


Den otte og tyvende Januar var længe en Glædesfest for 
Soröe Academie. Det hilsede paa denne Dag sin Konges og Gjen- 
opretters liöie Födselsdag. Unge og Gamle samlede vi os i den lyse 
Sal, som han havde ladet fremstaae, og om den Kongestol, hvor- 
paa han engang selv havde siddet, og mindedes ved alvorlig Tale 
som under munter Glæde alt det Gode, vi skyldte ham — og hele 
Danmark skyldte ham. Thi det var altid Danemænds Skik at 
ære og elske Kongen, og denne Konge var Ære og Kjærlighed værd: 
hans kongelige Velgjerninger og hans faderlige Hjerte omfattede 
alle Danmarks Born. — Nylig bares den gamle Konge til Graven 
hos hans Fædre!

Den otte og tyvende Januar nærmer sig atter; men den skal 
ikke være Glæden indviet. Det er billigt, at vi dybest fole Savnet 
paa den Dag, paa hvilken vi vare vante til höit at udtale vor Kjær
lighed og Taknemmelighed mod den Savnede. En Sörgefest have 
vi beredt; Festsalens Daglys er veget, Kongestolens Purpur er dæk
ket, og snart skulle Klokkerne over Absalons og Waldemars Grave 



kalde os til det stille Möde, de taknemmelige Hjerters kjærlige Sör- 
gefest, de forbigangne Tiders tankerige Minde.

Men denne Mindefest er ikke til for os alene. Vidt i Europa 
er den salige Konges Navn agtet og æret; hos alle Danmarks Sön- 
ner er det elsket tillige, og de ville fole en Tröst ved at vise det 
Höiagtelsens og Kjærlighedens Tegn. Derfor indbyde vi Eder til at 
tage Deel i den beredte Sörgefest: den vil blive desto höitideligere, 
jo flere de Stemmer og Hjerter ere, der forenede i een Tanke og 
een Fölelse paa dette Sted tage Afsked med den salige Hensovede. 
Samles da med os, alle som i saa mange Aar glædedes med os 
paa denne Dag! Samles med os i Aftenstunden til stille Andagt, 
kjærlig Erindring og inderlig Bön!



Det blev mig overdraget at beskrive det Blad, der skulde 
indbyde til denne Sörgehöitid, og jeg kunde ikke længe være i 
Tvivl om, hvilke Tanker og Fölelser jeg helst skulde stræbe at 
vække hos Festens Deeltagere: dem, troede jeg, ved hvilke de 
maatte være bedst forberedede til at gribes af Festens höie Betyd
ning. En enevældig Konges Död betyder saare meget; Tanken ud
vider sig fra hans Person til den hele Række af Handlinger, hvis 
Midtpunct han var, og til den hele Hob af Mennesker, hvis Skjæbne 
var afhængig af ham. Ligesom derfor Tanken om den salige Konge 
her naturlig maatte være den förste, saaledes maatte Tanken om 
Folket paa det inderligste forbindes med denne. En fuldstændig 
eller blot tilfredsstillende Skildring af dette Vexelforhold mellem den 
gode Konge og hans trofaste Folk kan hverken gives i faa Linier 
eller affattes i de faa Timer, der ere mig levnede; men i enhver 
Tidsalder lever og rörer sig en Aand, der er mægtig over Konger 
som over Folk og paatrykker de adsplittede Enkeltheder et Stempel, 
hvorved den forener dem og vedkj ender sig dem som sine. Har 
Blikket aabnet sig for denne Tidens Aand, saa tabe mange af de 
enkelte Kjendsgjerninger deres Betydning, andre blive kun överflö
dige Vidner om det, som allerede er vist, og selv de vigtigste 
blandt dem blive fra et höiere Synspunct kun oplysende Exempler. 
Saaledes kunde vel Korthed i Overblikket lade sig forene med Klar
hed og Anskuelighed.

Og hvad er det da, der characteriserer det forsvundne halve 
Aarhundrede af Danerfolkets Liv og af Frederik den Sjettes vise og 



faderlige Styrelse? Det er bekjendt nok, hvilket Navn man har 
givet dette Tidsrum i Historiens Aarböger; men Nationerne leve et 
individuelt Liv, saa meget end den ene virker paa den anden, og 
den almindelige europæiske Aand gjentog sig ingenlunde fuldkom
men i det danske Folk. Lade vi Tanken gjennemlöbe hiint Tids
rum, da finde vi ved dets Begyndelse endnu Folkelivet i den Slum
mer, hvortil det efter en let vunden Seier over et fordærveligt Ari- 
stocratie saa hurtigt havde hengivet sig, men ved dets Slutning det 
oplivende Syn af en Folkeaand, der udbreder sig lidt efter lidt til 
alle Dele af Samfundet, endnu ædel i sin Kilde, men usikker i sin 
Stræben og sine Grundsætninger. Disse Kjendsgjerninger characte- 
risere Frederik den Sjettes Tidsalder som en ufuldendt Overgangs
periode, hvori det Nye kjæmper med det Gamle. Den aandelige 
Bölgegang, hvorved Overgangen er skeet, i Begyndelsen svag og 
afhængig af öieblikkelig Paavirkning, siden lidt mere selvstændig 
og spredende sig i videre Kredse, derefter atter synkende hen næ
sten til Havbliks Ro, indtil den endelig, fast pludselig vakt, kraftig 
og selvstændig rullede sig frem i stærkere Slag, — denne Aand er 
det, der udgjör det levende Element i det forsvundne halve Seculum, 
og den skal lede os gjennem de folgende Betragtninger. Og hvilken 
Aand aabenbarede sig ved Siden deraf i Frederik den Sjettes Regje
ring? Jeg vil sige saaledes: Han var den gode Styrmand, der ag
tede paa Bolgernes Gang og Stormens Retning, vogtede Skibet for 
Brændinger og Kastevinde, men udgrundede Naturen af det stadige 
Bölgeslag og de regelmæssige Vinde og styrede Skibet med disse, 
fordi han begreb, at det er dem, der fremme dets lykkelige Fart.



Det Tidspunct, da Frederik den Sjette i sin svagelige Faders 
Navn overtog Bestyrelsen af dette Rige, hörte endnu som en 
Slutnings - Scene til hiin ældre Periode, hvori Folkenes Stemme var 
overdövet af leiede Hæres Krigstrompet og Nationalaanden under
kuet af Cabinetternes hemmelige Politik. Syvaarskrigens Strategie 
og Polens Tilintetgjörelse vare dens Culminationspuncter, hvorfra 
altsaa dens Dalen maatte begynde. Trende Hovedfigurer stode endnu 
paa Skuepladsen; men Tidsalderens egentlige Helt böiede sig stærkt 
imod Graven, og de tvende andre sank ogsaa. i den i Lobet af de 
tretten Aar (1784—1797), som synes at udgjöre det förste Stadium 
af Frederiks Regjering. I samme Tidsrum uddannede sig det nyere 
europæiske Folkeliv, der skulde aflöse den forældede Stats- 
mechanisme.

Frihedsaanden, allerede længe næret i de Lærdes Studere
kamre, begyndte at træde ud blandt Folket, og da den hiinsides 
det store Verdenshav havde tilkjæmpet sig den förste Palme, vandt 
den Selvtillid og Mod, trivedes Dag for Dag og udbredte sig 
hurtigt over det vestlige Europa, hvor den hidtil kun havde boet 
paa de brit/iske Oer. Frankrig blev dens Hovedsæde. Det franske 
Folk, kjækt og livligt som det er, grebes af de nye Ideer om 
Menneskenes naturlige og evige Rettigheder, harmedes over de de- 
spotiske Misbrug, der havde bragt dets skjönne Fædreneland paa 
Randen af Afgrunden, og stormede i ungdommeligt Sværmerie og 
med ungdommelige Kræfter mod alt det Bestaaende, — det Hel



ligste selv. Frygtelige Spor betegnede Frihedsaandens Gang inden 
Rigets Grændser og udenfor dem. Men under den blodige Kamp 
styrtede de raadne Bolværker, der holdt Geniet borte fra Statens 
Ror, og dannedes de store Mænd, der forstode at styre dette 
gjennem de oprörte Böiger.

Ligeoverfor stode Östens trende Örne, skinsyge over al kon
gelig Vælde og stolende paa deres egen, gridske efter Bytte og 
færdige til at vove deres hvasse Klöer. De prövede det, men det 
holdt dem haardt at styre Flugten imod den opgaaende Frihedssol. 
Lettere var det at vende tilbage og sonderslide de sidste Levninger 
af en allerede overvunden Fjende. En Nation, et Folkeliv troede 
de udslettet af Jorden og beredede sig til et fornyet Angreb mod 
Vesten. Europa var deelt i tvende vældige Masser; et Sammenstod 
var uundgaaeligt, vilde det endog ryste den hele Verdensdeel i 
dens Grundvolde.

Midt imellem begge stod Danmark, vort kjære Födeland, og 
den unge Fyrste, dets Kjærlighed og Haab. Men Folket i Alminde
lighed hörte endnu ikke den nye Tidsalder til: umyndigt og villie- 
löst tænkte det ikke paa, om det kunde udrette Noget med egne 
Kræfter, og den eneste klare og bestemte Skikkelse, hvori Alrneen- 
aanden fremtraadte, var en barnlig Henrykkelse over det unge 
Fyrstepar og en sorglös Tilfredshed over at vide sin Skjæbne i 
den elskede Fyrstes Hænder; det begreb ikke, at han ingen
lunde kunde være tjent med denne blinde og döde Opoffrelse af 
dets eget Liv, hvorpaa hans bedste Planer vare byggede og maatte 
bygges: thi kun hvor Livet er, der er Fremgang og Seier. Folket 
hörte aabenbart Fortiden til. Fyrsten derimod havde ikke Öiet 
lukket hverken for den reformerende Stræben, der udmærkede 
enkelte blandt Samtidens Herskere, eller for de nye Ideer, der saa



kraftigt vaagnede hos Nationerne. Vel var han ved politiske Baand 
knyttet til den mægtige Keiserinde i Osten, maatte kjæmpe for 
hende i Norden og mægle for hende i Syden; men han var til 
samme Tid blandt de förste Regenter i Europa, der med Alvor 
opfattede Tidsalderens Aand og lod sig belære baade af de skjönne 
Exempler og af de sörgelige Erfaringer. At befrie sine Lande fra 
de odelæggende Storme, der rasede i det vestlige Europa, og dog 
saavidt muligt tilvinde dem alle de Fordele, som Tidsalderens Op
lysning paaviiste, — det var den Opgave, den vanskelige Opgave, 
som han havde sat sig; og han haabede at löse den ved frivilligt 
men vaersomt at fjerne de Misbrug, mod hvilke Oplysningens og 
Frihedens Venner havde reist sig, og fremme det Maal, for hvilket 
de kjæmpede. Lærerige vare Tidsalderens Phænomener: de lærte 
ham, at et ödelagt Finantsvæsen var den störste Ulykke, der kunde 
ramme en Stat, fordi det baade ophidser Folket til og gjör det lige
gyldigt mod Omvæltninger, som dog ikke kunne undgaaes; at ned
trykte Menneskerettigheder dog aldrig tabe deres naturlige Spænd
kraft, hvorved de ville reise sig med en desto frygteligere Styrke, 
jo mere de med Vold trykkes tilbage; og at Thronen er bedre 
bevogtet, naar den er omgivet af Mænd, der have Hjerte for Folkets 
Sag og Mod til at see Fremtiden under Dine, end naar den omgives 
af Hoflivets Skabninger, hvor övede de end kunne være i den 
mechaniske Praxis. Da kaldte ogsaa han Notabler til sig for med 
dem at overveie Statens Bedste: Andreas Peter Bernstorff, Christian 
Ditlev Reventlov, Ernst Henrik Schimmelmann, Stampe, Col- 
björnsen o. fl., hvis Navne og Fortjenester evigt ville lyse i vort 
Fædrenelands Historie.

Forbedringer i Finantsvæsenet vare Gjenstanden for den 
förste mærkelige Lov, der udgik fra den nye Regjering, og disse 
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Forbedringer lykkedes under fortsatte Bestræbelser saa vel, at de 
sidste Aar af dette Tidsrum fremböde de gladeste Udsigter til Stats- 
gjældens betydelige Formindskelse; Fyrstens personlige Sparsomlied 
og Tarvelighed stod i en skjön Harmonie med Regjeringens redelige 
.Tver i denne Henseende. Loven om Vornedskabets Ophævelse var 
det andet lysende Punct, den om Slavehandelens Afskaffelse det 
tredie, — begge udgaaede fra det samme Princip om Menneskeværd, 
som Tidsalderen saa stærkt prædikede, og begge Frugter af en ædel 
Aand, der gjerne aabner sig for Tidsalderens Indtryk. Den samme 
Aand udtalte sig i de nye Reformer i den islandske og færoeiske 
Handel, i Rettergangen, i Landets Inddeling, i Hovedstadens Besty
relse, i det lærde Underviisningsvæsen og endelig i den for Han
delen saa vigtige Toldrulle. Alt dette er Beviser paa, at den 
nyere Tids Ideer om det borgerlige Selskabs rette Organisation og 
Erfaringer om Statsstyrelsens Mangler havde gjennemtrængt den 
unge Fyrste, og at han stræbte ogsaa hos Folket at vække Opmærk
somhed for dem; et mærkeligt Beviis paa dette Sidste ere endnu de 
Opfordringer og Appeller til Folkets egen Fölelse—ikke categoriske 
Befalinger — der udgik for at fremme Tiendeaccorder i Riget og 
afskaffe Livegenskabet i Hertugdommene.

Andreas Peter Bernstorff var ved Fyrstens Side Sjelen i den 
hele Regjering. Vi mindes med höi Ærbodighed og inderlig Tak
nemmelighed ogsaa de andre store Mænd; men han var dog den 
förste iblandt dem. Man beundrede hans Erfarenhed, Viisdom og 
store Overblik, hans Selvstændighed, Mod og sjeldne Talenter; han 
var Folkets Mand, ligesom han var Fyrstens; han var Trykke
frihedens varmeste Ven og förte meet end een Gang seirende dens 
Forsvar for Thronen selv; han var en kraftig Stötte mod alle 
udvortes Angreb paa og Indblandelser i Rigets Anliggender. Thi



11

ogsaa de udvortes Forhold vare vanskelige: snart truede de gamle 
Dynastier, der vilde tvinge Danmark til at tage Partie mod det nye 
Frankrig, snart truede det mægtige England, der ikke kunde forsone 
sig med det danske Neutralitetssystem, ja selv de frække Rovere 
paa Africas Kyster vovede at fornærme det danske Flag. Men til 
hine talte han i Statsskrifter, der bleve beundrede over hele Europa, 
til disse i den danske Söemands Tungemaal, der hævdede det 
uplettede Danebrog. Æren var reddet, og Æren er Nationernes 
halve Liv.

Saa meget end alle disse Foranstaltninger maatte bidrage til 
at hæve Nationalfolelsen og til lidt efter lidt næsten skolemæssigt at 
danne den, saa sporedes dog endnu intet eller i alt Fald kun 
spredte Glimt af et almindeligt Liv. Regjeringen var aabenbart ilet 
forud for Folket og sögte at drage det op til sig; men et ægte 
Folkeliv kan hverken læres i en Skole eller fremkjæles af en For
mynder; det kan kun uddannes ved sig selv, ved Folkets umid
delbare Deeltagelse i de almindelige Anliggender. Nogle mindre 
Bevægelser, der viiste sig, udgik kun fra personlige Interesser; 
og de friere Anskuelser, som kostede Carl Cramer og Peter Collet 
deres Embeder, vare kun Frugter af det attende Aarh undredes 
politiske Skoleviisdom. ”Vel havde vi”, siger en lærd Historiker, 
der var samtidig, ”saa godt som i Frankrig Demagoger, Jacobinere, 
ja i Munden Marater, dog ikke mellem Folket, men mellem vore 
Genier”. Malte Bruun sögte flere Gange ved Flugt at unddrage 
sig Lovenes Straf for sine med de revolutionaire Ideer overeens- 
stemmende og uforsigtigt fremsatte Yttringer; men Folket i Alminde
lighed og udenfor Hovedstaden viiste ingen anden Deeltagelse deri, 
enil den Medfölelse, som man saa let yder den Ulykkelige, var han 
det end ved egen Bröde.

(2‘)
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Imidlertid antog den revolutionaire Aand et mildere og for
sonligere Anströg. Det unge Frankrig syntes at ville forlige sig 
med det gamle Europa, og Freden at ville vende tilbage. Men til 
samme Tid tabte Frederik og Danmark deres gode Genius. Bern
storff döde den 21. Juni 1797. Fyrsten selv fulgte hans Kiste mellem 
hans Sönner, — vistnok ikke uden Ahnelse om, at et Stadium af 
hans Liv var fuldendt ; Danmark sörgede og vil evigt mindes 
Bernstorffs Tidsalder som en gylden Tid, saa ofte det söger et 
Udtryk for dets Önsker og Haab i Fremtiden.

II.

Samtidigt med Bernstorffs Död indtraf ogsaa andre Begiven
heder, der saa betydeligt forandrede de hidtil bestaaende Forhold, 
at dette Tidspunct kan betragtes som en europæisk Epoche. I det 
nordlige Europa havde Keiser Paul nylig fulgt sin Moder i Regje
ringen, og Gustav Adolph selv overtaget Styrelsen af sit Rige, som 
hans Farbroder i nogle Aar saa lykkeligt havde forestaaet. Paul 
var vel ikke gunstigere stemt mod de nyere Ideer, end hans Moder 
havde været, men han var altfor lunefuld til consequent at kunne 
gjenn emföre nogen Plan, og altfor indbildsk af sin formeentlige Dyg
tighed og Magt til at kunne undgaae at lade sig före hag Lyset; 
Gustav Adolph hadede og afskyede det vakte Folkeliv, som han 
ikke forstod,, af sit ganske Hjerte, troede sig selv af Forsynet 
bestemt til at gjenindföre den gamle Tingenes Orden og var for 
stivsindet til at lade sig belære af Tidens Farer og Omvexlinger: 
den Förste kunde ikke være en paalidelig Ven for Nogen, den Anden
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kunde ikke være det for Danmark, hvor Fyrsten selv var opmærk
som paa den nye Tidsalders Äand. I det sydlige Europa forligede 
sig til samme Tid de tvende Hovedmagter efter en lang og haard 
Kamp ved Freden i Campo Formio. — Men under den fortsatte 
Krig mellem England og Frankrig kunde denne Fred ikke længe 
hestaae: England behövede Allierede paa Fastlandet, og engelsk 
Guld kunde kjöbe dem. Keiser Paul var snart paa det ene Partie, 
snart paa det andet, og Krigen vedblev uden Udsigt til afgjörende 
Resultater i den samme Retning, indtil den franske Helt opfattede 
den Tanke at erklære England for, hvad det dengang virkelig var, 
hele Fastlandets Fjende, og ved sit Continentalsystem skabte en 
ny europæisk Politik, der gav Krigen en anden Vending og mægtigt 
indvirkede paa alle Europas Stater.

Denne niaarige Periode (1797—1806) mellem Bernstorffs Död 
og Continentalsystemets Oprettelse har i Danmarks Historie sin 
egen Character : under en stigende Usikkerhed i Regjeringens ydre 
og indre Politik fremkaldte Omstændighederne hos Folket de förste 
Glimt af almindeligere fædrenelandsk Interesse, der dog endnu var 
nöie knyttet til og afhængig af den öieblikkelige Lidvirkning.

Tabet af Bernstorff var uerstatteligt. Vel stode Reventlov og 
Schimmelmann endnu ved Frederiks Side, men Begge vare anviiste 
en speciel Virkekreds, hvori de arbeidede med saa meget Held, at 
de ikke burde forlade den, saa klart det end var, at Danmarks 
Forhold til Udlandet var et Hovedspörgsmaal, der snart maatte 
trænge til Afgjörelse, og hvoraf alt det Övrige vilde afhænge. 
Christian Bernstorff, som efter sin Fader havde overtaget Besty
relsen af de udenlandske Sager, fulgte i Begyndelsen dennes 
System, men Forholdene havde mærkeligt forandret sig, saa at 
det, der forhen havde været passende, snart ikke mere blev
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tilstrækkeligt. Da nemlig Sverrig var blevet i det mindste koldt imod 
Danmark, og Rusland i alt Fald var en ligesaa upaalidelig som 
fjern Allieret, behövede Britterne ikke mere at respectere den dem 
saa forhadte nordiske Neutralitet og krænkede oftere det neutrale 
Flag. Bernstorff’ ansaae det da for nødvendigt at beskytte det 
danske Handelsflag ved Convoy af Krigsskibe, — en Forholdsregel, 
som den gamle Bernstorff saa bestemt og næsten til sit sidste 
Öieblik havde fraraadet, fordi han viseligen forudsaae, at den let 
kunde kaste Fædrenelandet pludseligt og uforberedt ind i en ødelæg
gende Krig. Hans Ahnelse gik hurtigt i Opfyldelse. Jo mere Dan
marks Handel, og navnlig Fragthandelen i Middelhavet, tiltog, desto 
mindre vilde Havets Beherskere erkjende Convoysystemet: gjentagne 
Sammenstød bragte Spændingen til det Yderste, og — neppe to Aar 
efter dets Stiftelse maatte Convoysystemet under Englands truende 
Fordringer igjen ophæves. Men næsten i samme Oieblik procla- 
merede Keiser Paul, der imidlertid havde antaget en fjendtlig Stem
ning mod England, paany den væbnede Neutralitet og fordrede med 
Hidsighed Danmarks ubetingede Tiltrædelse, og — Danmark gav 
efter. Nogle Maaneder varede denne Tilstand; da forefaldt det 
blodige Søeslag paa Kjøbenhavns Rhed og Keiser Pauls saa for
underlig beieilige Dødj og Danmark maatte atter skifte System, — 
tredie Gang i mindre end et Aar: Neutralitets-Conventionen blev 
opløst, Englands Principat over Havet anerkjendt! — Ogsaa den 
indre Statsstyrelse syntes mindre tillidsfuld end forhen. Da nemlig 
enkelte exalterede Hoveder endnu fremdeles vedbleve igjennem 
Pressen at bearbeide Folket, at udøse deres Arrighed snart imod 
Regjeringen i Almindelighed snart imod enkelte Stænder, fornemmelig 
imod Adelen, og overhovedet at inddrage de offentlige Anliggender 
under en spottende eller bitter Critik for Almuens Forum, saa troede 
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man, ikke længere ledet af den gamle Bernstorffs Aand, at burde 
foreskrive Trykkefriheden snævrere Grændser. Det skete; men 
selv de Sindigere dömte dengang haardt om den nye Presselov.

Under disse Begivenheder vaktes imidlertid stundom Folkets 
Interesse og Deeltagelse i videre Kredse end forhen, og udtalte sig 
ved givne Anledninger med mere Selvstændighed og Varme. En 
saadan Anledning udgik fra den omtalte Trykkefrihedslov. Da 
nemlig ved denne enkelte Ubesindige eggedes til en Skrivemaade, 
som man vel turde kalde oprörsk med Hensyn til den Grad af 
Dannelse, Folket endnu besad, og derfor Malte Bruun og Peter 
Andreas Heiberg ved Höiesteret vare dömte til Landflygtighed, saa 
opvakte denne i Danmark ualmindelige Begivenhed baade i og 
udenfor Hovedstaden en Opmærksomhed og Deeltagelse, som man 
hidtil neppe havde bemærket. En ældre Slægt vil endnu levende 
kunne erindre sig, hvorledes Stemningen var i Kjöbenhavn den 
Aften, da Heiberg förtes bort, og vi Yngre kunne maaskee blandt 
vore Barndoms Minder ikke let gjenkalde os Noget af den Natur, der 
er blevet omtalt med saa megen og saa almindelig Interesse. Var 
det nu end for en Deel Phantasiespil, saa kunne vi dog ikke deri 
miskjende Rörelsen af et almindeligere Folkeliv, saa ubevidst det 
ogsaa var. — Et andet ulige kraftigere og sundere Vækkelsesmiddel 
for Folket var det berömte April-Slag. Den langvarige Fred, som 
Fædrenelandet havde nydt, havde vel for en Deel blödgjort eller 
neddæmpet de mandige Fölelser, og der gaves kun Faa af den 
daværende Generation, som havde seet nærved det stolte Skuespil, 
hvori store Masser af Mænd for höiere Interesser rafle med Kugler 
om Liv og Död. Britterne havde krænket hver enkelt Danemand 
ved at forgribe sig paa Statens Uafhængighed og Ære; derfor var 
ogsaa hver Mand deres Fjende, og den fælleds Forbittrelse saavel



som den fælleds Kjærlighed til Fyrste og Fædreneland forenede 
hele Nationen til eet Liv. Slagets Udfaltl er bekjendt: man tor vel 
sige, at det var ligesaa uheldigt som hæderfuldt; men var end ikke 
Fjenden overvundet, saa var dog en anden Seier vundet, — en Seier 
over egen Dorskhed og Ligegyldighed for Fædrenelandets almin
delige Sag. Over hele Riget tog Folket den meest levende Deel i 
vore Soemænds kjække Daad : man talte kun om den anden Aprils 
Helte, man sang til deres Roes i Sale og Hytter, og Folket betrag
tede hiin blodige Dag som Danmarks Hædersdag! Dette var en 
sand Rörelse af Folkelivet, stor, frugtbar og længe virkende. — 
Ogsaa Omstændighederne medvirkede til, at denne unge Spire til en 
höiere Almeenaand ikke atter skulde henvisne. Skjöndt nemlig 
Stridighederne med England bleve fuldkomment bilagte, saa var Dan
mark dog fra nu af nödt til at holde Die med de europæiske Anlig
gender og berede sig til at möde de Angreb udvortes fra, som ikke 
kunde udeblive. Denne Tilstand holdt Nationen i Aande, og Regje 
ringen, der deelte dens Enthusiasme, forstod at sammensmelte Fol
kets Fölelser med sine egne og at lede dem til kjæk Virksomhed 
for Fædrenelandets Ære og Frelse. Man gav Borgerne Vaaben i 
Hænder, man ophævede al fremmed Hverving og skabte en dansk 
Hær af Landets Börn; og da den europæiske Krig med fornyet 
Raserie udbredte sig over Tydskland og nærmede sig vore Grændser, 
blev en væbnet Magt opstillet i Holsteen, for at dække Fædrene
landet mod de kjæmpende Masser. Disse krigerske Forberedelser 
kunde heller ikke andet end virke fordeelagtigt til at hæve Modet 
og Folkeaanden: en væbnet Mand maa være en Halvmand, hvis 
han ikke föler, at han er væbnet!



III.

Desværre havde hverken de unge Kraftyttringer lios Folket 
endnu vundet nogen Fasthed, eller Regjeringens Foranstaltninger 
nogen Fuldendelse, da Fædrenelandet pludselig og paa den vold
somste Maade blev revet hen af den europæiske Krigs frygtelige Mal
ström, stedse dybere og dybere nedhvirvlet i denne og endelig kun 
uddraget deraf efter de meest folelige Tab. Napoleons Continental
system begynder, og den almindelige Fred slutter dette Tidsrum 
(1806—1815); hos os er det altfor kjendeligt betegnet som Stats- 
Ulykkens Periode, under hvilken Regjeringen i ængstelig og upoli
tisk Vaklen tabte det faste fremadskuende Blik, der egner sig Stats
manden, og den resolute Handlekraft, som farefulde Tider fordre. 
Paa den anden Side vilde jeg betragte det som en Periode, hvori 
Folkets Interesse udvidede sig til en större Kreds, og mere uaf
hængig af den förste Impuls inddrog liere offentlige Anliggender un
der den almindelige Opmærksomhed og Bedömmelse.

. Frankrigs mægtige Behersker vilde gjennemföre sit Continen
talsystem i hele Europa og fordrede, at den danske Hær, der dæk
kede Rigets neutrale Gebet, skulde forlade Holsten; Englænderne 
vilde forekomme Fölgerne af Frankrigs Indflydelse i Norden og for
drede, at Danmark skulde opgive sin Neutralitet; Begge vare over- 
beviiste om, at Danmark ikke havde Kræfter til selvstændig at for
svare det System, som det havde antaget eller vilde antage, og de 
kappedes kun om, hvem der först kunde occupere det for sine 
Planer. Men den danske Regjering saae det ikke; dens Politik var 
bleven stillestaaende og forældet; den stod nu tvivlraadig mellem 
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Frankrig og England, ligesom forhen mellem Rusland og England, 
skjöndt Begivenhederne aabenbart vare saa vidt fremrykkede, at en 
ægte fremsynet Statsklogskab maatte have lært den, at ingen Stat 
i Europa i Danmarks Stilling og under de daværende Omstændighe
der kunde blive neutral, og at der ikke var noget andet Valg, end 
at forsvare sig enten med Englands Kræfter mod Frankrig eller med 
Frankrigs mod England.

Britterne vandt Forspringet. De fandt den skjönne Flaade 
liggende utiltaklet i Leiet, fandt den danske Hær i Holsten, Landet 
blottet for regelmæssigt Forsvar og Nationen uden kraftigt Sammen- 
hold eller dygtig /knförsel. Udfaldet er bekjendt; vi ville ikke op
rive de gamle Saar. At Regjeringen derefter i den fürste Fölelse 
af dyb Smerte og krænket Ære vendte sig bort fra den skjændige 
Voldsmandr kunde vel neppe tænkes anderledes; et Spörgsmaal 
kunde det derimod være, hvorvidt man af denne Fölelse burde lade 
sig foreskrive den hele folgende politiske Bane: Politiken kjender 
hverken Kjærlighed eller Had. Danmark sluttede altsaa nu Forbund 
med Frankrig; men dets egne Rustninger, som overstege Landets 
Kræfter, den saakaldte Understöttelse, som dets nye Allierede 
sendte, og en kort Krig med Sverrig, der havde taget Englands 
Partie, ledede ikke til noget andet Resultat, end en stedse stigende 
og allerede hoist trykkende Statsgjæld, der aabnede sörgelige Ud
sigter i Fremtiden. Danmarks Stilling vedblev at være vaklende, 
en usikker, mat og fortærende Ilalvtilstand. Endelig da Byrden 
stedse haardere tyngede paa Folket, da den store Kamp mellem 
Östen og Vesten stod paa Punctet at bryde lös, og da en ny Regje
ring i Sverrig ikke kunde skjule sine hemmelige Anslag paa Norge, 
— da först forlod Regjeringen det System, som den saa haardnak- 
ket havde holdt fast ved: efter en Statsbankerot, der rystede hele
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den offentlige Credit, sögte man et Öieblik at dulme Smerten og 
skjule Naget, medens man bod England Forlig og dækkede Hamborg 
mod de Franske. Desværre — man kom atter bagefter: man kunde 
nu ikke mere fremsætte Betingelserne, men maatte modtage dem, 
og de, som bödes, vare saadanne, at de ikke kunde modtages. Un
derhandlingerne spildte Tiden og lammede Handlekraften, og atter 
var man kastet tilbage til den ulykkelige raadvilde Stilling mellem 
begge Partier, uden at turde slutte sig med afgjörende Bestemthed 
til noget af dem. Der maatte gjöres Ende paa denne fortvivlede 
Forfatning: Danmark knyttede sin Skjæbne til Napoleon, sendte 
Krigserklæringer til alle hans Fjender, næsten hele Europa, og — 
vedblev at spille den usikkre, passive Bolle. Skjæbnen maatte gaae 
i Opfyldelse. Kort efter faldt det hele Napoleonske Dynastie; Seier- 
herrerne fordrede Norges Aftrædelse til Sverrig og satte deres For
dring igjennem. Danmark erholdt til Erstatning Lofter, som Europas 
Herrer endnu ikke have indlöst!

Betragte vi det danske Folk i denne skjæbnesvangre Periode, 
da ville vi finde, hvad ogsaa Andre have bemærket, ”at store For
andringer i disse ni Aar foregik i Nationalcharacteren.” Medens 
nemlig den almindelige Deeltagelse forhen i den Grad var knyttet 
til det öieblikkelige Indtryk, afvexlende og ustadig som dette, at 
det samme Folk, der nylig i stærke Udtryk havde nedrevet Regje
ringens Uforstand og Intolerance i Forfölgelsen af Trykkefrihedens 
formeentlige Heroer, neppe et Aar efter i Anledning af hiint April- 
Slag henreves af Lovtaler over dens Klogskab og egen Tapperhed, 
saa aabnedes i Lobet af denne Tidsalder og under en större og 
mangfoldigere Afvexling af rystende og fölgerige Begivenheder Fol
kets Die for et videre Overblik og en skarpere, skjöndt endnu ne
gativ, Critik af de udvortes og indvortes Forhold. Det var nærmest 
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Krigen, som bevirkede dette, — Krigen, der sætter de aandige og 
materielle Kræfter i mangfoldig Bevægelse, opbyder til Alvor og 
Anstrængelse, henriver Phantasie og Fölelse. Det er ikke uden 
Grund, at man har kaldet Krigen Altings Fader.

Den fleersidige Interesse hos Folket lader sig forfölge igjen- 
nem de enkelte Phænomener, deels som en vis urolig Utilfredshed 
og bitter Critik over de offentlige Anliggender, endnu vel ikke höi- 
röstet, men dog ligefuldt kjendelig, deels som en forhen ukjendt 
Følelse af, at ogsaa Folket kunde virke Noget ved egne Kræfter.7 O C O
Den ældre Billigelse af Regjeringens System havde faaet et Stöd, 
og Skrifter, der bleve læste saameget begjærligere, som de 
maatte læses i Skjul, udtalte oftere en skarp Dadel; Befalingsmæn- 
denes formeentlige Udygtiglied og Ængstelighed i Farens Öieblik 
blev spottet i Viser, der fandt Bifald og Udbredelse blandt Almuen. 
Finantsernes fortvivlede Tilstand sysselsatte den offentlige Opmærk
somhed fra en anden Side: den kunde ikke blive skjult for de mere 
Dannede og opvakte deres alvorlige Bekymringer og opmærksomme 
Deeltagelse i Regjeringens Foranstaltninger; den kunde heller ikke 
dölges for Almuen, der saae den gamle Sölvmönt forsvinde og maatte 
gjöre sig bekjendt med Begreber, hvorom den forhen ingen Ahnelse 
havde havt. Handelens og Næringskildernes Standsning eller Afta- 
gelse vakte rdrehagelige Sammenligninger med Fortiden, og Natio- 
nens Ære havde fordret, om ikke et heldigere, saa dog et hæderli
gere Udfald af den langvarige Krig. Paa den anden Side opman- 
dede Folket sig under Fædrenelandets Farer. De, som have levet 
blandt Almuen i hine Dage, have ikke kunnet undgaae at bemærke 
den kraftfuldere og mere ærekjære Aand, der ikke sjelden antog en 
sværmerisk eller phantastisk Skikkelse; Söekrigen var næsten bleven 
en Slags Guerillakrig, og Kystboerne, der under de idelige Smaa-
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angreb lærte, at de store fjendtlige Rangskibe ikke kunde Alt, 
syntes stundom fast tilböielige til at troe, at de kunde Intet. Den 
samme Aand udbredte sig ogsaa til de mere dannede Kredse og ud
talte sig paa forskjellig Maade efter deres Individualitet, som ledede 
den. Da var det, at nogle ældre og sindigere Hænd fattede den 
Tanke, at bekjæmpe Fjenden ved at frasige sig de Luxusvarer, 
hvori hans Rigdom og Kræfter bestode, medens den begeistrede 
Ungdom opsvang sig til den Fölelse, at hver Mand i det mindste 
havde et Liv at tilbyde, og med den ædleste Varme tilbod Konge 
02; Fædreneland deres Arme, Liv 02; Blod. Dasre, som hiin Helligtre- O J O J

kongersdag, da de jmge Studerende samledes paa Ehlers’s Collegium, 
have for meget Liv i sig, til at deres Minde endnu bör være uddödt. 
Den nyere danske, ægte nationale Poesie, der udgik fra Oehlen- 
schlægers Muse, udbredte Friskhed, Kraft og Alvor, og blev en 
mægtig Stötte for det nylig vaagnede Folkeliv. — Kongen miskjendte 
ei heller det Standpunct, hvortil Folket havde hævet sig, men stræbte 
dengang som altid at understötte Nationalföleisen, hvor han i denne 
erkjendte en virkelig folkelig Rörelse. Vidner derom ere Udvidelsen 
af Danebrogsordenen, der blev opnaaelig for enhver Mand af For
tjenester, Oprettelsen af et Universitet i Norge, hvorved Nordmæn- 
denes varme Onske opfyldtes, og Befalingen, at en aarlig Finants- 
etat ved Trykken skulde bringes til almindelig Kundskab. Men Da- 
nebrogskorset syntes snart efter collegiale Indstillinger at blive en 
Prydelse for en vis Embedsalder, Rang eller Stilling, Norge blev 
tabt, og Finantsloven glemt eller anderledes fortolket.

Men skjöndt Folket, ved at gjennemgaae saa mange Situatio
ner og ved at paavirkes af saa forskjellige borgerlige og politiske 
Forhold, vandt en större Interesse for Statsforvaltningens enkelte 
Dele og for de almindelige europæiske Anliggender, saa vare dog
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dets Domme over disse Forhold i Almindelighed aldeles negative, og 
nogen Mening om de Midler, hvorved det offentlige Tryk kunde 
mildnes og det offentlige Liv vinde nyt Opsving, var ikke fremtræ
dende. Selv den frie Forfatning, som det fraskildte Broderfolk i 
Norge erholdt, vakte dengang endnu ikke nogen levende Deeltagelse 
i Danmark, og ligesaa lidet yttrede Folket Interesse for de Friheds
ideer, der til samme Tid uddannede sig i Tydskland, maaskee til
deels fordi det endnu var indtaget for den Napoleonske Tid, — en 
Fölelse, som det, oftere end Regjeringen önskede, lagde for Dagen 
selv i Heltens ulykkelige Periode.

IV.
Freden bragte Ro i Staten og blandt Folket. Regjeringen be- 

hövede Tid for at læge de endnu friske Saar, som Krigen havde 
efterladt, og Folket behövede Hvile efter den Anspændelse, som den 
lange Kamp havde gjort nødvendig. De mangfoldigere Interesser, 
som Krigen og Fædrenelandets Skjæbne havde sat i Bevægelse, 
skrede derfor endnu ikke frem ad den begyndte Bane til nogen 
høiere positiv Gehalt, til nogen almindelig Bevidsthed om de Midler, 
hvorved de kunde tilfredsstilles; snarere overgav Folket sig til en 
vis stundom ulmende, stundom nedslaaet, men sjelden höiröstet Fö
lelse, der i alt Fald kunde sammenlignes med den reflecterende Til
stand, som hos Individet saa ofte allöser en ualmindelig Bevægelse. 
Dette er den Aand, som var den fremherskende hos det danske 
Folk i det femtenaarige Tidsrum (1816—1830), der fulgte paa den 
almindelige Fred. Vel sporedes i Begyndelsen endnu Noget af den
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forrige Periodes Bevægelse, der ikke strax kunde standses; men OOP 7
den fandt ingen almindelig Indgang hos Folket i Danmark, hvad 
enten det deri kun saae en tom og ufrugtbar Renommering eller en 
mat og uheldig Efterklang af Toner, der vare det fremmede, om 
de end lode sig höre nær vore Grændser.

I Tydskland var nemlig Almeenaanden under den sidste Fri
hedskrig fremtraadt med et saa ædelt, enthusiastisk og helligt Præg, 
at Fyrsterne ikke kunde nægte den Höiagtelse. Den havde bestaaet 
i Kampen og frelst Fædrenelandet; den fordrede lydeligt Ret til og
saa at maatte deeltage i Omsorgen for det frelste Fædreneland, og 
det blev den tilstaaet. Wienercongressen gav alle tydske Stater 
Löfte om stændersk Forfatning. Holsten havde faaet det samme 
Löfte, og Kongen nægtede ikke at opfylde det, men han troede 
ligesom Kongen af Preussen, og af samme Grund som denne — Sta- 
tens Sammensætning af ueensartede Dele — at man ikke burde ile 
med en saadan Reorganisation. Han bekræftede Ridderskabets Pri
vilegier paa samme Maade, som hans Forgjængere havde gjort, 
gjentog Löftet om en stændersk Forfatning og oplöste begge Her
tugdommenes Forbindelse med Banken. Men da man ikke var til
freds dermed, da Slesvig nærede samme Ønsker som Holsten, og 
da fornyede Petitioner ikke bragte Sagens Afgjörelse nærmere, saa 
henvendte det holstenske Ridderskab sig til den tydske Forbunds
dag, medens Pressen, ledet af kyndige Mænd, talte offentligt for 
Folkets Rettigheder.

Hvormeget disse Bevægelser have virket paa et vist Partie i 
Danmark, der til samme Tid arbeidede paa at vinde Deeltagere for 
en Petition, hvori det vilde bede Kongen om en Constitution og 
minde om den, som Thronarvingen havde givet Norge, er uvist, 
netop fordi det kun var en hemmelig Partiesag; men vist er det, at



Folket i Danmark endnu aldeles ikke var blevet sig bevidst, hverken 
den Tanke, at en Forandring i Statsforfatningen skulde være nöd- 
vendig til Fædrenelandets sande Vel, eller det Önske, at en saadan 
Forandring maatte fremkaldes. Derimod vedligeholdt sig endnu i 
Begyndelsen af denne Tid hine Spor af urolig Misfornöielse og 
Dadel over Regjeringens Foranstaltninger. Disse Fölelser trængte 
til at yttre sig, og man faldt paa at tilfredsstille denne Trang ved 
et levende Angreb paa Medborgere af den jödiske Troesbekjendelse, 
hvis borgerlige Rettigheder den gode Konge med ædel Omhu havde 
betrygget: voldsomme Optrin udbredte sig fra Hovedstaden over en 
stor Deel af Landet, allevegne i den samme uædle Form og uklare, 
ubevidste Hensigt. Kun i en meget eng Kreds kom Urolighedsaan- 
den til Bevidsthed om et bestemt Maal, og begyndte paa en hem
melig og farlig Maade at drage uvidende Mennesker til sig ved exal- 
terede Ideer, — indtil hiin politiske Klub i Brolæggerstræde blev 
opdaget, og dens Hovedmænd henflyttede paa den fjerne Klippefæst
ning som Forbrydere mod Staten. Den Maade, hvorpaa Folket i 
Almindelighed betragtede denne Sag, vidner tilstrækkeligt om, at 
det var fremmedt for hine Ideer, og naar et bekjendt Værk over 
Samtidens Historie giver os den Efterretning, at de liberale Ideer 
dengang vare saa udbredte i Danmark, at Regjeringen turde være 
betænkt paa at aabne dem en lovlig Vei, saa hör den for Sand
hedens og Historiens Skyld modsiges, medens man endnu har 
levende Vidner.

Tvertimod begyndte fra nu af den urolige Aand hos Folket 
at tabe sig. Hvad enten nemlig de sidste lovlöse Optrin og for
bryderske Planer havde viist de Sindigere af Nationen, hvilke Farer 
man gik imöde, eller det afvisende Svar, som det holstenske Ridder
skab erholdt af Forbundsdagen, havde lært^ at man var slaaet ind
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paa en urigtig Vei, saa er det vist, at Folkets Interesse for de 
offentlige Anliggender omtrent ved denne Tid antog en roligere og 
eftertænksommere Character. Der indtraadte en Tilstand af udvor
tes Hvile, medens det Forbigangne og Gjennemlevede saa at sige 
atter kaldtes tilbage for at overveies og dröftes, og Aanden samlede 
Kraft og Modenhed til at begynde en ny Bane med fuldere Be
vidsthed. Ogsaa Regjeringen behövede Ro til at overtænke sin 
Stilling og de Midler, hvorved det af Krigen saa haardt medtagne 
Rige igjen kunde ophjælpes; vilde den lære af Andres Exempel, 
saa kunde den i en nærliggende Stat, den preussiske, som havde 
gjennemgaaet en lignende Ulykkens Periode, finde et lysende Fod
spor. Denne Stat havde for hele Europas Oine löst den store Opgave, 
at erobre i det Indre, hvad der udvortes var tabt: der aabnedes den 
höiere Central- og Provindsialbestyrelse en videre Mark derved, 
at den unddroges Detaillens Smaaligheder; en fri Bondestand og 
en fri, myndig Borgerstand lagde Grunden til et blomstrende Ager
brug og blomstrende Stæder; Statsfinantserne bleve ordnede efter en 
gjennemgribende Plan; en anseelig Hær blev skabt paany uden 
overordentlige Bekostninger, og endelig — hvad der satte Kronen 
paa Værket — man tilegnede sig den store Kunst, at drage den 
höieste Intelligents næsten umiddelbart ind i Statens Tjeneste, uden 
at drage den ud af Videnskabernes. Et större Statsraad af Natio- 
nens dygtigste aandelige Repræsentanter, der samles om Thronen 
for at afgive Frugterne af deres Studier og Erfaringer, og vende 
tilbage til Videnskaberne og Livet for at samle og bringe nye 
Frugter, syntes at være en Skabning af den höieste Statsviisdom. 
Hvormeget den danske Regjering kappedes med hiin fremmede, og 
i hvilken Grad den udholder at sammenlignes med den, skulle engang 
Historiens Aarböger fortælle: her maa det være nok at minde om, 
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at det överste Central - Collegium efterhaanden erholdt Medlemmer, 
der vare dannede i Videnskabernes og Livets Skole, blandt hvilke 
senere ogsaa Rigets höie Arving, hvem Folkets Tillid, Haab og Kjær- 
lighed længe der havde savnet; at Bonden og Landmanden gjentagne 
Gange modtoge Beviser paa Regjeringens Omhu, idet store Summer 
af den aarlige Landskat bleve eftergivne; at Stædernes Interesser 
ved en Række af Handelstractater med nærmere og fjernere Stater 
bleve paaagtede og fremmede; at Bankvæsenet ved en ny Octroi 
blev overdraget til Nationens Bestyrelse under Regjeringens Tilsyn; 
at Hæren var Gjenstand for Kongens personlige Opmærksomhed, og 
Flaaden paany fremstod af Ødelæggelsen, og endelig — at Regje
ringen mere og mere tilegnede sig den skjönne Kunst, at erstatte 
Mangelen af en fri Statsforfatning ved en ædel og liberal Stats
forvaltning. Folket skjönnede derpaa: den alderstegne Konge blev 
paa sine hyppige Reiser til alle Rigets Dele modtaget med den 
meest uskrömtede Kjærlighed, og Stemmer, som man ikke tör mis
tænke for Hyklerie eller Smiger, oplöftedes selv i de Egne., hvorfra 
man fordum havde talt i andre Toner, for at prise ”det uindskræn
kede Danmark som Frihedens Land.”

Men saa besindig og maadeholden end den offentlige Mening 
var bleven, saa vedligeholdt sig dog hos Folket den Overbeviisning, 
at betydeligere og mere indgribende Reformer i Statsforvaltningen 
vare nödvendige; at Regjeringscollegierne vare for meget sysselsatte 
med de lobende mechaniske Forretninger til at kunne have Diet 
aabent for egentlige Fremskridt; at Provindsialbestyrelsen kunde 
misbruges til hæmmende Indgreb i Borgerlivets frie Udvikling; at 
Embedspersonalet, der var foröget uagtet Statens saa betydelige 
Formindskelse, fortærede for stor en Deel af Rigets Indtægter, og 
at navnlig Diplomatien var anlagt efter en Maalestok, der hverken
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svarede til Statens sande Fornodenhed eller til dens oeconomiske 
Stilling. Men især var man utilfreds med den Hemmelighed, der 
hvilede over Finantsforvaltningen, og foruroligedes ved den Mis- 
tanke, at Statsgjælden, uagtet Kongens personlige Sparsomhed og 
Tarvelighed, ikke saaledes formindskedes i Fredens Aar, at man med 
freidigt Mod kunde see Fremtiden imöde. I enkelte af Rigets Egne 
lode sig deels lignende, deels særegne Klager höre, af hvilke dog nogle 
vare af den Natur, at de ikke kunde afhjælpes uden at opoffre den 
Eenhed, der maatte ansees som en nødvendig Betingelse for Statens 
Selvstændighed og Styrke. — Men Folkets Stemme lod sig kun 
höre i dæmpede Toner, og man maa have levet i Tidsalderen selv 
for at kunne have förnummet den; deels manglede man et virk
somt, lovmæssigt Organ, deels var Interessen ogsaa sysselsat ved 
kirkelige Stridigheder, först i Holsten, siden i Danmark, deels endelig 
holdtes man tilbage af en skjön Pietet mod den elskede gamle Konge. 
Et Incitament maatte til, för Folket vilde löse Tungen til en fri 
Udgydelse af Tanker og Fölelser, — og det udeblev ikke.

Fra Frankrig udgik ogsaa dette Stöd. Den Bourbonske 
Throne faldt, fordi den ikke agtede Tidens mægtige Aand, og i 
Faldet rystede den hele Europa fra Atlanterhavet til Niemens 
Bredder. Ogsaa hos os sporedes snart Virkningerne deraf paa 
en saa iöinefaldende Maade, at denne Begivenhed gjör Epoche i 
Fædrenelandets Historie, eller i det mindste i Folkets politiske 
Udviklings Historie. Den offentlige Mening forenede sig i et
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, bestemt Punct, idet den kom til Bevidsthed om, hvad den ansaae 
for Middelet mod alle offentlige Onder. Dermed begynder et nyt 
Afsnit for disse vore Betragtninger, og det — afbrydes ved den 
höisalige Konges Död; det er tydeligt nok betegnet ved Folkets 
almindelige Sands for og Tilböielighed til constitutioneile Former, 
og den nye stænderske Forfatning i vort Fædreneland er Midt- 
punctet deri.

Kun faa Maaneder vare forlöbne efter hine blodige Julidage, 
för de liberale Ideer fandt en aaben og kraftig Talsmand i vort 
Födeland. Det var Jens Uve Lornsen^ dengang nylig udnævnt til 
Landfoged paa Sylt. Den Gjenklang, hans Tale fandt over hele 
Riget, vidner saa meget mere om, at han i det Væsentlige havde 
truffet, hvad der dybt rörte sig i Folkets Bryst, jo mindre man 
i Almindelighed kunde billige den separatistiske Retning i hans 
Forslag eller det bevægede Tidspunct, som han havde valgt til at 
fremtræde; dog oplöftedes ingen offentlig Stemme for at tolke Fol
kets Önsker. Men Kong Frederik selv forstod de tause Önsker og 
erkj endte, at en Talsmand var fremstaaet for Folkets virkelige 
Mening: ”den klare Tanke opstod först i Kongens egen Sjel, og 
Folkets Attraa blev forekommet af hans frie Gave.” Hurtigt udgik 
et bestemt kongeligt Löfte om raadgivende Provindsialstænders Ind- 
förelse baade i Kongeriget og i Hertugdommene tilligemed et kort 
Grundlag for den nye Organisation. Notabler af alle Classer og 
fra alle Landskaber forsamledes for at overlægge med Regjerings- 
mændene de nöiere Bestemmelser i den Lov, hvorved hele Forfat
ningen skulde reguleres, og Loven selv udkom den 15. Mai 1834, 
ledsaget af mange andre vigtige Forordninger, hvorved Forvalt
ningen i Hertugdömmene bragtes i större Overeensstemmelse med 
Tidens Fordringer og Folkets Önsker.



Sled Begjærlighed greb Folket allevegne denne kongelige 
Gave. Et Selskab af Fædrenelandsvenner havde strax dannet sis; i 
Hovedstaden, da det förste Löfte om den nye Institution blev publi
ceret, for ved en aarlig Fest at höitideligholde Erindringen derom; 
og ligesom Kongen selv havde erklæret ”Almeenaandens Oplivelse” 
for eet af Motiverne til Loven, saaledes bemægtigede ogsaa Pressen 
sig strax dette indholdsrige Thema. Statskyndige Lærde behandlede 
de vigtigste Spörgsmaal i egne Skrifter, og Journalisterne fik en 
her i Landet forhen ukjendt Indflydelse paa Folkets politiske Dan
nelse: Pressen blev en Magt, som ikke lod sig oversee. Alvorlige 
Debatter og delicate Sammenstöd kunde under denne nye Tingenes 
Orden ikke undgaaes: Journalistiken, kjækt ledet, indförte snart en 
ny og stærkere moralsk Ansvarlighed for Embedsmændene, og Rets
sager opstode, hvori Folket tog levende Deel. Modstanden, Riv
ningen gav Almeenaanden et höiere Opsving, og den liberale Presses 
Seier under den förste Conflict blev fra mange Sider hilset med 
jublende Bifald. Man lærte at sætte Priis paa Trykkefrihedens 
uskatteerlige Værd. Da derfor det Rygte udbredte sig, at denne 
Trykkefrihed stod i Fare for at lide betydeligere Indskrænkninger, 
fattede ædle Mænd den Tanke, at kunne afværge dette Slag ved at 
anvende deres vægtige Stemmer og moralske Indflydelse paa deres 
Medborgere til at hindre Pressens Misbrug og udsone den med 
Regjeringen. Fra denne Idee udgik det saakaldte Trykkefriheds- 
Selskab, der snart vandt en Tilvæxt, som aldrig noget andet Sel
skab havde havt, og ved Filial-Selskaber udbredte sig, saa langt 
den danske Tunge röres inden Rigets Grændser; men snart erfarede 
man, at denne Forening, saa meget Godt den end i andre Hen
seender og navnlig 'til Folkeoplysnings Udbredelse og Almeen- 
aands Vedligeholdelse kunde virke og virkede, dog ikke formaaede
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at opnaae det Maal, den havde sat sig, og altsaa heller ikke af 
Regjeringen vilde blive betragtet som en tilstrækkelig Garantie mod 
Pressens Misbrug. Mindre levende viiste sig, som det syntes, 
Almeenaanden og Interessen for de nye Institutioner i Hertugdom
mene, og det udentvivl, fordi de vare fælleds for hele Riget. Der 
havde nemlig især i Holsten dannet sig et vist Partie, hvis Bestræ
belser fornemmelig gik ud paa at skille begge Hertugdommenes 
Interesse fra Rigets almindelige, og som bittert opponerede imod Alt, 
hvad der var dansk. Dette Partie förte Ordet og bearbeidede Folket: 
at skille ikke alene Holsten, men ogsaa Slesvig saavidt muligt fra 
det egentlige Danmark, var det Maal, som det havde sat sig, og 
hvorefter det tragtede, stundom paa en lidet agtværdig og lidet 
begrundet Maade; ret characteristisk udmærkede det sig ved at 
vælge et vilkaarligt Tidspunct i Hertugdommenes Statsret, lukke 
Giet for alt det Foregaaende og Efterfølgende og stræbe efter at 
tilbagekalde denne, siden Erobringen af det souveraine gottorpske 
Slesvig og denne Erobrings Folger, forældede Periode, som om den 
kunde være en Guldalder. Det fattedes ikke paa Skribenter, der 
viiste den skröbelige Side ved selve det vilkaarligt valgte Tidspunct, 
forsvarede Rigets Statseenhed og paapegede de betydelige Foran
dringer , Statsretten i Tidens Löb havde undergaaet; men Mod
partiet syntes ikke at ville lade sig overbevise. Et glædeligere 
Tidens Tegn er det nysvakte Folkeliv i det nordlige Slesvig, hvor 
hverken Regjeringens Tilsidesættelse eller det tydske Embeds - og 
Adels-Aristocraties Foragt har kunnet udrydde Folkets Nationalitet, 
eller lettelig skal kunne undertrykke denne, — hvis ikke Regjerin
gen næsten directe ved Indførelsen af tydsk Underviisning i de 
danske Almueskoler skulde række Haanden dertil. De, som have 
sluttet sig til denne moderate Folkebevægelse, betragte det som en
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simpel Fordring paa retfærdig Regjering, naar de forlange viden
skabelige Underviisningsanstalter, Domstole og Kirker, hvor Natio
nens Modersmaal er det herskende; og idet de hverken ville gjöre 
Slesvig til Danmark eller til Holsten, ansee de det som et vigtigt 
og naturligt Bindemiddel nu og i Fremtiden mellem tvende for
skjellige, men nærbeslægtede Folkestammer.

Imidlertid havde Stænderne over hele Riget to Gange været 
samlede, og Spörgsmaal af höieste Vigtighed vare bragte paa Bane. 
At give en Udsigt over disse, kan ikke her være vor Hensigt; vi 
ville kun nævne dem, som meest levende tiltalte Folket og vare et 
Udtryk af dets Aand, navnlig det om Communalforfatningen i Køb
stæderne og Hovedstaden, om Stænderforsamlingernes Offentlighed 
og Forening, om Trykkefriheden og Finantserne. Det fürste af disse 
fandt overalt en levende Deeltagelse: det er almindeligt erkjendt, 
hvormeget vort Municipalvæsen staaer tilbage og altid har staaet 
tilbage, og det vilde være beklageligt, om man deri maatte söge 
een af Grundene til Kjobstædernes Ringhed; et mærkeligt Phænomen 
var det i det mindste, at en nörrejydsk Stad, der ligger indenfor 
Sönderjyllands naturlige Grændser, ansaae det som en Erstatning 
for mangehaande Tab, om den kunde stilles lige med de slesvigske 
Stæder, og det danske Folk kunde da vel med Grund önske, at 
alle danske Kjobstæder maatte gjöres deelagtige i det samme Gode. 
En ny almindelig Communallov for Stæderne udkom, og Fremtidens 
Erfaringer skulde vise dens Værd; Hovedstadens Communallov vil 
længe bevare Mindet om den ædle og liberale Konge, som gav den 
dens sidste Fuldendelse. Med ikke mindre Varme fulgte Nationen 
Forhandlingerne om Stænderforsamlingernes Offentlighed og For
ening, og den almindelige Mening syntes at udtale sig derhen, at 
det tydske Forbunds Bestemmelser ikke kunde komme til Anvendelse,
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at dens Forvaltnin
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hverken i Slesvig eller i Danmark, og at Danmark ikke burde 
ophore i enhver Henseende at være et eneste Hele, fordi Hertug
dommene i national og politisk Henseende vare to. Ogsaa Trykke- 
friheds-Spörgsmaalet rörte Folkets helligste Interesser, og det erklæ
rede sig, ligesom Stænderne, eenstemmigt imod enhver yderligere 
Indskrænkning i dette Nationens og — Kronens Palladium; at 
Regjeringen ikke ganske vilde gaae ind i denne Synsmaade, vakte 
almindelig Beklagelse. Men ingen Sag greb dog saa inderligt iml i 
alle Gemytter som den om Finantserne: ”Orden og Sparsomhed” 
var det Ord, som fra Stændersalen flöi over hele Landet og gjen- 
löd fra tusinde Munde. Angaaende de övrige Midler til Stats- 
gjældens alvorlige Afbetaling vare Meningerne mere deelte, men 
ikke mindre levende. Blandt dem, som bleve yttrede, ville vi erindre 
den: at man, ligesom fordum i Preussen, burde strax forelöbigt 
bestemme Statsgjælden til en vis med Landets Resourcer passende 
Störreise, hvortil den af al Magt burde neddrives, og som under
ingen Omstændighed burde overskrides O • o
aldeles skilt fra Finantserne, skulde overlades til Nationens Besty
relse, ligesom Bankvæsenet, under Stændernes Control. Skulde 
deraf fölge, at Statsgjælden efter de fire Stænderforsamlinger maatte 
deles i fire ulige Dele, saa vilde man maaskee jkunne udfinde An
befalinger ogsaa derfor, — uden at dog den Uindviede bör indlade 
sig i videre Udvikling deraf.

Kong Frederik den Sjette vilde oplive Ahneenaanden! Vi 
have seet, at det lykkedes ham. Döden afbröd hans fremtidige 
Stræben i Forbindelse med hans kjære, trofaste Folk; men Livets 
og Dödens Herre havde bevaret Oldingen længe nok, for at han 
kunde velsigne den Tanke, der ledede ham til at agte paa Folkets 
Stemme og handle i dets Aand.



Fra disse Betragtninger vende vi tilbage til den Anledning, 
som har fremkaldt dem, og — hvor uövet end Pennen kan have 
været — vi ville dog maaskee noget klarere indsee og dybere fole 
det Höitidelige i den forestaaende Fest.

Det er en Mindefest om næsten tvende Menneskealdere, der 
ligge afsluttede bag os, et Tidsrum fuldt af Begivenheder, hvortil 
Historien i Aarhundreder ikke opviser Mage; rigt paa Forandringer, 
hvorved vort Fædreneland har faaet en ny Skikkelse, og vore Med
borgere et Blik og en Aand, der vilde forbause vore Forfædre, om 
de kunde stige frem af den Grav, der modtog dem ved Tidsalderens 
Begyndelse; rigt endelig paa Forhaabninger, hvormed Tanken skuer 
ud i den hemmelighedsfulde Fremtid. Det er en stor, höitidelig, 
tankerig Mindefest.

Det er en Sörgefest over den Konge, som i dette lange og 
vigtige Tidsrum styrede Staiens Ror mellem Klipper og Skjær, 
altid i Samklang med det, som han erkjendte at være Folkets Aand, 
som deelte sine Glæder med os, og gjerne, om han kunde, havde 
baaret vore Ulykker med sine egne, — i Lykke og Ulykke den 
ædleste Herre og den kjærligste Fader. Det er danske Hjerters 
kjærlige Sörgefest.

En saadan Höitid have vi beredet i denne Aftenstund; til 
denne indbyde vi danske Mænd og Qvinder 1


