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I mine Drengeaar levede endnu ikke saa faa gamle Folk, som 
kunde huske den Tid, da Franskmænd og Spanioler laa her i 
Landet. - De fortalte navnlig om de sidstnævntes Levevis; om, 
hvordan de spiste alle de Snoge og Snegle, de kunde faa fat paa, 
efter først at have stegt dem i Olie. 

* * 
* 

At den almindelige Befolkning her i Landet ikke kunde for
~taa de fremmede Soldaters Tungemaal, er en Selvfølge; men 
gamle Folk har fortalt, at Franskmændene udtalte Navnet 
NAPOLEON med stor Begejstring. 

Baron Blixen-Finecke. 
Af N_. M. Elling. 

I Aaret 1722 havde Oberst ved de fynske Dragoner, Giinther 
Didrich v. Finecke købt Dallund, som siden Bryskernes Tid 

l1a' de ført en omskiftende Tilværelse ved at gaa fra Slægt til 
Slægt flere Gange. Hans Søn, Kammerjunker og Assessor i Høje
steret, Theodosius Finecke, blev senere Dallunds Ejer. Han var 
ugift og testamenterede 1792 Dallund, som blev oprettet til et 
Stamhus, til Baron Karl Philip v. Blixen, hvis Moder var en 
Finecke. Han tog fremtidig begge Navne, og Familien er siden 
kaldt Blixen-Finecke. Slægten Blixen stammer fra Pommeren, 
men var indvandret til Sverige og var 1723 blevet Medlem af det 
svenske Ridderhus. Karl Philip Blixen var svensk Generalløjt
nant, Rigsherre og Seraphimridder. Da han arvede Dallund, 
traadte han i dansk Tjeneste og blev 1802 udnævnt til Baron. Han 
arvede 1819 Stamhuset Næsbyholm i Skaane og havde desuden 
Lehnsgodserne Trissov og Goslov i Pommeren. 

Karl Philip Blixen-Finecke døde 1829, samme Aar som hans 
ældste Søn, der kun havde Dallund en kort Tid, og Arvingen til 
nlle Herlighederne blev nu den 7-aarige Carl Frederik Axel Bror 
Blixen Finecke. Han mistede samme Aar begge sine Forældre, 
sin Bedstefader og en Farbroder. Formynderne styrede ham 
mange Ejendomme udmærket og kunde, da han blev myndig, 
overgive ham Godserne tillige med en meget betydelig Formue. 
Han var holdt meget strengt under Formynderskabet og blev nu 
p:ia en Gang sin egen Herre og det tilmed en velhavende Herre, 
og det har aabenbart været vanskeligt for den unge Baron at holde 
l ,igevægten i den frie Ungdomstid, som nu forestod. Efter unge 
AdP!s111ænds Sædvane gjorde han Rejser til Tyskland, hvor han 
si 11dl'r<'d<' ved flere Universiteter, bl. a. Gottingen. Her gjorde han 
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Bekendtskab med Bismarck, som blev en af hans liedstr Venner, 
men der var stor Forskel paa de to, Bismarck var som Staal, medens 
Blixen Fineckc var blød og holdningsløs. Han "var en ualmindelig 
Begavelse, kvikt Hovede, humoristisk Sans, var ridderlig, godmo
dig uegennyttig og taktfuld, vindende, elskværdig, en fuldendt 
Gentleman: men han skiftede J\Jeningcr, manglede Kundskaber og 
var vant til altid kun at strejfe Overfladen».1 ) 

Et Par Historier fortælles om den unge Barons Kaadhed og 
Vildskab. I en af Tysklands Kunstbyer saa han en kostbar Vase, 
slog den i Stykker, betalte og forlod stolt Fabrikken. En anden 
Gang hørte han i \Vien en berømt Sangerinde. Hun blev tilsagt 
at møde paa Hotellet. Hun traadte ind i en stor Sal, hvor der 
sad en ung, flot Herre i et Hjørne af Salen, men ellers var der 
ingen til Stede. Sangerinden maatte saa synge for ham det bedste 
hun kunde, og ved Afskeden betalte han hende rigeligt. Alle i 
Ry en talte nu om »der diinische Baron «. I en Alder af 20 Aar 
blev Baronen gift m ed den svenske Baronesse Sophie Ankcrcrona. 
Deres Bryllupsrejse formede sig som et sandt Triumftog. De 
strøede Sølvmønter ud med begge Hænder til Børnene undervejs. 
Paa Dallund Slot skal der have været gemt Sølvpenge i Chatoller 
og Kommoder, der siden blev solgt ved Auktion. Ægteskabet med 
den svenske Baronesse blev dog ikke lykkeligt og ophævedes se
nere. To Aar efter blev Baronen, 1854, gift med Prinsesse Au
gusta af H essen, Søster til Dronning Louise. Sønnen af første 
Ægteskab, Hofjægermester, Baron Frederik Blixen Finecke, blev 
gift med Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs, der som Enke boede 
paa Dallund 1920-25, hvorefter Dallund siden er overgaaet til 
Odense Amts Sygekasser og bruges til Rekreationshjem. I andet 
Ægteskab var 2 Sønner. 

Baronen var som nævnt en Mand med skiftende Sind; men 
derfor i<ff man dog ikke frakende ham Interesse for offentlige 
Sager. Han var jo nok en underlig Blanding af Tysk, Svensk og 
Dansk i en Person , men var dog en god dansk Mand, hvad der 
viste sig i 1848, da han straks meldte sig som Herregaardsskytte. 
Den unge Delingsfører i mørkegrøn Uniform og med den graa, 
fjersmykkede Hat paa Hovedet, saa prægtig ud, naar h an kom 

1 ) Zodiacus: Parlamentariske Stjernebilleder. 
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med sin Hirschfænger ved Siden. Han deltog m ed Ære i Felttoget 
og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

Lige efter Krigen kom Blixen Finecke til at deltage i det 
offentlige Liv. De fl este Godsejere var før Krigen glød ende Pa
trioter, men da Grundloven gav den menige Mand rhere Indfly
delse end de syntes om, slog de om og var imod Demokrati~t 
og den m1tionale Bevægelse, maaske i Haab om at faa Grundloven 
afskaffet. Blixen Finecke var Sjælen i denne Bevægelse og var 
flere Gange Formand for Godsejernes politiske Forening, Grund
ejerforeningen, der var stiftet 1850 efter Indbydelse af en Kreds 
af Godsejere. Dens P rogram var noget dunkelt, og i Adressen 
til Kongen med 14,000 Underskrifter udtrykte man sig i svævende 
Udtryk som f. Eks" at man vilde værne om Rigets Udelc
lighed. Da var det, at han stillede sig til \'alg imod Alfred Hage 
og blev valgt i Kristiansborg Slots Ridehus 1851. Grundejerfor
eningen svingede mere og mere over til H elstatpolitiken i Mod
~ætning til Ejderpolitiken. Digteren M. A. Goldschmidt var F or 
eningens Ordfører i Pressen, men var næppe enig med Grund
ejerne. Blixen Finecke var afgjort Helstatsrnand, ønskede Dan
mark forenet til Elben og udtalte om Slesvigholstenerne, der jo 
ønskede en særlig Stat m ellem Danmark og Tyskland, at de burde 
»dingle i Træerne «. Blixen Finecke optraadte den Gang som Rid
der for den truede Ejendomsret, idet han var imod Tsch erninas 
Forslag til en Fæsleenkelov, der gav en Mand, som giftede s~g 
med en Enke, Hettighedcr som den afdøde Fæster. Det var det 
samme, mente han, som vilde man sige, at "Ejendom er T yveri «. 
Blixen Finecke var Medlem af Udvalget, der skulde udarbejde 
Lovforslag angaacnde Fæstes Overgang til Selveje. I Begyndelsen 
erklærede h an , at han foreløbig ikke vilde gøre noget for a t for 
hindre dets Fremgang; men senere sagde h an, a t han var be
stemt Modstander af "denne T vangslov, saalænge jeg haver Kraft 
og Styrke dertil.« Ligeledes vilde han heller ikke være med til 
at hjælpe Fæsterne under Sorø Akademi. Det ser underligt ud, 
a t en Mand indtager et saada nt Standpunkt, naar han samtidig 
selv virker ivrigt for, at hans egne Fæstere skal blive Selvejere. 
Hans Beviser for sine Meningers Rigtighed udtrykte han paa den 
\Iaade, at det ikke var rigtigt at tage noget fra en imod hans 
Vilje. Jeg forsvarer ikke en enkelt Stands Ret, men jeg forsvarer 
F .kndornsrctten i dens Helhed, hvad der vedkommer hele Folket, 
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og mener, at Kongens og Folkets Samvittighed staar over den 
skrevne Lov. 

Det var ogsaa i de Dage, at Blixen Fineckc sendte et Brev 
til en Arbejderforening, der holdt Grundlovsfest, at han vilde 
give hundrede Rigsduler til den Haandværker, der kunde bevise, 
at han passede sit Arbejde og ikke spildte Tiden med at rende 
til politiske Fester. . . . 

Ved Folketingsvalget 4. Aug. 1852 trak Bhxen Fmecke sig 
frivillig tilbage tilligemed 40 andre (bl. a. David og Grundtvig ). 
Hertil bidrog maaske ogsaa hans huslige Forhold, da det var 
det Aar, han, maaske ikke uden egen Skyld, blev skilt fra si~1 
Hustru. Først 4 Aar senere blev Blixen Finccke valgt igen hl 
Folketingsmand, efter at han forgæves havde søgt at blive valgt 
1855. 

Omkring ved den Tid blev Baronen uenig med Frederik VII, 
som engang havde opfordret ham til at besøge Grevinde Danner. 
Han nægtede at gøre dette ligesom saa mange andre af Adelsstan
den, der jo ikke yndede Grevinden. Det hændte nok engang imel
lem, at de adelige Damer var som blæst væk, naar Kongen traf 
at besøge en eller anden Ilerregaanl sammen med Grevinde Dan
ner. Kongen blev meget vred paa Blixen Fincckc og nægtede ham 
Audiens; men til Gengæld sendte han Kongen sin Kammerherre
nøgle og nedlagde sin Værdighed som Hofjægermester, medens h an 
samtidig beholdt sine Rettigheder og Værdigheder som svensk 
Undersaat. Han forsonedes dog senere med Frederik VII. 

Blixen Finecke vakte Opmærksomhed ved at optræde som 
Skandinav og udgav et Skrift ))Skandinavismen praktisk «. Hoved
tanken i Skriftet er, at ligesom Dronning Margrethes Union 
tænkte mere paa Kronens Ret end paa Folkenes Gavn, saaledes 
har omvendt nu Skandinavismen tænkt mere paa Folkenes Øn
sker og glemt Kongehusenes Ret! Han anbefalede derfor »en 
gensidig Adoption af det danske og det svensk-norske Kongehus 
saaledes, at den længst blomstrende }landsstamme bliver arve
berettiget til de 3 Kroner. " - Berømt er Blixen Fineckes Svar 
i Rigsdagen paa en Forespørgsel om hans Stilling til Unionstan 
ken: "N aar den danske Konge og den danske Rigsdag, den svensk<' 
Konge og den svenske Rigsdag, den norske Konge og det norsk\' 
Storting bliver enige om at gennemføre en Forening af de tn· 
Riger, og naar de evropæiske -;\fagter har givet drn·s Samtykk<· 
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til Indtrædelsen af den nye Magt i deres Koncert, skal Arrange
mentet ikke støde paa nogen Hindring fra min Side.« 

Det var nærmest en Godsejerskandinavisme, Baronen hyl
dede til Forskel fra Bondeskandinavisme og Studenterskandina
visme. Den forhenværende Helstatsmand anbefalede nu at udskille 
Holsten og Lauenborg som en selvstændig Stat. Paa dette ny 
Program valgtes Blixen Finecke til Folketinget 1856 (K<1ben
havns 6. Kreds). Aarel efter blev hans Medlemsret i det svenske 
Hidderhus officielt anerkendt, og Blixen Finccke er den eneste, 
der siden 16\H) har haft Sæde baade i Danmark s og Sveriges Rigs
dag. Han kom nu i et venligt Forhold til Venstre, især Bonde
vennerne og var som en Slags »aristokratisk Demokrat« i Stil 
med de engelske "Torydemokrater« af adelig Byrd. Baronens 
Svogerskab til Tronfølgeren henledte Offentlighedens Interesse 
paa ham, og det glædede ham. Han dellog let og livligt i Folke
tingets Forhan dlinger, gav korte epigramagtige Svar, der vidnede 
om V crdenserfaring og om e t friskt og selvstændigt Syn paa For
holdene. Sin }lening sagde han rent ud uden at bryde sig om, 
hvad man tænkte derom; men noget virkeligt Bidrag til Debatten 
gav han kun sjælden. Det var ikke hans Sag at gennemarbejde 
en Sag i Enkeltheder eller at danne sig en begrundet Mening om 
større politiske Spørgsmaal. Engang, er der bleven fortalt, øvede 
han Indflydelse i et Fæsteudvalg, » mindn~ ved sine Grundes Vægt 
end ved i<'ortræffeligheden af de Cigarer, han bød rundt. « Hans 
nationalliberale :\Iodstandere kunde derfor sige, at m an i alle hans 
mange Taler forgæves søgte efter et politisk System, ja endog 
efter en blot nogenlunde forstaadig Antydning af, hvorhen han 
stilede. Han nød Ry for sin Eksccntricitet og Tilbøjelighed til 
at kaste sig fra den ene Yder lighed til den anden. Og derfor saa 
mange m ed Uro paa, at Blixen Finecke haade blev Udenrigsmini
ster og Minister for Slesvig i Hotwitts Ministerium 185U. 

Omkring ved den Tid fremkom "svogerbrevet«. Baronen 
skrev til Prins Kristian (IX) , at han skulde tage mod Pladsen 
som Guve~nør i Holsten; derved vilde hans Stilling som vordende 
Konge blive styrket. Brevet endte med: »Jeg tillader mig til Slut
ning det underdanige Spørgsmaal, hvo der viser Dem størst Til
lid: Hs. Maj.s ansvarlige Raadgivere, der i Ds. kgl. Højheds Mod
tagelse af den Dem tilbudte Post se en Betryggelse for Monar
kil'ls Sammenhold, fordi de stole paa Ds. kgl. Højheds Loyalitet 
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og Upartiskhed, eller de uansvarlige private Mellemløbere der 
af Ds. kgl. Højheds Ansættelse befrygte Statens Adsplittelse, 'fordi 
de gaa ud fra den for Ds. kgl. Højheds Hoved og Hjerte lige for
nærmelige Forudsætning, at De vil blive et villigt Redskab i il
loyale og oprørske Slesvigholsteneres Hænder - - -.« »Fa~drc

landet« billigede Blixen Fineckes Plan og forsvarede den overfor 
»Dagbladet« og andre Blade. Planen blev ikke til noget, og det 
var godt, da det vilde have beredt Tronfølgeren store Vanskelig
heder at blive draget ind i den politiske Strid mellem Dansk og 
Tysk. Prinsen fastholdt sin Vægring, skønt Blixen Finecke of~ 
fentlig skrev, at et Afslag fra hans Side kunde lede til, at han og 
hans Slægt. mistede Arvefølgen i Danmark. De fremmede Magter 
var heller ikke kede af at faa Prinsen udnævnt til Guvernør. 

Sammen med Grundtvig, Balthasar Christensen og Flor var 
Blixen Finecke Medindbyder til at danne Foreningen Dannevirke 
hvis Formaal skulde være at støtte Regeringen ~nod Tyskland~ 
Overgreb. 137 Rigsdagsmænd skrev en Adresse, hvori udtaltes, 
at Holstens og Lauenborgs Forhold ikke maatte ordnes paa en 
Maa.de, der bragte d em i Afhængighed af det tyske Forbund, og 
Junigrundloven skulde ogsaa gælde for Slesvig. Foreningen fik 
dog ingen Betydning, da man var · usikker over Maal og Midler. 

Paa en Rejse til Flensborg som Minister forar"ede Blixen 
Finecke de dansksindede ved at forhandle med de rysksindede. 
Han kunde ogsaa nok se med uhildede Øjne paa den nationale 
Strid; men han savnede Viden og Viljekraft til at bane sig ny 
Veje i Regeringens Arbejde. En Dag rejste :'.'vfinisteren til Angel 
og besøgte uanmeldt et Par Skoler og fanc'.t, at Undervisningen 
var god og Klagerne over den danske ~ndervisning uden Grund. 
Derfor var de dansksindede nu meget glade for hmn og var de 
eneste, der hædrede ham ved at møde ved Afrejsen fra Flensborg, 
og Stemningen blandt de Nationalliberale mod ~Iinisteriet Rotwitt 
begyndte at bedres. 

Men pludselig 8. Febr. 1860 ramtes Rotwitt af et Slagtilfælde 
o.g. døde, kun 48 . .\ar gammel. Blixen Finecke overtr;g midler
t1d1g Arbejdet som Ministeriets Leder, men Yilde trods flere Op
fordringer ikke fortsætte med Hvervet , og han madede Kongen til 
at telegrafere til Monrad i Paris, som ogsaa i Begyndelsen var 
villig til at følge Kongens Opfordring: men Enden paa Forhand
lingerne blev dog, at den tidligere Konscjlspræsident Hall alter 
overtog Hvervet. 
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I Anledning af de truende Forhold i Slesvig deltog Blixen 
Finecke sammen med H. P. Holst, C. Ploug, Madvig o. fl. i Op
rettelsen af en Skytteforening. De samme Mænd overrakte Kon
sejlspræsident Hall en Adresse, underskreven af 71,000, der gav 
Udtryk for den danske Befolknings Ret i Slesvig. - Blixen Fine
cke og Meningsfæller (I. A. Hansen, Balthasar Christensen, Hans 
Kriiger} bebrejdede Hall, at han tøvede i Stedet for at »kaste 
Broen af « med Mod og Mandshjerte. I det hele taget kom det 
virkningsfuldeste Angreb mod Halls Ejderpolitik fra Blixen Fine
cke. Han krævede Reformer i Slesvig, for at »ikke Befolknin
gens Hjerte i denne Landsdel skal fjernes fra os. " - - - »Til
standen er ikke saa god, som danske Mænd burde ønske danske 
Mænd at leve under. Vi bør give hver enkelt Mand i Sønder
jylland, hvad enten han læser sit Fadervor paa Tysk eller Dansk, 
den samme Ret, den samme Garanti og den samme Beskyttelse, 
som vi ønsker for os selv. « Han hævdede videre, at Regeringen 
maatte træclr i personlig Berøring med Befolkningen og se Em
bedsmændene mere paa Fingrene. Hall gjorde til Gengæld gæl
dende, at Blixen Finecke selv som Minister ikke havde gjort Til
løb til at gennemføre saadanne Reformer. Blixen svarede, at en 
nødvendig Betingelse for en liberal og human Styrelse af Slesvig 
var, at de Ministre, s~m gennemførte den, »ikke samtidig blev 
hudflettede og stenede i København«. 

Blixen Finecke deltog med Iver i Forhandlingerne om Jern
baneanlæg i det østlige Jylland og kritiserede Regeringens finan
ciclle Ordninger. Han var skarp i sine Ordlag overfor Indenrigs
og Udenrigsministeren og sagde bl. a. til den sidstnævnte, at der 
var stor Forskel paa Takt. »Naar den ærede Minister taler til 
mig, rejser jeg mig op, hvorimod han bliver siddende, naar jeg 
taler til ham. « Var iøvrigt velvillig stemt over for Jernbaneanlæg 
i det østlige Jylland, naar kun ikke Banen skulde gaa fra By 
til By, men fores op i en lige Linie selv om den gik uden om 
enkelte Byer; men blev Regeringens Forslag vedtaget, vilde Nørre
jylland knyttes nærmere til Øerne end til Sønderjylland, og dette 
var Grund nok til for Blixen Finecke at stemme mod Regeringens 
Forslag, da Udlandets Øjne i denne Sag ogsaa er rettet paa os. 
Jernbaneloven blev vedtaget 1863, og den »store Forsoningsfest« 
holdtes den 26 . .Jan. paa Hotel d'Angleterre, hvor Blixen Finecke 
talte for Sonderjylland. - I Forhandlingerne om Tilskud til 
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Husdyravlen fraraadede Blixen Finecke at yde Hjælp til Stutterier, 
da man ikke havde nogen Garanti for, at Midlerne blev rigtig 
anvendt. Han anbefalede den fri Konkurrence som den heldigste 
Maade at ordne Sagerne paa, saadan som det var Tilfældet i 
England, Amerika og Arabien. Derfor bør man ophæve Stutte
rierne og nøjes med at give Landboforeningerne Præmier i For
hold til de Midler, de selv tilvejebringer. Desuden bør man lade 
Foreningerne selv om at anvende en passende Del af deres Midler 
til Præmier, som ogsaa maa kunne faas af Folk, der ikke staar 
i Foreningerne. Stutterierne burde ellers flyttes til Jylland, hvor 
man havde mere Interesse og mere Forstand paa den Slags. 

I Striden mellem Dansk og Tysk kunde vi vente Hjælp fra 
Sverrig-Norge, naar man indtog Ejderstandpunktet, og desuden 
ønskedes Blixen Finecke til Minister i Stedet for Hall , hvis Hel
staspolitik man ikke yndede Nord paa . Blixen var jo yndet af 
begge Kongerne og var derfor ogsaa godt skikket til at være 
Raadgiver i nationale Sager. Maaske var han Ophavsmand til 
Kongemødet i Juli 1862, ved hvilken Lejlighed 5000 Deltagere 
hyldede Kongerne i F:metog. Mange af Danevirkemændene knyt
tede store Forhaabninger til dette Møde, hvor Frederik VII un
der Festen rigtig var i Humør og tiltalle Karl d. XV 1rn~d: "Min 
elskede Ven og Broder« eller »min kongelige Ven og Fosterbro
der «; men der kom ikke noget Systemskifte ud deraf, ja Hall 
blev endogsaa dekoreret og steg i Kongens Gunst. Det er derfor 
rimeligt, at Blixen Finecke ved sine hyppige Besøg hos Frede
rik Vil paa Jagtture og andre festlige Lejligheder paavirkede den 
vankelmodige Konge i Retning af at følge Ejderpolitiken. 

Blixen Finecke havde sat sig i Hovedet , at han vilde have den 
dansk-tyske SI rid afgjort ved en venskabelig Overenskomst med 
Preussen. Nu mente han, at hans gamle Studenterkammerat, Bis
marck, vilde stemme for hans Forslag om Holstens Indlemmelse 
i eller Tilslutning til Preussen. Bismarck skulde da med et ven
skabeligt Danmark, i et godt Forhold til Frankrig (Napoleon III) 
kunne gaa i Kamp mod Østrig og andre modvillige tyske Stater. 
Sverrig-Norge troede han derimod ikke paa. 

Den 3. Oktober 1863 skrev Blixen Finecke altsaa til Bis 
marck: Vil Preussen være villig til at forhindre Forbundet mellPm 
Slesvig og Holsten, hvis Danmark ophæver Martspatentet og ord
ner de tyske Slesvigeres Stilling paa billig :\faadc og r!Pr saa smn · 
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tidig indtræder et Ministerskifte som Borgen for Systemskiftet? 
Efter at Bismarck havde faaet den preussiske Konges Samtykke, 
svarede han 10. Oktober: Naar Martskundgørelsen tages tilbage, 
naar de Foranstaltninger, ved hvilken den efter Ministeriets Er
klæring skal overflødiggøres, ikke vanskeliggør Situationen yder
ligere, og naar desuden de Forbedringer af de tyske Slesvigeres 
Stilling, som De har stillet i Udsigt, indtræder, saa stemmer jeg 
mod Fuldbyrdelsen af Exekutionen (Sammenslutningen af Sles
vig og Holsten) og tror ogsaa at kunne føre dette igennem, hvor 
ivrigt end Østrig og dets Venner arbejder i modsat Retning. - -
Det vilde glæde mig hjerteligt, hvis jeg blev i Stand til officielt 
at kunne forhandle med Dem om vort Mellemværende. Deres 
nuværende Ministre savner paa Grund af deres Fortid den for
nødne Handlefrihed til at føre en Forstaaelse igennem. 2 ) 

Brevvekslingen meddeltes Kongen og flere indflydelsesrige 
Mænd og drøftedes ivrigt i Pressen. Dagbludet rettede et skarpt 
Angreb paa Blixen, som man næsten kaldte Landsforræder, me
dens Fædrelandet og Morgenposten tog ham i Forsvar. - Det 
var ærligt handlet af Blixen Finecke ; men maaske var det ikke 
taktfuldt af ham at henvende sig til Førsteministeren i et halvt 
fjendtligt Land. Hans Brevveksling fik ingen praktisk Betydning. 
Blixen Finecke var i Egenskab af Venstremand Medlem af For
fatningsudvalget, som vedtog »Novemberforfatningen« 3 Dage før 
Kongen døde. Forfatningsudkastet blev vedtaget med 40 Stem
mer mod 16 (Venstre og Helstatsmændenc saavel af den konser
vative som af den konstitutionelle Afskygning). 

Da Højremanden Grev Frijs 1865 skulde danne sit Ministe
rium , henvendte han sig ogsaa til Blixen Finecke, som da opholdt 
sig paa sit Gods »Nydala « i Smaaland. Forhandlingerne førte 
ikke Lil noget: thi Blixen forlangte som Betingelse for at træde 
ind i Ministeriet : Universitetets Flytning fra København Lil Kol
ding (af Hensyn til Sønderjylland) og en Indskrænkning eller 
Nedsættelse af Forsvarsvæsenet! - Under Forhandlingerne om 
den reviderede Grundlov 1866 havde Blixen Finecke udtalt sig 
som ægte Venstremand imod det vedtagne Forslag; men nu var 
rier ingen , der tænkte paa at faa ham til l\'Iinister. Forresten 
trak han sig efter 1864 mere og mere tilbage fra det politiske 
l,iv uden dog derfor at miste Interessen for offentlige Sager. 

") ~l'erga::ird: Under Junigrundloven. Side 753-54. 
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I de sidste Aar led Blixen Finecke af en ulægelig Sygdom, 
en Lamhed, som han forgæves søgte Raad for ved Badesteder 
og hos Læger. Flere Gange troede han, hans sidste Time var 
kommen, og ordnede alt med Ro og Selvbeherskelse, som om 
der kun var Tale om en lille Rejse. Skønt lænket til Sygelejet 
var han aandsfrisk til det sidste. Han døde 6. Januar 1873 i 
Tyskland, hvor han opholdt sig for Helbredets Skyld. 

Baronen var god og venlig over for Egnens Befolkning, som 
da ogsaa skønnede paa hans Virksomhed for deres Vel ved at 
rejse et Mindesmærke for ham paa Grænsen af Dallund Hovmark 
ved Stensby. Efter forskellige forgæves Forsøg lykkedes det en
delig Baronen at faa Fæsterne paa Godset til at købe deres 
Gaarde, som blev tilbudt dem paa særdeles rimelige Vilkaar, saa
ledes at de kun skulde udbetale 1 /. af Købesummen, og Resten 
skulde afbetales i Løbet af 30 Aar. 

Det var derfor med god Grund, man satte øverst paa Minde
stenen: Sit Løfte har han holdt. Nedenunder staar følgende 

Indskrift: 

Mænd fra 
Allesø, Beldringe, Illadstrup, Glarndrup, 

Himmelstrup, Kjelleby, Lunde, Seerup, Skamby, 
Steenshy, Søndersø, Søndersø Skov, Traun, 

Thorup, Taastrup, Ullerup, Ørritzlcv, 
satte dette Minde Aar 1867 for 

Carl Frederik A:rel Bror 
Baron Blixen Finnicke, 

han fremmede Selveiendom og ~1enig 
Mands Vel . 

Landsarkiv og Lokalhistorie. 
Foredrag, holdt ved Historisk Samfunds Generalforsamling den 

18. Januar 1928 af Hans Knudsen. 

Som Nabo til det Sted, hvor vi i Dag er samlede, ligger en mær
kelig graa Bygning, forskellig fra alle andre Bygninger i Sta

den. Ofte ser jeg, at forbipasserende undres over den, standser, 
læser paa Laagens Skilt : Landsarkivet for Fyen, finder, at det er 
noget underligt noget, læser om igen og ser endda ikke ud til at 
være blevet synderlig klogere, naar de endelig gaar videre. 

Nogle vover sig dog ind og beder om Adgang til at se Museet, 
eller en lille Dame kommer trippende ind og vil gerne se Kata
loget over Biblioteket og have et Par Romaner med hjem. 

I denne Forsamling, i hvilken jeg ser saa mange af Arkivets 
Stamgæster, er det naturligvis mindre paakrævet at forklare, hvad 
et Arkiv er for noget, men jeg kunde dog tænke mig, at adskil
Iige af Forsamlingen ikke har personlige Erfaringer at bygge paa, 
men kun ved, at de Mennesker, der fylder Aarbogen, henter en 
Del af deres Stof fra Arkivet, og de kunde maaske dog have 
Interesse af at høre lidt om, hvad et saadant Landsarkiv rummer. 

Først vil jeg da sige, hvad det ikke er, det er ikke noget 
Bibliotek, fyldt med trykte Bøger, selv om det rummer et Haand
bibliotek til Hjælp under Arbejdet, men dets Reoler staar fulde 
af haandskrevne Protokoller og Pakker med gammelt, beskrevet 
Papir. 

Saa vil man spørge, hvor alle de gamle Sager er kommet fra, 
da Bygningen jo kun er fra 1890erne, mens det, den rummer, er 
saa meget ældre. 

For at forstaa det maa vi se lidt paa, hvad Arkivvæsen er for 
noget. Nogle kortsynede Væsener vil maaske mene, at det, at 
lønne Folk for at gaa og passe paa gamle Dokmnenter, turde 

' . 
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