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SIssßtsfoi'skei'nes Sibliotek

ZIssZisfol'skel'lies öiblioiek cil'ives affol'eoioZeo v308><6 

ZIssßisfol'skel'e. ve i ei' ei privat 8peci3l-didIioieI< mecl vasi'kei', clei' 

ei' eo clel af voi'es fsslles kuliui'al'v omfatteocle sIssZis-, lokal- o§ 

pei'8oo3llii8iol'ie.

5 M  ZIseZtzfOl-skemeL öibliotelc -  kliv Sponsor
5om 8̂ 0080  ̂i didlioiekei opoZl' clu eo l'askke foi'clele. I.3S8 mei'e 

om foi'clele o§ 8poo80l'3i liei': liNo5://www.c>88lioo.cII</8ooo8Oi'3i

Op liavsset

öidlioiekei iocleliolclei' vasi'kel' KZcle mecl o§ ucleo opl^3V8l'6i. l̂ oi' 

vasl'kel', 8om e  ̂omfattei af opl^3V8l'6i, ma ^vl^-fileo kuo Keovtt68 

iil pe^ooli^i dl'uZ. Viclei'e pudlicel'ioZ o§ c>i8il'iduiioo ucleo foi' 

l^u88i3ocleo e  ̂uIovliZ.

I_in><5
5>3S8i8fol'8><6l'068 öidlioielc liNo5://didlioieI<.cIi8-cl3om3i'I<.cII<

l)308><6 8>3ö8i8fol'8><6l'6: litt0 5 ://8 l3e6 i.c ll<

https://www.dsshop.dk/sponsorat
https://bibliotek.dis-danmark.dk
https://slaegt.dk




Unthon Frederik Tscherning.

. ^°t Tscherning er en af de niest fremragende blandt de 
Moend, som have kcempet for Friheden herhjemme, at 
Han i vort politiske Liv har udpvet en overordentlig 
Zndflydelse og vil gjKe  det lcenge efter sin D K ) ,  det 

( > erkjende A lle , eller de burde i det Mindste gjKe det. 
M e n  at danne sig et fuldstomdigt Billede og give en udtMmende  
Skildring af Ham og Hans Virksomhed er ikke lidet vanskeligt, 
dels fordi vi staa midt i Udviklingm  og Partistridighederne, dels 
fordi Stoffet er ubearbejdet og uhyre rigt; thi man kan uden 
Overdrivelse sige, at der ikke er kommet et eneste S p K g sm a a l  
frem siden 1848, som Tscherning ikke har beskjceftiget sig med, og 
derfor har ogsaa M onrad  engang med Rette sagt, at den, der 
kommer til at skrive vor Forfatnings Historie, upaatvivlelig vil 
kalde et af Afsnittene det Tscherningske. T il dette vilde imidlertid 
hverken Pladsen i Almanakken eller Evnerne hos den, som har 
skrevet dette, strcekke til; Han har derfor kun spgt ved at frem
drage Hovedpunkterne at fremstille, hvad Tscherning vilde og udret- 
tede. E r  dette ikke lykkedes Ham, har Han endog begaaet vcesent- 
Lige Fejl, da har Han ingen anden Adkomst til Överbcerenhed end 
den, at Han har skrevet af S ym pati for M anden og med F K e l-  
sen af, hvad Fcedrelandet skylder Ham.

Tscherning nedstammer fra en b/chmist Adelsflcegt, som ind- 
vandrede til Danm ark ander Kristian den Fjerde, paa Trediveaars- 
krigens Tid, altsaa for over et P a r  hundrede A a r  siden. Faderen, 
Ejlert Peter Tscherning, var fpdt 1767, blev ftrst Student, men 
gik senere over til Militceret. S o m  Artilleriofficer deltog Han i 
det körte Felttog mod Sve rrig  i Efteraaret 1788, sex A a r  senere 
blev Han ansat som Inspektor ved KanonDberiet paa Frederiks- 
vcerk og fkeg efterhaanden til Kaptain, M a jo r  og Oberstlpitnant; 
i Aaret 1811 foretog Han „en Rejse i Sve rrig  og Norge i Vcer- 
kets Anliggender, men mere for at hente Efterretninger om Stem - 
ningen i disse N ige r;" i Aarene 181'3— 14 var Han Kommandant 
paa A ls .  F ra  sin S t illin g  paa Frederiksvcrrk tog Han Afsted 
1830 og dK)e Io A a r  efter som Oberst og Vicekommandant paa 
Rosenborg S lo t. H an  var en meget arbejdsom M a n d  og er 
Forfatter til flere mindre Skrifter; mest flrev Han dog i Bladene 
og deltog endog i sit sidste Leveaar i Striden  om Provinsial- 
stcendeme. '



H an  var gift med M a r ie  von Lützow, D atie r af Vice- 
admiral von Lützow, og havde med hende flere Dötre, men kun en 
eneste S M

Ä n t h o n  F r e d e r ik ,  fpdt den 12re December 1795 paa 
Frederiksvcerk, som dengang ejedes af Landgrev K a r l af Hessen; 
men denne overlod det 1804 til sin S v ige rsM , Kronprindsen, den 
senere Frederik den Sjette. Her blev Tscherning allerede tidlig 
af Faderen vant til at arbejde paa Kontoret og i Vcerkstederire, 

men vi ville hellere lade Ham selv fortcelle om sin Barndom  
og Ungdom; det er saa meget interessantere, som det vistnok er 
det Eneste, Han har flrevet om sig selv som Privatmand.

„Det er vansteligt at gjöre sig selv Rede for, hvorledes 
man er bleven til hvad man er; forsöger man at granske Herover, 
saa sinder mqzr dog kun Rede heri, naar man tillcegger Verdens- 
styrelsen, for os ubevidst, en saa stör Andel deri, at man tilsidst 
ser hele Resten forsvinde ved S iden  heraf, og opgiver a l rüdere 
Forstning. M e n  kan man ikke gjöre sig selv Rede for sin Ud- 
viklings Aarsager, saa kan'man jo Heller ikke meddele Nogel herom; 
alt hvad man kan gjMe, er at give Meddelelser om sin ferste 
Ungdom s Begivenheder og de Forhold, hvorunder man er opvoxet/

„Faa Mcend flylde deres Fader mere end jeg; Hans egen 
klare og bevidste Opfattelse af Forholdene, Hans rige Kundstabs- 
fylde og mangesidige Udvikling er kommen m ig tilgode i saare 
rnange Retninger. Ved saa mange Lejligheder, hvor Andre have 
maattet söge og lcese for at faa löst deres Tvivl, der var et S p ö rg s -  
maal, en Sam tale nok for mig. S o m  eneste S M  var jeg meget 
om Ham som B a rn ; som yngre M a n d  i otte A a r  i Embedsstilling 
under Ham förte jeg det fortroligste S a m liv  med Ham. M e n  
min Fader var opvoxet i den Tid, da först de saakaldte filosofiske 
Jdeer og siden disses Udprcegning gjennem den franste Revolution  
havde betaget den hele evropceiste Üngdom , da de her i Landet 
havde fundet deres Udtryk gjennem en Rcekke af H M  folkelige 
Samfundsuddannelser, Bondeudfrielse, Skoleforbedring, Fattig- 
vcesen, Landevcems Zndförelse o. s. v. Han havde set Trykkefri- 
heden blomstre og synke sammen. —  H an  havde opfattet Begiven- 
hederne i 1807, forskjellig fra de Fleste, som en Fplge af N apo 
leons cergjerrige Planer; og stjMdt Han delte den almindelige 
Harme over den lidte Overlast, saae Han i Overfaldet mere et 
Nödvcerge fra engelfl S id e  end en fjendtlig Hensigt mod os. 
Nagtet Han godt saae, hvormegen Uhumskhed den franste Kost 
fejeoe bort, saae Han ligesaa klart, at Undertrykkelsen og ikke F r i-  
heden fulgte Napoleons S p o r . Medens mange tun saae N ap o 
leons Storhed og S e jr s lM , saae Han Skyggesiderne tillige, fom d- 
saae og Mstede Undertrpkkerens og Erobrerens F a ld /



„ M in  Fader blev udenfor sin egentlige S t i llin g  brugt i 
mange forlrolige Sendelser og H verv, og jeg var meget tidlig 
Hans Fortrolige, Han prpvede min Paalidelighed og benyttede den. 
Jeg var saaledes nceppe 17— 18 A a r  gammel, da Han betroede 
mig sine Brevstaber og Papirer og gjorde m ig Meddelelser, der 
bragte mig t il at forstaa Begivmheder, hvis Traade vare fljulte 
for de Fleste."

„Landgrevens Styrelse (paa Frederiksvcerk) bar Prceget af 
de filantropifle Jdeer, som besjcelede mange Stormcend og F yr-  
ster i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede. D e r var oprettet 
en egen M ilit s ,  til D e ls  efter amerikanfl Münster, Fattigvcesenet 
var ordnet paa Fabnksstedet som en gjensidig Fors^rg elfes anstatt 
med en egm Kommission i Spidsen; Skolen blev ogsaa indrettet 
ganste udenfor det almindelige Skolevcesen, under e- egen Skole- 
kommission, i hvilken Prcesten kun var Medlem  paa lige Fod med 
de andre Medlemmer, og Religionsundervisningen kun et F a g  
som de andre Loerergjenstande, men ikke Grundlaget for Under- 
visningen. Hvert B a m  havde kun to Timers Undervisning dag- 
lig. Alle Drengebprn, Embeds- og Bestillingsmoends Spnner indbe- 
fattede, deltoge i  Undervisningen. Zeg gik saaledes i Almueskolen 
til mit 13de A a r /
ss?U ^„Ved  S id en  af devNe Undervisning i Skolen var der kun 
ringe- Anledning til at give den stprre Om fang. Skolens Lcerer gav 
mig og tvende Spstre nogle Timer Privatundervisning ugenlig. M in  
Fader havde ikke Tid til at give mig formelig Undervisn ing; men 
Han gav mig en P la d s paa sit Kontor, anordnede og ledede et 
Selvstudium, lod mig fplge sig paa sine daglige Vandringer i 
Vcerkstederne, lod mig gjpre Rede for hvad jeg hprte og saae, 
overdrog mig forskjellige Hverv at udftre. H an  havde lidt A v ls -  
brug, deri maatte jeg deltage ved at maale Sced, besorge Sa lge t  
af Kartofler og holde B o g  herovrr, tcelle Traver o. s. v., saavidt 
mine barnlige Evner rcekkede til."

„ M in  tidligste Bestemmelse var at trcede over i en Jndustri- 
virksomhed; derfor blev jeg saa tidlig, som mine Legemskrcefter 
tillode, i en Alder af 11 —  12 Aar, beskjcrftiget to t il fire Timer 
daglig i Vcerkstederne, iscer i Smedevcerkstedet. Delle  fprte mig 
tidlig i npje Forhold til den menige og arbejdende Befolkning, 
og der herskede stedse det velvilligste Forhold imellem os. Fprst 
efter 1807 tog mit Liv en anden Retning. Jeg hendroges mod 
Krigsstanden, blev fra 1808 forberedt til at indtrcede i Artilleri- 
kadetflolen, og blev 1809 Kadet. Zeg blev Officer 1813 og 
blev strax paa en saare heldig M aade  draget ind i vore K r ig s -  
bevcegelser. D e  egentlig blodige Felttog vare dengang, da jeg 
kom i Bevcegelse, afsluttede for den danfle Hcers Vedkommende;



men i de P a r  ublodtge Felttog, söm endnu fulgte paa, log jeg 
D e l og kom saaledes med Bescelningstropperne til Frankrig (1815), 
hvor jeg forblev lcrnge nok ved Troppekorpset for at lcrre den 
franste Almue i det nordlige Frankrig npje at kjende, og kom der- 
fra til i to A a r  at gjpre Stud ier i Frankrigs Hovedstad og i 
Metz.'

Z  P a r is  fprtes jeg til Peter Andreas Heiberg, der snart 
fattede Godhed for mig og indftrte mig i enkelte ansete Kredse; 
ogsaa M a lte  Konrad B ru u n  loerte jeg at kjende, og gjennem vor 
Gesandt, Generäl Walterstorff, kom jeg ogsaa i Verbring med 
forfljellige ansete Mcend fra Fortid og D atid  ög saae enkelte A f-  
spejlinger äs de h^jere Kredses M aade at leve og vcere paa. D er  
var dengang strM m et mangfoldige unge Mcend til P a r is  fra for- 
stjellige Lande, alle begejstrede af den Folkeaand og Frihedsduft, 
som havde ledsaget den saakaldte Befrielseskrig, og i P a r is  for- 
handledes med Jver og Begejstring alt, hvad der angik det ny 
Forfatn ingsliv , som var bragt Frankrig med Freden. Her var 
saaledes baade Opfordring og Anledning til at hpre, se, lcere og 
udvikles, uden at man selv ret vidste hvordan."

„D a  jeg paa Vejen mellem Danm ark og Frankrig fulgte 
med Troppekorpset, saae jeg det nordlige Tydstlan)), Belgien, H o l
land og franst Flandern, som man kun ser Landene paa denne 
Maade. Jndkvarteringslivet medfprer nemlig af og til längere 
Ophold, snart i Middelpunkterne for Udvikling og Omscetning, 
snart i afsides beliggende, sjcelden besagte Egne, saa at man oste 
bliver indviet i det sncevreste Fam ilieliv; og Kruges Offieeren nu 
ved Forretninger, som medfpre B e r M n g  med Landenes M y n d ig -  
heder, saa lcerer Han noget af Love, Scedvaner og Forvaltn ings- 
former at kj.ende."

„Efter saaledes i 4 — 5 A a r  at have bevceget m ig i for- 
stjellige Egne af vort eget Land og de ncevnte fremmede Lande, 
gjennem S a m liv  med Hpje og Lave, R ige  og Faltige, Folk af alle 
Stcender og Klasser, kom jeg hjem 24 A a r  gammel og blev i 
mit 25de A a ^ (1 8 2 0 )  ansat ved Frederiksvcerk som Assistent hos 
min Fader. H an  var bleven syg af Fplgerne af et Fald  og var 
upaalidelig betjent. Pengemanglen, hvorunder Statsstyrelsen led, 
havde virket hpjst pdelceggende paa dette Sted. Nye Fordringer, 
der stilledes til Krudttilvirkningen, gjorde det vanskeligt at fyldest- 
gj^re Leveringerne; Stpberiet og Vaabenfabrikken vare uden Be- 
stillinger; til den private D r ift s  Udvikling savnedes, foruden 
adstilligt andet, Kapital. Her var nok at prpve sine Krcefter paa. 
Ved nok saa lidt Eftertanke kom det Spp rgsm aa l til at ligge for: 
hvörvidt hprer Fabriksdrift og Vindflibelighed hjemme i Landet, 
hvorledes stiller den sig til vor AgerbrugSindustri, til Handel og

v *



Bedrift i det Hele, til Undervisningsvoesen og OplySningsm idler. 
Uden at have Tid til noget omfattende Studium  af Lov og Ret, 
fandt jeg mig dog opfordret til at arbejde mig saameget ind heri, 
at jeg forstod Ärmfundstilvcrrelsens lovbundne Sammenhceng."

„Det var ved samme Tid (1821— 22), at der i flere Ret- 
ninger blev givet lovbundne Fortrin  til de latinfle Examiner; 
Laugsvcrsen og Examensvcesen strammedes i Haandvcerk og Zndu- 
stri, Ncering paa Landet holdtes i stramme TH ler 0 i s. v. M o d -  
scetningen mellem hvad jeg havde set andetsteds og saae her, 
traadte gribende frem for mig. Ligesom min Fader havde vceret 
og var Raadgiver for alle S la g s  betrcengte af Almusklassen, saa 
blev jeg, der var voxet op paa Stedet, det ogsaa. Paa. den Tid 
grundlagde sig den Overbevisning hos m ig, at Staten  savnede 
en Middelklasse, at denne kun lod sig finde i Landboklassen, at 
Bondeudfrielsen var et halvgjort Vcerk, at Laugsvcrsen og Kjpbr 
stadaspoeling var hindrende for en natürlig Udvikling, at Examens- 
vcesenet for en stör D e l var en Stptte for Middelmaadigheden, 
og at det latinske Laug var Laugenes Laug og det skadeligste af 
alle. D a  jeg havde afvundet min E rfa rin g  og mine Underspgelser 
denne Grundanskuelse, aabnede jeg Felttoget ved Meddelelser ü l 
Pressen, ved at tage mig af forfljellige S ä g e r ,  kort ved Hjcelp 
af de faa M id ler, der stod til m in Raadighed 'Uden at overstride 
Lovlighedens Grcmdser. Jeg var dengang endnu ikke tredive A ar  
gammel og var fallet paa at arbejde videre, uanset hvorledes 
Sagerne stillede sig for mig, der havde, maaske formeget, W e lsen  
af at kunne ftrge for mig selv, idet jeg nemlig var legemlig stcerk, 
ikke frygtede legemligt Arbejde, ikke let̂  led under legemlige S a v n  
og havde et frisk og frejdigt S in d . A t  jeg vedblev at leve ugift, 
bidrog til at gj/rlre m ig uafhcengig/

M a n  ser, hvorledes det, som udgjpr den rpde Traad i hele 
Tschernings poliüfle Virksomhed, nemlig Hans varme W e lse  for 
Alm uen, for alle de Tilsidesatte i Sam fundet, og Hans Kamp  
mod alle Forrettigheder, hvorledes det allerede tidligt spirede og 
udviklede sig hos Ham.

F ra  sin S t illin g  paa Frederiksvcerk blev Han allerede kaldt 
bort 1828, da den danske Regering sendte Ham med Officererne 
C. F . Hansen og Schlegel, (der begge senere bleve Generaler) 
til M o rea  til den lille franste Hcrr, som skulde kcempe mod 
Tyrkerne og tvinge dem til at standse med den flrcekkelige Ud- 
ryddelseskrig, disse ftrte mod Grcekerne. Her blev Tscherning 
ansat ved Artilleristabens Materielvcesen, men rejste allerede der- 
fta i Foraaret 1829. H an  lagde Vejen hjem over Frankrig, 
hvor Han i Toulouse i nogen Tid studerede Artillerietablisse- 
menteme; Han opholdt sig ogsaa i P a r is  i nogen T id , hvorfra



hän bragte Tegmnger ovsr det ny franste ÄrtiÜerisyftem med til 
Hjemmet.

I  Esteraaret 1829 var Han da atter i Kjpbenhavn, ud- 
ncrvntes i Oktober til Kapitain og kort efter tll Leerer i Fysik 
og Kemi ved Artillerikadetinstituttet. Nceste A a r  blev Han M e d -  
lem af to kongelige Kommissioner, den ene til Oprettelsen af en 
militcer Hpjstole, den anden til en Om ordning af Landkadet- 
akademiet. Det gik rastt; Han var 34 A a r  gammel og havde 
allerede opnaaet en S t i l l in g ,  föm lovede en glimrende Fremtid; 
blot maatte Han huste, at Han levede under en absolutistifl R e 
gering, hvor Han ikke formeget, maatte gjpre B ru g  af de rige 
Erfaringer, Han havde hpstet paa sine Rejser, og iscer ikke for 
stcerkt give sine Meninger til Kjmde om Manglerne ved Hcer- 
vcesenet og andre Forhold; men dertil var Tscherning for ufor- 
sigtig, eller rettere for frimodig og oerlig.

Allerede i Kommissionerne lod Han sig mcrrke med sine nye 
og frie Jdeer, og det kom tidt tll Sammenstpd mellem Ham og 
de andre Medlemmer, navnlig med Hansen. Tscherning udrettede 
dog intet; thi vel havde Han ncrsten altid Overvcegten i Debatterne, 
men Hansen var hpjt anflreven hos Frederü den Sjette, og der
for var det altid den Sidstes M e n in g, som sejrede. Tscherning 
blev dog i Ju n i Maaned 1830 udncevnt til fprste Skoleofficer 
og Lcerer i praktifl Artilleri ved den ny militcere Hpjskole; men 
Stillingen  var ikke sikker. Thi det var ikke alene de andre M e d 
lemmer i Kommissionerne, Han havde stpdt med sine nye Jdeer; 
det var ogsaa Frederll den Sjette, der havde saa hpje Forestll- 
linger om sin egen K lpgt og Jndsigt og ikke taalte, at Andre 
vilde vide bedre'Befled; man kjender jo Hans: , V i  alme vide/  
Tscherning skulde snart faa den kongelige Unaade at M e .

Julirevolutionen i P a r is  1830 lod sig moerke over hele 
Europa, og vort lille Land gik da Heller ikke helt fri. D m  ny 
Landfoged paa S i l d / U v e  Jens Lornsen, skrev „O m  Schlesw ig
Holsteins Forfatningsvcerk," hvori Han fordrede disse Landsdeles 
fuldstomdige Adflillelse fra Danm ark ; det var i Esteraaret, og i 
November indsendte Proelater, Ridderskab og porige Godsejere i 
Hertugdpmmet Holsten m  Adresse til Frederik den Sjette; i 
Februar nceste A a r  udkom den kongelige Kundgjprelse o m , at 
Köngen havde til Hensigt at give Danm ark og Hertugdpmmerne 
raadAwende Provinsialstwnder, og den 28de M a j  udftedtes A n -  
ordmngen om disses Jndfprelse.

D er kom Liv herhjemme; man italte og skrev om dm  ny 
Forordning, og Tscherning var en af dem, som ivrigt deltog i 
Striden. Allerede 1831 udgav Han ,D e  preussifle Provinsial- 
stomders Historie i körte Trcek/ stpttet paa de Erfa rin ge r, Han



havde hpstet i selve Landet, og hvori Han viste, at disseS Jnd - 
retning itke passede for vort Land; men det nyttede In te t, thi 
disse bleve dog vcrsentlig taget til Forbillede her. Sam tid ig  ud- 
gav Han en Roekke mindre Skrifter: „Nogle Bemcrrkninger om 
det danske Vcebningssystem og dets M a n g le r" og skrev i Kjpben- 
havnsposten „O m  Folkevockning i  D an m ark ;' det var dm  al- 
mindelige Vcernepligt, som Han allerede nu begyndte at kcempe 
for. O g  ikke nok hermedl S a a  var Han 1832 Medstister af 
,28de Aiaj-Se lskabet," fremkaldt ved Forordningm  om Provin- 
sialstomdemes Jndfprelse; Han spgte at samle Mmjngsfoeller i 
politiste Foreninger, Hans Oppositton mod de porige Medlemmer 
i  Hpjstoleraadet blev ivrigere. D e t var Kong Frederik for stcerkt, 
denne Tscherning var jo et farligt Menneste, en Folkesorfprer, 
og i J u n i 1833 fik Tscherning en kongelig Ordre ttl at foretage 
sig m  Underspgelsesrejse i Udlandet, „der vilde medtage lang 
Tid." D et hed sig rigtignok, at det var for at underspge for- 
skjellige Landes Hcrrorganisationer, iscer med Hensyn til Artilleriet; 
men det var jo tydelrgt ,wk m  Landsforvisn ing, blot var den 
ikke givet paa graat Papir. S aa d a n  vilde nu Tscherning imid- 
lertid ikke forstaa S a g m  og Han indfandt sig hos K ongm  for at 
takle for det hcederlige Hverv; men dmne svaredei „Naa, saa 
D e  tager det paa d e n  M aad e!"

I  Begyndelsm af J u li  rejste Han da dort for alter at be- 
rige sin Aand med nye Erfaringer og Kundflaber, som künde 
stcerpe Hans Vaaben som Folkefrihedens Talsm and mod dm  ab- 
solutistiske Regering. Fpr Afrejsen havde nogle Venner og M e -  
ningsf«ller indbudt Ham til en Frokost hos M ad am  Lynge paa 
Frederiksberg, og en Skare  unge Mm nester samledes udmfor for 
at takle Ham for, hvad Han havde gjort, og for at Mste Ham 
en lykkelig Rejse. D et er vel vcerd at loegge Moerke ül, at den, 
som tolkede Ham disse Fplelser i varme O rd  og med m  sjelden 
Veltalenhed, var dm  unge O r la  Lehmann.

H an  berejste Tydflland, Schw eits, det nordlige J ta lim , 
Frankrig, Belgien, Holland og England, og overalt viste Han 
Videbegjcrrlighed og F lid ; Han skrev saaledes til franste Tids- 
skrifter flere videnskabelige Afhandlinger, hvoraf nogle m dog  
vakte ikke saa liden Opsigt. H an  traf ogsaa sammen med Mcm d, 
som senere ere blevne berpmte i Historien; saaledes kunne, vi 
ncevne Caväignac, Prcrsident for den franste Republik i 1848, og 
Louis Bonaparte, den senere Napoleon dm  Tredje. Efter 5 
A a r s  Forlpb vendte Han tilbage; m m  Opholdet i Hjemmet var 
kun kort, thi 5 Maaneder efter fik Han alter kongelig Tilladelse 
til at rejse bort for at overtage Bestyrelsm af Anloeget af nogle 
Kulm iner, som et Aktieselstab ejede i Frankrig. D et var i Be»



gyndelsen af 1839; m m  da Han i Esteraaret var fcerdig med 
dette Arbejde, overtog Han Bestyrelsen af en kille Jernbane i det 
sydlige Frankrig. M a n  kan ikke nceqte, at det var en mangesidig 
praktifl Uddannelse, som blev Ham til Del.

Zmidlertid var Frederik den Sjette dA> den 3dje December 
1839, og et A a r  efter, i Deeember 1840, vendte Tscherning alter 
tilbage til K M m h a v n .  D et syntes en kort Tid, som om de nye 
Jdeer havde faaet nogm  Jndflydelse under den nye Konge, og 
det begyndte at se lysere ud for Tscherning; thi i Jan u ar 1841 
blev Han udncevnt til Batterichef og Ju n i samme A a r 'B le v  Han 
udncevnt til Ridder af Dannebroge. M e n  det viste sig snart, at 
man havde taget fejl af Kristian den Ottende; Han var ikke til 
S in d s  at give Folket m  starre Frihed, og Tscherning h M e  ikke 
til dem, som künde lcrgge Sk ju l.p aa  de skuffede Forventninger. 
Det var atter Hans Pen, som bragte Ham i Ulejlighed. Ved  
nogle Artikler i „Fcedrelandet/ hvori Han udtalte sig f o r , at 
Artilleriet künde faa dygtige Officerer ved at tillade Underklas- 
sernes Forftemmelse til Officerer, st^dte Han de fleste af sine 
Kammerater fra sig, og disse gjorde Skrid t for at befri sig fra 
Ham. H m  blev i denne Anledning endogsaa d M t  af en Krigsret 
til nogle D age s Arrest. (Det er blevet fortall, at det ikke er 
ferste Gang, Han er bleven straffet; da Frederik den Sjette nemlig 
1815 vmdte hjem fra Wienerkongressen, skal Han som ung S e -  
kondl^itnant have ncegtet at tage D e l i  den befalede Hyldest, og 
kom derfor et P a r  D age  paa Hovedvagten). H m  havde selv 
allerede tcmkt paa at stge sin Affked hellere m d at faa den, og 
under disse Forhold blev Hans Anstgning naturligvis uden Vanske- 
lighed bevilget dm  21de Deeember 1841, „i Anledning af dm  
störe Armereduktion/ som forestod. S a a  var Han da „affkediget 
Kapitain," m m  dog i  Naade og med Pension.

Denne Pension var imidlertid ikke stör og blev i a l F a ld  
utilstrcekkelig, da Hanl opgav sine tidligere Anskuelser om W gte- 
standm og gistede sig, 1845, med Eleonore Christine Lützow, m  
Datier af Hans Moerbroder, Generalmajor von Lützow. H an  
maatte' derfor sFge Privaterhverv, og bestyrede saaledes nogen 
Tid et Finerfljcereri og flere andre industrielle Anlceg. M e n  stadig 
bestceftigede Han sig i frisindet Retning med de politifle S p d rg s -  
m aal, som dm  G ang  laa for. Saaledes var Han ?  Aarene 
1840— 47 en af „Fcedrelandets" flittigste Medarbejdere, og man  
kan sige, at Han har havt m  overvejende D e l i den Jndflydelse, 
dette B la d  havde disse Aar. Sam tid ig  forMede Han Rcekken 
af sine Smaastrister om det danske Vcckningssystem, hvorved lhan  
stadigt arbejdede for almindelig Vcemepligff, og iscer bestceftigede 
Han sig iprigt med det slesvigfle Sp-lrgsm aal. M a n  kan 'godt



sige, at Tscherning var den Forste eller en af de Forste, som 
saae det A lvorlige i dette Forhold; saaledes opfordrede Han 
allerede 1842 indtrcengende til at forberede sig paa den uund- 
gaaelige Kam p, blandt Andet ved Oprettelsen af en Krigskasse. 
H an  erhvervede sig jo ogsaa den G an g  det Hcedersnavn af de 
Tydske, at Han var „en af de inest forstokkede Ejderdanske." 
Hvad dette Sp ^ rgsm aa l angaar, kunne vi erindre om, at Han 
var Medindbyder til M ddet i Hotel d'Angleterre i Deeember 1842, 
hvor der blandt Andet blev vedtayet at indbyde til en M arks-  
subfiription for at hcedre Peter Hjort Lorentzen, hvem de tydsk- 
sindede havde villet käste ud af den slesvigfle Stcenderforsamling, 
fordi Han „vedblev at tale D a n s t /  og hvem den danske Regering 
svigtede i Hans Kam p for vort S p r o g  og Fcedreland.

Scerlig maa mcrrkes Hans Forhold til Bondesp-rgsmaalet, 
som Han idelig og idelig vendte tilbage til baade i Tale og Skrift; 
en stör D e l af Hans Artikler i „Fcedrelandet" handle netop om 
Landboforholdene, som f. Ex. Hartkornets lige Bestatning, Se lv -  
ejendoms Fremme og Tiendens A D s n in g .  >

D e r  var i M idten  af Fyrrerne vakt et stcerkt R^re rundt 
omkring paa Landet ved Hans og andre frisindede Mcends Be- 
strcebelser for at skaffe Bonden sin Rer; blandt disse var B a l-  
thazar Christensen, Z . C. Drewsen og Skolelcerer Gleerup fra 
Udby i Holbcek Am t. M e n  iscer maa mcerkes Skolelcerer R asm u s  
S^rensen og Husm and Peder Hansen i Lundby, som vandrede 
omkring fra det ene S ie d  til det Andet for at holde M/rlder med 
BM derne; efter et saadant M^de overnattede de tidt paa Lande- 
vejen for nceste D a g  at holde et nyt. Regeringen blev mere og 
mere urolig overfor denne Bevcegelse, og i November 1845 ud- 
stedte den det berygtede „Bondecirkulcere," hvori det blev forbudt 
at holde M öder paa Landet for at forhandle om Bondens Rets- 
forhold. E n  Adresse, som var forfattet af R asm u s S M n se n ,  
og hvori alle Bondestandens In ste r  i Korthed vare fremsatte, 
havde allerede fdr dette Cirkulceres Fremkomst faaet 9,400 Under- 
skrifter, de fleste fra Nerne. Deputationen, som skulde overbringe 
Köngen denne Adresse, blev af Bondens Venner i Hovedstaden 
indbudt til en Fest paa Skydebanen den 25de November 1845, 
og her holdt Tscherning TÄen for den almindelige Vcernepligt, 
en af Fordringerne i Adressen; Han roste sig as i denne S a g  at 
vcere i Besiddelse af „den saa berM te Sejghed;" det var sandelig 
ikke alene i denne S a g ,  Han havde den. Deputationen selv blev 
ikke modtagen af Köngen, men af Hans Kabinetssekretcer. Be- 
vcegelsen paa Landet tiltog naturligvis ved Cirkulceret; navnlig gjorde 
Holboeks Am t sig bemcerket; det Üev ligefrem betragtet som revolu- 
sioncert. O g  det var da ogsaa herfra, at Adeen ü l ^Bondevennernes



Selskab" udgik; efter Opfordring fra Gleemp blev det stiftet 
den 5te M a j  1846 med en Bestyrelse, der bestod af Tscherning, 
Balthazar Christensen, Drew sen, O r la  Lehmann, Etatsraad  
Povelsen, Kapitain Jespersen og Gleerup, og Tscherning var dets 
Formand, indtil Han to A a r  senere blev Krigsm inister; Han ud- 
traadte da af Selstabets Bestyrelse den 25de M a j  1848, men 
indtraadte atter i Oktober ^samme A a r ;  men B .  Christensen, 
som strax var bleven valgt i Hans S te d , vedblev at vcere F o r 
mand; endelig i A p r il 1854 udtraadte Tscherning igjen af Be- 
styrelsen og har ikke senere vceret i den. Dette Selstabs störe 
Betydning maa baade det ene og det andet Parti erkjende. 
Formaalet for hele Bevcegelsen, som fra dette Tidspunkt kom ind 
i et roligere S p o r ,  var fornemmelig at hceve Bonden til Lige- 
stilling i Samfundet med de andre; Selskabet havde da fra Be- 
gyndelsen ingen egenlig politisk Karakter; men det fik det, da 
man indsaae, at man bedst naaede M aale t ved at skaffe Bonden  
politisk Jndflydelse, og det kom derved til at spille en stör Ro lle  
i vort Forfatningsliv.

Ku n  faa D age  efter Kristian den Ottendes D pd  i Jan u ar  
M aaned 1848 lovede Frederik den Syvende fit Folk en friere 
Forfatning; men dm  var ikke videre folkelig i Anlceget, og T il- 
sagnet blev modtaget med stör Misfornpjelse af Frihedsmcmdene, 
iscrr da det var overdraget Bang, K a r l Moltke og Arsted at ud- 
arbejde Planen. E n  Bondedkputation, som i Februar kom til 
Hovedstaden for at lykMske K ongm  til Tronbestigelsen, syntes 
Heller ikke om det, navnlig hvad Valgbestemmelserne angik, og i 
et M pde , dm  holdt med sine V m n e r, fremkom da Tscherning 
med Forslaget til m  Hel ny V a lg lo v , som var bygget paa al- 
mindelig Stemmeret; dog holdt Han paa en ringe Valgcensus. 
M m  paa samme Tid udbrpd Februarrevolutionen i P a r is ,  og 
det varede ikke lcmge, inden ViÄningerne ogsaa viste sig hos os, 
idet Slesvigholstenerne holdt det bekjendte Mpde i Rendsborg dm  
18de M a rts . I  hele Landet vaktes en levende U r o , som i 
Hovedstaden gav sig Luft i Kasinompderne; paa det sidste af 
disse, den 20de M a r t s ,  stillede Lehmann de bekjendte Beslut- 
ninger: at enhver slesvigholstensk Forfatning er en Opgivelse af 
den danske Krones Ret til S le sv ig , at Folket tilsiger Köngen m  
ubegrcmdset Bistand i Kam pm , at Forbindelsm mellem Danm ark  
og S le sv ig  kun kan sikres ved en steiles Forfatning, bygget paa 
en folkelig V a lg lo v , at K o ngm  for Landets V e ls  Sky ld  strax 
maa omgive Tronen med Mcend, der kunne indgyde Folket Tillid. 
H an  understMedes kräftigt af M ange, og maaste ikke hensynslpsere 
af N o gm  m d af Tscherning. M e n  da de vare vedtagne sent 
pag Aftenen og m  S tm yn e  opfordrede til strax at forelcrgg?



Köngen Folkets Pnster, raabte Tscherning: „Nej, mine Herrer, 
vi sove ftrst paa det i Nat, ikke sandt?" Saaledes gik det Hele 
roligt og vcerdigt af den nceste D a g ;  man kan ikke vide, hvor
ledes det var gaaet uden disse besindige Ord.

Allerede den 22de M a r t s  kaldtes flere af Frihedspartiet 
til Köngen, og dm  24de sad Tscherning i Martsministeriet som 
Krigsminister. D e r fortaltes, at Han lcmge vcegrede sig ved at 
overtage Posten og henviste til Hansen; men da denne undslog 
sig, tog Han imod den, dog fFrst efterat K o n gm  havde lovet Ham 
en meget udstrakt Myndighed; navnlig gav Han Ham Tilsagn om 
ganske at .ette sig efter Hans M ening om, hvorledes Krigen skulde 
f M s ,  naturligvis mod at Kongm  künde afskedige Ham, naar 
Han vilde.

Det var ikke saa underligt, at Han ncerede Betcenkeligheder; 
thi det var et vanskeligt Arbejde, Han havde at udrette. M ed  
en utrolig Hast maatte Han samle og ordne Hcvren, som havde 
M a n ge l paa A lt, vel ogsaa paa gode Officerer. M m  Tscherning 
viste en overordentlig Jver og Udholdenhed og havde et flarpt 
B lik  for at vcelge fine Folk; det er saaledes Hans Fortjeneste, at 
Han satte den 36aarige Lcesfte, der ligesom Han selv ikke var 
andet end Kapitain , i Spidsen for Hceren. Naturligv is s tM e  
denne Forbigaaelse M a n ge ; navnlig skal Han derved have sor- 
ncermet sin Slcegtning, den senere velbekjendte de M e z a , som 
altid i Frederiksvcerksdagene fornemt titulerede Tscherning „M in  
Svo ger, Srnedesvendm."

M e n  Tscherning blev mismodig ved Krigens Gang. Preus- 
sm s Jndblanding og Stormagternes Tilbageholdenhed gjorde et 
smerteligt Zndtryk paa Ham og Han solle sig skuffet; Han begyndte 
at frygte for Krigens Udfald og raadede til Eftergivenhed. For- 
holdet til Hans tidligere Nenner flappedes; de, som for enhver 
P r is  vilde opretholde R igets Enhed, troede, at Han vilde O p -  
lM n in g  og Splittelse. O g  dette var ikke den eneste S a g ,  hvori 
Tscherning var uenig med sine Kolleger; navnlig var Han imod 
Udkastet til den fri F o rfa tn in g, og fremfor A lt  vilde Han ikke, 
at en D e l af den grundlovgivende R igsforsam ling skulde vcelges 
af K o n g m , da Han ansaae det for meget farligt saaledes i For- 
vejm at danne en M ajoritet, og saamegen Vcegt lagde Han paa 
dette, at Han fordrede sin M en in g  optaget i Ministeriets Znd- 
stilling t il Kongm .

D en  grundlovgivende R igsforsam ling traadte da sammen 
den 23de Oktober 1848 og modtog et P a r  frisindede Udkast til 
en Grundlov og en Va lglov. Misstemningen mod Ministeriet 
var dog stör, og det baade i Folket og i R igsforsam lingen; man 
bebrejdede det Vaabmstilstandm i M a lm ^  og beskyldte det for



at ville dele S le sv ig , og det var navnlig mod Tscherning, man 
rettede denne Beflyldning. H an  havde virkelig ogsaa denne Tanke, 
dog opgav Han den snart, men herom mere senere. Flertallet 
af Ministeriet gik da af den 15de November, og D agen  efter 
tog Tscherning Scede i den grundlovgivende R igsforsam ling som 
kongevalgt Medlem. D e l fortirlles, at det var Tschernings egen 
Mening, at Ministeriet burde gaa af; og ligeledes skal Han selv 
til sin Eftermand i Ministeriet have udset Oberst Hansen, som 
Han derfor i Som m erens Lpb havde draget frem paa flere 
Maader; saaledes havde Han givet Ham en selvstcendig Over
kommando paa A ls.

S o m  Minister havde Han faaet sat Adskilligt igjennem til 
Gunst for Menigm and; saaledes har Han utvivlsomt en vcrsentlig 
D e l i Forordningerne i M a j  1848 om Forbedringer i Husmcrnds 
og Jndersters Kaar, om Jords Afgivelse til Fattighuses Opftrelse 
o. s. v .; men iscer har Han W ren  af Septemberloven, hvorved 
en D e l af Vcrrnepligten ogsaa paalagdes de Klasser af S a m -  
fundet, som hidtil havde vceret fritaget for den, og derved for- 
beredtes Ophcevelsen af den Uret, der hidtil var udpvet mod 
Bonden i dette Forhold.

Tschernings Optrceden overfor de Udmcerkelser, Köngen ü l- 
tcenkte Ham som Minister, er meget betegnende. Allerede efter 
Sejren ved B o v  i Aprilmaaned udncevnte Köngen Ham til Oberst; 
men Han vilde ikke underskrive sit eget Oberstpatent; derfor blev 
Han det ftrst efter sin Udtrcedelse af Ministeriet. H an  frabad 
sig ogsaa det K o m m an d M ors af Dannebroge, Köngen havde 
villet give Ham. „Zeg har M pje  nok med at dcrmpe Forfcenge- 
ligheden hos Officererne; men jeg vilde um ulig kunne gj^ire det, 
naar jeg selv syntes at give efter for de n / saadan skal Hans 
Afslag have lydt.

S o m  Medlem  af den grundlovgivende R igsforsam ling hjalp 
Han fprst og fremmest af al M a g t  til at gjennemfpre den al- 
mindelige Vcernepligt ifplge Septemberloven, som vakte ivrig 
Modstand, og det ikke alene i en D e l af Pressen, men ogsaa i 
selve Rigsforsamlingen. Z^vrigt maatte Han indtage en scrregen 
S t i l l in g , da Han ikke godt künde og Heller ikke vilde opponere 
mod Novemberministeriet, og dog Mskede flere T ing cendrede i 
Gmndlovsudkastet. Z  det Hele lagde Han mest Voegt paa, at 
den lovede udstrakte Va lg lo v  bevaredes, og raadede ellers Venstre, 
som Han havde fluttet sig til, efter at havde oph-rt at vcere 
Minister, til at vcere eftergwende i de andre Ting. Nogle  W n -  
dringer fik Han dog gjennem fM ; saaledes satte Han igjennem, at 
et Kirkem^des Betcenkning stulde indhentes, inden Folkekirkens 
Forfatning künde ordnsss, at de ü l  Kirker, Sko ler og milde S t if t



telser besteinte M id ie r  ikke maatte anvendes til noget andet Pje- 
med, at alene Domstolene künde afgjpre, om en af R igsdagen  
vedtagen Lov var i Overensstemmelse med Grundloven. H an  
kcempede ogsaa for at faa Tienden anerkjendt som en af de 
Skatter, der skulde regnes med, naar der var Tal? om Valgbar- 
hed til Landsthinget; men det lykkedes Ham ikke. Z  meget af 
sin Strceben stpttedes Han af de andre Fprere for Venstre, B a l-  
thazar Christensen og I .  A . Hansen. O gsaa  Grundtvig gik 
mange Gange med Ham; dog var Tscherning denne for efter- 
givende mod Ministeriet, og iscer vare de aldeles uenige om Alt, 
hvad der angik S le sv ig  og den slesvigske Krig.

D e n  grundlovgivende R igsforsam ling havde endt sit Hverv, 
og den 4de Deeember 1849 valgtes Tscherning til Medlem af 
Folkethinget for Holbocks anden Krebs, og der er Han stadig bleven 
gjenvalgt ved Kaaring og uden Modkandidat, indtil Han selv 
nedlagde fit M a n d at i 1866. D o g  blev Han kort Tid udelukket 
af Rigsdagen, da Han nemlig paa Opfordring stillede sig i Lyngby 
mod Professor Kayser og faldt igjennem i Februar 1853. 
Udelukkelsen var som sagt kun kort; thi R igsdagen  oplpstes efter 
sex Ugers F o r lp b , og der foretoges nye B a lg  i M a j  samme 
Aar. Gaardm and H a n s Iensen, som var bleven valgt i Hans 
S te d  i Holbocks anden Krebs og som nu sidder i Thinget for 
samme Krebs efter Tschernings frivillige Tilbagetrcrdelse, Irak sig 
tilbage for Ham ved det ny B a lg .

I  alle disse A a r  hprtes vel ikke noget N a v n  tiere end 
Folkethingsmanden for „Holbocks anden," (som bekjendt maa 
ikke Personens N a v n , men kun Valgkredsen ncevnes i Thinget), 
og In g e n  var bedre kjendt end Han. Tscherning var en hpj, 
smuk M a n d  med en rank og cedel H oldn ing, m  hpj, fremsprin- 
gende Pande, og derfor noget dybtliggende, men klare og milde 
Ajne, som dog undertiden künde vcere gjennemtrcengende nok; 
Hans H aa r og militcrre Overskjceg var oprindeligt mprk, men blev 
senere graasproengt, og ülsidst aldeles hvidt. Tidlig og sildig 
var Han tilstede i Thinget og holdt ud trods Nogen, om det saa 
skulde vcere til over M id n a t; lcrnende sig tilbage paa Sto len  og 
strygende sit Overskjceg fulgte Han med Opmcecksomhed a lk  Ta- 
lerne, som Han stadig afbrpd med Bemcrrkninger. S e lv  tog Han 
virksomt D e l i alle S ä ge r  og takte overordentlig meget; man 
paastaar, at Han leverede Tiendedelen og derover ü l Folkethings- 
tidendens Zndhold. H an s Stemme var klar og sjcelden vel- 
klingende, og hvad Hans Veltalenhed angaar, er Han nceppe bleven 
overgaaet af- nogen anden banst Taler i vort Forfatningsliv.

H a n s  Jndflydelse i  Thinget var overordentlig stör, iscer i 
Aarene 1856— 1865, da de fÄses Ppliggender vare henviste til



Rigsraadet og der saaledes ikke var Anledning til at komme ind 
paa det slesvigfle S p M s m a a l ;  thi i Hans Anstuelser vm  dette 
Punkt stod Han temmelig ene. H an  var i disse A a r  i A lm in -  
delighed Iste Viceformand og den. egentlige Leder for Venstre, 
et N avn , som Han ellers ikke yndede; Han foretrak ,M e n ig -  
mandspartiet," det vil sige Reprcrsentanterne for den D e l af 
Folket, som scerlig trcengte til at opretholde den politifle Lighed; 
Han kaldte det ogsaa tidt det umiddelbare eller naturlige Dem o- 
krati. H an  var desuden Medlem af en overordentlig Mcengde 
Udvalg, og scerlig maa mcerkes Finansudvalget, hvis Formanjß 
mten Han eller M o nrad  var; ved sin Virksomhed her har Han 
bidraget overordentlig til at hcevde Finanslovens Betydning for 
Folkeihinget. Z  Udvalgene var Han et scerdeles punktligt og 
flittigt Medlem, og baade Ven  og Fjende maa erkjende, at Han 
der var i HH G rad hensynsfuld og imodekommende, hvilket ikke 
künde siges om Hans Optroeden i Thinget. O gsaa  Regeringen 
satte P r is  paa Hans Kundstaber og Arbejdsdygtighed; Han var 
blandt Andet Formand i to Kom m issioner, den ene angaaende 
Straffeanstalterne (1858), den anden angaaende Althingets Be- 
villingsmyndighed (1861).

M onrad, dm  eneste af Martsministrene, som endnu er i Live, 
betegnede engang Tscherning og Grundtvig som de eneste geniale 
Medlemmer i Thinget, m m  raadede tillige til ikke at folge nogm  
af dem, da den Forste altid stMede mhver Regering og d m  Anden 
altid kjcempede imod dm. Hermed stal dog ikke vcere m m t, at 
Tscherning ikke angreb Regeringerne, Lvcertimod; m m  det var Hans 
Ord, at man ikke skulde styrte dem, fordi „vi opnaa intet Andet 
ved det end at faa det ene Ministerium  slettere end det Andet."

F o r  at karakterisere Tschernings ydre Optrcedm kunne vi til 
S lu tn in gm  ikke undlade at anfpre nogle Udtalelser, som M o n ra d  
har skrevet, efterat Han var kommen hjem fra sin frivillige Land- 
flygtighed.

„Tscherning er vcrsmtlig Taler og ikke Skribent. S o m  S k r i
bent komme alle Hans M an g le r  til Syn e , som Taler forsvinde de 
vel ikke, m m  de dcekkes og g j M s  usynlige af Hans Veltalmhed. 
H vor oste har ikke Hans Tale lydt i Folkethingssalen buldrmde, 
drpnnmde, skummmde som en vild Fos, altid fuld gf nye Tanker 
og rig paa Jdeer. V e l stode Tankerne nu paa Hovedet og nu 
paa Benene, og vel kom Zdeerne snart paa K ryd s og snart paa 
Tvcers; m m  altid blev Foredraget vcegtigt ved et fn fl, nyt og 
ejendommeligt B lik  paa mhver S a g .  Forfatteren af disse Linier 
har ikke vcrret nogen Tilhcrnger af Tscherning, m m  oste Hans 
Modstander; m m  Han tilstaar, at Han meget oste har udsat at danye 
sin endelige M ening om en S a g ,  indtil Han havde H M  Tscheming



udtale sig om den. —  N aa r Han log Ordet, blev der altid en 
lydtzs Opmcerksomhed; man vaagnede op af sin D va le , og den 
aller interessanteste Sam tale  forstummede. A lle  bleve ingenlunde 
hmrykkede; mange bleve vrede, forbittrede, m m  lysvaagne bleve 
alle. S a a  blev man nu og da reven hm  af sin Lidsnflabelighed 
til at afbryde Ham i Talens L M  med en eller anden Bemcerkning, 
uagtet det var m  Aftale mellem Hans Modstandere, at man ikke 
maatte afbryde Ham; thi mhver Afbrydelse gav Hans Tankegang 
fornyet K raft og F lu g t; derfor var en Afbrydelse Ham ogsaa 

Dverordm tlig kjoerkommm; Han formelig lurede paa dm, og Hans 
V jn e  lpb om i Forsam lingm  med et udfordrende B lik , og ned 
flog Han med hele sin Kraft i det svageste Kny, der kom fra den 
fjerneste K rog  i S a lm . "

„D og den, der kun kjender Tschernings Optrceden i S a lm ,  
kjendcr ikke mere m d den halve S id e  af Hans Virksomhed. Uden
for S a lm ,  i Udvalgene blev den stride F o s  til m  rolig, stcerk, 
jcevnt arbejdende Strpm , der drev Saugfljcererier, Smedier o. s. v .; 
Hans F lid  var utrcettelig, Hans Arbejdsdygtighed svigtede Ham 
üldrig; Han paatog sig de svcrreste og mMommeligste Hverv og 
udfprte dem med den stprste Samvittighedsfuldhed. Det er en 
Se lv ftlge , at Han medbragte i Udvalgene stör R igdom  af nye 
Tanker og Anskuelser; m m  hermed formede Han en moerkelig Takt 
for Samarbejden, og da Han var fri for den Paastaaelighed, der 
har sin R od  i Forfcmgelighed, saa vidste Han at lcempe sig og 
fljcelne mellem det Vcesentlige og Uvcrsentlige. Dersom man havde 
en Fortegnelse over de S ä ge r , der ved Hans Bistand ere ftrte 
gjmnem Folkeihinget, vilde man forbauses derover."

J a  man forbauses over dmne Virksomhed, og man —  for- 
fcerdes, naar man skal give m  Oversigt over den. Det ligger i 
Sagend  Natur, at man ikke kan vcere udtMmende her, men maa 
indflrcenke sig til de Forhold, hvor Hans Jndflydelse var stprst, 
og som laa Ham mest paa Sinde. O g  dette var da ftrst og 
fremmest M enigm ands T a w ; alt hvad der var til Gavn  for de 
mindre heldig stillede i Sam fundet, fandt i Ham den irrigste 
Talsm and; alt, hvad Han ansaa for skadelig for dem, bekjcempede 
Han hensynshlst.

Derfor tog Han virksomt D e l i alle Lovene om Landbofot- 
holdme, som bleve vedtagne i Aarene 1850— 51, f. Ex. om 
Hartkornets Udjcrvning, Hoveriets A flpsning og Selvejm sdom s 
Fremme paa S ta te ns Godser. Iscer kjcempede Han ivrigt for 
Fcrsternes Frigjprelse; Han beskceftigede sig stadigt med dette Sp ^ rgs -  
maal under hele sin Rigsdagsvirksomhed og paalagde alle de stif
tende Ministerier at sprge for dets Lpsning. Derfor satte Han 
sig med Hcender og F M e r  mod alle Forrettigheder, mod Alt,



söm efter Hans M ening kun kom enkelte b lässer til Äode; det 
strste og sidste var Gjennemfprelsen af Lighed for alle S ta tsb o r-  
gere; man har endog sagt om Ham, at dette var Ham saa vigtigt, 
at naar blot Ligheden blev naaet, künde Friheden skjptte fig selv. 
Staten skulde efter Hans M ening blot sprge for de timelige Be -  
tingelser for Borgernes V e l; men den aanvelige Udvikliug blev 
den Enkeltes S a g ,  dermed havde Staten  In te t at gjpre.

Saaledes forstaar man, at Han vilde have, at Universitetet 
skulde vcere en fri H M o le ,  og ikke nogen privat Embedsmands- 
flole, og at Embedsexaminerne stulde overgives til sceregne Kom m is- 
sioner. D e  kongelige lcerde Sko ler flulde nedlcegges; scerlig drog 
Han 4il F e lls  möd Metropolitanstolen i Begyndelsen af Tredserne. 
J a , Han var endog mod Udvidelsen af Undervisningen i A lmue- 
skolen, idet den, som Han mente, ikke maatte bringes over det Trin, 
hvortil alle Sta tens Borgers bürde naa. A l  Understpttelse fra 
Statens S id e  til aandelige Form aals Fremme skulde falde bort 
eller i det Mindste kun anvendes, hvor det var H M  n^dvendigt; 
og Han var ikke alene mod Understpttelse til Theatret, de lcerde 
Skoler o. s. v., men Han var ogsaa uvillig stemt mod Understpt- 
telser til BondehM o ler og opfordrede Bpnderne til selv at vcere 
imod det, thi da künde de ogsaa med stprre Ret ncrgte det Andet. 
Derfor talte Han ogsaa i 1856 mod Oprettelsen af Landbohpj- 
skolen og krcevede, at den skulde betales af dem, for hvem den 
oprettedes.

M a n  kan ikke tvivle om, at Han i al dette lod sig lede af 
W elsen  af det retfcerdige i at bruge Statens M id ie r  til Fordel 
for en D e l af Befolkningen, som allerede hprte til den heldigere 
stillede; men man kan ligesaa lidt ncegte. at Han gik for vidt i 
denne Kamp og ofte i sin Jver lod sig henrive til at bruge U d - 
tryk, der maatte virke i hpj G rad  saarende, som f. Ex. naar Han 
kaldte Thorvaldsens Museum  for „et S la g s  fint T ivo li" og det 
oldnordifle og ethnografiske Museum  for „Snurrepiberier," eller naar 
Han yttrede, at det var ligegyldigt, om Folk lcerte Historie, da den for 
de Fhste var et sammenflrevet Makvcerk, eller om de vidste, at P a r is  
laa i Frankrig eller i Spanien. M a n  kan ikke undre sig over, at Han 
af politiske Modstandere er bleven beskyldt for at ncere materiali- 
stiske Anskuelser og for at käste V ra g  paa al Dannelse og O p ly s-  
n in g ; saadanne O rd  som, „at Han rkke interesserer sig for grpn- 
landske Kanoer og grcefle Marmorstatuer, fordi det er Ting, man 
ikke kan spise," ere paa en vis M aade  berettigede. N aar man nu 
veed, at Tscherning selv var en overordentlig kundskabsrig og dan- 
net M a n d , veed man tillige, at det ikke var mod Dannelse og 
O p lysn ing overhovedet, men mod den overvurderede lcerde D a n 
nelse og mod Lefleriet med Künsten, Han ivrede; men det er lige



hobt sandt, a l saadänne Ö rd  ikke alene kunne mistydes otz m is- 
bruges af Modstandere, men ogsaa virke stadeligl paa den uoplyste 
M a n d  og vcekke vrange Anfluelser hos Ham.

Det var ikke alene her, men overalt, at Tscherning fordrede 
Sparsomhed i Anvendelse af S ta tens M idler. H an  vilde have, 
at Forsvarsvcesenet skulde udvikles i Retning af Folkevcebning, og 
at Embedsmoendene, som Han i Overensstemmelse med det ovenfor 
sägte, soerlig var paa Nakken af og kaldte „Mandariner" eller 
andet lignende, flulde begrcendses i deres Myndighed, for at Kom- 
munerne kunne blive selvstcendigere. H an  holdt bestemt paa en 
Zndtcrgtsflat, og i Sm aafo lks Interesse arbejdede Han stadigt for, 
at alle Ska lie r paa Livsforn-denheder skulde ophoeves eller betyde- 
lig  nedscettes, at der skulde vcere Noeringsfrihed, ja endog Rente- 
frihed. T il det Sidste künde Han dog ikke faa sine Meningsfceller 
i Rigsdagen. med; men naar Tscherning havde en M en ing om 
Noget, saa kom Han frem med det uden at bryde sig om Ven  
eller Uende.

Hvad det religiöse SpF rgsm aa l angiL, fordrede ban fuld- 
stcendig Trosfrihed og vilde, at Wgteskabet künde fluttes uden K ir-  
kens Medvirkning, at D a ab s- og Konfirmationstvangen skulde 
ophoeves. Kirken skulde efter Hans M en ing hell adskilles fra
Sta ten , som aldeles intet flulde have at gjpre med kirkelige A n - 
liggender. Her var Han uenig med Grundtvig og Hans Parti, 
som paa en mere lcempelig M aade  vilde lpsne Forholdet ved at 
give Menighederne Ret til at l^se Sognebaandet, selv vcelge sine 
Proester, danne Valgmenigheder o. s. v. T il Sognebaandets Ä s -  
ning gik Tscherning vel i 1855 med, da Han opfattede det som 
et verdsligt Anliggende; men da Han saae, hvad Meningen var, 
skilte Han sig fra Grundtvig. Det var iscer ved S M g s m a a le t  
om Kirkegodset, som Tscherning vilde have helt ud skulde vcere 
Statsejendom, at Uenigheden kom frem.

Det Punkt, hvor Tscherning m M e  mest Modstand og mindst 
künde troenge igjennem, var i Hans Anfluelser om, hvorledes For- 
holdet til HertugdMm erne bedst flulde ordnes. H an  er her ble
ven beskyldt for ikke at vcere national; naa, S age n  er naturligvis 
den, at Han troede, at Hans Vej var den bedste, thi Tscherning 
havde saa godt som Nogen W e lsen  af, hvad Han flyldte sit Fcedre- 
land. Allerede som M in ister i 1848 frygtede Han den Udgang  
i Striden, som fprst kom 1864. D a  Han ved Freden 1850 saae, 
at Danm ark i Fremtiden aldeles ikke var sikret for det tydfle For- 
bunds Jndblanding, at det ene Ministerium aflpstes af det andet, 
uden at Danm ark opnaaede starre diplomatifl Understpttelse fta 
Udlandet, forandrede Han sine Anfluelser som ejderdanfl og troede, 
at Farerne^ bedst künde afvcerges ved en .Samstatsforbindelse,"



hvorved S le sv ig  saa meget som muligt lpsnedes fra Holsten, selv 
om det ikke derved knyttedes mermere til Kongeriget, idet man 
maatte lade det bero paa Folkefrihedens Udvikling og vente, til 
hele den slesviske Befolkning var kommen til Erkjendelse om, 
at Forbindellsen med Danm ark var det bedste. Tanken om at 
dele S lesvig, saaledes at den nordlige danste D e l lagdes til I r 
land, og den sydlige tydske D e l til Holsten, opgav.H an  snart, 
fordi Han ansaae den for um ulig at gjennemfpre.

Derfor hilste Han med Glcede Ministeriet Bluhm es Kund- 
gjprelse af 28de Zanuar 1852, hvor hver enkelt Landsdel for sig 
künde udvikle sig frit uden at standses af de andre. H an  fljel- 
nede selv bestemt mellem Ordens Helstat og Sam stat, thi „Sam -  
staten er den, der bestaar af flere Dele, i  hvilke Lovgim ingen  
angaaende og Bestyrelsen af de Gjenstande, som ikke npdvendigvis 
h l̂re til at hcevde det ydre S ta ts liv  og til at opretholde Fred 
mellem Statsdelene indbyrdes, ere henlagte til disse enkelte Lands- 
dele, hvori al S ta tsm agt altsaa ikke er henlagt til M idtpunktet; 
i Helstaten derimod samles under et al Styrelse og Lovgivning i 
R igets M id ip u n k t/ D a  Venstre ikke vilde gaa med Ham i disse 
Jdeer, maatte Han ftge dem gjennemfprte ved Mcend som Bluhme, 
Sponneek, K a r l Moltke og ZArsted, Mcmdene af „den gamle Skole," 
som Han ellers maatte vcere bestemt Modstander af, da de jo vare 
mod Folkets Frihed. Det kom derved til stcerke R im in ge r mel
lem Ham og det nationale Parti, da Han vilde hjcelpe Bluhm e og 
Sponneck ül, at gjennemfpre Kundgjprelsen af 28de Januar, som 
Han har kaldt „den Skandse, hvortil hele vor politiske Tilstand 
flutter sig," og som Han opfordrede alle de folgende Ministerier 
til at lcegge til Grund for Ordningen. M e n  ogsaa de andre 
Ledere for Venstre, I .  A . Hansen og Balthrrzar Christensen, skilte 
sig fra Ham, da Han vedblev at statte Ministeriet Prsted, endog 
efter dets Forflag ü l 5mdstrcenkning af Junigrundlovett i J u li  
1853. D a  det samme Ministerium et A a r  senere udstedte „For- 
ordningen om det danste M onark is Forfatning for dets Fcelles- 
anliggender," tog Han som kongevalgt Medlem  Scede i det ulov- 
lige R ig sraad , som oprettedes ved denm Forordning, idet Han 
spgte at hcevde dets Lovlighed ved en besynderlig Adstillelse mel
lem „Anordning" og „Lov;" det var kun et Forflag, sagde Han, 
og ikke Lov, hvad Danm arks R ige  angik, fpr det var bleven ved- 
taget af R igsdagen, og en saadan Anordning havde Regeringen 
Lov til at udstede, og heri gav naturligvis Arsted Ham Ret. 
D a  det Bangste Ministerium saa nceste Aar, 1855, forelagde den 
ny Fcrllesforfatning, kjcempede Han mod den, netop fordi den 
efter Hans M ening ikke tilstrcekkeligt fulgte Kuvdgjprelsen af 28de 
Januar og formeget opgav Sam staten; „Han frygtede, at den ikke



vilde vrnde Änerkjendelse nok i Udländet, da den ikke gav Äkker- 
hed for alle Landsdele/ som Han selv senere udtalte. O g  af 
samme Grund var Han en ivrig Modstander af Novembergrund- 
loven 1863.

Tscherning har selv engang sagt, at Han „levede af Znkon- 
sekvenser/ og baade det ene og det andet Parti har taget dette 
O rd  i sin M u n d ,  naar de angreb Ham. H an  har selv vel kun 
ment, at Vejene til at naa Formaalei kunne forandres med Tiderne, 
men ikke Formaalet selv. M a n  kan ikke noegte, at Han var kon- 
sekvent i det slesvigske S p p rg sm a a l; men en ganste anden T ing er- 
om Hans Tanke var rigtig. A t  den havde bevaret os for Ulyk- 
ken 1864> kän man vidst bestemt bencegte; thi den, der kjender 
noget til de tydske Chikanerier mellem den fprste og anden sles
vigske K r ig , maa vel faa det Zndtryk, at Udfaldet var kommet, 
hvad der end var stet. '

D a  S le sv ig  var gaaet labt, var det m eningslM  at have to 
Forfatninger, en for de fcelles og en for de scerlige Anliggender; 
og det naturligste skulde da synes at have vcrret at ophceve Fcelles- 
forfatningen og gjenindscette Rigsdagen i dens fulde Myndighed, 
som ftr  1855, altsaa at lade Zunigrundloven atter trcede i Kraft. 
Denne M en in g  forfcegtede da Tscherning ogsaa i R igsraadets Lands
thing, da Bluhm es M inisterium  havde forelagt Forflaget til en 
Forandring af Novembergrundloven, et Forflag, som i flere Hen- 
seender fjcernede sig fra Zunigrundloven. Ved anden Behandling 
af Forflaget foreflog Han ogsaa en Hel anden Affattelse; men det 
fik kun Hans egen Stemme, hvorfor Han traadte ud af Rigsraadet 
i S lu tn ingen  af 1864, idet Han betragtede det som vcerende i 
S tr id  med Hans E d  paa Zunigrundloven at stemme for Regerin
gens Forflag. D a  Rigsraadet havde vedtaget dette, forelagde 
Regeringen Udkastet til den ny Grundlov. Tscherning tog altsaa 
ingen D e l i den Kam p, der i 1865 fprtes for Zunigrundloven 
mod dette Udkast i Rigsraadet, og da navnlig i dets Folkething, 
hvor Striden  mest drejede sig om Formen, idet Venstre mente, 
at Sage n  fFrst burde vcere forelagt Rigsdagen, hvilket ogsaa var 
Tschernings M ening. D a  Rigsraadet endelig i November 1865 
havde vedtaget den ny Grundlov, gik den til R igsdagen.

Her i R igsdagens Folkething fprte Han da den sidste Kamp  
for den Frihed, som Frederik den Syvende havde givet Landet. 
M e n  den UnderstMelse, Han fandt, var ikke stör; thi mange 
Medlemmer fplte sig bundne ved deres Afstemning i Rigsraadet, 
og kun 27 foruden Tscherning stemte imod Udkastet. Tscherning 
foreflog endog at scette baade det forrige Ministerium Bluhme og 
det ny M inisterium  V in d -F r iis  under Anklage, men Forflaget faldt 
igjennem, dog med en ikke ringe Minoritet. Efterat Grundlovs-



udkastet var bleven vedtaget i de to ordentlige Sam linger, oplpstes 
Rigsdagen i M a j  1866 og nye V a lg  udflreves til den overordmt- 
lige S äm lin g , som er n^dvendig, for at m  Grundlovsforandring  
kan vcere gyldig.

I  denne overordentlig livlige Valgkamp, hvor der over hele 
Landet og af begge Partierne egentlig kun spurgtes om J a  eller 
Nej, gj-rde Tscherning personlig A lt, hvad der var muligt for at 
vinde Vcelgerne for sin M e n in g; Han berejste hele det M i g e  J y l-  
land, stjMdt Han dengang var en gammel M a n d  paa 70 A a r ;  
og Virkningen udeblev Heller ikke, idet der valgtes ncesten ude- 
lukkende Folk, der holdt paa Zunigrundloven, og flere af dem, 
der vare imod dm , faldt igjennem. D o g  var der kun 45 for 
Zunigrundloven i Folkethinget, og omtrent ligesaa mange i Lands- 
thinget, da R ig sd a gm  samledes i J u li  1866; i det F M e  var 
Tscherning, i det Andet Grundtvig F^reren for Mindretallet, og 
i denne frugteslpse Anstroengelse fulgtes disse To ad til det Sidste. 
Z a  Grundtvig fik endog Tscherning med til et H M  ufornuftigt 
Skridt —  ufornuftigt, sei fra et konstitutionell Synspunkt — ; 
den D a g , da de saae, dm  nye Grundlov vilde blive vedtaget ved 
3dje Behandling i Folkethinget, indgave de en Adresse til K ö n 
gen, hvori de bade Ham om at ncrgte fin Underskrift til Grund- 
lovsforandringm. Udkastet til Adressm, som var bleven forelagt 
Venstre, m m  som kun fik tre Under skrifter, var udarbejdet af 
Grundtvig. Naturligv is ncegtede K o ngm  at modtage den. M e d  
dette ejmdommelige Skridt affluttedes begges offmtlige Virksom
hed; men derfor glemte man ikke deres ivrige Bejtrcebelser for at 
bevare Friheden ubeskaaren for Folket, og baade Tscherning og 
Grundtvig modtog talrige Beviser paa Erkjendtlighed fra deres 
Meningsfceller.

Ved det sidste Mpde i Thinget, da Tscherning i sit meget 
lange Foredrag idelig afbr^des af Modpartiet, ercklcerede Han: 
„Zeg skal naturligvis ikke lade m ig standse; jeg taler her i denne 
S a l  for sidste G ang, hvis dette Forflag bliver til Grundlov, og 
derfor vil jeg sige ethvert O rd , jeg har paa min Samvittighed. 
Jeg anser det, der kommer ud af dette F orflag , for i sig selv 
saa politisk-moralsk flet, at jeg ikke mere vil have dermed at gj^re. 
Zeg gik ud af R igsraadets Landsthing af dm  G rund, og jeg 
gaar ud Herfra af den samme Grund. D e r er i dm  hele Frem- 
fcerd, som her er brugt, en M an ge l paa Sandhed, som jeg ikke 
kan fordrage, og der kan ikke komme noget godt S a m liv  ud deraf; 
der er en Fordoervelse deri, som man ikke saa let bliver af med." . 
Tscherning har tidt ladet fig henrive til stcerke O rd  og Handlinger; 
men som alt, hvad Han har sagt og gjort, var ogsaa dette alvor- 
ligt og cerligt ment. S tra x  efter Afstemningen skal Han have



tilskrevet Formanden, at Han opgav sit Siede; men denne fik det 
ikke meddelt, da Säm lingen  sluttedes i nceste Mpde. H an s gamle 
Vorigere opfordrede Ham vel atter til at stille sig; men Han fast- 
holdt sin Beslutning, hvor ofte end Opfordringen gjentoges; ja, 
da Folkethinget i 1868 valgte Ham til Statsrevisor for at drage 
Nytte af Hans Kundstaber og Erfaring, vcegrede Han sig ogsaa 
ved at modtage denne Tillidspost.

Z  sine sidste otte A a r  levede Tscherning som Privatmand, 
men med usvcekket Deltagelse vedblev Han at fplge Begivenhederne. 
T il at leere Hans Anfluelser at kjende i disse A a r  har man rig- . 
tignok kun en Kilde, men den er til Gjengjceld scerdeles rigelig; 
Han skrev nemlig stadigt i den, lidet kjendte „Nprrejydfl Tidende," 
saa stadigt, at man ncesten ikke kan faa et Nummer af Bladet 
i Haanden uden at trcrffe paa en A rt ike l af Ham.

Han blev beständig sine tidligere Grundsirininger tro.. M a n  
skulde holde paa 3unigrundloven, dog raadede Han frä at begynde 
en Kamp for den, fpr det menige Folk var blevet bedre oplyst i 
politisk Henseende. 3scer flulde Folket vcerne om og udvikle den 
politifle Lighed; „thi Friheden uden Lighed er en Forret og er 
stedse blevm m isbrugt." Derfor vilde Han, at Adel, Titler og 
R an g  flulde ophoeves , og a ?  Lehn, Stamhuse og Fideikommisser 
flulde kunne gaa over til fri Ejendom. H an s Anfluelser oln 
Universitetet, Theatret o. s. v. bleve de samme; endog hvad 
Skytteforeningerne angik, var Han imod Tilflud fra S ta te ns  
S id e  ; de Lysthavende skulde selv stptte dem. S ta d ig  vender Han 
tilbage til Fordringen om Adflillelse mellem S ta t  og Kirke og 
om FcesteaflMningen; „Zorden fla l i Bondens Hcrnder og Zord- 
drotten erstattes med Penge, det maa vcere A D sn in g s lo v e n s  
Grundlag." H an  var imod Oktoberforeningens Stiftelse og 
glcedede sig ved dens Ophcevelse, idet en Forbindelse mellem 
BMderne og Godsejerne efter Hans M en ing var unaturlig.

H an  billigede Folkethingets Kam p for at faa en stprre 
3ndflydelse, navnlig paa Finansloven, det Punkt, hvor Han selv 
havde udrettet saa meget. Saaledes skrev Han 1867: „ V i have 
udtalt det H aab, at en P rax is maatte uddanne sig her lig den, 
der bestaar i Eng land, hvor Underhuset behandler den aarlige 
Finanslov i det Hele samt i det Enkelte, medens Overhuset kun 
omfatter Loven som Helhed, at altsaa Folkethinget fulgte Under- 
husets, Landsthinget derimod Overhusets Fremgangsmaade." D e r 
for glcedede Han sig ved Bestrcebelserne for at drage T ing som 
Prcestetienden ind under Finansloven, og i 1873 hcevdede Han 
mod Regeringen, at V a llp  og Vemmetofte vare Statsstiftelser, 
hvis M id le rs  Anvendelse flulde bestemmes af Lovgivningsmagten. 
H an  haabede, at den parlamentarifle Regeringsform vilde udvikle



sig mere og mere som hjemlet ved Grundlosen; men. Han paa- 
lagde tillige Flerlallet i dets Kam p kun at tage Hensyn tll 
Sagen  ikke tll Personerne; Köngen havde selvftlgelig Ret til at 
vcelge hvem Han vilde til sine Raadgivere, naar de blot ikke 
handlede mod Grundloven. H an  udtalte sig stcerkt mod fore- 
lpbige Finanslove og for Folkets Selvstyrelse. Hvad vort For-  
svarsvcesen ang ll, saae Han kun Danm arks Frelse i en neutral 
S ta t s  S t t l l in g , og derfor var Han imod forpgede Udgiftev til 
Hcer og Flaade; navnlig var Han imod Kjpbenhavns Befcrstning, 
da det efter Hans M ening var en Opgivelse af det pvrige D a n 
mark paa den anden S id e  Storebcelt.

H an  var altsaa vel i Hovedsagen enig med Venstre; dog 
var der flere T ing i det „forenede Venstres" Program , hvori 
Han ikke künde gaa med Partiet, f. Ex. dets Indblanding i K ir -  
kens Anliggender og dets Fordringer om Skat paa indenlandfle 
Frembringelser. P a a  den anden S id e  raadede Han det ogsaa til 
at tage mod det gode, hvor det end kom fra, og scette P r is  paa 
Dygtigheden, naar den blot ikke var folkefjendst; saaledes an- 
befalede Han i 1872 M o nru ds V a lg  og beklagede, at Han faldt 
igjennem; thi Han vilde efter Tschernings M en ing have gavnet 
Venstre, da det ved Hans störe Evner og Kundstaber var bleven 
tvunget til at begrcense sig og vcere mere paa sin Post.

Tscherning dpde den 29de Ju n i 1874, i sit 79de Aar. 
Hele Hans offentlige Liv er prceget af en saadan Uegennyttighed 
og Oprigtighed, at man med fuld Vished kan sige, at det rkke 
var tomme O rd  hos Ham, at Han var M enigm ands V e n , og 
Hans private Liv vilde vel ogsaa give talrige Beviser for dette, 
ligesom det upaatvivlelig ogsaa vilde gjendrive den Beflyldning, 
Hans Modstandere saa tidt har flynget mod Ham, at Han ncrrede 
materialistifle Anfluelser. M e n  her mangler endnu desvcrrre 
ncesten alle Oplysn inger; thi saa M i g  Han var til at give R aad  
og til at meddele af sin rige E rfa rin g, saa lidt holdt Han af at 
tale om sin egen Person. S a a  meget kan man dog sige, at Han 
var en npjsom, afholdende M a n d  af strcenge Sceder og elflet af 
sin Omgangskreds for sin Venlighed, aabne og cerlige Karakter 
og sin fcengflende T a le ; dog fortoeller man om Ham, at Han ofte, 
iscer i sine unge D age  künde forbause ved sine dristig fremsatte 
Meninger, at Han vilde vide Befled om A lt  og n M g  tilstod, at 
Noget var fremmed for Ham. Tscherning var en kräftig og sund 
Natur, med godt Helbred og aandsfrifl, ligetil en Brystbetcrndelse 
hurtig gjorde Ende paa Hans Dage.

Z  kevende Live ftabad Han sig al Hyldest og alle Udmcer- 
kelser. V i  mindes jo saaledes Hans Fcerd som Krigsminister, og 
i 1870 bad Han sine politifle Nenner i J y l la n d , som havde be-



gyndt paa en Zndsam ling til en Erkjendtlighedsgave til Ham, at 
give Pengene til Frederik d m  Syvmdes>Mindesm<rrke paa H im -  
melbjerget. H an  blev begravet i Stilhed, som Han havde pnflet, 
og flal ogsaa have frabedt sig noget Mindesmcerke. N u  samles 
der dog af Hans Meningsfcrller sammen til et saadant. M e n  
Hans M in de  trcrnger ikke dertil, saavist som et Land aldrig 
glemmer sine störe og fortjenstfulde Mcm d, og Tscherning var en 
saaöan M an d , det kan man erkjende, paa hvilken S id e  man end 
p aa r; og det fik da ogsaa et smukt Udtryk i R ig sd a ge n , da 
Forflaget til Pension for Hans Enke blev indbragt.

Januar 1876.

«eitem-er.

E f t e r s k r i s t .

Nogle Maaneder efter at ovenstaaende blev nedskrevet, er 
ferste D e l udkommen af de allerede i  längere Tid bebudne .Tscher
nings efterladte P a p ir e r /  og den findes ogsaa en Lm nets- 
bestrivelse, til D e ls  stpttet paa Tschernings egne Meddelelser. Den  
gaar selvftlgelig, ligesom mit Forspg, fortrinsvis ud paa at flildre 
Hans offentlige Liv og politifle Virksomhed og har iRe givet mig 
Anledning til nogen Tilfpjelse, da min Fremstilling i det vcesent- 
lige stemmer overms med dm. Noget andet er det med de 
Smaatrcek, der karakterisere cham som Privatmand, og som findes 
dels spredte i Hans egne Optegnelser, dels ere meddelte af Hans 
efterlevende Hustru. Ved at samle disse Smaatrcek vil man kunne 
fuldstcendiggjpre Billedet; dog ogsaa her haaber jeg i de faa Ord, 
jeg har sagt, at have truffet det Rette.

H. « .




