hele Monarchiet og at fastscette et 

Normalreglement, som derefter ingen Forandringer künde 

underkastes uden Köngens Samtykke. Den bestaaende P ro -  

vindsialstcender-Institution stulde forblive aldeles ufor- 

andret. M ed Hensyn til Maaden, hvorpaa Forfatnings- 

udkastet efter disse Grundbestemmelser stulde tilveiebringes, 

Var det endvidere forelobigen bestuttet, at Köngen vilde 

udnoevne en Commission af 3 Medlemmer*) til at udarbeide

*) Denne Commission kom som bekjendt til at bestaa af Geheime- 
raad A. S .  Drsted, Grev C. Moltke og Etatsraad P. G. Bang.

(U. A.)
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et fuldstcrndigt Lovudkast, som efter at vcere. droftet i 

Geheimestatsraadet og forelobigen approberet af Köngen 

skulde forelcegges en Forsamling af de indflydelsesrigeste 

Mcrnd fra de forstjellige Landsdele til Overveielse og Be- 

toenkning. Disse Mcend skulde vcelges deels af Köngen, 

deels af Folket gjennem de Stcenderdeputerede. Disse 

Grundtrcek vare ogsaa Grundlaget for et, saavidt vides, af 

Grev Carl Moltke udarbeidet Udkast til den Bekjendtgjorelse, 

der udgik nnder 28de Januar, hvilket Udkast udgjorde den 

egentlige Gjenstand for Forhandlingerne i de i Mellemtiden 

afholdte Statsraadsmoder, til hvilke foruden Geheimestats- 

niinistrene vare tilkaldte enkelte andre Mcend, faaledes Grev 

Otto Moltke og davcerende Etatsraad P .  Bang.

Jeg skal her gjore en almindelig Bemcerkning an- 

gaaende A lt, hvad jeg i det Folgende vil nedskrive. Jeg 

anseer mig ikke berettiget til at optegne Enkelthederne af, 

hvad der har tildraget sig i Statsraadsmoderne nnder de 

mange vigtige Forhandlinger, i hvilke jeg har deeltaget, 

men dog tilstroekkeligcn befoiet til at meddele, hvad der ved 

et Tilbageblik paa de historiske Begivenheder, der i hiin 

Tid  tildrog sig, fremstiller sig som vitterlige Kjendsgjerninger, 

tilligemed det Synspunkt, hvorfra jeg opfattede disse B e 

givenheder, og den Betragtningsmaade, jeg sagte at gjore 

gjceldende. Det blev iovrigt strax af Köngen befalet, at 

der stulde fores en Protocol over Forhandlingerne i S ta ts -  

raadet; naar denne hjemfalder til Benyttelse af Historie- 

forskerne, vil den levere mangt et vcerdifuldt B id rag til en 

rigtig Opfattelse af Datidens Begivenheder, skjondt det er en 

Selvfolge, at det Billede, der ved Nedskrivning Paa Stedet 

kan gives af en livlig, undertiden endog meget bevceget,
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mundtlig Forhandling, kun er en svag og ofte mangelfuld 

Fremstilling af det virkeligen Foregaaede.

Det er bekjendt, at Statsraadet i hiin T id  foruden af 

Arveprindsen bestod af Geheimestatsministrene Stemann, 

Grev A. W . Moltke-Bregentved, A. S .  Orsted, Grev Re- 

Ventloiv-Criminil, Grev Carl Moltke og mig. A t den Forst- 

noevnte, Geheimeraad Stemann, ved Sygdom  forhindredes 

fra at vvervcere Moderne og aldeles ikke kom til at indtage 

sin P lad s  i Statsraadet efter Kong Christian den Ottendes 

Dod, anseer jeg for en stör Ulykke. Nagtet jeg snart kom 

til den fulde og faste Overbeviisning, at alle hine Moend 

med den udmccrkede Begavelse og Embedsdygtighed, som vel 

er tilstrcckkeligen anerkjendt hos dem, forbandt den inest 

levende Jver for at virke til Fcedrelandets T arv  og M o -  

narchiets Sammenhold, saa varede det dog ikke Heller lcenge, 

inden jeg erfarede, hvorledes der i Henseende til denFrem- 

gangsmaade, der vilde vccre at folge ved de mangfoldige, 

overordentlig vigtige Sporgsm aal, som Tiden medforte med 

Hensyn til Ordningen af Forholdet mellem Kongeriget og 

Hertugdommerne, saavelsom om Rigets S t illin g  ligeoverfor 

Tydflland, Var en vccsentlig Meningsforskjel mellem mig og 

Flecrtallet af mine Colleger, medens jeg, dersom Geheimeraad 

Stemann havde vceret tilstede, künde habe ventet, at Han, 

Grev A. W . Moltke og jeg havde staaet sammen i de 

allerfleste Sporgsm aal og idetmindste tilveiebragt Ligevcegt 

i Anskuelsernc. Det vil vistnok ogsaa erkjendes, at min 

S tillin g  var overordentlig vanskelig. Lige bortkaldt fra en 

omfangsrig practisk Virksomhed, der kun levnede mig ringe 

Stunder til at beskjceftige mig med faadanne videnftabelige 

Studier, der künde forberede til den egentlige hoiere S ta ts -  

styrelse, pludseligen stillet sammen med Mcend, hvis Opgave
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det i lang T id  havde voerct at staae Köngen bi med deres 

Raad i Statens vigtigste Anliggender, og som vare noie 

fortrolige med og havde havt T id  til fra alle S ider at 

drofte de Sporgsm aal, der nu forelaae til hurtig Afgjorelse, 

Var det vel naturligt, at jeg i hoieste Grad maatte fole 

Trykket af det Ansvar, jeg vilde paadrage mig ved at stille 

mig i en starp Modsoetning til minc Colleger. M it  F o r

maal maatte voere, ved en saa klar Fremstilling, som jeg 

formaaede at give af mine asvigende Anskuelser, at söge at 

bevirke saadanne hertil svarende Modificationer, som ikke 

krccvede Systemforandringer, hvorpaa jeg ikke künde vente, 

at mine Colleger vilde gaae ind. Ved en saadan Frem- 

gangsmaade vilde jeg ogsaa kunne haabe at finde Under- 

stottelse hos Grev A. W . Moltkc, der med sin hoisi elste- 

lige Personlighed og Godmodighed forbandt et jevnt og 

snndt B lik  paa Forholdcne. Jeg künde vente altid at finde 

Ham beredt til at mcegle imellem de asvigende Anskuelser og 

til at bevirke et Resultat, der, om det end ikke fuldkomment 

tilfredsstillede nogen af Siderne, dog ikke Heller stod i altfor 

starp Modstrid med nogen af Anstuelserne; men til besternt 

at stille sig i Spidsen for et andet System end det, der 

havde ligget til Grund for den hidtidige Statsstyrelse, vilde 

Han neppe findes villig, saalcrnge der ikke forelaa en oien- 

synlig Fare for Statens Existents. Jovrigt gjorde jeg mig 

strax til Regel, at jeg ikke i mindste Maade benyttede mit 

tidligere noie Kjendstab til Köngen for ad privat Vei 

eller udenfor Statsraadsforhandlingerne og min officielle 

Stillin g  til Ham at söge at paavirke Hans Anskuelser over 

de Gjenstande, der forelaae til Forhandling.

Jeg vender nu tilbage til de Forhandlinger, der fandt 

Sted over Udkastet til den Bekjendtgjorelse, der udkom den
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28de Januar 1848 under Form  af to Cancellie-Placater. 

Hvad der ved Udkastets forste Gjennemloesning mest stodte 

mig, var den deri bestemte uforandrede Opretholdelse af 

Provindsialstccnder-Jnstitutionen, saaledes som denne var 

fastsat ved Forordningen af 28de M a i  1831 og 15de M a i  

1834. Jeg havde hidtil altid tcenkt mig, at man ved Jnd- 

forelsen af en hele Monarchist omstuttende Forfatning vilde 

hceve eller i alt Fald betydeligen indstrcenke det Adsplittelses- 

element, der nu mere end tilstrcekkeligen havde viist sig at 

voere rodfcestet ved Oprettelsen af de 4 Stoenderforsamlinger; 

jeg havde ventet, at man ved at forme alle Neprcesentationerne, 

om end under en anden Form, og lade de Anliggender, der 

ikke künde blive Gjcnstand for fcelleds Forhandling, afgjores 

i soerlige Sectioner, vilde kunne have berovet den hidtil 

stccrkt fremtrcedende seperatististe Tendents sin Braad. A t 

man endog fremdeles vilde lade Kongerigets soerlige A n 

liggender forhandle i 2 Stoenderforsamlinger, var mig nbe- 

gribeligt. A t de fcelleds Stoender (denne Bencevnelse blev 

endeligen vedtaget, Udkastet havde foreslaaet „Landsstcender", 

jeg meente, at de künde bencevnes „Rigsstcender") stulde for- 

samles afvexlendc i Kjobenhavn og paa Gottorp (eller som 

det slutteligen vedtogcs, afvexlende i Kongeriget og i Hertug- 

dommerne) syntes mig en aldeles unodvendigt fremtrcedende 

Conseqvents af Tanken om en Dualitet i Skaten, som jeg 

ikke künde anerkjende. A t Prcrlatcrne og Ridderstabet i 

Hertugdommerne S le sv ig  og Holsteen i Udkastet kaldtes en 

Corporation —  hvilken Bencevnelse iovrigt ogsaa bortfaldt 

i Bekjendtgjorelsen —  ansaae jeg for at vcere en Feil, der 

vilde blive tagen til Jndtcegt som en Erkjendelse af deres 

S tillin g  som en grundlovmoessig anerkjendt, politist Corpo

ration. Disse vare de vcesentligere Punkter, i Henseende
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til hvilke jeg troede at burde udtale og udforligen mo'ivere 

min fra Udkastet afvigende Anfkuelse. Im od  eet Hovedpunkt, 

nemlig forsaavidt der besterntes, at Kongeriget og Hertug- 

dommerne stulde sende et lige Antal Deputerede —  i 

Udkastet var endog foreflaaet, at de skulde voelges i lige 

Antal fra hver Landsdeel —  antog jeg, at det vilde vcere 

spildt M o ie  at arbeide, da det vistnok af en overveiende 

Majoritet i Statsraadet antoges som en af Forfatnings- 

udkastets Grundpiller, og uden hvilken man i ethvert Fald  

aldrig künde vente, at de til Forfatningens Jstandbringelse 

fra Hertugdommernes S ide  fornodne Skridt virkeligen skulde 

blive foretagne. Jeg indflrcenkede mig derfor til af bedste 

Evne at understotte et af Etatsraad B an g  fremsat, meget 

veludtoenkt Forflag om en Valgmaade, som vilde have sikkret 

den danske Minoritet i den slesvigske Stcenderforsamling 

imod at udelukkes fra Jndflydelse paa Valgene; men ikke 

Heller dette Forflag künde trcenge igjennem.

Jovrigt kan jeg ikke ncegte, at jeg senere har gjort 

mig störe Bebreidelser oder ikke allerede ved denne Leilighed 

fkarpt at have udtalt mig imod en Bestemmelfe, der saa 

aabenbart var begründet i og maatte bidrage til at befoeste 

Tanken om Ligeberettigelsen af den flesvigholsteenske Op- 

fattelse af Hertugdommernes S tillin g  i det danske Monarchie 

med den danske, paa Forholdenes fände Natur begrundede, 

Anfkuelse. A t jeg ved en saadan Opposition ikke vilde have 

opnaaet en Toddels Forandring i Bekjendtgjgrelsen, saaledes 

som den i dette Punkt endeligen redigeredes, er vist; at jeg 

vilde have foroget min S t illin g s  Vanskelighed i andre 

Discussioner, er sandsynligt; men jeg vilde have havt den 

Beroligelse, hvormed jeg i saa mange andre Tilfcelde har 

maattet lade mig noie, at jeg künde sige til mig selv: <Zixi
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et libsravi an im am moam. Den aldeles uforholdsmcessig 

körte Tid, der var mig levnet til at gjennemgaae og fra 

alle S ider overveie en S a g  af saa overordentlig stör Be- 

tydning, den legemlige Udmattelse, jeg paadrog mig ved de 

Anstrengelser, jeg i forstjellige Netninger havde maattet 

underkaste mig siden det Dieblik, da jeg kaldtes til Kjoben- 

havn, har jeg maattet lade tjene mig til Undstyldning for, 

at jeg ved denne Leilighed ikke udtalte og af yderste Evne 

forsvarede en Anskuelse, hvis fulde Retmcessighed rigtignok 

senere er kommen til at staae langt klarere og besteintere 

for mig.

Ester disse saa Dages Forhandling udgik altsaa Be- 

kjendtgjorelsen af 28de Januar. Dersom det havde vceret 

under almindelige, rolige Forhold, vilde den Maade, hvorpaa 

Bekjendtgjorelsen modtoges overalt i Landet, have tjent som 

godt Forvarsel for dens Fremtid: man var nemlig overalt, 

i alle Landsdele og i alle Stcender, lige misfornoiet med 

den. Det var ganske vist et Arbeide, der overgik menne- 

skelig Viisdom, at udsinde Grundtrcek for en Forfatning, 

der under de da bestaaende Forhold künde tilfredsstille alle 

Mennesker eller endog kun den störe Pluralitet i alle Lands

dele. Medens jeg vel vil troe, at saalcrnge der kun i 

Almindelighed var Sporgsm aal om det Dnstelige i Jnd- 

forelsen af en Forfatning, vilde de Fleste slutte sig sammen 

og besvare Sporgsm aalet bekrceftende, saa künde man dog 

vcere overbeviist om, at naar det gjaldt at prcecisere Hoved- 

trcekkene af Forfatningen, da vilde der fremstaae saa mange 

forstjellige Anskuelser om, hvad der var rettest og hensigts- 

mcessigst, at hver enkelt af disse kun vilde kunne samle en 

lille Minoritet. Jovrigt vare de Sporgsm aal, der ved 

denne Leilighed forelaae som Forfatningsudkastets Hoved-
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opgave, cif en vcesentlig anden Bestaffenhed, end de, der 

feuere udgjorde Hovedcemnet ved Udarbeidelsen af Grund

losen og Fcelledsforfatningen. Ved disse lau Hovedvcegten 

paa, hvorvidt Forfatningens Aand i det Hele burde trcede 

frem i en mere konservativ Monarchist eller i alt Fald ari- 

stocratist og bureaucratisk Form, eller hvor langt man stulde 

give efter for de Aarene 1848 og 1849 med Kcempestridt 

udviklede democratiste Anstuelser. I  S lutningen af 1847 

og Begyndelsen af 1848 var Opgavens Tyngdepnnkt endnu 

altid at söge i den Maade, hvorpaa man stulde gjore Net 

og Skjel mellem de to Nationaliteter, det gjaldt vm at for- 

ene under een Forfatning. A t man herved ikke fuldt ud 

kom til at fyldestgjore nogen af de allerede med saa ftor 

Heftighed mod Hinanden kccmpende tvende Hoved-Anstuelser, 

der hver for sig neppe holdt sig indenfor den strenge og 

fulde Rets og Billigheds Grcendser, er aabenbart.

N aar man nu, adstillige A ar efter hiint Tidspunkt, 

med et uhildet B lik  betragter Hovedtrcekkene i Bekjendt- 

gjorelsen af 28de Januar 1848, vil man vansteligt kunne 

ncegte, at der deri blev gjort ubillige Jndrommelser til den 

paa hiin T id  faa ivrigen forsvarede Theori om Hertug

dommernes Sclvstcendighed og samlede Ligeberettigelse lige- 

overfor Kongeriget. Den mellemliggende T id  har lykkelig- 

viis bidraget til overalt herom at opklare Begreberne 

saaledes, at vel endog Enhver i Hertugdommerne maa 

erkjende, at de Bestemmelser. Bekjendtgjorelsen i denne Ret- 

ning indeholdt, vidnede om den störst mulige Jver for ikke 

at ftode an mod noget Krav fra Hertugdommernes Side, 

der paa mindste Maade künde ansees for velbegrundet. 

A t man under disse Omstcendigheder i Kongeriget modtog 

hiin Bekjendtgjorelfe med stör Betoenkelighed og Bekymring,
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uar naturligt; det danske Folks störe Besindighed og Maade- 

hold bleve ved denne Leilighed satte paa en stcerk P rove , som 

de dog ogsaa viste sig at kunne bestaae. I  Hertug- 

dommerne, for hvis Skyld  man havde optaget de i og for 

sig unaturlige T ilsagn om, at der fra dem stulde vcelges et 

lige saa stört Antal Reprcesentanter som fra Kongeriget, 

at Reprcesentationen stulde forsamles afvexlende i Konge

riget og i Hertugdommerne, og at den davcerende For- 

bindelse mellem Hertugdommerne stulde vedblive, viste M is -  

sornoielsen sig alligevel strax i en langt stärkere frem- 

trcedende G rad, saa at det snart maatte blive meget 

tvivlsomt, hvorvidt de i Bekjendtgjorelsen foreskrevne V a lg  til 

den forberedende Forsamling af indsigtsfulde og erfarne 

Mcend vilde blive fuldbyrdede. Agitationen i Hertug- 

dommerne havde allerede faaet for stör Jndgang, til at 

Beboerne nu stulde have vceret tilfredse med hine Jnd- 

rommelser; de oprorske, statsadsplittende Anstuelser vare 

allerede saa visse paa deres S e i r , at de ikke lcengere lode 

sig noie med en saa langsam, skjondt vistnok sikker Udsigt, 

som Bekjendtgjorelsen indeholdt, til en stadig Fremadstriden 

mod deres M a a l,  et selvstcendigt Slesvigholsteen, midler- 

tidigt forenet med Danmark ved en reen Personalunion. 

A t dette vilde vcere blevet Resultatet af en under fredelige 

Forhold udviklet Forfatning af den Bestaffenhed, som B e 

kjendtgjorelsen af 28de Januar 1848 gav Omridsene til, 

dervm troer jeg, at man med den Erfaring, der nu fore- 

ligger om de stesvigholsteenste Anstuelsers indgroede Haard- 

nakkethed, om den Trods mod den Kongelige Myndighed, 

hvormed de i fornodent Fald ikke have undseet sig ved at 

trcede frem, og om den Understottelse, de knnne regne paa 

at erholde udenfra, ikke lcengere kan vcere i Tvivl. Hvor
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störe Ulykker, der end ere overgaaede Monarchist i de 

senere forlobne Aar, hvor störe Offre det danske Folk end 

har maattet bringe af A lt, hvad der er det dyrebart, 

Offrcne have dog ikke vceret for störe for at afvcerge en 

Statsordning, der maatte ende med Monarchiets Oplosning. 

Om  jeg erindrer ret, var det Frederik den Anden af 

Preussen, der engang sagde om dort Fcedreland, at hver 

Gang det truedes med Undergang, havde Vorherre altid en 

lille Djccvel i Lommen, som Han slap los til dets Frelse. 

A t det lille Danmark oste ncesten paa en vidunderlig 

Maade har reddet sig ud af saadanne Farer, der oien- 

synligen truede med Rigets Oplosning, er jo tilstrcekkeligen 

bekjendt; men i den lille Djcevel, som Frederik den Anden 

troede at kunne give Anviisning paa, seer jeg den Fcedre- 

landskjcerlighed, det Sammenhold og den Tapperhed, som 

den danske Nation hidtil, Gud vcere lovet, altid har lagt 

for Dagen, naar Faren var for Doren; og saaledes haaber 

jeg, at det skal altid blive, hvilke Tilstikkelser end Frem- 

tiden maatte have forbeholdt vort af Natnren saa rigt vel- 

signede Fcedreland, der, skjondt lille, dog har en ikke ringe 

Opgave at lose i de europceiske Staters Samfund.

Skjondt det, efterat.Bekjendtgjorelsen af 28de Januar 

var udgaaet, og iscer da Februar-Revolutionen udbrod i 

Frankrig og forogede Haabet for alle Misfornoiede rundt- 

omkring i de europceiske Stater om ved foroget Trods at 

kunne gjennemfore deres statsomvceltende Planer, ikke varede 

ret lcenge, inden man med en temmelig hoi Grad af 

Sikkerhed künde forudsee, at ogsaa den danske Regjerings 

Arbeide paa Tilveiebringelsen af en fastere, hele Monarchist 

sammenbindende Statsorden vilde mode haandgribelig M o d -  

stand fra Hertugdommernes Side, saa hengik der dog et
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P a r  Maaneder, forinden denne Modstand viste sig ved 

aabenbare Voldsgjerninger, i hvilket T idsrum  Statsfo r- 

retningerne i det Hele gik deres tilvante Gang. Nagtet 

der ikke forefaldt Begivenheder eller Forhandlinger, der 

efterlode sig vcrsentlige Folger for Fremtiden, kan jeg dog 

ikke gansie overspringe denne Periode, hvori jeg efterhaanden 

blev yderligere bestyrket i den Overbeviisning, at om jeg end 

stod paa et vcesentligt andet Standpunkt end de Fleste af 

mine Colleger med Hensyn til Bestaffenheden af de nod- 

vendige Foranstaltninger til Forberedelsen af en noermere 

forfatningsmcessig Forbindelse mellem Monarchiets forstjellige 

Landsdele, faa burde jeg dog anvende den yderste Varsom- 

hed for ikke at soette mig i en bestemt afsondret Stillin g,  

hvori jeg enten maatte miste al Jndflydelse paa Sagerne, 

eller uden overhcengende Nodvendighed künde komme til at 

paadrage mig Ansvaret for at berove Köngen de af Ham 

valgte og i Statstjenesten graanede Raadgiveres Bistand.

Adflillige ikke ganste uvigtige Säger vare ogsaa i hiin 

Tid paa Bane. Saaledes var det allerede den Gang  

under Overveielse at meddele Concession til en Jernbane i 

S le sv ig , og medens jeg bestrcebte mig for at gjore de 

Grunde gjceldende, der dengang talte for en Tverbane, 

navnlig fra Flensborg til Husum, var Stemningen i S ta ts -  

raadet iovrigt stcerkest for en Lcengdebane i Forbindelse 

med den Holsteenste Jernbane, der netop i hiin T id  fuld- 

endtes til Rendsborg. Ved Sporgsm aalet om Bescettelsen 

af Forstanderposten for Seminariet i Vonsbcek sogte jeg at 

bidrage, hvad jeg formaaede, til at Balget stnlde falde paa 

en danstdannet og danstsindet M an d  blandt de flere dygtige 

Aspiranter, der havde meldt sig til denne Post, medens der 

fra anden Side  arbeidedes paa at faae en yngre tydst-
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bannet M an d  ansat, der rigtignok stal have vceret i Be- 

siddelse af uscedvanlig Dygtighed, men hvis Jndflydelse 

paa den danske Skolelcererstand i Nordslesvig derfor turde 

veere bleven lidet gavnlig for den danste S a g .  Ogsaa i et 

andet Sporgsm aal vedkonnnende det slesvigste Underviis- 

ningsvcesen sagte jeg at virke efter Evne sor det for den danske 

Nationalitets Opretholdelse i Nordslesvig günstigste Re 

sultat. Etatsraad Estrup til Kongsdal havde tilbndt at 

skjcenke Kjobenhavns Universitet et Legat paa omtrent 

8000 Rd., hvoraf Renten skulde tilfalde en juridisk Docent 

ved Kjobenhavns Universitet for at docere den slesvigste 

Ret, men paa Betingelse af, at de slesvigste Studerende 

künde scettes istand til her at tage en for dem afpasset 

juridisk Embedsexamen, og at denne Prove skulde give dem 

samme Adkomst til Embeder i Hertugdommet S le sv ig  som 

de for Hertugdommet hidtil gjceldende Prover. Skjondt 

Universitetsdirectionen havde fandet overveiende Betcenkelig- 

heder ved at modtage bette T ilbud , hvis Gjennemforelse 

antoges at ville vccre forbunden med voesentlige Ulemper 

og Bekostninger deels for Universitetet deels for de S t u 

derende, fandt jeg dog, at man ikke lmrde lade denne 

Leilighed gaae ubenyttet dort til at opdrage en Stamme af 

paalideligere juridiske Embedsmcend for S le sv ig ,  end der 

dengang havdes, og ved Siden af bette vigtige Formaal 

forekom de paapegede Ulemper og Bekostninger mig at voere 

af aldeles underordnet Betydning.

D a  alle de Sporgsm aal, der staae i Forbindelse med 

de saaledes berorte Säger, senere have faaet en tilfreds- 

stillende Losning paa en ganske anden Maade, end man 

paa hiin T id  künde forndsee, har jeg natnrligviis ikke villet 

gaae ncermere ind paa disses Realitet, men kun villet
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ncevne dem for at antyde, hvorledes der ikke gansie sjeldent 

forelaa Anledning t i l , at den forskjellige Maade, hvorpaa 

Forholdene opfattedes, maatte frembringe Divergentser 

under Statsraadets Forhandlinger. Det Samme var 

ogsaa Tilfceldet med Sporgsm aalet om Bekrceftelsen af 

Ridderfkabets Privilegier, i hvilken Henseende der efter de 

senere A ars Tildragelser og Sagernes davcerende S tan d 

punkt forekom mig at vcere al Grund til ikke at forhaste 

sig, men hellere see Tiden og Begivenhedernes ncermere 

Udvikling noget an, forinden Beslutning toges; paa den 

anden Side, og jeg ncegter ikke med nogen Foie, gjordes 

det gjceldende, at Negjeringen aldrig havde erkjendt, at der 

ved disse Privilegiers Consirmation var indrommet Nidder- 

skabet nogen politist S tillin g  eller Berettigelse, og at man 

fra Regjeringens S ide  fkulde Vogte sig for enten ved posi

tive Skridt eller ved Undladelser at puste til den stcerkt 

ulmende Jld , for at denne ikke fkulde bryde ud i lys Lue.

Denne Meningsforskjel fremtraadte dog besterntest ved 

Forhandlingerne om en S a g ,  hvis Udfald maaskee har 

bidraget ikke lidet til at indvirke paa Begivenhedernes 

Gang idetmindste strax efter Krigens Udbrud. S o m  

Sagerne stode i Februar og Begyndelsen af M a r ts  Maaned 

1848, künde det naturligviis ikke undgaae Regjeringens 

Opmcerksomhed, at der navnlig i Holsteen med hver D ag  

blev storre og storre Sandsynlighed for Udbrud af saa- 

danne Uroligheder, at det til Ordens Opretholdelse vilde 

vcere nodvendigt at have en storre militair M a g t  til D i s 

position end den scedvanlige Garnisonsstyrke. Jndberetninger 

baade fra de militaire Autoriteter og fra de civile O vrig- 

heder, navnlig fra den davcerende Regjeringsprcesident, 

senere Geheimeraad Scheel, gjorde Nodvendigheden af den
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militaire Styrkes Forogelse D ag  for D a g  mere mdlysende, 

ligesom der ogsaa fra det tydste Forbunds S ide  Var ind- 

lobet Forlangende om, at det holfteen-lauenborgske Kontin

gent skulde holdes beredt i sin fulde Styrke. Köngens 

Generaladjutant, Oberst Sch oller, der endnu dengang, for- 

inden Krigsministeriets Oprettelse, havde den overste S ty -  

relse af alle militaire Anliggender i sine Hcender, foredrog 

ogsaa forskjellige Gange for Statsraadet, hvilke Foranstalt- 

ninger der efter Hans Formening burde trceffes. Han  

ncerede herom aldeles de samme Anskuelser som jeg, at det 

nemlig vilde vcere nodvendigt, at den storre Troppestyrke, der 

behovedes navnlig i Rendsborg, burde tilveiebringes ved at 

forlcrgge nogle Troppeafdelinger fra Kvngeriget til Rends

borg. En  saadan Foranstaltning ansaae derimod de Med- 

lennner af Statsraadet, der maatte antages at vcere n o r

mest fortrolige med Tilstanden i Hertugdommerne, for at 

vcere farlig, idet den künde fremkalde Udbruddet af et 

Opror, hvorfor de foretrak, at Troppestyrkens Forogelse 

tilveiebragtes ved at indkalde det permitterede Mandflab fra 

de i Rendsborg garnisonerende Troppeafdelinger, der rccrut- 

teredes fra Hertugdommerne, idet de ikke tvivlede om, at 

man vilde kunne stole paa Armeen ligesaafuldt fra den ene 

som fra den anden Landsdeel. Dette Sporgsm aal gav 

Anledning til meget levende Forhandlinger, under hvilke jeg 

atter i hoieste Grad maatte beklage Geheimeraad Stemanns 

Fravcerelse fra Statsraadet. Jeg veed, at Han fuld- 

komment deelte min Anstuelse om, at dersom Udbruddet af 

et Opror virkelig var saa ncert, at det künde fremkaldes 

ved nogle danske Batailloners Forlceggelse til en anden 

Garnison indenfor Monarchiets Grcendser, saa maatte man 

ikke af Frygt for nt fremskhnde det berove sig selv Midlerne
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til i rette T id  at bekcempe det. Det syntes meget rimeligt, 

at netop de forste Begivenheder under et eventuelt Udbrud 

vilde kunne faae en overordentlig betydelig Jndflydelse paa 

hcle Sagens Udfald; thi inedens oistnok Intet vilde kunne 

bidrage mere til at lokke en Mcengde tydske Frivillige, 

gjennemdrukne af den tydske Friheds- og slesvigholsteenske 

Selvstcendigheds-Ruus, til Hjcelp for Oprorerne, end naar 

disse i Opstandens forste Dieblik begnnstigedes ved et eller 

andet Vaabenheld, var der derimod langt storre Grund til 

at haabe, at Sagen vilde kunne blive hurtigen afgjort som 

et reent indre Anliggende, naar en tilstrcekkelig Troppemagt 

oieblikkeligen undertvang enhversomhelst Demonstration, der 

künde have en oprorsk Characteer. Ester en Samtale, jeg 

engang havde med Geheimeraad Stemann om denne S a g ,  

og hvor jeg havde udtalt mine levende Bekymringer for, at 

jeg imod Statsraadets Pluralitets Anskuelser ikke vilde 

vcere istand til at trcenge igjennem med min Mening, for- 

inden det blev for sildigt, modtog jeg kort efter et Brev  

fra Ham, hvoraf ogsaa Hans Anskuelser om Sagen trcede 

frem. Det lod saaledes:

„Den Maade, hvorpaa Sagen  angaaende Contin- 

gentets oieblikkelige Formering skal vcere betcenkt at 

afgjores, er efter min Overbeviisning saa hoist for- 

dcervelig for den danske S ta ts  Jnteresser, .at hver ret- 

sindig, Köngen tro hengiven, cerlig dansk M an d  bor 

gjore A lt, hvad der staaer i Hans M a g t  for at give 

den en for Danmarks Vel heldigere Verding. Jeg 

vilde derfor onske, at Deres Excellence künde formaae 

H ans Majestcet til, forinden videre om denne S a g  for- 

handles, at sende Oberst Scholler eller Deres Exc. selv
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til mig for at erfare og til H s. Majestcet at referere 

mine Jndvendinger og Bemcerkninger. —  Sagen er et 

L ivs-Sporgsm aa l for Danmark og vil, afgjort paa 

den paatcenkte Maade, snart her virkc den dybeste For- 

bittrelse mod Raadgiverne. Hvilken fornuftig M and  

kan dog falde paa at reise en Armee til sin erklcerede 

Fjendes Jdrcetters Fremme!

Gjor, min kjcere Excellence, af disse Linier ethvert 

Brug, som De finder, der kan gavne Danmarks Sag .

hengivnest

Stemann.
Geh.-Statsminister

Bardenfleth."

Denne Skrivelse er udateret, men, om jeg ikke feiler, 

er den fra en af de forste Dage i M arts. Alle mine Be- 

strcebelser i denne S a g  forte dog ikke til videre, end at der 

strax indkaldtes et saa stört Antal af de i Hertugdommerne 

garnisonerende og recrutterede Troppeafdelingers Permit

terede, at Forbundscontingentet, hvis jeg mindes ret 3500 

Mand, blev fuldtalligt, men at der til samme T id  udgik de 

fornodne Ordrer til alle Vedkommende i Kongeriget til at 

have A lt  parat til en oieblikkelig Jndkaldelse af alt i 

Kongeriget disponibel Mandstab. Skjondt denne sidste 

Foranstaltmng vistnok ikke har vceret nden stör Betydning 

og gavnlige Folger, idet det snart derefter oprettede K rigs-  

ministerium efter Oprorets Udbrud forefandt alle For- 

beredelser fuldfcrrdige til en oieblikkelig Sammenkaldelse af 

den Troppemagt, der sendtes mod Jnsurgenterne og til- 

bagestog dem ved B au , er det nu ikke til at oversee, om 

ikke Sagerne mlde have faaet en ganste anden Vending,
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dersom man i rette T id, overeensstemmende med mine ind- 

trcengende Raad, havde kästet et tilstrcekkeligt stcerkt danst 

Troppecorps til Rendsborg for at forebygge denne Fcest- 

nings Overrumpling.

Den af den danfke Regjering hidtil fulgte, inedierende, 

frygtsomme Politiks T id  maatte, saaledes som Forholdene i 

Htrtugdommerne hurtigen havde udviklet s ig , nu vcere forbi; 

ikkun en bestemt og kräftig Optroeden bilde, derom var jeg 

overbeviist, vcere istand til at forebygge eller eventuelt 

undertrykke de oprorste Bevcegelser, hvis ncere Udbrud hver 

D ag  forkyndtes med starre og starre Sikkerhed. M en  

dertil kam, at hele Stillingen i Tydstland havde antaget 

en saadan Characteer, at det, saalcenge ikke en vcesentlig 

Forandring deri indtraadte, forekom mig at vcere umuligt 

at gjennemfore den hele hidtil fulgte P lan  for Monarchiets 

Forening under een constitutione! Forfatning. Köngen af 

Preussen tilligemed flere tydste Fyrster havde alt tidligere 

indbudt samtlige Forbundsmedlemmer til at sende Gesandter 

til en Conference i Dresden for at enes om de Forholds- 

regler, der vilde vcere at tage i Anledning af den fra 

Frankrig muligen truende Fare og den i selbe Tydstland 

overalt gjcerende Utilfredshed og de reiste Forlangender 

om en for hele Tydstland fcelleds liberal Forfatning. Det 

havde vceret min Anstuelse, at der ingen Anledning Var for 

den danfke Konge til at sende en Gesandt for Holsteen

Lauenborg til denne Conference; Barort Pechlin fra Frank

furt var imidlertid dog sendt dcrhen og havde, rigtignok 

meget uforsigtigt, udtalt sin Erkjendelfe af Nodvendigheden 

af det tydste Forbunds Reorganisation. Ester at Köngen 

af Preussen i fit Patent af 14de M a r ts  havde udtalt, at 

Conferencens Diemed var „en virkelig Regeneration af det
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tydske Forbund, saa at det tydske Folk derved künde blive 

i Sandhed formet, styrket ved frie Jnstitntioner", opstod 

der nu her Sporgsm aal om at give Baron  Pechlin noer- 

mere Instruction for Hans Forhold ved Conferencen. Det 

af Udenrigsministeren udarbeidede Udkast til Instructionen gik 

ud paa, at Gesandten stulde scette sig til Form aal at 

erindre om de forste Betingelser for det tydske Forbunds 

Stiftelse, at advare imod Fravigelser fra det Monarchist? 

Princips lovmcessige Grundvold, der krcevede Köngens 

ubetingede og bindende Samtykke til enhver Forholdsregel, 

der maatte findes ngdvendig til at opretholde den nu 

truede Orden, og at protestere mod Tilstedeligheden af de 

faakaldte folkelige og liberale Jdeer, navnlig mod Op- 

rettelfen af et tydst Parlament. I  det skriftlige Votum, 

fom jeg under 20de M a r ts  afgav om denne S a g ,  udtalte 

jeg fom min Anstuelse, at Instructionen bnrde indstrcenkes 

til at gaae ud paa at tilsige Conferencen, at Köngen for 

Holfteens Vedkommende vilde opfylde enhver Ham fom 

Forbundsfyrste paahvilende Forpligtelse, saalcenge F o r -  

b u n d s r a a d e t s  G ru n d lo v sb e fte m m e lse r  o p re th o ld te s  

ukrcrnkede. Forsaavidt Forandring deri tilsigtedes, 

maatte Gesandten gjore de alvorligste Forestillinger med 

Hensyn til, at Jndstiftelsen af en tydst Folkereprcesentation, 

hvori Holsteen-Lauenborg inddroges, vilde lcegge nover- 

stigelige Hindringer iveien for Jvcerkscettelsen af den af Köngen 

lagte P la n  til Jndforelsen af en repräsentativ Forfatning 

for det danste Monarchie. Köngen var derfor ikke istand 

til at give Gesandten Bemyndigelse til at indvilge i deslige 

Foranstaltninger, men de i saa Henseende fremkommende 

Propositioner maatte tages aä rekerenöum. Derhos maatte 

Gesandten udtrykkeligen insistere paa, at det aldrig künde
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forventcs, at de Bestemmelser, der i saa Henseende ved- 

toges for det tydske Forbund, skulde faae nogensomhelst 

Jndflydelse paa Hertugdommet S lesvig.

Ved den Motivering, som jeg afgav til dette Votum, 

udviklede jeg nccrmere, hvorfor jeg ansaae det umuligt, at 

Gesandten skulde vcere istand til rat opnaae, at Forbundets 

Grnndlovsbestenunelser opretholdtes uforandrede, hvorledes 

der ingen Mulighed Var for at holde Holsteen og Lanen- 

borg frie for at deeltage i den tilsigtede almindelige tydske 

Folkereproesentation, at det under disse Omstcendigheder 

nodvendigviis maatte blive Köngens Form aal at forhindre, 

at Hertugdommet S le sv ig  inddroges derunder som Folge af 

de mange Bestroebelser, der vare stete og fremdeles vilde 

stee i denne Retning, samt at en absolut Vcegring ved for 

Holsteen-Lauenborgs Vedkommende at deeltage i den tydste 

Folkereprcesentation vilde kunne fore til en K rig med For- 

bundet, hvis Resultat netop künde blive, hvad man vilde 

forhindre, nemlig ogsaa S le sv ig s  Jnddragelse under For- 

bnndet. Vel künde Köngen efter min Formening ikke for- 

lade den hidtidige Basis  for en ved en fcelleds R igsfor- 

satning samlet dansk S ta t,  forinden den ydre paatvingende 

Anledning viste sig; men jeg antog, at denne vilde indtrcede 

meget snart; ja man künde endog ikke vide, hvad de ncer- 

mest forestaaende Dage i saa Henseende vilde medfvre. E n  

kort T id  Var det derfor endnn muligt at see Begivenhcderne 

an, for Köngen ved Conferencen udtalte sig i en besternt 

Retning; man künde ellers, naar man efter Jnstructions- 

udkastets Jndhold saa kräftigen stottedc et M a a l,  der var 

umuligt at opnaae, og som alt var forladt af de fleste 

Forbundsfyrster, gjore det dobbelt vanskeligt scnere, hvis en 

tydst constitutionel Forfatning kom istand, at komme ind
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paa den i saa Fald eneste Udvei, Holsteen-Laumborgs Nd- 

sondring fra den danske Fcelledsforfatning og blotte For- 

bindelse som en Unionsstat med Köngens ovrige Lande.

Ved nu efter adskillige A ars Forlob at gjennemloese 

det saaledes af mig afgivne Votum sinder jeg vel at have 

stuffet mig med Hensyn til- Varigheden af de tydsk-nationale 

Forfatnings-Bestrcebelser; de Erfaringer, der ligge imellem, 

lede mig til at troe, at hele Tydstland aldrig vil blive 

formet under en constitutionel Statsform , at fortsatte 

democratifle Bestrcebelser i den Netning (og det er vel ikkc 

umuligt, at disse en anden Gang igjen ville fremkomme 

med en de beftaaende Statsforhold overvceldende Kraft) 

i alt Fald ville fore til en Adsplittelse, under hvilken det 

for disse Bestrcebelser heldigste, men for det danske M onar- 

chies Sammenhold uheldigste Resultat kun vil blive en 

parlamentarisk Sammensiutning af den starre Deel af Nord- 

tydskland. M en  det Var ikke Heller paa Varigheden af en 

constitutionel Forfatning for Tydstland, at det i M a r ts  

1848 kom an; Sporgsm aalet var dengang kun, om en 

tydsk parlamentarisk Reprcesentation vilde kunne komme 

istand, om den saaledes omordnede Forbundsmagt vilde 

finde sig i, at Forbundslandene Holsteen og Lauenborg holdtes 

udenfor denne Omorganisation, om ikke en standhaftig og 

bestemt Vcegring imod at lade disse Lande tiltrcede den 

nye Organisation vilde give Tydstland i alt Fald  et vel- 

komment Paastud til med M a g t  at gjennemfore dets F o r

dring, og om ikke, naar et saadant Sammenstod forst Var 

foranlediget, en hoi Grad af Sandsynlighed talte for, at 

ogsaa S le sv ig  vilde blive anseet som en passende P r ä s  for 

den Kraftanstrengelse, der maatte vcere gjort for at over- 

vinde Danmarks halsstarrige Modstroeben mod Holsteen-
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Lauenborgs Tilslutning til det omordnede Forbund. V a r  

det forst givet, at en tydsk Folkereprcesentation kom istand, 

da Var det tillige aldeles utvivlsomt, at de tydste Regje- 

ringer, navnlig Preussen, vilde benytte endvgsaa den svageste 

Skingrund til at bortlede Folkeherredommets farlige S trom  

derhen, hvor det künde skaffe sig Luft udadtil, og i saa 

Henseende laa ingen Udvei noermere, end at fore S trom 

men imod det forhadtc Danmark. A f dobbelt Vigtighed Var 

det derfor, at Danmark ved Plancrne for Moyürchiets 

Organisation holdt sig udelukkende indenfor det Gebest, 

hvor det tydste Forbund efter alle de bestaaende Retsforhold 

var ubefoiet til at fremsoette nogensomhelst Paastand, og at 

de danske Landsdeles Forbindelse med Forbundslandene 

Holsteen og Lauenborg lempedes paa den Maade, som den 

tydste Forbundsforfatning vilde tilstede det. Ve l Var det 

ikke umuligt, ja end ikke usandsynligt, at den ny opfundnc 

stesvigholsteenste Theori om S le sv ig s  uadskillelige F o r

bindelse med Holsteen alligevel vilde give et tilstroekkeligt 

Paastud til at fore den kamplystne tydste Ungdom over 

Elben, ja maaskee over Eideren, selv om den danske Ne- 

gjering indrommede Holsteen-Lauenborg fri Raadighed til 

at stutte sig til den tydst-nationale Udvikling; men naar eu 

Krig  i saa Tilfcelde Var uundgaaelig, vilde Udsigterne til 

et for Danmark taaleligt Udfald dog aldeles uomtvisteligen 

blive langt bedre, naar Danmarks Form aal saavel af hele 

Jndlandet som af Udlandet udenfor Tydstland erkjendtes 

at vcere ikke alene nodvendigt til dets Selopholdelse, men 

ogsaa utvivlsomt overeensstemmende med dets gode, klare Ret.

Baade for og senere har jeg altid vceret og er endnu 

stedse af den Overbeviisning, at naar der er Tale om Jnd- 

forelsen af en constitutione! Forfatning i Danmark, bor
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denne soges afpasset for det hele danske Monarchie, om end 

Forfatningen derved vcesentligen bliver af en anden Charac- 

teer, end den, man efter de scerlige danste Forhold künde 

onske gjceldende i Kongeriget alene. A t lade Holsteen

Lauenborg faae sin egen Forfatning under en Personalunion 

nied Danmark-Slesvig, hvilket er Formaalet for den mode

rate dansk-nationale Politik —  thi den egentlige reent 

nationale Politik vilde helft ganske undvccre enhversomhelst 

Forbindelse med Holstcen —  anseer jeg som et farligt Vove- 

stykke, hvortil man ikke skal gribe, for Nodvendigheden 

tvinger. Faren ligger deri, at Personalunionen ikke giver 

tilstroekkelig Garanti for, at den Tiltrcekningskraft, som 

Tydskland og navnlig Preussen under saadanne Forhold vil 

udove over disse Forbundslande, i Tidens Lcengde kan 

modstaaes. M a n  tcenke sig saaledes Forholdet mellem 

Danm ark-Slesvig og Holsteen-Lauenborg ordnet omtrent 

paa samme Fod som Forholdet mellem Sverrig  og Norge, 

hvilket sidste endda ikke er nogen aldeles reen Personalunion, 

eftersom der t. Ex. med Hensyn til Diplomatiet ogsaa bestaaer 

et vist Realitetsfcelledsskab. M a n  tcenke sig det dog vistnok 

ikke aldeles umulige Tilfcrlde, at Forholdene i Europa ud- 

viklede en K rig  mellem Rusland og Preussen paa den ene, 

Frankrig, England og Sverrig  paa den anden Side. H o l

steen-Lauenborgs Contingent vilde da efter al Sandsynlighed, 

ifolge Preussens Jndflydelse paa Forbundsdagen, blive 

nodsaget til at morschere under tydsk Fane; Köngen af 

Danmark vilde lcengst muligt holde sig neutral, men vilde 

ved Begivenhedernes M a g t  dog ogsaa let kunne komme til 

at tage effektiv Deel i Krigen og vcere saagodtsom tvungen 

til at stille sig paa Vestmagternes Side. Troer man, at 

Personalunionen vilde overleve en saadan Eventualitet?
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O g skulde Preussen i Tidernes Lob sinde en günstig Lei- 

lighed til at erhverve Holstecn og dermed den bedste oster- 

soifle Krigshavn ved Kiel, da kan man vcere forvisset om, 

at den preussifk-ostersoifle M arine snart vilde udvikle sig 

til en saadan Styrke, at Danmarks Selvstcendighed, der 

vcesentligen er knyttet til dets maritime Overvcegt over 

Preussen, vil vcere udsat for idelig Fare; det formindskede 

Monarchie vil i alt Fald blive nodsaget til at tilveiebringe 

en betydeligen foroget Sostyrke, der, for at vcere til- 

strcekkelig, let künde komme til at »verfüge Finantsernes 

Evner. Bagved denne Tanke ligger derfor tillige Dnsket 

om en Forening af de tre nordiske Niger, hvorved man 

haaber at tilveiebringe fornoden Modstandskraft mod Nord- 

tydstland fra Danmarks Eide og mod Rusland fra Sve rrigs  

Side. M en  nagtet feg erkjender, at naar Danmark ikke 

loengere künde beholde Holsteen, der da neppe var anden 

Udvei tilbage, end at söge en Forening af de tre scandi- 

naviske Niger, saa troer jeg dog derved Danm ark-Slesvigs  

Sammenhoeng og Udelelighed langtfra at vcere betrygget i 

Tidens Loengde. Norge-Sverrig have i Forhold til deres 

udstrakte Grcendser og den Forsvarsbyrde, som Nabostabet 

til den russiske Colos paalcegger dem, ikke saa störe militaire 

og finantsielle Ressourcer, at de vilde kunne afgive en 

betydelig Hjcelp til vedvarende Sikkerhed for Eidergrcrndsens 

Forsvar. Sknlde uforudseelige politiste Combinationer med- 

fore en langvarig Kamp om Danmarks Fastlandsgrcendse, 

ligger den Sandsynlighed ikke saa fjernt, at Norge-Sverrig  

vilde troe sig bedst tjente med Besiddelsen alene af de 

danske Der og »verlade den jydske Halvo til sin Skjcebne. 

Jeg vil haabe og inderligen onfke, at vort Fcedreland aldrig 

skal blive underkastet en saadan Skjcebne, jeg vil haabe, at
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den skjonne Dgruppe, der stiller Öftersten fra Kattegat, 

aldrig stal folge efter Skaane, Halland og Bleking, medens 

den cimbriste Halvo paa Ruinerne af Kongeriget Danmark 

danner et halv- eller heeltydst Fyrstendomme fra Elben til 

Skagen; men at den scandinaviste Idee bcerer en ncer Fare 

herfor i fit Skjod, det anseer feg for utvivlsomt.

Det er derfor, at jeg, med den Fare for Die, der paa 

den ene S ide  truer Danmark fra stesvigholsteenst S ide  —  

Gjennemforelsen af den flesvigholsteenste Tanke er efter min 

Mening saagodtsom en umiddelbar Oplosning af den danste 

S ta t  —  og Paa den anden S ide  fra scandinavist Side, 

anseer Forfatningsvcerket i Danmark hovedsageligen at maatte 

vcere lagt an paa, at det tjener til at sammenholde M onar-  

chiets forstjellige Bestanddele. Kan en udstrakt Frihed ikke 

bestaae med dette Formaal, saa maa man hjcelpe sig med 

en indstrcenket Frihed; dersom ogsaa en constitutionel 

Regjeringsform, der ved Siden af at indromme de enkelte 

Landsdele et temmelig udstrakt Spillerum  til Udviklingen 

af de reent scerlige Anliggender, dog tillige for alle Fcrlleds- 

anliggender tilveiebringer et tilstrcekkelig kräftigt Sammen- 

holdselement, vifer sig umulig, da vil ingen anden Regje- 

ringsfvrm end den absolut monarchiste vcere stikket for det 

danste Monarchi. Ligesom man ikke danner Mennester efter 

fcerdigtsyede Klceder, men syer Klcederne til at Passe efter 

Mennestets engang bestaaende Legeme, saaledes maa ogsaa 

Regjeringsformen afpasses efter de Stater, der skulle regjeres, 

og ikke Staterne efter Regjeringsformen. Jeg stal dog 

tilfoie, at naar jeg har omtalt den storre eller mindre 

Frihed i et Land som synonym med Forfatningens mere 

eller mindre udviklede, constitutionelt democratiste Characteer, 

da holder jeg mig til den Talebrug, der er mest gcengse
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vg maaskee begründet i de almindeligt gjceldende, men vist- 

nok ikke lidet urigtige Anskuelser. E n  stör Frihed kan trives 

under en absolut Monarchist Negjeringsform; et stört Despoti 

kan udoves af den mest democratiste Regjering. Den  

absolute Monarch, der retteligen satter sin Opgave, behover 

ikke at stotte sit Regiments hverken til en Landets Velstand 

fortcerende Luxus, en usorholdsmcessig Militairstyrke eller 

en i Undersaatternes borgerlige Samqvem ideligen ind- 

gribende Politimagt; Han kan opretholde Regjeringens Kraft 

i Jndlandet ved Siden af en stör Communalfrihed, Nce- 

rings- og Handelsfrihed, kort en udstrakt Frihed i alle 

saadanne borgerlige Forhold, hvor Jndstrcenkning vcesentligst 

salder Undersaatterne til Byrde; og til at hcevde Statens 

Anseelse ligeoverfor Udlandet vil der for den absolute Konge 

efter Sagernes Natur ikke udfordres et storre militairt og 

diplomatisk Apparat end for den endog mest indstrcenkede 

konstitutionelle Regent.

M en  naar jeg altsaa forst og fornemmeligen forlanger 

af en Forfatning, at den stal vcere afpasset efter hele Riget, 

hvorledes künde jeg da i M a r ts  1848 raade til at forlade 

den konstitutionelle Heelstatspolitik, som under 28de Januar 

1848 var kundgjort at vcere Regjeringens Form aal, og 

stotte den Frontforandring, Regjeringen foretog ved at ind- 

romme Holsteen en scerlig Forfatning, altsaa en Eiderpolitik, 

der har den scandinaviske Tanke i Baggrunden? Jeg svarer 

dertil, at naar en M an d  holder et starpt Svcerd oploftet 

over mit Hoved og truer med i nceste Dieblik at afhugge 

dette, saa soger jeg at give Hans Hug en anden Retning, 

selv om jeg derved udscetter mig for, at Han afhugger mig 

en Arm  eller et Been, ikke fordi jeg i og for sig tragter 

efter at blive saaledes lemlcestet, men fordi jeg dog altid
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har det Haab, at et saadcmt Hug bliver mindre ulcegeligt, 

og jeg i alt Fald fvrelobigen redder min Existents. Bore 

Statsmcend af den celdre Skolc, der tilligemed mig ansaae 

Monarchiets udeelte Sammenhold svm den sikkreste Be- 

trhggelse for dets vedvarende Existents, havde i den Tro, 

at Sammenholdet derved befcestedes, ikke taget i Betoenkning 

at indromme en altid noiere Forening af Hertugdommerne 

i administrativ og judiciel Henseende og forudsaae ikke, at 

hvis Begivenhedernes Udvikling i Europa maatte medfore 

Nodvendigheden af, at constitutionelle Statsformer indfortes 

hos os, da maatte der af hiin Forening uundgaaelig opftaae 

Fordringer om Hertugdommernes Forbindelse ogsaa i con

stitutione! Henseende, og at Jndrommelsen af saadanne Fo r

dringer vilde bevirke en politisk Tvedeling af Monarchiet, 

der saagodtsom umiddelbart indeholdt dettes Oplosning. 

Farm  herfor laa nu forhaanden. Under scedvanlige For- 

hold vilde der have vceret tre Udveie til at bekccmpe denne 

Fare: enten  künde de constitntionelle Bestrcebelser i Hele 

Monarchie! tilbagetromges; e lle r man maatte strengt opret- 

holde Grundscetningen om ikke at tilstede nogensomhelst 

egentlig constitutivnel Sam fundsordning (ined besluttende 

Medvirkning for Reprcesentationerne), undtagen forsaavidt 

en saadan Ordning künde finde Anvendelse for hele M o n a r 

chiet med een samlet Repräsentation; e lle r endelig künde 

man tilstede Holsteen-Lauenborg at deeltage i Tydsklands 

constitutionelle Omdannelse og derimod forbeholde en scer- 

stilt Ordning af Forholdene i Danmark og S le sv ig. Om  

det forste Alternativ künde der ikke voere Sporgsm aal, saa- 

ledes som Sagerne i M a r ts  1848 stode baade i Danmark, 

hvor et hoitideligt Tilsagn Var givet Uudersaatterne mn 

Jndforelsen af en Forfatning, og i hele Europa, hvor den
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storre Deel af Thronerne rhstedes ved Undersaatternes Raab  

om democratiste Forfatninger. M a n  havde altsaa tun 

Balget mellem de to sidste Alternativer. A f bisse var det 

forste aabenbart det conseqventeste, men hvorvidt det var 

muligt at gjennemfore, og hvorvidt et Forsog paa at 

gjennemfore det ikke lande udscette Monarchiets Existents 

for endnu storre Farer end Balget af det tredie Alternativ, 

det var Sporgsm aal, hvis Afgjorelse maatte beroe paa O p- 

fattelsen af de oieblikkeligt bestaaende Forhold.

Jeg har ovenfor anfvrt, Hvorledes jeg i Bedommelsen 

af bisse Forhold afveg fra mine Colleger, og hvorfor jeg, 

da Oprorct i Hertugdommerne, stottet af Tydstland, trnede 

med at forstaffe den statsoplosende stesvigholsteenste Tanke 

Overhaand, ikke stroemmedes tilbage fra at söge Redning 

der, hvor den ene syntes mig mulig, i Eiderpolitiken. M en  

deraf folger ikke, at jeg, naar hiin ncerliggende Fare var 

overvunden, naar den tydske constitutionelle Eenhed havde 

viist sig at vcere en uigjennemforlig Chimaire, ikke stulde 

vende tilbage til Heelftatstanken. I  et saa lille Land som 

Danmark, der efter sin geographiste Beliggenhed, sin med 

Beboere af forskjellig Nationalitet og efter sine eiendomme- 

lige dynastiske og internationale Forhold er udsat for for- 

stjelligartede Farer, vil ingen Statsm and blindt klmne 

forfolge eet Form aal uden Hensyn til Forholdenes Ndvik- 

ling ogsaa udenfor Landet, uden at Han derved udscctter 

Staten for Lader, som ville vcere langt storre end de 

Goder, der knnne flyde af Hans Form aals Opnaaelse. 

Ligeovcrfor hine Statsmcend af den celdre Skole, der med 

stör Urettc kaldtes stesvigholsteenste, men som ikke saae Fa-  

rerne ved S le sv ig s  og Holsteens administrative Sammen- 

knytning, stode de national-eiderdanste Politikere, der ved
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Holsteen-Lauenborgs Udskillelse i constitutione! Henseende 

fra det ovrige danske Monarchie haabede at befrie dette fra 

det Tryk. som Tydskland udovede paa Danmarks indre 

Forhold. A t troe Damnark sikkret mod et saadant Tryk, 

endog oni Holsteen-Lauenborg var aldeles udskilt fra M o 

narchie^ er efter min Formening en stör Feiltagelse. Den  

mcegtigere Nabo vil altid finde tilstrcekkelige Grunde vg 

Paaskud til at beskytte de til dens egen Nationalitet hen- 

horende Beboere i det svagere Naboland. Saalcenge S le sv ig  

med dets deelvise tydske Befolkning ligger umiddelbart op 

til Tydskland, vil dette ikke aflade med sine Bestroebelser for 

at gjore sig til Herre der; opnaaer Tydstland nogensinde 

at incorporere en Deel af S lesvig, vil det sandelig ikke 

vare lcenge, inden den tydske Udvidelseslyst vil udstrcekke 

Haanden efter den ovrige Deel, og derncest efter Norre- 

jylland. Damnark vil ifolge sine eiendommelige Forhold 

til evig T id  blive nodsaget til af og til at kcempe for sin 

Existents, hvad enten Grcendsen ligger ved Elben, ved 

Eideren eller ved Kongeaaen, knn med den Forskjel, at en- 

hver Grcendse norden for Elben i Tidens Lcengde gjor 

Forsvaret vanskeligere. Eiderpolitiken kan, anvendt i rette 

Tid, befrie os fra Slesvigholsteinismen; anvendt i urette 

Tid  og »den tilborligt Hensyn til den hele europceiske 

Situation, vil den, i Forbmdelse med Scandinavismen, 

mod hvilken den altid tenderer, kunne medfore det danske 

Monarchies Deling og Udslettelse af Staternes Rcekke.

Jeg vender tilbage til Tildragelserne i hine skeebne- 

svangre, for vort Fcedrelands Fremtid saa vigtige Dage, 

hvor Forholdene medforte, at jeg kom til at ove en ikke 

ringe Jndslydelse paa Begivenhedernes Gang, skjondt denne 

Jndflydelse vel ligesaa oste har vceret overvurdcret som
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miskjendt. Den 20de M a r ts  indlob til Kjobenhavn Efter- 

retningen om den i Rendsborg den 18de s. M .  afholdte 

Forsamling af de Stcenderdeputerede baade fra Holsteen og 

fra S le sv ig  —  med Undtagelse af nogle faa nordsles- 

vigske —  i hvilken Forsamling det Var blevet besluttet at 

sende en Deputation til Köngen med Visse Fordringer, 

blandt Andet om begge Stcenderforsamlingers forenede 

Sammenkaldelse til Raadslagning om en foelleds slesvig- 

holsteensk Forfatning, om S le sv ig s  Optagelse i det tydfke 

Forbund, om Kammerherre Scheels Affledigelse som Re- 

gjeringsprcesident o. s. v. Det var vitterligt, at et Afslag 

paa denne Deputations Fordringer bilde medfsre Oprorets 

Udbrud i Hertugdommerne under en selvvalgt Regjering. 

Denne var saagodtsom udpeget, idet man i hiin Forsamling 

tillige havde overdraget-Grev Reventlow-Preetz, Beseler og 

Bargum  alter at sammenkalde en lignende Fcelledsforsam- 

ling af begge Hertugdommers Stcenderdeputerede, saasnart 

Saadant fandtes nodvendigt. N aar man erindrer, at 

Stcenderforsamlingerne end ikke hver for sig künde lov- 

mcessigen sammentrcede uden at vcere indkaldte af Köngen, 

og at begge Stcenderforsamlinger allerede tidligere havde 

stillet uopfyldte Andragendcr om Forening, saa var man 

vistnok aldeles berettiget til at antage, at der i denne 

Fremgangsmaade af Stcenderforsamlingerne og i de i den 

fcelleds Forsamling tagne Beslutninger indeholdtes en aaben 

Erklcering om, at Hertugdommerne, naar de stillede F o r

dringer ikke bleve opfyldte, bilde tiltrodse sig samme, eller 

med et andet Ord, en Oprorserklcering. Dersom man künde 

have havt mindste T v iv l herom, vilde denne vcere fuldstcen- 

digen bortfalden ved det fra Prindsen af Augustenborg den 

22de M a r ts  om Morgenen indlobne Brev til Köngen,



140
hvori Han indtrcengende advarcde Köngen mod lcengere at 

modscette sig Hertugdommernes Fordringer —  der af Ham 

angaves omtrent paa samme Maade, som de i Rendsborg 

vedtagne —  og foreslog en provisorisk Regjering af de tre 

ovennccvnte Mcend i Forbindelse med Ham selv som Sta t-  

holder og commanderende General. Kun naar disse F o r

dringer bleve opfyldte til den 24de, vilde Han indestaae for 

Rolighedens Opretholdelse. D a  Prindsen skrev dette. Brev, 

hvori Han saa at sige forudsiger Oprorets Udbrud til den 

24de M arts, künde Han naturligviis ikke endnu vcere under- 

rettet om eller forudsee, hvad der tildrog sig i Kjobenhavn 

den 20de s. M .

Oproret Var altsaa nu uundgaaeligt; thi der künde 

ander ingen Omstcendigheder vcere nogen T v iv l om, at 

Deputationen, der ventedes til Kjobenhavn den 22de, vilde 

blive afviist, men om Maaden, hvorpaa Afviisningen burde 

skee, derom dreiede sig det Sporgsm aal, der forekom mig 

at kunne faae en afgjorende Jndflydelse paa Danmarks 

Fremtid. Fastholdt man i Svaret til Deputationen den 

samme Tanke, der gjorde sig gjceldende i Jnstructions- 

ndkastet til Baron  Pechlin, forbod Köngen Holsteen-Lauen- 

borgerne at deeltage i den tydske Forbundsforfatning, der 

nu allevegne stcerkt forberededes, da vilde efter min For- 

mening det sidste Fodfceste, som Köngen havde tilbage for 

under de da bestaaende europceiske Forhold at fvrstaffe 

Danmarks S a g  Erkjendelse som lovlig, vcere bortkastet. 

Ved tvertimod at saintykke deri künde man endnu haabe at 

afvende de tydske Rcgjeringers Bistand til Oproret; selv 

om dette ikke lykkedes, vilde efter min ovenudviklede For- 

mening den danske S a g s  S tillin g  i saa Fald vcere ulige 

bedre baade i Jndlandet og i Udlandet, end naar Regje-
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ringen vedblivende havde stillet sig et under de davcerende 

Forhold uopnaaeligt Formaal, der stod i directe S tr id  med 

hele det tydste Folks og de fleste tydste Regjeringers F o r

dringer. Jeg var overbeviist om, at Köngen personlig vilde 

vcere mest tilboielig til at gaae den af mig betegnede Vei: 

jeg haabede, at Grev A. W . Moltke ogsaa vilde finde dennc 

mest overeensstemmende med Statens T arv , og jeg var 

ikke ganske uden Haab om, at ikke Heller Grev Carl Moltke 

vilde unddrage Köngen, naar Han besluttede sig til at gaae 

denne Vei, sin Tjeneste, der under disse farefulde Omstcen- 

digheder vilde vcrre saa meget mere vccrdifnld, som Ingen  

künde scettes ved Siden af Ham i Energi og Kjendskab til 

Forholdene i Hertugdommerne. A t Geheimeraad Stemann  

endnu altid var sengeliggende med lidet Haab om nogen- 

sinde atter at kunne tage personlig Deel i Statssagernes 

Forhandling, maatte jeg ogsaa her ansee som en stör Ulykke, 

men at Grev Reventlow-Criminil og Geheimeraad Drsted, 

i hvor hoit jeg end havde lcert at skatte disse Mcends 

fkarpe Forstand, Retsind og ccdle Sindelag, stnlde vcere at 

formaae til at gaae ind paa en Politik, der stod i S tr id  

med de af dem hidtil forsvarede Anskuelser, var aldeles 

usandsynligt. Jeg maatte overhovedet ncrre T v iv l om, at 

disse to Mcend, hvor udmcerkede Tjenester de end havde 

viist Köngen og Staten under fredelige Forhold, vilde vcere 

skikkede til at sidde i Köngens Raad og forestaae vigtige 

Regjeringsbrancher under et Sammenstod mellein den danske 

og den tydfke Nationalitet under de overordentlige Forhold, 

der nu truede Niget, og hvor enhver Betccnkelighed, enhver 

Vaklen künde medfore de storste lllykker.

klagtet jeg ellers uden Undtagelse strengt havde iagt- 

taget den Regel ikke at benytte mit personlige Kjendskab og
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min Abgang til Köngen for at influere paa Hans Mening  

eller for udenfor Statsraadsforhandlingerne at drofte S ta ts -  

anliggenderne med Ham, troede jeg dog under de da be- 

staaende overordentlige Forhold at stylde Ham at bidrage, 

hvad jeg formaaede, til at gjore Ham Stillingen klar, for 

at Han i de faa Dage, der stode tilbage, forinden den for- 

ventede slesvigholstecnste Deputation skulde have Sva r,  

künde have T id  til forft sclv modent at overveie Sagen, 

derefter lade den forhandle i Statsraadets ordentlige Mode  

den 22de M a r ts  og faa tage fin endelige Beslutning derom, 

Desvcerre blev Sagen fremskyndet paa en af mig uforudseet 

Maade. Det er bekjendt nok, hvorledes den stcerke Spcen- 

ding, som Begivenhederne i Holstcen frembragte i Kjoben- 

havn, gav Anledning til, at der i Casino efter Jndbydelse 

af Etatsraad Hvidt og andre blandt Kjobenhavns Beboere 

indflydelscsrige Moend afholdtes adskillige meget talrigt be- 

sogte Moder. En  saadan Forsamling dar berammet til 

Onsdagen den 22de Marts-, paa Grund af de i Lobet af 

den 20de indlobne Efterretninger fra Holfteen, navnlig om 

Modet i Rendsburg den 18de, fammenkaldtes den alt denne 

D a g s  Aften. Her bekjendtgjordes det, at Kjobenhavns 

Borgerreprcesentation havde besluttet den nccste D a g s  M id -  

dag at begive sig til Köngen med en Adresse, hvori der 

androges om Ministrenes Afstedigelsc, og hele Forsamlingen 

i Casino vedtog da at ville mode ved Naadhuset for at 

ledsage Bvrgerreprcesentationen til Slottet. Nagtet jeg paa 

Grund af et stcrrkt legemligt Jldebefindende, som vistnok 

var foranlediget ved de soregaaende Dages Bekymringer og 

aandelige Anstrengelser, havde havt til Hensigt forft den 

nceste Morgen at foge Abgang til Köngen, besluttede jeg 

mig, saasnart jeg havde faaet Underretning om, hvad der
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var foregaaet paa Casinomodet, til at söge Köngen for i 

alt Fald at forvisse mig om, at Han Var bekjendt med det 

Passerede og forberedt paa, hvorledes Han bilde forholde 

sig ligeoverfor Borgerreprcesentationen. Ved min Ankomst 

til Slottet seent M an dag Asten den 20de lod Köngen mig 

strax komme ind til sig, og idet Han iovrigt alt forud 

var underrettet om, hvad der var foregaaet, raadforte Han 

sig med mig om, hvorledes Han havde at forholde sig. Jeg 

udtalte min Mening aabent for Ham, overeensstemmende 

med de Anskuelser, hvoraf jeg var gjennemtrcengt, og som 

jeg ovenfor har udviklet; iovrigt raadede jeg Ham til at 

sammenkalde Statsraadet til den nceste Morgen, T irsdag, 

for at der efter fcelleds Overveielse og Droftelse af den 

hele S tillin g  künde tages en Beslntning, forinden denne 

paavirkedes af eller i alt Fald fik Skin  af at paavirkes af 

Borgerreprccsentationens Adresse.

Ligesom de ovrige forhaandenvcerende Omstcendigheder 

og navnlig den forventede Deputations forestaaende A n 

komst syntes at gjore et saadant extraordinccrt Statsraads- 

mode uundgaaeligt, maatte jeg ogsaa af den Grund onske 

dette Statsraadsmode afholdt forinden Borgcrreprcesentan- 

ternes Ankomst, fordi jeg ifolge Kyngens scedvanlige For- 

hold og Hhppigen meget uforsigtige Udtalelser ligeoverfor 

Deputationer maatte nccre den mest grundede Frygt for, 

at Han paa en eller anden uforudseelig Maade skulde udtale 

sig saaledes til Borgerreprcesentationen, at de personlige 

Sporgsm aal, der forst burde behandles i Statsraadet, bleve 

afskaarne fra her at finde deres frie Afgjorelse. Io v r ig t  var 

Köngen aldeles enig med mig i den Anskuelse, at det, saaledes 

som Sagerne nu stode, vilde vcere umuligt at fastholde en 

Drdning af Heelstaten paa den under 28dc Januar 1848
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kundgjorte Maade, og at Forviklingerne med Tydskland 

muligen künde formindskes og Modstanden mod Oproret i 

alt Fald betydeligen styrkes ved at samtykke i, at Holsteen

Lauenborg deeltog i den thdske national-Politiske Udvikling. 

De Folger, en saadan Forandring i den hidtil folgte Politik 

vilde kunne medfore i Henseende til Statsraadets Sammen- 

scetning, frygtede Han ikke saa meget, idet Han naonlig 

stolede paa, at forsaavidt Grev C arl Moltke ikke maatte 

vcere villig til at vedblive at bestyre det slesvig-holsteen- 

lauenborgske Cancellie, saa künde Proesidiet heri da over

tages af Etatsraad Francke, som Han efter et Bekjendtskab, 

Han havde gjort med denne under Opholdet i Franzensbad 

i Sommeren 1842, ansaae som sig personlig scerdeles hen- 

given og i Besiddelse af udmcerket Forretningsdygtighed. 

T i l  Forhandling med Statsraadets Medlemmer om Sagen  

forinden Statsraadets Mode fandt Köngen, at der ikke 

vilde vcere Tid, ligesom Han ikke Heller Var tilboielig dertil.

Resultaterne af det den nceste Morgen afholdte S ta ts -  

raadsmode ere tilstrcekkeligen bekjendte. Kun hos Grev 

A. W . Moltke yttrede sig ikke nogen afgjort Utilboielighed 

til at vedblive at staae Köngen bi med sine Naad nagtet 

den forandrede Politik, Köngen vilde slutte sig til. A t 

denne Sindsstemning hos Grev A. W . Moltke ikke strax 

blev benyttet af Köngen til at sikkre sig denne i saa mange 

Henseender udmcerkede M an d s  vcdvarende Bistand, var vist- 

nok det storste Misgreb, der ved denne Leilighed blev be- 

gaaet; og dette vilde neppe vcere skeet, dersvm ikke hele 

Sagens Behandling var bleven fremskyndet og Köngens 

S in d  i en vis Grad paavirket ved den ncrr forestaaende 

Demonstration fra Borgerreprccsentationens Side. Medens 

jeg saaledes ikke kan andet end i hoieste Grad beklage, at
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Kjobenhavns Befolkning og Borgerreprcesentanter paatoge 

sig at söge at indvirke directe paa Köngens Beslutninger i 

bisse skjoebnesvangre Dage, og jeg efter bet Nhsberorte er- 

kjender, at denne Denronstration ikke har voeret uden Jnd- 

flydelse i en vis Retning, maa jeg paa den anden S ide  

udtale det som min bestemte Form ening, at Köngen i 

Realiteten med Hensyn til de Forholdsregler, Han vilde 

tage ligeoverfor det saagodtsom allercde udbrudte Opror, 

ikke i nogensomhelst Maade er bleven paavirket deraf. Hele 

det ÄEventyr om Köngens Ufrihed, hvormed Oprorerne 

sogte at besmykke deres Handlinger, og som i lang T id  gik 

igjennem alle tydske Referater om Sagernes Stilling, er et 

fuldkomment Hjernespind. Med stör Freidighed gik Köngen 

endnu dengang det truende Uveir imode. Dersom iovrigt 

Nogen maatte troe, hvad der er blevet ncrvnt, at W rgjer- 

righed eller Lyst til at hceve mig Paa mine Collegers Ve- 

kostning ved denne Leilighed har havt den mindste Jndflydelse 

paa min Fremgangsmaade, da feiler Han storligen; baade 

mit foregaaende og hele efterfolgende politiske Liv haaber 

jeg vil vcere tilstrcekkelig Borgen for, at jeg kun handlede 

saaledes, som jeg holdt det for at ville vcere i Köngens og 

Fcedrelandets Tarv. Med min Sjcels hele Styrke maatte 

jeg tvertimod söge at neddcempe den indre Uro og Bekym- 

ring, hvormed jeg saae Knudens Oplosning og Begiven- 

hedernes videre Gang imode.*)

*) Det er ligeledes blevet paastaaet, at den störe Folkedemonstration 
den 21de M arts Var sat i Scene efter Aftale med min Fader 
(jfr. Breve fra Geheimeraad P. G. Bang til Provst Will), 
Hist. Tidsskrift, 3die Rcrkke, 6te Bind, p. 119); hvor ugrundet 
denne Paastand er, og hvor lidet Han sympathiserede med denne 
Bevcegelse fremgaar klart af det her Nedskrevne. (U. A.)
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Kort esterat hiint Statsraadsmode var tilende, i hvilket 

samtlige vorige Ministre indgave deres Demission, hvorefter 

Köngen anmodede mig om at foreslaae Ham et nyt M in i

sterium, ankom Borgerreprcesentationen, ledsaget af M a g i

straten, til Slottet. I  den Adresse, som Reprcesentationens 

Formand, Etatsraad Hvidt, vplceste, fandtes Udtryk, der, 

hvis Köngen ikke forud havde taget sin Bestemmelse, vistnok 

havde fortjent en starp Revselse og vildc have vceret skikkede 

stil at tilveiebringe en Conflict mellem Regjeringen og Kjo- 

benhavns Befolkning. Ikke tilfreds med at udtale Folkets 

M istillid  til de fra Köngens Forgccnger nedarvede Raad- 

givere, hvis Negjeringssystem skulde have nndergravet enhver 

T ro  paa, at de besade Jndsigt og Kraft til at frelse Landet, 

ikke tilfreds med at forudsige, at Staten vilde oploses, der- 

som Köngen ikke uopholdeligen omgav Thronen med Moend, 

der vare Opgavens Storhed voxne og künde tilfore Regje

ringen en energisk Villie og Nationens Vistand, anraabte 

Adressen Köngen om ikke at drive Nationen til Fortvivlel- 

sens Selvhjcclp. S o m  Sagerne stode, var der nu vistnok 

ingen Anledning for Köngen til saa starpt, som disse 

Mtringer fortjente, at tilbagevise saavel denne umotiverede 

Domfceldelse af det af Köngen hihtil sulgte Negjerings

system som den dertil knyttede Trudsel; imidlertid var det, 

som ogsaa Erfaringen kort efter skulde leere, meget uheldigt, 

at Köngen i sit S v a r  til Borgerreprccsentationen yttrede, 

at det glcedede Ham at kunne meddele, at Han alt havde 

opfyldt det sremsatte Onste, Forsaavidt dette er blevet for- 

staaet, som om Köngen havde folt nogen Glccde ved at 

stille sig ved sine hidtidige Raadgivere, troer jeg iovrigt 

ogsaa, at der liggcr en Misforstaaelse til Grund derfor. 

klagtet Köngen var aldeles besternt paa at ville forsoge det
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Meiste for med M a g t  at modscette sig de slesvigholsteenske 

statsoplosende Fordringer, og for at kunne gjore dette med 

desto storre Eftertryk var bestuttet paa ikke at modscette sig 

Holsteen-Lauenborgs Tilslutning til de gjcerendc tydste Een- 

Heds-Jdeer, saa holder jeg mig dog overbeviist om, at 

Köngen ikke har fremhyklet den Beklagelse, jeg Personligen 

har Hort Ham ndtale over nu ved Sagernes S tillin g  at 

vcere nodsaget til at stilles fra sine Raadgivere. Om denne 

Folelses Oprigtighed havde jeg saa meget mindre Grund til 

at tvivle, som jeg selv, nagtet jeg flere Gange i de vigtigste 

Anliggender havde troet at maatte. scette mig i bestemt 

Modstrid med de Anstuelser, der gjorde sig gjceldende hos 

Statsraadets Pluralitet, dog var dybt gjennemtrcengt af 

Bekymring over den indtraadte Crisis, der maatte bringe 

mig ud af Forbindelse med de Mcend, hvis Humanitet, 

Fcedrelandskjoerlighed og Embedsdygtighed jeg nagtet de 

mellem os bestaaende Meningsforstjelligheder, ja maastee 

netop paa Grund af disse, havde faaet saa rig Leilighed til 

at lcere at kjende og paaskjonne.

Tiden var imidlertid kostbar. E t nyt Ministerium  

skulde dannes, de nodvendigste Fvrberedelser til at staffe 

Negjeringens Beslutninger Eftertryk ligeoverfor den allerede 

vrganiserede Modstand maatte hurtigst muligt trceffes. Der 

ndfcerdigedes Ordre til, at de Permitterede af Linien samt 

Jnsanteribataillonernes og Jcegereorpsernes 5 -A ars M an d -  

skgb uopholdeligen skulde mode ved Troppeafdelingerne. Ved 

Sammensoetningen af det nye Statsraad maatte det blive 

uundgaaeligt at tage Hensyn til de Mcend, der af den 

almindelige Mening udpegedes som de dygtigste, paalideligste 

og mest energiske; de umaadelige Offre, som det var at 

forudsee, at den danske Nation maatte bringe, for nt der
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künde levnes noget Haab om, at Skaten skulde gaae seirrig 

ud af den trnende Kamp om sin Existents, künde ikke ventes 

ydede med fornoden Hnrtighed og Beredvillighed, naar ikke 

hele Nationen Var gjennemtrcengt af Overbeviisningen om, 

at Landets Kraft anvendtes paa den hensigtsmcessigste 

Maade. Foruden med Grev Spvnneck, som jeg formedelst 

Hans skarpe Forstand, energiske Characteer og störe For- 

retningsdygtighed anfaae som den, der maaskee bedst af 

Alle egnede sig til at indtage en fremragende P lad s i 

Köngens Raad, troedc jeg det tillige nodvendigt om dettes 

Sammenicetning at conferere med davcerende Magister 

M onrad , der ved sin Virksomhed som politisk Skribent og 

udmcerkede Talegaver havde vidst at forskaffe sig en over- 

veiende Jndflydelse hos den störe Majoritet af Befolkningen, 

ikke alene i Hovedstaden, men ogsaa i Provindserne. Ved 

disse to Moends Bistand haabede jeg, der selv personlig 

ikke havde havt Leilighed til at blive bekjendt med de 

Mcend, som under de senere A a rs  politiske Bevcegelser 

havde indtaget de forreste Pladser, at blive sat istand til at 

foreslaae Köngen en til hele Situationen passende Sammen- 

soetning af Hans Statsraad, fljondt jeg vel forudsaae, at 

M onrad s Deelagtighed i Regjeringen vilde kunne fore 

denne hen mod en mere democratisk Retning ved Udvik- 

lingen af vore forfatningsmcessigc Forhold, end jeg künde 

ansee onfkelig.

Foruden Grev Sponneck og M onrad maatte endnu, 

som ovenberort, Etatsraad Francke tages med paa Raad, 

da Köngen onskede og ventede, at Han vilde overtage Be- 

styrelsen af Hertugdommernes Forretninger, saalcenge det 

slesvig-holsteen-lauenborgske Cancellie, hvis Dage rigtignok 

syntes at voere talte, endnu bestod. Efterat have meddeelt
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Köngen min Hensigt at conferere med bisse tre Mceud, 

hvilket Han aldeles billigede, lob jeg dem endnn om For- 

middagen den 21de anmode om at indfinde sig Paa Slottet. 

I  den Conference, jeg her havde med dem, hver for sig, 

udviklede jeg korteligen mine Anstuelser om Dieblikkets 

Situation og om den forandrede Politik, der ligeoverfor 

Hertugdommerne vilde vcere at folge, idet Regjeringen sor- 

meentligen ikke lcengere bnrde modscette sig Holsteens kon

stitutionelle Tilslutning til Tydskland, af hvis Forfatnings 

eventuelle Beskaffenhed det altsaa vilde afhoenge, Hvorledes 

bette Hertugdommes Forhold til Danmark for Fremtiden 

künde blive organiseret, medens den paatcenkte forfatnings- 

mcessige Forbindelse mellem alle Landsdelene maatte 

indskrcenkes til Kongeriget og Hertugdommet S lesvig. 

Jmedens Regjeringen hidtil ved forskjellige Leiligheder 

havde, navnlig i administrativ og judiciel Henseende, til- 

stedet en Sammenknytning af Hertugdommerne, hvorved 

disses Sammenhold styrkedes, og Forbindelsen med Konge

riget udsattes for Oplosning, maatte det i Fremtiden vcere 

Regjeringens Formaal at knytte S le sv ig  uadsiilleligen fast 

til Danmark; var bette skeet, maatte man haabe, at ogsaa 

Holsteen, hvis Jnteresser i saa mange Henseender vare 

fcelleds med S le sv ig s ,  vilde söge en ncermere Forening 

med Danmark, end den nu attraaede.

Hverken fra Grev Sponneck eller Etatsraad Franckes 

Side yttredes nogen Betcenkelighed imod denne P lan  eller 

nogen Utilboielighed til at indtroede i Regjeringen under 

bisse forandrede Forhold. A t Magister Monrad, hvem jeg 

ved denne Leilighed saae for forste G ang*), Intet künde

*) Det maa altsaa bero paa en Feiltagelse, naar der i Geheimeraad 
Bangs Breve (H. T., 3die R., 6te B., p. 121). saavelsom i Ge-
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have at erindre imod den af Köngen bifaldte Forandring i 

Negjeringens Politik, var en Selvfolge. Derimod yttrede 

Han kun liden Tilboielighed til at indtrcede i Statsraadet, 

idet Han foretrak en Anfccttelse som Medhjcelper, Departe

mentschef eller i en anden lignende S tillin g  hvs en af 

Ministrene. Hans Tilbageholdenhed i denne Retning 

maatte jeg efter famtlige Omftcendigheder ansee ncermest 

begründet derpaa, at Han, hvad Han dog, saavidt jeg erindrer, 

ikke dengang ligefrem udtalte, kun onskede at indtrcede i 

Statsraadet, naar een eller flere af Hans politiske M enings- 

fceller tillige erholdt Scede i Köngens Raad. Dette künde 

jeg imidlertid ikke onske; hvorvidt Saadant maatte vife sig 

nodvendigt, vilde vcere afhcengigt af de yderligere For- 

handlingers Gang.

Resultatet af de saaledes stedfundne forelobige Sam -  

taler med disse tre Mcend gav mig godt Haab om, at det 

vilde lykkes mig at enes med dem vm den yderligere Sam -  

menfcctning af Statsraadet og om de vigtige Forholdsregler, 

der alt skulde ivoerkscettes i den allerncermeste Fremtid. For  

i Fcelledsskab at trceffe den fornodne W a le  herom an- 

modede jeg dem samtligen om at modes hos mig famme 

D a g s  Eftermiddag. Ved dette Modes Begyndelse Var 

Etatsraad Francke endnu aldeles enig med os Andre om den 

Politik, den danste Regjering havde at folge. Det var

heimeraad M . Rosenorns „Losrevne Blade" (p. 33 og 46) anfores, 
at min Fader alt forinden Statsraadsmodet havde konfereret med 
Monrad. Dette Punkt har soerlig Betydning, thi det feilagtigt 
Antagne er blevet benyttet fra de afgaaede Ministres Tilhcrngeres 
Eide til ugrundede Beskyldninger imod min Fader for at have 
lagt Raad op med de saakaldte Folkeledere imod de Mcend, der 
endnu vare Hans Kolleger i Geheimestatsraadet. (U. A.)
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forst efter lcengere T id s  Forlob, da det blev bragt paa Bane, 

hvorledes man havde at forholde sig ligeoverfor den for- 

ventede stesvigholsteenske Deputation, og overhovedet naar vg 

hvorledes Regjeringens forandrede Politik skulde fremtroede 

udadtil, at en vcesentlig Meningsforstjel fremstod. Francke 

holdt paa, at man skulde give Deputationen undvigende 

Svar, at man skulde lade de i Kundgjorelsen af 28de Jan. 

ncrvnte „erfarne Mcend" komme til Kjobenhavn for at 

forhandle med dem; vi Andre ansaae det uundgaaeligt 

allerede i Svaret til Deputationen at udtale Regjeringens 

bestemte Hensigt at holde fast paa S le sv ig s  uadskillelige 

Forbindelse med Kongeriget, men at tilstede Holsteen-Lauen

borg Deeltagclse i den tydskc Forfatning. Efterhaanden gik 

denne Meningsforstjel om T id  og Form oder til at blive 

en fuldkommen Adstillelse i Henseende til Realiteten, idet 

Francke tvertimod den Grundtanke, der hidtil havde ligget 

til Grund for Forhandlingen, udtalte sig for Hertug

dommernes vedvarende uformindstede Forening og en Re

vision af den tilsagte Forfatning paa dette Grundlag.

D a  denne Anstuelse mere og mere hoevdedes af Francke 

i Hans forstjellige Udtalelser, hvoriblandt ogsaa fremkom et 

Forslag om, at Köngen uopholdeligen burde reise til 

Hertugdommerne, indfaae jeg Umuligheden af at arbeide 

sammen med Ham. Ogsaa med Hensyn til de personlige 

Sporgsm aal verkommende Ministeriets yderligere Sammen- 

scetning viste der sig Vanskeligheder; at Grev Knuth egnede 

sig til at indtrcede i Ministeriet, vare vi alle enige om; 

men forsaavidt M onrad nu stillede Etatsraad Hvidts Jnd- 

trceden i Ministeriet som Betingelse for sin Deeltagelse og 

endvidere henpegede paa Capitain Tscherning som stikket til 

Krigsminister, da antog jeg, at en saa demvcratist Sammen-
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fcetning af Ministeriet ikke vilde tjene til at give Regje- 

ringen den Kraft og Holdning ligeoverfor Udlandet, der 

var notwendig. Disse Vanfleligheder vilde imidlertid vel 

have vceret at overvinde, dersom ikke hiint Omsving af 

Francke havde fundet Sted. A t det, naar denne M an d  

svigtede, turde blive nmuligt at faae en Anden blandt de 

hervoercnde hoiere Embedsmcend ved Hertugdommernes hid- 

tidige Administration til at trcede i Spidsen for For- 

retningsforelsen efter den O rdn ing, de indtraadte Forhold 

maatte medfore, derom künde jeg ikke have nogen Tvivl. 

Det er vel ganfke naturligt, at jeg ved denne Leilighed 

stcerkt har bebreidet Francke dette Hans Omslag, der ikke 

alene medforte Skuffelse af mit Haab om Sagernes O rd

ning ad den indslaaede Bei, men ogsaa havde medfort, at 

hele denne D a g  —  paa hvilken hver spildt Time var af 

uberegnelig Vigtighed —  var hengaaet med unyttige For- 

handlinger, og skjondt jeg ikke mindes de Udtryk, jeg ved 

denne Leilighed betjente mig af, vil jeg gjerne troe, at jeg 

har ladet falde de Ord, som berettes i Droysen og Sam -  

wers i 1850 ndkomne Skrift: „Die Herzogthümer Schles

wig-Holstein und das Königreich Dänemark" p. 304, hvor 

det fortcclles, at jeg, tastende mig tilbage i min S to l,  ud- 

raabte: „Francke, in welche schreckliche Lage haben S ie  mich 

gebracht." Skriftets Beretning om hine Dages Begiven- 

heder er iovrigt fordreiet paa saa vcesentlige Punkter, at 

det har vceret mig magtpaaliggende i Fortcellingen Heroin 

at meddele den virkelige Sammenhceng, saaledes som jeg 

med fnldkommen Sikkerhed erindrer samme, skjondt jeg, da 

jeg ikke har skriftlige Optegnelser at stotte mig til, ikke er 

istand til at gjengive de enkclte Ord, der faldt fra de 

forskjellige i Begivenhederne deeltagende Personer. S o m  et
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enkelt Exempel paa de mangfoldige aabenbare Usandheder i 

Dropsen og Sam w ers B o g, der iovrigt for de herom- 

handlede Begivenheders Bekommende ikke kan vcere med- 

deelt af Andre end Francke selv, fkal jeg blot anfore Be- 

retningen om, at jeg ved Slutningen af Conferencen skulde 

have erklceret mig fuldkommen enig med Franckes An- 

skuelser og i, at Köngen strax burde tiltrcede Reisen til 

Hertugdommerne. Det er vel ikke ganske umuligt, at jeg, 

hvis S tillin g  i hiin Conference naturligviis maatte gjore 

det til mit Form aal at mcegle mellem de forskjellige An- 

skuelser, kan have ladet falde Ittringer om, at jeg, naar 

Forholdene künde ordnes sredeligen, Intet fandt at erindre 

mod, at Köngen, saasnart Omstcendighederne tillode det, 

foretog en Reise til Hertugdommerne; men at jeg i det 

Hele skulde have erklceret mig enig i Franckes Anskuelser, 

og deriblandt ogsaa i, at Köngen ufortovet burde foretage 

hiin Reise, staaer i den mest aabenbare S tr id  med Hele 

den Forudscetning, hvorfra jeg ved alle de Skridt, jeg 

havde foretaget, var gaaet ud, nemlig at Hertugdommerne 

allerede ved Afsendelsen af den forventede Deputation havde 

paabegyndt et Opror, der nodvendigviis maatte udbryde i 

lys Lue, naar Deputationens Fordringer bleve afviste; at 

disse Fordringer skulde og maatte afvises, derom har end 

ikke Francke beskyldt mig for at have yttret nogen Tvivl. 

Heldigviis staaer ogsaa Franckes Fortcelling om min Over

gang til' Hans Anskuelser i fuldkommen Modscetning til 

Hans eget Referat om min ovenberorte Bebreidelse til Ham 

om den skrcekkelige Stilling, hvori Han havde bragt mig.

Saasnart jeg var kommen til den Overbeviisning, at 

ingen Enighed var at opnaae, og at navnlig Francke ikke 

vilde tiltrcede de Anskuelser og paatage sig de Foranstalt-
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ninger, som af vs Andre ansciaes rigtige og nodvendige, 

maatte det vcere min P lig t  nt underrette Köngen om denne 

Sagens S tillin g , og om at jeg neppe bilde vcere istand til 

at opfylde det mig af Ham overdragne Hverv. Jeg anmodede 

de ovrige Herrer om at folge med mig til Slottet for det 

Tilfcelde, at Köngen maatte onske Personligen at conferere 

med dem. D a  min Vogn  Var toscedig, kjorte kun Grev 

Sponneck og Francke med mig; M onrad  begav sig derhen 

tilfods og ankom, medens jeg var hos Köngen. Om Han 

kom tilligemed Etatsraad Hvidt, saaledes som af Droysen 

og Sam wer fortcclles, veed jeg ikke; overhovedet har jeg 

ikke havt nogen Deel i Budsendelsen efter Hvidt, der, saa- 

vidt jeg veed, blev direkte fra Köngen anmodet om at 

komme paa Slottet. Efterat jeg havde forklaret Köngen, 

hvorledes Sagen  stod, bad jeg Ham om Tilladelse til at 

henvende mig til Grev A. W . Moltke med Anmodning fra 

Köngen om at paatage sig Dannelsen af et Ministerium. 

Jeg havde hertil en dobbelt Grund, deels at Grev Moltke 

dog i hvert Fald  snarere end jeg bilde vcere istand til, om 

saadant overhovedet var muligt, at erholde Bistand af en 

af de ved Hertugdommernes hidtidige Bestyrelse anfatte 

Mcend, deels at dersom Negjeringsmaskineriet for Hertug- 

dommernc, saaledes som det var at befrygte, sknlde gaae 

aldeles istaa, og Köngen derefter künde blive nodsaget til 

under den da let forudseelige Kamp med Oproret at söge 

sin vcesentligste Ststte  hos det danfke nationale Parties 

Forere, M onrad, Hvidt, Lehmann og Tscherning, det da 

bilde vcere af stör Betydning, at der i Spidsen for Regje- 

ringen stod en af Köngens celdste Raadgivere af saa aner- 

kjendt Retskaffenhed, Humnnitet og Besindighed, med saa anseet 

et Navn og saa störe Besiddelser, som Grev A. W . Moltke.
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Köngen bifaldt ogsaa ganske bette Forflag og anmodede 

mig om indstcendigen at bebe Greven paatage sig bette 

Hverv. Jeg kjorte strax til Grev Moltke og blev i Hans 

Hjeni underrettet om, at Han var i et Familieselskab hos 

Overhofmarschal Levetzau, hvor jeg derefter sagte og traf 

Ham. M ine  indtrcengende Anmodninger til Ham vare for- 

gjceves. Han paaberaabte sig hovedsaligen bet Referat af 

Formiddagens Begivenheder, der fandtes i den udkomne 

Berlingske Tidende. A t Köngen havde sagt til Borger- 

reprcesentationen, at Han glcedede sig ved at kunne med- 

dele, at bet fremsatte Onske om Ministrenes Afstedigelse 

var opfyldt, havde i hoieste Grad smertet og krcenket denne 

Köngens gamle tro Tjener.

M ed uforrettet S a g  maatte jeg vende tilbage til 

Köngen. Det var henved M idnat, men alligevel maatte 

Forsogene fortscettes for om muligt at faae et Ministerium  

istand forend den noeste Morgen, da den slesvigholsteenske 

Deputation ventedes. De mundtlige Forhandlinger mellem 

Köngen og Etatsraad Francke, der nu aabent erklcerede sig 

for Hertugdommernes Forening under een Forfatning og 

Jndtroedelse i en reen Personalunion med Kongeriget, vare 

snart tilendebragte. Foruden de hidtil tilkaldte Mccnd var 

Etatsraad B an g  anmodet om at deeltage i Conferencen; 

ogsaa Oberst Scholler, hvem Köngen onflede at overdrage 

Krigsministeriet, var kommen tilstede. Hovedvanskeligheden 

vedblev altid at vcere Bestyrelsen af de under det slesvig- 

holsteen-lauenborgfle Cancellie hidtil henlagte Forretninger. 

Hverken Baron  Carl Scheel-Plessen eller Etatsraad Rath

gen, der efterhaanden anmodedes om at indfinde sig paa 

Slottet, vare villige til at overtage hiin Bestyrelse; navnlig 

udtalte den Sidstncevnte sig bestemt imod enhver Ordning
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af Forholdene, der gik ud paa en Oplosning af Forbin- 

delsen mellen: Hertugdommerne S le sv ig  og Holsteen, medens 

Baron Plessen viste mindre Utilboielighed til at yde Köngen 

sin Tjeneste under de forestaaende for Statens Existents 

farlige Forhold. A t M onrad  og Hvidt, saaledes som det 

fortcelles i det oftncevnte Skrift af Droysen og Sam wer 

p. 308, tun meget lidet deeltoge i hele denne Forhandling, 

er sandt; deres hele S tillin g  til Sagen  og til de Mcend, 

mellem hvem Forhandlingerne fortes, gjor denne Taushed 

forklarlig. M en  at M onrad  ved Slutningen af Forhand

lingerne, fom det ligeledes fortcelles, skulde have udtalt: 

„Det er det Samme, saa udfolde vi Republikens Fane," 

det maa jeg erklcere baade ikke at have Hort og at ansee 

for moralsk umuligt efter det Standpunkt, hvorpaa M onrad  

under hele Forhandlingen havde staaet. H ans störe K log- 

stab maatte tilfulde lade Ham indsee den uhyre Overvcegt, 

den danske S a g  fik, ved at Monarchiets legitime Konge 

stod i Spidsen for Modstanden mod Hertugdommernes 

uberettigede Fordringer, der netop derved modtoge et klart 

udvortcs Proeg af at vcere oprsrske, hvad de naturligviis 

efter deres indre Beskaffenhed ogsaa virkeligen vare, men 

hvilket man ellers ikke künde vente at faae almindeligen 

anerkjendt. Se lv  om der var nogen Grund til at antage, 

at M onrad ikke med stör S o r g  vilde fee hele den europceiske 

Samfundsorden mere og mere ncerme sig til den republi- 

canske, og at Han i saa Fald vel Heller ikke vilde have 

nogen Ulyst til at fee Republikens- Fane veie i Danmark, 

hvad senere Udtalelser af Ham til mig künde lade formode 

—  skjondt M onrads egentlige Mening som oftest bliver et 

nudgrundeligt Dyb, og en saadan It tr in g  ligesaavel kan 

vcere henkastet for at sondere Andres M ening som for at



157
M a le  Hans egen —  saa vilde de ovenciterede Ord dengang 

haue vceret saa stridende imod hele Situationen, hvori vi 

befandt vs, imod M onrads kloge Tilbageholdenhed og 

endelig imod de Udtalelser, Han i hiin N at henvendte til 

mig, at jeg maa henregne Fortcellingen herom til de mange 

Usandheder, hvoraf hiint Referat vrimler.

Morgenen den 22de M a r ts  dar kommen. B an g  og 

Sponneck, som havde gjort deres Jndtrcedelse i Ministeriet 

afhoengig af, at en dertil egnet M and  overtog Hertug

dommernes Bestyrelse, trak sig tilbage, da alle Forsog i 

denne Retning vare mislykkede. For mig Var der nu 

intet Andet at gjore end definitivt at erkloere Köngen, nt 

jeg ikke formaaede at tilveiebringe en saadan Sammen- 

scetning af et Ministerium, hvormed jeg antog det muligt, 

at Regjeringen künde fores; og da jeg ei Heller künde 

tilraade Ham at käste sig i Armene paa det danfk-nationale 

Parti, som neppe vilde voere istand til at fore Regjeringens 

Toller, naar —  som sandsynligt Var —  hele den hidtidige 

overordnede Administration trak sig tilbage, saa saae jeg 

ingen anden Udvei, end at Han atter maatte henvende sig 

til det Dagen iforveien mundtligen entledigede Ministerium, 

hvis Afsked Han igvrigt endnu ikke havde underskrevet, skjondt 

Udfcerdigelserne desangaaende allerede laae fcerdige til 

Underskrift siden den foregaaende Asten. A t jeg da selv 

traadte tilbage, Var en Selvfolge. Overeensstemmende 

hermed tillod Köngen de endnu tilstedevccrende Mcend, der 

havde deeltaget i den foregaaende R a ts  Conferencer, at 

trcekke sig tilbage. Uagtet jeg ifolge Köngens Forlangende 

endnu forblev paa Slottet, og skjondt jeg tilligemed Etats- 

raad B an g  kort efter blev anmodet af K M ge n  om at ud- 

fore saadanne aldeles uopscettelige Regjeringsforretninger,
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svm midlertidigen maatte udkrccves, deeltog jeg fra bette 

Oieblik ikke lcengcre i Forhandlingerne om Ministeriets 

Sammenfcctning. Jeg er derfor Heller ikke istand til at 

bereite, hvad der derved tildrog sig*).

Hvem Fortjenesten maa tilregnes for at have formaaet 

Grev A. W . Moltke til at overtage Prcesidiet i Regjeringen, 

er mig ikke positivt bekjendt; flere af Köngens ncermeste 

Omgivelser, navnlig Kammerherrerne Tillisch og Oxholm, vare 

isccr virksomme herved, og jeg har Grund til at antage, at 

det ncermest skhldes den Forstncevntes Bestrcebelser, at 

Sagen kom istand.

Resultatet paa de af Grev Moltke forte Underhand- 

linger er bekjendt nok. Der har vceret tvistet om, fra 

hvilket Tidspunkt Martsminifteriets Dannelse künde regnes, 

navnlig med Hensyn til den Forbindelse, hvori dette Fac

tum er bleven sat med Oprorets definitive Udbrud i H o l

steen. Noget bestemt Tidspunkt, fra hvilket M artsm in i- 

steriets Sammentrceden künde ansees endeligen afgjort, kan 

ikke opgives for den 24de M a rts ,  da Udncevnelserne ud-

*) Dette er bl. A. oplyst af Geheimeraad Bang (H. T . , 3die R., 
6te B., P. 127— 134) samt af Hoiesteretsassessor O. Müller 
(sammesteds p. 167— 174). Realisationen af Bangs om
Morgenen fremsatte Forslag om en midlertidig 3-Mands Regje- 
ring, bestaaende af min Fader, Scheel-Plessen og Ham selv, og 
for hvilken Han satte sig i livlig Bevoegelse, synes efter det her 
Nedskrevne ikke at have havt min Faders T iltro, da Han kun i 
Forbigaaende berorer Köngens Anmodning til Ham og Bang om 
at varetage de lobende Forretninger. Hans legemlige Afkroeftelse 
efter det soregaaende Dogns ustandsede Anstrocngelser har desuden 
maattet forstcrrke Hans Motiver til at holde jig tilbage.

 ̂ ' (U. A.)
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fccrdigedes, og da det fvrst blev vitterligt, hvad der gav 

Ministeriet sin egentlige Characteer, nemlig at det traadte 

i Virksomhed uden Deeltagelse af en Minister, der künde 

overtage den af det slesvigholsteenske Cancellie hidtil forte 

Administration. A t der derimod, om jeg ikke mindes 

ganske feil, allerede den 22de om Aftenen og derncest den 

23de afholdtes Conferencer af de Moend, som ifolge Grev 

Mvltkes Opfvrdring havde erklceret sig villige til at ind- 

trcede i Ministeriet, og deriblandt tillige Baron  Carl Scheel- 

Plessen, der forelobigen og betingelsesviis vilde overtage 

Prcesidiet i det nys ncevnte Cancellie, künde vel give en 

gründet Anledning til at formode, at dette Ministerium  

vilde komme istand, men vil ikke af Nogen med Foie kunne 

paaberaabes som den egentlige Anledning til Oprorets Ud- 

brud i Holsteen Natten imellem den 23de og 24de M arts.  

N aar man et Dieblik vil forudscette, at Forhandlingerne 

den 22de istedetfor at tilveiebringe Martsministeriet havde 

fort til, hvad der i nogle Timer om Morgenen slet ikke 

syntes umuligt, det celdre Ministeriums Reconstruction med 

Undtagelse af mig og med Tilkaldelse af nogle andre 

Mcend, f. Ex. Bluhme og Tillisch, mon da dette vilde have 

medfort, at de af Beseler, Prindsen af Augustenborg, Grev 

Reventlow-Preetz, Schmidt og Bremer om Eftermiddagen den 

23de forte Forhandlinger, der endte med Oprorsproclama- 

tionens Udstedelse den samme Aften ved Midnatstide, vare 

udeblevne? Det er bekjendt nok, at intet Dampskib afgik 

fra Kjobenhavn til Holsteen Hverken den 22de eller 23de, 

og eftersom der ei Heller dengang fandtes Jernbane gjennem 

Sjcelland eller electrist Telegraph, er det en Physisk Umulig- 

hed, at Efterretningen om Martsministeriets Dannelse, selv
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om denne havde vceret fuldbragt den 22de, kan have vcerer 

bekjendt i Kiel den 23de om Eftermiddagen eller den paa- 

folgende Nat. Sporgsm aalet om, naar Martsministeriet 

maa ansees for at vcere bannet, er altsaa uden Betydning 

i denne Retning.

Den egentlige ncermeste Anledning til, at den lang- 

varige Spcending imellem den danske og tydske Nationalitet 

gik over til haandgribeligt Sammenstod, der begyndte med 

Rendsborgs Overrumpling, vil af enhver upartifl Historie- 

skriver blive funden i den Rendsborgske Forsamling den 

18de M a r ts  og dens Beslutninger. A t de der vedtagne 

Fordringer, hvis Jndrommelse aabenbart maatte medfore 

en Oplosning af Monarchist, i ethvert Tilfcelde vilde vcekke 

den storste Bevcegelse i Kongeriget, og at denne Bevcegelse 

künde udarte til en alvorlig Collision imellem Regjeringen 

og Folket, hvis der gjordes disse Fordringer storre eller 

mindre Jndrommelser, det maatte enhver med Forholdene 

bekjendt M an d  kunue forudsee. A t Hertugen af Augusten- 

borg, faasnart Han erfarede den i Rendsborg tagne Be- 

slutning om Afsendelsen af en Deputation, ikke tvivlede om. 

at denne Deputations Ankomst til Khobenhavn vilde frem- 

skynde en „Staatsstreich" fra Partiforernes S ide , fees 

ogsaa af Droysen og Sam w ers Skrift p. 360. D og  har 

vel neppe Nogen for A lvor kunnet trve, at der künde 

findes en Negjermg, som vilde gaae heelt ind paa de 

fremsatte Fordringer. Om  man derimod har gjort Reg- 

ning paa, at Regjeringen i nogen T id  skulde vcere tvivl- 

raadig og vakle, og at allerede en faadan Vaklen skulde 

have medfort en Forstyrrelse af den lovlige Orden i Hoved- 

ftaden, hvorved Hertugdommerne vilde vcere komne til at
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ftaae med Palmerne i Hcenderne, naar den udvortes Orden 

og Rolighed der ikke Var forftyrrct, hvilket Sidste derfor 

ogsaa var Hertugen i hoieste Grad magtpaaliggende, det 

fkal jeg lade voere usagt. Ethvert Haab i den ene eller 

den anden Retning er i alt Fald blevet skuffet ved den 

forste Efterretning vm den energiske Beslutning, Köngen 

havde taget ved Afskedigelsen af det hidtil bestaaende M in i

sterium, i hvilken Handling der laa den bestemtcste E r-  

klcering om, at Han ikke vilde give efter for nagen af de 

vpstillede uretmoessige Fordringer. A t Tidspunktet for 

Köngens Beslutning vg dens Udforelse i en vis Grad har 

vanet paavirkct ved de af Kjobenhavns Befolkning og 

navnlig Borgerreprcrsentationen udforte Demonstrationer 

var vel, som jeg oven ncermere har paapeget, i vg for sig 

beklageligt og gav tillige Oprorets Forsvnrere et meget 

velkomment Paaskud, men ogsaa kun et Paaskud, til at 

vcelte Skylden for den foregaaede Negjeringsforandring og 

Hertugdommernes faakaldte Reisning („Erhebung") over 

paa Kjobenhavns Befolkning, men da det er givet, at Op- 

roret vilde udbryde, saasnart de slesvigholsteenske Fordringer 

bleve afslaaede, saa er det dog virkelig et stcerkt Stykke at 

udlede Borgerkrigens Begyndelse, ikke fra Opstillelsen af 

hine uretmcesfige og oprorske Fordringer, men fra den 

Birkning, som disse medforte, og fra de Beslutninger, der 

bleve tagne for med den störst mulige Kraft at imode- 

gaae dem.

N aar jeg iovrigt her har udtalt mig om den ncrr- 

mefte A n le d n in g  til Oprorets Udbrud, saa maa dennc 

ikke forvexles med A a r  sagen  til det Sammenstod, der 

fandt Sted mellem den danske og tydske Nativnalitet inden-
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for Monarchiets Grcendser. Denne Aarsag ligger langt 

dybere begründet i Forholdene, saaledes som de i lcengere 

Tid  havde udviklet sig baade i og udenfor Monarchiet. 

A t Opvcekkelsen af cn levende Nationalitetsfolelse i For- 

bindelse med en starre og storre Udbredelse af Anskuelserne 

om en constitutionel Forfatnings Fortrin for den absolut 

monarchiske Regjeringssorm tilsidst maatte medfore et saa- 

dant Sammenstod, havde jo alt lcenge vceret forudseet 

som sandsynligt, men Tidspnnktet for dette Sammen

stod og Omstoendighederne, under hvilke det vilde finde 

Sted, vare vanskelige at forudsige. A t Kong Christian den 

Ottende allerede omtrent et Aar for sin Dod frygtede for, 

at Sammenstodet tun künde forhindres ved Anvendelse af 

militair M agt, har jeg ovenfor bereitet. Udbruddet af den 

franste Februar-Revolution, de tydste national - consti

tutionelle Eenhedsbestrcebelser, Bekjendtgjorelsen af Hoved- 

trcekkene til den paatcenkte Fcclledsforfatning for det danste 

Monarchie, A lt  dette indeholdt tilstrcekkeligt S to f  til at 

bringe de nlmende Gloder i Flamme.

De den 22de og 23de M a r ts  afholdte Conferencer 

imelleni de Mcrnd, der efter Grev Btoltkes Forslag vare 

designerede til Ministre, dreiede sig naturligviis saagodtsom 

udelukkende om det S v a r ,  der stulde afgives til den sles- 

vigholsteenske Deputation. Baron  Plessen havde herved 

den utnknemligste Rolle, idet Han stulde forsoge paa at 

tilveiebringe et Udkast, der deels tilfredsstillede hiin M i 

nisterconference, deels künde findes antagelig af de Deputerede 

i det slesvig-holfteen-lauenborgste Cancellie; thi at disse 

Sidfte vilde vedblive i deres Functioner, havde Baron  

Plessen gjort til Betingelse for sin definitive Overtagelse
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af Prcesidiet i Cancelliet. D a  imidlertid Ministerconferencen 

holdt paa, at S le sv ig s  uadskillelige Forbindelse ined D an -  

mark burde udtales, medens Cancelliet holdt ligesaa fast 

paa, at S le sv ig s  constitutionelle Forbindelse med Holsteen 

blev lagt til Grund for Svaret, var man i dennc For- 

handling netop paa det samme Standpunkt som ved For- 

handlingerne i de foregaaende Dage med Francke og Rathgen. 

Hvad der blev antaget paa det ene Sted, forkastedes paa 

det andet og omvendt. Endelig var den 23de om Aftenen 

Ministerconferencens Ultimatum affattet til det S v a r ,  der 

skulde gives Deputationen. Baron  Plessen lovede at sende 

Ministerconferencen Udkastet den nceste Formiddag, forinden 

Svaret skulde asgives, hvad enten det nu blev antaget 

eller forkastet i Cancelliet. Conferencen modte til den fast

satte T id; det redigcrede S v a r  udeblev. Lehmann —  der 

tilligemed Tscherning havde vceret mig -aldeles ubekjendte, 

forinden jeg saae dem i disse Conferencer —  ansaaes som 

den, der havde Pennen mest i sin M a g t  til hurtigt at 

kunne affatte et nyt S v a r  paa den Aftenen forud vedtagne 

Basis. Efterat man forgjccves havde ventet til det yderste 

Dieblik —  Deputationen var alt ifcerd med at gaae om- 

bord —  trat Lehmann sig tilbage i et tilstodende Vcerelse, 

og efter faa Minutters Forlob forelagde Han det bekjendte 

Svar. Om  en ncrrmere Droftelse af de mange deri inde- 

holdte betydningsfnlde Punkter, der iovrigt gik langt ud- 

over den i det foregaaende Mode vedtagne Redaction, künde 

der ander disse Omstcendigheder naturligviis ikke blive Tale. 

Forfattcren paatog sig selv det Hverv at overbringe Svaret. 

Deputationen «freiste: Ministrenes Udncevnelser udfcer- 

digedes, nden at Baron  Plessens künde blive optagen der-
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imellem; saagodtsom alle Embedsmoend ved de Collegier, 

hvem Hertugdommernes Administration Var anbetroet, af 

reiste efter for storste Delens Vedkommende at have ind- 

givet deres Ansogning om Assted. L o dde t  Var kästet. 

D e t  g j a l d t  nu  for D a n m a r k  at opbyde hele sin 

K r a f t  fo r  at hcevde K r o n e n s  R c t  og fo rebygge  

H e r t u g d o m m m e r n e s  L o s r i ve l se .



Gm  5lesvigs statsretlige Forbindelse med Danmark.

VI.
Jeg har i den foranstaaende Beretning om min Deel

tagelse i Begivenhederne i de saakaldte „Martsdage 1848" 

flere Gange havt Leilighed til at berore den urigtige Frem- 

stilling af disse Begivenheder, der findes i det eneste hidtil 

(1857) udkomne Skrift, som udforligen omhandler dem, 

nemlig Droysen og Sam wer: Die Herzogtümer Schleswig

Holstein und das Königreich Dänemark. Dette Vcerk har 

vel ifolge dets Titel („Aktenmässige Geschichte der dänischen 

Politik seit dem Jahre 1808") og dets hele Anloeg kun til 

Hovedformaal at godtgjore de tvende danske Konger Frederik 

den Sjettes og Christian den Ottendes underfundige og 

listige Politik ligeoverfor Hertugdommerne og navnlig i deres 

Fremgangsmaade mod Hertugerne af Augustenborg, hvilke 

Sidste, baade den nulevende og Hans Fader, fremstilles som 

ustyldige Offre far deres ccdle, paa Ret og Sandhed be- 

grundede Bestrcebelser for at hcevde deres nedarvede Rettig- 

heder til ved den kongelige Mandsstammes Uddoen at 

succedere i Regjeringen over Hertugdommerne S le sv ig  og 

Holsteen. Hvorvidt Historien ganske vil frikjende Frederik 

den Sjette for, navnligen i Anledning af Thronfolgervalget
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i Sverrig  i Aaret 1810, at have arbeidet for sig selv og 

modarbeidet Hertugens Bestrcebelfer med mindre Aabenhed, 

mindre cedle Vaaben, end det sommed sig Danmarks Konge, 

stal jeg lade vccre asagt; ialfald er hele Udviklingen af hine 

tuende Kongers Forhold mod det hertugelige H uus streven 

med aldcles aabenbar Partiskhed for det sidstncevnte, idet 

Forfatterne med stör Lethed glide hen over de Punkter, 

hvor der med god Foie kan loegges et Medlem af dette Huus  

störe Forseelser til Last —  og jeg feiler neppe ved blandt 

Andet at betegne P rinds Christian August's Forhold i 

Norge i Slutningen af Aaret 1809 som Forrcederi —  

medens de derimod med Velbehag dvcele ved ethvert Trcck, 

enhver Udtalelse, der künde indeholde Vidnesbyrd om Her- 

tugernes og deres Slcegts Hoimod og Netsind. E n  ncer- 

mere Undersogelse af alle disse Forhold ligger udenfor min 

Opgave, men dette gjcelder ikke om eet Punkt, som med 

inegen Kunstfcerdighed er draget ind i hiin Skildring af de 

danske Kongers formeentlige Underfundighed, nemlig Sp o rg s -  

maalet om ikke Hertugdommet S le sv ig s  uadskillelige For- 

bindelse med Kongeriget og Jndlemmelse under den danske 

Krone er saaledes gjennemfort ved statsretlige Acter og 

Garantier, at enhver Arveorden, der künde komme i S tr id  

dermed, maa ansees bortfalden. Det er bekjendt nok, hvor- 

ledes Ordene i Frederik den Fjerdes Patent af 22de Aug. 

1721 og Arvehyldingsacterne af 3die og 4de September 

s. A., der indeholde Grundlaget for den danske Krones Ret 

til hiin Forbindelse, ere af de nyere slesvigholsteenske S ta ts -  

retsloerere blevne bortfortolkede; men nu mene D 'H rr.  

Droysen og Sam wer at have gjort et Fund, som ikke alene 

beviser, at Frederik den Fjerde slet ikke har tilsigtet at in- 

corporere S lc sv ig  i Kongeriget ved Patentet af 1721, men
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ogsaa indeholder et slaaende Excmpel paa de danske H i- 

storiographers Underfundighed, ved af et paaberaabt Act- 

stykke at tilbageholde en Scetning, som netop skulde vecre 

afgjorende i modsat Retning af den, hvori det paaberaabes.

For at oplyse Sammenhcengen maa jeg her gjengive 

den Scetning i Patentet, paa hvis rette Forstaaelse det

kommer an. Det hedder d e r i : ...........„daß W ir  dahero

bewogen worden des Herzogen C arl Friedrich's zu Holstein 

gehabten Antheil im Herzogthum Schleswig, als ein in 

beschwerlichen Zeiten unrechtmäßigerweise vo n  der K r o n e  

D ä n e m a r k  abgeri ssenes  P e r t i n e n z ,  wieder in Posses

sion zu nehmen. W ann nun durch den, mittelst göttlicher 

Verleihung, zwischen lin s  und dem Könige und der Krone 

Schweden im Ju lio  Anno 1720 geschlossenen und Unter

zeichneten und darauf wirklich ratisicirten Frieden, so dann 

durch die darüber von den beiden Königen, als gewesenen 

Mediatoren erfolgte, formelle und solemne Garantien, fü r  

l i n s  und Unsere  K ö n i g l .  E r b - S u e c e s s o r c s  an  der  

R e g i e r u n g ,  die ewige und ru h ig e  Besitz-  und B e 

herrschung des ganzen H e r z v g t h u m s  S c h l e s w i g  und 

folglich auch des hiebevor gewesenen fürstlichen Antheils in 

jetzt besagtem Herzogthum darin festgesetzet und versichert 

worden, und W ir  dann solchemnach entschlossen, selbigen A n 

theil m it dem U n s e r i g e n  zu ve re in i gen  und zu in co r-  

p o r i ren ,  und Dero Behuf von den gesammten eingesessenen 

Ständen Unsers Herzogthums Schleswig, a ls Prälaten, der 

Ritterschaft, Städten, Am ts- und Landschafts-Einwohnern 

und Unterthanen die alleinige Erbhuldigung durch gewisse 

dazu verordnete und authvrisirte Commissarien einnehmen, 

die gesammte Eingesessene des gewesenen fürstl. Antheils, 

Geist- und Weltliche, wes Standes und Condition sie auch
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seien, Ih re r hiebevorigen Eides-Pflicht, womit sie dem 

fürstl. Hause verwandt gewesen, entschlagen und selbige 

Kraft obermelten Frieden-Schlusses und der darüber erhal

tenen Garantien unter Unserer Königl. souverainen und 

alleinigen Erb- und Landes-Regierung bringen und den Eid  

der Treue ablegen zu lassen; A ls  gebieten und befehlen 

W ir "  . . . .  etc.

Meningen af disse Ord i Patentet, naar de tages i 

deres hele Sammenhceng, synes for den Uhildede at vcere 

klar nok. N aar det udtrykkeligen udtales, at den hidtil 

fyrstelige Andeel af Hertugdommet Var et under besvcerlige 

Tider K r o n e n  D a n m a r k  uretmcessigen f r a re v e t  P e r t i -  

nents ,  saa ligger deri aldeles ubestrideligen, at ogsaa den 

kongelige Andeel af Hertugdommet, hvilket sidste i sin Heel- 

hed altid havde vceret betragtet som eet Statslegeme, ansaaes 

som et Pertinents til Kronen, og naar Beslutningen om 

den tilsigtede Forening og Jncorporation netop skeer under 

Paaberaab af en Fredstraktat, som sikkrer „Uns und Unsere 

K ö n i g l .  Erbsuccessores an der Negierung" en evig og rolig 

Besiddelse af Hertugdommet, saa kan der dog for den, der 

vil forstaae Ordene i deres naturlige Betydning, ikke vcere 

nogensomhelst T v iv l om, at det maatte vcere Köngens Hen- 

sigt at erklccre hele Hertugdommet S le sv ig  for bestandigt 

knyttet til den danske Krone. Derimod kan det ikke ncegtes, 

at selve de Ord, der ncermest udtale Jncorporationen: „mit 

dem Unserigen zu vereinigen und zu incorporiren," ikke i 

og for sig ere saa klare, som det havde voeret onskeligt; det 

er derfor ogsaa over disse, at den slesvigholsteenske For- 

tolkningskunst har kästet sig. F ra  denne Side  forftaaes de 

nemlig, som om der havde staaet: mit dem Unserigen zu 

vereinigen und d a r i n  zu incorporiren; hertil bemcerkes fra
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dansk Side, at der ikke künde voere Tale om at incor- 

porere den ene Deel af Hertugdommet i den anden, efterdi 

begge Dele, stjondt undertiden regjerede af slere Fyrster, 

altid havde udgjort eet Corpus, og at den berorte Jncor- 

poration derfor ikke kan angaae andet end en Jndlemmelse 

i Kronen af den fyrstelige Andeel i Forening med den 

kongelige. A t der findes en M ange l i disse Ord, som vilde 

gjore dem, naar de stode afrevne fra hele den ovrige Con- 

text, noget tvivlsomme, maa indrommes; men naar man 

lceser hele Patentet eller navnlig den af mig citerede Deel 

i Sammenhceng, saa synes det virkelig mcerkeligt, at Nogen 

har villet afdisputere, at heri indeholdes en udtrykkelig Ud- 

talelse af Köngens Beslutning at sikkre Jndehaveren af den 

danske Krone til enhver T id Besiddelsen af hele Hertug

dommet S lesvig. Kunde der derom have vceret nogen 

Tvivl, saa maatte for den, der ikke forscetlig vil fordreie 

Ord og Meninger, dennc T v iv l vcere bortfalden ved at 

sammenholde Patentet med Ordene i den under 3die og 4de 

Septbr. s. A. af Prcelat- og Ridderskabet i Hertugdommet 

S le sv ig  saavelsom af Hertugerne af Augustenborg og Glücks

borg som Godseiere afsagte Arvehyl-dingseed, i Hvilken det 

hedder: „Nachdem Ih re  Königliche Majestät zu Dänemark, 

Norwegen etc., M e in  allergnädigster König und Herr, kraft 

Dero sub äato Gottorff d. 22sten Augusti 1721 ausge

lassenen Patents, das vorhin gewesene fürstliche Antheil des 

Herzogthums Schleswig mit dem Ihrigen  zu vereinigen und 

D e r o  K ro n e ,  a ls ein altes injuria tomporurn abge

rissenes Stück, a u f ew ig  wieder  zu i n c o r p o r i r e n  für 

gut befunden. —  — . —  —  S o  gelobe und verpflichte Ich, 

für mich, meine Erben und Succesforen hiermit und inkraft 

dieses, daß Ich und S ie  I h r  K ön ig l i c h e  M a j e s t ä t  zu
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Dänemark, Norwegen etc. für Unseren alleinigen souverainen 

Landesherrn erkennen Lind halten, Deroselben wie auch Dero 

K ön ig l i che  Erbsuccesso ren  in der R e g i e r u n g  s e -  

cunclriru  t a n o r e i n  l s g i s  reg i so,  treu, hold und 

gewärtig sein" etc.

N aar disse to Dokumenter sammenhvldes, Hörer der 

dog virkelig en stcerkere Fortolkningskunst end den, der er 

sordoielig for Danske, til at faae den i disse udtalte Jncor- 

poration fremstillet, som om den Var en Jndlemmelse ikke 

under den danske, men under den hertugelige slesvigske 

Krone, og at den i Arvehhldingseden omtalte lex regia ikke 

skulde vcere den danske Kongelov, men et Arvestatut af 

1650, der aldrig har baaret Navn af lex regia o. s. v. 

M en  iblandt de mangfoldige uomstodelige Beviser for hele 

Hertugdommet S le sv ig s  Jncorporation i den danske Krone 

som et uadskilleligt Pertinents til denne, der ere fremdragne 

as den Commission, der af Kong Christian den Ottende 

var nedsat til at undersoge disse Forhold forinden Em ana

tionen af det aabne Brev af 8de Ju li 1846, er ogsaa af 

Commissionen anfort (Collegialtidende for 1846 p. 557), 

at Hensigten at ville indlemme S le sv ig  i Danmark giver 

sig tilkjende i alle Raadslagninger, som gik forud for P a 

tents af 22de August 1721, og at Bidnesbyrd Heroin des- 

uden indeholdes i en E r k l c e r i n g  ganske af K ö n g e n s  

H a  and  (Frederik den Fjerdes), hvorved Han ubetinget giver 

de Grunde, som talede for en saadan Jndlemmelse, For- 

trinet for dem, der vare opstillede derimod. Ved denne 

It tr in g  have nu Droysen og Sam wer udfundet, at Commis

sionen har gjort sig skyldig i en Usaichhed ved en forscetlig 

Udeladelse af Slutningen af hiin Erklcering af Köngen, i 

hvilken Erklccrilig i dens hele Sammenhceng de tvertimod
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finde et Beviis for, nt Köngen i 1721 ikke har tilsigtet en 

Jncorporntion i Danmark, endskjondt de indromme M u lig -  

heden af, at Ordene i Eedsformularen „sseunclum keirorem 

legis rogisö" med Flid  ere indskudte af Concipienten for at 

indbringe en perfid Tvetydighed. De Sporgsm aal, der 

vedkomme Forstaaelsen af de omhandlede Jncorporations- 

acter, ere af saa stör Betydning, at man ikke kan forbigaae 

et Argument af denne Vlgtighed, og som fremftilles som et 

afgjorende Beviis for Rigtigheden af den slesvigholsteenske 

Opfattelse og for den danske Regjerings Troloshed.

Sagen  fortcelles af de nysnoevnte Forfattere saaledes: 

Geheimeraad Gensch v. Breitenall, hvis Erklcermg var for- 

langt over det Sporgsm aal, om Hertugdommet S le sv ig  

vilde vcere at incorporere i Kongeriget eller at regjere soni 

et separat souveraint Hertugdomme, udviklede i sin Betcenk- 

ning de Grunde, der künde anfores for Jncorporationen, 

og anforte herfor tre, nemlig 1", at Kongeloven saaledes 

vilde det; 2", at S le sv ig  tidligere havde vceret et Stykke 

af Danmark, og 3", at Regjeringsomkostningerne vilde blive 

mindre. M en  som Modgrunde anforte Han derefter: 1", 

at Kongeloven i Betragtning af Kong Valdemars Revers 

af 1346 (ccmstitutio Valäom ariana) ikke fandt Anvendelse 

i S lesvig, og at Frederik den Tredie ved Affattelsen af 

Kongeloven ikke künde have tcenkt paa S le sv ig ;  2", hvad 

S le sv ig  i fordums T id  havde vceret, künde ikke komme i 

Betragtning; 3", nogle Besparelser künde i et saadant 

Sporgsm aal ikke vcere afgjorende. Dertil foiede Han imod 

en Inkorporation endnu folgende Grunde: 4", imod Jncor

porationen reiste der sig i den dertil nodvendige Omordning 

af saagvdtsom alle Forhold noeften uovervindelige Hindringer; 

5", Sagen künde vel endnu mere oplyses ved en anden



hemmelig, vigtig Raison ex Ie»e rsssiu, men det Var for

medelst Visse besynderlige Omstcendigheder ikke raadeligt for 

Tiden at extendere sig saavidt; 6"), uden Inkorporation 

vilde A lt gaae af sig selv, Köngens egenhcendige Resolution 

herpaa opgives nu af Dropsen og Sam wer at lyde fuld- 

stcendigen saaledes: „W as des Geheimen Raths Breitenau 

Frage: ob das Herzogthum Schleswig dem Königreich 

Dänemark zn incorporiren oder als ein separates souve

raines Herzogthum zu regieren, anbetrifft, so bin ich platter

dings vor die drei ersten rutiones, und kann gar nicht 

finden, daß obgleich der Geheime Rath Breitenau sechs 

rutionos dagegen anführt, daß selbe von dem Gewichte seien, 

die ersten drei aufwiegen zu können, dennoch befinde diese 

Sache von der impoitunoe, daß man solches nicht also fort 

von nöthen hat zu verändern, besondern peu acipros peu, 

und also das Obergericht zu Schleswig recht wohl in 

Stelle einer Regierung bis weiter continuirt werden kann."

Det er den sidste Deel af denne Resolution, nemlig fra 

Ordene „dennoch befinde diese Sache" og til Slutningen, 

som Droysen og Sam wer have fremdraget, idet de formene, 

at denne ikke tidligcre fremkomne Scetning netop godtgjor 

Köngens Hensigt ikke at lade Jncorporationen indtroede i 

1721. Dette ansee de saa klart, at de (p. 27) kun frein- 

fore den Bemccrkning: „ E s  folgt also hieraus, daß im 

Jahre 1721 eine Inkorporation in Dänemark nicht statt

finden sollte." Jeg mener derimod, at Droysen og S a m -  

wers Fortcelling om denne S a g  burde vcere fülltet med den 

Bemccrkning: Det folger altsaa heraf, at det var Köngens 

Villie, at en po l i t i sk  Inkorporation af S le sv ig  i Danmark 

skulde foregaae; at Köngen har fuldstcendigen bifaldet de af 

Geheimeraad Breitenau dcrfor anförte to Grunde, navnlig
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at Kongeloven saa vilde det, og at S le sv ig  tidligere havde 

vceret et Stykke af Danmark; at det altsaa er umuligt 

andet, end at det i Patentet af 22de Aug. 1721 brugte 

Udtryk „incorporere" kan sorstaaes anderledes end som en 

Jncorporation af hele Hertugdommet i Danmark, ekler at 

„lex rsg ia " i Arvehyldingsacterne skulde sigte til andet end 

den danske Kongelov; men at Köngen ikke har villet, at en 

a d m i n l f t r a t i v  Jncorporation strax stulde gjennemfores, 

thi at Köngen ved Ordene: „daß man solches nicht also 

fort von nöthen hat zu verändern" har sigtet alene til de 

administrative Forandringer, fslger med Nodvendighed af 

Hele Slutningen „und also das Obergericht" etc. Desuden 

er det jo äldeles uomtvisteligt, at en politist Jncorporation 

kun kan skee ved en politisk Act paa een Gang, imedens 

den administrative Jncorporation saa godt som ikke lader 

sig udsore uden „psu allpros psu ". N u  at overose Kong  

Frederik den Fjerde med Beskyldninger for Underfundighed, 

at fordreie alle de i de paagjceldende politiske Acter brugte 

Udtryk til at skulle betyde Noget, de ikke kunne betyde, og 

det fordi Frederik den Fjerde ikke har skarpt skjoelnet melleni 

den politiske og den administrative Jncorporation, medens 

hele Contexten dog medforer, at Tanken derom har vceret 

tilstede, det vidner om en saadan Beviisforelse fra Droysen 

vg Sam w ers Side, at man overalt maa vcere meget be- 

tcenkelig ved at fceste Lid til nogetsomhelst af deres Udsagn, 

naar man ikke selv noie har undersogt den egentligc 

Sammenhceng.

Havde iovrigt Kvng Frederik den Fjerde havt N u- 

tidens Erfaring oin den Udholdenhed og Seighed, hvormed 

de slesvigholsteensksindede Embedsmoend og Jndvaanere i 

Hertugdommet S le sv ig  vide at modscette sig enhver For-
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anstaltning fra Regjeringcns Side, der har til Hensigt at 

knytte Hertugdommet fast til Kongeriget, bilde Han neppe 

ved Sagens „importanco" og de derved unoegteligen for- 

bundne Vanskeligheder habe ladet sig afholde fra ogsaa 

ufortovet at fuldbyrde og fastholde den administrative I n 

korporation; under de nu indforte constitutionelle Former 

og forviklede Forfatningsforhold vilde en saadan Act med- 

fore endnu flere Vanskeligheder end paa hiin T id , da 

Köngens souveraine Villie burde have vceret tilstrcekkelig til 

at afgjore alle modende Tvivlspunkter. Jmidlertid skulde 

jeg dog holde for, at ligesom den fcelleds Bestyrelse af 

Kongerigets og Hertugdommets Domaineanliggender allerede 

er fnldstcendigen gjennemfort, nden at deraf er resulteret 

nogen storre Vanskelighed, saaledes bilde en Forbindelse af 

den overste Administration i Hertugdommets ovrige An lig- 

gender med Kongerigets kunne lade 'sig ivcerksoette nden at 

medfore vccsentlige practiske Ulemper. N aar det slesvigste 

Ministeriums tre Departementer henlagdes hver under fit 

tilsvarende Ministerium i Kongeriget, og de Säger, der 

behandles collegialt af Ministrene for begge Hertug- 

dommerne, for S le sv ig s  Vedkommende overdroges enten 

de ncermest paagjceldende danske Ministre eller en enkelt af 

disse, saa vilde en saadan administrativ Forbindelse nu, da 

der findes et tilstrcekkeligt Antal Mcend, der ere fuldkom- 

ment fortrolige med Lovgivningen og Forholdene baade i 

Kongeriget og i Hertugdommet, ikke stode paa nogen uover- 

vindelig Practisk Vanskelighed. En  anden S a g  er, at de 

formelle Vanskeligheder, der kunne reifes mod en saadan 

Srdning, maatte vise sig at vcere i al Fald for Tiden 

uvverkommelige.
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M a n  indvende iovrigt ikke, at den her fremsatte Tanke 

am Sammensmeltningen af den oberste centrale Administra

tion for Kongeriget og Hertngdommet S le sv ig  har sin 

Nod i og i sine Conseqventser vil sore til Eiderpoltiken. 

I  Principet erkjender jeg en lignende Forening ogsaa at 

vcere rigtig for Holsteens og Lauenborgs Vedkommende. 

Den Adsplittelse, der bestaaer i den overste Bestyrelse af de 

forskjellige Landsdele, anseer jeg overhovedet for at vcere 

fordcervelig; Erfaringen har jo tilstrcekkeligen viist, at der 

endog kan indtrcede Tilfcelde, hvor denne Adsplittelse forer 

til en fuldkommen Oplosning af Administrationen for 

nogle af Landsdelene, og den nu bestaaeude Ordning vil 

ideligen medfore störe Vanskeligheder ved fremtidige Minister- 

skifter. M en  Gründen, hvorfor jeg her ncermest har yttret 

mig om Sammensmeltningen af Kongerigets og Hertug- 

dommet S le sv ig s  Administration, er den, at Gjennemforelsen 

af denne Tanke, saaledes indfkroenket, vilde mode langt 

fcerre practiske Vanskeligheder, end dersom den tillige ud- 

straktes til Holsteen-Lanenborg, ligesom det ogsaa er aaben- 

bart, at de Jndvendinger, der upaatvivlelig vilde reifes 

derimod andetsteds fra, vilde faae en ganfke anden Vccgt, 

naar de tillige angik de to til det tydske Forbnnd hen- 

horende Hertugdommer.

Sporgsm aalet om, hvorvidt Danmark var berettiget til 

at ansee S le sv ig  som et uadstilleligt Pertinents til den 

danske Krone, hvorvidt Danmark altsaa var i sin gode Ret, 

naar det anvendte hele sin Kraft paa at bekjcempe den 

M agt, der baade indenfor og udenfor Monarchiets Groendser 

nu var ifccrd med factisk at ville gjennemfore den falske 

slesvigholsteenske Lccre om Hertugdommernes indbyrdes Real

union og fcelleds midlertidige Personalunion med Kongeriget,
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har paa saa mange Maader faaet sin udforlige Droftelse 

og Belysning, at den, der kan og vil see, ikke ret vel kan 

have nagen T v iv l derom. Droysens og Sam w ers skjceve 

S lu tn ing  ved et tidligere, saavidt vides, uberort Jncidents- 

punkt i Sagen  har fort mig til denne temmelig lange 

Digression fra Begivenhederne i M a r ts  1848.



T i l l c e g .

^ )e t  er kun meget lidet, hvad min Faders Erindringer 

indeholde udover det her Meddelte. Han udtaler, at medens 

Hans S tillin g  i det gamle Ministerium havde vceret Han: 

yderst pinlig, idet Han afveg vcesentligen fra de fleste af sine 

Kollegers Anskuelser om M a a l og Midler, der skulde tilstrcebes 

og benyttes, saa vare det nye Ministeriums Medlemmer nu 

alle enige i at rette deres samlede Bestrcebelser paa hurtigst 

muligt at opbyde hele Landets Kraft til Oprorets Bekjcempelse, 

ligesom hver D ag  bragte Regjeringen nye og opmuntrende 

Beviser Paa den umaadelige Begeistring, hvormed hele Landets 

Befolkning understottede disse Bestrcebelser. M ed en forhen 

aldrig kjendt Hurtighed gjennemfortes de desaarsag paabudte 

Foranstaltninger, og enhver Bistand, der künde ydes af Private, 

blev Regjeringen tildelt i rigeligste M aa l. O g dög —  tilfoier 

Han til S lutn ing —  varede det ikke lcenge, forend Han til- 

strcekkeligen overbevistes om, at Han ogsaa under disse Forhold 

vilde komme til at indtage en saare vanflelig Stilling, thi ikke 

alene künde Han langtfra altid billige Principet i de Lov- 

givningsforandringer og administratioe Foranstaltninger, som 

Ministeriets demokratiske Halvdel, Monrad, Hvidt, Lehmann 

og Tscherning —  til hvilke Kknuth som ostest siuttede sig —  

strcebte efter at gjennemfore, men selv om Han künde tiltrcede
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Principet, maatte Han dog meget ofte vcere utilfreds med 

Gjennemforelsesmaaden.

Martsministeriets Karakteristik maa vel anses soin ret 

fyldigen belyst igjennem de historiske Aktstykker, der desangaaende 

senere ere komne frem, tildels fra flere af dets egne Medlernmer; 

det er sikkert ogsaa ret trcesfende, ialfald ligeoverfor Forholdene 

indadtil, naar t. Ex. Lehmanil herom udtaler (Eftl. Skrifter 

2den Del p. 98), at det var netop Martsministeriets Styrke, 

at det ikke var et kompakt og ensartet Ministerium, men lige- 

som en forelobig M e  Rigsdag, hvori hele Folket knnde finde 

et Udtryk og en Borgen for sine forskjellige berettigede 

Meninger, og at dets M ission  maatte vcere endt, naar den 

virkelige Folkereprcesentation var kommen sammen. M en  

imidlertid har min Fader sikkert folt sig lidet tiltalt af disse 

parlamentariske Kampe indenfor Ministeriet, i hvilke Han ikke 

saa de af Ham forfcegtede eller stottede konservative Anskuelser 

trcenge tilstrcekkeligen igjennem ved Afgjsrelsen af mange 

vigtige Sporgsm aal og vel navnligen ved Grundlovsudkastets 

Udarbeidelse og Diskussion, i hvilke Han som Justitsminister 

maatte tage en vcesentlig Del, ligesom Han ogsaa i samme 

Egenskab forelagde Udkastet for dyn grundlovgivende R igs-  

forsamling den 24. Oktober 1848. Hans Hu havde altid 

staaet til en roligere Embedsgjerning, og da Hans Helbred 

tilmed ikke var stcerkt, gik Han kun med Overvindelse fra M arts- 

ministeriet over i Novemberministeriet, hvis mere ensartede, 

konservative Fane end dets Forgcengers, og hvis politiske P ro 

gram med Fravigelse af Tanken om S le sv igs Deling dog i 

langt hoiere Grad havde Hans Tilslutning. Kong Frederik

den Syvende sendte Ham ogsaa i denne Anledning i et egen- 

hamdigt Brev en varm Tak, fordi Han vedblivende vilde 

bistaa Ham. *)

*) Dette Brev, der med adskillige andre i end mere fortrolig Tone 
vidner om Köngens paa dette Tidspunkt endnu vedvarende varme
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D a  Novemberministeriet omdannedes i J u li 1851, afloste 

min Fader sin Svoger, Geheimeraad Tillisch, som Minister 

for Slesvig, idet dennes skrappe Bestyrelse af Hertugdommet i 

udprceget dansk Aand havde vakt en Misbilligelse hos de 

tydste Stormagter og den rilssiske Regjering, for hvilken man 

scerligt af Hensyn til den sidstncevnte M a g ts  bestemt udtalte 

Mening ansaa det raadeligst at give efter ved et Personskifte 

i Hertugdsmmets Bestyrelse, der uden at betyde nogen System- 

forandring künde lade forvente og muliggjore en storre Hen- 

syntagen til forskjellige frencsatte Anker.

Ogsaa i Ministeriet af 18de October 1851 vedblev min 

Fader at bebolde sit Scede som Minister for S lesv ig, og 

dette Ministeriums Svingn ing imod Helstatspolitiken maatte 

have Hans fulde Tilslutning, da Han ifolge hele sit Grundsyn 

paa Danmarks politiske Forhold kun havde ststtet Eider

politiken af Nodvendighedshensyn, saalcenge Faren for at 

miste S le sv ig  eller en Del deraf stod paa. Efter at vcere 

traadt definitivt ud af Regjeringen ved Jannarministeriets 

Dannelse 1852 fandt Han under Forhandlingerne i Folkethinget 

i M a rts  s. A. (Rigsdagst. p. 5257 ff., p. 5401 ff.) an- 

gaaende en Mistillidsadresse til det nye Ministerium Leilighed 

til at gjore Rede for sit politiske Standpunkt, og hvorfor Han 

ikke trods indstcendige Anmodninger havde modtaget nogen 

Portefeuille i det nye Ministerium. Det maatte nemlig anses

Venfkabsfolelser for min Fader, lyder saaledes: „M in  gamle troe 
Ven, Modtag D in  Konges og D in  troe Bens Tak for at D u  har 
modtaget eller beholdt D in  Portefeuille i det nye Ministerium og 
tillige min Tak for den Tid, D u  har tjent i det gamle.

Jeg onsker D ig  al Held i det Nye, og jeg beder D ig  vcere 
overbeviist om, at jeg stedse forbliver og er

D in  troeste Ven
og velvilligste

Frederik H.
Frederiksborg den 16de Nov. 1848.
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for rigtigst atter at foretage et Personskifte i Hertugdommet 

S le sv igs Bestyrelse efter den ved Kundgjorelsen af 28de Januar 

1852 nn bestemt angivne Forfatningsforandring i helstatlig 

Retning*), og da Han holdt paa en hurtigere Gjennemforelse 

af det nye Program  ef ter  derom t i l v e i e b r a g t  T i l s l u t -  

n i n g  f ra  K o n g e r i g e t s  R i g s d a g  end den, hvorom det 

tiltrcedende Ministeriums Medlemmer künde enes, havde Han 

anset det rettest at trcekke sig helt tilbage.

Efter Junigrundlovens Udstedelse valgtes min Fader til 

Folkethingsmand for Odense, men stillede sig ikke senere til 

Gjenvalg, hvorimod Han i 1853 modtog V a lg  til Lands- 

thinget, ligeledes fra Fyen, og i J u li 1864 til kongevalgt 

Medlem af det da dannede R igsraad, hvilken Stillin g  Han 

beholdt i det efter Forfatningen af 2den Oktober 1855 valgte 

Rigsraad. S i t  M andat som Landsthingsmand nedlagde Han i 

Oktober 1854; Han havde kort efter sin forste Udncevnelse til 

kongevalgt Medlem af Rigsraadet modtaget eu Opfordring fra 

endel oppositioneltsindede Valgmoend i sin Landsthingskreds til 

enten ikke at modtage denne Udncevnelse eller at nedlcegge fit 

M andat som Landsthingsmand, hvilken Opfordring Han dog 

ikke forelobigen fandt Anledning til at efterkomme, forend det 

af selve Forhandlingerne paa den snart efter sammentrcedende 

Rigsdag fremgik, at der ikke Var nogen Overenskomst mulig 

imellem denne og den Regjering, der havde udstedt Julifor- 

fatningen. S in  Mandatnedlceggelse motiverede Han, foruden 

i en Skrivelse til sine Vcelgere, i en lcengere Artikel i Ber- 

lingske Tidende (27de Nov. 1854), hvori Han forsvarer hele 

sin politiske Fcerd, som Dagbladet ved denne Leilighed

*) Hans Afloser, Grev C arl Moltke, Var i Udlandets L)ine en storre 
Garanti for Bevarelsen af S lesvigs Selvstcendighed indenfor 
Helstatsrammen, hvilket ogsaa dar blevet direkte udtalt fra de 
tydske Stormagters Side.



181
havde fundet Anledning til at angribe (21de Nov. 1854). 

I  Rigsraadet beholdt Han derimod sit Scede indtil sin Dod, 

men iagttog her en gjennemgaaende reserveret Stilling.

D a  saavel de indre og ydre politiske Forhold i Efter- 

aaret 1856 som en betydelig Meningsforskjel imellem det da- 

vcerende Ministerium B a n g 's  Medlemmer foranledigede bette 

til at sage sig omdannet eller aflost, henvendte Kong Frederik 

den Syvende sig efter samtlige Ministres Raad (Geheimeraad 

Scheele dog undtagen) forst til Geheimeraad Tillisch og der- 

ncest til min Fader for at formaa dem til at paatage sig 

Dannelsen as et rekonstruieret eller nyt Kabinet. Hos den 

Forstncevnte modle imidlertid Köngen et absolut Afslag, og 

min Fader stillede som sin forste Betingelse, at Geheimeraad 

Scheele, der foruden at vcere Husminister sad inde med baade 

Udenrigsministeriets og det holsten-lauenborgske Ministeriuins 

Portefeuiller og nod saavel Köngens som Hans Gemalindes 

scerlige Tillid, ikke blev gjenoptagen i Ministerien H v is  

Hans Majestcet fandt det nodvendigt at beholde Scheele, 

maatte Han raade Köngen til at overlade denne at paatage sig 

Tannelsen af det nye Ministerium. Hans Majestcet, der 

iovrigt havde modtaget min Fader med en Udtalelse om, at 

Han haabede, at ligesom Han alt engang havde reddet Köngen 

ud af den vanskeligste Situation, Han da alter nu vilde gjore 

det, erklcerede det imidlertid for umuligt at undvcere Scheele, 

hvorefter min Fader trak sig tilbage, saameget mere som Han 

endmindre künde vente, at Köngen vilde gaa ind paa de ovrige 

Betingelser, Han ansaa det nodvendigt at fremscette navnlig 

med Hensyn til Grevinde Danners Stillin g  og Fjernelsen af 

flere af Köngens davcerende personlige Raadgivere.

M in  Fader skriver herom i en Dagbog, Han har efterladt 

sig fra denne Periode, og af hvilken det Ovenstaaende er et 

Uddrag:

„14de October —  - ---------Endnu staaer Ministercrisen
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uafgjort. Det lader til, at det Forsog, de Doctrinaire have 

gjort paa at indrette en constitutione! Forfatning for hele 

Monarchiet ved Siden af de störe Forskjelligheder i Organi

sationen af de scerlige Landsdele ikke kan gaae synderligt 

lcengere. Köngens Uordholdenhed, Hans personlige Raad- 

giveres og Omgivelsers Egennhtte og tildeels Slethed maae i 

Forbindelse med de forfatningsmcessige Vanskeligheder afskrcekke 

Enhver fra at overtage Ansvaret for Ministeriets Dannelse, 

naar man ialfald ikke forud ved en vcesentlig Forandring af 

Omgivelserne binder Köngen til at holde fast ved det System, 

det tiltrcedende Ministerium maatte beslutte at folge. O g  

under alle disse Vanskeligheder maatte det dog ansees som en 

Ulykke, om de Garantier, Forfatningen indeholder mod M ag-  

tens M isbrng, skulde formindskes.

Tet er Extremernes Tid, hvori vi leve. Overalt i 

Europa har et moderat frisindet, conservativt Regimente kun 

ringe Udsigt til at bestaae lcenge. I  Frankrig er det orleanske, 

moderat constitutionelle Regimente bilkket under for et demo- 

cratist Anarchie, en Republik, der snart maatte vige for 

Keiserdommets despotiske Enevcelde. I  Spanien vexler det 

yderligste Democraties Bannerforer, Espartero, med den 

krasseste Reaktions, Absolutisten Narvaez; det Mellemrum, 

hvori det moderat-liberale Parties Anforer, O 'Donnel, faaer 

Lov til at fore Regjeringens Toiler, efter at Han har kästet 

den ene eller den anden af hine Iderligheder overende, er 

aldrig af saa lang Varighed, at de gode Frugter af Hans 

maadeholdne, besindige og dog frisindede Regjering kunne faae 

Tid til at udvikle sig. Jeg frygter meget, at der her i Landet 

vil vife sig störe Vanskeligheder ved at bevare en Middelvei 

mellem den stcerkt fremadflridende democratiske Tendents, der 

ved saa mange Leiligheder har gjort sig gjceldende under det 

nuvcerende Ministerium paa den ene Side, og et stcerkt til- 

bagegaaende, endeligen til Absolntisme forende Regimente Carl
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Moltke, General Hansen, Sponneck, Tillisch. Den forste 

Retning er iscer farlig under vor nuvcerende Konge; Grev- 

indens, Berlings og adskillige andre af Hans Omgivelsers 

Raad ville stedse söge at fore Ham mere og mere i Armene 

paa om ikke det reent democratiske, Bondevennernes, Parti, 

saa idetmindste til det yderste Venstre af det doctrinaire P ro 

fessorparti.

16de October. Knltilsminister Hall var igaaraftes hos 

mig for at meddele mig Sagernes nuvcerende Stilling. Andrce 

havde den 12te d. M .  vceret hos Köngen, der anmodede Ham 

om at overtage Conseilsprcesidiet, hvortil Han havde svaret, at 

Han ikke künde overtage nogetsomhelst saadant Hverv, forinden 

Hans Majestcet havde givet mig fuldstcendig fri Raadighed til 

at foreslaae et nyt Ministerium. Köngen havde viist sig util- 

boielig hertil, havde indvendt, at jeg jo allerede havde er

kläret ikke at kunne danne et Ministerium m. m. Derefter 

havde Scheele faaet Anmodning om at see om muligt at danne 

en anden Combination; Han havde henvendt sig til Ussing og 

David, men Hans Bestrcebelser i denne Retning vare mis- 

lykkede, og Scheele havde igaar Eftermiddag for Hall erklceret, 

at Han ikke ventede at kunne faae Noget bragt istand. Hall 

meente imidlertid, at Scheele mutigen endnu vilde, naar Han 

dreves til det Iderste, henvende sig til Monrad, Rottwitt og 

Consorter, hvilket jeg iovrigt ikke troer. Under Samtalens 

Lob shntes Hall ikke at vcere ganfke decideret paa, at Han 

ikke skulde kunne sidde i et Ministerium med Sponneck; Hans 

Hovedanskuelse om Sagens nuvcerende S tillin g  var den, at 

der maatte tilveiebringes et Ministerium, som bar Prceget af 

Forsoning imellem Nutiden og Systemet for December 1854.

---------—  —  Finantsminister Andrce har senere vceret

hos mig for ncermere at fortcelle mig Udfaldet af sin Samtale  

med Köngen den 12te d. M ., hvoraf det blandt Andet fremgik, 

at Köngen nu under ingen Omstcendigheder öftere vilde hen-
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vende sig til mig. P a a  Grund af Scheeles mislykkede Forsog 

og Köngens Raadvildhed havde Andrce endeligen besluttet sig 

til at gjore et Forsog paa at holde det nuvcerende Ministerünn 

samlet med den Modification, at Unsgaard overtager Fcelleds- 

ministeriet og Krieger Jndenrigsministeriet.

18de October. A f Aviserne idag erfarer man nu, at 

den sidst berorte Combination er i Begreb med at lykkes. 

Altsaa er hele Resultatet af denne lange og besvcerlige M i-  

nistercrise, at B an g  trceder ud og Krieger trcrder ind. ()ue! 

tapn^o pour une Omelette! . . . .

Denne Episode havde dog ogsaa tilfolge, at Köngen, der 

havde meddelt Ministrene, at Han havde henvendt sig til min 

Fader om et nyt Ministeriums Dannelse, men uden Resultat, 

trods at Han havde givet Ham fuldstcendig frie Hcender i dets 

Sammenscetning, hvilket Sidste ikke stemmede med Virkelig- 

heden, blev yderligere opbragt paa min Fader, da Han ud- 

fandt, hvad der ogsaa fremgaar af Dagbogsoptegnelserne, at 

Han under hele den beskrevne Krise havde staaet i Forbindelse 

med Ministrene Andrce og Hall og oplyst dem om Sagens 

rette Sammenhceng. Med fuldstcendig Urette ansaa Köngen 

min Fader for at staa i Spidsen for Jntriger, som Han mente 

bleve foretagne bag Hans R yg  for at fjerne Geheimeraad 

Scheele og indskrcenke Grevindens og hendes Venners Jnd- 

flydelse, og Hans M r in g e r  ved denne Leilighed imod min 

Fader stemte knn lidet med Hans ubrodelige Venskabsforsikringer 

fra tidligere Tider. D a  min Faver imidlertid kjendte og ikke 

agtede Kilderne til denne Forandring i Köngens Folelser lige- 

overfor Ham, paavirkede det saameget mindre Loyaliteten i det 

Hengivenhedsforhold, hvori Han fra sin Side havde staaet hele 

sit Liv til Köngen.

Ester sin celdre Broders Dod i 1850 overtog Han en 

Tid Bestyrelsen og senere Realisationen af en mindre Land- 

eiendom, Stengaarden i Gladsaxe So gn , som Hans Broker



havde eiet, og for hvis Overskud ved Sa lget der ifolge testa- 

mentarisk Disposition skulde oprettes en Familiefideicommis- 

Kapital —  eller ialfald Begyndelsen dertil —  som da vilde 

tilfalde Ham som Familiens Chef. Han fik derved Leilighed 

til at beskjceftige sig med Landbruget, hvilket interesserede Ham 

i hoi Grad, og efter sin Udtrcedelse af Ministeriet i 1852 

kjobte Han Eiendommen Sollerodgaard i Ncerheden af Holte, 

hvor Han tog fast Bopcel, og her viede Han —  afset fra

Hans Rigsraadsvirksomhed —  sin Familie og sin Gaards

Drift Storsteparten af sine Jnteresser og alt fit Arbeide. D a  

Han imidlertid i Begyndelsen af 1855 modtog Anscettelse

som konstitueret Domcenedirektor, flhttede Han samme A ar tilbage 

til Kjobenhavn og folgte Sollerodgaard det paafolgende Aar.

I  1857 paadrog Han sig paa en Embedsreise en heftig

Forkjolelse, der efterhaanden gik oder til en Brystsygdom, 

imod hvilken Han forgjceves sogte Helbredelse ved et Ophold i 

Jnterlaken i Schweiz. Hans Krcefter svandt her mere og mere, 

og den 3die September 1857 udaandede Han i sin Hustru's Arme, 

ligesom Han ogsaa ligger begraven ved det ncevnte Badested.

Folgende smukke Mindedigt over Ham (Berlingske Tiden de 

den 7de Septbr. 1857) giver Ham kun, hvad Hans var:

Fortids Adelssind ög faste Tro  

V a r  D in  Ledestjerne gjennem Livet,

Derved vandt D in  I d  den sikkre Ro,

Som  kun er den cegte LEdling givet.

Ven af Lysets Sandhed og dens Vcerk,

Fattede D u  Tankens rene Strceben,

Vidste, at hvad der gjor Manden stcerk 

E r: Han troer selv, hvad Han bcer paa Lceben.

Dette Hjertelag og denne Aand,

Reent som Guldet og saa blank som Staalet,

Lcenket ei ved snevre Sjceles Baand,

Styred uden Hensyn frem mod M aalet;
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T h i i Köngens S lo t, i Hjemmets Skjod 

O g i Folkets Rand D u  Var den samme. 

Derfor Sorgebudet om D in  Dod  

V i l  med Smerte mangt et Hjerte ramme, 

Og er enig der: Alles Rost,

A t D it  S tov  vi altfor tidlig fjcele,

Fole Alle og den stumme Trost: 

ÄErefrygten for D it  Eftermcele.






