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I sit politiske Brev Nr. 4 har Hans Højærværdighed Hr. 
Biskop Monrad bedømt mit Skrift «om Krigsaaret 1864 
og dets Følger» paa en Maade, der har bragt Discussionen 
ind i en Retning, som jeg meget havde ønsket at undgaae 
ved en Leilighed som denne, hvor Hensigten kun har 
været at fremhæve Armeetilstanden med det, som dermed 
nærmest stod i Forbindelse.

Ved Affattelsen af det omtalte Skrift bestræbte jeg 
mig for at holde mig til de factiske Begivenheder, med 
deres Foranledninger og Følger, og undgaae det Personlige 
og de reent politiske Spørgsmaal saa meget som muligt.

Da imidlertid Begivenhederne fremkaldes af Personer, 
følger det uundgaaeligt heraf, at navnligen de i frem
ragende Stillinger staaende Mænd, directe eller indirecte, 
kunne blive berørte, ogsaa der, hvor formeentlige Feil om
tales. Naar da f. Ex. den Tids Conseilspræsident finder 
Anledning til at udtale sig imod det Anførte, da er han 
dertil i sin gode Ret, og jeg forpligtet til at svare til 
mine Ord. En gjensidig Udtalelse indenfor Sagens Grændse 
kan jo muligen give ønskeligt Lys i Sagen. Men, naar
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Brevskriveren angriber min Person og min Paalidelighed, 
soger at gjore mine Udtalelser «fuldstændig lose og ube
grundede», endskjondt jeg ikke har anført Andet end det, 
som jeg kjendte af egen Erfaring eller meddeelte efter 
authentiske, af mig anførte Kilder, saa er dette ubefoiet 
og skadeligt i sine Følger.

De politiske Emner, som Biskop Monrad har bragt 
paa Bane, gjøre det vanskeligt at holde Sagen indenfor 
ønskelige Grændser. Idet jeg vil gjøre mit Bedste for at 
holde en passende Begrændsning, maa jeg dog bemærke, 
at dette særligt vanskeliggjøres derved, at Biskoppen netop 
stærkest har accentueret det politiske Spørgsmaal, som 
jeg, mest af Alt, havde søgt at undgaae nogen nærmere 
Qvæstion om. Det er Sagens «corde sensible» og fordrer 
Undersøgelser langt tilbage i Tiden, naar det skal under
søges paa en udtømmende Maade. Uagtet der tilvisse er 
stor Opfordring til at foretage en saadan Undersøgelse, 
saa vil jeg dog her, hvor Foranledningen er en Bog, der 
kun omtaler 1864, holde mig til dette Aars Begivenheder 
og til de Ord, som Biskop Monrad selv offentligen har 
udtalt paa den Tid og om dens Begivenheder.

Ved sine Meddelelser og Anskuelser have vi seet, at 
Biskop Monrad oftere bruger billedlige Fremstillinger, som 
f. Ex. i Drømmerierne, og undertiden Brevform. Begge 
Dele lette Læsningen og vedligeholde Interessen ved det 
Afvexlende i deres Form. Brevformen letter endvidere, 
gjennem Spørgsmaal og Svar, Fremkaldelsen af Qvæstioner 
om saadanne Ting, der ellers ikke let lode sig bringe paa 
Bane, uden nogen særlig Foranledning. Talemaader, 
Vittigheder og Satirer, som Billedet eller de Skrivendes 
skiftende Udtalelser aabne Adgang til, befæste de Ideer i
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Publicums Erindring, som man ønsker at bibringe og ind
skærpe. Formen bliver derved baade nyttig og behagelig.

Vel giver den x^rt Tankeudvikling, igjennem fingerede 
Breve, ikke det samme belærende og prøvende Udbytte 
som en Correspondance imellem 2 forskjellige, betydende 
Personer, fordi Vexelvirkningen mellem de 2 Personligheder 
mangler; men dette synes de omtalte Breve heller ikke 
at gjøre Fordring paa. Om end en virkelig Correspondance 
kan have givet den første Anledning til dem, saa synes 
det dog, at Brevformen kun her er valgt for at fremstille 
Forfatterens Anskuelser paa en fattelig og behagelig Maade.

Det er ikke vanskeligt at paavise, hvori Brevskriverens 
og mine fremstillede Meninger stemme overeens, eller 
hvori vi ere uenige, og hvorfor vi maae være det, men 
dog er en Besvarelse af Brevets forskjellige Qvæstioner 
mindre let paa Grund af Stoffets Fordeling og Brevets 
Form.

Med Hensyn til Bedømmelsen af alle 4 politiske 
Breve er jeg aldeles enig med Fædrelandet Nr. 159 og 
162 i, «at det ikke er let at afveie, hvor meget af Rosen 
og Dadlen der er Spot, og hvor meget Alvor»», og «at 
Monrads Kritik af mit Skrift er bleven vidtløftig, uden 
derfor at kunne eller skulle opklare alle dets (som Bladet 
kalder det) Gaader»».

Naar det er en afgjort Sag, at enhver historisk Tids
alder har sit Charakteristiske, sit Physiognomi, ligesom 
den enkelte Person har sin Personlighed, saa fremgaaer 
deraf, at Mænd, der omtrent ere jævnaldrende og i en 
Række af Aar have modtaget Indtryk af samme Tidsaand, 
faae en Deel tilfælles, baade i Anskuelser og Følelser, 
forskjellig fra Fleertallet af Ældre og Yngre. Hr. Biskop



6

Monrad er omtrent 4*/2 Aar yngre end jeg, og vi ere saa- 
ledes fra samme Periode, om end de Par Aar, der ere 
imellem os, kunde have havt nogen Indflydelse i vor tid
ligste Ungdom, hvoraf Noget kan have bevaret sig.

Overgangen fra den Tid, da det Ideelle spillede Hoved
rollen, til den Tid, da man vilde see de philosophiske og 
philantropiske Ideer træde ud i Livet, navnligen igjennem 
friere politiske Former, overleverede den Tid, hvori vor 
Ungdom faldt, en Blanding af disse to Retninger, en Arv, 
der lod de forskjellige Sider skifteviis gjøre sig gjældende. 
Jeg troer at have havt Leilighed til at see Følgerne heraf 
hos flere af mine Jævnaldrende og ofte hos Biskop Monrad.

Er min Natur, som Biskoppen mener, lyrisk, saa er 
Biskoppens det tilvisse i høi Grad, dette er maaskee i saa 
Fald en Deel af vor Tidsarv.

Dersom de Par Aar, som Biskop Monrad er yngre 
end jeg, i Forbindelse med vore saa forskjellige Beskæf
tigelser og forskjellige Betingelser for vor Livsudvikling, 
have ført ham noget nærmere til den seneste Tid, hvori 
det Materielle spiller en mere fremragende Rolle, saa kan 
dette maaskee ogsaa have bidraget noget til, at jeg oftere 
har været af en fra Biskoppens afvigende Mening, uagtet 
vi, som det har viist sig, samstemme i væsentlige An
skuelser. — Brevet Nr. 4 giver talende Prøver paa begge 
Dele. — Meningsforskjelligheden træder mest frem der, 
hvor Talen er om handlende Optræden, eller hvor det 
Personlige træder frem.

I Begyndelsen af Brevet Nr. 4 har Biskop Monrad 
gjort mig den Ære at omtale min Personlighed paa en 
meget venlig Maade, om han end finder sig forpligtet til 
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at advare Publicum med Hensyn til de mulige Folger at 
min formeentlig lyriske Natur.

Det sees heraf, at vi ere Ungdomsbekjendte, og jeg er 
naturligviis . ogsaa truffen sammen med Biskoppen ved 
mange Leiligheder i vor ældre Alder.

Min Farbroder var gift med en Søster til Monrads 
Fader, hvilket bragte os sammen i mine Forældres Huus. 
Den unge Ditlev Monrad var allerede tidlig bekjendt for 
sin Begavelse og vedholdende Flid, hans Physiognomi bar 
allerede den Gang Præget af den lynsnare Hurtighed, 
hvormed han kan gaae over fra een Gemytsstemning til 
en anden, saaledes som vi ved saa mange Leiligheder have 
havt Anledning til at iagttage det. Fra den dybeste Al
vor — nu forenet med Værdighed — til munter Spøg og 
dristig Satire i populair Stiil, og saa pludselig op i Høiden 
igjen, dette var og er noget meget Charakteristisk hos 
Monrad. Han var den Gang lige saa mager og slank, 
som han nu er fyldig og kraftig, og havde ogsaa den 
Gang Smag for meget Andet end de gamle Folianter 
alene, saa meget han end beskjæftigede sig med dem.

Det traf sig en Gang, at en Deel unge Mennesker 
af vort fælles Bekjendtskab stod og talte sammen om 
Monrad ude paa en Havetrappe, der førte ind til mine 
Forældres Dagligstue paa Landstedet «Rolighed» ved Kjø- 
benhavn, og, da min Fader hørte, hvem vi talte om, kom 
han ud til os og sagde: «Dersom Vor Herre giver unge 
D. Monrad legemlig Kraft til at staae imod med, saa vil 
de af Eder, der leve saa længe, see, at Monrads Evne, 
Flid og Ambition vil lade ham blive en fremragende Mand 
i Fædrelandet». Det er over 40 Aar siden, at dette blev 
sagt — en Deel af de Samtalende have faaet det at see,
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Biskop Monrad har opfordret mig til at holde mig til 
hans Handlinger mere end til hans Ord. Da det imid
lertid er som Statsmand og Forfatter, han her vil blive 
omtalt, saa ville jo en Deel af hans Ord tillige være at 
betragte som Handlinger. Vi ville derfor bestræbe os for, 
med Hensyn til det Politiske, at holde os til Handlingen 
og til de Ord, der kunne ansees for at here til samme 
Kategori.

Læseverdenen har af Biskop Monrad modtaget mange 
Arbeider i mange forskjellige Retninger. De ere vel, som 
Alles Arbeider, af forskjellig Betydenhed, men næsten altid 
interessante eller morende.

Biskoppens videnskabelige Studier i de gamle Sprog 
m. m. kan jeg ikke have nogen Mening om.

Af det, der har været tilgængeligt for Alle, og som i 
de senere Aar er kommet mig til Kundskab, skal jeg til
lade mig at fremhæve Noget.

Biskoppens Samling af Prædikener har i min Kreds 
fundet Mange, der paaskjonne den Aand og Forstand, 
hvormed Skriften er fortolket og anvendt, saaledes at den 
giver, om man tør sige, en praktisk og ikke en ufrugtbar 
christelig Lære. Vi have i Thinget hørt Biskop Monrad, 
som Kultusminister, skille Bukkene fra Faarene og paa
vise Forskjellen imellem sand aandelig Trang og — et 
Skomagerspørgsmaal. Darwinismen er i et meget inter
essant lille Skrift i Brevform bleven behandlet med en 
Dybde i Tanken, en skarp logisk Slutning og en træffende, 
overordentlig morsom Satire. Drømmerierne vare interes
sante ved den betydningsfulde, sørgelige Tid, de omhand
lede, ved de Billeder, der oprulledes, og i psychologisk 
Henseende ved Beskrivelsen af det Indtryk, som omtalte
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Tid uudslettelig havde paatvunget et modtageligt Gemyt. 
Man kan imidlertid hverken underskrive de fremsatte Paa
stande eller de Slutninger, der udledes af dem.

I de politiske Afhandlinger, som f. Ex. i de 3 første 
af de omtalte politiske Breve, see vi Forfatteren behandle 
de forskjelligste Ideer og Gjenstande paa de forskjelligste 
Maader: alvorlige, dybsindige Betragtninger og let, tve
tydig Spøg om det Alvorlige o. s. v. De mest mod
stridende Tanker, Partier, Personer og Institutioner kunne 
hver især i dem finde Noget, som de kunne bruge: Pane
gyrik for Grever, Adelsmænd og Statsmænd, gode Raad 
til Medlemmerne af yderste Venstre, Anviisning til at ex- 
perimentere med deres Modstandere og til hvorledes de bør 
indrette deres Fremgangsmaade for at sikkre Partiets 
forstandige, beregnende Fremadskriden; de paavise den 
forstandige Afbenyttelse af Majoriteten og af Minoriteten, 
kaste et Lys paa Partiets Ledere, give et Vink om, hvem 
og hvilke Slags Mænd det bør støtte sig til o. s. v. Der 
fremhæves det Sikkre og Fordeelagtige i de bestaaende, 
forfatningsmæssige Forhold og erindres om, at «med Lov 
skal man Land bygge«, hvortil vi Alle kunne slutte os, 
kun — og dette paapeges ogsaa — at ingen Deel af 
Sætningen, saa lidt som nogen Deel af Begjerings-Appa- 
ratet, oversees; Land bygges kun ved Lov, naar denne 
gaaer virksom ud i Livet, thi ellers bliver den kun til det, 
som jeg har seet man knap tør nævne, da Ordet synes 
at være et af de utilladelige Stikord — «et Stykke Papir». 
Der findes Forsvar for Fremadskriden, Satire over vor 
tilsyneladende Dristighed og selvbehagelige Sikkerhed, der 
skjuler en indolent .Forsagthed; Kjærligheden til vor 
gode, gammeldags, rolige, sindige, conservative Gang
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gjøres gjældende; og paa sit Sted satiriseres saa over Alt 
det, som her er omtalt. Det er derfor undertiden lidt 
vanskeligt at fatte, hvad der er den rette Mening. Den 
har maaskee været «at servere alle Retter paa forskjellige 
Maader, saa kan Enhver vælge den, som tiltaler ham, og 
af flere danne sig det Maaltid, som der tilfredsstiller hele 
hans Trang?» Om nu nogen af Søgerne finder den røde 
Traad, kan ikke vides; men det er forøvrigt vist, at en 
omhyggelig Søger tilvisse kan finde meget Godt og 
Anvendeligt i dette anatomiske Apparat. Jeg har gjen- 
fundet adskillige Yndlingstanker deri.

I Thinget have vi i 1864 hørt Conseilspræsidenten 
udtale Ord, som man maatte følge med den største Op
mærksomhed og høre med beundrende Overraskelse; man 
hørte aabne og kjække Udtalelser af Ord, som selv vore 
dristigste Statsmænd hidindtil vare gaaede uden om, som 
gatten om den varme Grød; man fulgte Tankens klare og 
fyldige Strømninger, der lovede Rensning af Luften, Frugt- 
bargjøren af Landet, noget Storts Opgaaen, og saa? — 
seer man Strømmen paa en uhyggelig Maade forløbe sig 
i en Sandørken og sporløst forsvinde.

En skarp Tænker udbrød en Gang ved en saadan 
Leilighed i Thinget i omtrent følgende Ord:

«Vor høit agtede Conseilspræsident har i Dag sagt 
os mange Ting, uden dog egentlig at have sagt Noget.»

Om Brevet Nr. 4.

Dette Brev er vel mere polemisk end politisk? Medens 
man nu til Dags i de forskjelligste Retninger støder paa 
en Bestræbelse efter at tilegne sig en vilkaarlig Magt over
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Ord, saaledes at et hvilketsomhelst Ord efter Omstændig
hederne kan benyttes til at betegne et hvilketsomhelst 
Begreb, ofte meget forskjelligt fra dets oprindelige Betyd
ning, saaledes bestræbte en forudgaaende Tid sig, under
tiden til Yderlighed, for at finde et skarpt betegnende Ud
tryk for enhver Nuance i Begrebet og især i Formen.

En gammel elskværdig Herre fra det forrige Aarhun- 
drede bragte saaledes en Gang min Moder en Samling 
Digte, som han betegnede «som ikke moderne», og som 
han havde sagt at give en oplysende Titel; han kaldte dem: 
«Knüttelgedichte», «Erzählungen», «Schwänke» und «ernste 
Balladen».

Denne Digtenes betegnende Titel stod pludselig, efter 
de mange Aar, lyslevende for min Erindring, da jeg havde 
gjennemlæst de 4 Breve. De indeholdt ligesom Digtene 
meget Heterogent, der kunde give Stof til en lignende 
veiledende Titel, dersom Sligt endnu var i Mode. Jeg vil 
nu indskrænke mig til at hilse paa de forskjellige Arter, 
hvor jeg træffer paa dem, og ikke tillade mig at sætte 
Titler paa en Andens Bog.

Skjendt jeg her hovedsagelig vil tale om det 4de Brev, 
der ikke svinger saa meget om, men i det Hele holder 
sig til een Gjenstand, saa har dette dog saa meget 
Ueensartet, at man kan komme i Forlegenhed med 
Hensyn til hvor man skal begynde.

Skal man begynde med «Schwänkene» eller med 
«ernste Baladen»? med «Erzählungen» eller med «Knüt
telgedichte» ?

Her findes virkelig Brever af de forskjellige Slags, der 
alle kunne gjere Krav paa Belysning.
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Dersom Alle, der kunde ønske at dømme os imellem, 
kjendte de sande Forhold, eller endog kun med nogen 
Opmærksomhed havde læst baade Biskop Monrads og mit 
Skrift, saa vilde «intet Svar» maaskee være «det rette 
Svar»; men, da dette jo ikke kan være Tilfældet, saa bør 
der svares paa saadan offentlig Tiltale. Jeg skal derfor 
bestræbe mig for at komme igjennem de mange »Schwänke» 
uden at tabe Ariadnetraaden.

Ret betænkt, vil jeg dog nok, naar jeg kommer saa 
vidt, begynde med og temmelig holde mig til den «ernste 
Ballade». Først et Par Ord i Almindelighed.

Opmærksomme Iagttagere ville vistnok af Brevet have 
modtaget Indtrykket af, at Biskop Monrad her har givet 
en ny Prøve paa Sandheden af de af Keiser Napoleon 
den 1ste yttrede Ord, der ere anførte af mig i Skriftet 
om 1864:

«Der gives Mænd, hvis physiske og moralske Tilstand, 
ved enhver Ledighed, stiller dem et Tableau for Gie, 
hvorefter de indrette deres Handlemaade; hvilke Kund
skaber, hvilken Viden, hvor megen Aand, hvor meget 
Alod og hvor mange andre gode Egenskaber de forøvrigt 
maatte have, til Ledere af de store militaire» — og man 
kan vist tilføie politiske — «Foretagender har Naturen 
ikke kaldet dem».

Brevene have endvidere givet Prøve paa, i hvilken 
Grad en hoi Geistlig, hvis religiøse Taler og Meddelelser 
have fundet Gjenklang hos Mange, dog ikke gaaer fri for 
de menneskelige Svagheder, som klæbe ved os andre Døde
lige, ja at de undertiden blive saa synlige, at hans 
Tilhørere ikke, saa gjerne som de ville, kunne undlade at 
see dem.
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Ville vi derfor søge Anledningen til de formeentlige 
Misviisninger i de Svagheder, som Menneskeslægten i Al
mindelighed lider af, saa maae vi begynde ved den, som 
ifølge den bekjendte Mythe skal være den sorte Aands 
største Opfindelse, den, der bragte Oldemoderen til af 
Glæde at hoppe i det Sæde, hvori hun i Aarhundreder 
hidtil forgjæves havde ventet paa Resultatet af hans Ar- 
beiden paa Menneskets -Ødelæggelse: «Forfængeligheden», 
denne i Begyndelsen saa ubetydelig udseende, men netop 
derfor saa farlige Vei til den Glidebane, hvoraf vi saa 
beredvilligen fare ned.

1 den lange Tid, der er hengaaet siden Arvefjenden 
gjorde den store Opfindelse af omtalte lille Svaghed, er, 
som bekjendt, denne ved Menneskets trolige Arbeiden paa 
mange Maader bleven udviklet i forskjellige Retninger og 
Grader. Dens tiltrækkende Kraft yttrer sig ikke paa samme 
Maade for xAlle, skjøndt Drivefjedren er den samme. Man 
har derfor givet Afledningerne forskjellige Navne efter den 
Form, hvori de vise sig, saasom: Hovmod, Misundelse, 
Rangsyge, honnet Ambition o. s. v. og hver enkelt synes 
mere passende at kunne tilbedes af den Ene end af den 
Anden.

En fremragende Mand tager man ikke lidt aandelig 
Hovmod eller Æresyge saa ilde op; en smuk Dames Lyst 
til at behage ved sin Skjønhed finder man ikke unatur
lig o. s. V.

Men for at blive ved vort point de vue: I hvilken 
Retning er det vel, at Brevenes Forfatter synes at have 
deelt vor menneskelige Lod? har ogsaa han, trods sine 
Egenskaber, maattet bøie sig for en Affedning af Arve
fjendens Opfindelse? og for hvilken?
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Jeg vil tage Biskoppens egne Ord til Veileder. Uagtet 
jeg, ved at nedskrive mine Erindringer fra 1864, tilvisse 
ikke har villet angribe Biskoppens Person og paa ingen 
Maade har tænkt paa at tillægge Hans Høiærværdighed 
djævelske Egenskaber, end sige paa at gjore ham selv til 
en Djævel, saa har Hr. Biskoppen dog i sit Brev S. 86 
udtalt, «at ban har fundet sig hensat imellem Djævlene») 
— hvor jeg tilvisse ikke vilde have søgt ham — og det 
«som en dum Djævel!»» — Nei! vi maae søge efter i 
Arvefjendens Ordbog, om der ikke iblandt hans Affødninger 
skulde findes en anden Djævel end Dumhedens, der, da 
den saae sit Snit, har været uforskammet nok til at ride 
lidt paa Biskoppen? thi med Dumhedens alene gaaer det 
ikke. Skulde den rette Plageaand ikke have været —? 
— naa! Navn er en Bagatel, det har hver Anden — det 
er paa Virkningen, det kommer an. Det synes, at Stig- 
bøilen for den dristige Rytter er holdt af lovlig megen 
Tillid til aandelig Overlegenhed? unægtelig en forstaaelig, 
og for en forhenværende Minister og nu høi Prælat ret 
anstændig Adgang for Plageaanden; — men en Plageaand 
blev den dog. At den er en ægte Affedning af Stamme- 
moderen, skjønnes paa dens nedarvede Evne til at frem
kalde en omtaagende, i visse Dieblikke narkotisk Virk
ning, der nok kan bringe en Klog, om ikke til at. 
blive dum, saa dog for Dieblikket ude af Stand til at 
see klart og derved udsat for at begaae Feil og udføre 
Handlinger, der hverken ere kloge, beregnede eller rigtige. 
Det er saaledes ingen betænkt og ingen rigtig Handling, 
naar Biskoppen — paa en gjennemskuelig Maade — frem
stiller mine Ord saaledes, at den Mening forandres, 
som de efter deres Sammenstilling og almindelige Betyd-
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ning i Sproget have, og det er hverken rigtigt eller betænkt, 
naar Biskoppen, uden at kunne godtgjøre det, alligevel 
kalder Bogens Udtalelser løse og ubegrundede, da han 
dog deler Forfatterens Anskuelser angaaende de væsent
ligste for en stor Deel paa disse Udtalelser støttede Be
tingelser for den omhandlede Sags Fremme. Det skulde synes 
at være i Biskoppens Interesse at støtte den Mand, der 
vil virke til samme Maal som han, der er kommen til 
samme Erkjendelse som han, gjennem Erfaringer, der have 
prøvet Holdbarheden af de Grundsætninger, de begge hylde. 
Ligeledes er det uforstaaeligt, hvorfor Biskop Monrad har 
optaget saa mange af de sørgelige Minder fra 1864, som 
ikke omtales i den Bog, der er Gjenstand for hans Be
dømmelse, og hvori de forsætligen ere udeladte, fordi de 
vare noksom drøftede forud og ikke vare fornødne til 
Godtgjørelsen af de Sandheder, som skulde fremstilles for 
Læserne. Hvad er Anledningen til, at Biskoppen forbigaaer 
saa meget af det, der taler for, og kun dvæler ved det, der 
synes at tale imod Forfatterens berettigede Adkomst til 
at dømme om den Sag, der omhandles?

Hele Brevets Tone svarer herpaa: fordi Brevskriveren 
— maaskee mishandlet af den omtalte Plageaand — er i 
en tsynlig irriteret Stemning, som vel kunde være en natur
lig Følge af Angrebet paa den Forretningsførelse, som han 
har staaet i Spidsen for, men som vist tjenligst burde 
være overvundet, i alt Fald saa meget, at Nedskriveren 
kunde være fuldkommen Herre over sig selv og ikke saa 
omsløret af Stemningen, at han svækker Indtrykket af 
det, der ellers kunde gjøre en berettiget Virkning, ved at 
blande det med noget aldeles Umotiveret, hvorved det 
Hele bliver uden fast Holdning, og de logiske Slutninger
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ikke sjeldent meget dristige. Anvendelsen af alt for megen 
aandelig Gymnastik ved Forhandlinger om vigtige Gjen- 
stande er farlig, fordi den ledende Traad derved let for
svinder. Den convenerer derfor ofte dem, der hylde den 
berygtede Sætning, «at Ordet er givet til at skjule Tan
kerne med.»

De Ældre iblandt os mindes naturligviis den Tid, da 
Thinget talte et større Antal meget begavede, æstbetisk 
dannede Medlemmer, der i hoi Grad vidste at krydre deres 
Tale med attisk Salt og ikke saa sjeldent benyttede denne 
Evne til Fremme af det, som enten ikke eller dog kun 
med stort Besvær lod sig sætte igjennem ved andre Midler.

Iblandt disse Mænd indtog Biskop Monrad en frem
ragende Plads.

I hvor tiltalende Sligt kan være, og hvor meget det, 
omhyggelig vogtet, kan oplive Discussionen og vedlige
holde Interessen for denne, saa farligt bliver det, naar 
dets tiltalende Form lader Vittigheder, der sættes i Steden 
for Grunde, opnaae en vis Borgerret, saa at de gaae for 
holdne Varer.

Erhvervede de omtalte gode Hoveder sig paa saadan. 
Maade Popularitet og Indflydelse i Thinget, saa er det dog 
nok muligt, at den gavnlige Tillid, som deres Kundskaber 
og Begavelse gav dem Adgang til, ikke just vandt ved 
den lette Maade, hvorpaa alvorlige Qvæstioner stundom af
gjordes.

Træffer Videt altid Sømmet paa Hovedet, ja da gjør 
det god Gavn i Sandhedens Tjeneste; men, kommer det 
til at slaae ved Siden af, der, hvor det nærmest bestræber 
sig for at more, ja, saa kommer det let i en Andens 
Tjeneste.
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Der er en vis Slags glimrende Veltalenhed, som ikke 
altid fremmer Grundigheden, og i den senere Tid have 
vi seet det attiske Salts fjernere og uægte Slægtninge 
anvendes alt for meget baade ude og hjemme.

De omtalte Breves polemiske, satiriske og stundom 
paa en egen Maade spøgefulde Form forekommer mig for 
fremherskende der, hvor Talen er om alvorlige, for Frem
tiden vigtige Sager. Dette, saavelsom den store Ugeneert- 
hed, hvormed Brevskriveren dømmer om Forhold og Be
givenheder, som han ikke kan kjende tilstrækkeligen og 
derfor har besluttet sig til ikke at ville tale videre om, 
tyder stærkt paa, at den omtalte Affedning af Djævelens 
sindrige Opfindelse har indvirket forstyrrende paa de tagne 
fornuftige Beslutninger. Man seer imidlertid her Fingeren 
af den Magt, som saa ofte tvinger Arvefjenden til imod 
hans Vidende og Villie at arbeide i det Godes Tjeneste til 
Sandheds Erkjendelse. Har Plageaanden bragt Brevskriveren 
til at tale om Noget, som han egentlig vilde have und- 
gaaet at tale om, saa have dog nogle af disse paa en vis 
Maade ufrivillige Udtalelser givet flere gavnlige Oplysninger 
om Adskilligt, som ellers var blevet ukjendt.

Min Hensigt med den Bog, som Brevet Nr. 4 omtaler, 
«Krigsaaret 1864 og dets Indflydelse paa vort Hærvæsen», 
var at fremhæve, hvor nødvendigt det er at arbeide med 
Alvor paa vort Forsvarsvæsen og paa at give Nationalhæren 
den Betydning, som den i de forskjellige Retninger bør og 
kan have.

Jeg har derfor søgt at fremstille de Begivenheder fra 
Krigsaaret, hvoraf der kunde udledes nyttige Erfaringer, 
og navnligen saadanne, som hidtil vare mindre kjendte, 
saa uforbeholdent som muligt, samt at paavise, hvilke Kræfter
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vi have at byde over og hvilken Indflydelse det har, om 
de bruges, ikke bruges, eller misbruges.

At Mange have forstaaet dette, har jeg erfaret ved de 
offentlige og private Udtalelser, der ere komne til min 
Kundskab.

Det skal være min Bestræbelse her at arbeide videre 
i denne Retning ved dertil at benytte det Stof, som 
maatte findes i Biskop Monrads politiske Brev Nr. 4.

Jeg skal først i Korthed anføre, hvori Brevets For-’ 
fatter samstemmer med mig, og hvori jeg ikke kan være 
enig med ham, og derpaa nøiere godtgjøre min Mening.

Det sees, at Brevskriveren har været enig med mig i:
1. Saavel med Hensyn til Betydningen som til Be- 

grændsningen af de forskjellige øverste Myndigheders 
Magtfuldkommenhed navnligen af Conseilspræsidentens, 
det samlede Ministeriums, Krigsministerens og den 
commanderende Generals.

Dette er for mig det væsentligste Punct, fordi 
det er igjennem Anerkjendelsen af omtalte Myndig
heders Selvstænclighed, vor Tilstand skal finde sin 
Fasthed. (See Side 67, 72, 84 i Brevet).

2. At Hæren i Fred og i Krig bør have en comman
derende General med fornøden Selvstændighed, saa 
at den ved politiske Forhold fremkaldte hyppige For
andring af Krigsminister faaer en mindre skadelig 
Indflydelse paa Hæren. (S. 52, 83).

3. At Overgangen fra Dannevirke til Dybbølstillingen 
under de stedfundne Forhold var rigtig og netop 
foretaget i rette Tid. (S. 61 og 64).

4. At, naar det ved Dybbøl havde staaet klart for den 
Commanderende, at der aldeles ingen Udsigt var til
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at kunne afvise en Storm, saa burde han have rem
met Skandserne, hvis der ikke var Tid for ham til 
at erklære, at han maatte ønske sig fritagen for 
Commandoen. (S. 73).

5. At, dersom Conseilspræsidenten havde erfaret, at Skand
serne ikke kunde holdes, saa burde han bestemt have 
afstaaet fra sit Forlangende af deres fortsatte Forsvar. 
(8.72).

6. At, dersom Conseilspræsidenten tilstrækkelig havde 
kjendt de Mænd, som han havde at gjøre med, 
vilde han have handlet anderledes, end han gjorde. 
(S. 72).

7. At Overgivelsen af Fredericia paa den Tid og paa den 
Maade var forbausende. (S. 79).

Ved saaledes at see de væsentligste af mine Paastande 
anerkjendte, har jeg jo Grund til at være tilfreds med 
Hensyn til den Sag, jeg har forfegtet.

Naar Erfaringen har fort til det samme Resultat for 
Conseilspræsidenten og for en Stemme fra Hæren, synes 
dette dog at maatte have vundet Betydning for Frem
tidens Styrere.

De af Hr. Biskoppens Meninger, som jeg har at ud
tale mig imod, ere afgjort af mindre Betydning for Frem
tiden; men, da de Gjenstandc og Forhold, som de berøre, 
bestemt fordre en Udvikling i Historiens Navn, saa skal 
jeg i saa Henseende gjøre mit Bedste ved at imødegaae:

1. Hr. Biskoppens Motiver til hans militaire og militair- 
politiske Handlinger og selve disse Handlingers Be
rettigelse.

2. Biskoppens Forsøg paa at afvise det Berettigede i 
min Paastand: «AtConseilspræsidentens og det sam-
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lede Ministeriums Handlinger og deres Meninger om 
Krigsførelsen havde havt en utilbørlig Indflydelse 
paa selve Krigsførelsen i 1864.»

3. Biskoppens Formening, at commanderende Generaler 
ikke bør være Politikere og ikke tage Hensyn til po
litiske Forhold, og at selve Krigsministeren kun bør 
være en adlydende Fagmand.

4. Hans Uberettigelse til at overføre Foranledningen til 
den af ham omtalte formeentlige uheldige Tone i 
Landet paa Armeens Generaler. Paaviisningen af den 
sande Foranledning.

5. Hr. Biskoppens umotiverede Fremstilling af mine 
militaire Foretagender og hans Dom over dem.

6. Hans gjentagne Forvanskninger af mine Ord og deraf 
følgende ubeføiede Bedømmelse.

7. Biskoppens Mening om Hensigten med min Bog.

Jeg haaber, at det Paafølgende vil oplyse de Læsere, 
som gjøre mig den Ære at følge med i min nærmere Ud
vikling af Sagen, om Berettigelsen af foranstaaende Ud
talelser.



Da Biskop Monrad, som antydet, bar søgt at berøve mit 
omtalte Skrift den Tillid, som jeg gjør afgjort Fordring 
paa, at det tilkommer, og uden hvilken det ingen Ind
flydelse kan have, saa maa jeg bestemt afvise hans Ad
komst hertil og skal derfor nu imødegaae hans Paastande.

Det er vistnok rigtigt at begynde med Hr. Biskop
pens politiske Bemærkninger — som nok kunde kaldes 
hans «ernste Ballade», deels for at kunne begynde ved 
Begyndelsen, deels for at tage det mest Betydningsfulde 
først.

Det er næsten altid misligt at omtale enkelte poli
tiske Momenter uden at søge tilbage til det, der har for
beredt, ja stundom directe fremkaldt dem. Ved Bedøm
melsen af Situationen i 1864 bliver dette imidlertid dog 
muligt derved, at Biskop Monrad bestemt har betegnet 
den og sit Standpunct i Forhold til den kort før Krigens 
Udbrud. Jeg holder mig til Biskoppens Udtalelse (som 
Conseilspræsident) til Thinget i Januar 1864:

«Et politisk Standpunct er væsentlig bestemt ved de 
politiske Spørgsmaal, som ligge for. Man har altsaa 
egentlig hverken at gjøre med Fortidens Begivenheder 
eller med Fremtidsbegivenheder eller Fremtidsspørgs- 
maal, men kun med det nærmest foreliggende.»«
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Jeg skal derfor bestræbe mig for ikke at berøre 
Andet af den fra Fortiden modtagne politiske Arv end det, 
som af Biskoppen selv er blevet paapeget.

Til Brevets E. Politiserende Generaler, (s. 94).

Det Første, som Brevet. her anfører af min Bog, Side 
104, er: «De feilagtigen jugerede Forhold, der paaskyndede 
Krigens Udbrud og derved satte Krigsministeren ud af 
Stand til at raade Bod paa Fortidens Forsømmelse og at 
forberede Kampen tilbørligen ved de af ham paatænkte 
Midler.»

Det Feilagtige i Jugeringen af de politiske Forhold, 
der paaskyndede Krigens Udbrud, bestod (som anført i 
Skriftet S. 12) i, at den daværende Conseilspræsident og 
Udenrigsminister, om jeg ikke feiler, i Begyndelsen af 
November Maaned 1863 paa Krigsministerens Forespørgsel 
med Hensyn til Krigsforberedelsen, meddeelte: «at, dersom 
der overhovedet blev Tale om Krig, vilde denne ikke 
kunne udbryde førend i Mai Maaned.» Herefter maatte 
altsaa Krigsministeren træffe sine Forholdsregler. Krigs
ministeren gjorde mig bekjendt med denne Oplysning med 
Hensyn til Cavaleriets Forberedelse, da jeg dengang var 
Chef for Cavaleriet. Nu er det dog en uimodsigelig Sand
hed, at det er en feilagtig Jugeren, naar man antager, at 
en Begivenhed, der fordrer Forberedelse, først kan komme 
i Mai, og den saa kommer i Januar. Om de forandrede 
Forhold ere fremkaldte af den Ene eller af den Anden, 
om de overhovedet ere væsentlig forandrede, om dette i 
saa Fald har været let eller vanskeligt at forudsee, Alt
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dette forandrer ikke Sagen med Hensyn til det, hvorom 
her er Spørgsmaal, naar kun Feiltagelsen, forskyldt eller 
uforskyldt, har fundet Sted. Feiltagelsen er nemlig kun 
anført som en af de medvirkende Aarsager til Hærens 
ufuldstændige Kampfærdighed; og en saadan har den af
gjort været.

Da jeg Side 4 har sagt, at jeg ikke gik ind paa Be
dømmelsen af de politiske Begivenheders Berettigelse eller 
Nødvendighed, men kun betragtede deres Indflydelse paa 
Krigsførelsen, saa har jeg ingen Forpligtelse til at lade 
mig drage dybere ind i Politiken, men kan gjøre Fordring 
paa, at ovenanførte Forklaring er afgjørende. Naar imid
lertid Biskop Monrad beklager sig over, at jeg her har 
sagt, at Regjeringen har fremskyndet Krigen, hvilket jeg 
ikke har, thi det kan fornuftigviis ikke være min Mening, 
at den forsætligen har jugeret feil, hvorimod det ikke 
er uforstaaeligt, at den har kunnet tage Feil, saa maa jeg 
forvare mig her imod.

Naar Biskoppen tilføier, at en saadan Beskyldning var 
saa feilagtig som muligt, og at Regjeringen gjorde Alt, 
hvad der stod i dens Magt, for at forhindre Krigens Ud
brud, saa skal jeg dog ikke undlade at gaae noget nær
mere ind paa dette, da denne Side af Sagen ogsaa er af 
stor Betydning med Hensyn til den Lære, man vil ud
drage af Tidens Begivenheder. — Brevet fortsætter: «Da 
jeg overtog Ministeriets Ledelse, og inden den senere 
Udenrigsminister havde tiltraadt sin Virksomhed, havde 
jeg Forhandlinger med de fra London og Petersborg af
sendte Diplomater, hvis Hverv det var, at forhindre Kri
gens Udbrud og tilveiebringe om muligt en mindelig 
Overeenskomst. Disse Diplomater fandt sig tilfredsstillede
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ved mit Forslag: at lade vort Mellemværende med Tydsk- 
land blive afgjort paa en europæisk Conference, idet jeg 
indestod dem for, at de Forandringer i vor Forfatning, 
som herved muligen vilde blive nødvendige, skulde blive 
gjennemførte. Jeg antydede for dem Muligheden af 
herved deelviis at kunne imødekomme Keiser Napoleons 
(Jnske om en Congres, idet jeg iøvrigt erklærede, ikke at 
have noget imod, at Congressmen valgtes for den di
plomatiske Afgjørelse. Dette Forslag kunde imidlertid 
ikke faae Indgang hos Preussen, og Ministeriet gik derfor 
Krigen imøde med den gode Bevidsthed, at det havde 
gjort Alt, hvad der stod i dets Magt, for at bevare Freden. 
Og saa kommer en Hr. General og melder, at vi have 
fremskyndet Krigens Udbrud.» Nei! det kom han egent
lig ikke med der; men det kan maaskee komme!

Har Fortidens Conseilspræsident ført en Strid ind paa 
et politisk Omraade ved Bedømmelsen af en Bog, der 
har holdt sig saa vidt muligt fjernet fra Berøreisen af 
den Deel af Politiken, som ingen directe Indflydelse 
havde paa Krigsførelsen, saa maa han tilskrive sig selv, 
om her skulde blive sagt Adskilligt, der ellers ikke af mig 
ved denne Leilighed vilde være blevet berørt — fordi det 
tilvisse ikke er glædeligt, maaskee ikke betimeligt, og ikke 
nødvendigt til Sagens Udvikling.

For at kunne fælde en motiveret Dom, om hvorvidt 
det vil kunne siges, at Conseilspræsidentens Færd har paa
skyndet eller endog fremkaldt Krigen, er det nødvendigt 
at præcisere Situationen ved Hjælp af de foreliggende 
Forhold og authentiske Meddelelser, der kunne oplyse 
Sagen.
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Skal et Land bestemme sig til at afgjøre et forelig
gende’ Stridssporgsmaal ved Vaabenmagt, maa det først 
nøie være afgjort:

1. Hvad det er, man vil opnaae.
2. Om de tilstedeværende politiske Retsforhold berettige 

til en Afgjørelse ved Vaaben.
3. Om man i saa Fald er Herre over den dertil for

nødne Vaabenmagt, saa at denne er disponibel, eller 
om det er nødvendigt, om muligt, at afvente et hel
digere Tidspunct og bedre Forhold.

Med Hensyn til Nr. 1, maa det Maal, hvorefter man 
i det -Øieblik hovedsagelig tragtede, ifølge Sagens Natur 
og Conseilspræsidentens officielle Udtalelser, siges at have 
været:

1. Bevarelsen af Danmarks Rige.
2. Intet Slesvig-Holsteen.
3. Sikkerhed for, at ingen Strid, der truer Landet med 

Adsplittelse, for Fremtiden kunde fremkaldes ved 
Thronfolgen.

4. At Danmark for Fremtiden var sikkret imod fremmed 
Indblanding i dets indre Anliggender fra det Oieblik 
af, da Hertugdømmernes Stilling i Monarchiet forblev 
saaledes, som den ifølge de paatagne Forpligtelser, 
efter stedfundne nye Forhandlinger, maatte blive 
fastsat.

Dette var vel Alt, hvad der kunde opnaaes under 
de forhaandenværende Forhold, saaledes som Fortiden havde 
fremkaldt dem; men dette var ogsaa nødvendigt for Rigets 
fremtidige Bestaaen og Selvstændighed.
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Med Hensyn til Nr. 2, Berettigelsen til at afgjøre 
Sagen ved Vaabenmagt, var Forholdet saaledes:

Dersom det Tilsigtede kunde opnaaes ved at vi, i 
Overensstemmelse med Conseilspræsidentens officielle Ud
talelse til Thinget, opfyldte de Forpligtelser, som vi havde 
paataget os, saa at vor tilsvarende Rettighed maatte re
specters, da var Krigen hverken nødvendig eller beret
tiget.

Dersom man nægtede os vor Ret, uagtet vi havde 
opfyldt Betingelserne, da var en Krig berettiget som det 
eneste Middel til at befrie os fra et uværdigt Afhængig
hedsforhold.

Med Hensyn til Nr. 3, om vi vare i Besiddelse af 
den Magt, der behøvedes, da maa del erkjendes, at 
Danmark i Tidens Længde naturligviis ikke var istand til 
ved egne Kræfter at føre Krig mod -Østerrig og Preussen. 
Imod den Styrke, der var samlet i Holsteen, kunde Hæren 
maaskee ved Held og ved Benyttelsen af Krigstheatrets 
Beskaffenhed og Flaaden præstere en respectabel Modstand, 
naar Forsvarsvæsenet var i fuldstændig Orden. Saaledes 
som Forholdene i det givne øieblik vare, vide vistnok 
Alle, at det var af den allerstørste Vigtighed for Forsvaret, 
at Krigens Begyndelse udsattes, i alt Fald til Begyn
delsen af Foraaret.

Det næste Spørgsmaal bliver da: hvorledes vare de 
politiske Forhold i dette Øieblik, hvorfra kunde vi vente 
Hjælp i vore Bestræbelser, og hvad stillede der sig i Veien 
for dem?

Da Bevarelsen af Rigets Integritet var afhængig af 
London-Conferencen og Opfyldelsen af de i Forbindelse 
med den staaende Overeenskomster af 1851—52, saa var
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naturligviis den mest samvittighedsfulde Opfyldelse af de 
i disse indeholdte Bestemmelser, som af Conseilspræsidenten 
anført, Pligt og en Betingelse for Bevarelsen af vore 
Rettigheder, derimellem Rigets Integritet, Arvefølgen og 
intet Slesvig-Holsteen.

Hvem kunde antages at ville medvirke til og inter
essere sig for, at vi naaede det eftertragtede Maal?

1. Samtlige os velsindede Magter) havde paa det mest 
Indtrængende udtalt Nødvendigheden af, at vi hand
lede aldeles i Overeensstemmelse med Overenskom
sterne af 1851-52. I saa Fald vilde de understøtte 
vor Sag, Opnaaelsen af det foran Anførte.. I modsat 
Fald maatte de overlade os til os selv og kunde ikke 
bifalde vor Adfærd.

2. Blandt vore øieblikkelige Modstandere vare Osterrig 
og Preussen forsaavidt i Samklang med os, som de 
ikke vilde tilstede noget Slesvig-Holsteen og vilde, 
naar vi opfyldte Overenskomstens Bestemmelser, re
specter London-Conferencen og Rigets Integritet.

3. Fremfor Alt maatte Agtelsen for Retten og for vort 
eget Ord og Løfte, selv om Ingen fordrede det af os, 
i Overensstemmelse med Hans Majestæts Regjerings 
Udtalelser, kalde os til uvægerligen og uden Opsæt
telse at opfylde de paatagne Forpligtelser. Kun saa- 
ledes kunde vor politiske Ære bevares, og Landet 
sikkres imod Adsplittelse.

Imod Gjennemførelsen af vor Bestræbelse stode:

1. Den hos os tilstedeværende Statsordning, fordi den, 
ifølge Conseilspræsidentens Meddelelse, stred imod 
Anskuelserne fra 1851—52.
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2. Med Undtagelse af Dsterrig og Preussen, Forbundets 
øvrige Magter.

3. Det Slesvig-Holsteen, som bestræbte sig for at finde 
Fodfæste.

Spørges nu, hvorledes benyttede vi de Midler, der 
kunde fremme Sagen, og hvorledes modarbeidedes det, der 
var den til Hinder? saa maa der, som vi skulle see, svares 
saaledes: hverken bleve vore Venners Raad fulgte, eller 
vore Modstanderes Interesser benyttede i vor Faveur. De 
os modstridende Forbunds-Staters Kraft blev derved for
øget, og vor Stilling forringet. Den Forhindring, som det 
stod i vor egen Magt at bortrydde, blev ikke itide bort
skaffet, men forblev som den var. En senere betinget 
Anledning til en Udjævnelse fandt man ikke Beføielse til 
at benytte.

Dersom det her Anførte er en Kjendsgjerning, saa 
spørges: har den Conseilspræsident, der kjendte Overens
komstens Betydning og dog hverken strax ved sin Tiltræden 
gjorde Forpligtelsernes Opfyldelse til en Betingelse for 
Overtagelsen af Styrelsen eller senere benyttede den sig 
tilbydende Leilighed til i den ellevte Time at virke for 
Rigets Bevarelse, fremskyndet eller endog fremkaldt Krigen 
eller ikke?

Jeg føler Trang til, forinden jeg gaaer videre, at be
mærke, at den Omstændighed, som man har troet at kunne 
fremhæve, at det var Preussens bestemte Villie at bemæg
tige sig Hertugdømmerne, ingenlunde berettiger til at 
sige, «at ^et var ligegyldigt, hvad vi havde gjort, eller 
om vore egne Feil havde bidraget til at fremme Tydsk- 
lands Opnaaelse af dets formeentlige Hensigt.» Hvad 
Tydskland har villet, lader jeg være dets Sag; mine Ud-
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taleiser gaae ikke ud paa at skifte Ret imellem os og 
Tydskland; det er ikke min Opgave, og det ligger uden 
for Omraadet af mine og formeentlig for øieblikket uden 
for Omraadet af de Flestes Evne. Hensigten med mine 
Undersøgelser er at komme paa det Rene med vor 
egen Færd, om den har været rigtig og klog eller ikke, 
for saaledes at bidrage til at finde en paa Erfaring 
bygget Ledetraad for Fremtiden. Saalænge vi ikke ville 
see vore egne Feil og lære vore egne Kræfter at kjende, 
saa længe gaae vi ikke frem, men blive mere og mere 
indsnevrede i selvkjærlige og usande Anskuelser og For
hold.

Jeg undervurderer paa ingen Maade det overordentlig 
Vanskelige i den Situation, hvorunder Biskop Monrad over
tog Styrelsen; men det staaer fast, at, naarStillingen var 
fremstillet, saaledes som den blev det for Thinget og 
Landet, saa maatte der handles paa en synlig Maade i 
Forhold dertil, naar Tilliden til Styrelsen ikke skulde 
svækkes.

Det jvar forunderligt, at Biskop Monrad, der havde 
været Medlem af det forrige Ministerium, ikke tog Hensyn 
til, at, efter hvad der var gaaet forud, maatte et Forslag 
om en Congres ansees for paa den Tid at være <*de la 
moutarde aprés diner»; at han ikke sagde sig selv, at 
Anvendelsen af hans Indflydelse til Imødekommen af Keiser 
Napoleons Ønske saaledes ikke var betimelig, og han neppe 
kunde vente at opnaae det hos Keiseren, som Lord Russel 
nu ikke længere kunde opnaae. Da Keiseren ikke havde 
kunnet gjennemføre Dannelsen af en Congres i Paris til 
Afgjørelsen af Spørgsmaal, der havde en for ham betyd
ningsfuld europæisk Interesse, kunde han nu ikke tiltræde
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en Congres til Afgjørelse af en enkelt Stats Interesse, i 
en Sag, som han dog ingen betydende Indflydelse kunde 
have paa, og i et Øieblik, hvori han ikke ønskede at ind
blande sig i Andres Strid. Det var ogsaa naturligt, at 
Osterrig og Preussen, hvis Interesser ikke stemmede med 
Forbundets, ikke kunde ønske en Congres.

Efter at Biskop Monrad havde overtaget Conseils- 
præsidentsposten, fulgte han, som bekjendt, med Hans 
Majestæt Kongen den 1ste Januar 1864 til Hæren i Sles
vig, ved hvilken Leilighed jeg endnu havde den Ære at 
følge med som Generaladjutant, førend jeg overtog Com
mandoen over en Armee-Division.

Under sit Ophold i Hovedqvarteret fik Ministeren 
Indblik i Armee-Forholdene, som han afgjort ikke tidligere 
havde havt, og præciserede sin Mening om Dannevirke- 
stillingen, saaledes som den paa den Tid var. Pag. 61 i 
Brevet siger Biskoppen: «Stillingen vilde, selv under sæd
vanlige Forhold, have været meget vanskelig at holde, 
maaskee umulig'. Men ved Vintertid, da Frosten havde 
gjort flere Steder tilgængelige, paa hvis Utilgængelighed 
man havde gjort Regning, vare Vanskelighederne endnu 
langt større. Hertil kommer, at Sliens Bøining imod 
S. V. gjør det muligt for Fjenden, naar det lykkes ham 
at sætte over Sliens nordre Indløb, at omgaae Dannevirke- 
stillingen og falde den der opstillede Armee i Ryggen.»»

Netop da den østerrigske og preussiske Hærstyrke 
rykkede ind i Holsteen, uden at respectere Forbundstrop
pernes Protest, holdt Biskop Monrad, som Conseilspræsi- 
dent, en Tale den 20de til Folkethinget og den 21de til 
Landsthinget, fremkaldt ved Forhandlingen om en intenteret
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Adresse til H. M. Kongen, hvori han betegnede den po
litiske Situation og dennes Fordringer.

De to Taler udgjorde, som man vil see, et Heelt 
med Hensyn til de politiske Forhold. Talen i Folkethinget 
var en Slags Introduction, der fik sin besterntere Afsløring 
i Landsthings-Talen.

For at være sikker paa ikke at udelade Noget, som 
kunde ansees for at have Betydning, skal jeg gjengive 
hele Foredraget.

Talen til Folkethinget lød saaledes:
«Jeg troer, det kunde have Interesse for Thinget, strax 

ved Begyndelsen af Forhandlingen, at høre Regjeringens 
Opfattelse af den foreliggende Sag. Hvad den første Deel 
af det foreliggende Adresseforslag angaaer, da kan der 
med Hensyn dertil naturligviis ikke være Tale om nogen 
Meningsforskjellighed. Vi dele Alle de Følelser, som i 
denne Deel af Adressen udtales, og jeg er overbeviist om, 
at Ingen nærer disse Følelser varmere end Han, til hvem 
Adressen skal overgives. Den anden Deel af Adressen 
udtaler sig om forskjellige politiske Puncter, som jeg, da 
Adressen er indbragt i Thinget og tilstedt Forhandling, 
og da ogsaa jeg maa erkjende, at Forholdene ere over
ordentlige, vilde ansee det for urigtigt ikke at udtale mig 
om. Det første Punct, jeg skal dvæle ved, er det, der 
omtaler den borgerlige Frihed, som man ønsker tildeelt 
Beboerne i Slesvig. Jeg finder det aldeles naturligt, at 
denne Udtalelse, naar Forsamlingen finder det rigtigt at 
yttre sig om dette Punct, skeer paa den Maade, som Til
fældet er. Det vilde være besynderligt, om en Forsamling, 
der selv sætter en saa stor Priis paa de Goder, der ere 
den forundte, ikke skulde yttre ønske om, at samme



32

Goder maatte blive dem til Deel, hvis Vel ligger dem saa 
varmt paa Hjerte som Beboernes i Slesvig. Jeg skal for
øvrigt ikke gaae ind paa dette Spørgsmaal, som tidligere 
er forhandlet, men skal kun bemærke, at det dog under
tiden kan hænde sig, at en Befolkning ikke ønsker at 
blive deelagtig i de Goder, som en anden Befolkning, der 
er i Besiddelse af dem, levende ønsker at bevare; det kan 
hænde sig, at Partierne i en Befolkning staae saaledes 
lige over for hinanden, at man, saa at sige, enes om, 
hellere end at et enkelt Parti skal faae den Indflydelse, 
der følger af større politisk Frihed, at foretrække, at Magten 
er hos Kronen. Af større Betydning ere de Sætninger, 
som gaae forud for disse Udtalelser, nemlig de, der an- 
gaae Forfatningen af 18de November forrige Aar — og 
jeg skal udtale mig med en fuldstændig Aabenhed og en 
fuldstændig Oprigtighed om dette Spørgsmaal; Den Tid 
er forbi, da det kunde synes rigtigst ligesom at skjule 
sine egne Tanker under tvetydige Udtryk. Begivenhederne, 
mine Herrer! ere rullede saa langt hen over det, der her 
er stillet under Forhandling, de Spørgsmaal, der staae til 
Afgjørelse, ligge saa langt paa den anden Side af de 
Meningsforskjelligheder, som kunde opstaae med Hensyn 
til de i den foreliggende Adresse indeholdte Udtalelser, 
at jeg af denne Grund ikke kan tillægge denne Forhand
ling nogen særdeles praktisk Betydning. Ligesaa for de 
Spørgsmaal, der af Begivenhederne ere stillede til Re
gjering og Folk, troer jeg, at Svaret fra alle Sider vil 
blive ubetinget det samme, og at der derom ikke vil blive 
Tale om nogensomhelst Meningsforskjellighed, men jeg 
finder det desuagtet rigtigt i den Henseende at udtale mig 
fuldstændig ligeoverfor Adressen. Naar der er Tale om
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Forfatningen af 18de November og dens Bevarelse, da er 
det forste Spørgsmaal, som reiser sig, Spørgsmaalet om 
Ophævelsen af Forfatningen. For saa vidt man nu kunde 
tænke paa dens Ophævelse, dens Afskaffelse — og De vide, 
mine Herrer, at dette Spørgsmaal har været under For
handling — da kan dette skee ad tvende Veie, enten ad 
constitutionel Vei, eller ad uconstitutionel Vei, ved et 
Statscoup. Jeg glæder mig over, at Hans Majestæt, vor 
nuværende Konge, tog sig Betænkningstid, inden han un
derskrev Forfatningsloven af 18de November, selv om der 
ikke havde været saadanne særlige Forhold tilstede, som 
maatte gjøre dette aldeles nødvendigt. Det maa erindres, 
at Hans Majestæt var borte fra Landet, den Gang denne 
Sag blev forhandlet i Geheimestatsraadet; han opholdt sig 
i England, den Gang Forfatningen i den vedkommende 
Forsamling blev drøftet her hjemme, og han kom først 
hjem efter at have besøgt vor høisalige Konge paa Glücks
borg, ganske faa Dage inden Frederik den Syvende efter
lod ham Thronen. Hvad er naturligere, end at den Mand, 
der handler samvittighedsfuldt, maa have Tid til at over
veie saa vigtigt et Skridt, og jeg glæder mig over, at 
Hs. Majestæt ikke lod sig bevæge af den øieblikkelige 
Stemning og de stærke Bevægelser, men rolig tog sig den 
Tid, han fandt fornøden for at tage sin samvittighedsfulde 
Beslutning. Men, mine Herrer, det Ord, der gives, og det 
Navn, der underskrives, efter at man alvorlig har over
veiet, har en ganske anden Vægt og Betydning, end naar 
man letsindig giver sit Ord og uden Betænkning skriver 
sit Navn. De, som indtage Livets høieste Stillinger, de, 
som sidde paa Thronerne, søge paa mange Maader at 
hædre sig selv, snart derved, at de omgive sig med stor 
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og blændende Glands, snart derved, at ingen Andens Villie 
end deres egen maa komme til at yttre sig i det Land, 
de regjere, snart derved, at de sætte sig i særlig Forbin
delse med «Guds Naade»; men de Konger, der have be
klædt Danmarks Throne, have hædret sig selv ved Agtelse 
for deres givne Ord og ved Ærbødighed for de af dem 
indgaaede Forpligtelser. Dette er maaskee vor Thrones 
skjønneste Arv, som Kongen har faaet, og jeg er over- 
beviist om, at han vil vide at hævde denne Arv og lade 
den gaae ubeskaaren over til den, der efter ham skal be
klæde Danmarks Throne. Mine Herrer! det kan hænde, 
at Spørgsmaalet om det, man nu med et Ord kalder et 
«Statscoup», kan komme under Overveielse, at det, naar 
man seer hen til Statens Vel og til Fædrelandets Frelse, 
kan komme frem i en fristende Skikkelse for dem, der 
bære Ansvaret af at lede Statens Styrelse saaledes, at 
Landet og Folket ikke gaae til Grunde. Jeg veed ikke, 
om Spørgsmaalet ikke for mig kunde fremtræde i en saa- 
dan fristende Skikkelse; jeg troer, at jeg vilde være stærk 
med Hensyn til al Fristelse i denne Henseende, men jeg 
er sikker paa, at for den Mand, der bærer Danmarks 
Krone, vil der ikke være nogen Fristelse tilstede. Det 
staaer derfor fast, at skulde der blive Tale om Ophævelse 
af Forfatningen af 18de November, da vil noget Saadant 
kun skee paa forfatningsmæssig Maade. Men nu opstaaer 
det Spørgsmaal: hvorledes stiller da den, ved denne For
fatning indførte, politiske Ordning sig overfor andre Ord
ninger af dette Forhold, og hvorledes stiller den sig til 
Fortidens Bestræbelser? Det ..er urigtigt, hvad Dhrr. have 
sagt i Adressen, at en Ordning, som den ved Forfatningen 
af 18de November indførte, var Formaalet for den afdøde
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Konges Bestræbelser; den afdøde Konges Bestræbelser gik 
ud paa, saa meget som muligt at samle Monarchiet til en 
Heelhed; det var kun ved Begivenhedernes Tryk, at han 
hævede og blev nødt til at hæve Holsteens Forbindelse 
med det øvrige Monarchi. Det er sikkert, at det er en 
Betragtning, der er af den allerstørste Betydning, at fore
bygge fremmede Magters Indgriben i det danske Riges 
Selvstændighed, men det er tillige sikkert, at vi befinde 
os under saa særegne Forhold, at vi ikke kunne Andet 
end tage Hensyn til fremmede Magter. Den Gang For
fatningen af 18de November blev vedtagen, skete det med 
den udtrykkelige Udtalelse, saavel fra Conseilspræsidentens 
som ogsaa fra Ordførerens Side, at man paa ingen Maade 
hermed havde afskaaret Muligheden af at gjenoptage Hol- 
steen i den constitutionelle Forbindelse med de øvrige 
Landsdele. Det ligger klart for, at det var det forrige 
Cabinets Opfattelse, at Vedtagelsen af Forfatningen af 
18de November ikke afskar de Udsigter til en Samstats 
Ordning, der mere eller mindre vare begrundede i For
handlingerne af 1851 og 52.

Det forrige Cabinets Opfattelse af Forholdet var, at 
der forelaa visse Overeenskomster og Forpligtelser, der 
navnlig vare udtalte i Kundgjørelsen af 28de Januar 1852, 
med Hensyn til at tilveiebringe en fælles Ordning for det 
hele Monarchi; at vi havde gjort vore yderste Anstren
gelser, der vare strandede paa det tydske Forbunds Ind
griben og Angreb; at det vilde være vanskeligt, paa Grund 
af den øieblikkelig stedfindende Stemning i Holsteen, at 
tilveiebringe en Ordning af en saadan Heelstat; at man 
derfor maatte ordne Forholdet saaledes, at Holsteen fik 
større Selvstændighed og Autonomi, men at man, naar 
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Begivenhederne førte det med sig, var villig til at gaae 
ind paa en saadan Ordning, at Holsteen atter optoges i 
den constitutionelle Forbindelse med den øvrige Deel af 
Monarchiet. Denne Opfattelse1 af det forrige Cabinet kan, 
om fornødent, fuldstændig godtgjøres og lægges for Dagen.

Mine Herrer! vi staae overfor skjæbnesvangre Be
givenheder. Regjeringens alvorlige og samvittighedsfulde 
Bestræbelse har hidtil været at holde de indgangne For
pligtelser; det er ikke os, der udelukke Holsteen, det er 
det tydske Forbund, der har trukket Holsteen ud af For
bindelsen med os. I det Dieblik, det tydske Forbund ikke 
længer lægger Hindringer i Veien, ere vi villige til at gjen- 
oprette den constitutionelle Forbindelse med Holsteen. 
Mine Herrer! jeg gjentager det, vi staae ved skjæbne
svangre Begivenheders Begyndelse. Husk paa, at for dens 
Blik, som maa bære et saa vigtigt Ansvar i disse Be
givenhedernes Udvikling, som jeg maa bære — at for hans 
Blik maa der af og til fremstille sig Billedet af det Blod, 
der maaskee vil flyde, af de Dynger af Lig, der ville op- 
taarnes, af al den Ulykke og Jammer, der vil kunne 
komme. Jeg er rede til at bære Ansvaret, for hvad der 
maatte flyde af Begivenhederne; men jeg forlanger at 
kunne gjøre det med uskadt Samvittighed, at det ikke 
skal skee saaledes, at jeg viger en Tomme fra, hvad jeg 
maatte ansee os statsretlig forpligtede til. Skulde der til 
Stillingens Alvor og tunge Ansvar føie sig Samvittighedens 
Bebreidelser for overtraadte eller ikke overholdte Forplig
telser — det var Mere, end jeg kunde udholde — og 
aldrig vilde jeg paatage mig denne Byrde. Der kan være 
Meningsforskjelligheder om de Puncter, som her ere bragte 
under Omtale. Begivenhedernes Strøm er rullet ud over
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disse Meningsforskjelligheder. Men jeg siger: bring ikke 
Regjeringen til at vige et Hanefjed fra dét, som den efter 
sin Opfattelse af Forholdenes Udvikling maa ansee os for 
at være forpligtede til.»

Til Landsthinget saaledes:
«Man befinder sig under lidt særegne Omstændigheder, 

naar man, efter den foregaaende Dag at have deeltaget i 
Forhandlingerne om en saadan Sag som den foreliggende, 
da atter skal skride dertil. Dersom man turde være over- 
beviist om, at ingen af DHrr. kjendte, hvad der var sagt 
paa et andet Sted, kunde man maaskee tillade sig en 
Gjentagelse deraf; men da det allerede foreligger trykt, 
vil det findes naturligt, at jeg maa tage Hensyn dertil og 
gaae ud fra den Forudsætning, at De ikke ere ukjendte 
med de Yttringer, som jeg har fremfort paa et andet 
Sted. Det, jeg altsaa væsentlig vil være indskrænket til, 
vil være, om muligt at fremstille det politiske Standpunct, 
som Regjeringen maa- indtage, saa klart og bestemt, at 
der ikke kan være nogen Tvivl derom. Et politisk Stand
punct er væsentlig bestemt ved de politiske Spørgsmaal, 
s.m ligge for. Man har altsaa egentlig hverken at gjere 
med Fortidens Begivenheder eller med Fremtids-Begiven
heder eller Fremtids-Sporgsmaal, men kun med de nær
mest foreliggende. Mine Herrer! De ville Alle indrømme, 
at der ved Kundgjørelsen af 28de Januar 1852 blev be
budet en vis Ordning af Statsforholdene, og at der forud 
for denne Kundgjørelse gik visse Forhandlinger, visse Ud
talelser, som i deres Heelhed danne det, man maaskee 
med eet Ord kan kalde Overeenskomsterne fra 1851—52. 
Jeg skal ikke her gaae dybere ind paa disse Udtalelsers
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Form; jeg skal ganske simpelt holde mig til dem, som de 
foreligge. Jeg troer, at vi Alle maae indrømme — jeg 
har i det Mindste ikke hørt det modsige af Nogen — at 
den nærværende foreliggende Ordning af Statsforholdene 
ikke stemmer overeens med de Forudsætninger, hvorfra 
man gik ud i 1851—52; men tillige ere vi vistnok Alle 
enige om, at Skylden for denne Afvigelse ikke er at søge 
hos den danske Regjering, men derimod hos det tydske 
Forbund, der har tvunget Holsteen ud af Forbindelsen med 
de øvrige Dele af Monarchiet. Vi ere maaskee ogsaa Alle 
mere eller mindre enige om, at den Forudsætning, hvor
fra man, som det klart og bestemt blev udtalt af den 
Mand, der ledede disse Forhandlinger, gik ud ved den 
hele Ordning, er bristet, den nemlig, at det tydske For
bund vilde holde sig strengt indenfor sin Competence, 
strengt indenfor sin rette Begrændsning, og at der saa
ledes kan opstaae Spørgsmaal om, hvorvidt disse Overeens- 
komster for os længere kunne betragtes som bindende. 
Det er Dagens egentlige, brændende politiske Spørgsmaal, 
hvorvidt vi fra vor Side ansee disse Overeenskomster for 
bindende eller ikke bindende. Jeg anseer dem som bin
dende. Jeg antager, at de indeholde visse ForpligteLer 
for den danske Regjering, og jeg behøver ikke her at ud
tale mig om disse Forpligtelser; men jeg antager ogsaa, 
at de indeholde visse Rettigheder for den danske Regjering, 
nemlig, at der ikke maa existere et Schleswig-Holstein. 
Naar derfor den ærede 6te Landsthingsmand for 6te Kreds 
(Ploug) udtalte som sin Overbeviisning, at de tydske Re- 
gjeringer gik ud paa at tilveiebringe et Schleswig-Holstein, 
saa siger jeg, at vort bedste statsretlige Værn derimod er 
Overeenskomsterne fra 1851—52; thi vel indeholde de
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visse Forpligtelser for os, men de indeholde tillige et be
stemt Værn imod et Schleswig-Holstein. Paa Sagernes 
nærværende politiske Standpunct anerkjender saaledes Hs. 
Majestæts Regjering Overenskomsterne fra 1851—52, 
anerkjender dem i deres fulde Omfang, anerkjender dem 
med Hensyn til Regjeringens Forpligtelser, anerkjender 
dem, forsaavidt de give den danske Regjering Rettigheder; 
thi de to Ting, Rettighederne og Forpligtelserne, følges 
ad; man kan ikke frigjøre sig fra det Ene, uden at man 
maa opgive det Andet. Jeg haaber, at det er en saa 
tilstrækkelig klar Udtalelse, at der nu ikke længere herom 
kan være nogen Tvivl.»

Dette var unægtelig en mandig og bestemt Udtalelse, 
der tydede paa en kraftig Optræden for det, som Taleren 
ansaae for det ene Rette og for nødvendigt til Bevarelsen 
af Rigets Eenhed.

Det er, siger han, «Landets Forpligtelse at opfylde det, 
hvortil det har forpligtet sig ved Overeenskomsterne 
af 1851—52, som Hans Majestæts • Regjering 
anerkjender i der es fulde Om fang»; han siger der
næst: «Jeg troer, at vi Alle maae indrømme — jeg har i 
det Mindste ikke hørt det modsige af Nogen — at den 
nuværende foreliggende Ordning af Statsfor
holdene ikke stemmer overeens med de Forud
sætninger, hvorfra man gik ud i 1851 — 52.»

Ere disse to Ting udtalte med Berettigelse af Conseils- 
præsidenten til Thinget, med hvilket han har erklæret sig 
villig til at forhandle om de politiske Forhold og til at 
give de i den Anledning fornødne Oplysninger, saa følger 
heraf:
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Med Hensyn til Fortiden: «at de foregaaende Regje- 
ringer have svigtet deres Forpligtelser fra det -Oieblik af, 
da de forlode den Vei, der gjorde det muligt at handle i 
Overeensstemmelse med omtalte Overeenskomster.»

Med Hensyn til Gieblikket: «at den Forfatning, som 
strider imod de af Landet paatagne, af Regjeringen aner- 
kjendte Forpligtelser, maa ophæves.»

Er det tilvisse i Overeensstemmelse med en Regjerings 
og et Lands Pligt og Værdighed at afvise fremmed ube
rettiget Indblanding i dets indre, kun det selv vedkom
mende Sager, da er det naturligviis — i Overeensstem
melse med Conseilspræsidentens anførte Udtalelse — ogsaa 
afgjort Pligt strengt at overholde det, som man, under 
særegne Forhold, har forpligtet sig til lige over for andre 
Magter, og derfor at ordne de Sager, som berøre eller 
endog betinge dette, i Forhold dertil.

Det synes altsaa uundgaaeligt for Conseilspræsidenten, 
naar han vil handle i Overeensstemmelse med de af ham 
saa stærkt fremhævede Forpligtelser for Kongens Regjering 
og i Overeensstemmelse med Kong Frederik den Syvendes 
Regjeringsformaal, da strax at skride til en forfatnings
mæssig Ophævelse af den Statsordning, som han har aner- 
kjendt for stridende imod indgaaede Forpligtelser, der 
endnu staae i fuld Gyldighed, og hvis Ikkeopfyldelse for 
Gieblikket er den nærmeste Anledning til Landets muligt 
med Adsplittelse truende Stilling.

Det kan da muligen, endnu i den ellevte Time, lykkes 
ham at bevare Landet og dets væsentligste Forhold saa 
uantastede som muligt og at see Kongens og Landets 
trofaste Ordholdenhed befæstet.
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Efter at -Østerrig og Preussen ikke havde villet gaae 
ind paa Udenrigsministerens formeentlig indgivne Forslag 
om en forlænget Henstand paa 6 Uger, for at Repræsen- 
tationen kunde indkaldes, og Forhandling om Lovforandring 
foretages, men den 28de Januar 1864 forlangte Adgang 
til en midlertidig Besættelse af Slesvig til Sikkerhed for, 
at de af os paatagne Forpligtelser, som vi hidindtil havde 
vægret os for at tage tilbørligt Hensyn til, nu bleve op
fyldte — ja, da var det en Byrde, som vi maatte bære, 
fordi vi ikke i Tide havde vurderet Betydningen af de 
foretagne Skridt.

Dette var nu den eneste Maade, hvorpaa vi kunde 
bevare vort retslige Standpunct; her kunde det endnu kun 
dreie sig om Hertugdømmernes Stilling i Monarchiet, paa 
denMaade, som vi allerede vare gaaede ind paa, 
men ikke om deres Besiddelse, som netop derved kunde 
blive os sikkret uden Fare for Oprettelse af noget Sles- 
vig-Holsteen.

Kunde Lovens § 9 og § 15 ikke give Regjeringen Ret 
til under saadanne Forhold, hvor det dreiede sig om Lan
dets Bestaaen i sin Heelhed og Bevarelsen af de væsent
ligste statsretlige Forhold, at handle selvstændigt, saa 
maatte jo Repræsentationen, for saa vidt det var muligt, 
samles, og Sagen hurtigst muligt foretages. Har man 
fremkaldt saa uregelmæssige Tilstande, saa maa man vise 
Kraft til at ordne sin Fremgangsmaade derefter.

Det var under saadanne Forhold, at jeg havde anseet 
det «'rigtigt» eller rettere «nødvendigt» at finde sig i 
Slesvigs midlertidige Besættelse for da igjennem Forhand
linger at naae det, der endnu kunde naaes, eller, om det
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ikke lykkedes, lade Vaabnene tale, under Forhold, hvor 
saavel Kræfter som Retten var større.

De venligsindede Stormagter havde ogsaa raadet os 
til i Besættelsen af Hertugdømmerne kun at see en Exe
cution i Anledning af det uafgjorte Stridsspørgsmaal og 
ikke en Krigsoccupation.

Det vil med Hensyn til Preussens og østerrigs Stilling 
til Sagen, der, som anført, var forskjellig fra de øvrige For
bundsstaters, der ønskede et Slesvig-Holsteen, maaskee have 
sin Interesse at minde om, hvad disse to Magter svarede 
England paa Spørgsmaalet om, hvorvidt de tydske Magter, 
der havde protesteret imod Novemberforfatningen, aner- 
kjendte det danske Monarchies Integritet. Preussen (Grev 
Bismarck) svarede: «Den preussiske Regjering har, i det 
den begrunder sin Ret til at skride ind imod Danmark 
paa Overeenskomsterne af 1851—52, allerede derved aner- 
kjendt det danske Monarchies Integritet, der beroer paa 
disse Overeenskomster. Den preussiske Regjering har 
heller ikke den Hensigt at røre ved denne Integritet. 
Dersom der imidlertid, enten ved Danmarks Haardnakken- 
hed eller andre Magters bevæbnede Indskriden, fremkaldes 
Forviklinger, der tvinger den preussiske Regjering til at 
træde tilbage fra Overeenskomster, hvis Resultater da ikke 
længere kunne svare til de Opoffrelser, som tydske Magter 
have ydet, da vilde dog den mulige Afgjørelse ikke blive 
truffen uden Tilkaldelse af dem, der have underskrevet 
Londoner-Tractaterne.») — østerrig gav et lignende Svar.

Endnu den 28de Januar 1864 blev en eventuel Ind
rykning i Slesvig fra Preussens og østerrigs Side moti
veret ved Tilstedeværelsen af 18de November-Forfatningen, 
der ansaaes stridende mod oftnævnte Forpligtelser. Stil-
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Jingen var altsaa saaledes: Det forenede østcrrig og 
Preussen truede med Anvendelsen af deres i Holsteen 
staaende Armeers Angreb og da, hvorledes Krigens 
Udfald saa blev, med en forudseelig Tilintetgjø
relse af de Rettigheder, der sikkrede det danske 
Riges Integritet, dersom vi ikke fjernede en Forfatning, 
der ikke alene efter deres, men ogsaa efter den danske 
Regjerings, af Conseilspræsidenten udtalte, Mening var 
stridende imod de indgaaede Forpligtelser; den Stilling paa 
Slesvigs Grændse, som vi havde at stille imod en Ind
trængen i Slesvig, var, under de øieblikkelige Forhold, af 
en saadan Beskaffenhed, at den efter Sagkyndiges og 
efter selve Conseilspræsidentens Mening ikke vilde være 
istand til at opholde Fjenden i længere Tid, og Aarstiden 
var i høi Grad hemmende for Hærens og Flaadens Sam
virken; Forsvarsvæsenet var desuden ikke i Orden. Maatte 
da, om ogsaa Æblet var nok saa surt at bide i — vi 
havde ikke sørget for et sødere — Conseilspræsidenten 
ikke være forpligtet til, trodsende Alt, at gribe det eneste 
tilstedeværende Middel til Rettens og Landets Bevarelse, 
naar han seer dets Nødvendighed saa afgjort, som han i 
sin Tale til Repræsentationen udtalte det? Vi holde os 
udelukkende til hans egne Ord*). Hvad gjorde Conseils
præsidenten da i dette afgjørende Oieblik? Han talte videre 
saaledes:

*) Det vil erindres, at Conseilspræsidenten til Afsendingerne for 
Stormagterne, som han forhandlede med om en Ordning ved en 
europæisk Conference, havde indestaaet for, at de Forandringer 
i Forfatningen, som Conferencen maatte fordre, skulde blive 
g j en nem førte.
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»Men, siger man, hvis det nu bliver til Krig, vil man 
da fremdeles ansee disse Overeenskomster bindende ? Jeg 
kunde svare hertil, at det er vanskeligt at see saa langt 
ud i Tiden; jeg kunde sige, at Dagens Begivenheder, at 
saa at sige hver Dag medfører Nødvendigheden af at tage 
saa vigtige Beslutninger, at man i Sandhed er vel beføiet 
til at overlade Fremtiden at have dens Planer. Man har 
fremdeles sagt: naar man skal føre Krig, maa man dog 
vide, hvorfor man skal kæmpe; jeg skal sige Dem, hvorfor 
man skal kæmpe, man skal kæmpe for at forhindre, at en 
fremmed Magt trænger ind i Slesvig, man skal kæmpe for 
at jage dem ud af Slesvig, der trænge sig derind. Men, 
mine Herrer, De spørge maaskee fremdeles: naar man nu 
begynder en Krig„ hvilken er da den Ordning, man har 
tænkt sig? ja dertil svarer jeg: siig mig, hvilket Udfald 
Krigen vil faae, siig mig, hvorledes vi ville staae, naar 
Krigen er ført til Ende. Naar De have sagt mig, hvorledes 
vi da staae, da skal jeg kunne sige Dem, hvilken Ordning 
man da kan faae. Lige ved Krigens Begyndelse kan selv 
en mægtig Nation ikke vide, hvilken Ordning Krigens Udfald 
vil gjøre nødvendig, og lige foran en Krigs Udbrud her 
er det tomme Ord og intetsigende Phraser, dersom man 
vilde sige: det er vort Program, hvorunder vi kæmpe. Det 
Program, som jeg vil sige ligger for, simpelt, jævnt og 
klart, det er det: vi tilstede ikke en eneste tydsk Soldat 
at komme ind over Eideren uden at gjøre den bedste 
Modstand, vi formaae, og søge af al Evne at jage dem ud, 
dersom Nogen skulde have trængt sig ind i Slesvig.»

Hvilken Slutning paa den første Deel af Talen! Bjerget 
nedkom og fødte en Muus! Talens gemytlige Slutning- 
kunde under visse Forhold være anvendelig ved en Offi-



45

ceers Tiltale til sine Soldater; men som en Forklaring til 
en Repræsentation om de stedfundne politiske Forhold synes 
det ikke at være meget mere end en Falliterklæring. Vi 
have foran seet, hvor lidet den Anskuelse, som Conseils- 
præsidenten havde om Midlerne til at standse Fjenden ved 
Grændsen, svarede til de store Ord. Denne Udtalelse af 
Conseilspræsidenten til Thinget forbausede Ind- og Ud
landet.

Det kunde ikke undgaaes, at Folket og Hæren med 
Forundring maatte see paa, at Conseilspræsidenten siden 
fandt sig i Bevarelsen af 18de November-Forfatningen 
efter Adressens Indsendelse til Hans Majestæt, uagtet han 
kjendte de uafvendelige Følger, som dens Forbliven maatte 
fremkalde for Fædrelandet. Det var den Mand, som havde 
holdt foranførte Tale, der fremhæver Hans Majestæts Re
gjerings ubetingede Fastholden ved de i 1851—52 paa
tagne Forpligtelser og paaviser, at Forfatningen ikke stem
mer overeens med disse, at Opfyldelsen af Overenskom
sterne netop sikkrer Landets Bestaaen, som det er, og 
forhindrer Dannelsen af et Slesvig-Holsteen, at selve Frem
kalderne af Loven have havt en Gjenoptagelse af Hertug
dømmet Holsteen i Samstaten for Die, ved en Ordning, 
der mere eller mindre var begrundet i Forhandlingerne af 
1851—52. Det er den Samme, som siger i Folkethinget, 
at han er rede til at bære det Ansvar, der kan komme 
af Begivenhederne, men at han ikke vil vige en Tomme 
fra, hvad han maatte ansee sig statsretlig forpligtet til 
o. s. v. og endte med at sige til Folkethinget: «Bring ikke 
Regjeringen til at vige et Hanefjed fra det, som den, efter 
vor Opfattelse af Forholdenes Udvikling, maa ansee sig 
for at være forpligtet til», og endelig siger i sin Tale i
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Landsthinget: «paa Sagens nuværende politiske Standpunct 
anerkjender Hans Majestæts Regjering Overenskomsterne 
fra 1851—52, anerkjender dem i deres fulde Omfang», og 
bemærker: «man kan ikke frigjøre sig fra Forpligtelser 
uden derved at maatte opgive sine Rettigheder», og slutter 
umiddelbart derpaa med: «Jeg haaber, at dette er en saa 
tilstrækkelig klar Udtalelse, at der nu ikke længer herom 
kan være nogen Tvivl.»

Dersom der af Nogen, saaledes som Hr. Biskoppen 
formener, hvorom jeg forøvrigt ikke tør have nogen Me
ning, er sagt, at Forfatningen kun var et Stykke Papir, 
saa vilde dette være formastelig sagt, saalænge den fore- 
laa som en uantastet Lov, der havde sin Berettigelse paa 
Grund af den Maade, hvorpaa den var fremkaldt; men, 
naar Conseilspræsidentens Ord til Thinget offentlig be
tegner den som stridende imod de Forpligtelser, som Re
gjeringen nu anerkjender og vil overholde, saa er jo dens 
Betydning derved i høi Grad svækket, og, dersom da En 
eller Anden kan have meent, at en Lov, som officielt var 
anerkjendt som «ikke berettiget», og som desuden var 
ugjennemførlig, ikke var stort andet end et Stykke Papir, 
saa var det maaskee noget frit talt; men Anledningen var 
ikke saa uforstaaelig i et saadant Gieblik*). At den 
Usikkerhed, som viste sig overalt, at denne lette Bort- 
gliden over Noget, der havde faaet en saa afgjort vigtig Be
tydning, at Armeens Forbliven paa Fredsfod, længe efter 
at Tropperne havde baaret alle de med en Krigstilstand 
følgende Byrder, at Forholdene ved Armeen offentlig om-

*) Det var jo langt mærkeligere, at Conseilspræsidenten, der var 
saa overtydet om Berettigelsen af Overeenskomsterne, pludselig 
synes at betragte den som ikke tilværende.
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taltes saa aldeles ugeneert, at alt dette, i Forbindelse med 
Bladenes politiske Meddelelser, kunde fremkalde den Tro, 
at Regjeringen, af en eller anden ubekjendt Grund, ikke 
ansaae Krigen for at staae for Doren, var slet ikke uri
meligt og vandt i hoi Grad Tiltro derved, «at Conseils- 
præsidenten, endnu efter Fjendens Indrykning i Holsteen, 
omtalte Krigen som Noget, der laa langt ud i Tiden,» 
Dersom man vil lede efter, hvor den Tro kom fra, saa er 
det altsaa ikke nødvendigt at søge til Armeen, som kun 
ved den fik nok en Byrde at kæmpe imod; den Iver og 
Udholdenhed, hvormed Tropperne maatte arbeide Nat og 
Dag mod de mange Vanskeligheder, godtgjorde, at en saa- 
dan Tro ingen Overhaand havde taget. Armeen bevarede 
Tilliden og ønskede kun at værne om Landets Ret og 
kæmpe for Fædrelandets Forsvar; men den havde Fordring 
paa, at dette skete paa den Maade og ved de Midler, som 
kunde føre til Resultatet, og paa at fritages for at have 
Andet at kæmpe imod end Fjenden.

Skjøndt det, som anført, er Tilfældet, at Fortiden alle
rede havde undladt at tage tilbørligt Hensyn til de ind- 
gaaede Forpligtelser — de være ønskelige eller ei — og 
saaledes bar Skyld- for den Tilstand, hvori Biskoppen mod
tog Statsordningen, saa skulle vi dog ikke her gaae læn
gere tilbage, men holde os til det Tidspunct, hvorom her 
i det Hele tales, fordi det sees, at der dog endnu, under 
Situationen i Biskoppens Conseilspræsidenttid, var Adgang 
til at handle i Henhold til det Syn, som Regjeringen 
nu havde paa Forholdene ude og hjemme.

Biskoppen udtaler, at hverken det Cabinet, som han 
var Medlem af, eller det, hvori han blev Conseilspræsident,
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nogensinde havde ønsket Krigen, endsige begjeret eller 
fremskyndet den.

Da Biskoppen er den Mand, der kan vide dette, saa 
er det naturligviis saaledes. Naar jeg altsaa ikke kan 
tvivle om deres Villie i saa Henseende, kan jeg kun be
klage, støttende mig paa Hr. Biskoppens egne foran anførte 
Udtalelser og Handlinger, at de desuagtet have gjort det 
umuligt at undgaae Krigen.

Naar man har den omtalte Meddelelse til Thinget for 
Oie, er det overraskende at see Biskoppen Side 96 spørge: 
«Skulde Hr. Generalen maaskee have tænkt paa November- 
Forfatningen? o. s. V.»

Hr. Biskoppen yttrer, at det er vanskeligt at imøde- 
gaae mig, da jeg fremfører mine Bebreidelser i saa ube
stemt Almindelighed, at det er umuligt at vide, hvorhen 
jeg sigter, at han saaledes ikke veed, hvem den Minister 
— eller rette Vedkommende — er, som gav Krigsministeren 
Meddelelser om Krigen; saa er dette en ligefrem Følge 
af, at jeg, hvor det var muligt, har undgaaet at nævne 
Personer for ikke at tvinge Nogen til at svare, og fordi 
mine Udtalelser — hvilke dog Mange have forstaaet — 
aldeles ikke gaae ud paa at kræve Nogen til Regnskab, 
men kun paa at fremføre det Passerede til Efterretning 
for Fremtiden. Det stod jo Enhver, der følte sig truffen, 
frit for at udtale sig. Selve Facta kunne neppe siges 
at være anførte i ubestemt Almindelighed.

Jegøer naturligviis i allerhøieste Grad enig med Hr. 
Biskoppen om Sandheden af, at Kong Frederiks Død com- 
plicerede Forholdene overordentlig, og har, jeg troer med 
de Allerfleste i Landet, høflig beklaget, at det ikke lykke
des Biskoppen og hans Kolleger at ordne Sagerne, imedens
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Kongen levede, og navnlig at det Brændende i Situationen 
ikke i tilstrækkelig Grad tidligere gik op for dem. Det 
synes, at Meget da vilde have været anderledes.

Hr. Biskoppen gaaer Side 97 videre og siger: «Som 
den anden Aarsag til vor uheldige Stilling anfører Hr. 
Generalen: «Den af samme uheldige Jugement fremgaaede 
Occupation af Holsteen og Lauenburg.» Jeg (Biskoppen) 
skal lade den militaire Deel af Spørgsmaalet aldeles ube
svaret. . . Jeg skal slet ikke undersøge, om det havde 
gjort nogen væsentlig Forandring i vor Stilling, hvis Hol- 
steen-Lauenburg ikke havde været occuperet; derimod maa 
jeg fremhæve, at Generalens Fremstilling af denne Occu
pation er aldeles vrang. Man maa efter denne Forestil
ling troe, at det var os, der havde ønsket Occupationen, 
at det var os, der havde foranlediget den. Det er jo 
imidlertid meget langt fra at være Tilfældet, den blev os 
paatvunget. Hvis vi ikke havde villet finde os i den, saa 
maatte vi enten have opfyldt de Fordringer, Tydskland 
gjorde, eller vi maatte have modsat os med Vaabenmagt. 
Da her Generalen ikke indlader sig paa at undersøge disse 
Alternativer, saa skulle vi følge hans Exempel.»

Det er forunderligt, hvor ofte Biskop Monrad finder 
skjulte Meninger i Ord, som ingen Anledning give dertil.

Jeg har ikke anført noget andet Ord eller nogen 
anden Grund til omtalte generende Forhold end «et urig
tigt'politisk Jugement». Troer Hr. Biskoppen da atter, 
at det er min Mening, at Ministerierne forsætlig have 
jugeret forkeert? Nei, lige saa lidt, som jeg troer, at ban 
forsætlig vilde have Krig, da han oplyste, at den var 
kommen, uden at han havde villet det.

4
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Forøvrigt vil Hf. Biskoppen neppe kunne benægte, at 
det Ministerium, som fandt sig i Executions-Besættelsen 
af Holsteen ved Forbundstropper, antog, at denne under 
de stedfindende Forhold kunde afgive en Garanti for, at 
Hertugdømmerne, saa længe de saaledes vare overgivne 
til Forbundets Militairbesættelse, vilde være afspærrede 
for Gjennemmarehe eller Angreb af andre tydske Magters 
Tropper, og at Krigen, dersom den blev nødvendig, der
ved vilde blive udsat, indtil de med Forbundet svævende 
Forhandlinger vare endte, ellen Executionen viste sig 
unyttig.

Da det imidlertid viste sig ikke at være saa, idet 
de allierede Hære ikke respecterede de Remonstrationer, 
som fra Executionstroppernes og Oldenborgs Side foretoges 
imod Indrykningen, skulde det synes, som om Conseils
præsidenten maatte gribe efter ethvert udførligt, sig til
bydende Middel til at opfylde det, han ansaae som For
pligtelser og for at være til Fædrelandets Bevarelse.

Jeg paaviser derfor Side 112, at, da det rette Dieblik 
til at handle i Overeensstemmelse med vore Overens
komster hidtil ikke var blevet benyttet med Held, saa er 
nu, som foran anført, det eneste Middel, der er tilbage, og 
som kan bringe os paa Rettens Standpunct, det: at finde 
os i en midlertidig Occupation ogsaa af Slesvig, indtil 
enten Alt er bragt i Orden efter Overeenskomsterne, eller, 
hvis dette ikke lykkes, Sagen saaledes maa afgjøres ’ved 
Kamp. I Anledning deraf siger Biskop Monrad Side 98: 
«General Hegermann er virkelig af den Mening, at vi for 
at undgaae Krig (vel at mærke, kun saalænge, som den 
arbeider imod det Maal, som den skulde virke for) skulde 
uden Sværdslag (det var jo netop det, der var Hovedbe-
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tingelsen) have overladt Østerrig og Preussen midlertidig 
Besættelsen af Slesvig, altsaa ogsaa af Dybbol og Als med 
Æro.»

Derpaa svarer jeg: «Har der været noget øieblik, i 
hvilket den af Conseilspræsidenten fra 1864 fremsatte 
Mening, om Bestemmelsen af en politisk Situation var at 
bringe til Udførelse, da var det i dette. Præsidentens 
Ord lode, som foran anført, saaledes: «Et politisk Stand
punct er væsentlig bestemt ved de politiske Spørgsmaal, 
som ligge for. Man har altsaa egentlig hverken at gjore ' 
med Fortids-Begivenheder eller Fremtids-Sporgsmaal, men 
kun med det nærmest foreliggende.»

Naar der, som Biskoppen'havde paaviist, kun var eet 
brændende Spørgsmaal-, af hvis Besvarelse Fædrelandets 
Bestaaen i sin Heelhed eller dets sandsynlige Adsplittelse 
var afhængig, saa var det jo i Forhold til denne tilstede
værende Situation, der skulde handles, og, var der hertil 
kun det ene Middel at benytte, saa maatte dette forsøges, 
det vilde da vise sig, paa hvilken Maade Sagen vilde af
vikle sig.

I hvilket Omfang Besættelsen af Slesvig vilde blive 
fordret, navnligen om Als og Ærø og Skandserne med 
Brohovedet vilde være indbefattede deri, det vilde vise sig 
under Forhandlingerne, paa hvilke vi jo desuden kunde 
gaae ind eller ikke gaae ind. Det var at forudsætte, at 
de Allierede maatte give Afkald paa en Deel, som Er
statning for, at de undgik en Forceren af Dannevirke. Det 
skulde ikke være en Krigsbesættelse,, men kun en Sikker
hedsforholdsregel.

Naar Biskop Monrad spørger, om det er en dansk 
General, der gjør et saadant Forslag, saa svarer jeg: Jo!

4*
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det er en dansk General med saa megen militair og mili- 
tairpolitisk Erfaring, som vore Krigsforhold have kunnet 
give ham Adgang til at erhverve, og som med Bedrøvelse, 
men med Bevidsthed og Ro, seer Forholdene, som de 
virkelig ere, og ønsker at see dem benyttede til Fædre
landets Ære og Frelse, ved at Kampen fores derhen, 
hvor der kan kæmpes med større Magt og bedre Ret.

Det synes derimod, at Datidens Conseilspræsident mere 
har havt de ønskværdige end de tilstedeværende Forhold 
for Die, og at han er bleven ængstet af de Spøgelser, 
som han selv har været med at fremmane. Jeg maa dog 
bemærke, at min Stilling paa den Tid ikke gav mig Ad
gang til at handle, og at jeg heller ikke udtalte mig med 
et Ord til Nogensomhelst om denne Side af Sagen, da den 
slet ikke kom til nogen Omtale ved Hæren.

Biskoppen fremsætter det Side 98 som forunderlige 
Modsætninger: 1) At den samme General, som finder det. 
urigtigt at begynde en Krig i urette Tid og paa en 
urigtig Maade, ikke kan finde det rigtigt, at man 
overgiver en Fæstning til Fjenden, imedens den er i fuld 
Forsvarstand, og imedens den Commanderende anseer 
dens Bevarelse som en Hovedbetingelse for Krigens 
heldige Førelse, og der ikke foreligger nogen Grund, end 
sige Nødvendighed, for dens Overgivelse; 2) At den samme 
General, som kan finde det rigtigt, den 6te Februar ved 
Dannevirke, at opgive en Stilling, der for Tiden er 
uholdbar, for at føre Krigen til andre heldigerePuncter og 
i et beieiligere-Øieblik søge at tage den tilbage, 
dog kan finde det rigtigt at forsvare en anden Stil
ling (SkiveStillingen) til det Tderste, naarForholdene 
gjøre dette nødvendigt, og der ikke kan tages
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nogen anden Stilling. Den Logik, som skal godt
gjøre Modsætningen her, maa være af en ganske egen 
Beskaffenhed. Naar Commanderende, der skulle føre Trop
per under et Felttog, ikke vare i Besiddelse af mere rolig 
Overveielse og Evne til at underordne sig og benytte 
Situationerne, end den gode Høiærværdighed synes at være 
i Besiddelse af, saa vilde Krigens ofte vexlende, mange 
Gange pludselig indtrædende nye Situationer, der strax 
maae benyttes, sætte dem i stor Forlegenhed.

Det er ikke berettiget at tage Yttringer, der ere ud
talte om Begivenheder fra forskjellige Tidspuncter og under 
forskjellige Forhold, og stille dem saaledes sammen, at 
de tilsyneladende faae en ganske anden Mening end den, 
som de, hver paa sit Sted, have havt; det er ligefrem 
at forvanske Meningen.

Brevets Hang til at svække Forfatterens Betydning 
og satirisere hans Udtalelser er saa synlig, at dette alle
rede vil opfordre opmærksomme Læsere til at see lidt 
nøiere til; jeg anseer det imidlertid for min Pligt at paa
vise disse Udtalelsers Uholdbarhed, for at Sagen og Sand
heden ikke skal lide ved det, der ofte er rettet imod min 
Person.

Idet jeg har havt Anledning til at omtale ubeføiede 
Sammenstillinger af Ord saaledes, at de derved faae en for
andret Betydning, hvilket gjentager sig oftere i Brevet 
finder jeg mig, med Hensyn til Benyttelsen af Ordet, hen- 
viist til at anbefale en alvorlig Drøftelse af «Biskop Mon
rads i 1871 udgivne Prædikener»» og blandt disse navn- 
ligen den paa 3die Søndag efter Helligtrekongers Dag om 
«Menneskets Ord» og maaskee nærmest til disse: «Ofte 
forvanskes Sandheden ved en lille Vending, thi herved
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kan det Hele komme til at staae i en falsk Belysning. 
Den rene Opdigtelse er langt fra saa farlig, som en lille 
Tilsætning, der blandes i Sandheden, thi Sandheden bruges 
herved til at berede Veien for Løgnen, skaffe den Indgang 
og Tiltro.»

Det er indlysende, at Brevskriveren ikke har villet 
misbruge Ordet paa omtalte Maade; men det havde vist 
været meget ønskeligt, dersom Tanken om det her Cite
rede havde fremkaldt en noget nøiere Prøvelse, inden 
der udslyngedes Ord, for hvis uforudseelige Følger man 
ikke kan sætte Grændser der, hvor man vil. Naar der, 
ved enhver Leilighed, hvor en Commanderende af fuld
stændig motiverede Grunde ikke benytter en indtagen 
Stilling til Kamp, men udsætter denne til rette Tid og 
Sted, saa siges: «Stillingen blev forladt uden, eller næsten 
uden Sværdslag.» Nu er dette for saa vidt forsvarligt, som 
der maaskee intet Sværd er brugt, men Udtrykket inde
holder en ikke meget skjult Gift, en Fornærmelse, som 
om Vedkommende havde unddraget sig en Kamp, der 
burde have fundet Sted. Naar der i Brevet, Side 94, 
siges: «Selv Napoleon den 1ste led under sin mageløse 
Kamp for Frankrig 1814 under sine Marechallers freds
lystne Stemning», saa kan dette maaskee i og for sig 
være sandt, men, anvendt ved denne Leilighed, indeholder 
Sammenstillingen en Insinuation, som om vor Hærs Ge
neraler lide af utilladelig Fredslyst, hvilket, som Conseils
præsidenten vidste, vilde være en uforskammet Bagvaskelse; 
dette burde været vel betænkt. Mænd, der have vidst at 
tage det sværeste Ansvar roligt paa sig, burde være frie 
for Sligt.
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Ulykken er, at Andre, der intet klart Begreb have 
om, hvad Krig er, og hvad den fordrer, hvorledes den ud
vikler Charaktererne o. s. v., dog ikke kunne afholde sig 
fra at gjøre deres, ikke ret funderede Mening gjældende. 
De misforstaae ofte Handlinger, og miskjende Personer, 
vistnok mod deres Villie. Saadanne Mænd blive derved 
farlige i indflydelsesrige Stillinger. Havde Præsidenten 
forsøgt Alt for at benytte den stedfindende Leilighed, som 
i det sidste øieblik endnu gav en, om ei meget ønskelig, 
Anledning til klart at lægge for Dagen, «at vi havde gjort 
Alt, hvad der endnu stod i vor Magt, for at opfylde vore 
Forpligtelser», da havde han bevaret os vor Ret saa meget 
som muligt og gjenvundet Stormagternes Sympathier, idet 
han berøvede vore Modstandere den Adgang til Optræden 
imod os, som de antoge at have. Vor Sag havde derved 
atter faaet en berettiget Vægt i den politiske Vægtskaal.

Hr. Biskoppen citerer følgende af mine Ord om For
hold, der endvidere havde svækket Armeens Virke-Evne: 
«5) Ikkebenyttelsen af den sig tilbydende Leilighed til at 
udsætte Krigens Begyndelse, naar man opdager, at man 
har fremkaldt den til den allerubeleiligste Stund. Det 
er foran tydeligt nok fremstillet, hvor ubeleiligt Oieblikket 
i mange Henseender var til Begyndelsen af Krig; det er 
bekjendt, at de allierede Magter sidst i Januar, under 
vore mislige Krigsforhold, foresloge en midlertidig Besæt
telse af Slesvig, ligesom i Holsteen-Lauenburg, indtil der 
var opnaaet Enighed om Hertugdømmernes Stilling i det 
danske Monarchi, og at det ligeledes, efter Krigens Be
gyndelse, blev udtalt gjennem Fjendens Hærfører, at 
Respecteringen af jydsk Territorium gjordes afhængig af, 
at tydske Handelsskibe ikke optoges i aaben Sø.
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Det djærve Svar, der blev givet paa Opfordringen til 
Slesvigs midlertidige Opgiven, tiltalte naturligviis i høi 
Grad Hæren, fordi det var et talende Beviis paa den Tillid, 
som næredes til den, selv under saa mislige Forhold, og 
et Tilsagn om, at man vilde lade den kæmpe Kampen 
ud. Imidlertid maa det dog erindres, at det Berettigede 
og Hæderlige ved en saadan mandig Optræden er afhæn
gig af, at Landets disponible Kræfter og Betimeligheden 
ere saaledes tilstede, at Handlingen kan komme nogen
lunde til at svare til de udtalte Ord. Er Tiden ikke be
leilig eller Hæren ikke i kampdygtig Stand, da udsætter 
en klog Statsmand Kampen til den beleilige Stund, om 
han kan. Der kunde jo aldrig noget Dieblik være Tale 
om at indrømme Fjenden nogen retslig Adgang til en 
saadan Optræden, men kun om en øieblikkelig Vigen for 
Magten, som man ikke i Tide havde kunnet sikkre sig imod. 
Det maa erindres, at Striden derved ogsaa var bleven holdt 
paa det Stadium, hvorom det dreiéde sig, om Behandlingen 
af Hertugdømmerne, ikke om Besiddelsen. Dræb først 
Ulven, og bestem saa, hvorledes Huden skal bruges! kjøb 
først Huset, og tal saa om, hvor Skabet skal staae!

Dersom man kan bevare den Tilstand, i hvilken «Retten 
endnu, dog i en vis Grad, er Magt», gjør man neppe 
vel i at fremkalde den, «hvori Magt er Ret», netop paa 
en Tid, hvor man ikke har fuld Raadighed over sin van
lige Magt og saaledes udsætter sin gode Ret for at 
gaae tabt.»

Det er ufatteligt, hvorledes det har været muligt, at 
Gjer.nemlæsningen af .dette har kunnet bringe Hr. Biskop 
Monrad til at udtale: «Det er besynderligt at høre den 
samme Mand (Side 84) sige: det er overflødigt at beskrive
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det Indtryk, som Meddelelsen om Vaabenstilstanden (vel at 
mærke i Mai Maaned) bragte. Man maatte jo nærmest 
troe, at det var et glædeligt Indtryk, men at dømme efter 
hele Sammenhængen, maa man antage, at det var sørge
ligt.» Naar Biskoppen har faaet dette sidste, som natur
ligviis er rigtigt, ud af Sammenhængen, saa maa han jo 
kjende Sammenhængen og altsaa vide, at det Sørgelige 
bestod i, at Vaabenstilstanden kom netop i det Gieblik, 
da en til Jylland ankommen Forstærkning muliggjorde et 
længe, imødeseet Angreb, som man netop havde begyndt, 
da Vaabenstilstanden forhindrede dets Fortsættelse. Atter 
her maa man forbauses over en Logik, der skal godtgjøre 
det Modstridende i, at den General, der advarer imod en 
ubetimelig Begynden af en umotiveret Kamp, kan 
være utilfreds med, at man afbryder en Kamp, netop i 
det Gieblik, da der viser sig længe forventede Kamp
forhold, der ere fordeelagtige for vore Vaaben.

Biskop Monrad er af den Mening, at der er viist 
Mangel paa Skarphed ved Gjennemlæsningen af General- 
feltmarschal Wrangels Svar paa mit Brev af 29de Februar 
(Svaret findes i min Beg Side 43—44), idet Biskoppen 
deri kun seer en Omtale af «Leverancer».

Saavel Spørgsmaalet som Svaret dreiede sig om Be
sættelsen af jydsk Territorium og om de deraf flydende 
Leverancer til de paa jydsk Grund værende Tropper. 
Generalfeltmarschal Wrangel svarede, at Besættelsen var 
midlertidig til Sikkerhed for de i Slesvig staaende Trop
per, og at Leverancerne ordnedes af de danske Autoriteter. 
Han henstillede da til mig, om jeg vilde meddele den 
danske Regjering, at Borttageisen af Skibe i aab en Sø 
(Talen var ikke om Blocaderne) maatte bortfalde, dersom
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vi vilde have den omtalte Byrde hævet. Der havde slet 
ikke været Tale om andre Leverancer end saadanne, der 
ifølge Krigsbrug præsteredes til Forbrug for de i Lands
delen indqvarterede Tropper. Besættelsen og Leverancen 
betingede hinanden.

Biskop Monrad vil neppe have glemt de Debatter, der 
forefaldt i London, saavel i Over- som Underhuset, den 
Sag betræffende, og hvorledes navnlig Lord Russel udtalte, 
at Preussen havde begrundet den af deres Tropper be
gyndte Betræden af jydsk Territorium ved den omtalte 
Borttagen af Skibe. Lord Palmerston havde den 25de 
Februar udtalt, at nogle Forposttropper rigtignok havde 
overskredet Grændsen, og at man ikke havde været til
freds dermed. Det var først den 6te Marts, at Osterrig 
og Preussen, efter gjentagne Forhandlinger, indrømmede 
den videre Fremrykning i Jylland.

At man hos os ikke tog denne Sag under alvorlig 
Forhandling, er jo netop det, som jeg har fremhævet.

Med Hensyn til Hr. Biskoppens Yttringer i Anled
ning af min Omtale af Fyens Besættelse skal jeg kun 
henlede Opmærksomheden paa, at mine Ord lode saaledes, 
at jeg ansaae det for en Feil, «at man, efter Jyllands Op
givelse, havde valgt Fyen, som dog var blevet forladt, til 
det alvorlige Forsvar.» Jeg har intet Sted sagt, at 
Fyen skulde abandonneres, men kun villet antyde, at man 
ikke burde samle hele Styrken der, netop fordi jeg saae 
det Vanskelige i Fyens Forsvar under de stedfindende 
Forhold. Det var, som anført, min Mening, at vi skulde 
beholde en Deel af Jylland besat for at binde en fjendt
lig Styrke i Norden, og at, naar Jylland var forladt, da 
blev Hovedforsvaret at forberede paa Sjælland, der, fra det
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Øieblik af, maatte betragtes som Tyngdepunctet. Enhver, 
der kjendte Følgerne af de senere Begivenheder og Til
standen i det Hele, maatte forudsee, at en Landgang, der 
lykkedes Fjenden paa Fyen, vilde fremkalde Hærens øie- 
blikkelige Overgang til Sjælland. Følgerne af en saadant 
Moment burde, paa Grund af det Mislige i dem, søges 
undgaaede ved ikke at holde andet end et bevægeligt til 
Imødegaaen af Landgang egnet Corps paa Fyen. Et saa
dant kunde, naar det blev nødvendigt, lettere skaffes bort, 
eller, i det værste Tilfælde, undværes ved Sjællands alvor
lige Forsvar.

Biskoppen finder derpaa Anledning til at udtale 
(Side 102): «Hvor underligt er det dog at see saadanne 
modsatte Tanker ligge ganske roligt ved Siden af hin
anden, uden at den, der har disse Tanker, har nogen 
Anelse om Modsigelsen! Jeg vilde ingenlunde kunne bil
lige, om man dengang havde opgivet Forsvaret, af Fyen. 
Hvor underligt er det dog at see den Mand, der kalder 
Rømningen af Fredericia for en militær Forbrydelse, om
tale det som en simpel, ja som en ønskværdig Sag, at 
man skulde have rømmet hele Fyen! Af hvad jeg har 
anført, vil man see sig istand til at have en nogenlunde 
klar Forestilling om de Hovedtanker, der 1864 satte Ge
neralens Sjæl i Bevægelse. Man burde have indrømmet 
Preussen og Østerrig Besiddelsen af Slesvig, derunder 
Dybbel, Als og Ærø. Hvis man lod det komme til Krig, 
burde man have indskrænket sig til at forsvare Sjælland.»»

Man forfærdes ved at see, hvor klog den Mand er, og 
hvor klart vore Dumheder staae for hans Alt gjennem- 
skuende Blik.
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Hvad skal man dømme om Biskoppens bestandige 
Tilbagevenden til slige uopløselige logiske Opgaver?

Kan Brevskriveren ikke forstaae de tydeligt forelig
gende Bevæggrunde til den forskjellige Optræden under 
heelt forskjellige Forhold, eller er han saa betaget af sin 
forudfattede, nu, som det synes, indgroede Mening om 
mine og mine Medcommanderendes Egenskaber og Tænke- 
maade, at dette gjør ham blind ligeoverfor de virkelig 
tilstedeværende Situationer? Hvorledes gaaer det ellers 
til, ats han, den ene Gang efter den anden, giver det 
Anførte en aldeles forandret Betydning ved at sammen
stille mine Ord og Tanker paa en umotiveret og uberet
tiget Maade, der giver et forvansket Begreb om det Pas
serede, om Personer og om Forholdene i Hæren og i 
Randet?

Biskoppen udtaler sig paa en medlidende Maade om 
mig stakkels stærblinde Mand, der, uden at have nogen 
Anelse om de Modsigelser, jeg gjør mig skyldig i, ganske 
naivt fremstiller dem for Verden. Jeg vil haabe, at det 
maa være en Aandsfraværelse, som den han tilskriver mig, 
der har behersket Brevskriveren, da han satte foranstaaende 
Ord paa Papiret, thi ellers veed jeg ikke andet at sige 
om dem, end at de give en forøget Anledning til at an
befale Brevskriveren en alvorlig Studeren af Sandhederne 
i Biskop Monrads foran omtalte Prædiken.

Det er nemlig vanskeligt at forstaae, hvorledes der 
kan findes Modsigelse i, at den General, der misbilligede, 
at man overgav en i fuld Forsvarsstand værende Fæst
ning, der var den eneste paa Fastlandet og, som ofte 
anført, det vigtigste Punct for den Krigsførelse, som 
endnu i det Gieblik var gjennemførlig, dog kunde
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linde det rigtigt, efter at Halvøen og Als vare 
tabte, at gjøre Sjælland med Kjøbenhavn, som nu var 
blevet Tyngdepunctet, til Pladsen for Hoved-For
svaret og besætte Fyen, der kun kunde afgive en In- 
termediærstilling, med en forholdsviis svagere Styrke. — 
Modsigelsen kan ikke udfindes ved almindelig logisk Slutte
evne.

Hvorledes Brevskriveren heraf og af Gjenstandene 
for hans øvrige foran citerede logiske Gaader har kunnet 
udfinde den Stemning, der efter hans Formening skulde 
have ligget til Grund for mine Anskuelser i 1864, det er 
saare vanskeligt at indsee. De Mange, der have kjendt 
mine virkelige Anskuelser, ville forbauses over den Grad, 
hvori Biskoppen her har skudt forbi.

Enhver, der har gjort mig den Ære at gjennemlæse 
min Bog om Krigsaaret 1864, vil have seet, «at jeg mere 
end nogen Anden har udtalt mig for, at Forsvaret skulde 
tage sin følelige Begyndelse strax, naar Fjenden vilde 
overskride vore Grændser for at rykke ind i Hol
steen, og derfor beklagede Occupationen ved Forbunds
tropperne ; at jeg havde ønsket en offensiv Bevægelse inden 
Overgangen til Flankestillingerne og disses kraftige Under
støttelse; at jeg optog en Kamp mod en stor Overmagt 
ved Veile og bestræbte mig paa alle Maader for at faae 
Fjenden til at forfølge mig op i Jylland, fjerne de to 
Armeer fra hinanden og derved fremkalde Anledning til 
at kunne angribe hver for sig med mere lige Styrke; at 
jeg foreslog og indledede det eneste større offensive Skridt, 
der blev Anledning til under Felttoget; at jeg i høi Grad 
misbilligede Opgivelsen af Fredericia og Jylland, inden det 
blev nødvendigt, og gjorde Alt for at forhindre den, og
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først, da Halvøen var opgivet, fandt, at nu var Sjælland 
Hovedforsvarspunctet og Fyen at ansee som Terrainet for 
et større Sikkerhedscorps; at jeg ansaae Felttogets 
Hovedfeil afgjort at have været den, at Krigen 
udelukkende holdtes paa Defensiven.»

Naar saa Biskop Monrad fremstiller min hele Færd 
som den, der godtgjør, at jeg i 1864 var i en ham be- 
kjendt Stemning, der bekræftedes af mine Udtalelser i 
omtalte Bog, og som bragte mig til den Anskuelse: «at, 
hvis det kom til Krig, saa burde man strax 
have opgivet Halvøen og Fyen og indskrænket 
sig til Forsvaret af Sjælland!» hvorledes skal da 
Foranledningen til denne i enhver Henseende usande Paa
stand forklares? Ja, jeg seer bestandig den i Bevægelse 
satte Affedning af den bekjendte, foran berørte, lille men
neskelige Svaghed stikke frem igjennem de Huller, hvis 
Udfylden med berettigede Grunde mangler.

Brevskriveren har øiensynlig bestandig følt sig paa 
Kothurnen og derfor med Nedladenhed seet ned. til Krigs- 
theatrets ham underordnede Skuespillere. Han saae ikke, 
at den, ved en vexlende Belysning af Scenen, fremkaldte 
Forandring havde nødsaget de Spillende til at søge Effecten 
paa en anden Maade end den, der ved hans Sætten i 
Scene var paatænkt.

Udenfor en ophidset Stemning kunde det neppe falde 
Biskop Monrad ind, hvor Talen er om Krigsforhold, at 
behandle Hærens Generaler paa en saa affeiende Maade.

Det tør maaskee være mig tilladt at bringe Hr. Bi
skop Monrad en Samtale i Erindring, som jeg havde den 
Ære at have med Hans Høiærværdighed i hans Soveværelse 
paa Gottorp Slot Natten mellem den 1ste og 2den Januar
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1864, da den muligen kunde være noget veiledende ved 
Bedømmelsen af den Stemning, som kan antages at have 
været tilstede hos Generalerne ved| Hæren paa omtalte 
Tid.

Under en Samtale den foregaaende Aften hos Hans 
Majestæt yttrede Hr. Biskoppen, «at det dog maatte være 
en Glæde at være stillet i Spidsen for et udmærket ud
dannet og organiseret Cavaleri paa over 5,000 Ryttere, 
saaledes som jeg nu var». Jeg svarede derpaa, at Ca- 
valeriet nok skulde have omtrent denne Styrke efter den 
1861 udarbeidede og af Ministeren antagne Plan, men 
at den virkelig disponible Styrke i dette øieblik var meget 
mindre. Saaledes skulde f. Ex. det Cavaleri-Corps, der 
her var samlet under min personlige Førelse, tælle c. 
3,500 Ryttere, medens det i det Høieste havde 1,700 
(6 Escadroner kom først i April, og hver af de tilstede
værende var kun henved 100 Ryttere), omtrent Halvparten 
var bereden paa utilredne Heste. Dette overraskede øien- 
synlig Biskoppen, der havde antaget Alt i planmæssig 
Orden, og han ønskede derfor ved Leilighed, maaskee 
senere om Aftenen, at høre noget Nærmere om Tilstanden 
ved Hæren i det Hele.

Seent paa Aftenen, da Alle vare gaaede til Hvile, 
modtog jeg af Hans Majestæt en Depeche, der burde komme 
Conseilspræsidenten strax til Hænde; jeg overbragte den 
og fik saaledes Adgang til den omtalte forønskede Sam
tale. Under denne spurgte Biskoppen: «Hvad jeg meente 
om Situationen her i Tilfælde af en eventuel Kamp.» 
Jeg svarede herpaa: «Vore svage Sider ere: den strenge 
Frost, der har lukket Vandforhindringerne, gjort dem 
passable og gjort Jordarbeiderne næsten betydningsløse,
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vor svækkede numeriske Styrke og endelig den begyndte 
Reorganisationstilstand, hvori Afdelingerne befandt sig; 
Intet var i fuldkommen Orden. Kom Kampen snart, 
inden Veirforboldene havde forandret sig, vare Forholdene 
afgjort, i forskjellige Henseender, meget mislige. Kun een 
Ting er udmærket, det er Stemningen i Hæren. Om 
Kampen bliver nok saa uheldig, tappert og hæderligt vil 
her blive kæmpet, thi den faste Villie er kun een fra 
Generalen til den yngste Hornblæser.» At denne Stem
ning holdt sig, trods det store Krav, der i den strenge 
Kulde stilledes til Soldatens Kraft og Udholdenhed i over 
4 Uger, fremgaaer af Generalernes Udtalelser i Krigs- 
raadet.

Den Stemning, som det kom an paa, var tilstede i 
Hæren; men at Officerer og Soldater, der saae de vak
lende Forhold og hvor meget der var forsomt, skulde 
være tilfredse med det, kunde naturligviis ikke være Til
fældet. Men desto hæderligere var deres Holdning. En
kelte svage, politisk paavirkede Undtagelser blevé uden 
Betydning.

Under Krigens Alvor maatte vore Soldater kunne stole 
paa, at de nod saa megen Agtelse hos deres Førere, at 
disse talte Sandhed til dem. Kun naar Soldaten veed, 
hvorledes han staaer i det, bliver han istand til at op
byde al sin Kraft, naar Forholdene kræve det af ham. 
De, der ikke kjende og forstaae Soldaterforhold, saaledes 
som disse i Felten uddanne sig, maale med en forkeert 
Maalestok og mistyde ofte, hvad de høre. Det er slige 
misforstaaede Opfattelser, der have fremkaldt mange af 
de urigtige Meddelelser, som de, der vare fjernede fra
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Hæren, modtoge fra deres ofte uerfarne og eensidige Med
delere.

Den Meddelelse, som bragte Biskop Monrad til at 
formene, at jeg i 1864 var betaget af en Stemning, der 
lod mig tænke og handle stik imod min, noksom be- 
kjendte, til i Dag bevarede Retning, maa skrive sig fra 
Modtagelsen af en Efterretning, der maa have været saa 
forkeert, at det forekommer mig, at Biskop Monrad maatte 
kunne have gjennemskuet den og seet det Urimelige i 
den. Jeg har intet Skjul lagt paa min Anskuelse af det, 
som jeg anseer og har anseet for Pligt og Ret. I den 
Retning er jeg ikke angribelig.

Dersom Biskop Monrad havde havt Anledning til at 
følge Armeens Officerers Færd under de forskjellige For
hold, hvori flere af dem til forskjellige Tider have været 
stillede til vore indre politiske Forhold, da vilde han have 
vidst, at selv der, hvor de maatte optræde paa en Maade, 
der stred meget mod deres personlige ønsker og Folelser, 
udførte de dog deres Pligt med den mest usvækkede Iver, 
saasnart det laa tydeligt for dem, hvori den bestod.

Det følger med Soldatens Kald at maatte bære tunge 
Byrder, finde sig i det, der synes haardt, ja i at miskjendes, 
sætte Alt paa Spil, undertiden uden at vide til hvilken 
Hensigt o. s. v.; man bor derfor ikke lægge Steen til Byr
den for ham, fremfor Alt ikke krænke ham ved Mistillid; 
hans stærke Overbeviisning er hans Skat, han behover den 
mere end Andre, fordi der fordres Meget af ham, som 
aldrig fordres af nogen Anden. Skal den nationale Hær 
trives, maa der vises den Tillid. Vor Hær, der i 3 Felt
tog havde nydt Medborgeres Tillid, følte strax ved det 
4de Krigsaars Begyndelse fra visse Sider en krænkende
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Mangel herpaa; den hjalp sig ved sin egen Tro, men ikke 
uden at føle det Uværdige i Behandlingen. I Længden 
gaaer Sligt ikke.

Biskop Monrad synes at være af den Mening, at det 
er rigtigst, at Krigsministeren og den commanderende 
General ikke ere Mænd med politiske Indsigter, men kun 
militaire Fagmænd (Side 83), der udføre det, som de 
faae Anviisning til.

Denne Anskuelse, at de Mænd, hvis Opgave det er i 
Afgjørelsens Stund at arbeide for Opnaaelsen af de po
litiske Formaal, hvorefter de altsaa maae bestemme deres 
Færd, og af hvem der fordres selvstændig Optræden, ingen 
politisk Indsigt og Kundskab behøve, er saa enestaaende, 
strider saa meget mod Sagens Natur, mod Erfaring og 
mod de største Statsmænds og Hærføreres Mening, at 
Anledningen maa søges i daværende Conseilspræsidents 
Personlighed og særegne Hensigter.

Biskoppen siger Side 94: «det er fordærveligt, om 
Generaler give sig til at politisere og til i deres Færd at 
lade sig lede af politiske Betragtninger.»»

Dersom han dermed mener, at de lade politiske Parti
hensyn have den Indflydelse paa deres Handlinger, at de 
gaae imod den Retning, hvori de ere anviste at virke, ja 
da har han tilvisse Ret; men da er det overflødigt at 
omtale her, da det med Bestemthed maa afvises som en 
umotiveret og grov Fornærmelse, om Nogen vilde tillade 
sig at sige, at vore Generaler een eneste Gang, ved 
nogensomhelst Leilighed, have gjort sig skyldige i Sligt. 
Vi kunne fordre, at vore Landsmænd vide, at vi, under 
Fædrelandets alvorlige Forsvar, ikke have havt noget Andet 
for Gie end at føre vore Tropper saaledes, som vi efter



67

bedste Evne kunde føre dem til det tilsigtede Maal. 1 be
vægede Tider kaldes meget Politik, der slet ikke tilkommer 
dette Navn, og lægges ofte en formeentlig Betydning i 
betydningsløse Ting.

Undlader en Commanderende at tage de Hensyn, som 
virkelig tilstedeværende politiske Krav dictere Krigsførelsen 
og Maaden at træde op paa, da er han enten ikke sin 
Plads voxen, eller han gjer ikke sin Pligt.

Vi have i vor Armee havt Anledning nok til ved 
mange Ledigheder at prøve dette, og den Gavn, som Ar
meens Commanderende i den Retning have ydet Fædre
landet under Krigsaarene og Forberedelserne til dem, burde 
ikke være forglemt eller ukjendt af Mænd i de høieste, i 
Forholdene indgribende Stillinger.

Krigsministerens militair-politiske Mening bør jo, 
navnlig i Krigsperioder, kunne have en fremragende Be
tydning i Statsraadet.

Ved at gaae tilbage i vor Tids Historie vilde vi være 
i Stand til at paavise vigtige Oieblikke, hvori Kjendskab 
til og Afbenyttelse af de politiske Forhold have sat Trop
pernes Førere istand til at raade Bod paa, at der mang
lede dø allervigtigste Forholdsregler, endskjøndt de betids 
vare forlangte. (Gjentagelsen af det, som man oplevede 
kort før Krigen 1848). Denne Mangel paa Kjendskab til 
Situationen eller paa fornøden Handlekraft føltes meget, 
f. Ex. kort før Holsteens fuldstændige Besættelse ved vore 
Tropper i 1852, da de østerrigske og preussiske Pacifi- 
cations-Tropper afmarcherede.

For ikke at misforstaaes af Nogen, hvilket man vil have 
bemærket, at der har været Tegn til, at jeg kunde blive, 
skulde jeg ikke undlade her at udtale: at, naar jeg fremhæver
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formeentlige Mangler fra Fortiden, der kunne lægges et 
eller andet Ministerium til Last, saa skeer dette paa ingen 
Maade, fordi jeg overhovedet vil angribe eller skade Mi
nisterbestyrelsen, men tværtimod for at gavne Styrerne, 
ved at gjøre dem opmærksomme paa den Slags Savn, som 
ifølge Sagens Natur nærmest føles af dem, der skulle ud
føre Regjeringens Bud, Savn, hvis Tilstedeværelse ellers 
neppe ville komme til Vedkommendes Kundskab.

Det er naturligt, at ingen Bestyrelse kan være vis 
paa Intet at oversee, selv med den allerbedste Evne og 
Villie og den største Iver, og det kan derfor antages, at 
Udtalelser af Mænd, der have havt Erfaringer i saadanne 
Retninger, ikke ville være uvelkomne, selv der, hvor Ved
kommende bliver gjort opmærksom paa en ubevidst For
sømmelse eller Feil.

Med Hensyn til min Omtale af Biskop Monrads be
gyndende Conseilspræsidentsvirksomhed maa jeg henlede 
Opmærksomheden paa, at denne er fremhævet saa meget, 
deels ved den Anledning, som han dertil har givet, og 
deels for at paavise Grunden til, at hans Optræden be
redede Hæren og Vedligeholdelsen af god Tone store 
Vanskeligheder, fordi naturligviis Alt strax kom til Hærens 
Kundskab igjennem de mange Blade, som sendtes til 
Tropperne. Vi ville kaste et Blik paa Tilblivelsen af den 
Statsordning, der blev til et Stridsæble. Danmarks Konge 
repræsenterer Danmark, repræsenterer Fædrelandet, det er 
derfor, Grundloven nævner Kongens Person som hellig og 
ukrænkelig, og det er derfor rigtigt, at Kongens Navn ikke 
skal tages forfængeligt. Men, hvor Talen er om de store 
historiske Momenter, der afgjøres ved Kongens Villie og 
Magt, og som uden denne ikke kunde afgjøres, der er det
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vigtigt, at Alle see Sagen saaledes, som den virkelig har 
været. Det er vist saaledes rigtigt og beføiet, at Conseils- 
præsidenten, i sin Tale til Repræsentationen den 20de 
Januar 1864, omtalte Kongens Færd, inden Hans Majestæt 
besluttede sig til at underskrive Forfatningen af 18de No
vember, og det er vist ogsaa tilladeligt her at belyse denne 
Tid endnu noget nøiere, for at enhver ^ansk Mand kan 
erindres om eller faae Adgang til at vide, hvorledes denne 
skjæbnesvangre Fødsel fandt Sted.

Det er afgjort vist, at Danmarks Konge, at Kong 
Christian den 9de, lige fra det Oieblik af, da han modtog 
Kaldet som Thronarving til Danmark, med Strenghed 
holdt sig til Overbeviisningen om, at det er Troskab imod 
Loven, der giver Landet og dets Konge Sikkerhed og 
Rettens Magt. Derfor saae vi ogsaa, at Kongens allerførste 
Optræden ligeover for Folket godtgjorde, at kun i den 
Aand vilde han føre Rigets Scepter.

Som vi vide, var Forslaget til den nye Statsordning 
netop antaget i Thinget, da Kong Frederik døde uden at 
have givet den Lovskraft. Spørgsmaalet var nu, hvorledes 
stillede Loven sig til de forandrede Forhold. Der var 
Meget at tage Hensyn til, naar Statens Sammenhold ikke 
skulde sættes i Fare. Biskop Monrad kan bevidne, at der 
blev trængt stærkt paa Kongen for at fremkalde Afgjø- 
relsen, og har anerkjendt det afgjort Rigtige i, at Hans 
Majestæt stod fast og ikke vilde afgive nogen Bestemmelse, 
forinden Sagen var saa nøie prøvet, som han fandt nød
vendigt, og alle de Kræfter, der vare at byde over, an
vendte paa den mest upartiske og med Aanden i vor 
Forfatning overensstemmende Maade.
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Det er afgjort, at Hans Majestæt var fast bestemt 
paa at gaae den Vei, som var den rette, at gaae over 
Rubico, om Strømmen var nok saa strid, naar Veien 
kun førte til Maalet: Danmarks Vel og Ære. Disse Dage 
have ligesom dicteret Kongens betegnende Valgsprog: 
Med Gud for Ære og Ret! og Kongen var gjennemtrængt 
af, at Danmarks Vel var hans Vel, og Danmarks Ære hans 
Ære, imedens Alt underordnedes dette i enhver af Kon
gens Tanker. At dette ikke er «skjønne Ord», men 
«Sandhed», det kunne Mange, og blandt dem Biskop 
Monrad, bevidne. Ikke heller manglede Kongen Mænd, 
der vilde danne Broen over Rubico, naar Flodens Løb 
først var kjendt.

For at Alt kunde blive veiet med Retfærdighedens 
Vægt af dem, der havde fulgt Rigets Skjæbne og Sagens 
Gang Skridt for Skridt, og fremkalde den endelige Af- 
gjørelse, lod Kongen sammenkalde de Mænd, som havde 
havt størst Medvirken i Statens Styrelse eller taget mest 
Deel i Forhandlingerne, og det af de forskjelligste, gjen
sidig modstridende Partier, for at ingen berettiget Mening 
skulde savne Adgang til at høres og at blive veiet. Først, 
da disse Mænd afgjort havde stemt for Loven, hævede 
Hans Majestæt Forslaget den 18de November til Lov ved 
sin kongelige Underskrift. En fornyet Henvendelse til 
Thinget, som først maatte indkaldes, var i det Gie- 
blik umulig og vilde desuden blive uden Resultat, da 
Ministeriet ikke havde noget nyt Forslag at forelægge 
Thinget. Denne Lov blev da til Stridsspørgsmaal med 
Danmarks forrige Fjender, der erklærede, at den var 
et Brud paa de med dem indgaaede Overeenskomster. 
Det havde naturligviis ikke undgaaet førnævnte For-
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samlings Opmærksomhed, at en saadan Folge af Loven 
kunde fremkaldes, men man havde ikke anseet den for 
saa berettiget, at man burde lade den forhindre Anta
gelsen af Lovforslaget, efter at dette havde passeret Thinget. 
Ministeriet gik en Maaned efter af, og et nyt udnævntes 
ved Aarets Slutning med et af det afgaaedes Medlemmer 
til Conseilspræsident. Hvad der havde foranlediget, at det 
afgaaede Ministerium og Raadsforsamlingen ikke havde 
kunnet finde det brændende Spørgsmaal, ikke havde kunnet 
paavise Rubicos Løb, skal jeg ikke afgjort kunne sige, 
dog syntes det, som om det var Trykket af den ved 
Vanens Magt fastgroede Ængstelse for anerkjendte spøgelse- 
agtige. Stikord, for halvhellige, men fra Begyndelsen af 
omtaagede Begreber. Denne næsten overtroiske Magt 
sporedes ogsaa senere ved de vigtigste Leiligheder. Plud
selig dagedes det i østen! Der var en Mand, som i lang 
Tid havde vandret med de Mange, i Aandens Rige, over 
Slesvigs historiske Heder og udbredte Moser; det var blevet 
Nat, blevet mørkt; men de vedbleve at gaae tillidsfulde, 
fæstende Blikket paa Lyset fra Hedeby-Kirke og Skinnet 
fra Lampen i Vagttaarnet paa den gamle Vold. Pludselig 
faaer denne Mand Hedeboens Syn: han opdager, at det 
hverken er Lyset fra Kirken eller Lampen i Taarnet, men 
Lygtemænd, der have ført dem vild paa Mosen, de staae 
foran Randen af et bundløst Uføre, hvori allerede en Deel 
er ifærd med at synke ned. Det dages! han seer tydelig 
Lysets Gjenskin fra det frit kneisénde Hedeby Kirketaarn, 
han hører Sandhedens klare Klokkeklang, han seer et nyt 
og mægtigt Aandens Dannevirke, han seer Thyra, høit holder 
hun Retfærdighedens Vægtsbaal i den ene Haand og peger 
paa den med et vægtigt Dannersværd, som hun fører i
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den anden, han seer en rivende Strom mellem hende og 
os, han forstaaer, at det er Danmarks Rubico. To Steder 
kan Strømmen passeres; det ene Sted er den rivende, men 
saa smal, at det synes, at en dristig Rytter maatte 
kunne sætte over ved et voldsomt Spring! men, ere Bred
derne faste nok til Springet? — neppe. Det andet 
Sted er bredt og dybt, det fordrer en stærk og sikker 
Bro, men Bredderne og Bunden ere faste. Han kaldes 
til Kongen! Broen skal slaaes! Den nye Conseilspræ- 
sident træder frem for Folket, vedkjender sig sin egen 
og sine Medarbeideres tidligere Forvildelse, paaviser med 
Bestemthed Overgangsstedet over Rubico og dennes Løb, 
viser sig som den nye Bannerfører, meddeler freidigt, at 
han fører det ham af Hans Majestæt betroede store Rigs
banner i sin Haand, svinger Banneret, visende mod Over
gangen, hæver alle bevidste Mænds, alle Tappres Hjerter 
til dristig Stemning og villig Medfølgen! — Han vender 
sig med kraftig Tale til dem, som skulde levere Tømret 
til Broen; men — da disse Mænd, med Undtagelse af en 
enkelt Hedebo, der altid havde kunnet see over Heden, 
kun i meget ringe Grad synes villige, og Bannerføreren 
fra Alles Aasyn kun møder Gjenskinnet af det blege 
Lygtemandskin, blendes ogsaa hans Syn af den kjendte 
forvildende Glands; hans Haand aabner sig uvilkaarlig — 
Rigsbanneret falder ubemærket til Jorden ved Kanten af 
det Bundløse — Bannerføreren staaer uden det tilbage — 
det er tabt for ham. Han søger forgjeves at finde Veien 
uden dette, og det politiske Felttog blev uden Resultat. 
Da Fædrelandets Sag saaledes maatte lægges i Hærens 
Haand, forsøgte den bannerløse Bannerfører sig paa Kri
gens Skueplads; men ogsaa her glippede det paa Kampens
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Dag. Bortledet fra den Vei, hvorpaa de vante Førere 
havde ledet den, vaklede Hæren usikker omkring, uden 
Førelse og uden synligt Maal, den søgte forgjeves det 
ledende Banner, dens Udholdenhed og Mod fremkaldte 
derfor intet Resultat.

Det var ikke Ideer, ikke Iver for at virke, som Ban
nerføreren savnede; men Intet hjalp, thi han manglede — 
Banneret.

Den Overgang fra energisk Optræden til en forsagt 
Passivitet, som vi have iagttaget hos Biskop Monrad den 
21de Januar, var unægtelig i høi Grad overraskende.

For at kunne udtale sig saa afgjørende i Hs. Maj. 
Kongens Regjerings Navn om den politiske Situation 1864, 
om 18de November-Forfatningens Forhold til de Anskuelser 
fra 1851—52, der fremkaldte de Overeenskomster, som 
Regjeringen ansaae for afgjort bindende, maatte Conseils
præsidenten jo være fuldstændig ude over det primaire 
Spørgsmaal om Hans Majestæts Indvilligelse i Ophævelsen 
af Forfatningen. Uden dette kunde han jo hverken have 
tilsagt de fremmede Magters Afsendinge en ubetinget Op
hævelse af de Dele af vor Forfatning, som en eventuel 
europæisk Congres vilde fordre ophævet, eller udtalt sig, 
som foran anført i Thinget.

Naar dette har været Tilfældet, og naar man erindrer, 
hvor stærkt Biskoppen, baade 12 Aar tilbage i Tiden og 
kort efter Begivenhederne i 1864, har udtalt sig for Vig
tigheden af at bevare Danmarks Integritet, saa kan man 
vide, at det maa have været en betydende Magt, der 
bragte ham til saa pludselig at opgive sin saa kraftig ud
talte Mening om, hvad Regjeringen burde og maatte ansee 
for det brændende, til Afgjørelse nødvendige Spørgsmaal,
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lade Spørgsmaalet, saa at sige, glide ubemærket til Side, 
og det Hele blive staaende paa Standpunctet af «et Forsøg 
paa at finde Tilslutning»».

Den Dags Begivenheder i Thinget have bragt mig 
Virkningen af et Naturphænomen, som jeg engang havde 
Anledning til at iagttage, i Erindring. Jeg red i et 
sydligt Land, langs Havet, der var i en voldsom Bevægelse; 
Veien gik først over en flad Strækning, derpaa imellem 
Klipper og da atter over jævnt Land. Fra det første 
Stykke af Veien saae man i det Fjerne Havets mæg
tige, fraadende Bølger, hvis Heftighed dog lidt efter 
lidt forsvandt, imedens de giede hen over en jævnt 
skraanende Sandbund. Veien, der kun lidet høinede sig 
over Havet og gik langs med Kysten, var aldeles tør. 
Eftersom jeg nærmede mig Klippekysten, trængte Lyden 
af Havets voldsomme Slag mod Klippernes Sider til 
mit øre som mægtige Kanonskud, og, da jeg red ind 
imellem Klipperne, hvor Veien gik flere Favne over Hav
fladen, fandt jeg Alt overskyllet af Havvandet, der, idet 
det brød sig imod Klippestykkerne, som trodsede det, slog 
høit over dem og overøste et stort Stykke Land paa den 
anden Side af dem. Paa den Vei, som nu fulgte, og som 
løb over fladt Land langs Kysten, saaes det samme væl
dige Hav atter at flyde'med blide Bølger mod Bredden.

Saadanne Billeder paa Virkningen. af en voldsom og 
af en gradviis passiv Modstand gjentage sig, ligesom i 
Naturen, ogsaa i Menneskelivet med meget tydelige 
Træk. Biskop Monrads energiske Optræden var beredt 
paa Kamp med en lignende; men ligeover for den pas
sive Modstand blev den magtesløs.
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En passiv, stadig fortsat Modstand bryder lidt efter 
lidt de fleste Mænds Kraft, blæser Marven ud af deres 
Knokler og opnaaer omsider, gjennem Vanens bedøvende 
Magt, at beherske dem aldeles. Selv der, hvor en Mand, 
af Iver for en vigtig Sag, beslutter at afkaste Aaget og 
at træde selvstændig op, vil han falde tilbage i den vante 
Lydighedstilstand, naar hans første Optræden ikke bringer 
den forhaabede store Virkning, men stiller ham Ansigt 
til Ansigt med den hemmelighedsfulde stille Modstand.

Hvor mange af vore politiske Førere have ikke mod 
deres- egen Villie maattet bøie sig for et saadant Tryk; 
hvor ofte have de ikke maattet lade sig binde af Stikord 
og Talemaader, som de undertiden selv havde sat i Cours, 
dengang til eget Brug, men som nu stirrer dem manende 
imøde fra Mængdens Blikke. Ordet behøver ikke engang 
at udtales, Bevidstheden om dets mægtige Tilværelse 
skræmmer som et Gjenfærd og kan ikke tages fat paa, 
netop fordi det, ligesom dette, mangler Virkelighed.

En saadan Modstand maa det være, der har mødt 
Taleren i Thinget, da han pludselig forlod den indslaaede 
Vei.

Selv vor unge Frihed har maattet bøie sig for denne 
Kampmethode, der, naar den anvendes med Dygtighed, 
kan bringe en Fabius til at forløbe sig og en Cæsar til 
at sove ind.

Naar det ligger i Sagens Natur, at Anvendelsen af 
denne Fegtningsmaade betinges ved Gladiatorernes gjen
sidige Forhold til hinanden, saa er det meget forstaaeligt, 
at, imedens den med stort Held anvendtes her i Hjemmet, 
blev den derimod tilsidst magtesløs ligeoverfor Udlandet. 
Om der ogsaa kan have været andre Bevæggrunde, der
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ledede Conseilspræsidenten, saa henpeger unægtelig Situa
tionen bestemt paa det her Omtalte.

Det maa have været haardt for den Mand, der har 
været saa fast overbeviist om Vigtigheden af at bevare 
Danmarks Integritet, at maatte følge Adspittelsespartiet, 
ja, som Conseilspræsident selv gaae dets Ærinder.

Naar Biskop Monrad tilegnede sig Overbeviisningen 
om det brændende Spørgsmaals berettigede Betydning, vide 
vi ikke. Af størst Betydning vilde det naturligviis have 
været, dersom den havde været tilstede strax ved Hans 
Majestæts Tronbestigelse og da var bleven gjort gjældende. 
Uden al Tvivl vilde Kongen have fundet stor Betydning i, 
at en Mand, der havde deeltaget i Regjeringen og i saa 
lang Tid fulgt Begivenhedernes Gang, fandt en saadan 
Anskuelse berettiget. Biskop Monrad vilde derved kunne 
have samlet mange alvorlige Kræfter om sig iblandt dem, 
der længe med Uvillie havde seet en eensidig Politik blive 
fulgt, men som ikke i det Dieblik under de Forhold kunde 
have den nødvendige Indflydelse paa Stemningen, som 
derimod et anseet Medlem af Ministeriet og Thinget kunde 
gjøre Regning paa. Det kunde endnu, i Begyndelsen af 
December 1863, have været af en afgjørende Betydning, 
dersom Biskoppen havde kunnet bevæge det Ministerium, 
hvortil han hørte, og hvis Præsident neppe havde været 
derimod, til at tage alvorligt Hensyn til Ordningen af 
Overeenskomsterne af 1851—52, saaledes som det, fra de 
mest betydningsfulde Sider, blev tilraadet. Var dette ikke 
muligt, maatte der være samlet et andet Ministerium, der 
med fornøden Kraft vilde gaae ind paa Afgjørelsen af 
omtalte Spørgsmaal.



Det rette Moment blev afgjort forsømt. Det synes, 
som Overbeviisningen om det Brændende i Spørgsmaalet er 
bleven for seent fattet, til at Ordningen kunde have fundet 
Sted paa en saa hensigtssvarende Maade, som det kort 
før havde været muligt.

Vi have i vort politiske Liv gjentagne Gange for
sømt at benytte det politiske Moment; uagtet saadanne 
Momenter adskillige Gange, fuldkommen betimeligt, have 
været bemærket af Hans Majestæt og flere af Kongens 
prøvede Raadgivere, strandede Benyttelsen af dem dog 
paa Eensidighed og en Mangel paa Handlekraft, der da 
undertiden med stor Dristighed og Behændighed har støttet 
sig paa formeentlige parlamentariske Nødvendigheder, der 
afgjort ikke fandt Begrundelse i vor Grundlov.

Undertiden er Erkjendelsen kommen bag efter, men, 
som esprit d’escalier, for seent.

Den af Biskop Monrad anviste Vei betegnedes unæg
telig saa seent som muligt; men den kunde dog, som 
sagt, have ført til et ønskeligere Maal, om end med Op- 
offrelse, dersom den var bleven fulgt med Kraft. Det 
siges, at af Skade bliver man klog. Maatte dette vise sig 
at være rigtigt ovenpaa den megen Skade, som vi i saa 
mange Retninger have lidt! Maatte det, som vi ved den 
større Eensartethed i vore Forhold have vundet, føre os 
fremad, og Begyndelsen være, at de forskjellige virkende 
Kræfter fastholde den Agtelse for gjensidig Ret og gjen
sidig Forpligtelse, som er nødvendig for Styrelsens sikkre 
Gang!
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Brevets B. Om Bannevirke, (S. 59.)

Biskop Monrad citerer Side 16 og 108—9 af mit 
Skrift, hvori Dannevirkestillingen omtales, og yttrer der
næst, at han maa tiltræde mine Yttringer om den rigtige 
Beslutning, som General Meza tog, og om det beleiligt 
valgte øieblik. Derpaa fremsætter han sin foran anførte 
Mening om det Vanskelige, ja maaskee Umulige i afholde 
Stillingen, selv under sædvanlige Forhold, og at Vanske
lighederne naturligviis vare stærkt forøgede under de da
værende Forhold, fordi Vandforhindringerne vare tilfrosne.

Naar Biskoppen antager, at det er et Instinct, og 
ikke Resultatet af de indløbne Meldinger, der har bestemt 
Generalen til at vælge det rette øieblik til Opgivelsen af 
Stillingen, saa er det mig ubekjendt, hvorpaa denne An
tagelse bygges.

Jeg skal her afholde mig fra at omtale Hans Maje
stæt Kongens og Hendes Majestæt Dronningens Person, 
ligesom jeg heller ikke skal berøre Statsraadsforhandlinger, 
der ikke ere bievne til officielle Beslutninger og altsaa 
ere udenfor det, som Udenforstaaende have Adgang til; 
kun dette Ene skal jeg tillade mig at yttre, at jeg forud 
var aldeles overbeviist om, at Hans Majestæt ikke vilde 
gribe ind i den Commanderendes Myndighed, naar Hs. M. 
ikke selv havde taget Commandoen over Hæren.

En mærkelig Meddelelse giver Hr. Biskoppen os fra 
Opholdet i Slesvig ved at sige Side 62: «Jeg skal ind
skrænke mig til at omtale det, der angaaer mig selv, og 
kan jeg da bevidne, at jeg aldrig nogensinde har været 
Gjenstand for saa indtrængende Forestillinger, og det fra 
Mænd, for hvem jeg nærede den største Høiagtelse. Deres
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ønsker gik ud paa, at den commanderende General skulde 
formaaes til at opgive Dannevirkestillingen. Disse Be
stræbelser fortsattes langt ud paa den sidste Nat, jeg var 
i Slesvig, og der var forbundet med dem saadanne sær
lige Forhold, der gjorde det ønskeligt for mig endnu 
samme Nat at søge Audients hos Kongen. Jeg fik For
visning om, at Hans Majestæt endnu var enig med mig 
om den Grundsætning, at man ikke burde søge at ind
virke paa den commanderende General. Jeg havde samme 
Nat en Samtale med Stabs-Chefen, Hr. Kauffmann, og 
denne yttrede, at man først efter at have modtaget et 
Stød burde begive sig Nord paa. Hans Mening stemte 
saaledes overeens med det Votum, som General Heger- 
mann afgav i det Krigsraad, hvori Rømningen af Danne
virke blev besluttet.»»

Det vilde være af Interesse at faae at vide, hvilke 
særlige Forhold det var, som kunde bringe saa agt- 
værdige Mænd til at benytte Conseilspræsidenten for at 
indvirke paa den commanderende General paa en Tid, 
da denne og Armeens øverste Generaler endnu ikke 
havde seet Anledning til den omtalte Beslutning. Det 
kan maaskee, som Sidestykke hertil og som et Bidrag til 
at bedømme Graden af den Overvindelse, som det har 
været for General Meza at bestemme Stillingens Opgivelse, 
være af nogen Interesse at høre Følgende. Faa Dage før 
den Aften, som omtales, modtog jeg et Brev fra General 
Meza, hvori han bad mig, dersom Forholdene tillode det, 
at komme hen til Middag med ham alene, da han saa 
meget trængte til at tale med mig; der var nemlig en 
Mand, der havde sagt ham, at Forholdene nok vare saa
ledes, at han kunde vente Ordre til at opgive Forsvaret 
uden Kamp. Generalen spurgte mig, om jeg havde er-'
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faret Noget herom, og tilføiede, at han vilde ønske at 
ligge 3 Favne under Jorden, hellere end at skulde tømme 
saa bitter en Kalk. Jeg kom, men havde ikke hørt det 
Allermindste i den Retning. Det var, som sagt, først 
samme Dag, Krigsraadet holdtes, at jeg for første Gang 
hørte Noget herom. Man kan være overbeviist om, at 
General Meza ikke havde bekvemmet sig til at opgive 
denne Stilling, naar han ikke havde Vished for, at det af 
uimodsigelige militaire Grunde var Pligt, og at han havde 
været fortvivlet ved at maatte befale Opgivelsen, dersom 
Kampen om Overgangen ved Mysunde og Fegtningen den 
3die ved Selk ikke havde været gaaede forud.

Biskoppen anfører videre: «Jeg tilstaaer, at der i det 
Indtryk, som jeg modtog ved Dannevirke, var noget Mørkt 
og Uheldsvangert. Det maa være mig tilladt at anføre et 
Par Smaatræk, der have fæstet sig i min Erindring. Jeg 
spurgte en Officeer: «Blev Broen ved Rendsborg afbrudt?» 
Han svarede: «Nei!» — «Hvorfor ikke?» — «Vi fik ikke 
Tid dertil.» (Hvilken Bro mon Hr. Biskoppen mener? 
De Broer, som der var Grund til at afbryde, bleve det i 
rette Tid.) «Jeg spurgte en Soldat i en Skandse seent 
om Aftenen: «Hvorfor tager De ikke Kappen paa?» Han 
svarede: «Jeg har ikke faaet nogen.» En Officeer kla
gede over, at -Østerrigerne havde Qvarteer i Landsbyerne 
saa nær ved Slesvig, og, da jeg rettede det Spørgsmaal til 
ham, hvorfor de ikke havde brændt dem af, saa svarede 
han: «Men havde det ikke været Synd?»

Saadanne Samtaler imellem Uvedkommende og Under
ordnede i Armeen ere overhovedet mislige, og, er det en 
Mand i en saa høi Stilling, der fører dem, blive de meget 
let skadelige for Stemningen blandt Tropperne.
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Som vi her have seet, modtoge Vedkommende selv et 
ubegrundet uheldigt Indtryk, der fremkaldte en skjæv Be
dømmelse af Tilstanden.

De, til hvem Spørgsmaalene henvendtes, ere for- 
meentlig bievne overraskede, have ikke ret betænkt deres 
Svar og anseet det Hele som en Conversationssag. Con
seilspræsidenten havde været saa god at ville sige dem et 
Par Ord.

Sidstomtalte Officeer burde rettere have svaret: «Fordi 
den Commanderende ingen Anledning fandt til at brænde 
dem af». Der kan her stilles det Spørgsmaal: «Dersom der 
var blevet udført et Overfald paa de omtalte østerrigske 
Tropper om Natten, havde det da været rimeligst, at dette 
lykkedes, naar en større Deel af dem laa godt indpakket 
i Gaardene, hvis Beboere vare vore velkjendte Venner, og 
hvis Localiteter vi kjendte til det allermindste, eller naar 
de bivouaquerede «en ordre de bataille».

Det er mærkeligt, saa ofte man støder paa den Me
ning hos Ikkekrigere, at Krigen bør føres saa barbarisk 
som muligt, og at det Modsatte er Svaghed. Kampen 
bør føres saa glubsk som muligt, des hurtigere ender den, 
og des mindre offres der i det Hele. Men det er kun 
Ukyndighed og utrolig Ubesindighed, der ikke kan indsee 
Berettigelsen og Gavnen af den humane, betænkte Maade, 
hvorpaa civiliserede Nationer nu føre Krigen, og det ogsaa 
i fjendtligt Land. For at holde paa dette er det nødven
digt, at, ligesom Beboerne paa Krigstheatret skaanes saa 
meget som muligt, naar de holde sig neutrale, saa alvor
ligt gaaes der tilværks imod dem, naar de bruge Vaaben 
imod Tropperne.

Naar man veed, hvor ofte der under et Felttog gives
6
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ganske andre Ting, der gjere et merkt og uheldsvangert 
Indtryk, saa seer man, hvor meget Enhver, der er ukjendt 
med Krigsforhold og med Hærens Tilstand, maa tage sig 
i Agt for at fælde Dom eller lade sig paavirke af saa lidet 
betydende Ting som de omtalte. Maaden, hvorpaa Bi
skoppen opfattede Samtalerne, giver nogen Adgang til at 
forstaae de mange forunderlige Beretninger, der kom fra 
Correspondenter, der ofte vare meget lidet erfarne Folk. 
Naar en Mand som Biskop Monrad kan lade sig paavirke 
af saa Lidt, hvad kan man saa vente af dem, og, naar saa 
Sneebolden ruller videre paa en meget sneeholdig Jord, da 
kan den blive ret anseelig tilsidst.

Biskop Monrads nu paafølgende Beskrivelse af Stil
lingen ved Dannevirke concentreres i hans følgende Udtalelse: 
«Var der begaaet nogen Feil ved Rømningen af Danne
virke? Efter min bedste Overbeviisning kan jeg svare: 
«Nei». Var det umaadelige Indtryk, som denne Begivenhed 
gjorde paa Folket, berettiget? Efter- min bedste Over
beviisning maa jeg svare: «Ja.»» Forklarlig og maaskee 
undskyldelig, paa Grund af den urigtige Anskuelse af Stil
lingens militaire Betydning, som man havde ladet udbrede 
sig — ja; men berettiget? bestemt Nei!

Det kan naturligviis aldrig være berettiget i høieste Grad 
at fordømme en rigtig og nødvendig Handling, der netop 
er udført i rette Tid, — og det kan aldrig være berettiget, at 
et Folk, der igjennem 3 Krigsaar har lært at agte og have 
Tillid til den nationale Hær og dens Førere, strax, fordi 
en enkelt Krigsbegivenhed af meget synlige Grunde ikke 
udvikler sig paa den forudsatte forønskede Maade, anseer 
disse samme Førere og samme Hær istand til i høieste 
Grad at have forglemt Ære og Pligt. Det synes, at en
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Smule rolig Eftertanke maatte have sagt dem, at Ingen 
nådigere tom te en saadan Kalk end netop en General som 
Meza og en Hær som vor, og at den kun tomtes, naar 
Krigsforholdene afgjort fordrede det. Det er fuldkommen 
forstaaeligt, at Alle, der saae «Danmarks eneste Forsvar 
i Dannevirkestillingen» og altsaa «Hærens Ære i dens For
svar til' det Yderste»), maatte blive nedtrykte og over
raskede; men det er i høieste Grad fordommeligt at 
Mænd, der kunde oplyse om den sande Sammenhæng og 
derved stille hele Sagen i et Lys, der vilde have hævet al 
Tvivl og befæstet Modet og Tilliden i Landet, ikke alene 
forsomte dette, men ved deres Færd endog bestyrkede den 
vrange Mening og bidroge til at nedtrykke Modet og svække 
Tilliden i et saa afgj ørende Gieblik.

Skylden maa hovedsagelig søges i, at de Mænd, der 
havde paataget sig Styrelsen, troede om sig selv og An
dre, som hørte til deres Retning, at, fordi de i lang Tid, 
saa godt som enemægtige, have ledet og boiet den offent
lige Mening, kunde de nu ogsaa styre Begivenhedernes 
Gang udenfor dennes Omraade paa samme Maade, hvilket 
dog viste sig ikke at være Tilfældet. De vare fuldstændigen 
gaaede op i forudfattede Meninger og derfor ude af Stand 
til at fatte og benytte den Magt, som Begivenhederne og 
Dieblikket tilbode dem. Om Maalet, Fædrelandets Vel og 
Ære, vare vi Alle lige fra Begyndelsen af enige; 'men 
det synes, som om Begreberne hos en Deel praktiserende 
Politikere vare bievne overspændte, som en Følge af den 
Fremgang, vi havde i 1848—50. Jeg kommer i den An
ledning til at tænke paa en lille Begivenhed fra 1849. 
Som Commanderende paa Grændsen af Slesvig var jeg

6*
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jævnlig Mellemmand kfor det slesvigske Selskab og vore 
Venner i Slesvig. Kort før Krigens Udbrud 1849 mod
tog jeg fra en af Selskabets Agenter en lille Bog til Ud
deling i Slesvig. Tonen i denne Bog forekom mig altfor 
svag og føielig, en Mening, som Vennerne i Slesvig i høi 
Grad deelte. Da jeg derfor blandt Andet havde skrevet 
saaledes til Oversenderne: «Naar vi have kæmpet Striden 
ud og ere Herrer i Slesvig, da kunne vi tale saaledes; 
lad os saa see Forsonligheden, saa er den paa sin rette 
Plads; — men, naar man staaer med Kaarden i Haanden, 
saa maae Ordene passe til Stillingen.» Jeg fik det Svar: 
«Man var meget i Overensstemmelse med min Tanke; 
men det hørte nok til de fromme -Ønsker, at vi nogen
sinde skulde komme saa vidt.»

Saaledes tænkte man dengang, men tilsidst gik man 
til det Modsatte og antog, at vi kunde tage det op med 
det halve Europa, og det uden at gjøre de fornødne For
beredelser dertil; — ja, som det synes, uden at vi engang 
behøvede at see saa nøie paa Retten. Imidlertid have vi 
dog seet, at, da det i 1864 kom til Stykket, var der dog 
atter Nogle, der manglede Tro til, at Slesvig kunde komme 
i forønsket Forhold til os efter i nogen Tid at have været 
besat af Fjender, uagtet vi 2 Gange have erfaret det Mod
satte. Slesvigerne have erhvervet sig Ret til større Tillid.

Det Sørgelige ved det Hele er, at netop de Ideer, 
hvorfor, og de Mænd, med hvem vi saa gjerne gik. igjen- 
nem Tykt og Tyndt for at naae Maalet, skulde betynge 
vor Vei ved Ideernes Udskeien og vore Venners upraktiske 
og eensidige Optræden. Biskop Monrad fortsætter: «Ved 
Rømningen blev der ikke begaaet en Feil; men ved Røm
ningen aabenbaredes en Feil, der tidligere var begaaet, —
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den nemlig, at man havde befæstet Dannevirke som en 
Stilling, man haardnakket vilde forsvare. Tanken om at 
befæste Dannevirkestillingen er ingenlunde opstaaet ved 
civile Ministres patriotiske Drømme — det er en Bagva
skelse, naar noget saadant paastaaes, — den er undfanget 
og født i Krigsministeriet.»»

Denne Udtalelse er en Blanding af Noget, der er rig
tigt, og Noget, der er urigtigt.

Det var ingen Feil at forskandse Dannevirkestil
lingen, den blev derved egnet til at fremkalde et værdi
fuldt Ophold i Fjendens. Fremrykning. Som tilstrækkelig 
til noget Mere ansaae Krigsministeriet den ikke, hvilket 
ogsaa fremgaaer saavel af selve Forskandsningsmaaden 
som af Krigsministerens Instruction til den Commande
rende, hvoraf det tydeligt sees, at Ministeriet ikke betrag
tede Stillingen som det Sted, hvor en afgjørende Kamp 
kunde forefalde. Det blev netop yttret ved nogle For
handlinger herom: «Vi have Generaler nok, der ville for
svare den til det Yderste; men det kommer an paa at 
finde En, der, naar det er nødvendigt, tillige har Mod til 
at opgive den i rette Tid.» Det er rigtigt, at Bestem
melsen for Dannevirkes Forskandsning er udgaaet fra 
Krigsministeriet; Grunden hertil var ikke de omtalte 
Drømme. Derimod foreligger der et afgjørende Beviis for, 
at hele Ministeriet har hængt saa fast ved disse Drømme 
og været saa bange for at træde op imod dem, da dette 
blev nødvendigt, at det derved i høi Grad skadede Hæren 
og skadede Indtrykket paa den almindelige Bevidsthed i 
Folket. Dette bekræfter jo Biskoppens Udtalelser og Mini
steriets Handlinger fuldstændigt.

Efter at vi have hørt Biskoppen sige, at Rømningen
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var fuldkommen rigtig og udførtes netop i rette Tid, siges 
Side 65:

«Ogsaa i diplomatisk Henseende var Rømningen af 
Dannevirkestillingen uheldig; med spændt Opmærksomhed 
saae Europa hen paa Dannevirke som paa et Punct, hvor 
der skulde opføres det store .Skuespil af et lille Folks 
heltemodige Forsvar for Fædrelandet. — Vi rømmede det 
saa godt som uden Sværdslag, vor Anseelse dalede, man 
begyndte at tabe Interessen for os.»

Nei, saaledes var det slet ikke; det var ikke Europa, 
der tabte Interessen, det var Styrerne, der tabte Tilliden. 
Europa havde med Misbilligelse og Forundring seet den ukloge 
Maade, hvorpaa det danske Ministerium allerede i længere Tid 
havde isoleret Landet og endnu i det sidste Gieblik undladt 
at slaae ind paa den eneste Vei, der kunde baade os. Det 
saae, med hvor stor Letsindighed det havde sat Alt paa 
Spil, paa en Maade! der ikke kunde have nogen Mening, 
naar vi ikke anstrengte alle vore Kræfter til det Tderste 
og satte alle Partihensyn til Side. Det saae med Interesse 
og Deeltagelse paa den lille danske Hær, der begyndte 
en uheldig Kamp under saa uheldige Forhold. Det saae 
med Overraskelse paa den moralske Kraft, hvormed Ge
neral Meza, efter at vore .Vaaben med Held og Hæder 
havde afslaaet den store Overmagts Angreb paa Stillingens 
farlige venstre Fløi, udførte Overgangen til Flankestillin
gerne og derved, netop i rette Tid, løsgjorde sig fra den 
uholdbare Stilling. Alle kyndige Militaire beundrede' det 
og saae med Interesse paa, hvad Generalen nu vilde fore
tage sig for at fremkalde nogenlunde heldige Kampforhold. 
Da saae det, hvorledes det danske Ministerium og et stort 
misledet Parti i Landet vare de Eneste, der ikke kunde
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eller turde see, at man berøvede Armeen dens Fører, der 
havde viist sig sin Stilling saa værdig, og det fordi hele 
Foretagendet og hele Stillingen fuldstændigt blev misfor- 
staaet og miskjendt.

Hæren og den danske Nation, der holdt troligen fast, 
bevarede Europas Agtelse og Interesse; men Partiet og 
Ministeriet havde tabt endnu mere.

Krigsminister Lundby anmodede Conseilspræsidenten om 
at understøtte hans Begjering om Entledigelse fra Krigs
ministerposten eller at foranledige General Mezas Fjernelse.

Afgjørelsen af Armeecommandoens Forandring eller 
Forbliven var saaledes lagt i Conseilspræsidentens Haand. 
Uagtet en Fjernelse af den Commanderende, netop i dette 
Øieblik, fremkaldte et under de stedfindende Forhold uer
statteligt Tab og stillede saavel Ministeriet som Hæren, i 
og udenfor Landet, i et høist uheldigt og for sidstnævnte 
tillige ufortjent Lys, saa valgte dog Conseilspræsidenten 
dette og bevarede i kort Tid Krigsministeren i den Stil
ling, han selv havde søgt Entledigelse fra, og som langt 
lettere lod sig besætte end Commandoposten.

Conseilspræsidenten maa aldeles ikke have opfattet 
Betydningen af Situationen. Dannevirkestillingen var op
givet, det var et fait accompli, hvorved Alt var traadt ind 
i et andet Stadium. Det, som det nu kom an paa, var 
at orientere sig i Situationen og at drage den størst mu
lige Fordeel af denne. Der maatte tages Hensyn til den 
Indflydelse, som den politiske Side af Sagen kunde faae 
paa Anskuelser, Domme og Stemninger i og udenfor Lan
det, og paa hvad der nu i militair Henseende var rigtigst 
at foretage for at fremkalde Kampforhold, der kunde blive 
saa fordeelagtige for os som muligt. Hvad de politiske
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Forhold angik, kom det an paa at fremstille det klart for 
Alle, at Opgivelsen af Dannevirkestillingen og Overgangen 
til Flankestillingerne, saaledes som det virkelig var Til
fældet, blev udført efter moden Overveielse og netop i 
rette Tid, og at Hærens Evne til Fortsættelsen af Kampen 
ved dette heldigt udførte Foretagende havde vundet bety
deligt. Blev det synligt, at her handledes med Overens
stemmelse imellem alle Kræfter og med Tilsidesættelse af 
alle Partihensyn, vilde dette befæste Agtelsen og Tilliden 
i Landet og i Udlandet.

I militair Henseende var Situationen saaledes: Armeen, 
der ved de uheldige Forhold havde været bunden til en 
Stilling, hvori den, paa Grund af disse, ingen heldbringende 
Virksomhed kunde udvikle, hvor Situationen var langt 
heldigere for Fjenden end for os, og hvor Flaaden ikke 
kunde medvirke paa nogen betydende Maade, var nu, 
efter den udførte Overgang til Flankestillingerne, anviist 
til Kamp paa det Krigstheater, der for os var det for- 
deelagtigste, fordi det gav Anledning til den for os eien
dommelige heldige Samvirken af Flaaden og Hæren, ime
dens Fjenden, der ingen Styrke havde paa Havet, maatte 
sprede sine Kræfter for at sikkre sig baade mod Havet 
og Landet. Det var dette, som Ministeriet strax burde 
have ladet komme til Landets og Verdens Kundskab, 
baade i politisk og i militair Henseende. Det burde høit 
have anerkjendt Generalens og Hærens Dygtighed og op
fordret Alle til med ethvert Middel, der stod til Raadig- 
hed, at understøtte Førelsen af en Kamp, der for os var 
national, og hvis Gjennemførelse nu var muliggjort, godt
gjort, at det var en klog og dygtig Feltherregjerning, der 
var udført, og vakt Sympathi for Hæren og dens Førere.
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Conseilspræsidenten var jo overbeviist om det Rigtige og 
Betimelige i Handlingen.

Dette havde været Sandhed, havde godtgjort, at vi 
havde handlet med Overlæg og vundet det tilsigtede Re
sultat; det havde vakt en Tone og en Tillid i Folket og 
et Forhold imellem dette og Hæren som i 1848, vilde 
have bragt alle Partier til at tie og alle gode Kræfter til 
at slutte sig sammen for at understotte den Hærfører, 
som de saae kunde føre og samvirke med de gamle Ven
ner, den tappre Landsoldat og Holmens faste Stok. Det 
var et af de store Momenter, hvori Statsmanden og Hær
føreren, som veed at b.enytte. det, har en Magt i sin Haand, 
der har en Alt omfattende Betydning, et historisk Moment. 
Vi vide jo desværre, at netop det Modsatte fandt Sted i 
alle Retninger.

Vi vare selv de Eneste, der ikke forstode og der
for nedsatte Hærens Handlinger, vi lagde klart for Da
gen, at her, trods Repræsentationens opmuntrende Udta
lelser, ikke var noget Sammenhold mellem Kræfterne, og 
at ingen paa gjensidig Tillid støttet Enighed fandt Sted; 
det, som Alt skulde have samlet sig om, stod isoleret. 
Man sige ikke, at det, som her er sagt, let kan siges ti 
Aar efter; nei, det er en simpel Fremstilling af de factiske 
Forhold, saaledes som de dengang saaes af Hærens kyndige 
Commanderende. Der lever endnu Mange, der vare nær
værende, da den uheldige Proclamation af 6te Febr., med 
Kongens Navn under, kom til vor Kundskab i Jylland. Lige 
som Proclamationen var bleven oplæst, bemærkede jeg: «Den 
Proclamation er ikke ægte; jeg er aldeles vis paa, at Hans 
Majestæt Kongen aldrig vilde underskrive en Proclamation 
af det Indhold og af den Form», og tilføiede: «Situationen
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er jo slet ikke saaledes, tværtimod»»; og saa fremførte jeg 
den samme Mening som her foran. Paa given Anledning 
udtalte jeg mig paa samme Maade om Situationen i den 
Berlingske Tidende 1865 eller 66.

Den omtalte, siden tilbagekaldte, noksom bekjendte 
Proclamation giver ogsaa et slaaende Beviis for, at For
fatteren aldeles ikke har fattet Situationen, hverken som 
Statsmand eller Krigskyndig. Han har ikke seet, at rigtig 
benyttet og anerkjendt gav denne Begivenhed ham Lei
lighed til at vise Ind- og Udlandet, at vor Fremgangs- 
maade var betænkt, at vi med Klogskab og Dristighed og 
uafhængige af ethvert andet Hensyn end Forholdenes Af
benyttelse til vor Sags Fremme grebe fast ind i Begiven
hedernes Gang, at alle personlige og Parti-Hensyn ligesom 
i 1848 forsvandt i Danmark, hvor det gjaldt Fædrelandets 
Frelse. Denne Miskjendelse af vor virkelige Stilling be
røvede ham ogsaa Kraften til at træde saaledes op lige 
over for Hæren og Folket, som Øieblikket fordrede, og 
Tilstanden ligefrem dicterede. Det var ogsaa synligt, hvor- 
lidet han kjendte Hæren og vidste at tale til Soldaten. 
Det har jo afgjort været Hr. Biskoppens Mening at sige 
Hæren noget Anerkjendende og give det Hele et Opsving; 
istedenfor det fornærmede han Hæren ved ikke at aner- 
kjende det Betydningsfulde i dens Færd og stødte Sol
datens Følelse ved sine Udtryk; det Hele havde en ned
trykkende Virkning. Udtryk som: de Kanoner, som skulde 
dæmpe Fjendens Hovmod, ere i hans Hænder o. s. v. stil
lede Alt i et falsk Lys. Da saa General Mezas og Stabs
chefens Bortkalden fra Armeen fulgte efter, gav dette en 
nøiere Bekræftelse paa, hvor lidet de anerkjendende og 
hvor meget de stødende Ord og Meningen imellem Li-



91

nierne havde at betyde. Den Tale manglede det Malm, 
som kun Sandhed og Tillid give, den manglede Hoved
betingelsen for en Soldatertiltale i et betydningsfuldt Die- 
blik. Høiez og Lave i Hæren, som kunde fatte dette, 
grebes af Bedrøvelse og Indignation; men vi gave, om 
ikke bogstaveligt, saa i Følelse, Tanke og Handling hver
andre Haanden paa, at i Fædrelandets Tjeneste skulde vi 
kun lade os styrke af det Passerede. Kunde vi ikke er
erhverve os Ministeriets og en Deel af Medborgernes Tillid 
og Agtelse, saa vilde vi bevare den for os selv, for Fædre
landet og for dem, der Gud skee Lov endnu havde Aands
frihed nok til at tænke selv og troe, hvad de saae med 
deres egne øjne. Det var en god Støtte for Hærens Tro, 
da det viste sig, at vi ikke havde taget feil i vor Tillid 
til vor Konges Tænkemaade og Dom; Proclamationen blev 
virkelig tilbagekaldt, som fremkommen ved en Feiltagelse, 
da den ei kom fra Kongen.

Vi have seet, hvad Biskop Monrad meente om Europas 
Dom. Om Regjeringerne kan her vel ikke være Tale; det 
maa da vel være om de Krigsforstandige, der interesserede 
sig for vor Sag. Jeg skal i den Anledning have den Ære 
at meddele et Uddrag af et Skrift, der udkom i Schweiz 
allerede i 1864. Forfatteren var en meget indsigtsfuld og 
kyndig militair-politisk Skribent, der havde langt mere 
Sympathi for os end for Preussen. Han udtaler sig saa
ledes:

«Natten imellem den 5te og 6te Februar meddeelte de 
Meza pr. Telegraph sin Beslutning «at opgive Stillingen 
og at gaae over til Flankestillingerne»» baade til Monrad, 
der opholdt sig hos Kongen i Sønderborg, og til Krigs
ministeren Lundbye i Kjøbenhavn. Krigsministeren kom
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i den høieste Grad i Bevægelse ved denne Efterretning, 
og navnlig over, at de Meza havde begyndt Afmarchen, 
uden først at have indhentet Krigsministeriets Indvilligelse. 
Om vi nu ogsaa villigen indrømipe alle Telegraphens for
trinlige Egenskaber, saa synes det os dog ubegribeligt, at 
Krigsministeren i Kjøbenhavn vil kunne bedømme bedre 
eller endog kun lige saa godt, oro Dannevirke i det Gie- 
blik kan holdes, som General Meza og hans Krigsraad kan 
dette ved Armeen i Slesvig. Vi kunne ikke noksom advare 
mod den aldeles meningsløse Indblanden af saakaldte 
constitutionelle Forhold i Krigsførelsen. Naar Krigen en
gang er bestemt, maa man give Commandoen til kun een 
Mand, til hvem man har fuldkommen Tiltro, men saa maa 
man lade ham og ingen Anden commandere Armeen. 
Schweizerne, der dog vistnok med Skinsyge vaage oVer 
deres Frihed, have forlængst indseet dette. Førbundsfor- 
samlingen vælger Overgeneralen, men en commanderende 
General har da i ingen Stat større Rettigheder og mere 
uindskrænket Myndighed end i det schweizerske Edsfor
bund. Saaledes maa det være. Naturligviis kan der og
saa skee Feiltagelser, men der ere de dog udelukkede saa 
meget, som det er muligt. Naar Repræsentationen for et 
i Frihed opvoxet Folk vælger en Mand til Commanderende 
for Armeen, det vil sige til deres og Folkets Comman
derende, og det for den blodige Alvor, saa vil det vel 
neppe længer lade sig lede af smaalige Hensyn, de ville 
nøie prøve den militaire 'og politiske Dygtighed. Og da, 
naar Kuglen engang har forladt Løbet, maa han i. Guds 
Navn regjere sin Tid som Dictator. Et gammelt frit Folk 
vil ikke frygte for, at Dictaturen skal vare evig.

Den danske Krigsminister besluttede General de Mezas
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og hans Stabschefs, Oberst Kauffmanns, altsaa 2 som ud
mærkede Officerer almindelig anerkjendte Mænds Bortkalden 
fra Armeen o. s. v.

Monrad, som var i Sønderborg, blev ikke mindre 
alarmeret; han skrev strax følgende Proclamation i Kon
gens Navn (saa kommer den bekjendte Proclamation af 6te 
Februar, som siden tilbagekaldtes).

Men, naar Monrad, Ministerpræsidenten, kunde sige i 
en Proclamation til Hæren: «med Tabet af Dannevirke 
ligger Danmark aabent for Fjenden»» — naar dette kan 
siges af en Mand, hvis Kundskab er almindelig fremhævet, 
og som gjælder for et flint Hoved — hvad skulde da vel 
det danske Folk sige? dette Folk, som man i Aar og 
Dage havde ladet see en uigjennemtrængelig chinesisk Muur 
i Dannevirke, — og nu havde den kun holdt i 5 Dage.

Om Formiddagen den 6te Februar blev Rygtet om 
Dannevirkes Fald udbredt i Kjøbenhavn, Folket strømmede 
igjennem Gaderne o. s. v...........om Middagen kom Be
kræftelsen; det var ingen Drøm, det Skrækkelige var Vir
kelighed. Om Aftenen Kl. 6 var Monrads ulykkelige Pro
clamation, der sagde: «Landet ligger aabént for 
Fjenden»», udbredt. Nu brød Tumulten ud, man raabte 
paa Forræderi o. s. v.

Denne Proclamation smager unægtelig meget af Bi
skoppen og er øiensynlig nedskreven under Indflydelse af 
en stor Nedslagenhed. «Landet ligger aabent for Fjenden!»» 
Et skrækkeligt Ord: forræderisk! Naar et nok saa lidet, 
men tappert Folk vil forsvare sig, ligger Landet aldrig 
aabent for Fjenßen. I Grunden ligge alle Lande aabne 
for Fjenden; den store Folkefiirkant, der slutter sig sammen
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i Landet, lukker ogsaa Landet, og denne kan ene 
gjøre det.»

Biskop Monrad omtaler derpaa General Mezas Skjæbne 
paa en Maade, som jeg ikke ønsker at gjengive, jeg skal 
kort fremstille Generalens Færd og Biskoppens Færd i det 
Tidspunct, da kan Enhver selv fælde sin Dom.

Generallieutenant Meza var som bekjendt den sidste 
endnu fjenstgjørende General fra Krigsperioden 1848—50. 
Han var fra Krigsaarene som fra sin hele Livsfærd kjendt 
som en Mand af varm Fædrelandskjærligbed og en ual
mindelig fast Charakteer. Som Soldat udmærkede han sig 
ved et glimrende Mod, streng Pligtopfyldelse, godt Gie og 
en under den heftigste Kamp og de vanskeligste Forhold 
uovertruffen Ko. Han var meget ærekjær, maaskee noget 
vel modtagelig for Indtryk af ydre Anerkjendelse.

Generalen overtog Commandoen den 1ste Januar 1864, 
i den saakaldte Dannevirkestilling. Den uventet pludselig 
indtraadte Krigstilstand fandt Stillingen ufuldendt, Hæren 
i Begyndelsen af en Reorganisation og betydelig svækket 
ved Hjemsendelsen af alt fra Holsten og Lauenborg ud
skrevet Mandskab. Stillingens Betydning var næsten til
intetgjort ved Frosten, der muliggjorde en Overfløining i 
begge Flanker og havde svækket Frontalforsvaret. Gene
ralens Instruction paalagde ham at forlade Stillingen, naar 
Omstændighederne paabøde det, saa betids, at han kunde 
bringe Hæren intact til de vigtigste Flankestillinger. Ge
neralen opbød strax Alt for at bevare Stillingens Betyd
ning saa meget som muligt ved uafbrudt lisning, Jord
arbeider o.s.v. og bestemte sig til at holde den saa længe 
som muligt, da det, efter hvad her almindelig er Tilfældet, 
maatte antages, at den hidindtil vedvarende Frost snart
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maatte ophøre, og Stillingen derved vinde igjen i Styrke. 
Efter at et Angreb imod Stillingens venstre Fløi med hele 
det preussiske Armeecorps’s Artilleri var modstaaet, uden 
at de derværende Feltskandser bleve bragte til Taushed, 
et alvorligt Sammenstød ved Kongshoi o. s. v. havde fundet 
Sted, og Fjenden havde afsagt og gjort sig bekjendt med 
vor Stillings Svagheder, og, da Frosten uafbrudt vedblev, 
Stillingens Holdbarhed derved var saagodtsom tilintetgjort, 
den kun var beregnet paa Frontalforsvar, og da det erfaredes, 
at en Omgaaen af vor venstre Floi forsøgtes af en meget 
stor Styrke, som vi ikke havde Noget at sætte imod, 
maatte enhver Commanderende, der ikke var letsindig eller 
ukyndig, indsee, at, dersom den Kamp, som for os var 
den fordeelagtige, med Hærens og Flaadens forenede 
Kræfter, ikke skulde fravristes os, saa maatte Flankestil
lingerne nu indtages og altsaa den indehavende Stilling 
opgives. Udførelsen heraf var imidlertid meget vanskelig 
paa Grund af Fjendens umiddelbare Nærhed og det Ufor- 
deelagtige ved en Kamp under Opbrud eller paa Marchen. 
Det lykkedes, som vi vide, Generalen til Fjendens store 
Overraskelse at udføre det saaledes, at Hæren, efter at 
Arriéregarden ved Oversø havde standset Forfølgelsen til
strækkelig, kom samlet til Flensborg og indtog i rette 
Tid de den anviste Stillinger, der nu gav den betydelige 
Fordele.

Den med dette Resultat tilfredse General og tilfredse 
Hær og den skuffede Fjende saae da, vi med Sorg og Fjenden 
med Forundring, at Hæren i dette Gieblik mistede sin 
General og Stabschef, da Veien af dem var banet for den 
paatænkte Virksomhed, — saae den udførte Handling, som 
var bifaldet af den Conseilspræsident, der nys forlod Hæren,



96

og saae hele Hærens Situation misforstaaet. Generalen kom 
ikke tilbage til Hæren under hele Felttoget, og de sørge
lige Følger udebleve ikke.

Ingen vilde nødigere end General Meza opgive en 
storartet Artillerikamp; - det var ham bekjendt, hvorledes 
Gieblikket vilde bedømme ham, men han vaklede lige saa 
lidt her, som ved tidligere Leiligheder, hvor det gjaldt 
Fædrelandets Held og Ære; han gjorde, hvad Pligten bød, 
og bar Følgerne, mishandlet til sin Død, men tro mod 
sin Konge, sit Land og sin Ære.

Biskop Monrad blev som Conseilspræsident sat i 
Spidsen for Ministeriet omtrent i samme vanskelige Gie- 
blik, hvori General Meza blev Høistuommanderende.

Biskoppen var en for sin Lærdom og for sin politiske 
Virksomhed, lige fra vore nyere Institutioners Begyndelses
periode, bekjendt og anerkjendt Mand. Man saae i ham 
en klog Mand, som vidste at bruge de sig tilbydende 
Midler, og ansaae ham for mere energisk end en Deel af 
hans tidligere Colleger, maaskee noget hensynsløs; men 
det var en Selvfølge, at saadanne Egenskaber netop kunde 
finde Anvendelse i omtalte Periode. Som vi have seet, 
bragte hans bestemt udtalte Mening om det brændende 
Spørgsmaal ham ikke til at træde energisk op for at raade 
Bod paa det, som han fandt uovereensstemmende med vore 
Forpligtelser, og det lykkedes ham saaledes ikke at afvende 
Faren fra Fædrelandet. Fædrelandets Sag lagdes da i 
Hærens Haand.

Bekjendt med Beskaffenheden af den Stilling, som 
Armeen indtog, og enig med General Meza om det Rigtige 
i den af ham udførte Handling og om, at den netop var ud
ført i det rette Gieblik, og altsaa vidende om, hvor anerkjen-
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delsesværdig en saadan Handling i et saadant Dieblik 
og under de tilstedeværende Forhold og Stemninger var, 
maatte Conseilspræsidenten fole sig opfordret til at efter
ligne ham og fremfor Alt til at medvirke til Fremkal
delsen af den Anerkjendelse og Tillid, som i det øieblik 
var Generalen og Hæren nødvendig, dersom de skulde 
kunne høste Frugten af det, der var opnaaet, og ved 
almindelig Sympathi understøttes i deres Virken for Fædre
landets , Sag.

Biskoppen stod nu i en Stilling ligeoverfor Stem
ningen og den almindelige Mening, lig den, hvori Meza 
stod, da han skulde tage sin Beslutning ved Dannevirke.

Biskoppen var imidlertid ikke saa heldig at frembringe 
Noget i nævnte Retninger. Generalens Færd anerkjendtes 
ikke, Hærens Virksomhed understøttedes ikke, hverken 
strax eller ved de senere kommende Leiligheder. Biskoppen 
havde, som vi have seet, endogsaa det Uheld at komme 
til at virke meget skadeligt for Sagen og til at ned
trykke den nedtrykte Stemning end mere, saa at den hos 
en stor Deel ikke reiste sig igjen.

Biskoppen har nu efter 10 Aars Forløb seet tilbage 
paa sin Færd ligeoverfor Armeen og finder sig veltilfreds 
med den. Han har ogsaa omtalt General de Mezas Færd 
og Behandling, igjen indrømmet Rigtigheden af Gene
ralens Handling, men kan endnu ikke see det Urigtige i 
Generalens, i Armeens og Fædrelandets Behandling. Han 
bemærker kun: «naar man ikke længere har Brug for en 
Mand i Fædrelandets Tjeneste, saa lader man ham gaae, 
han bliver derfor ikke noget Offer». Men, naar den, der 
har Magten, indrømmer eller fremkalder, at den, som 
Fædrelandet ikke kan undvære, bortkaldes i det-Øieblik,

7
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hvori han er allermest nødvendig, og derved hemmer 
Sagens Gang paa en uoprettelig Maade, saa krænker og 
offrer han ikke alene den, men ogsaa det, som er Ære 
værd og i det Oieblik Landets Støtte. Hvad skal der 
siges til det? «Magten var ikke i rette Haand»); Ukyn- 
digheden forhindrede Kyndighedens Virksomhed i Fædre
landets Tjeneste. Det er for at kæmpe for Kyndighedens 
Ret, at jeg har følt mig forpligtet til at tale.

Det er blevet sagt, at Biskop Monrad, efter sin 
Hjemkomst fra Als, skal, i Anledning af Optøjerne i Kjø- 
benhavn, have yttret, at han veg ikke for Pøbeloptøier, 
men støttede sig paa Repræsentationen. Dette var nu 
tilvisse en passende Støtte at søge, naar en saadan be
høvedes. Men det er ikke nok at ville støtte sig paa 
Thinget; i saadanne Momenter er det særligen, at Thinget 
og Folket maa støttes ved den Sikkerhed, Klarhed og be
stemte Aabenhed, hvormed den med Forholdene og Sagens 
sande Sammenhæng bekjendte Regjeringsmagt træder op 
i Hans Majestæts Regjering Navn og med dens Myndig
hed. Kan en Minister ikke overbevise Repræsentationen 
og lede den offentlige Mening til at indsee og anerkjende 
det, som han efter sit Kjendskab og sin faste 
Overbeviisning anseer for Ret, og da gjennemføre 
dette, saa maa han træde af, følende, at han ikke er 
Situationen voxen. Dette gjælder for det sidst omtalte 
Moment, saaledes som ogsaa for Tidspunctet kort før 
Krigen. Er det, som her er sagt, i Overeensstemmelse 
med de dengang stedfindende Forhold, da blev jo Re
sultatet: at den Conseilspræsident, som ikke, hverken 
før eller under Krigen, havde seet sig istand til at ud
føre det, som han ansaae for at være rigtigt og nød-
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vendigt for Fædrelandets Sag, vedblev at styre, medens 
den Hærforer bortkaldtes fra Commandoen, som, trodsende 
al Modstand, offrede det, der var ham personlig dyrebart, 
fuldstændig udførte det, som Oieblikkets Krav fordrede, 
bragte Sagen paa den Fod, som selve Ministeriet havde 
anseet for den vigtigste, bragte Hæren ud af en Stilling, 
der holdt dens og Flaadens Magt bunden, og aabnede 
derved Fædrelandets hele Forsvarsevne Adgang til at føre 
Kampen med Betydning.

Biskop Monrad siger S. 65: «Hvis den Understøttelse, 
som vi havde havt Udsigt til, ikke havde svigtet os i 
Nødens Øieblik, hvis vore norske og svenske Brødre havde 
mødt og deeltaget i Forsvaret for Nordens gamle Grændse 
mod Tydskland, saa vilde maaskee Sagen have stillet sig 
en Deel anderledes.» Dersom der heri skal ligge en Be
breidelse for denne vore Brødres Udeblivelse, saa skyldes 
det vist Sandheden at sige, at det ingenlunde var Mangel 
paa Villie til at understøtte Danmarks og Nordens Sag, 
der holdt dem borte. At en Mand, der i hele den om
talte Tid har været Minister eller Conseilspræsident, ikke 
tager i Betragtning, hvad det var, der gjorde Situationen 
saaledes, at Sverrig og Norge ikke kunde og ikke burde 
binde deres Sag til vor i det .Øieblik, det forstaaer jeg 
ikke.

Hæren blev ogsaa paa en anden Maade svækket. Den 
uberettigede Mangel paa Tillid til vore fra Hertugdømmerne 
udskrevne Soldater berøvede os i det øieblik en, i mere 
end een Henseende, betydningsfuld Støtte, som vi i rette 
Tid kunde have sikkret os. Det var ofte i Tide blevet 
bemærket, at det ikke var den Grændse, som Danmark 
engang havde havt, men det virkelige existe-
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rende Danmarks Grændse, og derved de nordiske 
Soveie, som det burde have dreiet sig om, for at 
Norden enten kunde have Betydning som en respectabel 
Modstander eller værdifuld Allieret af vore Naboer mod 
Syden.

Brevets C. Dybbel. (S. 67).

Det fremhæves ved mange Udtalelser i mit af Biskop 
Monrad omtalte Skrift, at Ansvar og Myndighed, ifølge 
Sagens Natur, betinge hinanden. For at paavise Vig
tigheden af at holde dette for -Øie er det netop saa skarpt 
som muligt søgt fremstillet, hvilke betydningsfulde Følger 
en Fastholden herved i 1864 kunde have havt, og hvor 
meget det Modsatte skadede, navnligen «at Krigsmini
steren for meget underordnede sin Mening og Myndighed 
under sine Medministres»».

I ingen Organisme er det nødvendigere, at dens en
kelte Dele bevare deres Kraft og selvstændige Betydning, 
end i en Armee. I den maae de enkelte Dele, øieblikkelig 
og med Sikkerhed, kunne gribe ind i hverandre og til 
enhver Tid udføre det, som af en fælles øverste Magt 
fordres.

Har Landets øverste styrende Magt, Hans Majestæt 
Kongen ved Ministeriet, bestemt det Maal, hvorefter der 
skal tragtes, saa maa den ansvarhavende Krigsminister 
have Myndighed over og Ansvar for den Deel, der skal 
opnaaes ved Vaabenmagt, og den, der har modtaget Com
mandoen over Hæren, Myndighed til og Ansvar for An
vendelsen af Tropperne til Opnaaelse af det ham af Krigs-



101

ministeren opgivne Maal. Berøves en af disse Styrere 
noget af sin Myndighed, saa ophører Ansvarsmuligheden 
og Berettigelsen af Ansvarskravet. Dette staaer for- 
meentligen i fuld Overeensstemmelse med Hr. Biskop
pens Ord:

«Enhver Minister bærer det hele og udeelte Ansvar 
for den af ham tagne Beslutning, og han kan ikke over
føre nogen Deel af dette Ansvar paa nogen af sine Col
leger, om disse end under den fælles Raadslagning have 
indvirket paa hans Beslutning. Fastholder man ikke 
denne Sætning, saa svinder Ansvaret bort under Ens 
Hænder, og da bliver Ingen tilbage, til hvem man kan 
holde sig.»

Biskop Monrad siger Side 68: «Jeg skal, idet jeg 
omtaler Ansvaret for Dybbels haardnakkede Forsvar og 
for dets altfor sene Rømning, ikke skyde det Ansvar fra 
mig, der falder paa mig, men jeg seer mig tillige nød
saget til at begrændse dette Ansvar til dets virkelige Stør
relse. Under den 16de April udtalte jeg mig til vore 
Delegerede i London om Forsvaret af Dybbel. Jeg skal 
af denne Depeche, der ikke er min private Eiendom, og 
hvis Afbenyttelse er tilstaaet mig under visse Betingelser, 
kun anføre de Brudstykker, der vedkomme Sagen. «Af- 
gjørelsen af dette Spørgsmaal (om Vaabenhvilen) maa 
væsentlig afhænge af Krigs- og Marineministerens Be
dømmelse af Forholdene.»------- «Dersom en Combina
tion af endnu uforudseelige Omstændigheder skulde sætte 
de allierede Tropper istand til forinden Conferencens Aab- 
ning at fordrive den danske Armee fra Dybbel-Stillingen, 
vil en Vaabenhvile af os ikke kunne modtages, da den 
ikke kunde medføre nogen anden Nytte for os end den
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at beskytte Als, der imidlertid ogsaa efter Dybbels Fald 
ansees for sikkret. Dersom omvendt Situationen — hvad 
der er al Grund til at haabe — til den nævnte Tid 
(20de April) er en saadan, at Krigsbestyrelsen kan an
tage, at i det Mindste en 14 Dags Tid vil kunne hen- 
gaae, uden nogensomhelst Fare for Dybbelstillingen» o. s. v. 
Man har i sin Tid i Rigsraadet bebreidet mig, at denne 
Fremstilling var altfor gunstig og ikke stemmede overeens 
med de virkelige Forhold, og der opstod herved For
modning om, at jeg maatte have misforstaaet Krigsmini
sterens Opfattelse.» Da Krigsministeren inden 24 Timers 
Forløb meddeelte Conseilspræsidenten, at det var hans 
Agt at lade Hæren forlade Dybbelstillingen, 
siger Biskoppen: «gjorde jeg ham de varmeste Forestil
linger om, at det var ønskeligt at forsvare Stillingen, selv 
om den skulde kræve betydelige Offre», hvortil Krigsmini
steren da efter et Par Timers Forløb besluttede sig.

Nu er der ingen Tvivl om, at Krigsministeren var 
berettiget til at handle efter sin egen Overbeviisning og 
at nægte at tage Hensyn til Conseilspræsidentens ind
trængende Forestillinger; men det kan heller ikke nægtes, 
at det Ansvar — hvilket han dog afgjort burde have paa
taget sig, om han fandt det rigtigt — ikke er ubetydeligt, 
som kommer til at hvile paa ham, naar han vægrer sig 
ved at medvirke til det, som Præsidenten indtrængende 
fremhæver som Noget, der er af særlig politisk Vig
tighed, saa vigtigt, at selv betydelige Offre ikke 
bør afholde frå Forsøget. Det er heraf en Følge, at Con
seilspræsidenten nøie maatte overveie og undersøge alle 
tilstedeværende Forhold, inden han stillede en saa afgjø- 
rende Fordring til Krigsministeren, især da denne nylig
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havde meddeelt ham, at det var hans Agt, allerede den 
Gang, at trække Tropperne bort fra Dybbel.

Hvorledes vare da nu Forholdene?
Den af Conseilspræsidenten i Depechen forst udtalte 

Betingelse: «Krigsministerens Bedømmelse af Forholdene» 
var, som vi have seet, imod Forlangendet; den Combi
nation af Forholdene, som muligen kunde sætte de allie
rede Tropper istand til at fordrive den danske Hær fra 
Dybbelstillingen, var allerede forhaanden, altsaa 
mindst 20 Dage førend den af Depechen udtalte korteste 
Termin.

Rapporterne af 15de April havde i de mest afgjorte 
Udtryk meddeelt dette, og der var altsaa, efter Depeche- 
Afisenderens egen Opfattelse, ingen Grund til at søge 
Vaabenstilstanden fremkaldt og altsaa slet ingen til med 
stort Tab at fortsætte Forsvaret af de næsten nedskudte 
Skandser. Udtalelserne i Rigsraadet, «at Depechens Med
delelser ikke stode i Overeensstemmelse med de virkelig 
tilstedeværende Forhold», vare afgjort begrundede.

Biskop Monrads efterstaaende Ord kaste et klart Lys 
paa den utrolige Haardnakkenhed, hvormed han vedbliver 
at hænge ved og at handle efter sine opstillede Ideer, 
uanseet, om Omstændighederne gjøre dem anvendelige 
eller ei; han vender aldrig Diet fra det Tableau, hvis 
Fremstilling er det fastslaaede Maal for hans hædersyge 
Phantasi. Det er mærkeligt, at han kunde troe sig kaldet 
til at paavise den danske Hær, hvor den skulde søge sin 
Hæder og yde sin Opoffrelse. Det synes dog, at den hid
indtil har vidst at finde den rette Anledning selv. Som 
væsentlig Grund til Stillingens Bevaren, selv ved store 
Offre, anfører han nemlig: «Ved Rømningen af Danne-
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virke var der, i Forbindelse med høierestaaende Officerers 
politiske Udtalelser, blevet udsaaet en Mistillidens Sæd, 
og Aanden var hverken i Hæren eller i Folket i alle 
Henseender, som man kunde ønske det. Lykkedes det 
at slaae Preussernes Storm tilbage, vilde den gamle Aand 
fra 1848 gjenoplives. Vor Anseelse i Udlandet, Folkenes 
Interesse for os var aftaget derved, at vi næsten uden 
Sværdslag havde opgivet en Stilling, hvori man havde 
ventet, at vi vilde forsvare os til det Yderste. Lod Bud
skabet, at Preusserne forgjæves havde stormet Dybbel, da 
vilde denne Anseelse og Interesse atter vende tilbage.... 
Hævdelsen af Dybbelskandserne vilde udøve Indflydelse, 
ikke alene paa Stillingen under Vaabenstilstanden, men 
ogsaa paa den endelige Fred.»»

Biskop Monrads Raisonnement som Conseilspræsident 
er altsaa dette:

«Fordi der ikke ved Dannevirkestillingen blev givet 
det Skuespil for Europa, som jeg havde ventet at see op
ført der, saa skal det nu istedenfor opføres ved Dybbel, — 
uagtet jeg maa indrømme, at 1) Dannevirke ikke var til 
at forsvare, dets Opgivelse rigtig og foretaget netop i rette 
Tid, 2) Dybbelstillingen var, ifølge de modtagne Rapporter, 
nu saa ødelagt af Fjendens Ild, at det var Krigsministe
rens Agt at opgive den, efter at de der staaende Tropper 
med den høieste Grad af Udholdenhed, Tapperhed og Op- 
offrelser havde holdt den i en overraskende lang Tid imod 
en saa overlegen Fjende og en saa ødelæggende Kanonild. 
Alt dette uagtet, og endskjøndt det afgjort vil medføre 
store Tab og Stillingens Erobring af Fjenden, saa skal 
det dog opføres, thi Skuespillet kan ikke undværes for 
vor politiske Stilling.» Skuespillet opførtes brillant, Fjen-
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den mistede meget, og vi endnu meget mere; men saa 
vandt vel ogsaa vor politiske Stilling? Hæren vandt Hæ
der for sin Tapperhed og Troskab; kun burde denne være 
vundet ved en Leilighed, hvor der tillige var et militairt 
Maal at kæmpe for; her blev Hæren i urette Tid svækket, 
og det vidstes forud, at her ingen militair eller politisk 
Fordeel var at vinde. Havde Dybbelstillingen været det 
sidste og eneste Sted, hvor der kunde kæmpes for Dan
marks Ære, ja! da kunde der være en Berettigelse i den 
Tanke: «vi ville hellere falde her med Kaarden i Haan
den end vige fra denne Plads»; men saaledes var det 
ikke, og saaledes betragtede Conseilspræsidenten det heller 
ikke. Biskop Monrad siger nemlig Side 72, at, dersom 
Talen kun havde været om at maatte miste Dybbel-Skand- 
serne med eller uden Offer, saa havde han valgt det sidste 
og afstaaet fra sin Fordring. Naar Biskop Monrad siger, 
at det paadrog ham Ansvar, at han ikke havde erkyn- 
diget sig om den Commanderendes Mening, saa har han 
heri afgjort Eet; men, naar han siger, at deraf fremgaaer, 
at han havde blandet sig for lidt og ikke for meget i 
Krigens Styrelse, saa er denne Slutning ikke correct; det 
sande Forhold var det, at han blandede sig meget for 
meget i Styrelsen, men han underrettede sig meget for 
lidt om det, hvorefter Styrelsen burde bestemmes.

Biskop Monrad havde dog tilvisse kunnet vide, hvor
ledes Forholdene vare, uden at spørge den commanderende 
General directe derom. Naar en Krigsminister og en 
commanderende General, der have ladet omtalte Skandser 
forsvare med den høieste Grad af Haardnakkenhed og 
dagligen offret mere og mere paa dette Forsvar, pludse- 
ligen blive enige om, at disse Skandser strax bør forlades,
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saa er det en Selvfølge, at det er paa Grund af, at de 
ikke længere kunne forsvares. Naar det var dem bekjendt, 
at der sattes Priis paa at bevare Stillingen, vilde de jo 
ikke bestemme sig for dens Opgivelse, dersom det paa 
nogen Maade endnu var muligt at holde den i over 14 
Dage. Der kunde paa den Tid ikke være mindste Tvivl 
om, hvorledes Tilstanden var. Der er endnu et andet 
militair-politisk Hensyn, som i det -Øieblik maatte gjøre 
sig gjældende; det var jo at forudsee, at Preusserne ikke 
vilde indlade sig paa en Vaabenstilstand, førend de vare 
komne i Besiddelse af de nu saa ødelagte Skandser, paa 
hvis Tilintetgjørelse de havde anvendt saa Meget i saa 
lang Tid og offret saa Meget. Vi saae jo ogsaa, at de 
netop 2 Dage førend den til Forhandlingerne berammede 
Tid udførte den med saa stor Omhyggelighed forberedte 
Storm. En militair-politisk Styrer maa tage alle forelig
gende Omstændigheder under Overveielse og fremfor Alt 
Fjendens og vore egne Troppers Stilling og Midler til at 
naae et Maal, som begge stræbe efter.

Med Hensyn til den commanderende Generals Ansvar 
for Udførelsen af den modtagne Ordre gjælder det Samme, 
som foran er sagt om Krigsministeren ligeoverfor Præsi
denten; «den store politiske Steen, som var lagt i Vægt- 
skaalen, complicerede Forholdet». Det var ene og alene 
Conseilspræsidentens Fordring i Politikens Navn, der frem
kaldte den 18de April.

Naar der ved selve Dybbel blev udført en Handling, 
hvortil de militair-politiske Forhold ikke' afgave nogen 
tilstrækkelig Foranledning, og som intet betydende Re
sultat kunde medføre, saa skulle vi senere see, hvorledes 
der, kort førend den her omtalte Periode, var paa en anden
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Deel af Kamppladsen begyndt et andet Foretagende, 
der var bygget paa Fjendens Stilling og alle tilstede
værende Forhold, og af de Generaler, som skulde udføre 
det, saavelsom af Krigsministeren anseet for at kunne 
vende Alt til det Bedre og navnligen virke heldigt for 
Dybbels Besiddelse.

Biskop Monrad slutter sine Udtalelser om Dybbel 
saaledes: «Jeg skal overlade Undersøgelsen, om det havde 
været muligt at holde Dybbel, til Sagkyndige. General 
Hegermann-Lindencrone giver ikke Spor af Bidrag til at 
oplyse Muligheden eller Umuligheden heraf. Han lader 
sig noie med at fremføre lyriske Ukvemsord mod Hans 
Majestæts daværende Regjering. Og dog er der Ingen, 
der er mindre berettiget end han til at anke over, at 
Dybbel-Stillingen blev holdt for længe. Han mener jo, 
at, naar han var kommen derned med sit Cavaleri og ?lA> 
Batteri, saa vilde han have været istand til at forjage 
Preusserne.»»

Sagkyndige have forlængst været enige om den Sag, 
det har været at læse paa Dansk, Tydsk og Fransk, og 
det i den største Detail, for hvert enkelt Batteries og 
hver enkelt Afdelings Vedkommende. Anerkjendelsen af, 
at det havde været umuligt at holde de sammenskudte 
Skandser et -Øieblik længer mod en Storm, ligesom ogsaa 
af vore Troppers haardnakkede Forsvar og Tapperhed er 
saa almindelig kjendt, at det er forunderligt, at Biskop 
Monrad, der er saa meget interesseret i den Sag, ikke 
kj ender det.

Det kunde naturligviis ikke være min Sag i det om
talte Skrift at gjenoptage en saa almindelig og nøie 
kjendt Sag som den om Dybbels Forsvar, saa meget
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mindre, som der findes Officerer i Armeen, der langt 
bedre end jeg ere istand til at oplyse det, der muligen 
endnu kunde være at sige om Begivenhederne paa den 
Deel af Krigstheatret.

Hvad jeg i mit omtalte Skrift har anført om det 
daværende Ministeriums uheldige Indgriben i Krigsbegiven
hederne, er formeentlig end mere paaviist her.

Den foran anførte uforstaaelige Udtalelse om min 
Mangel paa Berettigelse til at paatale, at Forsvaret af 
Dybbelskandserne blev fortsat længere end forsvarligt, maa 
øiensynlig være undsluppen Biskoppen i et meget ubevogtet 
øieblik, og jeg vil derfor ikke berøre det.

Brevets B. Opgivelsen af Fredericia. (Side 74).

Under 26de April 1864 tilskrev Krigsministeriet den 
commanderende General saaledes: «Idet Krigsministeriet 
ikke undlader at tilstille Overcommandoen de Grundtræk 
af den fremtidige Krigsførelse, om hvilke Ministeriets Med
lemmer ere bievne enige, skal man anmode Overcomman
doen om at træffe de fornødne Foranstaltninger i Over- 
eensstemmelse hermed............. » Som Bilag følger da en
Skrivelse, der indeholder de omtalte Grundtræk; den be
gynder saaledés: «Efter at have overveiet Følgerne af de 
sidste Dages Begivenheder ved Armeen og deres Ind
flydelse paa det fortsatte Forsvar af Landet, er det blevet 
Ministeriet klart o. s. v.» I Anledning heraf har jeg om
talt det Uheldige i, at Ministeriet som Heelhed saaledes 
blander sig i selve Krigsførelsen, og at Krigsministeren
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ligefrem meddeler Overcommandoen Resultatet af For
handlingerne til Efterlevelse.

Da Fæstningen Fredericia, hvis Overgivelse var om
talt i nævnte Krigsplan, kort efter blev overgivet til Fjen
den, ifølge en directe Ordre til Fæstningen fra Ministeriet, 
uden den commanderende Generals Vidende og mod hans 
stærkt yttrede Villie, saa siger jeg, at dette fra et mili- 
tairt Standpunct var en Forbrydelse.

I Anledning heraf siger Biskop Monrad Side 78: 
«Jeg skal see at finde den simple historiske Sandhed i 
den ovenfor givne farvede Fremstilling. Hr. Generalen 
kalder Krigsministerens Brev for det samlede Ministeriums. 
Dette er fuldstændig urigtigt; det samlede Ministerium 
har ikke underskrevet det nævnte Brev, og det vilde jo 
ogsaa have været ligesaa usædvanligt som naragtigt. Jeg 
gaaer videre: Concepten til dette Brev har hverken været 
forelagt i noget Ministermode eller i Geheimestatsraadet 
eller for mig. Jeg gaaer fremdeles videre: ikke alle de i 
Brevet omhandlede Puncter, men kun et enkelt af dem, 
Bomningen af Fredericia, har været Gjenstand for Ge- 
hoimestatsraadets fælles Overveielse. Skulde det forholde 
sig anderledes, maatte min Hukommelse i hoi Grad skuffe 
mig.»

Med Hensyn hertil skal jeg kun bemærke, at jeg 
aldeles ikke har talt om, hvad der er foregaaet i Geheime
statsraadet, Noget, som jeg ikke veed og ikke har Ad
gang til at tale om, saalænge en Forhandling ikke er 
bleven til en offentlig bekjendtgjort Statsraads-Beslutning. 
Jeg har tværtimod henledet Opmærksomheden paa, at der 
her ikke var Tale om Statsraads-, altsaa Regjerings-Be- 
slutninger, men kun om Ministér-Overeenskomster. Rea-
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liteten er den, at Krigsministeren har fremsendt en Skri
velse, om hvilken han siger, at den indeholder Ministe- 
riets Medlemmers Mening, og paalægger den 
commanderende General at træffe sine Foranstaltninger i 
Overeensstemmelse med denne. Om dette Brev er Af
skrift af et fra Ministeriet til Krigsministeriet, eller om 
Krigsministeren har medbragt Indholdet fra en Minister
samling, kan jeg ikke vide, det Sidste er da det Rimelige; 
men det er for saavidt det samme, da min Hensigt ikke 
har været eller er at kræve Nogen til Regnskab; men det 
er Realiteten, jeg vil gaae imod, den, at Armee-Styrelsen 
under Krigen har været en Fællessag for samtlige Ministre. 
At dette har været Tilfældet, fremgaaer af det her An
førte, naar man ikke vil gjore Krigsministerens skriftlige 
Ord til Overcommandoen, i et Tjenestebrev, til Usandbed. 
Med Hensyn til et Udtryk har jeg afgjort en Undskyldning 
at gjore, idet jeg har kaldet det som Bilag med Krigs
ministerens Ordre sendte «Brev, der inderholder Ministrenes 
Mening», for «Ministrenes Brev».

Biskoppen meddeler videre: «Hvem undfangede Tan
ken om Fredericias Rømning? Det var en Officeer, men 
hvad Stilling samme Officeer havde, siger jeg ikke; det 
var en af Generalens Venner, men Vennens Navn fortier 
jeg» og jeg siger ikke, om han stod eller staaer i et 
faderligt, broderligt eller sønligt Venskabsforhold til ham. 
Nu kan Generalen selv gjætte. Det skal være Straffen 
for hans Mangel paa Artighed, at jeg har givet ham en 
Gaade at løse.» Om end den egne Maade, hvorpaa denne 
Meddelelse er sammensat, kunde vække en personlig In
teresse for at vide, hvem der kan menes, saa er det paa 
den anden Side en aldeles, irrelevant Ting med Hensyn til
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selve Sagen. Det er jo nemlig meget naturligt, at to 
Officerer, som begge ere kyndige og gjensidig gode Ven
ner, kunne have en afvigende Mening om en eller anden 
enkelt militair Handling, ja om en heel militair Anskuelse. 
Saaledes er det f. Ex. Tilfældet, hvilket fremgaaer af de 
i min Bog meddeelte Begivenheder og Bilag, at min brave 
gamle Krigskammerat, General Gerlach, ligesom hans da
værende Stabschef, nu General Stiernholm, og jeg vare 
af aldeles forskjellig Mening om, hvorledes selve Charak
teren af Krigsførelsen paa Halvøen, efter Frontstillingens 
Opgiven, burde være.

Desuden kan jo ogsaa Anskuelsen om en enkelt Stil
ling variere, eftersom Forholdene variere. En Handling 
kan i og for sig være rigtig; men den bliver urigtig ved 
at udføres paa en uheldig Tid eller paa en urigtig Maade.

Hvad nu Indholdet og Formen af det som Bilag 
meddeelte Brev angaaer, da ere begge Dele saaledes, at 
man maatte være mere blind og mere svagt horende, end 
Patriarchen var, da Jacob tilvendte sig Førstefødselsretten, 
naar man ikke, uagtet den paatagne Krigsform, kunde 
skjelne imellem Kosten i Brevet og en Soldaterrøst, der 
upaavirket var udgaaet fra et Sted, hvor man er meget 
øvet i at udstede Militairbefalinger.

Jeg veed ikke, hvad Biskop Monrad mener, naar han 
siger, at de dannede Læsere, der ere noget bekjendte med 
den nyere Tidshistorie, ingenlunde vilde finde sig 
overbeviste ved det, som han kalder min Lyrik?

Naar jeg har sagt, «at jeg ikke vil fornærme Læserne 
ved at paavise alle de ubegribelige Vildfarelser i omtalte 
Udtalelse»», saa er dette at forstaae lige efter Ordene.
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Den, der har læst mit Skrift og General Gerlachs bilagte 
Brev, kan ikke være i Tvivl i omtalte Retning.

Jeg skal imidlertid ikke undlade at give en Prove 
paa, at forfatterne af Bilagets Indhold ikke alene have 
gjort sig skyldige i de af General Gerlach paaviste mili- 
taire Vildfarelser, men tillige have manglet Blik for den 
politiske Side af Sagen. Der siges blandt Andet i nævnte 
Bilag: «Hvad derimod Fredericia angaaer, da har denne 
ikke nogen politisk Betydning, da det Land, hvori den 
ligger, uomtvistelig er dansk.»

Som om det nu, da Danmark havde Krig med Oster- 
rig og Preussen, ikke var Fjenden om at gjore at sætte 
sig i Besiddelse af saa meget som muligt af vort Land 
og navnlig af vor eneste Fæstning paa Fastlandet. Uan- 
seet alt Andet, havde det jo den s torste Indflydelse paa 
den endelige Afgjorelse ved det Tryk, som Fjenden der
ved udovede paa os. Da Napoleon den 1ste tog Wien og 
Berlin, da Tydskland med saa store Opoffrelser tog Paris, 
var det da for at erobre de Lande, hvori disse Byer vare 
Hovedstæderne? Hvorfor blev Napoleon ikke i Rhinpro- 
vindserne og Tydskland i Lothringen og Elsas? Fordi 
der var et andet Tryk, der udovede langt mere Indflydelse 
end Besættelsen af selve det omtvistede Stykke Land. 
Her var jo en speciel Grund for Fjenden til at tage Jyl
land og Alt, hvad han kunde tage, til Ombytning med 
Holsteen, som han jo ikke havde erobret, overhovedet 
for at kunne foroge sine Fordringer.
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Brevets D. Generalens Fixidee. (s. 81).

Side 85 paaviser Biskop Monrad min Fixidee saa
ledes: «Hvor skulde Ophavet tik det Onde søges? Gene
ralen var en altfor god Vaabenbroder til at søge det 
Ondes Princip i Hæren. Faaer man Munderingen paa, 
saa kommer der Lys i Hovedet og Varme i Hjertet. Det 
Ondes Princip maa ligge udenfor Hæren, det maa søges 
hos de Civile, hos de civile Magthavere, og da navnlig 
hos den af dem, der havde størst Indflydelse, hos Conseils- 
præsidenten. Saaledes blev da jeg det Ondes Princip, det 
egentlige Ophav til alle Krigens Ulykker. Dette er Gene
ral Hegermann-Lindencrones Fixidee».

Jeg tør vel antage, at det, som min omtalte Bog og 
disse Blade indeholde, noksom oplyser, hvad der var 
min Grund til at søge den største skadelige Indflydelse 
udenfor Hæren, før og under Krigen, og hvad der lod 
mig søge den, for den sidstnævnte Tids Vedkommende, 
hos Conseilspræsidenten. Det vil deraf vistnok kunne sees, 
at det ikke var Militairfordom, der ledede mig. Hvad 
Uniformens Betydning angaaer, opfordrer Biskoppens vel
valgte Ord til en Undersøgelse, der ikke fører til Sam
stemning med den af ham udtalte Anskuelse, men dog 
finder et lærerigt Stof i den Tids Betragtning. Da den 
danske Soldat paa Kampens Dag iførte sig Uniformen, 
fik denne sin rette Betydning, fordi den blev det synlige 
Tegn paa den Soldateraand, der boede i den Fædrelandets 
Forsvarer, som bar den. Da Conseilspræsidenten iførte 
sig Hærførerformen ved at vise sig som Hærfører, fik 
dette ikke den tilsvarende Betydning, fordi Hærføreraanden 
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og Hærførertanken, som den skulde repræsentere, ikke 
fandtes i den, i al Fald ikke i anvendelig Stand.

Naar Biskoppen, efter at have citeret et meget langt 
Stykke af min Bog, der endte saaledes: «Spørge vi nu, 
med Øiet paa det, som her er meddeelt, hvilket Erfarings- 
Resultat har Krigen 1864 givet os, hvad var Skyld i, at 
Hæren maatte begynde Krigen uden den tilstrækkelige 
Forberedelse, og at Krigen ikke bragte det Resultat, som 
formeentligen havde været at naae, selv med de forholds- 
viis ringe Midler og under de vanskelige Forhold, saa 
svare vi: Fordi Styrelsen saavel før som under 
Krigen ikke var i den rette Haand!

Hvad har da Fremtiden at gjøre?
«At bringe Styrelsen i den rette Haand!» 

siger: «Jeg har i det Foregaaende godtgjort, at denne 
Paastand, at det samlede Ministerium styrede Krigen, er 
grebet ud af Luften», saa henviser jeg til General Mezas 
Afgang fra Hæren, Proclamationen af 6te Febr., Frem
kaldelsen af 18de April og senest til min foranstaaende 
Udtalelse, under «Opgivelsen af Fredericia», hvoraf det 
vil sees, at det er «af Krigsministerens der anførte offi
cielle Brev», og ikke «af Luften», jeg har grebet det.

Det er ganske rigtigt, at. jeg fremfor Alt har fixeret 
min Opmærksomhed paa nævnte Omstændighed, fordi man 
heri maatte see Hovedkilden til Krigens vaklende Førelse; 
men det vil indrømmes, at det vel er en paa Beviisligheder 
grundet fix Overbeviisning, men ingen saakaldet Fixidee, 
der har ledet mig.

Biskop Monrads Omtale af min afdøde Ven, Oberst 
Lundbyes Egenskaber og Charakteer og hans Sammen
stilling med mig skal jeg ikke nærmere berøre. Lundbye
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og jeg vare i et længere Tidsrum saa nøie kjendte af en 
videre, indsigtsfuld Kreds, under vor Samvirken i militair 
og militair-politisk Retning, at en for mig vanskelig 
Udtalelse ikke er forneden. Jeg skal kun som en Prove 
paa Lundbyes Forhold til mig bringe i Erindring, at, da 
jeg i 1859 havde indgivet min allerunderdanigste Ansøg
ning til Kongen om at maatte fratræde min Stilling som 
Generaladjutant for Land-Etaten, bad Lundbye Hs. Majestæt 
skriftligen om ikke at forunde mig det Ansøgte, med Til- 
feiende, at, dersom jeg kom til at fratræde Stillingen, saa 
bad han ogsaa om sin Entledigelse som Krigsminister, da 
han havde baseret en stor Deel af sin Virksomhed paa 
Samarbeiden med mig; og det erindres, at han ogsaa strax 
tog sin Afsked fra Krigsministerposten, da jeg fratraadte 
Generaladjutantsposten: en Prøve paa, at disse to Stil
linger under passende Forhold godt kunde bestaae sam
tidig.

At Oberst Lundbye ikke havde forandret sin Ansku
else af mig i 1863, fremgaaer af, at han tilbød mig Com
mandoen over Armeen, dersom General Meza ikke kunde 
eller ikke vilde overtage den, og paalagde mig, ved min 
Afgang til Armeen, at gjøre mig bekjendt med For
holdene, da jeg strax skulde overtage Commandoen, der
som General Meza, efter kortere Tids Forløb, blev nød
saget til at trække sig tilbage, Noget, som Generalens 
Læge ansaae for meget sandsynligt.

Den Anskuelse, som Ministeriet havde af Forholdene 
og af mine formeentlige politiske Anskuelser, gjorde na
turligviis min Tiltræden efter Mezas Afgang umulig.

Det er afgjort, at Udførelsen af en anden Bestemmelse, 
som Krigsministeren havde truffet med Hensyn til Hærord - 
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ningen, blev forhindret. Fremtiden viste, at den vilde have 
havt en afgjørende Indflydelse paa Krigens kraftige Førelse.

Biskop Monrad siger S. 83, i Anledning af at han 2 
Gange har havt Adgang til at vælge Krigsministre: «Begge 
Gange var mit Valg blevet væsentlig paavirket ved Hen
synet til, at en Krigsminister bør være Fagminister, staae 
udenfor de politiske Partier, og ene have Fædrelandets 
Forsvar for Gie.» At dette Sidste bør være Tilfældet, er 
naturligt; vi have heller ikke havt Krigsministre eller Ge
neraler, der have havt Andet for Gie. For at kunne have 
dette og for med Sikkerhed at kunne lede Hæren til Fæ
drelandets Forsvar er det imidlertid nødvendigt, at baade 
Krigsministeren og den Commanderende i tilstrækkelig Grad 
ere inde saavel i de ydre som indre politiske Forhold. 
Uden denne Kundskab blive de ikke alene, i det Hele 
taget, umyndige Midler i en Andens Haand, men de blive 
ubrugbare Midler ved de mange Leiligheder, hvor det er 
nødvendigt, at de strax tage en selvstændig Beslutning. 
Det ligger i Sagens Natur, at de saaledes ikke kunde be
vare den Uafhængighed i Tanke og Villie, der er en af
gjort Betingelse for en Commanderendes Kraft. Hvor 
skadeligt blev det ikke, at man forsømte i Tide at med
dele mig Forstærkningens Ankomst til Vendsyssel og Til
standen af de politiske Forhold, hvorefter jeg burde be
stemme min Færd?

Man skulde synes, at en Conseilspræsident særligen 
maatte ønske den Støtte, som en krigskyndig Minister 
kunde yde ham i Statsraadet ved tillige at være kyndig 
i politisk Henseende. Den militair-politiske Samarbeiden 
i Statsraadet vil ellers blive temmelig illusorisk. At en 
Commanderende ikke skal være politisk Partimand i den
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Grad, at han forsømmer sin Pligt, er, som anført, natur
ligt; men det har der heller ikke været nogen Fare for.

'Det synes, som om Biskoppen har betragtet adskillige 
Ting som Politik, der slet ikke tilkommer dette Navn. 
Tilvisse bør en Krigsminister være militair Fagmand og en 
erfaren Commanderende ; men det hører som sagt til en saa 
høit stillet Militairs Fag i fornøden Grad at være Politiker.

Side 84 træffe vi atter paa en af Biskop Monrads 
mærkelige Fordringer til vor logiske Slutte-Evne.

Biskoppen udtaler sig saaledes: «Det er med en sand 
Glæde, at jeg kan anføre Hr. Hegermann-Lindencrones 
eget Vidnesbyrd. Han siger nemlig: «Af den nye Krigs
minister, Oberst Reich, erfarede jeg, at han ikke vilde 
blande sig i Commandoen, men overlade Alt til den 
commanderende General, som nu skulde have Comman
doen, baade over Tropperne paa Øerne og i Jylland.» 
Hvis nu ikke Lidenskaben havde bedaaret Hr. Generalen 
og havde berøvet ham Brugen af Eftertanken, maatte han 
da ikke have sagt: Her have vi en Udtalelse af Con- 
seilspræsidentens Anskuelse, her have vi et Beviis for, at 
han ikke ønsker at indblande sig i Krigsstyrelsen, og det 
er derfor høist sandsynligt, at han heller ikke tidligere 
har gjort det paa en utilstedelig Maade.»

Umiddelbart førend Oberst Reichs Udnævnelse til 
Krigsminister, havde han været commanderet til Stabs
chef hos mig. Jeg kjendte Obersten meget nøie og havde 
ofte med ham havt Leilighed til Beklagelse over utilbørlig 
Indgriben i selvstændig Commanderendes Myndighed; navn- 
ligen havde han følt dette Tryk gjentagne Gange under 
sit Ophold som Stabschef i Fredericia Fæstning. Jeg 
kunde altsaa vide, at med Vidende og Villie gjorde han
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sig ikke skyldig i noget Saadant. Den mig bekjendte 
Omstændighed, at Oberst Reich havde frabedt sig An
sættelse som Stabschef ved et i Marken agerende Corps, 
fordi han folte, at han dertil manglede Erfaring, syntes 
ogsaa at tale for, at han som Minister ikke vilde blande 
sig i den active Commando. Naar nu altsaa denne Mand 
udtaler til mig, at han ikke vil blande sig i Commandoen, 
men lade den Commanderende, som havde Ansvaret, be
holde den ham tilkommende Myndighed ubeskaaren, saa 
behover jeg virkelig ikke at søge Anledningen til denne 
Beslutning, hvis Gjennemførelse ene og alene laa i hans 
Magt, hos nogen Anden end hos ham selv. Som vi have 
seet, synes Biskoppen, at jeg maatte søge Anledningen til 
denne Beslutning hos Conseilspræsidenten og ikke hos 
Reich selv; nei, jeg vil her som Svar bruge Biskop Mon
rads egne smagfulde Ord, anførte Side 91, om Oberst 
Lundbye, og sige: jeg ansaae ikke Oberst Reich for at være 
saa stor en Pjalt, at han i den Grad vilde bortgive 
den Myndighed, som udelukkende tilkom ham. Dog mener 
Biskoppen jo, at, naar ikke Lidenskab (hvilken?) havde 
bedaaret mig, maatte jeg kunnet see, at Bestemmelsen 
udgik fra ham og ikke fra Reich. Der gjør Biskop Monrad 
mig virkelig Uret, det er at stille for stor Fordring til 
mine logiske Evner, og jeg antager til Alles. For at 
komme til en saadan Conclusion behøvedes andre Præmisser; 
det, at Conseilspræsidenten nylig i Gjerningen havde viist, 
at han hyldede det modsatte Princip ved at bevæge Krigs
ministeren til at udøve et formeentlig utilbørligt Tryk 
paa Armeens Overcommando, kunde ikke afgive nogen, og 
det, at Conseilspræsidentens Villie var den eneste existe- 
rende? ja — det kunde jo nok have svævet for min
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Tanke, men dog ikke saa afgjort, at det kunde lede 
mig til en saa dristig Slutning. Dertil havde det været 
nødvendigt, at Conseilspræsidenten reent ud maatte 
Have bekjendtgjort, at han havde optaget den af den 
absolute Konge bortgivne Ret til at sige: Ene Vi vide 
o. s. v.; men dette var ikke ligefrem sagt, om vi end nu, 
af den stillede Fordring til min Anerkendelse af denne 
hans Magts Virkning, see, at det saaledes havde været 
Meningen. Da denne Kundgjørelse i alt Fald ikke var 
meddeelt mig, maatte jeg være sagesløs for ikke tilbør- 
ligen at have anerkjendt den.

Det var desuden ogsaa vanskeligt at faae en saadan 
Udtalelse i Samklang med Biskoppens saa bestemt udtalte 
Anerkjendelse af Krigsministerens Selvstændighed, der jo 
dog fremfor Alt maatte give ham Ret til selv uafhængigt 
at bestemme, hvorledes han vilde stille sig til den af ham 
valgte og ene under ham stillede Overcommanderende.

Biskop Monrad stiller imidlertid det Spørgsmaal: 
«Hvorfor var General Hegermann-Lindencrone ude afstand 
til at gjøre en saa nærliggende Slutning?«» For det Første 
af den foran udtalte Grund og dernæst af følgende, der 
synes naturligere og at ligge nærmere: Hs. Majestæt Kongen 
havde for kort Tid siden seet de uheldige Følger af, at 
Krigsministeren havde ladet sig forlede til at give efter 
for Conseilspræsidentens indtrængende Forestilling og der
ved øvet et utilbørligt Tryk paa Armee-Commandoen. 
For at undgaae en Gjentagelse heraf havde Hans Majestæt 
valgt en Mand til Krigsminister, om hvem det kunde an
tages, at han, med den rette Anskuelse af Forholdet, for
enede en Charakteerstyrke, der var istand til at modstaae 
enhver Paavirken til i nogen Retning at handle imod sin
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Overbeviisning, og saaledes kunde blive en Sikkerhedsventil 
paa Conseilspræsidentens Virkekraft, der stundom truede 
med at overfyldes.

At Conseilspræsidenten ikke modsatte sig Valget, eller 
dog fandt sig deri, kunde jo enten være, fordi dets An
tagelse betingede hans egen Forbliven i Ministeriet, eller 
fordi det uheldige Resultat af hans foregaaende Indblanding 
i Krigsministerens Virksomhed havde bragt ham til en 
bedre Overbeviisning med Hensyn til disse Forhold. Ved 
en psychologisk Undersøgelse af mig, som Biskop Monrad 
finder Anledning til, kommer han til det Resultat, at jeg 
havde den store Anke, ikke at være kommen til at spille 
den Rolle, som jeg havde ventet. Jeg veed nu ikke bestemt, 
hvad Hr. Biskoppen mener dermed. Dersom han mener, 
at jeg i April ikke fik Leilighed til at kunne gjennemføre 
den Handling, som jeg ansaae og fremdeles anseer for at 
ville have været til stor Betydning for Krigens heldige 
Gang, ja da har han tilvisse Ret, derover har jeg stor Grund 
til Anke. Er det naturligt, at jeg kunde sætte Friis paa 
at være den, der fremkaldte og gjennemførte en saadan 
Handling, naar den blev til Fædrelandets Held og Ære, 
saa kan jeg dog med rolig Samvittighed sige og om for
nødent paavise, at det ikke var det, hvorpaa jeg satte 
den høieste Friis, men vel paa, at saadanne Handlinger 
overhovedet bleve udførte.

Det vil blive mig en bestandig Sorg, at det efter 
min Overbeviisning saa vigtige Moment i Krigen blev for
sømt; men, at denne Sorg skulde have berøvet mig Evnen 
til at løse den Gaade, hvortil Conseilspræsidenten havde 
bevaret den eneste Nøgle, det kan jeg ikke indrømme.
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Side 92 siges: «Krigsministeren er et Led af en Or
ganisme. Det er dette, som General Hegermann-Linden- 
crone ikke har formaaet at sætte sig ind i. Naar han 
seer, at Krigsministeren har forhandlet med sine Colleger, 
saa gjør han den aldeles urigtige Slutning, at det er det 
samlede Ministerium, der har overtaget Krigsstyrelsen.» 
Denne Udtalelse er aldeles uberettiget. Jeg er hverken 
saa uvidende, at jeg ikke kjender disse Forhold, eller saa 
tungnem, at jeg ikke har kunnet forstaae deres Betyd
ning, ikke heller har jeg sagt Noget, der berettiger til en 
saadan Formodning.

Det har aldrig kunnet falde mig ind at tænke eller 
sige noget saa Urimeligt som det, at et Medlem af Mini
steriet ikke maatte eller ikke behøvede at forhandle med 
sine Colleger; det er Afbenyttelsen af denne Forhand- 
lingsmaade, jeg har udtalt mig imod. Biskop Monrad 
synes at have overseet, at det er Begrændsningen af den 
Betydning, der gives disse Forhandlinger, og Resultatet, 
der drages af dem, som det kommer an paa. Naar Krigs
ministeren meddeler en Anviisning til Maaden, hvorpaa 
Krigen skal føres, der er aldeles stridende mod hans tid
ligere meddeelte Anskuelser og disses Fortolkning, og han 
saa øiensynlig af denne Grund finder det fornødent at 
bruge den ukjendte og overraskende Form, at meddele 
Bestemmelsen som fremgaaet af det forenede Ministeriums 
Beslutning, og lade den frem træde i et Bilag, hvori Mi
nisteriet og ikke Krigsministeren taler, idet han kun be
ordrer Overcommandoen til at tage sine Forholdsregler i 
Overeensstemmelse med Bilagets Udtalelser, saa kan det 
neppe nægtes, at Krigsministeren paa en unødvendig 
Maade har stillet sin Myndighed under Ministeriets, og at



122

dette, dersom det har givet ham Anledning dertil, har 
overskredet sin Berettigelse i saa Henseende, om end dette 
ikke kan paadrage det noget retsligt Ansvar.

Det synes heller ikke, at en lignende Anskuelse af 
Krigsministerens Færd har været Biskop Monrad fremmed, 
naar han i sit Brev Side 105 kan sige: «Hvorfor berører 
Lundby, mod hvad der ellers er Skik, at hans Colleger ere 
enige med ham? Sandsynligst er det, at han derved har 
villet betegne, at, om den commanderende General end 
ikke vår enig med ham, saa maatte ban vide, at Krigs
ministeriets Anskuelse blev støttet af det samlede Mini
sterium.» Men dette var jo allerede at bruge det samlede 
Ministeriums Mening til et forøget og neppe legalt Tryk paa 
Overcommandoens selvstændige Myndighed. Det maa nemlig 
ikke oversees, at Krigsministeriet ikke meddeelte Overcom- 
mandoen Ministrenes fattede Beslutning som et veiledende 
Raad, men «til Efterfølgelse»; ligesom ogsaa at Ordren til 
Ophævelsen af Fredericia blev given directe fra Krigsmi
nisteriet til en af Commandoens Undercommanderende, ikke 
alene uden Commandoens Vidende, men mod dens Villie. 
Det er en Selvfølge, at det staaer Krigsministeren frit for 
at søge den Støtte, som han antager for gavnlig, saavel 
hos sine Colleger som hos Lederne for den offentlige 
Presse. Om dette bliver beldbringende eller ikke, afhæn
ger af den Betydning, han kan give sig selv og sine An
skuelser ligeoverfor disse to betydningsfulde Medhjælpere. 
Lykkes det Krigsministeren at sætte sine Colleger saaledes 
ind i Krigsforholdene, som han ønsker det, og at bringe 
dem til at dele de Anskuelser, som hans militaire Kund
skab og Kjendskabet til Hæren have ladet ham gjøre til 
Grundlag for sin Styrelse, saa at hans Medministre kunne
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følge hans Virken med fuld Overbeviisning, da vil dette 
jo i høi Grad have Indflydelse paa Regjeringens sikkre og 
Tillid indgydende Gang.

Ligeledes kunde Lederne for Dagpressen, navnlig under 
de daværende Forhold, have havt en overordentlig væsentlig 
Indflydelse paa den almindelige Opfattelse af Tilstanden 
og Begivenhederne derved gavnet Hærens og Fædrelandets 
Sag, idet de hævede og styrkede Stemningen i Folket 
og i Hæren, dersom de havde støttet sig paa Krigsmini
sterens Meddelelser og virket i samme Retning som han.

Havde Krigsministerens Samarbeiden med disse to be
tydningsfulde Kræfter bragt dette Resultat, da maatte man 
indrømme, at han derved havde forøget sin Kraft og virket 
til Fædrelandets Bedste.

Viser det sig derimod, for dem, der kjende Krigs
ministerens Anskuelser og have seet, at han har bygget 
Krigsførelsen paa disse, at omtalte Samvirken bringer 
ham længere og længere bort fra disse Anskuelser og fra 
Samstemningen med Hærens Commanderende, at dette 
omsider træder aldeles officielt frem, med directe hem
mende Indvirken paa Overcommandoen, og at Pressen 
overalt træder fjendtlig frem mod omtalte Anskuelser og 
mod de Commanderendes frie Virksomhed, saa fremgaaer 
heraf, at det ikke er Krigsministeren, der har erhvervet 
sig en fast Støtte i sine Collegers og Pressens Medvirken, 
men at derimod en stor Deel af Krigsministerens og der
ved Overcommandoens frie Virken paa en skadende Maade 
er bleven bunden og i et betydeligt Omfang lagt i Haan
den paa dem, der kun skulde have været Krigsministerens 
og Sagens Medhjælpere.
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Med Hensyn til den Henviisning til Geheimestats- 
raads-Protokollerne, som Biskop Monrad har fundet det 
passende at hentyde til, maa det bemærkes, deels at disse 
ere utilgængelige for Udenforstaaende, og deels at de 
Overeenskomster, som kunne træffes i Statsraadet, uden 
at erhverve den kongelige Bekræftelse og at blive offentlig 
meddeelte, ikkun kunne betragtes som Resultater af Mi- 
nisterconferencer. Det retslige Ansvar for Krigsministerens 
Handlinger kan kun falde paa ham alene; ja, han har 
ethvert Ansvar, men dette tilintetgjør ikke det Skadelige 
i en Forretningsgang, der afgjort i lang Tid havde fundet 
Sted, og som gav det samlede Ministerium en mere end 
ønskelig og nødvendig Indvirken paa de forskjellige Mi
nistres særegne Sager, hvorved den Selvstændighed svæk
kedes, som enhver Minister bør have med Hensyn til det, 
der er henlagt under hans Ansvar. Det er imod denne 
for vidt drevne Samvirken, jeg har talt.

Føres Krigsministerens og den Commanderendes An
svar over paa Conseilspræsidenten eller paa det samlede 
Ministerium, da bliver det derved ikke alene svækket for 
den Enkeltes Vedkommende, men forsvinder aldeles. 
Krigsministeren og den Commanderende, som ikke have 
havt frie Hænder, have derved mistet Ansvarsmuligheden 
og saaledes berøvet Ansvarskravet dets Berettigelse. De 
andre Ministre, der ikke ere pligtige til at være krigskyn
dige, kunne dog billigviis ikke sættes under Tiltale for 
urigtig Krigsførelse. Den størst mulige Garanti for Krigens 
rette Førelse maa søges i Valget af den Mand, som man 
betroer Værnet om Fædrelandets Vel og Ære. Dersom 
hans Dygtighed og hans Samvittighedsfuldhed ikke kunne 
sikkre os, saa have vi ingen Sikkerhed i saa Henseende.
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Som gammel Soldat respecterer jeg i høieste Grad 
Eenhed og Fasthed i enhver Styrelse, men denne ude
lukker ikke, men betinges ved, at de forskjellige Under
afdelinger bevare deres forholdsvise Grad af Selvstændig
hed, lige saa lidt som Lydighed i en Hær svækkes ved 
en aandelig Bevidsthed; denne udgjør tværtimod den paa- 
lideligste Støtte for Disciplinen.

Biskop Monrad kjender ikke vor National-Hær, naar 
han kan betragte den omtrent som en Hær af Lands- 
knegte fra de leiede Troppers Periode. Hæren er i Be
siddelse af Troskab mod Konge og Fædreland og ube
tinget Lydighed fra neden af op til, men vi ere ikke 
leiede Slaver; vi agere heller ikke Parti-Politikere; men det 
kan ikke være Hæren ligegyldigt eller uden Indflydelse paa 
dens Aand, hvad der kæmpes for og med hvilken Ret. 
Vi skulle altid opfylde vor Soldater-Pligt, men vi kunne 
ikke altid opfylde den med samme Tillid.

Biskop Monrad slutter sin Betragtning i psychologisk 
Retning ved at omtale en Krands, som ikke skulde være 
tilfredsstillende for mig.

Denne hans bittre Bemærkning er en udskudt Piil, 
der, om den ikke er forgiftet, dog er forsynet med skarp 
Od og store Modhager.

Nei! saa fattige paa Begivenheder have de 4 Krigsaar 
dog ikke været for mig, at den kunde ramme —- den fløi 
forbi.

Jeg vil ogsaa skrive dette Skud paa et ubevogtet 
Giebliks Regning og antage, at Biskop Monrad først be
mærkede Skuddet, da det var gaaet af.
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Brevets A. General Hegermann-Iindencrones 
Planer, (s. 50).

Efter at Biskop Monrad har gjort mig den Ære at 
omtale min Person, tiltræde min Mening om Gavnligheden 
af en Overgeneral i Fred og Krig og fundet nogen Inter
esse i Maaden, hvorpaa jeg søgte at skuffe Fjenden ved 
Retraiten fra Skanderborg, tilføier han: «Derimod har det 
ikke været mig muligt at modtage det Indtryk, som han 
søger at fremkalde ved Beskrivelsen af Begivenhederne i 
Skive», hvilken han citerer saaledes: «Den 13deMarts var 
Divisionen samlet i Skive, hvortil der Dagen efter indløb 
Melding fra Viborg «at et østerrigsk Corps nu ilede efter 
os for at forhindre vor Overgang over Fjorden». Samtidig 
hermed indløb Melding fra den Commanderende ved Over
gangsstedet til Mors, «at en heftig Storm gjorde enhver 
Overfart med Skyts og Heste umulig, og selv Overførsel 
af Mandskab i høi Grad vanskelig». Der tilføiedes, at et 
saadant Veir, med den herskende Vind, pleiede der i Egnen 
at vedvare i 9 Dage, sjeldnere i 3.

1 Dampskib og 2 Jerntransportfartøier vare fra Fre
dericia sendte til Hjælp ved Overfarten; men Skibet og 
det ene Fartøi vare i Stormen løbne paa Grund i Fjorden.

Divisionen var saaledes i en aparte Stilling, ventende 
Angreb af en stærkere Fjende i Fronten, med et Vandløb, 
der ikke kunde passeres, i Ryggen, og afskaaren fra enhver 
med nogenlunde Rimelighed brugbar Udvei. Imidlertid, 
saadanne Situationer kunne ogsaa have deres Gode; man 
vidste, hvorledes man var stillet. En Deel af os havde i 
1849 været i en lignende i Fredericia. Ethvert Forsøg 
paa at forbedre Forholdet, ved at tage Retningen imod en
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af de fjernere Overgange, var forkasteligt som let com- 
promitterende for Commandoen, da Veien derhen ingen 
passende Kampstillinger tilbød. Pligt, Ære og — jeg kan 
med Sandhed sige — Tilbøielighed bød os at opbyde Alt 
for at forberede og gjennemføre en hæderlig Kamp paa 
Liv og Død, naar den blev budt os.

Det var en Fornøielse at see den Stemning, som 
gjennemtrængte Commanderende og Adlydende. Skjøndt 
en Kamp her laa udenfor vor Plan og under andre For
hold ikke burde optages, saa var en saadan, da den blev 
nødvendig, brave Tropper velkommen. Her kom det an 
paa at vise, hvad man var i Stand til, naar Alt skulde 
sættes paa Spil; paa Overgivelse tænkte Ingen under nogen
somhelst Betingelse, og her var ikke Tale om Forsvar i 
et begrændset Tidsrum; her maatte vi blive, til Fjenden 
var slaaet eller vi tilintetgjorte, naar ingen uforudseelig 
Omstændighed forandrede Forholdet.»

Undgaae at tale om Situationen ved Skive kunde 
jeg ikke uden at gjøre en Deel af min Beskrivelse ufor- 
staaelig for Læserne, som jeg dog maatte forklare, hvor
for jeg blev staaende der. Jeg antog, at de Læsere, der 
havde gjort sig den Uleilighed at følge os under vort Op
hold i Jylland, kunde have nogen Interesse af at høre 
noget nærmere om, hvorledes vor Stilling var. De havde 
seet, at vi fra den 18de Februar, da Fjenden fik Fodfæste 
paa jydsk Grund, stadigen havde havt en vanskelig og 
anstrengende Krigstjeneste med en mere end 5 Gange 
overlegen Fjende for os, at vi dernæst havde leveret en 
alvorlig Kamp mod Overmagt ved Veile og efter at have 
naaet Skanderborg taget en Skinstilling der, for at lokke 
Fjenden op efter os i Jylland, og, endskjøndt dens aabne
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Flanker gjorde det meget farligt, vare forblevne i den, indtil 
den østerrigske Hær, forstærket ved preussisk Cavaleri, 
stod umiddelbar for os, indenfor Kanonskuds Distance, og 
da ved divergerende Marcher søgt at berøve Fjenden Fø
lelsen af os og at lede hans Opmærksomhed imod N. Ost, 
imedens vi pludselig forandrede vor Retning mod N. Vest. 
Dette lykkedes saaledes, at vi kom i rette Tid til vort 
Bestemmelsessted, uden at Fjenden vidste, hvor vi vare 
bievne af. Da vi saa, efter i P/2 Døgn at have tilbage
lagt Længden af 3 besværlige Dagsmarcher, bestandig 
nødte til at være kampfærdige, kom til Skive, var det, at 
vi fandt os i den ovenomtalte Situation, der for en stor 
Deel berøvede os Frugten af vort Arbeide, Adgangen til 
Maalet for vore Bestræbelser. Det er let fatteligt, hvilket 
Indtryk dette maatte antages at gjøre paa de overan
strengte Tropper.

Naar det nu imidlertid viste sig, at de fortsatte An
strengelser og de indtraadte besværende Forhold ikke 
havde boiet Troppernes Tillid og Mod, saa holder jeg mig 
overbeviist om, at det vilde være enhver Læser kjært at 
erfare dette, naar det udtaltes af en commanderende Of- 
ficeer, der, under de forløbne Aars Felttog, saa ofte havde 
havt Leilighed til at see vore Soldater før, under og efter 
en Kamp mod Overmagt og altsaa nok var i Stand til 
at bedømme, hvilket Værd en mere eller mindre god 
Stemning i et saadant Dieblik havde. Det er en Selv
følge, at jeg ikke har omtalt mig selv, det kunde jeg 
hverken antage som fornødent eller passende.

Hvorledes Brevskriveren har kunnet finde det pas
sende at behandle et saadant alvorligt Dieblik paa en 
ridiculiserende Maade, forstaaer jeg ikke. At der kun
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var givet en Beskrivelse af den virkelig tilstedeværende 
Situation, saaledes som Mangek kjendte den, maatte han 
dog vel kunne have vidst.

Kun det, at Biskop Monrad aldeles ikke har forstaaet 
Situationen, kan gjore hans Optræden begribelig.

Sagen var denne: Som anført, modtog jeg Med
delelsen om Fjendens Fremrykning fra Stillingen ved 
Skanderborg ved en Melding og ikke, som Biskop Monrad 
synes at antage, gjennem et Rygte, der fremkaldte en 
blind Alarm. Meldingen, der var aldeles paalidelig, inde
holdt, at Fjenden med en betydelig Styrke, især af Ca- 
valeri og Artilleri, var kommen til og i Høide med Aar- 
huusNatten før den 13de Marts, altsaa til det Sted, hvor 
vore Tropper, der den 13de kom til Skive, havde været 
om Formiddagen den 12te Marts. Som Følge heraf kunde 
Fjenden, i al Fald hans Cavaleri og Artilleri, godt naae 
Skive den 14de. Jeg var altsaa derved anviist paa at 
kunne modtage hans Angreb i Stillingen der, som da, 
under de stedfindende Forhold, afgjort maatte forsvares 
til det Yderste. Biskop Monrad siger herom: «Da hele 
denne Begeistring, denne Beslutning om at kæmpe paa 
Liv og Død kun var foranlediget ved en urigtig Efterret
ning om Fjendens Stilling, altsaa kun foranlediget ved 
blind Alarm: saa burde den, da Blændværket oplystes, 
være afløst af en Latter, saa stærk, at den kunde høres 
i Viborg. Kommer man ikke altid til at lee ved at see, at 
man er bragt i Uro og Spænding ikke ved en virkelig, 
men ved en indbildt Fare. Fjenden var undskyldt. Den 
13de Marts, da Generalen havde hele sin Styrke samlet 
i Skive, var Fjenden i Silkeborg.»

At Biskoppen ikke har kunnet see, at det netop var 
9
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dette, der berettigede Antagelsen af, at Fjenden kunde 
være i Skive den 14de, og altsaa længe før en Overgang 
over Fjorden, under de stedfindende Forhold, kunde finde 
Sted, er maaskee forstaaeligt; men, forinden man tillader 
sig paa den Maade at satirisere en alvorlig Sag, burde 
man dog være sikker paa, at man nogenlunde kan be
dømme det, som man taler om. Brevskriveren og hans 
unævnelige point d’appui synes at have været lige klart
seende i den Retning. Det Ubeføiede i Fortællingerne 
om blind Alarm var forøvrigt offentlig fremhævet, førend 
Brevene .bleve meddeelte. Som anført i Bogen, erfarede 
vi, forinden vor Overgang over Fjorden, at den omtalte 
Fjende, vildledet ved vore Bevægelser, igjen havde trukket 
sig noget tilbage og derfor, da han atter rykkede frem, 
kom for seent til Viborg-Egnen (Side 62).

Dersom Hr. Biskop Monrad havde fulgt med os paa 
hele Marchen fra Dannevirke-Stillingen af, havde seet, 
hvorledes vore Folk, irods den meget usædvanlige An
strengelse i den stærke Kulde, forbleve ved godt Mod, 
vare dristige og heldige i Sammenstød med Fjenden og 
ikke betyngede ved den store Overmagt, som de bestan
dig havde imod sig, og havde han derpaa seet dem, da 
den eftertragtede Overgang var os afskaaren, han vilde 
hverken have leet over deres Stemning eller undervurderet 
Dieblikkets Betydning.

Side 55 siger Biskoppen: «Det er naturligviis ikke 
min Agt at kritisere Hr. Hegermann som militair For
fatter», hvorpaa han imidlertid kritiserer ham saaledes: 
«men da det jo har været hans Agt at skrive for den 
dannede Læsekreds, saa maa det være mig tilladt at be
mærke, at han ingenlunde har tilfredsstillet dennes bil-
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lige Fordringer. Han lader det altfor meget mangle paa 
virkelige Oplysninger, der kan sætte Læseren ind i Stil
lingen. Saavel ældre som nyere Forfattere, der give sig 
af med at fortælle Krigsbegivenheder, ere meget omhygge
lige i saa Henseende. Hvilken Forskjel mellem Gene
ralens Beretning om Overfarten til Mors og Livius’ For
tælling om Hannibals Overgang over Rhonefloden! Da 
jeg ikke oftere skal dvæle ved denne Anke, saa maa jeg 
her fremsætte lidt udførligere de Oplysninger, jeg savner.

Hvad var Grunden til den blinde Alarm? Naar op
lystes det, at den var ugrundet? Kom Fjenden til Skive? 
Naar kom han der? Hvorledes er Overfarten til Mors? 
Hvor bredt er det Dyb, der maatte passeres af Hestene ved 
Svømning, dersom man vilde føre dem over, holdende dem 
ved Tøflen? Er den flade Grund passabel ved Vadning? 
Hvorfor valgte Generalen at kæmpe med et upassabelt 
Vandløb i Ryggen? Hvorfor sørgede han ikke for Broer, 
hvis denne Stilling maatte vælges paa Grund af andre 
Fordele? Naar han kunde trække sig tilbage mod Vest, 
hvorfor var det da nødvendigt at kæmpe paa Liv og 
Død? Hr. Generalen oplyser Intet af alt dette; han af
færdiger Læseren med lyriske Udbrud om hans egen og 
Vaabenfællers heltemodige Beslutning.»

Man holder sig helst fra at svare paa saa utrolig let 
henkastede Spørgsmaal, naar de komme fra en meget 
studeret Biskop. Have de ikke en paafaldende Lighed 
med Spørgsmaal, stillede af en ikke altfor nøie regnende 
Docent til Elever i en Mellemklasse? Disse maae finde 
sig i dem, som de ere, og bøie sig for Lærerens aner- 
kjendte Autoritet, i al Fald for hans Myndighed; men det 
er nu ikke saa aldeles Tilfældet her; jeg kan tværtimod

9*
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ikke undlade at imødegaae dem. Svaret er desværre 
saa let, at man, som sagt, næsten er undseelig over at 
nedskrive det.

1. Da der, som anført, aldeles ingen blind Alarm har 
fundet Sted, saa kan der ikke blive Tale om Grun
den til den.

2. Kom Fjenden til Skive og naar kom han? Side 62 
læses: «Det mod os bestemte Corps vendte om ved 
Viborg, da det erfarede, at vi netop vare gaaede over 
Fjorden.»

3. Hvorledes er Overgangen til Mors? Til daglig Brug 
som bekjendt med Færgebaade, naar en Storm ikke 
gjør Overgangen umulig; — dog, dette var vel ikke 
nødvendigt at fortælle de dannede danske Læsere.

Paa den Tid, hvorom her tales, altsaa det Eneste, 
det kommer an paa, var den, som anført Side 59, 
umulig, saalænge Stormen og den stærke Strømning 
vedvarede.

Hvad den Overgang, som blev udført, angaaer, 
læses Side 62: «Det store Antal Baade og Fartøier, 
som stode til Raadighed, og den Omsigt, hvormed de 
efter Capitain Købkes Anviisning anvendtes, ethvert 
Fartøi til det, som det bedst egnede sig til, gjorde 
det muligt at sætte Alt i Værk paa eengang og at 
tilendebringe hele Overgangen i 36 Timer. Det 
eneste Tab var, den meget urolige Sø uagtet, kun 
1 Hest, der sprang overbord fra et Fartøi og for
svandt.»

4. Hvor bredt er det Dyb, der maatte passeres af He
stene ved Svømning, dersom man vilde føre dem over, 
holdende dem ved Tøilen?
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Da vi, der kjende til hvad det er at føre Heste 
over Vandløb, vidste, at man ikke kan føre Heste 
over Vand ved Liner, naar Søen er saa bevæget, 
uden at de trækkes under og omkomme, saa vilde 
vi ikke det. Det dybe Skivesund er c. */4 Miil bredt, 
der er ingensteds Vadested; der var som sagt slet 
ikke Tale om at kunne komme over Vandet, da det, 
som anført Side 59, ikke engang kunde lykkes Damp
skibet og Transportfartøiet at komme hen til Udskib
ningsstedet; de strandede underveis.

5. Hvorfor valgte Generalen at kæmpe med et upas
sabelt Vandløb i Ryggen?

S. 45 staaer: «Veile var Stedet til en Kamp, Skan
derborg til et fingeret Forsvar, og Skive, dersom Fjen
den forfulgte saa langt, det sidste til Forsvar mu
lige Sted før Overgangen; dog burde om muligt en 
Kamp paa det Sted mod en meget overlegen Fjende 
undgaaes, naar intet strategisk Hensyn paabød den, for 
ikke at compromittere Troppernes Overgang til Mors 
eller Vendsyssel.» Side 54: «Det Overgangssted over 
Liimfjorden, som jeg havde valgt, var det, der fører 
til Mors, deels fordi dette var det nærmeste ved det 
forventede Krigstheater, deels fordi øen Mors afgjort 
er det vigtigste Punct, naar man skal være beredt 
paa en alvorlig Kamp og ikke har Magt til at dække 
hele Liimfjordskysten.» Upassabelt blev Sundet først 
ved den uforudseelige Storm, og Elementerne var jeg 
ikke Herre over.

6. Hvorfor sørgede han ikke for Broer, hvis denne Stil
ling maatte vælges paa Grund af andre Fordele?

Broslagning over et Vand af den Brede og Bø-
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skaffenhed som Salling-Sund kan dog noppe for Al
vor ansees som et Foretagende for et Corps under 
omtalte Forhold. Dersom der overhovedet kan slaaes 
Bro, vilde en saadan ikke kunne tilveiebringes før 
længe efter Krigens Slutning. Her dreiede det sig 
om 3 å 9 Dage. At der, ved Corpsets egne Foran
staltninger, var sørget for Overgangen med al mulig 
Kraft, fremgaaer af, at den commanderende Ingenieur- 
officeer, Major Jørgensen, som anført Side 61, var 
istand til at melde Overfartens Mulighed strax efter 
Stormens Ophør, og at Overfarten udførtes saa hur
tigt og saa godt.

7. Naar man kunde trække sig tilbage mod Vest, hvor
for var det da nødvendigt at kæmpe paa Liv og 
Død?

Hvem der nogenlunde kjender Danmarks Kort, 
vil vide, at der ikke fandtes noget Sted mod Vest, 
hvor Corpset kunde trække sig hen. Strømningen 
var naturligviis der endnu heftigere i det indknebne 
Bassin, Overgangen endnu umuligere, og, som anført 
Side 45, fandtes der ingen Forsvarsstilling, som kunde 
indtages.

Naar nu samtlige anførte Spørgsmaal, hvoraf nogle 
ere temmelig besynderlige, saaledes findes besvarede i den 
omtalte Bog, saa er det ikke fuldstændig correct, naar Bi
skop Monrad siger Side 56: «Generalen oplyser Intet af 
alt dette.»»

Jeg kan ikke tilbageholde min Forundring over, at 
en Mand med Lærdom, en Grandsker, kan behandle et 
historisk Emne paa saa flygtig en Maade som den, Bi
skoppen har valgt ved den anførte Sammenstilling af Be-
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skrivelsen over en Deel af Carthaginienser-Krigen og den 
af mit Corps’s Foretagender 1864, knap, at han har 
kunnet undfange en, som det synes mig, saa umotiveret 
Tanke. Naar man har frit Valg til at søge en oplysende 
Sammenligning mellem mit Skrift og en af de mange 
Beskrivelser over krigshistoriske Emner, som Litteraturen 
giver Adgang til, saa forekommer det mig, at Valget af 
T. Livii Historie ved denne Leilighed er overraskende.*) 
Ved at begynde Sammenligningen maa man jo strax be
mærke, at saavel den Gjenstand, der behandles, som den 
af Forholdene anviste Fremstillingsmaade ere saa forskjel
lige, at de ikke egne sig til Sammenligning. Ved Affat
telsen af en beskrivende Fremstilling maa Forfatteren dog 
afgjort tage Hensyn til Beskaffenheden af det, der skal 
beskrives, de Forhold, hvorunder, den Hensigt, hvori, og de 
Læsere, for hvem der skrives, da dette saavel maa be
stemme Valget af Gjenstandene som Stoffets Begrænds- 
ning. Livius skrev, som bekjendt, for over 1,800 Aar 
siden sin berømte beskrivende Historie over de største 
Begivenheder, som Historien havde havt at opvise. Han
nibals eventyrlige Hær, med Elephanter og fremmede 
Vaabenarter, var, ligesom ogsaa Krigstheatret, den største 
Deel af Læserne fremmed, Overgangen over Rhonen var 
der, hvor den fandt Sted, improviseret, paa Grund af den 
Hurtighed, hvormed han maatte søge at komme til Over
gangen over Alperne. Nu er det en Selvfølge, at ved en 
saadan Leilighed, hvor den store fremmede Hær passerede

’) Da jeg saae Titus Livius nævnet ligeoverfor mit lille Skrift, 
ventede jeg en Satire, men blev meget forundret og beæret ved 
af den paafølgende Detail .at see, at det var Alvor med Sam
menstillingen.
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et ukjendt Terrain og maatte see at komme over Floden 
ved de Hjælpemidler, som der kunde tilveiebringes paa 
Stedet, der blev enhver Detail af Interesse, næsten Alt 
noget Nyt og ofte noget Lærerigt. En saa genial Hær
fører som Hannibal skaber ved en saadan Leilighed hidtil 
ukjendte Midler. Hvad nu min lille beskedne Bog. an- 
gaaer, da siger strax dens Titelblad, at den ikke er en 
Krigshistorie i Ordets almindelige Betydning, den omtaler 
kun saa meget af Krigsbegivenhederne fra 1864 og af 
disses Detail, som maatte ansees nødvendigt til Løsning af 
den Opgave, som jeg har stillet mig. Krigstheatret var 
en for os Danske vel kjendt Deel af vort ikke store Fæ
dreland, det agerende Troppecorps en bekjendt Deel af 
vor nationale Hær, de Transportmidler, hvoraf man her i 
Landet benytter sig til at komme over et Vand som Sal- 
ling-Sund, godt kjendte o. s. v.; det vilde jo da vistnok 
have været søgt og aldeles unødvendigt at beskrive disse 
Ting i en Bog for danske Læsere. Derfor kunde maaskee 
endog en større Begrændsning end den, jeg har sat mig, 
være motiveret for mig, hvorimod Titus Livius paa Grund 
af det Fornævnte paa ingen Maade kunde give sin Be
skrivelse en lignende Begrændsning. Hannibals Over- 
gangsmaade motiveredes desuden ogsaa ved det Hensyn, 
han maatte tage til de fjendtligsindede Tropper, der fandtes 
paa den venstre Khonebred, og hans paafø^gende Færd 

fremkaldtes ved, at Cornelius Scipio pludselig stod med 
en betydelig Magt ved Marseille. Betragte vi nu Maalet 
for Beskrivelserne, saa viser det sig, at Livius maatte søge 
at fremsætte Alt, hvad han kunde opspore om de Begi
venheder, som jo laae c. 200 Aar tilbage for hans Tid, 
og gjengive dette saa interessant og saa nøiagtigt, som
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de mere eller mindre ueensartede Kilder, der stode til hans 
Raadighed, muliggjorde. Vi see, at han f. Ex. giver 
Elephanternes Overførelse over Rhonen paa to aldeles for
skjellige Maader, og at Historiegrandskerne endnu ere 
uenige om, hvor Hannibal gik over Alperne, og paa hvil
ken Maade o. s. v.

Hensigten med min Beskrivelse var fremfor Alt at 
give en aldeles nøiagtig Meddelelse om det virkelig Pas
serede, saa at de praktiske Erfaringer, der saaledes kom 
til almindelig Kundskab, kunde, som saadanne, tjene til 
Oplysning af mine Paastande om vore Forhold. Dette 
har jeg søgt opnaaet ved ikke at meddele Andet om 
Krigsbegivenhederne end det, som jeg enten selv havde 
været Oievidne til eller kunde støtte paa aldeles authen- 
tiske Kilder.

Uanseet at Sammenligningen imellem et stort, under 
særegne Forhold forfattet historisk Værk af en berømt 
Historieskriver med en Lægmands Beretning om forholds- 
viis meget smaa Begivenheder stiller lovlig store For
dringer til den sidstnævnte, sees det formeentlig af det 
her Anførte, at saavel Begivenhederne som Hensigten med 
Beskrivelserne virkelig vare saa ueensartede, at de ikke 
egne sig til Sammenligning. Imidlertid er det dog Til
fældet, at den Deel af T. Livii Beskrivelse, med hvil
ken en Sammenligning bedst kan taales, og hvor det af 
Biskop Monrad omtalte Savn mindst kan siges at være 
tilstede, netop er Beskrivelsen over Rhoneovergangen. 
Naar Beskrivelsen af Elephan to vergangen — som jeg ikke 
besværedes af — og de ved Siden af og bagefter Skibene 
svømmende Heste — Noget, der her ikke blev udført og 
ikke kunde udføres — samt af de Manoeuvre!’, som Fjen-
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dens Besættelse af den modsatte Bred nødvendiggjorde 
— Noget, som her ingen Anledning var til — saa inde
holder Rhoneovergangens Beskrivelse af Livius netop det 
samme som min over Fjordovergangen. Der siges nemlig 
kun, hvor Overgangen fandt Sted og med hvilke Midler: 
ved «Rhonen» med de Fartøier, deels større, deels mindre, 
som Befolkningen i Landet (Volkerne) paa Opfordring 
bragte, og de, som Tropperne selv lavede sig; «ved Fjor
den»», som foran anført, ved de Fartøier, større og mindre, 
som Jyderne velvilligen bragte, og nogle faa, som vi selv 
havde. Hvad Vandets Beskaffenhed angaaer, siges der 
begge Steder, at Strømningen var stærk. Heri er ingen 
Forskjel tilstede.

Det freingaaer af den Maade, hvorpaa Elephanterne 
og Hestene bleve transporterede over Rhonen, at Vandet 
ikke kan have været i nogen meget stærk Bevægelse, da 
de førstnævnte kunde overføres paa en simpel Flydebro, 
bugseret af Baade, og Hestene for en Deel svømmende 
ved Liner efter Skibene. Vandet i Liimfjorden var der
imod, som anført, i en saa voldsom Bevægelse, da vi 
skulde have ført Hestene over ved Teilen fra Skibe og 
Baade, at Dampskibet og et til Transport af Artilleri og 
Cavaleri bygget Fartøi ikke engang kunde naae Udskib
ningsstedet.

Naar jeg undtager militaire Lærebøger, saa erindrer 
jeg ikke, at Militairforfattere have sagt mere om Troppers 
Overgang over Vandforhindringer som Liimfjorden, end 
der er anført af mig.' Der er neppe nogen Anledning 
dertil, naar ikke Broslagning eller andre særegne techniske 
Foretagender fordre en nøiere Beskrivelse.
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Betragter man Hannibals hele Færd, fra hans Ung
dom af og til Afslutningen, efter nyligen at have læst det 
Sted i Biskop Monrads Brev Nr. 4, der omtaler Betyd
ningen af den Maade, hvorpaa en Stat kan forsvinde og 
udrives af Staternes Bække, da synes man i Hannibal at 
maatte see en Heros, for hvem Biskoppen maa føle stor 
Sympathi.

Det kan nemlig ikke nægtes, at, naar Hannibal frem
kaldte den Krig, som stadigen havde været Maalet for 
hans Stræben, og derved foranledigede sit Fædrelands 
Undergang, saa forberedte og skaffede han det ogsaa en 
glimrende Afslutning af dets Historie ved endnu en Gang 
at bringe det op paa Krigsberømmelsens høieste Spidse 
og opføre et Skuespil til Europas og Africas Forbauselse.

Til dette, det være fordømmeligt eller ei, behøves 
ikke alene Hannibals Hensynsløshed, men «store Tanker«, 
«stor Villie og Handlekraft» og «stor Indsigt».

Man kan ofte blive forbauset ved de vrange Domme, 
som forstandige, kundskabsrige Mænd, ja selv ret vel 
underrettede Militaire kunne fælde om Krigsbegivenheder, 
hvis sande Sammenhæng man kjender. Ved lidt nøiere 
Eftersyn finder man dog, at det gaaer stundom ret natur
ligt til, ogsaa der, hvor ingen forudfattet Mening misleder 
Dommerne. Man dømmer jo nemlig og maa dømme 
efter det, som man anseer for rimeligt; men, da Tilfældet 
er, at det i Krigen, endnu meget oftere end under nor
male Forhold, indtræffer, at det Urimeligste skeer og 
lykkes, imedens det Rimelige forhindres og mislykkes, saa 
slutter ofte den mest Dybsindige feil. Vil man spørge, 
er der da Intet rigtigt eller urigtigt i Krigen, som man 
kan rette sig efter? skal man lade Alt komme an paa
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god Lykke og Tilfældet? saa svares: Nei paa ingen Maade! 
Man skal beregne alt det, som lader sig beregne, og ikke 
ansee Noget for ligegyldigt; men man maa vide at benytte 
Tilfældet og Lykken. Naar noget Uventet, noget tilsyne
ladende Urimeligt meder, da maa man strax være i Stand til 
at jugere, hvad der nu derved er blevet rimeligt, og hvor
ledes der, som Følge deraf, nu bør handles. En Com
manderende maa derfor være en rolig Beregner, men en 
hurtig Beslutter og Udfører. Der er en Omstændighed, 
der saa ofte oversees for meget ved Bedømmelsen af sted
fundne Krigsbegivenheder, den, at tusinde uforudseeligé' 
Forhindringer kunne bringe os ud af Stand til at vide til
strækkelig Besked om Fjendens Foretagender, den vigtigste 
Betingelse for Valget af den rette Fremgangsmaade. Hvor 
ofte er ikke det mest overbevisende Raisonnement over et 
Foretagende, den tilsyneladende mest berettigede Dom 
falden til Jorden derved, at det er oplyst, at vedkommende 
Commando ikke var og ikke kunde være bekjendt med 
de Omstændigheder, der nu ligge afslørede for Dommeren, 
og altsaa ikke havde kunnet tage dem til Rettesnor for 
sin Færd. Der er neppe nogen Commanderende, der ikke 
maa kunne sige sig selv, at endog den bedst lykkede af 
hans Handlinger i Felten vilde kunne være udført bedre, 
dersom hans Kundskab om Fjendens Færd og alle de be
tingende Forhold, dengang han maatte bestemme sin 
Fremgangsmaade, havde været ham ligesaa nøie bekjendt 
som nu bagefter. Alligevel dømme Uindviede rask væk 
om Alt. Uagtet man i Udførelsens Oieblik har havt klart 
Motiv for sin Handlen, kan det undertiden være vanske
ligt nok siden efter at sige, hvad det var, der bestemte 
den. Det, som man kalder militairt Instinct, f. Ex. hos
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øvede Partigængere, er dog som oftest Resultatet af den 
Egenskab «i et Nu at kunne tage alle betydningsfulde 
Omstændigheder i Betragtning og at handle derefter». 
Det, der under almindelige Forhold var urigtigt, bliver da 
ofte det eneste Rette.

Biskop Monrad siger dernæst Side 56: «Det var Ge
neralens Plan at foretage en Diversion mod Veile og Fre
dericia og, efter at en Armee-Division var blevet over
ladt ham, tilintetgjøre østerrigerne og indjage Preusserne 
en saadan Frygt, at de bleve nødte til at sagtne deres 
Angreb paa Dybbel. Han kalder denne Plan for Felt
togets strategiske Moment; han fortæller, at Krigsministeren 
billigede hans Plan; men at den dog ikke kom til Ud
førelse, da Armee-Divisionen ikke blev stillet til hans 
Raadighed*). Jeg tilstaaer, siger .ban i et Brev til Ge
neral Lunding, at Tanken unægtelig er dristig med 
Hensyn til Fjendens overlegne Styrke og gode Beskaffen
hed; men, naar Alt staaer paa Spil, maa Alt voves, og 
en dristig Handling, udført i rette Tid, har ofte ført til 
et uventet og stort Resultat, hvorom Commandanten i 
Fredericia i 1849 veed lidt Besked. Da Underretningen 
bragtes ham om, at Planen maatte opgives, udbrød han: 
«Der brast Slesvigs Rige af Din Haand, Konge!» Jeg 
skal naturligviis vel vogte mig for at udtale nogen Mening 
om den anførte Plan. Det er interessant at see, at Hr. 
Generalen endnu efter 10 Aars Forløb fastholder Planen 
som forstandig og udførbar.«

’) Det er forhaabenllig ikke nødvendigt at bemærke, at mine Ord 
indtil delte Sted ikke vare ligelydende med Biskoppens her an
førte.
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Denne Udtalelse og Formen af Biskoppens foran an
førte Udtalelse om min Plan ere allerede satiriske Bedøm
melser, og, naar man medtager de som Vittigheder an
vendte Henviisninger til Planen, som man siden i Brevet 
træffer paa, saa er man berettiget til at sige, at Biskoppen 
med et vist Velbehag gjør sig lystig over Planen og over 
den, som har undfanget den. Maaden, hvorpaa Ordene 
ere stillede i det, der nu følger efter, tillader heller ingen 
Tvivl i saa Henseende. Biskoppen fortsætter: «Hr. N. N. 
bemærker, at der i Omegnen af Fredericia dengang fandtes 
25,000 Dsterrigere og omtrent 10,000 Preussere. Hr. Ge
neralen udbryder: Hvad i al Verden kunde dog have be
væget den nys saa bestemte Krigsminister til dette uven
tede Skridt?»

Biskoppen behøvede ikke at anføre Udtalelser af nogen 
Anden, da jeg selv har angivet en lignende Styrke hos 
Fjenden. Dersom en mindre Hærstyrke aldrig kunde 
slaaes med en større, saa er det ubegribeligt, at Biskop 
Monrad som Conseilspræsident kunde lade det komme til 
Krig imellem -Østerrig-Preussen og Danmark, og dog var 
der langt fra en saadan Forskjel paa de Kræfter, som her 
skulde maale sig med hinanden, som mellem nævnte Ar
meers. Skulde Hr. Biskoppen, der synes at have studeret 
Krigshistorien, ikke have bemærket, at det, som kan give 
og har givet et mindre Corps heldige Resultater ligeover
for et større, ofte har været, at det mindre har havt Held 
til at føre Kampen saaledes, at det paa hvert enkelt Sted, 
hvor det kom til Kamp mellem Underafdelingerne, altid 
var stærkest. Dersom Hr. Biskoppen havde kjendt de 
Forhold, som bestemte mig til omtalte Foretagende, eller 
med tilstrækkelig Opmærksomhed havde gjennemlæst mine
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Meddelelser, vilde han have vidst, at det netop var paa 
Muligheden af at opnaae slige Forhold, hele mit Fore
tagende var støttet.

Til Udførelsen af det første Angreb, af hvis heldige 
Udfald hele Foretagendet hovedsageligen betingedes, dis
ponerede Corpset saaledes over 18 å 20 Escadroner, hvis 
Opgave var ved et pludseligt Angreb at omringe og op
hæve en fjendtlig Cavaleri-Brigade paa 8 Escadroner. Der
som dette lykkedes, var Corpsets Adgang til de videre 
Foretagender aabnet paa en for det overordentlig heldig 
Maade, der fremdeles stillede vore enkelte Angreb fordeel- 
agtige og tilsidst gav os en saa heldig Stilling ligeoverfor 
det østerrigske Corps, at Uligheden i Infanteri-Styrken 
derved i en vis Grad udjævnedes, imedens vor Styrke 
var bleven Fjendens overlegen i Cavaleri og Artilleri. 
Naar man ikke veed Besked med dette og med de locale 
Forhold, saa kan selv en meget Krigskyndig ikke være 
istand til at fælde en begrundet Dom. Uden tilnærmel- 
sesviis at være i Besiddelse af de fornødne Forkundskaber 
at bedømme slige Foretagender og gjøre dem latterlige 
hos os, for hvem den eneste Adgang til heldige Kamp
forhold er afhængig af saadanne, er, mildest talt, letsin
digt. Det opmuntrer ikke til dristige Foretagender. At 
Conseilspræsidenten fra 1864 kan tage en saadan Sag saa 
let, er bedrøveligt.

Naar en mindre Hærstyrke skal kæmpe mod en større 
paa den jydske Halvø, er det dens .Opgave at undgaae 
et afgjørende Slag i aaben Mark der, hvoj Fjenden kan 
udvikle sin Styrke og benytte sin Overmagt; men derimod 
altid at være færdig til, naar et heldigt Moment tilbyder 
sig, at angribe Fjenden der, hvor hans Styrke ikke er
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samlet og ikke disponibel. Naar dette skal kunne op- 
naaes, maa den mindre Hær have forskandsede Stillinger, 
hvori den kan være sikkret imod uforberedte Angreb af 
Fjenden, og hvorfra dens Tropper pludselig kunne op
træde med den fornødne Kraft, naar Forholdene give Ad
gang til en motiveret Offensiv, enten selvstændigt eller 
secunderende en anden Hærstyrke under dens Angreb i 
aaben Mark. Det kommer derfor an paa at finde og be
nytte en saadan Leilighed, inden Fjenden har kunnet 
sætte sig i Besiddelse af de forskandsede Stillinger. Under 
Krigen 1864 var Dannevirkestillingen den første sikkrende 
Plads, hvor Fjenden skulde opholdes, og, naar denne ikke 
længer var holdbar, Dybbel, Fæstningen Fredericia og den 
forskandsede Leir ved Treile de sikkrede Pladse, hvori 
Størstedelen af Hæren maatte afvente heldige Forhold. 
De havde den for saadanne Pladse hos os nødvendige 
Egenskab, at de gave Adgang til Flaadens og Armeens 
Forbindelse og derved muliggjorde en hurtig, af Fjenden 
ubemærket Transport af Tropper fra et Sted til et andet. 
Som bekjendt var Hæren fordeelt i disse Pladse, med 
Undtagelse af 4de Armee-Division, senere Nørrejydske 
Armee-Corps, der forblev i en iagttagende Stilling i aaben 
Mark. Først i Begyndelsen af April Maaned tilbød der 
sig en Leilighed, som vi paa foran omtalte Maade søgte 
at benytte til at foretage en offensiv Handling, et Angreb 
paa den omkring Fredericia staaende fjendtlige Hær
styrke. Foretagendet var heldig indledet, da Krigsmini
steren i det afgjørende øieblik opgav det og umuliggjorde 
dets Gjennemførelse. En saa uventet, pludselig Forandring 
i Krigsministerens med saa stor Bestemthed og Tillid 
tagne Beslutning maatte naturligviis fremkalde Spørgs-
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maalet om den foranledigende Aarsag. Det var afgjort, 
at en meget betydende Indflydelse maatte have gjort sig 
gjældende, og den Maade, hvorpaa Krigsministeren be
handlede Sagen, viste Enhver, der kjendte ham, at For
hindringen ikke var at søge i nogen senere indtraadt, af 
ham anerkjendt meddelelig Forandring i de betingende 
Forhold. Det var under disse Omstændigheder let for- 
staaeligt, at man søgte Foranledningen hos den Magt, der 
ved lignende Leiligheder havde tilegnet sig en saa afgjø- 
rende Indflydelse paa Krigsministerens Færd. Nu have 
vi imidlertid af Biskop Monrad erfaret, at Conseilspræsi
denten slet ingen directe Indflydelse har havt paa denne 
Sag. Jeg vilde nu, selv uden dette afgjørende Vidnes
byrd, heller ikke søge den directe Paavirken hos Biskop
pen, men dog hos En, der efter min Formening ikke var 
den competente Dommer ved denne Leilighed.

Det stærke Tryk, som Conseilspræsidenten og de af 
ham beskyttede Forhold stadigen udøvede paa Oberst 
Lundbye, havde en stor Indflydelse paa alle dennes Hand
linger. Den Usikkerhed og Paavirkelighed, som dette 
Tryk fremkaldte hos ham, influerede indirecte paa Alt, 
hvad han tænkte, og Alt, hvad han foretog sig.

Den tyngende politiske Steen, som Conseilspræsi
denten vidste at-lægge i Vægtskaalen, gav ham en afgjort 
Magt over Oberst Lundbye, der slet ingen Tillid havde, 
eller vilde have, til sig selv i politisk Retning. Han havde 
betinget sig kun at være Fagminister og var jo saaledes 
en Krigsminister efter Conseilspræsidentens i Brevet 
meddeelte Smag. Med Hensyn til omtalte Krigsforeta
gende er det overraskende, at Conseilspræsidenten fra 1864, 
som har erklæret, at han ikke er krigskyndig, og som 
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vidste, at de rette Vedkommende, nemlig Krigsministeren, 
den paa Stedet Høistcommanderende og Commandanten i 
Fredericia, de Eneste, der kjendte de afgjørende Omstæn
digheder, vare enige om den store Vigtighed af dette 
Foretagende, og om at der var al Rimelighed for dets Ud- 
førbarhed, dog kan finde sig beføiet til at omtale det paa 
anførte Maade. Sin formeentlige Adkomst til at være 
Krigskriticus har Hr. Biskoppen ikke opgivet tilligemed 
den Embedsmyndighed, som han gav saa udstrakt et Om- 
raade.

Hvorfor Biskop Monrad finder det interessant, at jeg 
endnu efter 10 Aars Forløb fastholder Planen som for
standig og udfør bar det er ikke ret forstaaeligt. Dersom 
den dengang, paa Grund af de i det Dieblik tilstedevæ
rende Forhold, var forstandig og udførbar, hvilket jeg, 
som han vidste, ansaae den for, saa kunde den dog ikke 
ophøre at være det, fordi der var gaaet 10 Aar hen, med 
mindre der var indtruffet Noget, der kastede et andet Lys 
over Sagen. Men, da der, som af mig berørt, tværtimod 
i Løbet af disse Aar er indløbet Bekræftelse paa, at de 
forudsatte Omstændigheder, paa hvilke Planen var bygget, 
virkelig have været tilstede paa den Tid, saa bekræftes jo 
netop derved det Forstandige og Udførbare ved Planen.

Den væsentligste Betingelse for Foretagendets heldige 
Gjennemførelse var den, at Angrebet kunde komme uventet 
og overraskende, om ogsaa de preussiske Troppers op
mærksomme Forpost-Tjeneste vilde forhindre, at det blev 
et fuldstændigt Overfald. Meddelelser fra Beboerne af den 
omtalte Deel af Krigstheatret og af nogle Officerer af den 
fjendtlige Hærstyrke, som dengang vare der paa Stedet, 
stemme overeens i, at der hos Fjenden aldeles ikke ven-



147

tedes noget Angreb paa det Sted og paa den Tid, og at 
et Angreb slet ikke ansaaes for udførligt, da vore Tropper 
formeentlig vare nødvendige andre Steder. Cavaleri og 
Artilleri, der blive overraskede og omringede i deres Can- 
tonnements af en overlegen Styrke, der er nøie kjendt 
med Egnen og dens Beboere, ere ikke i nogen god Stil
ling.

Den Omstændighed, at det omtalte Foretagende blev 
standset, stsax efter at det var heldig indledet, havde de 
sørgeligste Følger. Det var den eneste Gang, Krigen gav 
Anledning til, at Anvendelsen af Cavaleri med sit Artilleri 
kunde faae en afgjørende Indflydelse paa Krigens Gang, 
Noget, som sjeldent forekommer,, men da ogsaa ofte med 
stor Betydning. Ikke alene mistedes det mulige Resultat 
under Krigen, men den Omstændighed, at Cavaleriet heller 
ikke i dette Felttog havde havt Anledning til at frem
kalde noget større Resultat, gav den uheldige Anskuelse 
Næring, at Cavaleri kun var anvendeligt som Forpost- 
Tropper, og dette førte med sig., at et Cavaleri, der midt 
under Krigen havde udviklet sig til en respectabel Styrke, 
erhvervet sig Agtelse hos Fjenden og ofte afholdt Fjendens 
Cavaleri fra Angreb mod vore øvrige Tropper, nu, efter 
Krigen, blev indskrænket til omtrent 1/a af sin tidligere 
Styrke. Vor Armees Sikkrings-Evne er derved bleven saa 
svækket, at vi ved Udbruddet af en eventuel Krig ikke ere 
istand til at præstere den fornødne Observations- og For
bindelses-Tjeneste og ere saaledes udsatte for en Skjæbne 
som den, der i 1870 rammede den franske Armee. En 
Begivenhed, der har fremkaldt saa sørgelige Følger, er 
neppe noget vel valgt Emne for Munterhed og spøgefuld 
Satire. Det er ikke behageligt at omtale Foretagender, 
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som man kun har begyndt, men ikke har kunnet gjen- 
nemføre; jeg har derfor tiet, indtil det blev nødvendigt at 
omtale det Passerede til Støtte for mine Udtalelser om 
Commandoforholdene.

De Forhandlinger, som jeg havde den Ære at føre 
med Krigsministeren om nævnte Foretagende, vare saa 
udtømmende, at der ikke kunde være nogen Tale om 
Misforstaaelse; Alt var afgjort. Hvor der forhandles om 
en Sag af den Vigtighed mellem den, der,paatager sig 
Ansvaret for at have indrømmet Udførelsen, og den, der 
tager Ansvaret for Gjennomførelsen, der tages Forhand
lingerne ikke let, og, naar den føres imellem Mænd, der, 
saa ofte som vi To, have drøftet militaire Foretagender 
sammen, vil vanskelig noget Væsentligt kunne blive uaf
gjort. Afgjørelsen var aldeles saaledes, som den er gjen- 
givet i mit Skrift og i det dermed følgende Brev til Oberst 
Lundbye.

‘Efter at jeg havde erfaret, at Krigsministeren havde 
opgivet Udførelsen, og at. man i Fredericia vilde vide, at 
der skulde udføres en sidste alvorlig Kamp mod det preus
siske Corps i Sundeved med Alt, hvad der kunde op
drives, besluttede jeg mig til af al Kraft at understøtte 
denne, uagtet den ingenlunde forekom mig motiveret. 
Jeg sendte derfor en Generalstabsofficeer (nuværende Ge
neral Thomsen) til General Gerlach for at erfare det Nær
mere om hans Plan, og öm Generalen ansaae en Under
støttelse i et afgjørende Gieblik, ved et Cavaleri-Angreb 
i Ryggen af Fjenden, for at være af særlig Betydning. 
Det var mig fuldkommen bevidst, at jeg herved satte 
Cavaleriet paa Spil; men det er netop en af dette Vaa- 
bens eiendommelige Opgaver ved saadanne afgjørende
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Leiligheder at vove Alt for mutigen derved i det sidste 
afgjørende Gieblik at redde Hæren og fremkalde en For
andring i Situationen. Noget Saadant giver, . som be
kjendt, Krigshistorien mange Prøver paa. Det var, som 
sagt, kun et Forslag, hvis Udførelse var afhængig af Ge
neral Gerlachs Svar, en Understøttelse af en fra Andre, 
ikke fra mig udgaaet eller af mig som heldig anseet 
Plan.

Mit efter vore Forhold nøie Kjendskab til og min 
Erfaring i Brugen af langtudgaaende Cavaleri-Bevægelser 
gav mig nogen Tillid til, at jeg i paakommende Tilfælde 
kunde føre en saadan Bevægelse saa sikkert, som Omstæn
dighederne maatte muliggjøre det.

Da Kampen, som bekjendt, ikke blev udført efter den 
Maalestok, og Dybbels Skjæbne netop afgjordes, da den af 
mig afsendte Officeer kom til Als, saa blev der Intet af 
den omtalte Demonstration. Den er kun omtalt som et 
nødvendigt Led i Begivenhedernes Beskrivelse.

Uagtet nu Biskop Monrad gjentagne Gange yttrer, at 
han ikke vil bedømme Sligt, fordi han ikke forstaaer det, 
saa finder han dog Anledning til at omtale denne Sag 
paa følgende Maade, Side 58: «General Hegermanns anden 
Plan bestod i at ville gaae ned til Dybbel og frigjøre 
denne Plads. Jeg tilstaaer, at jeg blev noget ængstelig 
ved at læse denne Beslutning; jeg kom uvilkaarlig til at 
frygte for, at han ikke vilde blive staaende her, men gaae 
videre, maaskee til Berlin og udraabe Christian den 9de 
til Preussernes Konge. Da jeg ikke er militairkyndig, 
lægger jeg imidlertid ikke stor Vægt paa mine Indtryk; 
men jeg kan ikke nægte, at det har været mig tilfreds
stillende at see, at Hr. N. N. i «Fædrelandet» Nr. 82 synes
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at dele dette Indtryk, idet han bemærker, at denne Idee 
ligner mest Sinus af Verbum ølglas.» Kan denne 
smukke Yttring tiltale Biskoppen, og finder han, at den 
er en passende Slutning paa hans egne her anførte Ord, 
saa vil jeg hverken afdisputere ham denne hans Smag 
eller misunde ham hans Glæde. Naar Hr. Biskoppen selv 
veed, at han ingen Militairkyndighed har, og at hans om
talte modtagne Indtryk derfor ikke have Betydning, hvor
for vil han da gjøre Publicum til Fortrolig i saa Hen
seende, paa en Maade, der afgjort er fornærmende for en 
General, hvis Færd han, efter sin egen Udtalelse, ikke 
kan bedømme, og hvis Ord han ikke gjengiver i den For
bindelse, hvori, eller saaledes, som de ere sagte, men frem
stiller dem saaledes, som de formeentlig gjøre bedst Effect 
i den Retning, der tilsigtes. Jeg kommer atter til at 
anbefale Gjennemlæsningen af Helligtrekongers Prædikenen.

Vi have jo nu erfaret, at det netop var Planen til 
den af Biskop Monrad saa stærkt fordrede Kamp ved 
Dybbel, der foranledigede mit eventuelle Tilbud til General 
Gerlach; man kan vide, at jeg dengang ingen Tanke 
havde om, at det kunde være et saadant Foretagende. 
Jeg skal vist ikke berøve Hr. Biskoppen den Glæde, han 
kan have af saadanne selvbehagelige Udbrud som dem, der 
findes Side 104; men, naar jeg endelig skal være den, som 
giver ham Stof til Sligt, saa vilde jeg dog nok ønske, at 
han først saae sig lidt bedre for, og det for Sandhedens, 
for min militaire Honneurs og — for Vittighedernes Skyld. 
Han siger nemlig: «Skulde der udkomme et nyt Oplag af 
Hr. Generalens Bog, saa haaber jeg, at han vil være 
sandhedskjærlig nok til at forandre Titelen til: «Drømme
rier om Krigsaaret 1864». Tiltaler denne Titel ham ikke,
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vil jeg foreslaae ham en anden: «Lyrik om Krigsaaret 
1864». Bogen er nemlig heelt igjennem lyrisk: «Him- 
melhøit jublende.» Jeg troer virkelig jeg gaaer ned og 
jager de Preussere bort fra Dybbel. «Til Døden bedrøvet.» 
Tre skjæbnesvangre Dage i Skive. «Himmelhøit jublende.» 
Det var en Forbrydelse at rømme Fredericia. «Til Døden 
bedrøvet.» Man burde uden Sværdslag have rømmet hele 
Slesvig med Dybbel, Als og Ærø, og det var en Feil at 
vælge Fyen og ikke Sjælland til det alvorlige Forsvar.»

I og for sig er det jo ganske oplivende at see Hr. 
Biskoppen blive saa begeistret over Clärchens Elskovs
udbrud, at han giver sine vittige Indfald i Form af 
Variationer over dette Thema, og det med et saa lyrisk 
Sving, at han aldeles sætter-sig ud over Meningen og 
gaaer op i deri rhythmiske Klang. At han lader mig være 
bedrøvet over Noget, der ikke bedrøvede mig, juble over 
noget meget Sørgeligt, ja, over Noget, som jeg har anseet 
for en Forbrydelse, og at den sidste lange Variation svinger 
sig om en noget varieret Sandhed, Alt det gjør Intet til 
Sagen, det klinger dog å la Clärchen! Jeg, som jo er 
af en lyrisk Natur, vil heller ikke blive fornærmet over 
hans løsladte poetiske Lune. Biskoppen er ikke den 
Første og bliver neppe den Sidste, der er bleven ør i Ho
vedet over Egmont og Clärchens Følelser.

En saa iøinefaldende Digterruus er jo virkelig en 
Ruus, og, da Biskoppen ikke er Militair i Tjenesten, og 
da Rusen desuden maaskee kan siges at være temmelig 
uforskyldt, saa vil jeg ikke være nøieregnende og fordre, 
«at hvad drukken Mand begaaer, skal ædru Mand for
svare». Nei! tværtimod, jeg vil endog lade det Nærgaaende
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i Biskoppens Raad med Hensyn til Titelen paa min Bog 
gaae med paa Digterrusens Regning.

Nogle Ord, som Biskoppen i Begyndelsen af sit 4de 
Brev udtaler om Aanden i Rytteriet, og som godt kunne 
udvides til hele Hærens Aand, tyde paa, at der er en 
Side af Krigen og Krigerlivet, og det en smuk Side deraf, 
som har gjort Indtryk paa Biskoppen: «Krigens og Hærens 
Poesi».

Er det afgjort, at Livets Poesi staaer over Alt, hvad 
Nogen kan opfinde, og at det derfor er den, der faaer sit 
Udtryk gjennem den sande Digter, og er det dernæst saa, 
at Krigen fremkalder en Centralisation af store, rask i 
hinanden indgribende Livsbegivenheder og Livsbilleder, saa 
giver den en kraftig, klangfuld Poesi, der foder nyt og 
stort poetisk Stof; og derfor er en Hær uden Poesi en 
Uting. Men, da den virkelige, guddommelige Poesi er 
Sandhedens indtrængende Røst, saa maa Krigen og dens 
Gudinde forstaaes, naar Skjalden skal synge.

Det var denne Gudinde, det var Hærens Aand, der 
lod den modstaae alle de fristende Forførelser, som en 
storartet Misforstaaelse udsaaede, og alle de Spark, som 
Pygmæernes Smaahæle søgte at bibringe den.

Den danske Hærs Aand var det danske Folks Aand, 
og den er af gammel Adel; den springer ikke om efter 
Modens og Dagens Pibe, om det ogsaa et Dieblik kan 
see saaledøs ud. Derfor maae vi ikke forsage, naar det 
seer smaat ud, men søge at finde Grunden dertil. 
Det gaaer med Sandhedens og Kraftens Aand som med 
de rene Stoffer i den sandselige Verden. Den stærke Viin 
maa gjennemgaae en Gjæring for at afsætte alt det, som 
ikke hører den til; men saa styrkes og forædles den af
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Tiden. Er det virkelig Gode og Sande allerede velgjørende 
ved sin blotte Tilværelse, saa lad os ufortrødent arbeide 
for det! Seer hver Enkelt af os ikke strax Frugten, seer 
han den maaskee aldrig, derfor udebliver den ikke.

Der er nogle Gange reist det Spørgsmaal, hvorfor jeg 
ikke tidligere havde udtalt mig om Begivenhederne under 
Felttoget i Jylland 1864. Den Maade, hvorpaa mine Fore
tagender paa den Tid bleve omtalte i Bladene, var saa
ledes, at den ikke kunde imødegaaes uden ved at omtale 
saadanne Ting i Detail, som endnu dengang ikke burde 
omtales, og, for at der kunde komme noget nyttigt Re
sultat af det, som burde berøres, nemlig Anledningen 
til den vaklende Krigsførelse, manglede jeg Oplysninger. 
Det var nemlig først ved Offentliggjørelsen af Krigsmini
sterens Instruction for Krigsførelsen efter Dybbels Fald, 
ved Fjendskabet til Conseilspræsidentens Indflydelse paa 
Krigsministeren og ved de mange derhen hørende mindre 
Oplysninger om Styrelsen, at det blev muligt at have en 
begrundet Idee om, hvorfra de uforstaaelige Omslag i 
Commandoførelsen kom.

Med Hensyn til en personlig Retfærdiggjørelse af min 
Færd, da var jeg mig bevidst ikke at have forskyldt den 
kun paa Uvidenhed og mindre velvillig Stemning grundede 
forunderlige Omtale, og, naar mit foregaaende Liv i Fæ
drelandets Tjeneste ikke kunde være tilstrækkeligt til at 
modsige den, saa vil det ikke være uforstaaeligt, at jeg 
holdt mig for god til at komme med Noget, der paa den 
Tid kun vilde staae som nødvendig Undskyldning. Erfa
ringen havde desuden godtgjort, at det var aldeles unyt
tigt. Det havde, som anført, været Tilfældet, at Krigs
minister Reich allerede i 1864 havde forelagt Rigsdagen
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en fuldkommen tilstrækkelig Meddelelse, der med Undta
gelse af min Samtale med Oberst Lundbye og mit Brev 
til ham, der vare Forfatteren ubekjendte, indeholdt det 
Samme som min nu i 1874 udkomne Beskrivelse af den 
Deel af Felttoget.

Det er i «Fædrelandet»» ved en Leilighed sagt, at 
denne Meddelelse neppe kunde være synderlig udtømmende, 
da den var skreven i Kjøbenhavn, hovedsagelig efter Hu
kommelsen, fordi Acterne, der omhandlede den Tid, endnu 
vare ved Armeen. Dette Sidste forholder sig ganske rig
tigt; men desuagtet var Meddelelsen mere end tilstræk
kelig udtømmende med Hensyn til den Oplysning, det 
her kom an paa. Beretningen var da i al Fald fun
den fuldkommen tilstrækkelig af Thingets Udvalg, hvis 
Ordfører Hr. Professor Steen, paa dertil given Anledning, 
udtalte dette i Thinget paa en Maade, der, netop i det 
ÆXieblik, maatte skjenke Taleren og dem, som han var 
Talsmand for, vor uskrømtede Agtelse. Men, endskjøndt 
dette skete aldeles offentligt, havde det ikke den mindste 
Indflydelse paa Omtalen i den Tids Presse, eller paa de 
Medlemmer af selve Thinget, som engang havde optaget 
den modsatte Anskuelse. Udtalelser i uforandret Retning 
bleve af dem ved given Leilighed gjentagne med Varia
tioner. Tiden var virkelig ikke endnu saa ædru, at det 
kunde nytte at tale til den. Meget har siden vækket 
Mange og fremkaldt en roligere Betragtningsmaade.

Grunden, til at omtalte Meddelelse kunde være saa 
correct og saa udtømmende, var den, at den ifølge Mini
sterens Befaling var nedskreven af nuværende General 
Thomsen, der nylig var hjemkommen til Ministeriet fra 
Armeen, hvor han havde været Souschef ved 4de Armee-
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Division og Stabschef ved det Nørrejydske Armee-Corps, 
som vare de Afdelinger, hvorom Talen er. Stabschefen 
kan med Hensyn til Sligt betragtes som Afdelingscom- 
mandoens Departementschef, medens Souschefen er Con- 
toirchefen. Der forefalder Intet ved en Commando, som 
ikke passerer disse Herrers Hoved og -Øie, og, da Ordrerne 
til Udførelserne alle meddeles gjennem dem, saa kan der 
ikke tænkes Noget, der kan være fremmed for dem. Da 
nu særligen Arbeidet ved Stabene i dette Felttog var 
overordentlig vanskeligt, fordi meget af det, der ellers var 
givet, her saa godt som maatte skabes, saa skulde det 
nok binde sig saaledes til Vedkommendes Hukommelse, at 
de med Lethed kunde gjengive det Passerede, umiddelbart 
efter at Begivenhederne vare forefaldne. Daværende Capi- 
tain Thomsen var desuden en i den Retning overordentlig 
øvet og nøiagtig Officeer, der med usvækket Iver hang i 
sine Forretninger, og som havde et langt correctere Be
greb om det Hele, end Indmeldinger og Rapporter vare 
istand til at give. Naar det ikke er til Efterretning for 
en Revision, at en saadan Beretning gives, da vil Enhver 
der har havt Adgang til at kunne sammenligne saadanne 
Meddelelser af den, der har oplevet det Passerede, med 
de Meddelelser, der trækkes ud af Archiver, sande, at den 
førstnævnte Slags Beretning giver en langt paalideligere 
og langt mere belysende Meddelelse af alt det, som det* 
egentlig kommer an paa, end den sidstnævnte Slags paa 
nogen Maade er istand til. De Mænd, som have givet 
sig af med at skrive Historie eller Krigshistorie, ville 
allerbedst kunne give Oplysning herom.

Krigshistorieskrivere, der ere istand til at faae per
sonlige Oplysninger af de Personer, som have indgivet
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Rapporter eller udført de i disse omtalte Handlinger, ville 
ved at benytte denne Hjælp undertiden kunne opdage, at 
de have opfattet de foreliggende Beretninger paa en urigtig 
Maade. Ved saadanne Arbeider spiller ogsaa ofte det 
Rimelige og Urimelige en Rolle, hvis virkelige Berettigelse 
først erkjendes ved den rette Belysning. Ingen er fri for 
forudfattede Meninger, der let, mod Vedkommendes Villie, 
stille Sagen i et urigtigt Lys.

Om Hensigten med mit Skrift. (S. 106).

Biskop Monrad spørger: «Hvad er Hensigten med 
General H.-L.’s Bog? Jeg veed det ikke. Hvad vilde 
dens Virkning være, hvis den ikke var saa fuldstændig løs 
og ubegrundet? At styrke det forenede Venstre ved at 
bekræfte dets Paastand, at Aarsagen til Danmarks Ulykke 
ene er at søge i Regjeringens Misgreb, og ikke hoved
sagelig i to Stormagters Overlegenhed og hele Europas 
Ligegyldighed for indgaaede Tractater.»

Det er forunderligt, at Biskop Monrad ikke kan for- 
staae Bevæggrunden til at omtale Begivenheder, der kunne 
være af historisk Interesse og kaste et betegnende Lys 
paa Tiden, eller at dette skeer ved en Mand, der kjender 
og selv har deeltaget i disse Begivenheder. Er det «at 
bidrage til Erkjendelse af historisk Sandhed» ikke Anled
ning nok? og bør denne ikke fremstilles uden andet Hen
syn til de øieblikkelige politiske Partier end det, at und
gaae nærmere Omtale af kildne politiske Spørgsmaal, der 
ikke ere nødvendige til Oplysning af de Sandheder, der
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ere Gjenstand for Undersøgelser. At .undgaae slig Omtale 
har været mit ønske, det havde vist været motiveret for 
Biskoppen at have taget tilbørligt Hensyn til det samme.

Naar det Anførte er historisk Sandhed, saavidt som 
denne kan findes ved de til Raadighed staaende Midler, 
saa ophører den jo dog ikke at være dette eller at have 
sin Berettigelse til Omtale, fordi den anerkjendes af et 
Parti, hvis Anskuelse i en politisk Retning man ikke kan 
dele. Alle have lige Adgang til Sandheden.

Hensigten med mit Skrift om 1864 er forstaaet af 
saa Mange, at jeg nærer det Haab, at, naar det ikke be
tragtes eensidigt, maa det erkjendes, at det ikke er et 
Parti-Skrift.

Arbeidet paa at medvirke til en god Ordning og en 
god Styrelse af Fædrelandets Forsvarsvæsen, uden utilbør- 
ligen at gribe ind i de handlende Personers og Myndig
heders frie Virken, det er dog vel et Arbeide, som alle 
Partier kunne slutte sig til.

Biskop Monrads Stemning behersker ham vel meget, 
naar den kan bringe ham til at antage, at en Mand, der 
i en myndig Alder har oplevet 1864, en General i den 
danske Armee, ikke skulde have bemærket de to Stor
magters Overlegenhed, eller kunnet antage, at det ene 
var i Regjeringens Misgreb, at Aarsagen til vor Ulykke 
var at søge. Men det kan dog heller, ikke aldeles over
sees eller benægtes, at man ogsaa ligeoverfor en stor Uret 
og for en saa overlegen Magt kan handle rigtigt eller 
mindre rigtigt, heldigere eller uheldigere.

Vare vi, netop her, henviste til at opbyde alt det, 
som Forstand, Kundskab, Erfaring, Betænksomhed og Dri
stighed kunne give Adgang til, saa er det en Selvfølge,
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at Feiltagelser netop her let kunne fremstaae ved Over
drivelse i den ene eller i den anden Retning, eller ved i 
et eller andet Oieblik at bedømme Forholdene urigtigt. 
Dette kan tale meget undskyldende for mulige Feiltagelser, 
begaaede af de handlende Personer; men det svækker 
ingenlunde Historiens Krav paa at drøfte det, der under 
saa lærerige Forhold er skeet.

Det forekommer mig, at Biskop Monrad ikke har 
paaviist Noget i mit Skrift, der kan fortjene Betegnelsen 
af at være «løst og ubegrundet», som han har kaldet det.

Mig bevidst, er der kun eet Udtryk, hvis urigtige 
Form jeg beredvillig indrømmer: Krigsministeren havde, 
som man vil have seet, oversendt Overcommandoen en 
Befaling, der henviste til en som Bilag vedlagt Skrivelse, 
der, ifølge Krigsministerens Meddelelse, indeholdt det sam
lede Ministeriums afgjørende Mening, den omhandlede Sag 
betræffende. Denne Skrivelse har jeg et Sted omtalt og 
kaldet den «Ministeriets Skrivelse» istedenfor «den Skri
velse, som meddeelte Ministeriets Mening». I Realiteten 
har dette jo ingen Betydning, men Ordet er unægtelig 
ikke correct, da Skrivelsen ikke var underskrevet af samt
lige Ministre, men kun meddeelt af een af Ministrene. 
Biskoppen siger ogsaa med god Grund, at en saadan Un
derskrift var aldeles ufornøden. Naar man ikke vil tillade 
sig at tvivle om Krigsministerens officielt udtalte tjenst
lige Meddelelse, kan der ikke være nogen Tvivl om, hvis 
Mening det var, der her paa en officiel Maade blev gjort 
gjældende, og, da der aldeles ikke har været nogen Tale 
om retsligt Ansvar, men kun om uheldig Indflydelse, saa 
er denne Afgjørelse tilstrækkelig.
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Hr. Biskop Monrads Omtalen af «Ligegyldighed imod 
indgaaede Tractater» sætter virkelig noget i Forlegenhed. 
Dersom nogle af Stormagterne ikke have ydet os for
nøden Bistand i et betydningsfuldt politisk -Øieblik, hvilket 
formeentlig ikke alene er gaaet ud over os, men vistnok 
tillige i en sørgelig Grad over dem selv, saa udvisker 
dette dog ikke, hvor Talen er om vor egen Færd, Erin
dringen om, at en stor Deel af vor Ulykke i 1864, ifølge 
Hr. Biskoppens Meddelelser, blev fremkaldt ved en vis 
Grad af Ligegyldighed fra vor Side imod Opfyldelsen af 
indgaaede Forpligtelser.

Biskop Monrad siger S. 82: «at han ikke fortænker 
Oberst Lundbye i, at han, tynget af Ansvaret for Dybbel, 
søgte at kaste det heelt og holdent paa ham.»

Naar en Conseilspræsident, som, ifølge sin udtalte An
skuelse, har foranlediget Udnævnelsen af en Krigsminister, 
der selv har betegnet sig for udelukkende at 
være Fagminister og ikke Politiker, fordrer, at 
Krigsministeren skal udføre et vist bestemt Foretagende, 
«fordi det er af den største politiske Vigtighed, saa at 
det, uagtet Krigsministeren finder det urigtigt fra det 
militaire Standpunct, dog bør udføres, selv om det skulde 
medføre betydelige Opoffrelser», er da Conseilspræsidenten 
uden Ansvar? eller kan det ikke siges med Rette, at 
under saadanne Forhold har han i ethvert Tilfælde det 
største, om ikke hele Ansvaret? han har jo selv ved sit 
Valg af Krigsminister paataget sig det. Man kan ikke 
fordre en «Rettighed» uden tillige at paatage sig den 
medfølgende «Forpligtelse»; det Ene betinger det Andet.
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Stedfundne Forandringer, der berøre Hærvæsenet.

Foran (Side 18) har jeg udtalt det Haab, at den 
Overeensstemmelse, som, ifølge Biskop Monrads Udtalelser 
i Brevet Nr. 4, finder Sted imellem de væsentligste af de 
der omtalte Erfarings-Resultater, der have gjort sig gjal
dende hos en forhenværende Conseilspræsident under hans 
lange politiske Virksomhed, og dem, der i samme Retning 
ere vundne af en gammel General af Armeen, ikke vil 
blive aldeles upaaagtet af kommende Styrere.

Jeg skal her tillade mig at berøre nogle Forandringer, 
der siden den Tid ere indtraadte, og Fremtoninger, der 
have gjort sig gjældende med Hensyn til Forsvarsvæsenet. 
De ere vel ikke fremkaldte ved mine Udtalelser i den af 
Biskoppen omtalte Bog, men staae dog fuldkommen i 
Overeensstemmelse med de i den fremsatte Grundsæt
ninger og -Ønsker:

«Den saa stærkt udtalte Interesse for Forsvarsvæsenets 
snarlige og kraftige Udvikling.»

«Gjentagne Opfordringer til at betroe Sagens Fremme 
til Sagkyndige.»

«Krigsministerpostens Besættelse, netop i dette Gie- 
blik, med Armeens ældste tjenstgjørende General, der ved 
sin prøvede store Hæderlighed og sin hele Færd har er
hvervet sig Hærens Tillid og Agtelse. Hr. Generalens 
Egenskaber i Forbindelse med det udbredte Kjendskab, han 
har til Hæren, dens Personnel og Kræfter, afgive en betyd
ningsfuld Sikkerhed for Fremkaldelsen af et Forsvarsvæsen, 
der kan svare til vor Trang og Evne; ligesom hans Sty
relse giver Betryggelse for Bevarelsen af en paalidelig og 
alvorlig Tjeneste i Hæren.»
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«Af det Forslag, der er forelagt Thinget, fremgaaer 
det, at Opmærksomheden strax er bleven henledet paa de 
væsentligste af de Foranstaltninger, der først og strax bør 
sættes i Gang: Flaadens og Hærens Udvikling og Sam- 
arbeiden; Udvidelsen og Forbedringen af Hærens Cadres; 
Afdelingernes forbedrede Tjenesteorden; den saa nødvendige 
Hensyntagen til de taktiske Afdelingers Selvstændighed 
og Udvikling; de nødvendige Befæstningers Anlæg; Aner
kendelsen af det Nødvendige i Jyllands Forsvar, i den 
sikkrede Forbindelse mellem Landsdelene og i Sikkringen 
af de betydningsfulde Havne og Skibsleier.»

Med Hensyn til den Orden, hvori de forskjellige For
anstaltninger skulle foretages, synes det at ligge i Sagens 
Natur, at der først skal tages fat paa det, der ved en 
eventuel udbrydende Krig først bliver nødvendig Brug 
for, og til hvis Gjennemførelse Midlerne kunne tilveie
bringes.

Det Første, som en Hær har at iagttage, naar den 
skal forberede sig paa at kunne modtage et Angreb, er 
at sørge for Sikkringsdele, der kunne betrygge den imod 
et overraskende Angreb af Fjenden, inden dens Afdelinger 
ere i Orden og samlede, da Fjenden i modsat Fald vil faae 
Adgang til en let vunden Seier. En anerkjendt Soldater- 
Nation har haardt maattet føle Sandheden heraf.

Hvad der gjælder for en opstillet Hær, det samme 
gjælder ogsaa for et Lands Forsvarsvæsen i det Hele.

Det først Nødvendige vil altsaa være: «Selve Hærens 
og Flaadens Udvikling og Anlæggelsen af de Befæstninger, 
der kunne sikkre Landets vigtigste Puncter imod Over
rumpling og give Hæren Tid til at samles og indtage sine 
Stillinger. •>

li
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For at kunne udkaste en paalidelig Forsvarsplan er 
det nødvendigt at have et nøie, til den yderste Detail 
gaaende Kjendskab til det eventuelle Krigstheater, hos os 
altsaa til «Landets og de tilgrændsende Landes Form og 
Beskaffenhed, Kysterne og Vandforholdene.» Uden denne 
Kundskab kan man heller ikke bestemme, hvor og hvor
ledes de forskjellige Befæstninger skulle anlægges.

Generalstabens Afdelingers praktiske Arbeide i de 
senere Aar og Søetatens fortsatte Undersøgelser have 
forhaabentlig bragt værdifuldt Udbytte i denne Retning; 
skulde der imidlertid endnu være Mangler i saa Henseende, 
da er Afhjælpningen af disse et høist nødvendigt Forar
beide.

Betydningen af Skydning fra Land mod Skibe har i 
de nyere Tider vundet betydeligt, ikke alene ved det for
bedrede Skyts, men især derved, at man er i Stand til, 
saa godt som øieblikkeligen, at bestemme et Skibs Be
liggenhed og Afstand fra Batteriet, naar de fornødne For
beredelser hertil ere trufne.

En meget vigtig Hjælp for Natteforsvaret vilde det 
være, dersom man kunde tilveiebringe et udviklet, sikkert 
Belysningsmiddel, der gjør det muligt øieblikkelig at frem
kalde og tilstrækkelig længe vedligeholde en fuldstændig 
Oplysning af den Plads, som Skibene indtage, og den Vei, 
som et Angreb maatte passere, imedens Kysten saa meget 
som muligt holdes i Mørke.

Med Hensyn til Sikkringen af Kjøbenhavn holder 
jeg mig til det foran Anførte og til et Forslag, som den 
1ste Generalcommando for c. 8 Aar siden havde Anled
ning til at forelægge Krigsministeren til Forebyggelse af 
overrumplende Angreb.
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Det gik ud paa, «at der strax burde ordnes en Be
skyttelse imod et coup de main, saavel mod Land- som 
Søsiden, at de to Slags Forsvar sattes i nøiere Forbindelse, 
organiseredes af og sattes under een Overcommando.»

Det er dog vist fornuftigst strax, imedens den for
nødne Tid og de fornødne Midler staae til vor Disposition, 
at gjennemføre de Forholdsregler, som man dog nødes til 
at gribe til, naar man uforberedt trues med Angreb, i 
hvilket Tilfælde de vilde blive udførte med Overilelse, 
fordre større Opoffrelser og som oftest ikke blive færdige 
i rette Tid. Det er dog sikkrest, at de ere tilstede i god 
og brugbar Stand, naar man behøver dem.

Disse Forpost-Befæstninger maatte være saa meget 
fjernede fra Staden, at de fuldstændig befriede den for 
Beskydning af hvilketsomhelst Skyts og gave et Troppe- 
corps en tilstrækkelig Tumleplads i Forhold til Stillingens 
Længde og dens Afstand fra Byen.

At Forbindelses-Jernbaner, Telegraph-Forbindelser 
og Observationer ere uadskillelige Ledsagere af saadanne 
Stillinger, følger af sig selv.

Hvor mange af de fornødne Arbeider der maatte 
fuldendes, og hvor mange der, ifølge deres Natur, kun 
burde være fuldstændig forberedte, om en Casernering af 
Tropper kunde sættes i Forbindelse med disse Befæst
ninger, alt Sligt maatte de nøiere Undersøgelser af For
holdene afgjøre.

Naar saadanne Sikkringer ere tilveiebragte, da kan 
først den videre virkelige, endnu fornødne Befæstning af 
Byen, Afbenyttelsen af Søerne o. s. v. udføres med for
nøden Ro.

il*



164

Lignende Sikkrings-Stillinger maatte ogsaa strax an
lægges for «Adgangen til Halvøen, for de vigtigste Flaade- 
leier, hvorfra de nærmeste Vandveie kunne beherskes, og 
for Søforbindelsen imellem Landsdelene», forinden de mere 
betydelige Fæstningsværker kunne anlægges paa de væ
sentligste Puncter. Dog bor disse Hovedstøttepuncter ikke 
paa nogen Maade opgives.

Vor nærværende Tids Jernbane-Natur byder «ikke at 
opsætte», og Danmarks forenede Natur af et Land- og et 
Sø-Væsen gjør sig nu mere gjældende end nogensinde før; 
men det fordrer større og ikke mindre Anstrengelser 
end før.

Hvad der ligger endnu nærmere end Sikkerheds-Be
fæstningerne og bør gaae Haand i Haand med disse, er 
selve Sikkriijgs-Troppernes Tilstedeværelse.

Her komme vi unægtelig til Forslagets svageste Side; 
den fornødne Kraft til en paalidelig Sikkringstjeneste er 
afgjort ikke tilstede. Naar man har seet, hvor ødelæggende 
Manglen i denne Retning har været for den franske Hær, 
hvor heldbringende Besiddelsen af et udviklet Recognosce- 
nngsvæsen har været for de tydske Hære, ogj erindrer, 
hvor heldige vi i vore Krige have været i den Henseende, 
paa Grund af vore utrættelige og dygtige Forposttropper, 
saa vil man baade anerkjende Betydningen af disses Til
stedeværelse og indrømme, at til den Deel af Krigsføringen 
have vi godtgjort nogen Kundskab. Denne Tjeneste var 
imidlertid ofte meget besværlig, og i 1850, da den danske 
Hær var paa sit høieste Udviklingstrin, viste det sig, at 
de 19 Escadroner, hvormed Hæren dengang maatte hjælpe 
sig, ikke vare tilstrækkelige til at levere fuldtallige Esca
droner til de forskjellige Slags Tjenester af nævnte Art,
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og det uagtet Overcommandoens store Betænksomhed satte 
vedkommende Commandeurer for Sikkerhedstropper i Stand 
til at drive stor Sparsomhed med Rytteriet. Uagtet vort 
Land er blevet mindre siden den Tid, saa medfører dog 
Beskaffenheden af vore nuværende Grændser og Kyststræk
ninger, som skulle bevogtes og holdes i Forbindelse ind
byrdes, at der nu behøves mange flere Forposttropper 
end dengang.

Da alle Afdelinger i hver enkelt Vaabenart nu ud
dannes paa samme Maade, og alle bruges til Forpost
tjeneste, saa er det en Selvfølge, at Manglen paa Forpost
tropper viser sig føleligst ved den Vaabenart, som i det 
Hele, sammenlignet med de andre, er bleven uforholdsviis 
formindsket. Dette er nu i høi Grad Tilfældet med Ca- 
valeriet, og, da det netop er dette Vaaben, der ifølge sin 
Natur især maa forrette en betydningsfuld Deel af Sikkrings- 
tjenesten, saa føles Manglen ved dette end mere.

Imedens saavel den nu gjældende Plan som Forslaget 
tilnærmelsesviis har ladet de andre Vaabenarter beholde 
den Styrke, som Hæren havde 1864, er Rytteriet formind
sket fra 37 Linie-Escadroner, efter førstnævnte Plan, til 
10 Linie- og 5 Reserve-Escadroner i 5 Regimenter, og 
efter Forslaget til 16 Linie-Escadroner i 4 Regimenter. 
Uagtet disse 4 Regimenter ere bedre organiserede og alle 
Escadroner eens, saa er denne Styrke dog, som man vil 
indsee, alt for ringe. Alle Organisatorer fra Fortiden have 
fundet en Cavaleri-Styrke mindst som den 1864 passende, 
hvilket Erfaringen ogsaa har bekræftet. Det er jo ikke 
til at undgaae, at, naar en umotiveret øieblikkelig An
skuelse har gjort sig gjældende og nedbragt en af Armeens 
Vaabenarter i en saa utilbørlig Grad, saa maa der Op-
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offrelser til for at kunne bringe den i Orden igjen. Selv 
om disse vare betydelige, saa burde man dog ikke skye 
dem, dersom de vare nødvendige. Jeg fortrøster mig 
imidlertid til at sige, at en, med vort Cavaleri og dets 
Historie nøie kjendt, erfaren Officeer vil være i Stand til 
at organisere Cavaleriet til den høist fornødne Styrke ved 
en forholdsviis ikke betydelig Meerudgift, naar der først 
var gjenanskaffet c. */* af de i Henhold til Hesteudrednings- 
Loven anskaffede og i 1864 efter Krigen, imod gode 
Priser, af Staten bortsolgte Heste.

Ved at have ladet Organisationen blive, som den var 
ved Krigens Slutning, vilde vi, uden nogen betydelig 
Meer udgift., kunne have havt et tilstrækkeligt og veløvet 
Cavaleri, der nu, selv i et formindsket Omfang, kun lader 
sig skaffe tilbage ved længere Tids Arbeide og betydelig 
større Udgifter, og som i ethvert Tilfælde savnes nu.

Jeg anfører kun dette til Advarsel imod den Lethed 
og Hurtighed, hvormed man er saa redebon til at ophæve 
og afskaffe forskjellige Ting uden tilstrækkelig nøie at 
have undersøgt, om de kunne undværes, og om man i for
nødent Fald betimeligen kan skaffe dem tilveie igjen. 
I den Retning har Armeen gjentagne Gange lidt betyde
lig Skade.

Jeg skal ende min Omtale af Hæren ved at udtale 
en gammel Soldats Tak til Hs. Majestæt for det trufne 
Valg af Krigsministeren.

Det behøves ikke at anbefale Armeen Tillid til Ge
neral Steinmann; den vil allerede ved at være bleven be- 
kjendt med Forslaget have kunnet vurdere det Soldater
blik, hvormed dens Vel er blevet betragtet.

En patriotisk Repræsentation anmoder jeg om ikke
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at nægte de fornødne Midler, noie veie det, som den efter 
sin Stillings Natur bor veie, men da overlade selve Or
ganisationen og det Fagmæssige til dem, der have Sag
kundskab og Krigserfaring.

Det er dog ogsaa baade fornuftigt og billigt at lade 
dem, der kjende Hæren, og som paa Kampens Dag skulle 
føre den og staae til Ansvar for Fædrelandets og vore 
Sønners Ære, være dem, der ordne det Middel, som de 
skulle bruge til Opnaaelsen heraf.

Er der, trods de mange Paamindelser, som alvorlige 
Erfaringer have givet os i de mange Aar siden 1851, 
ikke sørget for, at Hæren ved en udbrydende Krig er i 
Orden, og er det, som i 1864 blev erhvervet for Hæren, 
ikke blevet benyttet, saa har Nutiden et stort Krav paa, 
at der uopholdeligen sørges for, at Landet ikke atter skal 
staae uforberedt ved en lignende Leilighed.

I en vis Grad enig med General Thomsen i, at et 
velordnet Sø- og Landforsvar kan muliggjøre en respec- 
tabel Modstand imod en fjendtlig Landgang paa Sjælland, 
kan jeg derimod paa ingen Maade gaae ind paa, at den 
øvrige Deel af Landet skal gives til Priis for Fjenden. 
Netop den Omstændighed, at Sjælland antages at kunne 
forsvares i nogen Tid, forøger Forpligtelsen til at mulig
gjøre Overgangen af Tropper og indkaldte Soldater fra 
Resten af Landet, for at ikke en stor Deel af vore bedste 
Soldater skal blive holdt tilbage af Fjenden i Jylland 
og Fyen.

Intet Land kan være afgjort sikkret imod et hvilket- 
somhelst Angreb.

Hvilket Maal maa et mindre Land tragte efter at 
naae ved sit Forsvarsvæsen?
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At fremkalde et for det fordeelagtigt Forhold mellem 
de Midler, en Fjende maa anvende til dets Betvingelse, og 
den Fordeel, Fjenden kan have af denne.

Hvad bor der tages Hensyn til for at kunne opnaae 
det, som nødvendigt maa tilveiebringes, uden at stille 
ufornødne Krav til Landets Evner?

Man maa forstaae tilbørligen at benytte og combiner? 
de Hjælpemidler, som Landets Beliggenhed, dettes og Be
folkningens Beskaffenhed tilbyde.

Hvorledes anvendes disse Anviisninger paa Forsvaret 
af vort Land?

Vi benytte den Indskrænkning i Fjendens Adgang til 
Angreb, som fremkaldes ved, at Halvøen kun kan angribes 
fra Syd og Lierne kun ved Landgang paa en indskrænket 
Deel af deres Kyster, ligesom ogsaa den Besværlighed, 
som en mulig Afspærren af Sundet og Bælterne kan for
anledige Fjendens Angreb fra Søsiden.

Vi søge, benyttende dette, at lade Fjenden kjøbe et
hvert Skridt fremad, lige fra Begyndelsen af, saa dyrt som 
muligt, og igjennem de Meddelelser, som virksomme Pa
trioter give, at benytte ethvert svagt Dieblik hos Fjenden 
til. at kaste os over hans muligen isolerede Afdelinger, 
men undgaae en større afgjørende Kamp i aaben Mark, 
med mindre Omstændighederne give os en afgjort Udsigt 
til Seier.

De Forbindelser, som kunne træffes til Opnaaelsen heraf, 
ere omtalte foran, og Sikkringen af Jylland og Forsvaret af 
Kjøbenhavn ere de to mest fremtrædende Betingelser.

En størst mulig Udvikling af Søtransportmidlerne er 
ligesaa nødvendig, som den af Jernbanerne, ligeledes Be
skyttelsen af Telegraphlinierne, navnlig imellem Landsdelene.
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Ved Udvidelsen og Udviklingen af det under vore 
nuværende Forhold saa nødvendige Rytteri maae de 
Hjælpemidler, som vore Landboeres Vane til at omgaaes 
Heste og vore Hestes Føielighed yde os, benyttes saaledes, 
at vi kunne tilveiebringe det Nødvendige med mindre 
Midler end dem, som de fleste andre Lande maae anvende 
til Frembringelser af samme Styrke og samme Grad af 
Brugbarhed og Paalidelighed.

Er der foretaget Alt for at fremkalde det fornødne 
Landeforsvar, saa faaer det dog først sin virkelige Be
tydning igjennem den rigtige Anvendelse af Apparatet. 
Det kommer derfor 'fremfor Alt an paa at lægge Styrelsen 
i den rette Haand, og da lade den Mand, man har valgt, 
have uindskrænket Magt til at befale og til at søge de 
Hjælpemidler, som han finder nødvendige til sit Brug. 
Er Krigstilstand erklæret, da maa Alt, som han finder 
nødvendigt, ydes, Alt, som han befaler, adlydes; uden 
dette er ingen sikker Gjennemførelse mulig.

Med al Respect for Ministrene og Repræsentationen 
under normale Forhold, under Krigsforhold kan der ikke 
gives dem Adgang til at gribe directe ind i Krigsførelsen, 
lige saa lidt som det er muligt at fremkalde selve Organi
sationen i en Repræsentation af Ikkesagkyndige.

Krigsmagtens Anvendelse, der er forskjellig fra alle 
andre Kræfters normale Brug og derfor ikke kan følge den 
for dem normale Lov, betinger ogsaa, at Krigsmagten maa 
ordnes paa en fra andre Statsinstitutioner forskjellig 
Maade.

Ved Sikkringen af vore Kyster og ved Kampen om 
Adgangen til Vandveiene ville vore forholdsviis mange 
Søvante og vore Fiskere, der nøie kjende Vandforholdene
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i nærheden af deres Hjem, kunne være os en vigtig Hjælp. 
At der ydes vort, med gammel Kjærlighed omfattede 
Yndlingsværn al den Bistand, det behøver til sin tilstrække
lige Uddannelse, til at det med Betænksomhed og Dristig
hed kan optage en eventuel Kamp mod Overmagt, er nu 
mere nødvendigt end nogensinde.

Endeligen er en klog, ikke eensidig Politik tilsidst 
den betydeligste Deel af Forsvaret; men den kan kun 
være dette, naar den understøttes af den for en fredelig 
sindet Regjering nødvendige Basis, som en forholdsmæssig 
Vaabenmagt yder.

Politisk Tilstand i Hjemmet fra 1864.

Man kan ikke betragte de sidste Decennier af Dan
marks Historie uden overalt at støde paa Virkningen af 
en Magt, der meget hurtig tiltog i Betydning og Omfang 
og snart, som et stort Træ, strakte sine Grene over en 
stor Deel af Folket, der en Tidlang med Tillid og Be
geistring beskuede hver enkelt Blad. Denne Magt blev 
et politisk Parti, der førte Navnet: det «Ultra-nationale».

Det er ikke min Hensigt ved denne Leilighed at 
gaae ind paa dette Parties lærerige Historie, men kun at 
omtale det, som formeentlig har givet det Adgangen til 
den store Indflydelse, som det havde naaet, og som vist
nok i dets Culminationsperiode blev af saa stor Betydning 
i 1864, ikke alene for Biskop Monrad og Krigsministeren, 
men for Danmarks Skjebne.

Partiets forbausende hurtige Udvikling, der snart lod
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det tælle en stor Mængde af Landets mest intelligente 
Mænd imellem sine Tilhængere og endelig Majoriteten af 
dem, der gave sig af med Politik — hvilket var mange 
— fandt sin naturlige Adgang i Tidens Beskaffenhed og 
fremmedes paa en naturlig Maade ved Forhold og ved den 
Maade, hvorpaa dets Førere vidste at opfatte og benytte disse.

Hele Europa var i en næsten feberagtig Bevægelse i 
en stærkt betegnet Retning. Det var Nationalitetsideerne, 
der med Voldsomhed vare ifærd med at overfløie baade 
Frihedstanken, den historiske Bevidstheds og den poli
tiske Nødvendigheds Anerkjendelse.

I vort Fædreland havde Landets blandede Nationali
tetsforhold i 1848 fremkaldt Tilstande, der kaldte Uffe til 
Vaaben; den gamle, ikke glemte, men gjemte danske 
Kraft traadte frem, da der var en Gjenstand, værdig til 
at vække den, og som hurtigt lod den søge Harnisket og 
Sværdet. Man syntes at høre Danmarks Hjerte slaae og 
dets Pulsslag gjentone i hver enkelt Mands. Fædrelandets 
Sag var Alt, den enkelte Persons paa den Tid Intet. Den 
fra alle Samfundsclasser forstærkede Hær mødte, som Fæ
drelandets og Rettens bevæbnede Arm, for at bringe for
vildede Brødre tilbage paa rette Vei og sikkre Fædrelandet 
mod Adsplittelse og Svækkelse.

Da traadte en Forening frem, der imellem sine Med
lemmer talte Mænd med Varme og Begeistring, Mænd 
med Begavelse og Kundskab, Mænd med Ungdom og 
straalende Haab — og ligesom Skjaldene fordum til Nor
dens Helte, saaledes sluttede nu en Nordens Sanger sig 
til dem; hans inderlige og kraftige, Sandhed og Tillid, især 
fra hans første Tid, aandende Kvad kunne endnu henrive 
selv et gammelt Hjerte. Disse Mænd stillede sig under
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et Banner, der førte de hellige Navne: Konge og Fædre
land! Nationalitet! aandelig Frihed i Norden! Maatte ikke, 
fremfor Alt i en saadan Tid, Enhver med Hjerte i Livet 
stille sig under dette Banner, for, paa den ene eller den 
anden Maade, med enhver Opoffrelse at føre dets Ære til 
Seier.

En længere Tid var Foreningen kun Føde for Tillid 
og Aandskraft, de ofte veltalende Ord, der tonede ud til 
Folket, syntes kun at gjengive dets bedste Tanker og hel
ligste Følelser i den rette Form. De Troessætninger, som 
efterhaanden i Form af korte Talemaader, temmelig ela
stiske Stikord, udgik som Kjendingsord fra disse Tidens 
og Fædrelandets Mænd, bleve hurtigt kanoniserede og 
nøde en saa fast Tiltro, som nogen rettroende Katholik 
skjenker sin Helgen. Lederne modtoge i deres Haand 
danske Mænds bedste Kraft for at bruge den i Fædre
landets Tjeneste. Der kan ikke være nogen Tvivl om, at 
disse Mænds Villie var ærlig og god, men heller ikke 
nogen Tvivl om, at den samme .paa saa mange Maader 
varierede Skjødesynd, som Menneskefordærveren med saa 
stor Skarphed i Tanken havde indsmuglet hos os, ogsaa 
bemægtigede sig mange af deres bedste Tanker og bedste 
Evner for at bruge dem til Skade for den gode Sag, som 
det havde været disse Mænds alvorlige og bedste Tanke 
at virke for. Lidt efter lidt begyndte Folk at øine, at 
Begrebet Fædreland var blevet noget ubestemt og vaklende, 
at Ultra-Nationaliteten i Aand og Form bestandig fjernede 
sig mere fra den sande,’ gjennem Aarhundreder hærdede 
danske Nationalitet, at man havde et Maal for Die, for- 
skjelligt fra det, der havde fremkaldt Kampen, at den 
aandelige Frihed og Eenhed i Norden var i Færd med at
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blive Skjoldet for en indsnevret politisk Virken, med hvilken 
de Allerfleste ikke vare eller ikke vilde være fortrolige. 
Man begyndte at see, at Banneret ikke længer vare alle 
gode og loyale Mænds, men en enkelt isoleret Tankes 
Mærke; det vaiede ikke længer over og for Alle, men kun 
for Partiet. Det er afgjort, at denne Opdagelse havde be
gyndt at løsne Baandet og svække Tilliden hos en Deel 
af Partiets oprindelige Venner; selv nogle af dets mest 
fremragende Førere begyndte at see det Farlige i den een- 
sidige, hovmodige og ukloge Retning, som Anskuelserne 
havde taget. Det syntes, at denne Opdagelse vilde blive 
en Afleder for Faren. Da kom 1863—64. Forholdene i 
Europa og nærmest i de tydske Lande gave vore gamle 
Modstandere en forønsket Leilighed til paa eengang at 
aflede en farlig politisk Strøm fra dem selv og, ved at 
gyde den over os, tillige at naae den Ende paa de her
tugelige Sager, som de attraaede, paa en Maade, der blev 
Indledningen til de om sig gribende paafølgende store 
Omvæltninger i Europa. Vi have seet, at der endnu i 
den Ilte Time formeentligen havde været Mulighed for 
os til at komme ind paa en anden Vei end den, der 
truede vort Land med Adsplittelse, at Biskop Monrad som 
Minister og som Conseilspræsident havde søgt at komme 
ind paa den, men at det ikke lykkedes ham. Skjøndt 
hans Ord stundom strede imod, blev han dog, efter disse 
mislykkede Forsøg, Hovedføreren for og afhængig af den 
Retning, som han vilde have modvirket. Biskop Monrad 
var derved unægtelig kommen i en falsk Stilling, men han 
havde ikke længer noget Valg. Partiet var i Gjerningen 
taget; Tilstanden var tilvisse ikke let at finde til Rette i.

Det kan være vanskeligt nok at lede Strømmen i det
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rette Leie, eller Skibet i den rette Direction, under saa- 
danne Forhold, som den Tids i og for sig vare; men at 
skulle styre imellem Skjær, naar man er ueens med sine 
Styrmænd og dog maa holde sig paa god Fod med dem, 
da de ikke kunne undværes, og man ved gamle Baand er 
bunden til dem, det er unægtelig strenge Conditioner. 
Det fremgaaer af de foran omtalte Begivenheder, at der 
fra den Tid af gik en meget synlig politisk Parti-Retning 
igjennem hele Conseilspræsidentens og den af ham be
gunstigede Presses Yttringer, der bl. A. var uretfærdig imod 
og skadelig for Armeen og dens Færd. Vi have seet, at 
«Conseilspræsidenten» og «Tidspressen udenfor Krigsthe- 
atret» maae have været saa forblændede af den fra dem 
selv udgaaende Glands, at de ikke kunde see klart, men 
kun modtage en dunkel Anelse om det, der foregik uden
for dem og deres Ideekreds. De antoge for Exempel saa
ledes, at Anledningen til den mindre gode Tone, som 
herskede i en Deel af Landet og formeentlig ogsaa i 
Hæren, var fremkaldt ved nogle Yttringer, som ifølge en 
Nyhedsbringers Meddelelse skulde være udtalte ved Armeen, 
istedenfor at den var en ligefrem Følge af hele den hold
ningsløse Tilstand. Ordene, dersom disse overhovedet 
nogensinde ere bievne udtalte ved Hæren, vare i saa 
Fald kun et Speilbillede af det af Præsidenten selv officielt 
fremstillede Billede af Forholdene, en svag Reflux af den 
voldsomme politiske Strøm, hvormed man overskyllede 
Land og Hær.

Det er sørgeligt at maatte sige, at den samme Sol- 
glands hindrede dem i at bemærke, hvorledes de, for at 
tilfredsstille deres exalterede Partianskuelse, syntes at oversee 
det pligtskyldige, nødvendige Hensyn til Fædrelandets Sag.
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De betænkte sig jo ikke paa, uden noget berettiget Grund, 
offentligen at beskylde Armeens Førere for Pligtforglem
melse og at nedsætte dem og de Officerer, om hvem de 
antoge, at de ikke deelte Partiets politiske Anskuelser, i 
deres Undergivnes og i Folkets Øine. Jeg skal ikke nævne 
Navnet paa en saadan Handling, naar den foretages i det 
-Øieblik, da Fædrelandets Sag var lagt i disse comman
derende Mænds og Hærens Haand. Det var et stærkt 
Stykke, at netop det Parti,* der saa hensynsløst havde 
givet sit politiske Partihensyn Tøilen, kunde have Dristig
hed til at kaste Skylden for Følgerne af Partiets Alle be- 
kjendte Færd paa Hærens Officerer, der i fire Krigsaar under 
de vanskeligste politiske Forhold havde givet de mest af
gjørende Beviser paa Fastholden ved og usvækket Virken 
for Fædrelandets Sag.

Hvorledes kan man forklare denne Fremgangsmaade ? 
Var Manden med de gode Intentioner, Sjælesørgeren, var 
den begeistrede Fædrelands-Digter, vare alle disse Mænd 
med de mange Evner, vare de Alle paa eengang bievne 
til nedrige Forrædere? Nei, tilvisse ikke! men der møder 
Tilskikkelser i Livet, der i. øieblikke kunne gjøre selv 
ret dristige Mænd til en vis Grad utilregnelige.

Da de omtalte Mænd, ved et uventet voldsomt Stød, 
bleve udrevne af Solglandsen og dens Atmosphære, troede 
de at see det Skib, hvis Førelse de med saa stor Selv
tillid havde overtaget, ifærd med at synke; de følte sig i 
Havsnød.

Under et Skibbrud gribe de Forulykkede ikke alene 
efter en Planke, men ogsaa efter de nærmeste Medbrødre, 
som de synes kunne aflede Faren fra dem. Have disse 
da ikke Kraft til i Tide at gjøre sig frie, Aandsnærværelse
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til at bedømme og Kraft til at kunne benytte Omstæn
dighederne, saa blive de revne ned med. Træffer dette 
nu netop Capitainen og hans Styrmænd, saa gaaer det ikke 
alene ud over denr, men ogsaa over Skib og Ladning, 
der ellers kunde være bievne reddede; lykkes det imidler
tid disse at gjøre sig frie og at finde fast Fod, saa redde 
de maaskee endnu de i Nød stedte Medbrødre og da til
lige, ved deres Hjælp, en Deel af Skibet, med hvad der 
endnu er i det.

Naar Faren da er endt, og en værdifuld Deel reddet, 
saa skulde man ønske og formode, ,at. Brødrene nu faldt 
hverandre om Halsen og bragte den Almægtige det rette 
Sonoffer ved de gjenfundne Broderfølelser.

Hvorfor kom det ikke saaledes her, da vor Fare var
forbi, og den kjæreste Deel af Skib og Ladning reddet, om 
vi end sørgede over Tabet af saa mange Brødre? Fordi 
Parti-Djævlen, en af Arvefjendens solide Affødninge, strax 
fordrede sit Offer!

Man maa erindre, at efter denne Rystelse stod Par
tiets Livsspørgsmaal for Døren. Solglandsen syntes nem
lig endnu at kunne vende tilbage, om end med et mindre 
klart Skin; skete dette ikke, saa gik Partiet tilgrunde.

Spørgsmaalet var altsaa om Liv eller Død, og Selv
opholdelsesdriften, der atter gjorde sig gjældende paa Andres 
Bekostning, er en menneskelig Følelse, der kan forklare, 
skjøndt ikke retfærdiggjøre, de Handlinger, som den frem
kalder.

Skulle vi da nu, paa Grund af den Ulykke, som har 
truffet Fædrelandet under disse Mænds og dette Parties 
Indflydelse sige: Den Fane, vi der stillede os under, som 
bragte os til saadant Resultat, den opsige vi Huldskab og



177

Troskab? Har Konge og Fædreland, har Nationalfølelsen, 
har aandelig Frihed og aandelig Eenhed i Norden tabt 
deres Betydning ved det, der er mødt os? Nei! det var 
ikke disse høie Maals uforanderlige Betydning, der var 
bleven svækket, det var vor egen Kraft og vort eget klare 
Syn, der havde lidt Skade, og det er dette Tab, som vi 
bør, og som vi kunne erstatte. Var det Uret at fæste 
Tillid til Dannelse, til Kundskab, til Intelligents og til 
Begeistring? Nei! nei! det var ogsaa her saaledes, at 
heller ikke disse værdifulde Egenskaber havde tabt deres 
Værd, men der kan undertiden stilles større Fordringer til 
Mænd, der have disse Egenskaber, end de kunde svare til. 
Viden og Evnen ere Et, den Erfaring, der ikke kan er
hverves i en Fart, og den deraf følgende Handledygtighed 
et Andet.

Det gik her som andensteds, den pludselige Voldsom
hed, hvormed de store Krav kom og stillede deres For
dringer, fandt os uforberedte til en saa stor praktisk Virk
somhed. Det Exalterende i Tidsaanden forvildede Synet 
og satte Alle i en nervøs Tilstand, der berøvede dem den 
Ro og Sikkerhed, der ere en god Styrelses uadskillelige 
Ledsagere. De nye tiltalende Ideer begeistrede og hen
viste paa skjønne ophøiede Maal. Den Bevidsthed, at 
deres Villie var god og de tilsigtede Maal efter deres For
mening de rette, hvilket syntes bekræftet ved den store 
Tilslutning, lode de ledende Mænd ansee alle deres mere 
eller mindre exalterede Ideer for gode og ophøiede. 
Denne Stemning førte med sig, at de ikke tilbørlig klart 
saae de virkelig tilstedeværende Forhold eller vare i Stand 
til at veie Andres Ideer, som de uden videre ansaae for 
Utroskab imod den gode Sag. Det gik dem, ligesom den- 
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gang i Slesvigs Moser, de kom til at følge et andet Banner 
end det, der havde vinket Folket, et indbildt istedenfor 
det rette Danmarks. En overspændt, hensynsløs Eensidig- 
hed forvanskede den berettigede Nationalitets-Tanke, og 
der paalagdes den frie selvstændige Tanke et aandeligt 
Baand.

Hvem der igjennem et ikke kort Liv, under mange 
vexlende Forhold, hos saare forskjellige Samfundsklasser, 
har lært det danske Folk og dets Charakteer at kjende, 
kan ingenlunde anerkjende den under Exaltation og Uklar
hed fødte Ultranationalitet for nogen ægte Broder til det 
danske Folks, gjennem Historiens gradevise Udviklingstrin 
formede, bestemt udtalte Charakteer. Hvor lidet havde den 
tilfælles med denne bestandig fremtrædende, stortalende 
Selvforgudelse, hvis mest udprægede Resultat var uud
slukkeligt Had til Alt, hvad der ikke var dansk eller nordisk; 
det gik saa vidt, at man hørte christelige Religionslærere 
prædike Had som en Dyd, der først retteligen betegnede 
den ægte Danskhed. Man har sagt om os, at vi ikke 
forstode at hade, og deri villet see en Svaghed i vor Cha
rakteer; hvor lidet have disse Tvivlere forstaaet vorFolke- 
charakteers Betydning! Det Misfoster, som en Deel for
virrede Oidgrandskere have faaet sammensat af oldnordi- 
seret Nutid og moderniseret Asalære, er lige langt fjernet 
fra vore djærve Forfædres og fra vor egen mandige og be
vidste Nationalitet. De have ikke fattet det, der kan 
binde vor Old- og Fortid til vor Nutid, og det, der maa 
skille dem ad, uagtet dette fremgaaer baade af Sagens 
Natur og de Egenskaber, som Folket — ikke en bestemt 
Klasse — under vore Prøvelser har lagt for Dagen. De 
Søgende have søgt at forstaae og at efterfølge vore For-
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fædre, men de have aldeles ikke forstaaet eller fundet 
det Umagen værd at efterspore den Tale, som har lydt 
til os fra de Gamle igjennem Sønnerne, igjennem vor 
Tids danske Folk. De have ikke gjenkjendt Oldtidens 
Mænds Mod, Udholdenhed, urokkelige Troskab og Mand
haftighed, fordi de ere befriede for dens Raahed, Stor
talenhed og overdrevne, efter vort Begreb nedværdigende, 
Higen efter Roes, med andre Ord, ikke kjendt den saa
ledes, som den er forædlet ved Borgerliv, Civilisation og 
Christendom.

Et fordomsfrit Kjendskab til vort og andre Folkeslags 
Udvikling igjennem de os bekjendte Aarhundreder med 
Sammenligning af Sagntiden vilde vist være en sundere 
og mere dannende Føde for Børnene, end de alt Andet 
opslugende Skjaldeqvad, hvis Skjønhed og Værd jeg skal 
være den Sidste til at fornægte; men der skal være Natur 
og Sandhed i Livet, og man skal begynde med at lære 
Væsenet at kjende, inden man begeistrer sig over Duften. 
Det sees ofte, at man langt mere tragter efter at tilegne 
sig Udseendet af at være Noget end efter virkelig at være 
det. Det er rigtigst, at vi, naar vi ville frem, først see til
bage for at vide, hvad vi have at bygge paa, men saa 
maa man ikke begynde lige ved Begyndelsen og saa 
springe lige til Slutningen, Udviklingen maa tages med.

Hvor lidet ligner den nyskabte, saakaldte danske Na
tionalitets Hang efter Anerkjendelse den Beskedenhed, som 
paa saa skjon en Maade er et Grundtræk hos vort Folk, 
som de, der ikke ere i Stand til at see dens dybe og 
værdfulde Rod, ansee for Svaghed eller Forsagthed og vor 
Agtelse for Pligtopfyldelse, Troskab og Lydighed for Mangel 
paa Frihedsfølelse og kalde det kun et Instinct, fordi

12*
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Folket mangler den politiske Bevidsthed, som først giver 
Værdien. Det er muligt, at dets Bevidsthed ikke er bygget 
paa nogen bestemt politisk Form, men den beroer paa det, 
der har langt større Værd.

Dersom de mest fremtrædende af de Mændv der, vist
nok med god Villie og Tro paa Betydningen af deres Fore
tagende, drage omkring i Landet for at udbrede dansk 
Nationalitet, havde levet imellem Soldaterne, især 1848— 
50, de vilde have erfaret, at det var dem selv, der trængte 
til at lære dansk Tænkemaade af det Folk, som de endnu 
ikke havde lært at forstaae og anerkjende.

Det sande danske Folk har dyb Følelse, Dristighed 
til at handle og liden Lyst til at tale derom, naar dette 
ikke har nogen gavnende Hensigt. Det Nyskabte ynder 
ikke disse Anskuelser; men det vil ogsaa forsvinde som 
et Phantom, medens Sandheden skal staae sin Prøve. Jeg 
miskjender ikke Bevæggrundene; men jeg finder ikke deres 
Blik paa Sagen klart.

Der staaer skrevet: Du skal ikke tage Herren, din 
Guds Navn forfængeligt; men der er ogsaa hos en man
dig Mand en aandelig Blufærdighed, der byder ikke at 
tage hans inderste Følelser, hans dyrebareste Begreber og 
Gjenstanden • for hans Høiagtelse og Hengivenhed for
fængelig. Denne Følelse har ikke gjort sig gjældende i 
den improviserede Danskhed, der næsten overtræffer det, 
den kalder Tydskhed, i den modsatte Retning. Frem
mede, der ere komne i Forbindelse med vore Folk, f. Ex. 
Officerer, der gjorde Tjeneste under Krigen, hvem der 
iagttog vore Soldater ved de Leiligheder efter Krigsbe
givenhederne, hvor man hædrede dem, have været i høi 
Grad tiltalte og næsten rørte over den i saa smuk og
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mandig en Form fremtrædende Beskedenhed. Vore Sol
dater døe for Fædrelandet uden at have fordret, at det 
skulde ansees for Andet end Opfyldelsen af det, de skylde 
Fædrelandet, Noget, som enhver brav Mand gjør.

Lad os beholde denne Tro, og fordærv den ikke! saa 
kunne andre Folkeslag holde sig til deres, vi holde os 
helst til vor egen Følelse.

Imedens der prædikedes Had der, hvor Intet passerede, 
vidste vore Folk paa Kamppladsen ikke hvad Godt de 
vilde gjøre en fangen eller saaret fjendtlig Soldat, der for 
et Øieblik siden skød sin Kugle ind imellem dem; de 
meente, det var jo hans Pligt, nu er han jo kun at be
klage; de deelte deres Skilling og deres Brød med ham.

Er det simple Folk, der tænke og føle saaledes midt 
i Kampen? tør Nogen sige det?

Skal denne, Alt forringende, umotiverede Parti-Aand, 
der er det farligste Barn af Tiden, skal den faae Tilladelse 
at leve i vort Land, hvor der er saa liden Foranledning 
dertil, saa vil den smukke Tænkemaade svækkes, saa bliver 
den ene Borger i Landet mere fjendsk paa den anden, 
end Soldaten var imod sin afvæbnede Fjende, og Landet 
et Offer for vor Uenighed.

Lad os lære af Soldaten, lad os lade Vaabnene hvile, 
til vi have en fælles Fjende; men lad os Alle, hvilken 
Stand og hvilken Stilling vi høre til, regne dem imellem 
vore, imellem Danmarks Fjender, der angribe vor gamle 
Tro!

Lad os udstrække vort bevarede Broderskab til dem, 
som en fjendtlig Magt har revet fra os, lad os erindre, at 
der gives Baand, som ingen politisk eller Vaaben-Magt 
kan sønderrive!
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Lad os gjøre det, vi have tilbage, saa agtværdigt og 
saa stærkt, som broderlig Samvirken kan gjore, saa kunne 
vi leve med Ære indenfor vore snevre Grændser, og der
ved erhverve os baade gamle Venners, forhenværende 
Fjenders og Naboers Agtelse.

Med Hensyn til vor selvstændige Virksomhed i vore 
indre Anliggender troer jeg nok, at vi have en Hovedfeil, 
som vel kunde kaldes en Svaghed: at vi saa længe som 
muligt gaae uden om Forhindringerne, som om vi ikke 
saae dem, istedenfor at undersøge dem skarpt og nøie for 
om muligt at overvinde dem. Endskjøndt det vist maa 
antages, at frie, offentlige mundtlige Forhandlinger virke 
gavnligt i denne Henseende, saa kan det ikke hægtes, at 
en saadan Vigen af Veien for det Betydeligste ikke har 
gjort sig saa lidet gjældende i vort offentlige Liv, paa 
samme Tid, som der i andre Retninger er talt hensyns
løst nok.

Staae vi lige overfor noget Stort, som er uundgaaeligt, 
da have vi Hjerte til at offre, Mod til at kæmpe og holde 
ud; men der er Noget, som jeg vilde kalde «det sande 
Borgermod», der ikke alene offrer Penge, Liv og Gods, men 
som for den gode Sags Skyld tillige, om det fordres af 
Forholdene, udsætter sig for Misbilligelse, for Miskjendelse, 
for at ansees for ikke at anerkjende Tidens Fordring, den 
almindelige Mening o. s. v., det Mod, som lader Manden 
vove Alt for at følge den Virken, der efter hans Overbe- 
viisning er den rette, uden Hensyn til de øieblikkelige 
eller personlige Følger, Ansvarsmodet, det er ikke saa al
mindeligt hos os, hvor det kommer i Strid med de al
mindelige Anskuelser. Jo mere Folket tager Deel i Sty
relsen, jo nødvendigere bliver Udviklingen af denne Side
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af Modet, der er meget forskjelligt fra, netop Værnet imod, 
den frække, uforstandige Paastaaelighed, der nu træffes saa 
ofte, og som kun er Udtrykket for Uvidenhed og Mangel 
paa Anerkjendelse af en Borgers Stilling i Samfundet.

For de Styrende, i det Større og i det Mindre, er 
dette selvstændige Ansvarsmod især af største Værd. Vilde 
man psychologisk undersøge Foranledningen til, at Mande- 
mod og en vis Slags Forsagthed, eller dog forsagt Betæn
kelighed, saaledes gaae jævnsides, saa tør det vel siges, at 
Anledningen i en vis Henseende er den samme til begge 
disse Fremtoninger, «en meget nøieregnende Villie for til 
det Yderste at gjøre det Rette», imedens den specielle 
Foranledning til den sidstomtalte Yttring nærmest tillige 
maa søges i en vis Grad af Magelighed og Tragten efter 
at undgaae Ubehageligheder og Forstyrrelse i Livets jævne 
Gang, hvilket er Reversen af den Medaille, som paa For
siden bærer den slagfærdige Kriger, og som er møntet af 
vor nordiske roligere Natur — en lille Levning af Uffe.

Er det Bevidstheden om denne Mangel, der har ladet 
Fædrelandsvenner sætte saa stor Priis paa «Vækkelse», ja 
saa er denne i en vis Grad berettiget, kun maa det være 
en Opvaagnen til klar og bevidst Tænkning i den for vor 
Natur passende Retning, og ikke en Rækkefølge af Irrita
menter, der uden bestemt Retning sætter Folket i en uro
lig, febril Stemning og berøver det den værdifulde Ro til 
at tænke og handle i dets egne daglige Sager. Man kan 
hverken lave Italienere eller Oldtids Bersærker af os, og 
det ønske vi heller ikke at blive; hver er god for sig.

Jeg troer ikke, at nogen' kyndig Læge vilde finde den 
Fremgangsmaade god, at vække en Mand, der lider af 
Døsighed, og da, efter at have rystet ham dygtig, give
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ham en for ham saa ufordøielig Fode som den, der koges 
til vore Almuesfolk paa de høiere politiske Ideer og ser
veres i et Kar, der er ligesaa utilgængeligt for dem, som 
det flade Fad var for Storken eller den smalhalsede Flaske 
for Ræven i Fabelen.

Mit Liv har sat mig i Forhold til en stor Mængde 
Almuesfolk, som skulde lære Noget, der hidtil havde været 
dem ubekjendt; jeg har fundet, at de ved en jævn, syste
matisk Fremgangsmaade viste god Fatteevne og Dygtig
hed til at tilegne sig, bevare og anvende det Lærte, men 
jeg betvivler storligen, at der var kommet noget ud af at 
lære dem en Deel, for dem uforstaaelige, Sententser — 
der forøvrigt kunde være sande nok — og da sige: «Tro 
paa dem, saa blive I lykkelige og opnaae Alt, hvad I ønske». 
Nei, Folket er ikke saa dumt; faaer det Tid til Eftertanke, 
saa seer det nok, at det maa søge sin Lykke paa en anden, 
mere solid og forstaaelig Vei.

Det er imidlertid de styrende Institutioner og den 
kyndige Deel af Samfundet, der bør bestyrke vore brave 
Brødre i at søge den rette Vei og hjælpe dem til at finde 
den.

Sundhedspleien siger: «Skaf den daarligeLuft ud, saa 
skal den friske nok finde Adgang».

Blive de Vildledede først frie for al det Forstyrrelses
stof, der omtaager dem, saa skal nok efterhaanden en for
nuftig Anskuelse igjen finde Gjenklang hos dem og gjore dem 
til jævne forstandige Borgere, der arbeide med til det fælles 
Vel. Det er imidlertid mere ved fast og fattelig Handling, 
at Styrerne skulde erhverve sig Tillid og udjage Misfor- 
staaelserne, end ved Ord. Vi ville nok tydeligere see, 
hvad en Ting er god til, og hvilken virkelig Magt den har
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til at støtte vore,Sager; det er os mere end mange 
lovende Ord.

Hvor der har været sagt, «hele Ulykken ligger i vor 
Forfatning», har jeg altid meent: «man er aldrig berettiget 
til at udlede Sligt af Sagernes Gang, førend man med 
Sandhed kan sige, «at der er blevet benyttet alle de 
Midler, som Forfatningen giver lovlig Adgang til, for at 
raade Bod paa de Ulykker, som man klager over.»

Naar nu vistnok Enhver, der har fulgt den aands- 
fortærende Udtværen af Sagerne og den bestandige Hen
syntagen til Partiernes Tilfredsstillelse, ofte kun med en 
secundair Berettigelse for selve Sagen, som de fleste Lov
forslag blive Gjenstand for i Thinget, og da betragter den 
ofte sønderslidte Dragt, hvori Loven omsider kommer for 
Dagen, let vil komme til det Resultat, «at Thinget afgiver 
et meget lidet tilfredsstillende Lovgivnings-Apparat», saa 
er dette formeentlig i en vis Retning berettiget. Dette 
er imidlertid ogsaa netop den svage Side ved de repræsen
tative Forfatninger med saa bred en Valgbasis som vor; 
der bør derfor søges at gjøre den saa lidet skadelig som 
muligt ved kraftig Optræden af Thingets kyndigste og 
bedste Kræfter; men Modvægten maa hovedsagelig søges 
i de opveiende Goder, som Forfatningen i andre Retninger 
giver.

Kan det ikke med Rette siges om vor Forfatning, at 
den i Frihedsretningen er i Besiddelse af det berettigede 
Organ «Folkethinget», hvorigjennem den udbredte Valgret 
og Valgberettigelse giver alle frie Tanker, alle opstaaende 
Ideer, spirende eller mere udviklede, alle forskjellige Slags 
praktiske Erfaringer, al følt Trang, alle -Ønsker, beretti
gede eller, uberettigede, fri Adgang til at træde frem og
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gjere sig saa gjældende, som de kunne? Maa det ikke 
være saaledes i en fri Stat, for at Intet skal gaae ube
mærket til Grunde, fordi der mangler Adgang til at komme 
frem med det paa en sikker og berettiget Maade? Det 
er derfor, at Folkethinget i Meget maa tage Inititativet. 
Det er hovedsagelig «Initiativets Kammer».

Har det saaledes den frie Tilstrømning, saa maa 
Sikkerheden for, at den ledes i det rette Leie og ikke 
strømmer over alle Bredder og ødelægger istedenfor at be
frugte, i første Instants søges i det store Antal, der danner 
selve Folkethinget, hvis forstandige Medlemmer, naar et 
saadant behøves, have et fornødent Rygstød for den gode, 
betænkte Sag i det gamle Thing «Landsthinget», der i 
saadanne Tilfælde er «vor Forfatnings Pligtanker», 
til hvilket vi baade ere berettigede og forpligtede til at 
støtte vor Tillid. Hvad der er gaaet igjennem disse to 
Thing, maa antages i Reglen at have sin Berettigelse, 
ligesom der heller ingen Grund er til at antage, at det 
ældre Thing skulde formene virkelig berettigede Tanker, 
der kommer fra det yngre Thing, fornøden Anerkjendelse. 
I sidste Instants staaer Regjeringen og det kongelige Veto.

Det synes saaledes, at, om end den meget brede Valg
basis for Folkethinget fremkalder en Vidtløftighed, der har 
en lammende Indflydelse paa Forretningsgangen, saa sik- 
krer den ogsaa Udviklingen den fornødne frie Adgang, 
ligesom dens egen Kraft og de Institutioner, der staae i 
Forbindelse med den, give Midlerne til nøie Drøften, 
Anerkjendelse af det Gode, Forkastelse af det Uhensigts
svarende eller Umodne og til i Tide at begrændse det, 
som synes at gaae for vidt.
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Der maa formeentligen kunde regjeres med Apparatet, 
som det er, baade uden at træde lovbestemt Frihed for 
nær og uden at udsætte en fast Styrelse og gode Borgere 
for nogen Fare under øieblikkelige Forvildelsesperioder.

Man siger, Fasthed og Kyndighed kan regjere under 
enhver Forfatningsform, besværligere eller lettere;* vor 
synes tydeligen at paavise Veien og at give Midlerne, om 
ogsaa Et og Andet kunde synes at trænge til Forbedring.

Er saaledes Apparatet brugbart, saa kommer det an 
paa at søge Anledningen til Regjeringsbesværlighederne 
der, hvor de ere at finde, ikke søge det udenfor os, der 
ligger i vor egen Svaghed, men bestræbe os for at vinde 
den fornødne Kraft og et saa uhildet Blik paa det Hele, 
som vi behøve for at kunne tilegne os og- bevare den 
gjensidige Agtelse for vore respective Fordringer, uden 
hvilken — dette kan ikke gjentages ofte nok — ingen 
Fællesvirken er mulig.
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